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أكثر من 8.2 مليار درهم للمواطنني
خالل 8 سنوات من مسرية “زايد لإلسكان”

محدان بن مبارك يطلق جائزة “التميز” ملوظفي الربنامج 
اعتماد 2200 قرض ومنحة للمواطنني 

موظفو الربنامج يقدمون هدية العيد للمسنني

مؤمتر اإلسكان األول..
فرصة لتبادل اخلربات العربية والدولية

العدد الثاني _ أكتوبر2008

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية »املوئل«

إصدار خاص باملؤمتر



عناوين األبواب

يتقدم برنامج الشيخ زايد لإلسكان جبزيل الشكر 
لكل من ساهم يف رعاية املؤمتر اإلسكاين األول 
والذي حيمل عنوان »حنو تنمية إسكانية مستدامة«
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إن اخلط��ط اإلس��تراتيجية الت��ي 
تضعه��ا املؤسس��ات وحت��دد أهدافها 

قريبة وبعيدة املدى ليست جملرد االستهالك 
اإلعالم��ي بق��در م��ا ترس��م ه��ذه اخلطط 

طموحات املؤسس��ة وأهدافها املس��تقبلية 
لتحقق االجنازات على األرض.

ل��ذا آثرت أن الق��ي الضوء على بع��ض ما حتقق 
م��ن اجن��ازات خالل مس��يرة البرنام��ج انطالقا من 
القيم التي أرساها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان رحم��ه اهلل واملتمثلة في توفير 

احلياة الكرمية للمواطن على أرض اإلمارت.

فمن��ذ ثمان س��نوات قدم البرنامج مس��اعدات 
على ش��كل منح وقروض وبناء مس��اكن استفاد 
منه��ا 18204 مواطن��ا مببلغ يزيد ع��ن )8.2( مليار 

درهم.

ومن جانب آخر ركز البرنامج على ترسيخ مفهوم 
الش��فافية والعدال��ة ب��ني املواطنني فاس��تحدث 
نظام )املعايي��ر االلكترونية( الختيار املس��تفيدين 

حسب األولوية.

كذلك مت االنتهاء من املرحلة األولى إلنشاء قاعدة 
بيانات إس��كانية مش��تركة مع كافة املؤسسات 

احلكومية املعنية باإلسكان في الدولة.

ويأت��ي هذا املؤمت��ر اإلس��كاني األول ليؤكد رغبة 
القائم��ني عل��ى البرنام��ج بالتواصل م��ع اجلهات 
الدولي��ة واحمللي��ة للوص��ول إلى كل م��ا هو جديد 
لتحقيق املزي��د من التطوير واالجن��ازات في مجال 

اإلسكان.

العبرة بالنتائج..
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املؤمتر

لقد وضعت الدولة على املستوى االحتادي واحمللي نصب 
أعينه��ا واهتمامها من��ذ قيامها على توفير الس��كن 
املناسب للمواطنني ، وقدمت من خالل مسيرتها الكثير 
م��ن اإلجن��ازات املتميزة على هذا الصعيد واس��تطاعت 
بحم��د اهلل توفي��ر بيئة س��كنية متكامل��ة اخلدمات 

واملرافق للمواطنني في شتى أرجاء الدولة.

وال يخف��ى على كل من جال ببصره في أرجاء الدولة 
م��ا ش��هدته وما تش��هده م��ن طف��رة حضارية على 
كافة املس��تويات و األصع��دة  الثقافي��ة والتعليمية 
والعمرانية واالقتصادية األم��ر الذي انعكس على ذوق 
األسرة املواطنة ورغبتها في بناء مسكن يلبي حاجتها 
ويحقق أحالمها ويعك��س طموحاتها وذوقها فكانت 
تلك التوجيهات الكرمية م��ن املغفور لهما – بإذن اهلل 
تعال��ي - الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهي��ان وأخيه 
الش��يخ مكتوم بن راش��د آل مكتوم بإنش��اء برنامج 
الشيخ زايد لإلسكان في عام 1999 كلبنة تضاف إلى 
صرح الدولة الشامخ يكون الهدف منه توفير املسكن 
املناس��ب لألس��ر املواطنة من خالل إنش��اء املساكن 
احلكومي��ة وتق��دمي املنح املالية غير املس��تردة لألس��ر 
محدودة الدخل وتقدمي قروض ميس��رة لألسر التي لها 
املقدرة على السداد وقد وصل مبلغ املساعدة الواحدة 

لكل أسرة إلى خمسمائة ألف درهم .

 بتوجيهات من معالي الوزير   

إنطالق املؤمتر اإلسكاني األول يف 13 أكتوبر

الش��يخ مح��دان بن مب��ارك: 
املؤمت��ر يع��زز تب��ادل املعرفة 
يف جمال اإلس��كان ال��ذي يعد 
النهض��ة  حم��اور  أه��م  م��ن 

وبدء برنامج الش��يخ زايد لإلس��كان مسيرته بدعم 
قوي من احلكومة واس��تلم كافة طلبات املس��اعدات 
الس��كنية من وزارة األش��غال والتي تراكمت بس��بب 
النمو الس��كاني الس��ريع وزيادة عدد األس��ر املواطنة 
وأفرادها ، فتم  تقدمي املس��اعدة السكنية لعدد كبير 
م��ن األس��ر إال أن احلكومة الرش��يدة ف��ي  الدولة لم 
تكتفي مبا حتقق من جناح بل حددت حلم توفير املسكن 
للمواطنني كهدف استراتيجي لها تسعى إلى حتقيقه 

من خالل اخلطة اإلستراتيجية العامة للدولة.

