
تابعونا على
@batelco

تطبق الشروط واألحكام على جميع العروض والباقات.

العروض سارية حسب توفر المنتجات المعروضة واألسعار قابلة للتغيير.

 اإلصدار األول
2017 

في هذا العدد
Google Play الفوترة المباشرة من متجر -
- باقات التوفير الجديدة
-  باقات بيانات التجوال

Android™, Google Play وشعار Google Play هما عالمتان تجاريتان لشركة Google Inc. 

اآلن يمكنك شراء التطبيقات من 
Google Play باستخدام خط بتلكو.

 اآلن موبايلك هو
بطاقة ائتمانك.



batelco.com

باقات التوفير
هالمّرة غير!

 لالشتراك٬ اتصل على 196 أو تفضل بزيارة
 أحد محالت بتلكو. 



اشترك
 بـ:

باقة 
اإلنترنت

المنزلي

 حد
 استخدام

السرعة

 سرعة
احصل مجانًا على:الباقة

الباقة 
األساسية*

5 د.ب
غير محدود

40GB

3Mbps

10 د.ب
غير محدود

100GB

6Mbps

الباقة 
المتطورة*

12 د.ب
غير محدود

120GB

8Mbps

15 د.ب
غير محدود

150GB

10Mbps

20 د.ب
غير محدود

200GB

20Mbps

30 د.ب
غير محدود

300GB

30Mbps

الباقة 
الممتازة*

40 د.ب
غير محدود

400GB

40Mbps

50 د.ب
غير محدود

500GB

80Mbps

75 د.ب
غير محدود

600GB

100Mbps

150 د.ب
غير محدود

1TB

500Mbps

100GB مجانًا
بيانات إنترنت

 المنزلي

5GB مجانًا
للموبايل بيانات 

500 مجانًا 
 دقيقة

مكالمات**

50%  
Batelco TV  

Basic

500GB مجانًا
بيانات إنترنت

 المنزلي

10GB مجانًا
 بيانات

 للموبايل

مجانًا
  مكالمات

 غير
محدودة **

  مجانًا
Batelco TV  

Basic

20GB مجانًا
بيانات إنترنت

 المنزلي

2GB مجانًا
للموبايل بيانات 

200 مجانًا 
 دقيقة 

مكالمات**

باقات التوفير
 نقدم لك باقات التوفير الجديدة بخدمات االتصاالت المتكاملة.*

 اختر من ثالثة باقات وبأسعار رائعة واحصل على بيانات مجانية لإلنترنت المنزلي 

والموبايل ومكالمات غير محدودة مجانية من الخط الثابت و Batelco TV مجاني. باقات 
أكبر٬ توفير أكثر.

لالشتراك٬ اتصل على 196 أو تفضل بزيارة أحد 
محالت بتلكو. 

*عقد لمدة سنتين  * *إلى خطوط بتلكو
تطبق الشروط واألحكام.



هل تبحث عن شراء  جهاز ذكي؟
shop.batelco.com

shop.batelco.com يمكنك شراء أحدث األجهزة الذكية من خالل موقعنا االلكتروني
يمكنك االختار بين مجموعة متنوعة من األجهزة مثل الهواتف الذكية٫ االلواح االلكترونية٫ أجهزة 

الحاسوب ٫ والكاميرات وغيرها

باقات سوبر للدفع الشهري )دقائق وبيانات(

أجهزة باألقساط

باقات سوبر للدفع الشهري تتيح لك استخدام برامج التواصل االجتماعي و4G LTE غير محدود، وأيضًا دقائق محلية ورسائل نصية غير محدودة. مزايا 
رائعة وأسعار مذهلة.

يمكنك إضافة جهاز ذكي إلى باقتك السوبر، إبتداًء من 5 د.ب/ شهريًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة shop.batelco.com أو أي من محالتنا.

