
     www.bahrain.bh ١.    أدخل إلى موقع بوابة الحكومة ا�لكترونية

٢.   اختر قائمة ”ا�فراد“. 

٣.   اختر خدمة ”دفع فاتورة الكهرباء والماء“ من قائمة الخدمات ا�لكترونية.

٤.   اضغط على ”إبدأ الخدمة“.

٥.  قم باختيار ”نوع الهوية“  التي ستستخدمها سواء كانت 
     ”بطاقة الهوية الوطنية“ أو ”السجل التجاري“. قم بادخال 

     ”رقم الهوية“ حسب نوع االختيار (لن تكون بحاجة إلى  إدخال 
       هذه المعلومات إذا كنت مسجًال).

٦.   ستظهر معلومات فاتورتك، بما في ذلك ”رقم الحساب واالسم 
      الكامل والتاريخ والمبلغ ا�جمالي المستحق للفاتورة“. 

       حدد المبلغ  الذي تختاره، ومن ثم اضغط على كلمة ”ادفع“. 

٧.   قم بإدخال بيانات بطاقة االئتمان بنفت، ثم اضغط ”ادفع“.

٨.   اضغط كلمة ”تأكيد“ إذا كانت البيانات صحيحة. 

٩.   سيتم تقديم إيصال الدفع لك، ويمكنك طباعة نسخة منه
       للرجوع إليه في المستقبل.

قم بذلك عبر ا�نترنت
لدفع الفواتير عبر بوابة الحكومة ا�لكترونية

هل تحتاج لدفع فواتير
الكهرباء والماء؟

1.  Go to www.bahrain.bh

2.  Click on “Individuals” tab.

3.  Click on “Pay electricity bill” in the eServices column.

4.  Click on “Launch Services”.

5.  Choose the ID type, either CPR or CR. Enter your ID number, 
     as applicable. (You do not need to enter this information if 
     you are signed in). Enter the account number.

6.  Your bill information will be displayed, including account 
     number, full name, bill date and the total amount to pay. 
     Specify payable amount. Click on “Pay”.

7.  Enter your credit card or debit card information accurately. 
     Click on “Submit”.

8.  Check the information displayed. If the information 
     is correct click on “Pay”.

9.  Your payment receipt will be presented to you. 
     You may print a copy of the receipt for future reference.

Do it online
Make your electricity and water payments 
at the eGovernment portal.

Need to pay 
your utility bills?
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