وقد كانت ملكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زاي��د آل نهي��ان رئيس الدولة � حفظ��ه اهلل �  بتنمية 
املناط��ق النائي��ة م��ن كافة اجلوان��ب مبا فيها إنش��اء 
املس��اكن للمواطن��ني قاطن��ي ه��ذه املناط��ق وق��رار 
احلكومة الرش��يدة متمثلة بصاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجل��س الوزراء – رع��اه اهلل – بإنش��اء )40( ألف وحدة 
س��كنية ودعم ميزانية برنامج الشيخ زايد لإلسكان 
عظيم األثر في إيجاد حل جذري ملشكلة اإلسكان في 
الدولة حيث س��يتم - إنش��اء اهلل - االنتهاء من كافة 
طلبات املساعدات الس��كنية املقدمة للبرنامج حتى 
عام 2007 خالل العام 2009وبالتالي سيتمكن املواطن 
الذي يقدم طلباً للحصول على املس��اعدة الس��كنية 

كلمة معالي الشيخ محدان بن مبارك رئيس جملس االدارة
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بتوجيه��ات من معالي الش��يخ حمدان بن 
مب��ارك آل نهيان وزير األش��غال العامة رئيس 
مجلس إدارة البرنامج ينعقد املؤمتر اإلسكاني 
األول الذي ينظمه البرنامج في 12 أكتوبر من 
الع��ام احلالي والذي يحمل عنوان “نحو تنمية 

إسكانية مستدامة”

وأكد معالي الش��يخ حم��دان بن مبارك آل 
نهي��ان أن مثل هذه املؤمتر يع��زز تبادل املعرفة 
ف��ي اجمل��االت املتخصص��ة وال س��يما مجال 
اإلس��كان الذي يعتبر من أبرز وأهم احملاور في 
قياس نهضة الدول وإعطاء مؤش��ر ملس��توى 

التنمية لديها. 

وشارك في متابعة هذه التنسيقات السيد 
علي ماجد ش��بو رئيس مكت��ب األمم املتحدة 
للمس��توطنات البش��رية ) املوئ��ل ( الذي زار 
موقع انعق��اد املؤمتر في إم��ارة أبوظبي حيث 
يقام في نادي القوات املس��لحة ملا تتوفر فيه 
من إمكانيات وجلاهزية قاعاته وكفاءة إداراته 

في جتهيز مثل هذه الفعاليات.

وم��ن جهته أعرب ش��بو عن بالغ س��عادته 
واطمئنان��ه الت��ام لكافة التحضي��رات التي 
أعدتها جلان املؤمتر، حيث توزعت اللجان العاملة 
إل��ى ثالث جلان لكل منها مهام ومس��وؤليات 
وأول هذه اللجان ه��ي اللجنة العلمية والتي 
تول��ت مهم��ة دراس��ة أوراق العم��ل والبحوث 

حنو تنمية إسكانية مستدامة”..

املؤمتر يناقش مخس قضايا تتعلق بتنمية قطاع اإلسكان
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من احلصول على املوافقة خالل فترة قياسية وجيزة.

وحتقيقا للش��فافية وعدالة التوزي��ع اعتمد برنامج 
الش��يخ زاي��د لإلس��كان معايي��ر الكتروني��ة لتوزيع 
املس��اعدات الس��كنية عل��ى املواطن��ني بعي��دا ع��ن 
التدخ��الت الش��خصية حيث تفرغ  كاف��ة املعلومات 
واملعطي��ات عن وض��ع مقدم الطلب م��ن حيث دخله 
وع��دد أفراد أس��رته وممتلكاته باإلضاف��ة ملعايير أخرى 
كثي��رة في احلاس��ب اآلل��ي و يكون لكل معي��ار درجة 
معين��ة ومجموع ما يحصل عليه مق��دم الطلب من 
درجات يجعله األولى باستحقاق املساعدة السكنية.

وبالرغم من أن هذه املعايير حتقق الكثير من العدالة 
إال أن الطلبات املقدمة من أصحاب احلاالت اإلنس��انية 
اخلاصة كاألرامل واملطلق��ات وذوو االحتياجات اخلاصة 
ومتلق��ي املس��اعدات املالي��ة احلكومية نال��ت أولوية 

قصوى مراعاة لظروف هذه احلاالت .

كذلك وضع البرنامج خطة طموحة لبناء مجمعات 
سكنية عصرية متكاملة املرافق واخلدمات بتخطيط 
عمران��ي متميز وذل��ك بالتعاون مع اجله��ات االحتادية 

واحمللية.

وستس��تمر – إنش��اء اهلل – ه��ذه الدول��ة بقيادتها 
احلكيمة الرش��يدة بالوقوف مع ش��عبها قلب��اً وقالباً 

وتسخير كل إمكانياتها لتوفر احلياة الكرمية له.  
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املؤمتر

يؤمل أن يتيح املؤمتر فضاءاً رحباً للمناقش��ات حول 
مختل��ف القضايا احلضرية وذلك مع تس��ليط الضوء 
عل��ى قضايا اإلس��كان وتنمي��ة املدن ضم��ن املوضوع 
الرئيس��ي وه��و “ التحّضر املنس��جم” وذلك متاش��ياً 
مع اس��تعدادات ال��دول العربي��ة والس��لطات احمللية 
ومنظم��ات اجملتم��ع املدني لل��دورة الرابع��ة للمنتدى 
احلض��ري العامل��ي والذي س��يعقد في مدين��ة ناجنينغ 
في الصني في تش��رين الثاني/نوفمب��ر لعام 2008 عن 
سياسات واستراتيجيات اإلسكان وتنمية املدن مبثابة 

أدوات حيوية وأساسية في حتقيق التحضر املستدام.

وسوف يناقش املؤمتر املواضيع الرئيسية التالية:
سياسات وإستراتيجيات اإلسكان  -

ضمان احليازة وتوفير املساكن بأسعار مناسبة  -
تدعيم الش��راكات في مجال املش��اريع السكنية   -

من أجل حتقيق التحضر املستدام
املناهج املبتكرة في متويل املساكن  -

املنظ��ور املس��تقبلي ملش��اريع االس��كان وعمران   -
األبراج والظواهر اجلديدة في تنمية املدن

أهداف املؤمتر

- تعزي��ز التنس��يق ب��ني البرنام��ج واجله��ات احمللية 
والعربي��ة والدولية به��دف تبادل اخلبرات والدراس��ات 

اإلسكانية محلياً وإقليمياً وعاملياً. 