أفضل األجهزة!
متوفرة مع باقات سمارت

Huawei Mate 9 Smartphone 

شاشة العرض  "5.9  |  نظام التشغيل اندرويد  |
V7.0 (Nougat)

8MP 16  /  األماميةMP الكاميرا: الخلفية

Xiaomi Mi Max Smartphone

| شاشة العرض "6.4  |  
 5MP \ 16MP نظام التشغيل اندرويد 6.0  |  كاميرا 

سوبر 12
12 د.ب )بيانات(

سوبر 12
12 د.ب )دقائق(

سوبر 7
7 د.ب

باقات سوبر
)دقائق وبيانات(

مكالمات مجانية
)شبكة بتلكو(

رسائل نصية مجانية
)شبكة بتلكو(

 رسائل نصية مجانية
للشبكات األخرى

4G LTE  بيانات

2GB 2GB 2GB بحرين واي فاي

30 فلس 20 فلس 20 فلس سعر الدقيقة )الشبكات األخرى(

20 فلس 20 فلس 25 فلس
سعر الرسائل النصية

)محلي/دولي(

هاتف ذكي
عقد 12/18 شهر

5 د.ب 5 د.ب 5 د.ب رسوم  التسجيل

تواصل اجتماعي مجانًا

غير محدودة

غير محدودة

غير محدودة

غير محدودة

غير محدودة

غير محدودة

مجانًا مجانًا

300 دقيقة300 دقيقة 1,000 دقيقة

8GB

غير محدودة

مجانًا

16GB

غير محدودة

10GB

غير محدودة

إضافة إلى الباقةإضافة إلى الباقةإضافة إلى الباقة

12الجهاز
شهر

18
شهر

24
شهر

iPhone 7 128GB13.3 د.ب17.8 د.ب26.7 د.ب

iPhone 7 Plus 128GB15.4 د.ب20.6 د.ب30.8 د.ب

Samsung Galaxy S7 EDGE8.9 د.ب11.9 د.ب17.9 د.ب

Huawei Mate 99.9 د.ب13 د.ب20 د.ب

Xiamoi Mi Max3.9 د.ب5.5 د.ب8.5 د.ب
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iPhone 7 Smartphone 

|  iOS 10.1 شاشة العرض  "4.7  |  نظام التشغيل
7MP 12  /  األماميةMP الكاميرا: الخلفية

Galaxy S7 EDGE Smartphone 

شاشة العرض  "5.5  |  نظام التشغيل اندرويد 6.0  |
5MP 12  /  األماميةMP الكاميرا: الخلفية
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طرق إعادة
 التعبئة

ماهي أسرع طريقة لحجب الرسائل النصية؟
اتصل على #888 * لحجب الرسائل النصية القصيرة الغير مرغوب بها، يمكنك االتصال على هذا الرمز 

وبالتالي اختيار Block SMS من القائمة الرئيسية. عليك ادخال مصدر الرسالة )االسم أو الرقم( للقيام 
بايقاف استالم الرسائل النصية التي تصلك. كذلك يمكنك رفع الحجب عن أي رقم أو االطالع على 

قائمة االرقام التي قمت بحجبها سابقًا

باقات للدفع الشهري

باقات سمسم كاش

شهريًاأسبوعيًاسمسم كاش

 الباقة المحليةنوع الباقة
1 د.ب أسبوعيًا

 الباقة الدولية
1 د.ب أسبوعيًا

 الباقة المحلية
4 د.ب شهريًا

 الباقة الدولية
4 د.ب شهريًا

تواصل اجتماعي مجاني

مكالمات مجانية
غير محدودةغير محدودةغير محدودةغير محدودة (بتلكو - بتلكو)

مكالمات مجانية
 (بتلكو - شبكات أخرى) 

مجانًا

115 دقيقة
مجانًا

20 دقيقة
مجانًا

500 دقيقة
مجانًا

80 دقيقة
4G 2.5 أسبوعيًابياناتGB1.5 أسبوعيًاGB10 شهريًاGB 6 شهريًاGB

تصل إلى 600 دقيقة تصل إلى 30 دقيقةتصل إلى 125 دقيقة تصل إلى 7 دقائقدقائق دولية مجانية

