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يسعدنا اختياركم التعامل مع بنك البحرين ا�سالمي واتباعكم الخطوات ا�ولى نحو تحقيق االستقالل 
المالي. تتكون باقة برنامج رواد المستقبل من سوار يد مجهز بتقنية NFC التي تقدم حًال سهًال، ويتوفر 

السوار بمقاس واحد يناسب الجميع، ويتيح لكم القيام بعملية دفع آمنة. 

توفر بطاقة رواد المستقبل مسبقة الدفع من بنك البحرين ا�سالمي  لحامليها العديد من المزايا التي 
تشمل:

   التسوق ا�لكتروني بأمان.
.NFC قبولها لدى جميع أجهزة نقاط الدفع المجهزة بتقنية   

   إمكانية تعبئة البطاقة في أي وقت من خالل تطبيق "ا�سالمي الرقمي" للخدمات المصرفية
   ا�سالمية عبر ا�نترنت أو بنفت باي.

   خدمات زبائن طول اليوم على مدار سبعة أيام في ا�سبوع.
   عروض خصم حصرية.

   متابعة المعامالت في أي وقت.

ماذا تشمل الباقة

   سوار لليد
        يمكنك اختيار لونك المفضل من بين ا�لوان التالية:

NFC بطاقة بشريحة مجهزة بتقنية   

كيفية تركيب الشريحة في السوار

 .NFC أِزل الشريحة (المنطقة المشار إليها باللون ا�حمر) من البطاقة المزودة بشريحة   
   ال ترمي الجزء المتبقي من البطاقة المزودة بتقنية NFC (العالمة المشار إليها باللون ا�خضر)، حيث

   أنها تحتوي على معلومات هامة ضرورية لتفعيل بطاقتك وإجراء المعامالت ا�لكترونية.

ازرق اخضر  وردي  ابيض  اسود 



   أدخل الشريحة في الجزء الخلفي من السوار.

كيفية تفعيل السوار

   اقرأ الرسالة النصية القصيرة التي استلمتها من بنك البحرين ا�سالمي والتي تؤكد تشغيل الجهاز إلى
   جانب رمز التحقق.

   اضغط على الرابط: epin.ebisb.com في الرسالة النصية القصيرة.
   ابدأ التفعيل من خالل الضغط على "التالي".

   قّدم المعلومات التالية:
        آخر 4 أرقام من بطاقتك (موجودة على الشريحة في البطاقة المجهزة بتقنية NFC، وعلى بطاقة

        NFC، وفي تطبيق " ا�سالمي الرقمي" للهواتف الذكية من بنك البحرين ا�سالمي تحت قسم
        بطاقة رواد المستقبل).

        االسم الموجود على بطاقتك – اسم الطفل الذي صدرت باسمه البطاقة (موجود في تطبيق
        "ا�سالمي الرقمي" للهواتف الذكية من بنك البحرين ا�سالمي في قسم البيانات على البطاقة

        ذات الصلة).
        رقم البطاقة الذكية لحامل البطاقة ا©ساسي (رقم هوية ولي ا©مر).

        رقم الهاتف النقال لحامل البطاقة ا©ساسي  (رقم الهاتف النقال لولي ا©مر المسجل لدى البنك).

   بعد التأكيد، يرجى تقديم المعلومات التالية: 
        أدخل رمز التحقق (اقرأ الرسالة النصية القصيرة التي استلمتها من بنك البحرين ا�سالمي التي تؤكد

        إصدار الجهاز إلى جانب رمز التحقق). 
        أدخل الرقم السري الجديد. 

        أعد إدخال الرقم السري الجديد. 
        أدخل تاريخ انتهاء صالحية البطاقة (موجود على البطاقة المجهزة بشريحة NFC – النص

        باللون ا©حمر).
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        أدخل رمز ا�من (موجود على البطاقة المجهزة  بشريحة NFC – النص باللون ا�حمر).

        قم بالتأكيد حتى تستمر العملية، وبعدها سيتم إنشاء الرقم السري.
        تهانينا، يمكنك ا�ن استخدام السوار �جراء المعامالت الال تالمسية.

كيف تجري المعامالت باستخدام السوار؟

   قّرب السوار من جهاز نقاط البيع وسوف ُتجرى معامالتك.
   قد ُيطلب منك إدخال الرقم السري على حسب مبلغ المعاملة وفق ا�حكام التنظيمية.

   يرجى استخدام رقم التعريف الشخصي الذي تم إنشاؤه وقت تفعيل الجهاز.

كيف تُجرى المعامالت التجارية ا�لكترونية؟

   استخدم البيانات الموجودة على البطاقة المجهزة بتقنية NFC �جراء معامالت التجارة ا�لكترونية.
        رقم البطاقة (النص باللون ا�خضر)

        تاريخ انتهاء الصالحية (لنص باللون ا�زرق )
        CVV / الرمز ا�مني (لنص باللون ا�حمر)

   يرجى االحتفاظ بهذه البطاقة في مكان آمن في كل ا�وقات، وال تتبادلها مع أي شخص، حيث أنها
   تحتوي على رقم البطاقة، والرمز ا�مني، وتاريخ انتهاء الصالحية. في حالة فقدان البطاقة، يرجى

   االتصال ببنك البحرين ا�سالمي فورº على الرقم 17515151 حتى نقوم بحظر البطاقة.
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