
دائـــــرة الـبـلديـــــة
Municipality Department

مبادرة بلدية راأ�س اخليمة لفيال مثالية

برو�شور تعريفي

ُكن �شفرياً لكفاءة الطاقة يف راأ�س اخليمة 

و اح�شل على حتديث للفيال اخلا�شة بك

 مـجــــــــــانـًا

منـــــــك: املطلـــوب   -  3
  ميكنك التقدم بالطلب يف حال:

الفيال  يف  تقيم  و  الدولة  مواطني  من  كنت  اإن  	•
اخلا�صة بك.

5 و 15 �صنة  ب����ن    م���ا  ال��ف��ي��ال  ع��م��ر  ي�����رواح  	•
وامل�صاحة ما بن 500 و 1000 م2   .

. التاأهيل  اإعادة  م�صروع  اتفاقية  على  املوافقة  	•
تقدمي معلومات حول ا�صتهالك الفيال واملعدات  	•

املتوافرة فيها .

. التاأهيل  و  التدقيق  لأعمال  الفيال  اإتاحة  	•
اأن توافق على م�صاركة نتائج م�صروع التحديث. 	•
بك  اخل��ا���ص��ة  ال��ف��ي��ال  اإت���اح���ة  ع��ل��ى  ت���واف���ق  اأن  	•

لالأحداث الربع �صنوية .

راأ����س  جمتمع  يف  ل��ل��م��ب��ادرة  ك�صفري  تعمل  اأن  	•
اخليمة .

التقديــــم: طريقـــة   -  4
ام����الأ من����وذج ط��ل��ب ال��ت��ق��دمي ع���ر الإن���رن���ت على  	•

الرابط

www.mun.rak.ae/ar/Pages/ModelVilla.aspx
العمالء  خدمة  مركز  يف  الطلب  منوذج  تقدمي  	•

يف بلدية راأ�س اخليمة .

تقدمي منوذج الطلب يف املواقع املوؤقتة يف مراكز  	•
الت�صوق .

�صيتم اختيار الفيال من خالل �صحب عام للطلبات املوؤهلة



تدعو بلدية راأ�س اخليمة مواطني الدولة للتقدم بطلب 

لتحديث فيال مثالية مبوا�صفات كفاءة الطاقة. 

يف حال مت اختيارك، �صيتم حتديث الفيال اخلا�صة بك 

من قبل فريق م�صدر املتخ�ص�س جماناً.

ل��ك��ف��اءة ال��ط��اق��ة يف راأ���س  ت��ق��دم بالطلب و ُك��ن ���ص��ف��رياً 

اخليمة.

بك: اخلا�صة  الفيال  يف  به  القيام  �صيتم  ما   -  1
يف حال مت اختيارك، �صيتم تقييم و تنفيذ جمموعة متنوعة 

من اإجراءات توفري الطاقة يف الفيال اخلا�صة بك .

القائمة  الأنظمة  و  التحكم  نظام  حت�صن  	•
)التكييف، منظمات احلرارة و امل�صخات( .

اأكرث  حديثة  باأجهزة  احلالية  الأنظمة  ا�صتبدال  	•
ك��ف��اءة )اأج���ه���زة LED  ، اأج���ه���زة ت��وف��ري امل��ي��اه، 

�صخانات املياه بالطاقة ال�صم�صية(.

�صلة  ذات  جديدة  اأنظمة  اإ�صافة  	•
ال�صم�صية  الطاقة  نظام  الطاقة،  مراقبة  نظام   (

الكهرو�صوئية ( .

امـتـيــــازاتــــــك:  -  2

. جماناً  بك  اخلا�صة  الفيال  حتديث  	•
الحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ات���ورة  ك��ل��ف��ة  خ��ف�����س  	•

للكهرباء و املاء.

اخلا�صة  الفيال  يف  املعدات  اأف�صل  �صتمتلك  	•
بك .

يف  ال�صتدامة  اأه���داف  حتقيق  يف  �صت�صهم  	•
راأ�س اخليمة.
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