 اتصل على #811* اتصل على #711* اتصل على #511* اتصل على #411*لالشتراك

 اتصل على #822* اتصل على #722* اتصل على #522*اتصل على #422*إللغاء االشتراك

2 د.ب شهريًا500 فلس أسبوعيًاالرصيد المسترجع

قسائم شحن 
مدة الصالحيةرصيدمسبق الدفع

430 يوم33.250 د.ب30 د.ب

365 يوم22.500 د.ب20 د.ب

180 يوم13.500 د.ب12 د.ب

90 يوم10.750 د.ب10 د.ب

40 يوم5 د.ب5 د.ب

30 يوم4 د.ب4 د.ب

25 يوم3 د.ب3 د.ب

10 أيام2 د.ب2 د.ب

5 أيام1 د.ب1 د.ب

تطبق الشروط واألحكام.

batelco.com
Terms and conditions apply.batelco.com

To register dial 155. For more information, call 196 or visit batelco.com

6 أشهر صالحية

مع قسائم
سمسم 12 د.ب

الجديدة.

1.5 د.ب رصيد
مــــجــــانــــــي!

تطبيق بتلكو

أجهزة الخدمة
الذاتية )سداد(

أجهزة الخدمة السريعة

خذمة ESMS من خطوط 
الدفع اشهري

إعادة التعبئة عن طريق خط للدفع 
الشهري أو خط مسبق الدفع آخر 

بارسال رسالة نصية

تحويل الرصيد عن طريق 
الرسائل النصية القصيرة

البائعين المعتمدين من 
بتلكو

البنوك المعتمدة
 من بتلكو

موقع بتلكو 
اإللكتروني

مراكز خدمات بتلكو Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

Batelco Website
(e-Services)

Batelco Authorized 
Resellers

Batelco Shop Batelco 
Authorized Banks

Batelco 
Application

(E-SMS) 
Mobile Transfer

viceSadad Self Ser f Quickserve Sel
Service

د.ب 13.5
الرصيد ا�جمالي

مع كل إعادة تعبئة



باقات اإلنترنت فايبر 
فائقة السرعة

 *20 د.ب
شهريًا

*30 د.ب
شهريًا

 *40 د.ب
شهريًا

 *50 د.ب
شهريًا

 *75 د.ب
شهريًا

 *150 د.ب
شهريًا

20Mbps30Mbps40Mbps80Mbps100Mbps500Mbpsسرعة التنزيل

2Mbps5Mbps5Mbps10Mbps10Mbps50Mbpsسرعة التحميل

حد استخدام السرعة

2Mbps5Mbps5Mbps10Mbps15Mbps50Mbpsسرعة استنفاذ الحزمة

 يوتيوب وإنترنت نهاية األسبوع
غير محدود

 3 د.ب
شهريًا**

5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًاNetflix غير محدود

رسوم االشتراك

* عقد لمدة سنة. 
* *عقد لمدة سنتين.

ماهي أسرع طريقة لشراء بطاقات 123CALL؟
 123Calling Cards 123 ، اتصل على هذا الرمز واخترCall اتصل على #888 * لشراء بطاقات
من القائمة الرئيسية ومن ثم يمكنك االختيار بين القسائم بقيمة 900 فلس أو 3 د.ب أو 5 

د.ب. ستستلم رسالة نصية تحتوي على رقم القسيمة.
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أجهزة برودباند المنزلي!
متوفرة مع باقات برودباند

باقات اإلنترنت
السريعة

 *10 د.ب
شهريًا

 *12 د.ب
شهريًا

*15 د.ب
شهريًا

6Mbps8Mbps10Mbpsسرعة الباقة

1.5Mbps2Mbps2Mbpsسرعة التحميل

حد استخدام السرعة

1.5Mbps1.5Mbps2Mbpsسرعة استنفاذ الحزمة

 يوتيوب وإنترنت نهاية األسبوع
غير محدود

3 د.ب شهريًا**3 د.ب شهريًا**3 د.ب شهريًا**

5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًا5 د.ب شهريًاNetflix غير محدود

