
نظام التحويالت المالية اإللكتروني
هو نظام وطني للتحويالت والمدفوعات المالية في البحرين بحيث يستطيع من خالله جميع عمالء 

البنوك التجارية اإلستفاده  من 3 خدمات رئيسة:

•  Fawri:تحويالت مالية مفردة أو مجموعة من أي  
حساب بنكي ألي حساب بنكي في البحرين في 

غضون ساعات معدودة في أيام العمل الرسمية.
•	 رسوم الخدمة:

•�  تحويالت الرواتب: 5 فلس فقط )كحد أقصى(  �

للمعاملة تخصم من جهة العمل.
•��تحويالت مالية ) أخرى غير الرواتب(: 100 فلس   

فقط )كحد أقصى( للمعاملة.

•  Fawateer: نظام موحد يتيح للعميل خدمة 
اإلستفسار ودفع الفواتير المستحقة له من أكثر 

من جهة بصورة مباشرة بضغطة زر واحدة.
	رسوم الخدمة:  	•

•�خدمة مجانية للزبائن.  
 

للمزيـد من المعلومات اتصل بمصرفك المحلي
 benefit.bh أو تفضل بزيارة 

+  Fawri:عملية تحويل في غضون 30 ثانية فقط 		•
  من أي حساب بنكي إلى أي حساب بنكي آخر في 

البحرين بمبلغ تحويل ال يتجاوز 1000 دينار في اليوم 
كحد أقصى لكل حساب بنكي.

	رسوم الخدمة: 	•
•�التحويالت المالية من 100 دينار أو أقل: مجانًا.  

•  التحويالت المالية أعلى من 100 دينار: 100 فلس   
فقط )كحد أقصى(.



ELECTRONIC FUNDS TRANSFER SYSTEM (EFTS)

The�EFTS�is�a�national�funds�transfer�and�payment�system,�enables�Banks’�customers�to�benefit�
from three main services:

Contact your bank for more information  
or visit benefit.bh

•� �Fawri+: A 30 seconds single transfer from  
any Bank Account to any other Bank 
Account in Bahrain with a maximum  
limit of BHD 1,000/- per Account per day.

•�  Fees:
  •��Transfers with value of BD 100 or less: 

Free of Charge.
  •��Transfers with value more than BD 100: 

Maximum amount of BD 0.100.

•� �Fawateer: A one stop shop for bill 
enquiries and payments, where 
customers can view their outstanding 
bills of multiple billers in Bahrain and pay 
them all immediately in a single click.

•�   Fees:

  • FREE of charge to the customers.

•� �Fawri: Single or Bulk funds transfers of any 
amount from any Bank Account to any 
other Bank Account in Bahrain within  
few hours during the business day.

•� �Fees:

  •  Salaries transfers: Maximum amount of 
BD 0.005 (paid by the Employer).

  •  Fund transfer (other than Salaries): 
Maximum amount of BD 0.100.


