إدارة خدمــــــــــــات المشتركٌـــــــــــن
Customer Services Directorate

سـدد فاتورتـك الشهرٌـة عبر االستقطـاع البنكً المباشـر ووفـر وقتك وجهدك وأنعـم براحـة البـال
Pay your monthly bill via Direct Bank Debit and save your time, effort and
blessed peace of mind
متطلبات االستقطاع البنكً المباشر
Direct Debit Instructions (DDI) Requarments

 Provide an active bank account from local



commercial bank of BENEFIT scheme. This
procedure requires a statement or any other official
document to verify the account details.
The presence of the account holder by himself to
sign the required form which will be subject to the
approval or rejection from the bank in question.
The amount of the direct deduction will be
determined according to the size and type of
electricity connections and meters, and monthly
municipal rates.

تقدٌم حساب بنكً مف ّعل من بنك تجاري محلً مدرج
ضمن شبكة بنفت و ابراز كشف حساب أو اي مستند
رسمً معتمد ٌتضمن صحة بٌانات الحساب
حضور صاحب الحساب البنكً بنفسه لتوقٌع االستمارة
الخاصة لهذا الغرض والتً تخضع لموافقة أو رفض
ًالبنك المعن
سٌحدد مقدار مبلغ االستقطاع الشهري بحسب حجم
التوصٌالت واألحمال الكهربائٌة باإلضافة إلى مقدار
.الرسوم البلدٌة الشهرٌة





Banks That Provide The Service

البنوك التً توفـر الخدمـة

1. National Bank of Bahrain

ً بنك البحرٌن الوطن.1
ً بنك البحرٌن اإلسالم.2
 بنك البحرٌن والكوٌت.3
 البنك األهلً المتحد.4
ً بنك أبوظبً الوطن.5
 البنك الخلٌجً التجاري.6
ً بٌت التموٌل الكوٌت.7
 بنك اإلثمار.8
 بنك السالم.9
 حبٌب بنك لٌمتد.11
 ستاندرد تشارترد بنك.11
ً أش اس بً س.12
 سٌتً بنك.13
ً بنك البركة اإلسالم.14
 ستٌت بنك أوف إندٌا.15

2. Bahrain Islamic Bank
3. Bahrain of Bahrain & Kuwait
4. Ahli United Bank
5. National Bank of Abu Dhabi
6. Khaliji Commercial Bank
7. Kuwait Finance Bank
8. Ithmaar Bank
9. Al Salam Bank
10. Habib Bank Limited
11. Standard Chartered Bank
12. HSBC
13. City Bank
14. Al Baraka Islamic Bank
15. State Bank of India

24 Hours comprehensive services
 17 515555
خدمات شاملة على مدار الساعة
P.O.BOX: 2 Manama – Kingdom of Bahrain customercare-ewa@ewa.bh - www.mew.gov.bh
- البحرٌن

Contact Us:

:اتصـل بنـــــا
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