رسوم االشتراك

150GB 120GB 100GB

200GB

غير محدودغير محدود

غير محدود

غير محدودغير محدودغير محدود

غير محدودغير محدودغير محدودغير محدود

غير محدودغير محدودغير محدود

400GB

غير محدود

300GB500GB600GB1TB

باقات اإلنترنت السريعة

باقات اإلنترنت فايبر فائقة السرعة

TP-LINK
TD-W8968 ADSL2 + Modem Router

ADSL Router, 300Mbps wireless
802.11n speeds

12 Months Instalment   | BD1.5

TP-LINK
RE200 WiFi Range extender

AC750 universal wireless dual band 
Range extender

12 Months Instalment   | BD1.7

Almond+ Dual-Band AC1750 Router
 Touchscreen WiFi Routers & 

Home Automation Hubs.
Up to 5 GHz 1300 Mbps & 2.4 GHz

450 Mbps & 5000 sq. ft. range
Control your Yale Locks, Nest Thermostat,

Philips Hue Lights and other connected
home devices from the Almond app

12 Months Instalment   | BD7

* عقد لمدة سنة. 
* *عقد لمدة سنتين.

مجانًا

مجانًامجانًامجانًا

مجانًامجانًامجانًامجانًامجانًا

 Netflix استمتع بتجربة
رائعة وغير محدودة 
مقابل 5 د.ب شهريًا 
فقط!



ماهي أسرع طريقة لشحن خطوط سمسم؟
اتصل على 888# *

إلعادة شحن أي من خطوط سمسم، ماعليك سوى االتصال على الرمز ومن ثم اختيار SimSim Services من القائمة.
يمكنك إعادة شحن أي خط أو تحويل الرصيد إلى أي خط كذلك.
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األجهزة الشخصية مع برودباند بنظام الدفع الشهري بدون رسوم تسجيل!
عروض حصرية وأقساط بدون فوائد مع فترات سداد 12 أو 18 شهراً فقط مع زبائن برودباند من بتلكو

