طلـــب التزوٌــــــد بالمــــا

.

إدارة خدمــــــــات المشتركٌــــــن

Water Supply Request
 السجل التجاري/ رقم الهوٌة

Identify / CR No.

Customer Services Directorate
اسم صاحب الطلب

Applicant Name

عنوان المبنى

Premises Address

ًعنوان البرٌد اإللكترون

E-mail Address

نوع المبنى

Type of Premises

تجاري

Commercial

Domestic

ًمنزل

أرقام االتصال

Contact Numbers

نوع الطلب

Type of Application

اضافة

Additional

New

جدٌد

أعداد أخرى

عدد الدكاكٌن

عدد المكاتب

 الشقق/ عدد البٌوت

No. of Others

No. of Shops

No. of Offices

No. of Flats / Houses

 المقاول/ بٌانات السباك

Water Plummer Details

االسـم

Name

Plummer Stamp & Signature

توقٌع و ختم السباك

أرقام االتصال

Contact Numbers
Valid
License
Stamp

License No.

رقم الترخٌص

Fax No.

رقم الفاكس

 المعماري/ بٌانات المهندس

Architect / Engineer Details

االســم

Name
Architect Stamp & Signature

توقٌع و ختم المهندس

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.
Water 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.
We apply for supply of water service, and I / we agree to
pay all proper charges for this service and any damages
might occur to the authority’s property as billed to me / us.
I / We agree to obey and comply with the rules and
regulations issued by the Authority from time to time
relating to water supply.

Contact Numbers

 الختم/ توقٌع صاحب الطلب
Applicant Sign. / Stamp

Date:_______________________:التارٌخ

أقر أنا الموقع بصحة البٌانات والمعلومات المدونة منيً فيً هيه
ًاالستمارة وبصحة وقانونٌة المستندات والوثائق المقدمية مني
وأكييون مسييئوال مييدنٌا إها مييا ثبييت عييدم صييحة كييل أو بع ي ممييا
سيييييبق دون أدنيييييى مسيييييئولٌة عليييييى هٌئييييية الكهربيييييا والميييييا
.والموظفٌن
إن خدمة الما منفعة عامة ٌتم التزود بهيا وفيق قيوانٌن وأنظمية
واشييييتراطات معتمييييدة فييييً هٌئيييية الكهربييييا والمييييا وال ٌجييييوز
استغاللها بدون احتساب قٌمة استخدامها مين خيالل العيداد وإن
محاولية اسيتغالل الخدمية دون مسيو رسيمً ٌعيد جرٌمية ٌعاقييب
.علٌها القانون بمملكة البحرٌن
لها نتقدم بهها الطلب للتيزود بخدمية توصيٌل المٌيا ونوافيق عليى
سييداد كافيية تكييالٌل توصييٌل الخدميية واألضييرار التييً قييد تسييببها
لممتلكات الهٌئة ونلتزم بالتقٌد بالنظم والقيوانٌن التيً تصيدرها
. الهٌئة من وقت ألخر والمتعلقة بخدمات التزوٌد بالمٌا

ًلالستخدام الرسم

For Official Use
Reference No.

W

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

Contact Us:

أرقام االتصال

Account No.

Property No.
خدمات شاملة على مدار الساعة
اتصـل بنـــــا
www.ewa.bh -  المنامة – مملكة البحرٌن2 :ب. ص

المتطلبات

Requirements
 Present 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 issued by the CIO
Copy of survey certificate
Copy of location Map
Copy of the deed property
Full set copies of building architect drawing which approved &
certified by Ministry of Municipalities Affairs & Urban Planning
authorities to provide on A4 & A3 paper size for building & shops
Water Distributions Directorate conditions 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
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.

ابراز بطاقة الهوٌة األصلٌة السارٌة لصاحب الطلب ولمقدم الطلب أو نسخة من
.السجل التجاري للطلبات باألسماء واألنشطة التجارٌة
نسخة من إجازة البلدٌة للبناء
نسخة من بطاقة العنوان الصادرة من الجهاز المركزي للمعلومات
نسخة من شهادة المسح
نسخة من خارطة الجوٌة للموقع
نسخة من وثٌقة الملكٌة
نسخ من جمٌع الخرائط الهندسٌة المصدقة من قبل الجهات المختصة بوزارة شئون
ً للمبانA4  وA3 البلدٌات والتخطٌط العمرانً وأن تقدم الخرائط على ورق بمقاس
والمحال التجارٌة
استمارة الشروط الصادرة من إدارة توزٌع المٌاه
)نسخة من الرسومات الخارجٌة لواجهة المبنى والسور الخارجً (للفلل
استمارة مصدقة من إدارة ترشٌد الكهرباء والماء الخاصة بنظام التمدٌدات المائٌة بعد
اكتمال المشروع
 ابرز عقد اإلٌجار األصلً ونسخة منه (ٌعاد األصل لمقدم الطلب: إذا كنت مستأجرا
بعد المعاٌنة) ورسالة عدم ممانعة من مالك العقار
.ٌشترط سداد كافة المستحقات عند تقدٌم الطلب

Water Distribution Condition No.

Municipality Building Permit No.

Bulk

Size of the Connection

Single

12

mm

Installation Date

Special Remarks

Individual Meters

25

Meter No.

Location

mm

Other

Meter Type

Cavity













ألستخدم ادارة توزٌع المٌا

For Water Distribution Use

Connection Type



Wall Mounted

Ground

mm

