إدارة خدمــــــــــــات المشتركٌـــــــــــن
Customer Services Directorate
Requirements for requesting the electricity and water services
Identity Card and C.R:
:بطاقة الهوٌة أو نسخة من السجل التجاري
 إبراز بطاقة الهوية األصلية السارية: لطلبات األفراد
 Personal Applications: The original valid ID
.للمشترك وبطاقة الهوية األصلية لمقدم الطلب
Card of applicant and the application submitter.
 Business: C.R. Copy and the original ID Card of  تقديم نسخة من السجل: للطلبات باألسماء التجارٌة
.التجاري وإبراز بطاقة الهوية األصلية لمقدم الطلب
application submitter.
 Copy of municipality building permit
 نسخة من إجازة البلدٌة للبناء
 Copy of address card which issued by the
 نسخة من بطاقة العنوان الصادرة من الجهاز المركزي
Central of Information Organization
للمعلومات
 Copy of survey certificate
 نسخة من شهادة المسح
 Copy of location map
 نسخة من خارطة الجوٌة للموقع
 Copy of the deed property
 نسخة من وثٌقة الملكٌة
: االستقطاع البنكً المباشر
 Direct Bank Debit:
All applicants required to provide an active bank مفعدل
ّ ًٌتطلب من جمٌع اصحاب الطلبات تقددٌ حسداب بنكد
account from local commercial bank of BENEFIT من بنك تجاري محلً ومدرج ضمن شدبكة بنفدت والتوقٌدع
scheme to settle the monthly bills. This procedure على استمارة تعلٌمات االستقطاع البنكً المباشر لٌدت سدداد
requires a statement or any other official
document to verify the account details and the  كمددا ٌتطلددب ه د ا اإلجددراء، الفددواتٌر الشددهرٌة مددن خاللهددا
presence of the account holder by himself to sign تقدددٌ إفددادة أو أي مسددتند رسددمً ومعتمددد ٌتضددمن صددحة
the required form which will be subject to the بٌانددات الحسدداب وحضددور صدداحب الحسدداب البنكددً بنفس د
approval or rejection from the bank in question, لتوقٌدددع االسدددتمارة الخاصدددة لهددد ا الغدددر والتدددً تخضدددع
The amount of the direct deduction will be
 كمدا سدٌحدد مقددار مبلد، ًلموافقة أو رفد البندك المعند
determine according to the size and type of
electricity connections and meters, and monthly االسدددتقطاع الشدددهري بحسدددب حجددد التوصدددٌالت واألحمدددال
.الكهربائٌة باإلضافة إلى مقدار الرسو البلدٌة الشهرٌة
municipal rates.

 E-mail Address:
The monthly bills will be sent via email (PDF),
except private residents Bills of GCC citizens who
will have the choice to receive the bill either,
Paper bill or via email or both options.

 Customer Amounts Due:
All over dues must be settled when applying for
any service.

 Tenants:
The original lease & no objection letter from the
landlord
 Electricity Distributions Directorate
Conditions form.

For
Electricity

Water

ورسالة عد

:المستأجرٌن
إبراز عقد اإلٌجار األصلً ونسخة من
ممانعة من مالك العقار

استمارة الشروط الصادرة من إدارة توزٌع الكهرباء

(ٌقد طلب االستقطاع البنكً المباشر اثناء تقدٌ شهادة اتما
)وفحص التركٌبات الكهربائٌة

 Water Distributions Directorate conditions

استمارة الشروط الصادرة من إدارة توزٌع المٌاه



form
Copy of the building sketches and drawing of
boundary wall for villas
Electricity & Water Conservation Directorate
approval form for water regulation system
implementation form after the project is
completed

نسخة من الرسومات الخارجٌة لواجهة المبنى والسور
(الخارجً )للفلل
استمارة مصدقة من إدارة ترشٌد الكهرباء والماء
الخاصة بنظا التمدٌدات المائٌة بعد اكتمال المشروع





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:





(The Direct Bank Debit must be submitted within the
submission Electrical Installation Completion & Test
Certificate)


For

:ً عنوان البرٌد االلكترون
ًسٌت إرسال الفواتٌر الشهرٌة عن طرٌق البرٌد اإللكترون
 باستثناء فواتٌر المساكن الخاصة بمواطنً دول،)PDF(
مجلس التعاون الخلٌجً وال ٌن سٌكون له الخٌار لتحدٌد
نوع الفاتورة المطلوبة اما الورقٌة أو عن طرٌق البرٌد
االلكترونً او كال الخٌارٌن
: المبال المستحقة على المشترك
.ٌشترط سداد كافة المستحقات عند التقد بطلب ألي خدمة

المتطلبـــــات العامـــــة لطلبات التزوٌد بالكهربـــــــاء والمـــــــاء

General Requirements for requesting Electricity and Water

متطلبــات التزوٌـــــد بخدمــــات الكهربـــــاء والمـــــاء



للكهرباء

للماء

:اتصـل بنـــــا
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