
Electricity Supply Request
طلـــــــب التزويــــــــد بالكـــهربـــــاء

Customer Services Directorate
إدارة خدمــــــات المشتركـــــين

Identify / CR No.

Premises Address

Installation Table

Outlets ( Watt / AMP )

Existing Inst. New / Additional

No. No.Watt Watt Total KWTotal KW

E-mail Address Contact Numbers

رقم الھویة / السجل التجاري Applicant Name اسم صاحب الطلب

عنوان البرید اإللكترونيأرقام االتصال

عنوان المبنى

مخارج التیار (واط / أمبیر) التركیبات الحالیة الجدید / اإلضافي
جدول التركیبات بیانات الطلب والمبنى

عدد البیوت / الشقق

عدد المكاتب

نوع الطلب
Application & Building Details

Type of Application No. of Flats / Houses

No.  of Offices

عدد الدكاكین
No.  of Shops

نوع المبنى
Type of Premises

أعداد أخرى

المتعھد الكھربائي (المقاول) / المكتب الھندسي

أرقام االتصال

رقم الترخیصرقم الفاكس

No.  of Others

Lighting

Socket  AMP   13

Socket  AMP   15

Socket  AMP

A/C Unit

A/C Central

Chiller

Fans

Ex. Fan

Water Heaters

Cookers

Flood Lights

Lift

Motor

Water Pump

Bell

المصابیح

مجوفات أمبیر

مجوفات أمبیر

مجوفات أمبیر

مكیفات ھواء

مكیفات ھواء مركزیة

مبرد

مراوح

مراوح شفط

سخانات میاه

طباخات / فرن

كشافات

مصعد

محركات

مضخة میاه

جرس

New

Additional

Temporary

Split

Re-Wiring

Domestic

Commercial

Industrial

Other Building

جدید

أضافة

مؤقت

عزل

إعادة تسلیك

منزلي

تجاري

صناعي

بنـــاء آخــر

أجھزة أخرى

مجموع االحمال
(حــدد)

Others

Total Load

Electrical Contractor / Engineering Office:

(Specify)

KW KW KW

مجموع الحمل المطلوب
Total Load Required

Contact Numbers

License No. Fax No.

Valid
License

Seal

توقیع و ختم
المقاول / المكتب الھندسي

Contractors / Engineering O�ce
Stamp & Signature

Applicant Sign. / Stamp

Date:

Building Permit No. Plot No.

توقیع صاحب الطلب / الختم

التاریخ:

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

أقر أنا الموقع بصحة البیانات والمعلومات المدونة مني في ھذه االستمارة وبصحة 
وقانونیة المستندات والوثائق المقدمة مني ، وأكون مسئوال مدنیا إذا ما ثبت عدم 
والماء  الكھرباء  ھیئة  على  مسئولیة  أدنى  دون  سبق  مما  بعض  أو  كل  صحة 

والموظفین.
واشتراطات  وأنظمة  قوانین  وفق  بھا  التزود  یتم  عامة  منفعة  الكھرباء  خدمة  إن 
معتمدة في ھیئة الكھرباء والماء وال یجوز استغاللھا بدون احتساب قیمة استخدامھا 
من خالل العداد ، وإن محاولة استغالل الخدمة دون مسوغ رسمي یعد جریمة یعاقب 

علیھا القانون بمملكة البحرین
لذا أتعھد أنا صاحب الطلب / نحن أصحاب الطلب التقید وااللتزام التام بعدم توصیل 
الخدمة بدون مسوغ رسمي كقطع األختام الرسمیة قبل تركیب العداد واحتساب قیمة 
االستھالك من خاللھ ، كما نتعھد بعدم السماح ألیاً كان یقطع األختام الرسمیة وتشغیل 
الخدمة قبل تركیب العداد وأن أبلغ ھیئة الكھرباء والماء حال محاولة الغیر استغالل 
الخدمة بما فیھم المتعھد الكھربائي (المقاول) وإال أتحمل تبعات ذلك بما فیھا المسائلة 

القانونیة والغرامة التي تفرضھا الھیئة نظیر أي مخالفة أو تجاوز.

For Official Use لالستخدام الرسمي
Reference No.

SPN.

Account No.

Property No.

E



For Electricity Distribution Use

SPN S/S No.

Feeder No.

Existing M.D.

New / Add. M.D.

Total M.D.S/PU/GO/H

KVA

KVA

KVA

Reference No.

Bulk Jobs

Individual Job No.

Total CC Amount S/S Building will be provided by Applicant  -    Yes

Meter Only GSN

Date

W/L No.

No

Done By

Approved By

Date Sent to Const.

Job No. Used

Core/Size/Type of Service

Construction Supervisor

Date Completed

No. / Cut Out Size / Type

MTC Contractor

O/H U/G

Special Remarks

Construction Section

Requirements

Classification

Cost BD.

Core/Size/Type of Service

Planning and Material Section

الستخدام ادارة توزیع الكھرباء

3981 3990 3991 3993 3994

Cost BD.

Customer Services Directorate Capital Contribution Amount

Details of the New / Additional Window / Split Air Conditioners

No. of Units Type of A/C
Window Split Brand Name Model No. / Name Tonnage Country of

Assembly

Payment Date

المتطلبات
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.

بطاقة  الھویة  األصلیة  الساریة  لصاحب  الطلب  ولمقدم  الطلب  أو  نسخة  من  السجل  التجاري
للطلبات باألسماء واألنشـطة التجاریة.

نسخة من إجازة البلدیة  للبناء
نسخة من بطاقة العنوان  الصادرة من الجھاز المركزي للمعلومات

نسخة من شھادة المسح
نسخة من الخریطة الجویة للموقع

نسخة من وثیقة الملكیة
استمارة الشروط الصادرة  من إدارة توزیع الكھرباء

إذا كنت مستأجراً : ابرز  عقد اإلیجار األصلي ونسخة منھ  (یعاد االصل لمقدم الطلب بعد  المعاینة)
ورسالة عدم ممانعة من مالك العقار

یشترط سداد كافة المستحقات  عند تقدیم الطلب.


