
Application for DEWA Services طلب اشتراك في خدمات الهيئة
مالك جديد    

New Landlord
سكني

Residential
تجاري

Commercial
صناعي

Industrial
تعديل بيانات

Information Amendment

Documents Required: المستندات المطلوبة:
Copy of Tenancy Contract - Emirates ID - Trade License for Commercial. 
Title Deed & Site Plan (Landlords) 

صورة من عقد اإليجار -  بطاقة الهوية اإلماراتية – الرخصة التجارية 
لألغراض التجارية - الخارطة والملكية )للمالك( الرجاء الكتابة بخط واضح

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS. ALL FIELDS ARE MANDATORY. الــرجـــــاء الكتابـــــة بخــــط واضــــح. جميــــع البيانــات إجبــاريــة.

Business Partner No.:
(Existing DEWA Customers) :)رقم المتعامل )المتعاملين الحاليين للهيئة

Premises No.: رقم العقار:

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

Emirates ID No.: رقم بطاقة هوية اإلمارات:     

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:     

E-mail: البريد اإللكتروني:        

Nationality: الجنسية:              

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

Visa No.:   :رقم ملف التأشيرة  Visa Expiry Date: تاريخ انتهاء التأشيرة:  

Trade License No.: :رقم الرخصة التجارية  Trade License Expiry Date: تاريخ انتهاء التأشيرة:  

Annual Rent Amount:..................................:قيمه اإليجار السنوي للعقار Purchase Price: ....................................................:قيمه شراء العقار

Community:        :الـمــنـطـقــة

No. of Rooms:    :عدد الغـرف

تعتبــر الشــروط الموضحــة بهــذا الطلــب تتمــة لشــروط طلــب اإلمــداد الموقــع مــن صاحــب العقــار. ويلتــزم المتعامــل بمقتضاهــا بقيمــة االســتهالك فــي مواعيدهــا، وفــي حالــة 
اإلخــالل يحــق للهيئــة إضافــة رصيــد المتأخــرات إلــى حســاب اســتهالك آخــر يعــود للمتعامــل، باإلضافــة أليــة إجــراءات قانونيــة أو إداريــة أخــرى. تحتفــظ الهيئــة بالحــق فــي 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 و ميــاه دبــي مــن أي و جميــع المســؤوليات الناتجــة عــن أي   

طلبــات أو مطالبــات أو أحــكام ناتجــة عــن عــدم صحــة أي مــن الوثائــق.
أرغب في التسجيل في خدمة الفاتورة الخضراء وإيقاف الفواتير الورقية .  

The above stated conditions are complementary to the terms for the supply of Electricity and Water application concluded by the landlord with 
DEWA. Accordingly, the customer undertakes to pay the outstanding bills on their due date, and in case of his / her default, DEWA shall have the 
right to debit the outstanding amount from any other Contract Account belonging to the customer or alternatively take any appropriate legal or 
administrative action against him. DEWA reserves the right to provide any information provided by the customer to other government regulatory 
authorities / bodies or that at all the order of a court.

 The customer further declares, that at all submitted to Dubai Electricity & Water Authority are accurate and valid and shall indemnity DEWA 
against any and all liabilities resulting out of claims, demands or judgments arising out of inaccuracy.

 I would like to opt for DEWA’s Green Bill and stop the paper bills.

Customer’s Signature: توقيع المتعامل: Date: التاريخ:         

For official use only 
Notification No.:..................................................................................................

Contract Account No.:

Customer Happiness Centre:

 لالستخدام الرسمي فقط
Business Partner No.:....................................................................................
)For new Customers only(
Checked by:
Date:


