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ـــنـــــــر الساكــــــــتغییـــ  
Change of Tenancy (COT) 

ــــمـــــل االســـــــتحویــ   
Change of Name (CON) 

المستحقات على الحساب سداد
Account Due Must Be Settled 

 إعــــادة إرجــــاع خدمـة  
 ــاءـ/ المـــالكھربـــــاء  

Electricity / Water  Service 

Reconnection 

بیانــات تزویـد جدیـد 
Data of New Supply  

طلـــــب قطـــــع خدمـــة الكھربــــاء / المـــــاء
Electricity / Water Service Disconnection Request 

Determine Required Modification  المطلوب لــدد التعدیـــحService Disconnection Dateالتاریخ المطلوب للقطع       

ـاتـــبیانـال لـــــو تعدیأ ـب تحدیـــــثــطل       
 Details Update or Modification Request 

الدـیخ المــتاری
Date of Birth 

Tenant 

 ــــنـــــــات المشتركیـــــــإدارة خدمــــ
Customer Services Directorate

 ف�ي من�ي المدون�ة والمعلوم�ات البیان�ات بص�حة الموقع أنا أقر
 المقدم�ة والوثائق المستندات وقانونیة وبصحة االستمارة ھذه

 أو ك��ل ص��حة ع��دم ثب��ت م��ا إذا م��دنیا مس��ئوال وأك��ون من��ي ،
 الكھرب���اء ھیئ���ة عل���ى مس���ئولیة أدن���ى دون س���بق مم���ا بع��ض
المب�الغ المس�تحقة  بس�داد كاف�ةأتعھ�د ، كم�ا والموظفین والماء

نظی���ر اس���تھالك الكھرب���اء والم���اء والرس���وم البلدی���ة بحس���ب 
األنظم�����ة والق�����وانین وأك�����ون مس�����ئوالً تج�����اه ھ�����ذا الطل�����ب 
والمص��اریف المترتب��ة عل��ى ذل��ك ولغای��ة الت��اریخ ال��ذي أخل��ي 

 الف�اتورة وس�داد غل�ق الحس�اب طرفي من العقار وأتقدم بطلب
 .الختامیة

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, also  
pledged to pay dues of the consumption of 
electricity, water and municipal rates according to 
the laws and regulations and be responsible 
towards this request till the date of evacuation the 
premises, closing the account and final bill 
settlement. 

Signature / Stamp      الختم /ع یالتوق  

 .Account or Service No رقم الحساب أو رقم الخدمة

 Customer Name  اسم المشترك

Service Address الخدمةعنوان 

 .Identity or C.R. No رقم الھویة أو رقم السجل التجاري

For Official Use            لالستخدام الرسمي

App. Submitted By ID No. Tel No. 

Processed By 

Checked By 

Date 

Date 

Account No. 

Property No. 

Comments:

W: 

M: 
E: 

 Inbound Contacts No.

C.R

Lease 

Ownership Doc. 
 

Submitter I.D 
 

Customer I.D  

At
ta

ch
m

en
ts

 

 اتفاقیـة الكھربـاء والمــاء والرســـوم البلدیـــة وطلب خدمة
Electricity, Water, Municipal Rates Agreement 

and Service Request

Business 

Residential  مســـــكن
نشاط تجاري

 تصنیف العقـــار واالستخـــدام أو النشــــاط 
Premises Classification, Usage or Activity 

Type Of Usage  نوع االستخدام 

 Meter Numberرقم العداد
  

قراءات وأرقام عدادات الكھرباء والماء لطلب تغییر الساكن
Electricity ,Water Meter No’s. & Reading  

For COT Application 

  Readingالقراءة
 

دد)ــــرى (حــــــة أخنســـــیج
Other Nationality (Determine) 

يـــرینحب
Bahraini 

الھاتف الثابت رقم  
Fixed Tel. No.  

رقم الھاتف النقال للرسائل النصیة القصیرة 
Mobile Telephone No. for SMS

English        Preferred Language for Billالعربیـة  للفاتورةة اللغة المفضل

العدادات / قراءة العـداد تقدیم
Required Meter(s) Reading 

Power of attorney 
 

 Email Address عنوان البرید اإللكتروني

رــــال آخـــاتصرقم   
Other Contact No.

 

التزوید الجدیدتقدم مع طلب 
Submits With New S. Application 

IBAN Proof 
 

  Bills Will be sent via email د اإللكترونيیسترسل الفواتیر عبر البر

 رقم الفاكس
 Fax No. 



