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Fawateer is a National Bill Payment and Presentment System that 
brings all the companies and customers under one platform. 
FAWATEER allows customers to inquire and pay their unsettled 
bills of various Billers by one click away from their comfort zone.

Utilize FAWATEER through:
• Internet Banking • Bank Mobile Application
• BenefitPay • Bank Physical Branches
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What is Fawateer?

1) Visit the Bank Website/Bank Mobile App
2) Log into Online Banking with User ID and Password
3) Select the EFTS/FAWATEER from the main menu
4) Select the Biller Name and Service Type you wish to inquire and Pay
5) Fill the Mandatory �elds
6) Click Submit and Pay

Type of Biller categories in Fawateer: 

• Tamkeen
• Customs
• Telecommunication Companies
• Electricity & Water Authority
• Bahrain Petroleum Company
• Advertisement & Branding
 Companies
• Automobile Services
• Cleaning Services
• Construction Companies

• Consultations
• Events Services
• Food and Beverages
• Insurance
• IT Solutions
• Logistics Companies
• Medical & Health
• Real Estate Service
• Securities Trading
• Travel and Tourism 

فواتير هي خدمة إلكترونية مخصصة لدفع الفواتير على نطاق 
وطني ومن نافذة واحدة، حيث تجمع عبر منصتها التجار و الزبائن 

مًعا. هناك أربع طرق الستخدام فواتير:

•  الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت       •  تطبيق البنك الخاص بك 

•  تطبيق BenefitPay                               •  فروع البنك 
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كيفية أســتخدام خدمة فواتيرعبر موقع البنك ا�لكتروني
أو مــن خالل تطبيق البنك

ما هي خدمة فواتير؟

قم بزيارة الموقع الخاص بالبنك أو تطبيق البنك الخاص بك  (١
قم بتسجيل دخولك الى "Online Banking"عن طريق ادخال أسم    (٢

المستخدم وكلمة السر الخاصة بك  
 "EFTS / FAWATEER" ٣) من القائمة الرئيسية قم باختيار

٤) اختر اسم الجهة المسجلة و الخدمة المراد دفع الفاتورة اليها
٥) ادخل بياناتك

"Submit/Pay" ٦) باشر بالدفع بالضغط على

 BenefitPay كيفية أســتخدام خدمة فواتير عبر تطبيق

Google Playأو App Store من  Bene�tPay قم بتنزيل خدمة  (١
ادخل التطبيق عبر ادخال كلمة السر الخاصة بك  (٢

 FAWATEER قم باختيار  (٣
"Direct Bill Payment" أو "Bill Inquire & Payment" ثم قم بأختيار  (٤

أدخل بياناتك  (٥
"Pay" باشر بالدفع بالضغط على  (٦

تمكين  •
الرسوم الجمركية  •
شركات االتصاالت  •

هيئة الكهرباء و الماء   •
شركة نفط البحرين  •

شركات ا³عالن والتسويق  •
خدمات السيارات  •
خدمات التنظيف  •

شركات البناء والمقاوالت  •
خدمات االستشارات  •

خدمات تنظيم المناسبات  •
المأكوالت والمشروبات  •

التأمين  •
حلول تكنولوجيا المعلومات  •
شركات الخدمات اللوجستية  •

خدمات الرعاية الطبية والصحية  •
الخدمات العقارية  •

خدمات تداول ا¸وراق المالية  •
السفر و السياحة  •

الخدمات التي يمكن تسديد قيمتها عبر خدمة فواتير:

How to utilize FAWATEER on Internet Banking
and Mobile Banking?

1) Download Bene�tPay via App Store or Google Play
2) Access your Bene�tPay App 
3) Select FAWATEER
4) Choose your Biller name from ‘Bill Inquire & Payment’ or ‘Direct Bill Payment’
5) Select the SERVICE NAME you wish to pay
6) Fill the Mandatory �elds 
7) Click Pay

How to utilize FAWATEER on BenefitPay App


