
 (2016)الماء و تعرفة الكهرباء 



 اإلبقاء  مع االخرى للحسابات والماء الكهرباء تعرفة تعدٌل سٌتم

 للمشترك التعرفة تعدٌل بقرار العمل قبل السارٌة تعرفةال على
   .فقط واحد سكنً لحساب البحرٌنً

م 2016اً من شهر مارس بدء



 .  مواطن بحرٌنً•
 *.واحد فقط من فئة االستهالك المنزلًحساب •
العنوان الشخصً للمشترك  فً بطاقة الهوٌة ٌحب أن ٌكون متطابق مع العنوان •

 .  لحساب الكهرباء والماء

السارٌة قبل العمل بقرار تعدٌل التعرفة للمشترك البحرٌنً أسس اإلبقاء على التعرفة 

 :لحساب سكنً واحد فقط 

التعرفة السارٌة للمشترك البحرٌنً لحساب سكنً واحد فقطعلٌها طبق ستالحاالت التً انظر *     
  



 :تعرفة االستهالك المنزلي للمواطن البحريني لحساب واحد فقط  تبقى كما هي كاالتي

 تعرفة الكهرباء

( فلس) التعرفة   وحدات االستهالك 

3 0 - 3000  

9 3001 - 5000  

5000من  أكثر 16  

 تعرفة الماء

( فلس) التعرفة  بالمتر المكعب وحدات االستهالك 

25 0 - 60  

80 61- 100  

100من  أكثر 200  



 :تعرفة االستهالك المنزلي للحسابات االخرى

 (  فلس)التعرفة 

 مارس  1بدءاً من 
  

 (الكهرباء)وحدات االستهالك  

2019 2018 2017 2016 

29 21 13 6 3000 0 

29 23 18 13 5000 3001 

 5000أكثر من  19 22 25 29

 (  فلس)التعرفة 

 مارس  1بدءاً من 
  

 (  الماء)وحدات االستهالك  بالمتر المكعب 

2019 2018 2017 2016 

750 450 200 80 60 0 

750 500 300 200 100 61 

 100أكثر من  300 400 600 750



السارٌة للكهرباء قبل العمل بقرار تعدٌل التعرفة تعرفة العلى  االبقاءتعرفة الكهرباء للمشتركٌن من فئة االستهالك غٌر المنزلً مع 
 وحدة كهرباء 5000حتى استهالك 

 :تعرفة االستهالك غير المنزلي  

 (  فلس)التعرفة 

 مارس 1بدءا من 
  

 (  الكهرباء)وحدات االستهالك 

2019 2018 2017 2016 

16 16 16 16 5,000 0 

29 25 22 19 250,000 5,001 

29 26 23 21 500,000 250,001 

 500,000اكثر من  29 29 29 29

 (  فلس)التعرفة 

 مارس 1بدءا من 
وحدات االستهالك بالمتر المكعب 

 (  الماء)

 وحدات االستهالك    2016 2017 2018 2019

750 650 550 400 450 0 

750 700 600 500 1000 451 

 1000أكثر من  750 750 750 750



 للكهرباء الحالٌة التعرفة على لإلبقاء بحرٌنً لكل واحد سكنً حساب المشتركٌن خدمات نظام فً آلٌاً  سٌسجل
 .والماء الكهرباء لحساب المسجل العنوان مع الهوية بطاقة فً للمشترك الشخصً العنوان تطابق حال فً والماء

العنوان الشخصً للمشترك فً 
 بطاقة الهوٌة

العنوان المسجل لحساب 
 الكهرباء والماء

اإلبقاء على التعرفة السارٌة للمشترك 

 البحرٌنً لحساب واحد فقط



 مراكز فً للمعلومات المركزي الجهاز من ممثلون سٌتواجد

 اذا الالزم إلجراء والماء الكهرباء لهٌئة المشتركٌن خدمات

   .الحاجة اقتضت

 

   المشتركٌن لخدمات عٌسى مدٌنة مركز•

 المشتركٌن لخدمات المحرق مركز•

 (البدٌع شارع) المشتركٌن لخدمات مول كونتري مركز•
 

 حساب عنوان مع الهوية بطاقة فً للمشترك الشخصً العنوان تطابق عدم حال فً

 على االبقاء فً حساب من اكثر لدٌه الذي المشترك رغبة حال فً او الماء و الكهرباء

 لتغٌٌر للمعلومات المركزي الجهاز مراجعة المشترك فعلى معٌن لحساب الحالٌة التعرفة

 ابقاء فً ٌرغب الذي والماء الكهرباء حساب عنوان مع لٌتطابق الشخصً عنوانه

 له الحالٌة التعرفة



 التعرفة السارٌة للمشترك البحرٌنً لحساب سكنً واحد فقطالحاالت التً تطبق علٌها 

 متزوج من واحده -واحد فقط سكنً المشترك البحرٌنً الذي لدٌه حساب 1.

بشرط ان ٌكون  فً حالة المشترك الذي لدٌة اكثر من حساب واحد فإنه ٌستحق لحساب سكنً واحد فقط حسب اختٌاره)

 (العنوان الشخصً للمشترك  فً بطاقة الهوٌة مطابق مع عنوان حساب الكهرباء والماء المراد اختٌاره

 .شرٌطة أن ٌكون الحساب مسجل باسمهاالزوجات االخرٌات ممن لهن عنوان ٌختلف عن عنوان الزوج 2.

 (أرمل/مطلق)واحد فقط سكنً المشترك البحرٌنً الذي لدٌه حساب 3.

 (أرملة/مطلقة)واحد فقط سكنً المشتركة البحرٌنٌة التً لدٌها حساب 4.

 (سنة 21عمره فوق )المشترك البحرٌنً االعزب الذي لدٌه حساب سكنً واحد فقط 5.

 (سنة 21عمرها فوق )المشتركة البحرٌنٌة العازب التً لدٌها حساب سكنً واحد فقط 6.

 المشتركة البحرٌنٌة المتزوجة من غٌر بحرٌنً و حساب الكهرباء و الماء باسمها 7.

 المشتركة البحرٌنٌة التً لدٌها حساب واحد فقط ومتزوجة من بحرٌنً ولٌس لدى زوجها حساب 8.

لدٌهم ولً او القُصر البحرٌنٌٌن الذٌن لٌس لدٌهم ولً فً حال وجود موافقة كتابٌة من البحرٌنٌٌن ممن القُصر 9.

 ادارة اموال القاصرٌن


