
مبادرة بلدية رأس اخليمة لتحديث فيال مثالية
استمارة طلب

الطلب:  مقدم  اسم 

(هاتف/إمييل/أخرى):  التواصل  بيانات 

الطلب:  مقدم  هوية  رقم 

الطلب:  مقدم  جنسية 
فقط] الدولة  ملواطين  التقدمي  [مالحظة: 

، مرجع رئيسي):  ، احلي  املنطقة  (اإلمارة،  الفيال  موقع 
رأس اخليمة فقط] إمارة  الواقعة يف  للفل  التقدمي  [مالحظة: 

املوافقة عليها] بعدم  الفيال  ملوقع  الوصول  يتسبب صعوبة  و قد  املركبات،  نوع من  الوصول ألي  الفيال سهل  يكون موقع  أن  [مالحظة: يفضل 

الفيال؟  أنت صاحب  هل 
اختيارها] الفيال يف حال مت  بامتالك  دليل واضح  الطلب تقدمي  [مالحظة: على مقدم 

نعم             ال       
 

الفيال؟ وعائلتك حاليا يف  أنت  تعيش  هل 
عائلته] مع  الفيال  يف  السكن  الطلب  مقدم  على  يشترط  [مالحظة: 

نعم             ال       
 

للفيال آلخر 12 شهر؟ للكهرباء  اهليئة االحتادية  فواتري  هل متلك 
املرشحة] للفيال  12 شهر  ملدة ال تقل عن  استهالك  [مالحظة: يشترط توفر سجل 

نعم             ال       
  

استهالك الشهر املاضي للكهرباء، الكهرباء         واملاء

الفيال:   بيانات 
- عدد الطوابق  

األرضية  املساحة   إمجايل 
[مالحظة: فقط الفلل الواقعة بني                 و                    ستعترب مؤهلة ]

 

/اإلنشاء البناء  سنة 
2013 مؤهلة] 2003 و  املنشأة بني عام  الفلل  [مالحظة: تعترب 
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التالية:  املتطلبات  من  واحد  األقل  على  تقدمي  يرجى 
ة البناء ( صادرة عن بلدية رأس اخليمة)   رقم رخ
رقم األر ( كما مت إصدار من بلدية رأس اخليمة) 
ا ( كما مت إصدارها من بلدية رأس اخليمة)  رقم شهادة اإل

الفيال] لترشيح  األرقام  ه  أحد  األقل  توافر على  يشترط  [مالحظة: 

الفيال:  حول  التالية  املعلومات  من  التحقق  الرجاء 
 : خرسا الفيال   هيكل 

نعم         ال             ال أعر
 : خرسا الفيال   أساس 

نعم         ال             ال أعر
خرسانية:  الفيال   عوار 

نعم         ال             ال أعر
خرسانية:  الفيال   ألوا 

نعم         ال             ال أعر
خرسانية:  دران  ا  كتلة 

نعم         ال             ال أعر
الفيال] لتأهل  األسئلة  من  بالنفي ألي  اإلجابة  يشترط عدم  [مالحظة: 

التالية:  الشروط  على  موافقتك  تأكيد   يرجى 
النمو صحيحة    ا  املعلومات املقدمة يف ه  - كل 

نعم          ال
 - قرأت وقبلت بشروط وأحكام مبادرة التحديث   

نعم          ال
التحديث  ملبادرة  -  قرأت وقبلت مسودة االتفا 

نعم          ال
التدقيق والتحديث  الفيال اخلاصة  ألعمال  إ  -  أوافق بالدخول 

نعم          ال
الفيال اخلاصة   التحديث على  نتائ مشروع  -  أوافق على مشاركة 

نعم          ال
رأس  بلدية  ددة تنظمها  لفعاليات توعوية  ة سنوات  ال ملدة  ربع سنوي  يوم بشكل  ف  لن الفيال اخلاصة   إتاحة   أوافق على 

الفيال يف  وتستضيفها   اخليمة 
نعم          ال

التقدمي  ا  املقدمة يف  املعلومات  الفيال بناء على  أن تقوم بلدية رأس اخليمة باختيار  -  أوافق على 
نعم          ال

أو  للمطالبة  أي حقو  ل عن  وأتنا التقييم واالختيار،  معايري  املسؤولة عن  رأس اخليمة وحدها  بلدية  أن تكون    أوافق على 
رأس اخليمة بلدية  اختيار  على   اخلال 

نعم          ال
الفيال] لتأهل  األسئلة  من  بالنفي ألي  اإلجابة  يشترط عدم  [مالحظة: 

توقيع مقدم الطلب                                                                                                      تاري التقدمي

__________________                                                                             __________________
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