 القواعــــد والشــــــــروط العامـــــة

 .یقر صاحب الطلب أنھ مالك أو مستأجر مخول بحسب القانون بتوقیع ھذا الطلب وإن إي إخالل بذلك یعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون.۱
الماء والتي قد تتغیر من وقت آلخر وأن یعمل على ترشید استھالك الكھرباء بشروط التزوید بخدمة الكھرباء و المتعلقةالقواعد العامة د المشترك بااللتزام بالقوانین واللوائح ویتعھ.۲

 .والماء
ر بأي نوع من أنواع الماء أو التصرف في ذات العقاالعقار المزود بخدمة الكھرباء و یتعھد المشترك إذا كان صاحب الملك بإبالغ الھیئة كتابًة في حال قیامھ بتأجیر أو ببیع.۳

تاریخ ، ویعتبر إخاللھ بھذا التعھد مخالفة قد تترتب علیھا تحمیلھ جمیع المبالغ التي تستحق على الحساب نظیر استھالك الكھرباء والماء حتى  التصرفات الناقلة للملكیة أو الحیازة
 .قفل الحساب أو نقلھ إلى اسم المستأجر أو المالك الحائز الجدید

ي اسمھ أو مكفولة من قبلھ، شترك بدفع كافة المبالغ المستحقة على الحساب نظیر استھالكھ من الكھرباء والماء وأیة تكالیف أخرى قد تتعلق بأي حسابات أخرى مسجلھ فیتعھد الم.٤
غیر المباشرة التي قد تترتب وغیر المادیة المباشرة منھا واقب المادیة ھ وتحمیلھ كافة العویوافق على قیام الھیئة بكافة اإلجراءات الالزمة إللزامھ بالسداد بما في ذلك قطع الخدمة عن

 .على ذلك
، وفي حالة رغبتھ في إبقاء  في عملیة الھدمیتعھد المشترك في حال رغبتھ بھدم المبنى بالطلب من الھیئة إزالة العدادات والخدمات والحصول على إفادة باكتمال اإلزالة قبل الشروع .٥

 .التقدم بطلب رسمي للھیئة لذلك وإتباع كافة اإلجراءات التي تحددھا الھیئة في ھذا الشأنعلى أي خدمة 
ا في ذلك كسرھا أو إزالة األختام التي قر المشترك أن عدادات الكھرباء والماء ملك خاص لھیئة الكھرباء والماء وإن التصرف فیھا بما یخالف القانون أو العبث بھا بأي صورة بمی.٦

وقع وبالطریقة التي تحددھا حتى مجرد فتحھا أو محاولة التأثیر علي قراءاتھا بأي شكل من األشكال یعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون ویتعھد المشترك بوضعھا في المعلیھا أو 
قت الذي تحدده والتصرف فیھا بما تراه مناسباً دون منازعة أو الھیئة والمحافظة علیھا وإبالغ الھیئة فوراً بأي عطل یطرأ علیھا وتمكین مندوبي الھیئة من الوصول إلیھا في الو

 .اعتراض وعدم وضع الحواجز والعوائق على صندوق العداد/العدادات والخدمات
الصفة التعاقدیة إبالغ الھیئة بذلك وتقدیم ، كما یجب علیھ عند إنھاء  یجب على مالك العقار في حال تأجیره ألي عقار تزوید الھیئة بنسخة من عقد اإلیجار المبرم بینھ وبین المستأجر.۷

 .الحساب في اسمھطلب إخالء طرف المستأجر وتحویل الخدمة باسم المالك مع توقیع طلب إخالء الطرف وتزوید الھیئة بقراءة العدادات لتمكین الھیئة من رصد 
، وعلیھ سداد المبالغ أوالً بأول لتفادي قطع  ، وعلى الھیئة إبالغھ بالمبالغ المطلوبة باسمھ یكفل المشترك استمرار سداد مستحقات الھیئة على الحساب طالما ظل الحساب مفتوحا.۸

 .الخدمة عنھ
 .ھاى غیر متعمدة أو خارجھ عن سیطرتھیئة الكھرباء والماء مرفق عام یقدم خدمة عامة وھي ال تتحمل أي أضرار قد تنتج من انقطاع الخدمة أو نتیجة خلل عام أو ألي أسباب أخر.۹

ضمن فاتورة ھیئة الكھرباء والماء وفي حال وجود أي  بسدادھا، ویتعھد المشترك والتخطیط العمراني البلدیات شئون و األشغال تخضع ھذه الرسوم لقوانین وزارة الرسوم البلدیة:.۱۰
 والتخطیط العمراني. البلدیاتشئون و االشغالاستفسار یتم الرجوع لوزارة 

وبالتالي سیتم االستمرار في إصدار  ال غیایشترط فتح المحل لتسھیل عملیة وصول مندوب الھیئة لموقع العداد/العدادات والخدمات وإال أعتبر ھذا الطلب  لطلبات قطع الخدمة:.۱۱
 .الفواتیر الشھریة باسم المشترك صاحب الطلب

General Terms and Conditions 

1. The Applicant acknowledges that he/she owner or tenant & legally authorized to sign this Application, any failure of that is a punishable crime by Law. 
2. The customer undertakes to comply with the general laws, rules and regulations relating to the provision of the service of electricity and water which may 

change from time to time and do his best to rationalize their consumption. 
3. The property owner undertakes to notify the EWA in writing in case of sale lease or any kind of sale, lease or any kind of disposal that transfers ownership or 

possession of the premises provided with the service. Any violation of this obligation constitutes a contravention that may entail punishment, in addition to 
paying all the amounts that may be due on the account till the date of closing the account or transferring it to the new owner, lessee or possessor. 

