.

Electricity Supply Request
 السجل التجاري/ رقم الهوٌة

Identify / CR No.

إدارة خدمــــــــات المشتركٌــــــن

طﻠــــــب اﻟﺗزوﯾــــــد ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑــــﺎء

Customer Services Directorate
اسم صاحب الطلب

Applicant Name

عنوان المبنى

Premises Address

ًعنوان البرٌد اإللكترون

E-mail Address

أرقام االتصال

Contact Numbers

 جدول التركٌباتApplication & Building Details بٌانات الطلب والمبنى

Installation Table

)  أمبٌر/ مخارج التٌار ( واط

Existing Inst.

Outlets ( Watt / AMP )

No.

التركٌبات الحالٌة

Watt

Total KW

New / Additional
No.

ً اإلضاف/ الجدٌد

نوع الطلب

 الشقق/ عدد البٌوت

Total KW

Type of Application

No. of Flats / Houses

Watt

المصابيح

Lighting

جديد

New

Socket AMP 13 مجوفات أمبير

Additional

أضافة

Socket AMP 15 مجوفات أمبير

Temporary

مؤقت

عدد المكاتب

عزل

No. of Offices

مجوفات أمبير

Socket AMP

Split

مكيفات هواء

A/C Unit
A/C Central

إعادة تسليك

Re-Wiring

مكيفات هواء مركزية

نوع المبنى

عدد الدكاكٌن

Type of Premises

No. of Shops

مبرد

Chiller

مراوح

Fans

مراوح شفط

Ex. Fan

Domestic

منزلي
تجاري

Water Heaters

سخانات مياه

Commercial

Cookers

 فرن/ طباخات

Industrial

كشافات

Flood Lights

صناعي

Other Building

بنــاء آخــر

أعداد أخرى
No. of Others

مصعد

Lift

محركات

Motor

مضخة مياه

Water Pump

مجموع الحمل المطلوب

جرس

Bell
Others
(Specify)

Total Load

أجهزة أخرى
)(حــدد

Total Load Required

مجموع االحمال

KW

KW

KW

)المتعهد الكهربائً (المقاول

Electrical Contractor
Contractors Stamp & Signature

Valid
License
Seal

I who signed hereby acknowledge that all the data and information
herein above stated are valid and that all documents and instruments
submitted are valid and legal. I declare full liability if any or part of the
above mentioned information is proved to be invalid with no liability
whatsoever on part of the Electricity and Water Authority and staff.
The electricity service is a public utility reached by codified standards
in accordance with the laws, regulations and requirements are
approved and in force in the Electricity and Water Authority, if
exploited unlawfully considered Is a crime is punishable by law in
Kingdom of Bahrain and result in fines and referral to public
prosecution,
I/we the service applicant(s) hereby full commitment not to connect
this service by cutting the official seals unless the installation of the
meter and calculating the consumption of which after the service is
connected officially. Also we hereby not to allow whatever cut the
official seals and run the service before meter installing and notify the
Electricity and water Authority if trying non-exploitation of the service
including the electrical contractor or else bear the consequences of
exploiting it, including legal accountability and the fine imposed by
the Electricity and Water Authority

For Official Use
Reference No.

Building Permit No.

Applicant Sign. / Stamp

License No.

 الختم/ توقٌع صاحب الطلب

Date:_______________________:التارٌخ

رقم الترخٌص

E

24 Hours comprehensive services
 17 515555
P.O.BOX: 2 Manama – Kingdom of Bahrain customercare-ewa@ewa.bh -

Fax No.

