
1.   Go to www.bahrain.bh

2.   Click on the “Government” tab. 

3.   Click on “Building Maintenance Request” 
     from the services list.

4.   Click on “Launch Service” button.

5.   Type “Ministry Code” and “Property Number”.

6.   Click on “Submit” button.

7.   Confirm your poperty details and click “Next”.

8.   To raise a new request, click on “Post”.

9.   To view and modify details of an existing request, 
        click on “Request #”.

10.   To search for a request, click on “Search”.

Do it online
Request for Building Maintenance 
at the eGovernment portal

Maintenance Request for
the government property?

قم بذلك عبر ا�نترنت
طلب الصيانة عبر

بوابة الحكومة ا�لكترونية

هـل تحتـاج لصيانة 
المنشآت الحكومية؟

www.bahrain.bh ١.      ادخل على موقع بوابة الحكومة ا�لكترونية

٢.    اضغط على تبويب "الحكومة".

٣.    اختر "طلبات صيانة المباني" من قائمة الخدمات ا�لكترونية.

٤.    اضغط على زر  "إبدأ الخدمة".

٥.    ادخل "رمز الوزارة" و "رقم العقار".

٦.    اضغط على زر "إرسال".

٧.    قم بتأكيد معلومات العقار ومن ثم اضغط على زر "التالي".

٨.    للتقدم بطلب جديد اضغط على  زر "إرسال".

٩.    لالطالع على الطلبات الحالية أو تعديلها اضغط 

        على " رقم الطلب".

١٠.    للبحث عن طلب اضغط على زر "بحث".
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