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إلبقاءامعاالخرىللحساباتوالماءالكهرباءتعرفةتعديلسيتم

مشتركللالتعرفةتعديلبقرارالعملقبلالساريةتعرفةالعلى

.فقطواحدسكنيلحسابالبحريني

م2016اً من شهر مارس بدء



.  مواطن بحريني•

*.حساب واحد فقط من فئة االستهالك المنزلي•

عنوان العنوان الشخصي للمشترك  في بطاقة الهوية يحب أن يكون متطابق مع ال•

.  لحساب الكهرباء والماء

ترك البحريني السارية قبل العمل بقرار تعديل التعرفة للمشأسس اإلبقاء على التعرفة 

:لحساب سكني واحد فقط 

التعرفة السارية للمشترك البحريني لحساب سكني واحد فقططبق عليها ستالحاالت التي 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

16 5000من أكثر

تعرفة الماء

( فلس)التعرفة ببالمتر المكعوحدات االستهالك

25 0-60

80 61-100

200 100من أكثر



: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

29 25 22 19 5000أكثر من 

(  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

750 600 400 300 100أكثر من 



قرار تعديل التعرفة السارية للكهرباء قبل العمل بتعرفة العلى االبقاءتعرفة الكهرباء للمشتركين من فئة االستهالك غير المنزلي مع 

وحدة كهرباء5000حتى استهالك 

:تعرفة االستهالك غير المنزلي  

(  فلس)التعرفة 

مارس1بدءا 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

29 29 29 29 500,000اكثر من 

(  فلس)التعرفة 

مارس1بدءا من 
وحدات االستهالك بالمتر المكعب 

(  الماء)

2019 2018 2017 2016 وحدات االستهالك  

750 650 550 400 450 0

750 700 600 500 1000 451

750 750 750 750 1000أكثر من 



للكهرباءحاليةالالتعرفةعلىلإلبقاءبحرينيلكلواحدسكنيحسابالمشتركينخدماتنظامفيآلياً سيسجل

.والماءاءالكهربلحسابالمسجلالعنوانمعالهويةبطاقةفيللمشتركالشخصيالعنوانتطابقحالفيوالماء

العنوان الشخصي للمشترك في

بطاقة الهوية

العنوان المسجل لحساب 

الكهرباء والماء

رك اإلبقاء على التعرفة السارية للمشت

البحريني لحساب واحد فقط



سابحعنوانمعالهويةبطاقةفيللمشتركالشخصيالعنوانتطابقعدمحالفي

علىاءاالبقفيحسابمناكثرلديهالذيالمشتركرغبةحالفياوالماءوالكهرباء

لتغييرماتللمعلوالمركزيالجهازمراجعةالمشتركفعلىمعينلحسابالحاليةالتعرفة

قاءابفييرغبالذيوالماءالكهرباءحسابعنوانمعليتطابقالشخصيعنوانه

لهالحاليةالتعرفة



د فقطالتعرفة السارية للمشترك البحريني لحساب سكني واحالحاالت التي تطبق عليها 

رب اسرة حسب اشتراطات هيئة المعلومات و ، ومتزوج من واحده-واحد فقط سكني المشترك البحريني الذي لديه حساب 1.

.الحكومة االلكترونية

شخصي بشرط ان يكون العنوان الفي حالة المشترك الذي لدية اكثر من حساب واحد فإنه يستحق لحساب سكني واحد فقط حسب اختياره)

(للمشترك  في بطاقة الهوية مطابق مع عنوان حساب الكهرباء والماء المراد اختياره

الزوجات االخريات ممن لهن عنوان يختلف عن عنوان الزوج شريطة أن يكون الحساب مسجل باسمها، و ربة اسرة  حسب 2.

. اشتراطات هيئة المعلومات و الحكومة االلكترونية

لحكومة اسرة  حسب اشتراطات هيئة المعلومات و ارب و ، (أرمل/مطلق)واحد فقط سكني المشترك البحريني الذي لديه حساب 3.

.االلكترونية

و الحكومة ، و ربة اسرة حسب اشتراطات هيئة المعلومات(أرملة/مطلقة)واحد فقط سكني المشتركة البحرينية التي لديها حساب 4.

.االلكترونية

، و رب اسرة  حسب اشتراطات هيئة (سنة21عمره فوق )المشترك البحريني االعزب الذي لديه حساب سكني واحد فقط 5.

.المعلومات و الحكومة االلكترونية

، و ربة اسرة  حسب اشتراطات هيئة (سنة21عمرها فوق )المشتركة البحرينية العازب التي لديها حساب سكني واحد فقط 6.

.المعلومات و الحكومة االلكترونية



يتبع-د فقط التعرفة السارية للمشترك البحريني لحساب سكني واحالحاالت التي تطبق عليها 

ة و ربة اسرة  حسب اشتراطات هيئ، المشتركة البحرينية المتزوجة من غير بحريني و حساب الكهرباء و الماء باسمها7.

.المعلومات و الحكومة االلكترونية

شتراطات ، و ربة اسرة  حسب االمشتركة البحرينية التي لديها حساب واحد فقط ومتزوجة من بحريني وليس لدى زوجها حساب8.

.هيئة المعلومات و الحكومة االلكترونية

ة من ادارة اموال القُصر البحرينيين ممن لديهم ولي او القُصر البحرينيين الذين ليس لديهم ولي في حال وجود موافقة كتابي9.

القاصرين