والتجارب املرش��حة للمش��اركة في املؤمتر وس��تقوم 
اللجن��ة كذل��ك بإدارة احللقات النقاش��ية خ��الل أيام 
املؤمتر ، وتأتي بع��د ذلك جلنة العالقات العامة واإلعالم 
والتي أنيطت إليها مس��ؤولية توفير الرعاية الكاملة 
للوف��ود وضيوف املؤمت��ر إضافة إلى احلمل��ة اإلعالمية 
املتزامنة مع فعاليات املؤمتر، ثم جلنة اخلدمات واملعرض 
والتي س��تتولى متابعة جتهيزات املسرح وتوفير أدوات 
ومع��دات التواص��ل الفعال بني مقدم��ي أوراق العمل 
واجلمهور ، وستتولى كذلك تنظيم املعرض املصاحب 
لفعاليات املؤمتر. اجلدير بالذكر أنه مت دعوة أكثر من 25 
وزارة ومؤسس��ة داخل وخارج الدولة يتعلق نش��اطها 
بالنشاط اإلس��كاني والتخطيط وعمران املدن ، ومتت 
هذه الدعوات بتعاون مميز مع وزارة اخلارجية التي أكدت 
اس��تعدادها التام للتعاون في إجناح املؤمتر واملش��اركة 

في رسم االنطباع اإليجابي لدى الوفود املشاركة.

يه��دف املؤمتر اإلس��كاني األول إلى توفي��ر فضاءات 
مفتوح��ة إلتاحة التب��ادل اإلقليم��ي والدولي ألفضل 
األس��اليب املتبعة في ميادين اإلس��كان، وسياس��ات 

األراضي، وتنمية املدن.

وسيناقش املؤمتر خمس��ة مواضيع تتصل وبصورة 
مباش��رة بتنمية قطاع اإلس��كان واملدن. وس��تضم 
كافة جلس��ات املؤمتر نخبة من املتحدثني من اخلبراء 

واألكادمييني العرب والدوليني كمتحدثني رئيسيني.

أحد اللجان التحضيرية للمؤمتر
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توفي��ر فضاءات مفتوحة إلتاح��ة التبادل اإلقليمي   -
والدول��ي ألفض��ل األس��اليب املتبعة ف��ي ميادين 

اإلسكان.

تسليط الضوء على قضايا اإلسكان وتنمية املدن   -
ضمن املوضوع الرئيسي وهو “ التحّضر املستدام”.

أوال:- سياسات وإستراتيجيات اإلسكان
السياسات احلكومية لتوفير املسكن املالئم  -

معايي��ر ومنهجي��ات اإلس��كان لتحقي��ق عدالة   -
التوزيع

تطوير أمناط اإلسكان التي تلبي االحتياجات احلالية   -
واملستقبلية

ثانياً:- اإلسكان االجتماعي و توفير املساكن
تنمة اإلنسان من خالل اإلسكان  -

املنهجيات املتبعة في إس��كان احل��االت اخملتلفة )   -
إسكان الشباب، األرامل واملطلقات إلخ (.

اث��ر الثقاف��ة اجملتمعي��ة ف��ي حتدي��د االحتياجات   -
السكنية

ثالثاً:- املنظور املستقبلي في مشاريع اإلسكان 
لتحقيق التحضر املستدام

استراض مناذج وجتارب جملتمعات ومشاريع عمرانية   -
صديقة للبيئة من خالل الش��راكة بني القطاعني 

احلكومي واخلاص
حيوية مش��اريع اإلس��كان والعمران الرأس��ي في   -
توفي��ر وتلبية احتياج��ات الش��رائح الفقيرة وذات 

الدخل احملدود. 
احللول املبتكرة واملس��تقلية في القطاع السكني   -

في ظل املشاريع الضخمة. 
أسس تخطيط املناطق الس��كنية بني املسؤولية   -
اجملتمعية والفردي��ة وآليات التحول نحو اجملتمعات 

املستدامة. 

 رابع��اً:- املناه��ج املبتك��رة ف��ي مي��دان متوي��ل 
املساكن

دور البن��وك و املصارف و اجلهات التمويلية في دعم   -
قطاع االسكان. 

اس��تثمار طاقات اجملتمع من خ��الل اجلهود الذاتية   -
في التمويل للحصول على املسكن املالئم. 

دور احلكوم��ات ف��ي توفي��ر الدعم لتموي��ل قطاع   -
االسكان

املتحدثون في املؤمتر

مشاري النعيم  )متحدث رئيسي(
نائب مدير جامعة األمير محمد بن فهد للشئون اإلدارية 

وتطوير األعمال،

د.جميل أكبر )متحدث رئيسي( 
أستاذ مساعد بجامعة امللك فيصل - السعودية

موفق الطائي
مسؤول املواصفات و السيطرة  النوعية  في دائرة االعمار 

الهندسي

م. أحمد محمد العنزاوي 
مدير مركز ابن خلدون للعلوم 

د. عامر مصطفى
جامعة حلب - سوريا

 
بوزيد بوضياف

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
 

سحر مكي
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

د عبيرحسام الدين اللحام 

م. عبدالرحمن الوهيبي

بن زينني نوري
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اعتمد مجلس إدارة البرنامج  في اجتماعه برئاس��ة 
معال��ي الش��يخ حم���دان ب��ن مبارك آل نهي��ان وزير 
األش��غال العامة رئيس اجمللس مبق��ر البرنامج في دبي 
2200 مساعدة س��كنية للمواطنني توزعت بني املنح 

املالية والقروض.

وقال محمد عبد العزي��ز مدير عام البرنامج باإلنابة 
إن املساعدات السكنية التي اعتمدها اجمللس شملت 
املنح والقروض الس��كنية والتي توزعت على أبوظبى 
ودبي والش��ارقة وعجم��ان وأم القيوي��ن ورأس اخليمة 
والفجيرة. وبلغ ع��دد القروض 1964 قرضاً بقيمة 982 
ملي��ون دره��م واملن��ح 236 منحة بقيم��ة 110 ماليني 
و500 ألف درهم. وبتكلف��ة اجمالية مليار و92 مليوناً 

و500 ألف درهم.

وأوضح محمد عبد العزيز أن اجمللس اطلع على مناذج 
املس��اكن اجلديدة ومخططات األراضي واتخذ بشأنها 

القرارات، كما مت اعتماد النموذج املقدم من فريق عمل 
البرنامج.

وسوف تقوم إدارة البرنامج بالتعاون مع ›‹امبوست‹‹ 
باالتصال باملس��تفيدين لتس��ليم إخط��ارات املوافقة 
والت��ي حتتوي بداخلها أيضاً على ش��رح بإجراءات فتح 
املل��ف والش��روط الواج��ب اتباعها ملباش��رة التنفيذ 
وضرورة اس��تثمار املدة الزمنية احملددة بس��تة أش��هر 
لالستفادة من قرار املساعدة، وقد استفاد من القروض 
42 مواطناً في أبوظبي و178 في دبي و223 في الشارقة 
و288 ف��ي عجمان، و230 في أم القيوين و 700 في رأس 
اخليمة و303 مستفيدين في الفجيرة، بإجمالي 1964 
مستفيداً. واس��تفاد من املنح 19 مواطناً في أبوظبي 
و83 ف��ي دبي و35 في الش��ارقة، وفي عجم��ان ،25 وأم 
القيوين ،27 ورأس اخليم��ة ،13 والفجيرة ،34 بإجمالي 

236 مواطناً.

بتكلفة مليار و92 مليون درهم

2200 قرض ومنحة للمواطنني 

أخبار وإجنازات
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منذ أن تأسس برنامج الشيخ زايد لإلسكان مبوجب 
القانون اإلحتادي رقم )10( لس��نة 1999 الصادر في 18 
يولي��و ع��ام 1999 وهو ينه��ض بدور مه��م وفعال في 
خدمة أبناء اجملتمع اإلماراتي، حيث يقوم بتقدمي قروض 
ومنح إس��كان وإنشاء مس��اكن للمواطنني، فقد بلغ 
إجمالي املنح والقروض املقدمة ) 18204( مس��اعدات 
بقيمة تزيد على 8.2 مليار درهم، والرسومات البيانية 
التالي��ة توضح أعداد املنح والقروض على مدار األعوام 
الس��ابقة، وكذلك أعداد املس��تفيدين م��ن البرنامج، 

واملوافقات الصادرة لهم.

“زايد لإلسكان” .. مسرية حافلة باإلجنازات

احصائية عدد املراجعني في البرنامج

خالل الفترة من 2008/1/1 إلى 2008/6/30
املوافقات الصادرة حتى 2008

جدول إحصاءات القروض واملنح حتى 2008
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أخبار وإجنازات

بن����اًء عل�����ى توجيه����ات معال���ي الش��يخ 
حم����دان ب�ن مب������ارك آل نهيان وزي�ر األش��غ��ال 
العام��ة رئي����س مجل����س إدارة البرن�ام�ج إضافة 
شرائح ج��دي���دة إل��ى سلسلة الشرائ���ح الت���ي 
تتلق����ى املس��اع����دات الس��كني����ة ، وج����ه 
باإلع����الن ع���ن األس��م���اء املرش��حة للدراس��ة 
من ذوي املس��اكن الرديئة خالل الع��ام احلالي والبالغة 
عدده��م 1200 من فئ��ة القروض واملن��ح للم�واطنني 

 جلنة التواصل تقوم بزيارة لذوي املساكن الرديئة
مس��تحقي املس���اعدات الس��كني�ة للع���ام احلالي 
إلم��ارات الدولة متهيدا لدراس��ة طلباتهم خالل العام 
احلالي وإص��دار ق��رارات املوافقة النهائي��ة لهم خالل 
الفترة القادم��ة. اجلدير بالذكر أن��ه مت فتح الباب أمام 
جميع األسماء املرش��حة للدراسة لتحديث بياناتهم 
وميك��ن تس��ليم التحديثات إل��ى أي م��ن مكاتب بريد 
اإلم��ارات ومبنى البرنامج واملوقع االلكتروني للبرنامج  

www.szhp.gov.ae

يأت��ي برنام��ج املن��ح الدراس��ية ف��ي إط��ار الهدف 
االس��تراتيجي ال��ذي تبن��اه البرنام��ج واملتمث��ل ف��ي 
االس��تثمار في الكفاءات واس��تقطاب أفضل الكوادر 
املؤهلة لضمان التطوير املستمر للموظفني، وقد أطلق 
البرنام��ج مبادرة بالتنس��يق مع اجلامع��ات والكليات 

املتخصصة لرفد البرنامج بالكوادر املواطنة املؤهلة.

وقد مت وضع عدة أهداف من برنامج املنح الدراس��ية 
متثلت ف��ي اس��تقطاب الكف��اءات املواطنة الش��ابة 
لالنخ��راط ف��ي بيئة عم��ل مميزةللمس��اهمة في رفع 
إنتاجي��ة البرنام��ج، وتوفي��ر نخبة م��ن اخلريجني ذوي 
الكف��اءات العالي��ة بصورة مس��تمرة لدعم مختلف 

منح دراسية للطالب يف برنامج زايد لإلسكان

التخصص��ات بالبرنام��ج، إضافة إلى إقامة ش��راكة 
مجتمعية متواصلة ودائمة.

ويركز برنامج الشيخ زايد لإلسكان على تخصصات 
الهندسة بفروعها، ومجال تقنية املعلومات، واحملاسبة 
والقانون، وأي تخصص آخر يعتقد املتقدم أنه ميكن أن 
يفيد به البرنامج، ويت��م حتديد التخصصات املطلوبة 
في بداية كل س��نة على حس��ب احتياجات البرنامج، 
بعد نش��ر إعالنات في وس��ائل اإلع��الم اخملتلفة، وجترى 
مقابالت ش��خصية مع املتقدمني لالختيار من بينهم 
الع��دد املطلوب، وبعد أن يتم إخطار الطالب باملوافقة 
عليه يتس��لم العمل ويب��دأ التدري��ب مقابل مكافأة 

شهرية تبلغ أربعة آالف درهم.



11العدد الثاني -  أكتوبر 2008

أجن��ز البرنامج 959 طلبا لفئ��ة املعلمني، وذلك بعد 
ص��دور توجيهات صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راش��د آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، والتي ش��ملت عل��ى مهنة معلم 
ومعلمة من أصحاب الطلبات املوجودة في بالبرنامج

وأوضح محمد عبد العزيز مدير عام البرنامج باإلنابة 
أن��ه مت إعط��اء األولوي��ة لكافة الطلب��ات التي تنظم 
حت��ت هذه الفئة من متقدم��ي الطلبات في البرنامج 
حيث مت االنتهاء من البت في جميع طلبات املدرس��ني 
للمتقدمني حتى نهاية عام 2007 وهذه إشارة واضحة 

وصريحة باهتمام البرنامج بهذه الفئة
وقد بلغ عدد املعلمني واملعلمات من أصحاب الطلبات 
الذين مت البت في طلباتهم منذ صدور التوجيهات حتى 
سبتمبر احلالي حوالي 959 معلما موزعني على النحو 

في إط��ار دعم��ه للمواطنني ف��ي مواجه��ة الغالء، 
يس��تعد البرنامج للتعاقد مع بع��ض املقاولني للحد 
من ظاهرة ارتفاع األس��عار، وس��يوفر البرنامج قائمة 
من املقاولني امللتزمني بأس��عار محددة لبناء الوحدات 
الس��كنية، وذلك دعماً للمش��روع واملكرمة السامية 
من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئي��س الدولة ›‹حفظه اهلل‹‹ التي تهدف في األس��اس 

إجناز 959 طلبا للمعلمني حتى سبتمرب
اآلتي أبوظبي 125 ودبي 88 والشارقة 246 وعجمان 33 

وأم القيوين 16 ورأس اخليمة 415 والفجيرة 36
وأكد مدي��ر عام البرنامج باإلناب��ة أن هذه االهتمام 
الكبي��ر الذي توليه القي��ادة لدليل واض��ح على إميان 
احلكومة الرش��يدة ب��دور املعلم وأهمي��ة توفير احلياة 
الكرمي��ة لهم والتي تكمن في توفير املس��كن املالئم 

واملناسب لكل واحد منهم
وأش��ار الى إنه بص��دور توجيهات صاحب الس��مو 
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبي، 
بإعط��اء األولوي��ة لفئ��ة املعلمني متت إضاف��ة معيار 
معل��م إلى جان��ب املعايير املعتمدة ف��ي نظام اختيار 
مس��تحقي املساعدات الس��كنية وأصبح بذلك من 
املعايير الرئيسية والتي من خاللها يتم فرزهم بشكل 

مستمر

الربنامج يتعاقد مع عدد من املقاولني بأسعار حمددة
إلى تأمني الراحة واالستقرار للمواطنني.

وم��ن جه��ة أخ��رى دع��ت ادارة البرنام��ج املواطنني 
املستفيدين إلى التعاون مع البرنامج من خالل حتديث 
البيانات اخلاص��ة بهم عن طريق مراك��ز بريد اإلمارات 
املنتش��رة في الدولة، أو عن طريق املوقع اإللكتروني أو 

باحلضور إلى مقر البرنامج.
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أطلق معالي الش��يخ حم��دان بن مب��ارك آل نهيان 
وزير األش��غال العامة رئيس مجل��س إدارة برنامج زايد 
لإلس��كان جائزة التميز ملوظفي البرنامج بهدف “نشر 
ثقاف��ة التميز” بينهم، من خ��الل آلية محددة ملكافئة 
وتقدي��ر جه��ود املوارد البش��رية وإح��داث نقلة نوعية 
في أس��لوب وطريقة تق��دمي اخلدمات للمس��تفيدين، 
واملس��اهمة ف��ي توفير بيئ��ة عمل جاذب��ة للكفاءات 

املواطنة.

وتش��مل فروع اجلائزة فئ��ة اإلدارة املتمي��زة والتفوق 
الوظيف��ي وفري��ق العم��ل املتمي��ز والتجرب��ة اإلدارية 

املتميزة.

وق��ال محمد عبدالعزيز مدير ع��ام البرنامج باإلنابة 
إن هذه اجلوائز متثل حلقة من جهود البرنامج لتحقيق 

محدان بن مبارك يطلق جائزة “التميز” ملوظفي الربنامج 
رس��الته والوصول إلى أفضل النتائج من خالل تطبيق 
مبادئ التميز وااللتزام مبعايير برنامج الش��يخ خليفة 

للتميز احلكومي.

وأوض��ح أن جوائ��ز التمي��ز حت��دت نقل��ة نوعية في 
أسلوب ونوعية مس��توى تقدمي اخلدمات من خالل متيز 
األداء الوظيفي، مش��يرا إلى أن الناجت م��ن هذه اجلائزة 
تطوير منهجيات وأس��اليب العمل م��ن خالل معايير 
محددة تستهدف مس��توى اإلنتاجية واجلودة لإلدارات 

وفرق العمل واملوظفني، 
الس��يما أن موظفي البرنامج طبقوا معايير التميز 
منذ فترة حيث قفز إنتاج العمل اليومي بنس��بة 65% 
من أداء العمل في الس��ابق فيما اس��تطاع املوظفون 
ح��ل %95 م��ن املش��اكل املتعلقه مبلف��ات املتقدمني 

للبرنامج.
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الربنامج يدرب 
الطالب يف الصيف

احتضن برنامج الش��يخ زايد لإلس��كان في هذا الصيف 
10 طالب من مراحل دراس��ية متع��ددة مت إحلاقهم بالتدريب 
الصيف��ي ف��ي البرنامج وق��د ت��وزع الطلبة عل��ى اإلدارات 
واألقس��ام اخملتلف��ة حي��ث مت إخضاعهم لبرنام��ج تدريبي 

نظ��م البرنامج دورة تدريبية بعنوان » إعداد املوازنات 
املالي��ة » بالتعاون مع مركز احل��وار للتدريب وذلك ملدة 
3 أي��ام ، وج��اءت ه��ذه الدورة ضم��ن مب��ادرات اخلطة 
االس��تراتيجية ف��ي تطوي��ر آلي��ات العم��ل واالرتقاء 
باملوارد البش��رية وأدار الدورة األس��تاذ عيسى الظاهر 
املستش��ار التدريب��ي واملتخص��ص في مج��ال إعداد 
امليزاني��ات واالس��تراتيجيات ، وقد تطرق��ت الدورة إلى 
عدة مح��اور من أهمها إبراز الفرق ب��ني إعداد املوازنات 
بالطريقة التقليدية وبني النظريات واملفاهيم احلديثة 
في إعداد املوازنات والت��ي تعتمد على البرامج واألداء ، 
ومت عرض حاالت تطبيقية في مش��اكل تطبيق موازنة 

ش��امل يؤهله��م ف��ي النواح��ي اإلداري��ة وخدم��ة العمالء 
يتعلم��ون من خالله أساس��يات احلياة املهني��ة ومبادئ في 

أخالقيات املهنة.

وأشار محمد عبدالعزيز جاس��م إلى أن هذه املبادرة تأتي 
في ظ��ل اس��تراتيجية البرنامج في املش��اركات اجملتمعية 
وم��ن منطلق املس��ؤولية االجتماعي��ة في تأهي��ل الكوادر 
الوطني��ة وتوفير أجواء تس��اعد ف��ي س��رعة االندماج في 
الواق��ع الوظيفي في املس��تقبل، ومن منطلق املس��ؤولية 
االجتماعية واملش��اركة اإليجابية ف��ي تقدمي خدمات ترتقي 
باجملتمع وتس��اهم في تأهيل شباب املستقبل الواعد، حيث 
يأت��ي االهتمام بالكوادر املواطنة على س��لم األولويات التي 

ينادي بها البرنامج.

وأضاف أن الطالب خضع��وا لبرنامج تدريبي واضح مت من 
خالله تعريفهم مبهارات إدارية وش��خصية، وس��يتم خالل 
العام املقبل اس��تيعاب عدد أكبر من الطالب وإعداد برنامج 
يتميز بخصائص تساعدهم على بناء الشخصية واكتساب 

مهارات حياتية ومهنية.

من جانبهم أعرب الطالب عن بالغ س��عادتهم وسرورهم 
اللتحاقهم بالتدريب الصيفي،  الذي غير كثيرا من املفاهيم 
املهنية والعملية لديهم، وأتاح أمامهم الفرصة الكتشاف 

قدراتهم الذاتية واالستفادة من ذوي اخلبرة.

وينظم دورة يف إعداد املوازنات املالية

البرنامج واألداء، وفي نهاية الدورة قدم احملاضر دراس��ة 
حالة إلحدى املؤسسات مع الوقوف على أبرز محطات 
التمي��ز في إدراتها املالية وإعدادها للموزانات. ويش��ير 
محمد عبدالعزيز جاس��م املدير الع��ام باإلنابة إلى أن 
مثل هذه الدورات التخصصية التي ينظمها البرنامج 
للكوادر الوظيفية ينبع من إميان كامل بأهمية االعتناء 
بالعنص��ر البش��ري وتزوي��ده باملعرفة ضم��ن برنامج 
تدريبي واضح يضمن التحس��ني املس��تمر والتحديث 
لطريقة األداء املتبعة لكي ال حتدث فجوة بني ما يطبق 
من أنظمة وما بني ما هو مطبق عامليا في املؤسس��ات 

الرائدة.    
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سبقتهما ورشتان تدريبيتان

إطالق نظامي املقرتحات والتظلمات

الربنامج يدرب موظفيه على بناء فريق العمل الناجح

بن��اًء على توجيهات معالي الش��يخ حمدان ب��ن مبارك آل 
نهيان برفع مستوى الرضا الوظيفي في البرنامج ومبا يتناسب 
مع طموحات موظفيه، نظم البرنامج ورشتني تدريبيتني وذلك 
لشرح نظامي املقترحات والتظلمات، جلميع املوظفني، بهدف 
حتقيق مبادرات اخلطة االستراتيجية في البرنامج والتي تؤكد 
على أهمية فت��ح قنوات بني اإلدارة واملوظف��ني والتعرف على 

متطلباتهم ومقترحاتهم لتطوير آليات العمل.
أدار الورش��تني كل م��ن عبدالك��رمي الش��حي مدي��ر إدارة 
التخطيط والدراس��ات رئي��س الهدف االس��تراتيجي الثالث 
وفاطم��ة املندوس رئيس اله��دف االس��تراتيجي الرابع اللذان 
قدما نبذة عن النظامني وش��رح أهدافهم��ا، وتوضيح الطرق 

التي متكن املوظف من استخدام النظامني.

عقد البرنامج دورة تدريبية بعنوان “تنمية روح الفريق 
والعمل اجلماعي” بالتعاون مع مركز احلوار للتدريب في 
الفترة ما بني 27 إلى 30 من هذا الش��هر ، وجاءت هذه 
الدورة ضمن مبادرات اخلطة االس��تراتيجية في تطوير 
آلي��ات العمل واالرتقاء بامل��وارد البش��رية، وأدار الدورة 
األستاذ حسني اجلوهري املتخصص في مجال التطوير 
اإلداري والذي قدمها بأس��لوب ممي��ز خالل األيام األربعة 
حيث بدأ بشرح مفاهيم فرق العمل احلديثة وأهميتها 
في صنع النجاح للمؤسسات وبني كذلك عوامل جناح 

هذه الفرق مع االستشهاد بأمثلة عملية. 