4. The customer undertakes to pay all the amounts due on the account including the cost of his usage of Electricity and Water and any other amounts or costs 
that maybe burdened on this account by the EWA relating to it or to any other accounts registered in his name and agrees to all measures that may be taken 
by the EWA to compel him to pay, including depriving him from the service and burdening him with all direct and indirect, tangible or intangible consequences 
thereof. 

5. The customer undertakes in case of his demolish the building to apply to EWA to remove the meters and services and  to acquire a notification to the effect 
before starting demolishing. In case he likes to keep any of the services after demolishing, he must officially apply to EWA & follow the procedures set by the 
EWA for that purpose. 

6. The customer acknowledges that the Electricity & Water meters are the exclusive property of the EWA and that any disposal of them in violation of law or any 
manipulation of them in any way, including breaking, tampering with them in any way, removal of their seals or mere opening or any attempt to affect their 
readings in any way is a punishable crime. the customer undertakes to put them in the site and in the way specified by the EWA, and to report immediately to 
the EWA any defects in them and to enable the EWA to find access to them at any time and to dispose of them in the way it deems suitable without any 
objection or set any obstacle on meter(s) & services box. 

7. The property owner shall provide the EWA a photo copy of new lease for the premise and complete the application of tenant evacuation side and transfer the 
service into his name and providing the EWA with the present meter reading(s) to transfer service into his name. 

8. The customer guarantees continuous payment of the EWA dues as long as the account remains open in his name, the EWA has to notify him for any due and 
he should pay the bills to avoid disconnection of service. 

9. The electricity and water authority is a public utility submitting public service, therefore, it is not responsible for any damage resulting from a general defect or 
due to any unintended reasons pit of it control. 

10. The Municipal Rates: These rates are subject to laws of Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning and the customer undertakes the 
payment of these rates within the Electricity and Water Authority bill, in case of any queries related to the rates referred to Ministry of Works, Municipalities 
Affairs and Urban Planning. 

11. Service Disconnection Requests: It is very important to arrange access to meter(s) & services location for disconnection, otherwise the disconnection.  

 
 Requirements                                                                                                                                     اتـالمتطلب

 واألنشطة التجاریة.لبات باألسماء للط أو نسخة من السجل التجاري (البطاقات الذكیة) مقدم الطلبلبطاقة الھویة األصلیة الساریة للمشترك و .۱
 .نسخ من المستندات الرسمیة والقانونیة إلثبات الملكیة :وللمالك الجدد صل بعد المعاینة)(یعاد األ عقد اإلیجار األصلي ونسخة منھ :إذا كنت مستأجراً .۲
یتطلب اإلجراء و ، نعدا المساكن ألصحاب الملك البحرینییاالستقطاع المباشر تعلیمات استمارة  توقیعمن جمیع المشتركین  یتطلب : )IBANالحساب البنكي (رقم الحساب الدول .۳

لمركز خدمات  بنفسھ البنكي صاحب الحساب كما یتطلب حضوراسم البنك واسم صاحب الحساب ورقم الحساب الدولي یتضمن  رسمي صادر من البنكمستند أي تقدیم إفادة أو 
بحسب حجم األحمال الكھربائیة باإلضافة إلى  المباشرمبلغ االستقطاع ل الحد االقصى البنك المعني ،  یحدد والتي تخضع لموافقة االستقطاع المباشر استمارة علىلتوقیع ل المشتركین

 الرسوم البلدیة الشھریة. مبلغ
 .مال والتوصیالتبحسب حجم األح التأمین ویحدد رینیینالملك البحصحاب أ المشتركین عدا ینطبق على جمیع ):على حساب الكھرباء والماء الضمان المالي (التأمینسداد .٤
 .للھیئةالمالیة  كافة المستحقات تسویة.٥

1. Original valid ID card of applicant (Customer and Application submitter (Smart Cards) or a copy of the C.R. for business applications.  
2. If tenants: The original lease for preview and a copy of it. For the new owners: Copies of official and legal ownership documents. 
3. Bank Account (IBAN) for Direct Debit: Required for all applicants accept Bahrainis owner residents. This procedure requires any official document from the 

bank to verify the account details and the presence of the account holder by himself to sign the direct debit  form which are subject to the approval of the bank 
in question, determines the ceiling of the amount of direct deduction, according to the size of electrical loads in addition to the amount of the monthly 
municipal rate. 

4. Security Deposit Payment:  Applicable to for all customers except Bahrainis owners. Deposit amount determine according to the size of electrical loads. 
5. Settle all amount dues to EWA. 

 Contact Us:                 24 Hours comprehensive services                     17 515555                الساعة رخدمات شاملة على مدا                                ا:ـــــل بنـاتص 
    -     P.O.BOX : 2  Manama – Kingdom of Bahrain     -      customercare-ewa@ewa.bh   -   www.ewa.bh     البحرینمملكة  –المنامة  ۲ : .ب ص   

   

 

http://www.ewa/

	fill_8: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	Check Box1: 
	0: Off
	2: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: Off
	2: Off
	1: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off





	5: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	fill_9: 
	1: 
	0: 
	0: 
	1: 


	undefined: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 


	Text7: 


