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 ة ذج الموحد اخدمة النم طلب إستمارة 

  رقم الطلب:  رقم المتعامل:

 البيانات الشخصية لمقدم الطلب  

 ال نعم   هل تحمل بطاقة حماة الوطن؟     االسم

 عدد األبناء: عدد الزوجات:    أرمل مطلق  متزوج  أعزب   الحالة االجتماعية

 اإلمارة: المنطقة: مع األهل  ايجار   احالل السكن: 

 (:2الهاتف المتحرك ) (:1الهاتف المتحرك ) هاتف المنزل:

 البريد االلكتروني: اإلمارة: صندوق البريد

 شرح االحتياجات العاجلة أو الخاصة 

 يرجى ذكر االحتياجات الخاصة أو العاجلة لك وألفراد أسرتك إن وجدت:

 نوع اإلعاقة ..........        أصحاب الهمم ،       .......... مريض، نوع المرض  أخرى 
 ............................................................................................................................. 

......................................................... .................................................................... 
 تفاصيل الخدمة المطلوبة

 أرغب في الحصول على خدمة النماذج الموحدة وتنفيذ النموذج التالي على أرضي 
  درهم  990,000ابتداء من  1نموذج رقم     
  درهم  1,085,000ابتداء من  2نموذج رقم 

  درهم  1,260,000ابتداء من  3نموذج رقم 

  درهم  1,540,000ابتداء من  4نموذج رقم 

  درهم  1,710,000ابتداء من  5نموذج رقم 

األسعار تزيد بناًء على مساحة وطبيعة األرض ونوع التكييف وشكل النموذج مع العلم أن األسعار ال تشمل أتعاب االستشاري  •
مظلة السيارات والمعلقات الكهربائية ورسوم البلدية ورسوم توصيل  اعمال الجبس ووالمطبخ وودواليب غرف المالبس 

 الكهرباء والمياه.

 .مسترد بعد صدور شهادة اإلنجاز(المبلغ % )5 السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة •

 .ستخدامه(ايستجد أمر يستدعي   إذا لمد رتمس )المبلغدرهم  75,000 بقيمة مبلغ إحتياطيالسعر يشمل  •

 نقداً  (           2عن طريق البنك )يسر    : سيتم توفير مبلغ الفرقية
 

 االقرار 
صحيحة ولمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان الحق  المرفقة أقر بأن جميع البيانات المسجلة في طلب الخدمة اإلسكانية والمستندات 

والمستندات أو عدم  معلومات قد تطلب الحقاً، وفي حال ثبوت عدم صحة البياناتبمطالبتي بأية مستندات إضافية أو اإلفصاح عن 
التزامي بذلك فإني أتحمل المسؤولية القانونية ويكون للمؤسسة الحق في اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضدي حسب األنظمة والقوانين 

 .بإمارة دبيالمتبعة 

 . بالضرورة الموافقة عليهاستالم وقبول الطلب ال يعني  -1مالحظة : 

 عدد المقاولين محدود و عليه سيتم تحديد االولوية بناء على المعايير المعتمدة في المؤسسة. -2            

  التاريخ:   توقيع مقدم الطلب:

 لالستعمال الرسمي

 التوقيع  تاريخ استالم الطلب  اسم الموظف 

   
 المرفقات:

 صورة الهوية •

 القيدصورة خالصة  •

 صورة عقد اإليجار )إن وجد( •

 صورة خارطة األرض •

 ]بطاقة حماة الوطن )سارية المفعول( –ذخر )هيئة تنمية المجتمع(   –سند [صورة من بطاقة  •