* دفع مقدم 50 د.ب 

كاميرات

األلواح اإللكترونية
Batelco TV on The GO و

األلعاب اإللكترونية

التلفزيونات الذكية
من سامسونج

Batelco TV on The GO و

التلفزيونات الذكية
من سوني 

Batelco TV on The GO و

التلفزيونات الذكية
من إل جي

Batelco TV on The GO و

Sony ILCE 6300L 16-50mm lens

18 شهر*

 23.9 د.ب
Nikon D5300  DSLR camera

18 شهر*

 13 د.ب
Canon DSLR camera 7D Mark II Kit 18-135

18 شهر*

 41 د.ب

Samsung 55K6500

18 شهر*

 15.5 د.ب
Samsung 65KU7350

18 شهر*

 37 د.ب
Samsung 49KU7350

18 شهر*

 13.8 د.ب

Sony KD43W800C

18 شهر*

 10.4 د.ب
Sony KD55W650D

18 شهر*

 13.8 د.ب
Sony KD65X8500D

18 شهر*

 36 د.ب

TCL  70P1000US

18 شهر*

 31.6 د.ب
LG 43LH602V

18 شهر*

 7.1 د.ب
Hisense 50K3300

18 شهر*

 7.9 د.ب

iPad mini 4 wifi cell 128GB

18 شهر*

 12.4 د.ب
iPad Pro 9.7 Wi-Fi Cell 256GB

18 شهر*

 19.6 د.ب
iPad Pro 12inch Wi-Fi Cell 128GB

18 شهر*

 21 د.ب

LG MINIBEAM PROJECTOR

12 شهر*

 12 د.ب
Epson EH-TW5300 HD Projector

12 شهر*

 19.4 د.ب
 LG POCKET PROJECTOR 

12 شهر*

 6.1 د.ب

Sony PS4 Uncharted edition

18 شهر*

 7.5 د.ب
Sony PS4 1Tb PRO

18 شهر*

 6.5 د.ب
Xbox One S 1TB

18 شهر*

 7.8 د.ب

Projector

Macbook Pro 13 Touch Bar

18 شهر*

40.2 د.ب

المعالج
سرعة المعالج

وحدة التخزين

i5
2.9GHz
256GB

Macbook Pro



ماهي أسرع طريقة لمعرفة البيانات المتبقية؟
portal.batelco.com/boost اتصل على #1*1*888* أو تفضل بزيارة

portal.batelco.com/boost تعرف على تفاصيل خدمة البيانات لديك عند زيارة االتصال على #1*1*888* أو عند زيارة الرابط
سيساعدك الرابط على معرفة تفاصيل البيانات المستخدمة والمتبقية وكذلك يمكنك القيام بترقية باقتك.
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أجهزة إنترنت متنقلة!
متوفرة مع باقات موبايل برودباند

باقة بيانات 
مسبق الدفع االساسية

 2 د.ب

2GBحجم باقة البيانات*

استخدام البيانات

4G LTEالسرعة

days 14الصالحية

قسائم موبايل
انترنت مسبق الدفع

  5 د.ب3 د.ب 1 د.ب

1GB11GB15GBحجم باقة البيانات*

3G4G LTE4G LTEالسرعة

30 يوم 30 يوم 3 أيامالصالحية

استخدام البيانات

باقات الموبايل انترنت

باقات موبايل إنترنت مسبق الدفع

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

20GB

40GB

40GB

100GB130GB

80GB130GB

300GB

توفر لك خدمة الموبايل انترنت من بتلكو امكانية االتصال الفوري لشبكة االنترنت دون الحاجة لالنتظار، سرعة 
تصفح الشبكة دون الحاجة الى استخدام التخزين المؤقت، تعزيز تجربة االلعاب عبر االنترنت بسرعة فائقة، تحميل 

وتنزيل الملفات بسرعة وسهولة باالضافة الى تحسين خدمات الحوسبة السحابية وغيرها.

استمتع بسعة تحميل كبيرة الحجم ابتداًء من 1 د.ب فقط. موبايل إنترنت مسبق الدفع من بتلكو يوّفر 
اتصال فائق السرعة وفي أي مكان ويعطيك المرونة والتحكّم في ما تنفقه على البيانات شهريًا.

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدود

*تطبق سياسة االستخدام العادل

Mifi: Alcatel Y900V
CAT4/CAT-6LTE-MicroUSB 3.0 high speed, 

Micro SD card slot (up to 32GB0 - 
3600 mAh battery

Mifi: Alcatel Y858V
CAT4/CAT up to 150Mbps - Micro USB 3.0 

high speed, Micro SD card slot (up to 32GB) 
- 1800 mAh battery, up to 7 hours working 

time

Huawei Router
Users: supports up to 64 WiFi devices

Ethernet port: 1 for WLAN/LAN - 3 for LAN
Download speed: up to 300Mbps

Dual band WiFi: support WiFi 802.11b/g/n/ac

باقات إنترنت
الدفع الشهري

شهريًا
 8 د.ب

شهريًا
 10 د.ب

شهريًا
 15 د.ب

شهريًا
 20 د.ب

شهريًا
 30 د.ب

شهريًا
 45 د.ب

عقد 12 شهر

عقد 24 شهر

مقدم جهاز ماي فاي
اتفاقية  12 شهر

5 د.ب10 د.ب

مقدم جهاز واي فاي
اتفاقية  12 شهر

10 د.ب25 د.ب

122334عدد الشرائح

20GB

غير محدود غير محدود

15GB

40GB

غير محدود غير محدود

20GB

40GB

غير محدود

100GB

غير محدود

130GB

غير محدود

80GB

غير محدود

130GB

غير محدود

300GB

غير محدود

300GB

غير محدود

500GB

غير محدود

مجانًامجانًامجانًامجانًا

مجانًامجانًامجانًامجانًا

غير محدودغير محدودغير محدود



خدمة الفوترة المباشرة للمشتريات من متجر “Google Play” تسهياًل على زبائنها 
سداد قيمة مشترياتهم من متجر جوجل بالي مباشرًة، سواٌء بنظام الباقات مسبقة 

الدفع أو الفاتورة الشهرية.

ويعد متجر جوجل بالي هو متجر التطبيقات الرسمي ألجهزة أندرويد الذكية واألجهزة 
اللوحية. وتوفر شركة جوجل المحتوى اإللكتروني مثل التطبيقات واأللعاب واألفالم 

والكتب للتنزيل من خالل تطبيق متجرها الرسمي المثبت مسبًقا في جميع أجهزة 
أندرويد، كما يمّكن المستخدمين من شراء وتنزيل التطبيقات المختلفة من جوجل 

ومطوري تطبيقات آخرين.

ماهي أسرع طريقة لمعرفة أوقات عمل محالتنا؟
اتصل على 888# *

لمعرفة أوقات عمل أي من محالتنا، اتصل على هذا الرمز واختر Shop Timings من القائمة. 
ستستلم رسالة قصيرة بعدها تشمل جميع فروعنا وكذلك أوقات العمل.
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التجربة التلفزيونية األفضل

Batelco TV36 د.ب30 د.ب16 د.ب 14 د.ب10 د.ب

FamilyPehlaPinoyGoldPlatinumباقة OSN العائلية

حتى 1000حتى 1000حتى 1000حتى 1000حتى 1000مكتبة األفالم

Catch up tvحتى 50 قناةحتى 50 قناةحتى 50 قناةحتى 50 قناةحتى 50 قناة

خدمة Batelco TV، هي خدمة ترفيه تلفزيونية منزلية متكاملة  لتأتي 
بمحتويات عالمية في جهاز واحد.

الباقات:

احصل على جهاز 
Batelco TV ثاٍن مع 

خصم 50%.

تطبق الشروط واألحكام.

استمتع ببرامجك 
الترفيهية 

المفضلة.
أينما كنت وفي أي وقت.

تطبق الشروط واألحكام.

اشتر تطبيقات Google Play عن طريق 
الفوترة المباشرة خالل حساب بتلكو 

لهاتفك المحمول.

كيفية تفعيل خيار الدفع المباشر في 
حسابك؟

افتح تطبيق متجر  الخطوة األولى: 
™Google Play

من خالل القائمة الرئيسية،  الخطوة الثانية: 
اختر ’الحساب’

اذهب إلى ’طرق الدفع’  الخطوة الثالثة: 
اختر ’إصدار فاتورة لحساب 

’Batelco

كيفية شراء التطبيقات بعد تفعيل خيار 
الدفع المباشر

اختر التطبيق الذي  الخطوة األولى: 
 تريد من متجر

™Google Play

اختر إصدار فاتورة لحساب  الخطوة الثانية: 
Batelco من خيارات 

طرق الدفع ثم اختر شراء

ادخل كلمة سر حساب  الخطوة الثالثة: 
Google الخاصة بك

قم بتأكيد موافقتك على  الخطوة الرابعة: 
رسالة التنبيه بمعلومات 

المشتريات

ستصلك رسالة بريدية  الخطوة الخامسة: 
بتفاصيل عملية الشراء 

™Google Play من

 SMS الخطوة السادسة: ستصــلك رسـالــــة
لتأكيد نجاح عملية الشراء
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farfesh rewards program

برنامج فرفش للمكافآت

farfesh Loyalty Points:

نقاط فرفش للمكافآت:

More benefits, more rewards
Only with farfesh rewards program
from Batelco

Our rewards program gives you loyalty points every time you refill or 
pay your mobile bill, which can be redeemed for credit back.

