QIIB eToken
USER MANUAL

دلـيــل المـســتخـدم

عزيزي العميل،
شــكرا الختيــارك خدمــة اإلنترنــت المصرفــي للشــركات مــن
الدولــي اإلســامي .للحصــول علــى معلومــات االتصــال واألمــان
ســيتم تســجيل الدخــول إلــى الموقــع وجميــع المصادقــات مــن
خــال تطبيــق .QIIB eToken
يرجى اتباع الخطوات التالية لتفعيل  QIIB eTokenالخاص بك.
لتســجيل الدخــول إلــى بوابــة الخدمــة الذاتيــة يرجــى الضغــط
علــى الرابــط التالــي:
https://etoken.qiib.com.qa

يرجى الضغط فوق عالمـة التبويب تفعيـل وحدد
تفعيل  QIIB eTokenعبر اإلنترنت.

يرجــى تســجيل الدخــول باســتخدام اســم المســتخدم وكلمــة المرور
التــي تــم إرســالها لــك علــى هاتفــك المحمول.

Dear Customer,
Thank you for choosing QIIB eCorporate. For
your convenience and security, logging in and
all transactions will now be authenticated by the
QIIB eToken Application.
Below are the steps to activate your QIIB eToken.
Log into the Self Service Portal:
https://etoken.qiib.com.qa

Click on the Activate tab and select
QIIB eToken Online Activation.

Login using your Username and Password which
was sent to you on your mobile.

 يرجــى تنزيــل تطبيــق، باســتخدام هاتفــك المحمــول،اآلن

.Google Play Store  أوApple App Store  منQIIB eToken
Now, using your mobile, download the QIIB eToken
Application from the Apple App Store or Google
Play Store.

 ثــم حــدد خيــار، الــذي تــم تنزيلــهQIIB eToken يرجــى فتــح تطبيــق
.قــراءة بيانــات االعتمــاد للتفعيــل عبــر اإلنترنــت
Open the downloaded QIIB eToken Application,
select Scan credentials for online activation option.

Scan the QR Code using your QIIB eToken Application,
this is the square containing colorful dots, an example
is shown below.

) باســتخدامQR Code( ) رمــز االســتجابة الســريعةScan( قــراءة
 وهــو المربــع الــذي يحتــوي على، الخــاص بــكQIIB eToken تطبيــق
.النقــاط الملونــة كالمثــال المبيــن أدنــاه

) لتفعيــلQR Code( ) رمــز االســتجابة الســريعةScan( بعــد قــراءة
 يرجــى منــك إنشــاء كلمــة مــرور، الخــاص بــكQIIB eToken
. علــى هاتفــك المحمــولQIIB eToken للوصــول إلــى
After Scanning the QR code to activate your QIIB
eToken, you will be asked to set a Password to
access the QIIB eToken on your mobile.

 يتــم اســتخدام كلمــة المــرور هــذه للوصــول إلــى تطبيــق:مالحظــة
 بنــا ًء علــى نــوع الجهــاز الذي، علــى هاتفــك المحمــولQIIB eToken
.ســيطلب منــك تمكيــن بصمــة األصبــع أو معــرف الوجــه
Note: This password is used for accessing the QIIB
eToken application on your mobile, based on the
device type you will be asked to enable Fingerprint
or Face ID.

 جاهــز لالســتخدام علــى بوابــةQIIB eToken ،اكتمــل التفعيــل
.الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة

Activation Completed, QIIB eToken is ready for
use on the eCorporate Banking Portal.

فتـح قفـل الخدمـة الذاتية اسـم المسـتخدم
انتقــل إلــى  https://etoken.qiib.com.qaضمــن إدارة حســابك،
حــدد فتــح قفــل الخدمــة الذاتيــة

 .1ادخل اسم المـستخـدم
 .2فــي خانــة كلمــة المــرور ،ادخــل كلمــة المــرور الحاليــة متبوعة
بـــ  OTPالــذي تــم انشــاؤه مــن  QIIB eTokenلتســجيل الدخــول
(علــى ســبيل المثــال ،كلمــة المــرور متبوعــة بـــ  OTPمــع ضمان
عــدم وجــود مســافة بيــن كلمــة المــرور و .)OTP
 .3اضغط فتح القفل

Unlock Self Service Username
Go to https://etoken.qiib.com.qa Under Manage
your account select User Self-Unlock

1. Enter your Username
2. In the Password field, enter your existing
Password followed by the Login OTP generated
from QIIB eToken. (e.g. Password followed by the
OTP ensuring no spaces between both the Password
)and OTP
3. Press Unlock