رقم الفاكس

أقر أنا الموقع بصحة البٌانات والمعلومات المدونة منً فً هذه االستمارة وبصحة
 وأكون مسئوال مدنٌا إذا ما ثبتت عتدم، ًوقانونٌة المستندات والوثائق المقدمة من
صتتحة كتتل أو بع ت ممتتا ستتبق دون أدنتتى مستتئولٌة علتتى هٌئتتة الكهربتتا والمتتا
.والموظفٌن
إن خدمة الكهربا منفعتة عامتة ٌتتم التتوود بهتا وفتق قتوانٌن وأنظمتة واشتتراطات
معتمتتتدة فتتتً هٌئتتتة الكهربتتتا والمتتتا وال ٌجتتتوو استتتتهالها بتتتدون احتستتتاب قٌمتتتة
 وإن محاولة استهال الخدمة دون مسوغ رستمً ٌعتد، استخدامها من خال العداد
.جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون بمملكة البحرٌن
 نحن أصحاب الطلب التقٌد وااللتوام التام بعدم توصٌل/ لذا أتعهد أنا صاحب الطلب
الخدمة بتدون مستوغ رستمً كقطتع األختتام الرستمٌة قبتل تركٌتب العتداد واحتستاب
 كما نتعهد بعدم السماح ألٌا كان بقطع األختام الرسمٌة، قٌمة االستهاك من خاله
وتشهٌل الخدمة قبل تركٌب العداد وأن أبلػ هٌئة الكهربا والما حال محاولة الهٌر
استهال الخدمة بما فٌهم المتعهد الكهربائً (المقاول) وإال أتحمل تبعتات ذلتك بمتا
.فٌها المسائلة القانونٌة والهرامة التً تفرضها الهٌئة نظٌر أي مخالفة أو تجاوو

ًلاستخدام الرسم

Plot No.

SPN.

Contact Us:

أرقام االتصال

Contact Numbers

توقٌع و ختم المقاول

Account No.
Property No.

خدمات شاملة على مدار الساعة
:اتصـل بنـــــا
www.ewa.bh
-  المنامة – مملكة البحرٌن2 :ب. ص

الستخدم ادارة تووٌع الكهربا

For Electricity Distribution Use
Planning and Material Section
SPN
Reference No.

S/S No.

Existing M.D.

KVA

Feeder No.

New / Add. M.D.

KVA

Total M.D.

KVA

Core/Size/Type of Service

Bulk Jobs

O/H

3981

U/G

3990

S/P

3991

3993

3994

Cost BD.
Individual Job No.

Cost BD.

Classification
Total CC Amount

S/S Building will be provided by Applicant -

Done By

Meter Only

GSN

Approved By

Yes

No

W/L No.

Date

Special Remarks

Construction Section
Date Sent to Const.

Date Completed

Job No. Used

O/H

Core/Size/Type of Service

U/G

No. / Cut Out Size / Type

Construction Supervisor

MTC Contractor

Customer Services Directorate

Capital Contribution Amount

Payment Date

Details of the New / Additional Window / Split Air Conditioners
No. of Units

Type of A/C
Window
Split

Brand Name

Requirements











The original valid ID card of applicant and application submitter or a
copy of the C.R. for business applications.
Copy of municipality building permit
Copy of address card which issued by the CIO
Copy of survey certificate
Copy of location Map
Copy of the deed property
Electricity Distributions Directorate Conditions form.
If tenants: The original lease for preview and a copy of it, And no
objection letter from the landlord
Requires the payment of all dues when applying.

Model No. / Name

Tonnage

Country of
Assembly

المتطلبات
بطاقة الهوية األصلية السارية لصاحب الطلب ولمقدم الطلب أو نسخة من السجل التجاري
.للطلبات باألسماء واألنشطة التجارية
نسخة من إجازة البلدية للبناء
نسخة من بطاقة العنوان الصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات
نسخة من شهادة المسح
نسخة من الخريطة الجوية للموقع
نسخة من وثيقة الملكية
استمارة الشروط الصادرة من إدارة توزيع الكهرباء
) ابرز عقد اإليجار األصلي ونسخة منه (يعاد االصل لمقدم الطلب بعد المعاينة: إذا كنت مستأجرا
ورسالة عدم ممانعة من مالك العقار
.يشترط سداد كافة المستحقات عند تقديم الطلب