Additionally enjoy special offers and amazing discounts from our
official partners.

برنامج المكافآت من بتلكو يمنحك نقاط فرفش للمكافآت عند كل إعادة شحن أو 
عند دفع فاتورة الموبايل واستبدلها برصيد في حسابك.

لالستفسار عن عدد نقاط فرفش للمكافآت في حسابك،
ارسل POINTS إلى 4466

1. For every BD1 you spend on SimSim refills or bill payment (on time 
     and in full) you will get 1 farfesh loyalty point

2. You will receive a notification of the points awarded

3. Once you collect 100 farfesh loyalty points and above you can start 
     redeeming it for credit back into you account

To check your accumulated farfesh loyalty points,
send POINTS to 4466

1. مقابل كل دينار واحد تنفقه على شحن رصيد سمسم آو دفع فاتورة الموبايل
     )في وقتها وبالكامل( ، ستحصل على نقطة فرفش واحدة

2. ستحصل على اشعار بعدد النقاط التي قمت تجميعها

3. عندما تتجمع لديك 100 نقطة فما فوق، سيمكنك استبدال النقاط برصيد
 في حسابك

Points BD Rewards Redemption
SMS Code

100 1 BLN100

600 6.3 BLN600

1000 11.1 BLN1000

2000 25.2 BLN2000

3000 Handset voucher
worth BD200 VCH3000

Now, all Postpaid and Prepaid customers can 
enjoy up to 5GB data while roaming abroad. 

• Once limit is reached, data will automatically stop. 
• Data roaming will only work on the allowed preferred operators.
• Please visit batelco.com/roaming

Data roaming bolt-ons starting at BD5/day.

Stay in total control and do not worry about 
any additional charges!

Take your data  
on a world tour.

DATA ROAMING

batelco.com/roaming

 Benefits GCC 1 Day GCC 7 Days World 7 Days

Threshold 1GB 5GB 1GB

Validity 1 Day 7 Days 7 Days

Price BD5 BD10 BD20

To subscribe Dial *973#
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مزايا أكثر ومكافآت أكبر
فقط مع برنامج فرفش للمكافآت من بتلكو

farfesh Partners:

شركاء فرفش الرسميين:

Just because you are a Batelco mobile customer, you can enjoy
special discounts and offers from our farfesh partners.

لكونك من زبائن خدمة الموبايل من بتلكو ، يمكنك االستفادة من العديد من 
العروض والخصومات المقدمة من شركاء فرفش الرسميين.

Below are our official farfesh partners with their codes. To benefit 
from the offers, send the partner code to 4466.

لالستفادة من عروض فرفش أرسل الرمز
 الخاص إلى 4466

Electronics Partners SMS Code to 4466

BENQ

BOSE

BROTHER

LEXAR

NIKON

SONY

Dining Partners SMS Code to 4466

BURGER KING

COSTA

CHILIS

DQ

DOSA PLAZA

MC

PAPA JOHNS

MAYALACHOCOLATERIE

BOXIT

FRESCO_BH

FATIMA GUL

BLUBURGER

TIM

MAYADELICES

CANDY LAND

TOPANDDIP

Health Partners SMS Code to 4466

HSDH

GAN

K HEALTH

WSMC

DRRANA

Fashion Partners SMS Code to 4466

CASE LOGIC

CASIO

G SHOCK

SLAZENGER

MORSSEGO

Travel Partners SMS Code to 4466

GULF AIR

Entertainment Partners SMS Code to 4466

LPOD WATERPARK

SCUBAMASTER

WAHOOO

Lifestyle Partners SMS Code to 4466

BRABANTIA

BUDGET

DESCAMPS

GUZZINI

REVOLT

FATEN BEAUTY

GABAHRAIN

MATHILDE M

SENCOR

ALJASER

WINNERS

ALAREENBH

Services Partners SMS Code to 4466

ALMARZOOG

LALABELLA


