
 

 

 

 

Customer Information المشترك بٌانات 

 
 اسم المشترك

Customer Name 

 
 رقم الحساب

Account Number 
 

 رقم الهوٌة / السجل التجاري
Identity or C.R. No 

 
 رقم الهاتف النقال

Mobile Number  
 عنوان البرٌد اإللكترونً

Email Address 
 

Justifications for Infrastructure Fees Exclusion  التحتٌة البنٌة تكلفة من االستثناء طلبتقدٌم مبررات 

 Construction is for a First Degree Relative (Son / Daughter).  بنت(البن / األ) األولى الدرجة من عائلةال البناء ألحد أفراد. 

 Construction is for a First Degree Relative (Husband / Wife).  (الزوجة/  الزوج) األولى الدرجة من عائلةال البناء ألحد أفراد. 

 Construction is for a First Degree Relative (Father / Mother).  (األم/  األب) األولى الدرجة من عائلةال البناء ألحد أفراد. 

 Construction is for Mazaya Scheme (Social Housing).  االجتماعً( )السكن البناء لمشروع برنامج مزاٌا. 

 CSS System Error (Wrong Information).  المعلومات( صحة المشتركٌن )عدم خدمات نظام فً فنً خطأ. 

 Rebuilding the same site after Demolishing.  الهدم أعاده بناء منشأة بعد. 

 Multiple Owners.  مشتركة ملكٌة. 

Other Reasons: :أسباب أخرى 

 
 

I who signed hereby apply for Infrastructure Fees 
Exclusion and 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, also 
pledged to pay dues of the consumption of 
electricity, water and municipal rates according to 
the laws and regulations and be responsible 
towards this request till the date of evacuation the 
premises, closing the account and final bill 
settlement. 

Signature / Stamp التحتٌة البنٌة تكلفة لالستثناء من هذا بطلبً إلٌكم اتقدم التوقٌع / الختم 
 فً منً المدونة والمعلومات البٌانات بصحة الموقع أنا وأقر
 والوثائق المستندات وقانونٌة وبصحة االستمارة هذه

 صحة عدم ثبت ما إذا مدنٌا مسؤوالا  وأكون ، منً المقدمة
 هٌئة على مسؤولٌة أدنى دون سبق مما بعض أو كل

 المبالغ كافة بسداد أتعهد كما ، والموظفٌن والماء الكهرباء
 البلدٌة والرسوم والماء الكهرباء استهالك نظٌر المستحقة

 الطلب هذا تجاه مسؤوالا  وأكون والقوانٌن األنظمة بحسب
 أخلً الذي التارٌخ ولغاٌة ذلك على المترتبة والمصارٌف

 الفاتورة وسداد الحساب غلق بطلب وأتقدم العقار من طرفً
 تارٌخ  Date النهائٌة

 

For Official Use ًلالستخدام الرسم 

Submitted By  ID No.  Tel:  
 

Attachments المرفقات 

 The Original Valid ID Card of Applicant and application 
submitter or C.R. copy for business applications. 

  بطاقة الهوٌة األصلٌة السارٌة لصاحب الطلب ولمقدم الطلب أو نسخة من السجل
 التجاري للطلبات باألسماء التجارٌة.

 Copy of the Property Deed  نسخة من وثٌقة الملكٌة 

 Copy of the Applicant Birth Certificate  شهادة مٌالد صاحب الطلب 

 Copy of the Children’s Birth Certificate  شهادة مٌالد االبناء 

 Copy of the Marital Certificate  عقد الزواج 

 Letter from Ministry of Housing stating the benefactor is 

registered on Mazaya Scheme (Social Housing) 

  رسالة من وزارة اإلسكان تفٌد بأن المستفٌد من ضمن مشروع برنامج مزاٌا
 ))السكن اجتماعً

 Copy of Municipality Demolish permit   دملهلنسخة من إجازة البلدٌة 

 The Old Build up Area  مساحة البناء القدٌم 

Letter from Survey and Land Registration Bureau stating there 
aren’t any owned Property’s registered under the names of: 

 Son / Daughter         Wife (Multiple Wife’s)          Parents 

 :التسجٌل العقاري تفٌد بعدم وجود عقارات مملوكة من قبلالمساحة وجهاز رسالة من  
 

       األبن / البنت      فً حال تعدد الزوجات(        الزوجة(         األبوٌن 
 

Receved By  Date:  
 

 إدارة خدمـــــــات المشتركٌـــــن
Customer Service Directorate 

التحتٌة البنٌة تكلفة من االستثناء طلب  
Infrastructure Fees Exclusion Request 