ومت التأكي��د على ضمان حقوق صاح��ب األفكار واملقترحات 
املتميزة ، إضافة إلى ضم��ان حقوق املوظف املتقدم بالتظلم 
الوظيف��ي وأن اآللي��ات املتبع��ة تتعام��ل م��ع التظل��م بكل 
ش��فافية، مما يضمن حقوق املوظ��ف وال يضره في أي حال من 

األحوال.
وأع��رب املوظفون عن س��عادتهم بإطالق هذي��ن النظامني 
حيث أن إيجاد اآللية الواضحة الس��تقبال املقترحات يعد من 
أه��م متطلبات املوظف، حيث يش��عر كل موظف بالدافعية 
نح��و تق��دمي املقترح��ات املميزة التي س��يالقي فيها حس��ن 
اس��تقبال بل واس��تثمار أمثل لتطوير آليات العمل من جهة 
وم��ن جهة أخرى التك��رمي واملكافأة ألصح��اب األفكار املبدعة 

التي تصب نتائجها في خدمة األداء.

تأتي هذه الدورة في س��ياق اخلط��ة التدريبية املعدة 
للكوادر والتي شهدت خالل الفترة السابقة عدة برامج 
تدريبية من ضمنه��ا دورة “فن القيادة االس��تراتيجة” 
والتي استهدفت القيادة العليا في البرنامج ، ومن ثم 
دورة “إعداد املوازنات املالية” والتي تطرقت إلى املفاهيم 
احلديث��ة في إعداد املوازنات. ويش��ير محمد عبدالعزيز 
جاس��م مدير ع��ام البرنامج باإلنابة إل��ى أن مثل هذه 
الدورات وغيرها من الدورات التي س��تأتي الحقا تعتبر 
تأكي��دا منا بأن العنصر البش��ري ه��و أهم مورد يجب 

االعتناء به. 
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ميك��ن ملتصفح��ي املوقع االس��تفادة م��ن اخلدمات 
التالية:

خدمات الطلبات:

استفسار عن طلب  -
طباعة استمارة تقدمي طلب  -

استفسار عن مقاول   -
استفسار عن استشاري  -

خدمات مشروعات املساكن:

استفسار عن مشروعات املقاول  -
استفسار عن مشروعات االستشاري   -

استفسار عن دفعات املقاول  -

اخلدمات اإللكرتونية
اليت يوفرها موقع الربنامج ملتصفحيه

خدمات عامة:

إرسال الشكاوى واملقترحات ووجهات النظر  -
طباعة استمارات التوظيف والتدريب الصيفي  -

طباعة مناذج املشروعات  -

كم��ا يتي��ح املوق��ع ملتصفحي��ه االط��الع على 
التالي:

مناذج الوحدات السكنية  -
ألبوم صور املساكن   -
أسماء املستفيدين  -

إحصائيات وأرقام تتعلق بإجنازات البرنامج  -
جديد البرنامج من أخبار وتقارير  -

نس��خة إلكتروني��ة م��ن نش��رة »إس��كان« التي   -
يصدرها البرنامج
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زوايا

بو عبد الكرمي أحد أعيان مدينته لديه مسكن وسط 
بلدته القدمية حيث يرفض – رغم كل الضغوط- تغيير 
هذا املس��كن، لم يك��ن بو عبد الكرمي عاج��زا ماديا عن 
تغيي��ر مس��كنه؛ ألنه أحد جت��ار بلدت��ه املعدودين على 
أصابع اليد ويستطيع بناء عشرات املساكن كمسكنه، 
ولم تك��ن مكانته تعجزه عن احلص��ول على أرض تبلغ 
مساحتها أضعاف مس��احة أرضه، ولكن ما مينعه هو 
ارتباطه نفس��يا مبس��كنه وبجيرانه وبيئته ومحيطه 

ومبسجده الذي بناه بنفسه.
أكاد أجزم أن حالة بو عبد الكرمي ليس��ت حالة فردية 
فهي حالة تتكرر في كثير من األفرادواألس��ر ، فاإلنسان 
”مدني بطبعه” كما قال ابن خلدون في كتابه العظيم 
“العمران” ال ميكنه أن يساوم في سكنه وراحته وهدوئه 
، ب��ل ال ميكنه التضحية بجيران��ه، ونقتبس من تاريخنا 
العريق قصة جار اإلمام عبد اهلل بن املبارك الذي أراد أن 
يبيع داره ، فقيل له : بكم تبيع ؟ قال : بألفني . فقيل له: 
ال تس��اوي إال ألفا . قال : صدقتم ولكن ألف للدار وألف 

جلوار عبد اهلل بن املبارك!
ثقاف��ة االس��تهالك قلب��ت الوضع رأس��ا على عقب 
والرأس��مالية جعل��ت لكل ش��يئ ثمن، حتى س��عادة 
اإلنسان وراحته بل وإنس��انيته وذاته ومكانته، استنادا 

للمثل املصري )عندك قرش تساوي قرش(.
وجعل��ت من كل حاجيات اإلنس��ان مج��اال للتداول؛ 
فكم��ا أن��ه يس��تبدل مقتنيات��ه الش��خصية باأليام 
واالشهر ويستبدل سيارته بالسنوات فإنه أصبح حتما 
الزما أن يس��تبدل مسكنه في حياته أكثر من مرة!! بل 
ويظل يتساءل دائما كم يساوي بيتي احلني؟ ويستطلع 
آراء اخلبراء حول جدوى بيع بيته القدمي ذي األرض باهظة 
الثم��ن واالنتقال للعيش في أرض قاحلة جرداء رخيصة 

الثم��ن! وحيث أن املس��كن له خصوصي��ة تختلف عن 
سائر املقتنيات فجدير بنا أن نلخصها فيما يلي:

أوال: إن عملية اإلسكان ليست عملية تقنية جامدة – 
حجارة وحديد ومواد تشطيب –كسائر املقتنيات املادية، 
ولكنها عملية عضوية حياتية معيشية ترتبط بنشأة 
اإلنس��ان وميالده ؛ فكل منا ولد في مكان ما ونشأ فيه 
وترعرع في أرجائه، وكل منا يتذكر أماكن لعبه وجتواله، 
وكل منا يس��تحضر األماكن التي ارتبط بها في سروره 
وحزنه وأفراح��ه وأتراحه، وله ذكريات ترتبط بس��لوكه 
وتصرفاته س��واء في بيته بني اسرته أو في حيه وبيئته 

اخلارجية )الفريج(.
ثانيا: إن اإلنس��ان كما أنه مدني بطبعه ، فهو طماع 
جشع بطبعه أيضا لقوله تعالى: ” خلق اإلنسان هلوعا”، 
فن��رى مث��ال أن التخطيط الذي يغي��ر نوعية األرض من 
س��كني إلى جتاري يصبح على حياة البعض وباال ، فتراه 
في كل يوم يحس��ب أرباح بيع بيته ، والعوائد والفوائد 
التي يجنيها من هذه الس��لعة الغالي��ة متجاهال كل 
عوام��ل الراحة النفس��ية واإلنس��انية الت��ي يجب أن 
يراعيها لنفس��ه وعائلته، متناسيا أن راحته النفسية 
املتمثل��ة في املوقع اجلي��د والبيئة الصحية املناس��بة 
واجلوار احلسن أولى من جميع األرصدة التي يكتنزها في 

املصارف، واحللل التي يفخر بها بني االجانب واملعارف.
وأخي��را: تبقى فئة بو عبد الك��رمي – الرافضة للبيع – 
منبوذة في أحياء أحاطت بها العمارات بنيانا وأحاط بها 
األجانب س��كنا، تبكيها أطالل املس��اكن التي هدمت، 
واملبان��ي الت��ي هج��رت، واملواق��ع اخلالبة املطل��ة على 
الش��واطئ واخليران التي قفرت بأهلها، فتستسلم في 
نهاي��ة املطاف وتهجر مس��كنها مرفقا به كل ذكريات 

عمرها، ألن البيئة لم تعد صاحلة لسكن املواطنني.

بييت ليس للبيع
بقلم : حممد حممود احلرم.
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اجمللس

“زايد لإلسكان” يقدم هدية العيد للمسنني
بتوجيه��ات من معالي الش��يخ حم��دان بن مبارك آل نهيان وزير األش��غال العامة رئي��س مجلس إدارة 
برنامج زايد لالس��كان، بأهمية املش��اركة اجملتمعي��ة للبرنامج ينظم البرنامج بالتع��اون مع دار الرعاية 

االجتماعية في الشارقة  زيارة احد دور املسنني بعنوان  “يد بيد”.
وق��د ج��اءت الزيارة ضمن مب��ادرات البرنامج في املش��اركة اجملتمعي��ة والتي تهدف إل��ى التفاعل 

واالنخراط مع شرائح اجملتمع كافة والتواجد معهم في كافة املناسبات اخملتلفة.
وأش��ار محمد عبد العزيز جاس��م مدير عام البرنامج باإلنابة إلى أهمية هذا الدور االجتماعي 
الذي يقدمه البرنامج باإلضافة إلى دوره الرئيسي في تقدمي املساعدات السكنية للمواطنني، 

حيث مت��ت هذه الزيارة ضمن مبادرات اخلطة االس��تراتيجية للبرنامج، وأكد أن هذه الزيارة 
تهدف كذلك إلى صقل مهارات املوظفني واخلروج بهم من إطار العمل الروتيني اليومي 

وذل��ك من خالل التجان��س والتأقلم مع متغي��رات اجملتمع واملبادرة في املناس��بات 
االجتماعية.

وضم الوفد كال من املهندس��ة بثينة عقبة رئيس��ة قس��م الدفعات 
واملهندس عبداهلل علي رئيس قسم التصماميم واخلدمات الفنية 

وفاطمة املندوس وعبد اهلل احلس��اوي وسعيد العامري 
ونورة علي السويدي ومهند درويش.
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الظبي أس��رع من السبع ولكن التفاتته اخلائفة من املطارد ، تبطئ من 
انطالقته وتعطي فرصة للسبع لتعويض السرعة بتردد الظبي. فيهجم 

عليه ويفترسه.

وهذا هو حال املتس��ابقني في مضم��ار األداء، ال يتلفتون إلى الوراء أبدا، 
ألن في ذلك تأخير عن ركب املتسابقني، وفي اللحظة التي تنتاب املرء من 
انعدام الثقة أو شيئ من التردد، تكون الفرصة التي يقتنصها الطامحون 

في جتاوز هؤالء املتلفتني.

وعندم��ا نقول إننا في مضمار تقدمي خدمة جليلة للمواطنني من خالل 
توفير املس��كن الكرمي، ندرك حجم املس��ؤوليات التي حتيط بهذه املهمة 

على مختلف املستويات.

ولع��ل أه��م حتد يواجهن��ا اآلن يتمث��ل في ارتفاع أس��عار م��واد البناء، 
والتنافس الش��ديد الذي يش��هده الس��وق جلذب العم��الء، فاجلميع اآلن 
يتنافسون في مضمار تقدمي أفضل اخلدمات وإدارة املوارد وحسن تنميتها، 
وكل ذلك من القضايا التي تلهب املنافس��ة بني الش��ركات واملؤسسات 

العاملة في نفس اجملال.

وبرنامج الش��يخ زايد لإلس��كان انطلق لتحقيق األه��داف املرجوة وقد 
قطع أش��واطا مهمة في هذا امل��دار، ويأتي املؤمتر اإلس��كاني األول »نحو 
تنمية إسكانية مس��تدامة«، خطوة على الطريق الذي بدأناه، نحاول في 
ه��ذا املؤمتر أن نتفاع��ل مع خبرات محلية وعربية ودولي��ة، علنا نحقق ما 

نصبو إليه.. بدون النظر أو التلفت إلى الوراء. 

األخرية

بدون النظر إلى الوراء

بقلم: املهندس عبد اهلل مخيس اخلدمي
مساعد املدير العام للشئون اهلندسية واملناطق



» .. أصالة وعمران«وطين
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منوذج رقم )7(


