
For U.A.E. National Residence Only    خاص بسكن مواطني دولة اإلمارات فقط

Application for DEWA Services طلب اشتراك في خدمات الهيئة
Landlord    مالــك              New Registration    تســجيل جديــد              Information Amendment    بيانــات تعديــل 

Documents Required: المستندات المطلوبة:
Copy of Tenancy Contract - Passport Copy, Title Deed & Site Plan (Landlords) صورة عن عقد اإليجار وجواز السفر – الخارطة والملكية )للمالك(

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS. ALL FIELDS ARE MANDATORY. الرجاء الكتابة بخط واضح. جميع البيانات اجبارية.

Contract A/C No.: رقم الحساب:

Premises No.: رقم الحساب:

Name:.......................................................................................................................................................................................................................:االسم

P.O. Box:       Emirate:..........................................................:اإلمــارة ص.ب: 

Res. Tel. No.:    :هاتف المنزل    Mobile No. 1: الهاتف المتحرك 1:      

Office Tel. No.: :هاتف العمل    Mobile No. 2: الهاتف المتحرك 2:      

Emirates ID No.: رقم بطاقة هوية اإلمارات:     

Passport No.:   :رقم جواز السفر Passport Expiry Date: تاريخ انتهاء الجواز:  

E-mail: البريد اإللكتروني:        

الشروط المقررة بشأن التعرفة الخاصة بالمواطنين
يمنع استغالل هذه التعرفة لألغراض التجارية أو لإليجار أو لغير المواطنين  .1

يمنع استخدام هذه التعرفة ألكثر من حساب واحد إال بوجود سبب توافق عليه الهيئة  .2
للهيئة الحق في التدقيق على المساكن العائدة للمواطنين وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي في الفترة ما بين )8 صباحًا - 9 مساء( من السبت إلى الخميس. للتحقق مما   .3

ورد في البند األول
في حالة اإلخالل يتعين استخراج الفاتورة النهائية وتصفية كافة المبالغ المترتبة على الحساب  .4

في حالة انتهاء العقد يتعين موافاة الهيئة بصورة من العقد الجديد  .5
في حالة اإلخالل بأي شرط من هذه الشروط فإن للهيئة الحق في اتخاذ اإلجراءات اآلتية:  .6

تعديل تعرفة االستهالك الخاصة بالمواطن للكهرباء والمياه بأثر رجعي إلى التعرفة العامة أ( 
القطع الفوري لخدمات الكهرباء والمياه دون سابق إنذار لحين الوفاء بااللتزامات المبينة أعاله ب( 

في حال عدم تسديد الفاتورة النهائية أو أية التزامات مالية مستحقة على المستهلك يحق للهيئة تحويل ج( 
المبالغ المتراكمة إلى أي حساب آخر لنفس المستهلك  

للمساكن المستأجرة من قبل المواطن يجب دفع مبلغ تأمين حسب النظام المتبع بالهيئة مع ضرورة إبراز عقد اإليجار وصورة الجواز  .7
للمساكن المملوكة/الخاصة يجب إبراز صورة من جواز السفر مع صورة من ملكية األرض أو الخارطة  .8

سيتم احتساب التعرفة الخاصة بالمواطن بناء على أنظمة الهيئة وذلك بعد التدقيق الالزم  .9
يشكل اإلخالل بما جاء في البند )1( أعاله، اختالسًا للمال العام بما يحق معه للهيئة اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية الالزمة  .10

تعتبــر الشــروط الموضحــة فــي هــذا الطلــب تتمــة لشــروط طلــب اإلمــداد الموقــع مــن صاحــب العقــار، ويلتــزم المســتهلك بمقتضاهــا بســداد قيمــة االســتهالك فــي مواعيدهــا 
وفــي حالــة اإلخــالل يحــق للهيئــة إضافــة رصيــد المتأخــرات الــى حســاب اســتهالك آخــر يعــود للمســتهلك أو اتخــاذ أيــة إجــراءات قانونيــة، أو إداريــة أخــرى. تحتفــظ الهيئــة بالحــق 

فــن تقديــم أي معلومــات يقدمهــا المتعامــل للجهــات الحكوميــة األخــرى، الســلطات التنظيميــة / الهيئــات أو فــي حالــة الحصــول علــى أمــر بذلــك مــن المحاكــم المختصــة.

يتعهــد المتعامــل كذلــك بــأن جميــع المســتندات المقدمــة منــه للهيئــة صحيحــة وســارية المفعــول ويكفــل هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي مــن أي و جميــع المســؤوليات الناتجــة عــن أي   
طلبــات أو مطالبــات أو أحــكام ناتجــة عــن عــدم صحــة أي مــن الوثائــق

أرغب التسجيل في خدمة الفاتورة الخضراء وإيقاف الفواتير الورقية     

أقر بأن المعلومات أعاله صحيحة

Customer’s Signature: توقيع المتعامل:

For official use only 

Notification No.:..................................................................................................

Customer Happiness Centre:

 لالستخدام الرسمي فقط 
Business Partner No.:......................................................................................
Checked by:
Date:


