لزار يجهض انىسراء رلى (  ) 9نظُت  1111فً شأٌ انالئحت انتُفٍذٌت
نهماَىٌ اإلتحادي رلى ( )11نظُت  1119بشأٌ بزَايج انشٍخ ساٌذ نإلطكاٌ
يجهض انىسراء :
 بعد االطالع على الدستور،
 وعلى القانون االحتاايي رما(  )1لساة  1971بشانن اتتااااات الاوزارات وااال اات الاوزرا
والقوانُت ادلعدل له،
 وعلى القانون االحتايي رم(  )11لسة  1119بشنن برنامج الشاخ زايد لإلسكان،
 وبةا على ما عرضه رئاس رللس إيارة برنامج الشاخ زايد لإلسكان ،وموافق رللس الوزرا ،
لـــــزر :
انفصم األول
تؼارٌف
انًادة ()1
يف تطباق أ كام هذه الالئح يقاد بالكلمات والعبارات التالا ادلعاين ادلوضح مرين كل مةها ما مل
يقض سااق الةص بغَت ذلك:
 :اإلمارات العربا ادلتحدة.
الدولة
البرنامج

 :برنامج الشاخ زايد لإلسكان .

المجلس

 :رللس إيارة الربنامج.

الرئيس

 :رئاس رللس إيارة الربنامج .

المدير العام

 :مدير عام الربنامج.

القانون

 :القانون االحتايي رم(  )11لسة  1119بشنن برنامج الشاخ زايد
لإلسكان.
 :ادلساعدة اليت يقدمها الربنامج على شكل مسكن كومي أو مساعدة

المساعدة
السكنية
المسكن
الحكومي

مالا .
 :الو دة السكةا ادلةاسب اليت يقوم الربنامج بإنشائها أو شرائها إلسكان
األسرة ادلواطة بالدول سوا كانت مسكةاً مستقالً أو شق .

المساعدة المالية  :ادلساعدة اليت يقدمها الربنامج على شكل مةح مالا غَت مسًتية أو
مرض بدون فوائد.
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 :من تؤول إلاه ملكا ادلسكن احلكومي وفقاً للضوابط ادلةاوص علاها
يف القانون .
 :من ادر له مرار حباوله على مساعدة سكةا .

المالك
المستفيد
متوسط
الشهري

الدخل  :رلموع الدتل السةوي مقسمااً على  )061يومااً مضروباً يف .)01

انفصم انثاًَ
انبزَايج وأهذافه
انًادة ()1
يتبع برنامج الشاخ زايد لإلسكان رللس الوزرا و يتمتع بالشخاا االعتباري ادلستقل وباألهلا
القانونا الكامل دلباشرة األعمال والتارفات اليت تكفل حتقاق أغراضه.
انًادة ()3
يكون ادلقر الرئاسي للربنامج يف مدية ييب وجيوز بقرار من اجمللس إنشا فروع له ياتل الدول .
انًادة ()4
يهدف الربنامج إىل اإلسهام يف تلبا اال تااجات السكةا احلالا وادلتومع يف ادلستقبل للمواطةُت
بادلستوى الالئق والسرع ادلطلوب وفقاً دلا هو مةاوص علاه يف القانون وهذه الالئح .
انفصم انثانث
يجهض إدارة انبزَايج
انًادة ()5
يتوىل إيارة الربنامج رللس إيارة يشكل بقرار من رللس الوزرا من عدي ال يقل عن مخس أعضا مبن
فاه( الرئاس ونائبه ويكون ادلدير العام مقرراً للمجلس .وتكون مدة العضوي يف اجمللس ثالث سةوات

مابل للتجديد.

انًادة ()6
اختصاصاث انًجهض
خيتص اجمللس مبا ينيت :
رس( السااس العام للربنامج.
.1
إعداي إسًتاتاجا تاا بإسكان ادلستحقُت من ادلواطةُت على مستوى الدول
.1
ومراجعتها يوريا .
.0

شلارس الاال اات الالزم للتخطاط واإلشراف على أعمال الربنامج.
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.4
.5
.6
.7
.8

يراس طلبات احلاول على ادلساعدة السكةا وإادار القرارات بشنهنا.
حتديد نوع ادلساعدة السكةا ومبلغ ادلساعدة ادلالا اليت يستحقها مقدم طلب
ادلساعدة.
ادلوافق على اسًتياي ادلساعدة السكةا يف األ وال ادلةاوص علاها يف القانون وهذه
الالئح .
إادار اللوائح الالزم لتةظا( العمل يف الربنامج.
إمرار الربامج التمويلا والضوابط اليت حتكمها.

تعاُت مدمق للحسابات وحتديد أتعابه.
.9
 .11ادلوافق على مشروع مازانا الربنامج و سابه اخلتامي ورفعهما جمللس الوزرا
العتمايمها.
انًادة ()7
اجتًاػاث انًجهض
 -1يعقد اجمللس ست اجتماعات على األمل سةوياً وذلك يف ادلقر الرئاسي للربنامج وجيوز أن يعقد
اجتماعاته يف أي مكان آتر بالدول حيديه الرئاس بالتشاور مع أعضا اجمللس.
 -1جيوز للمجلس كلما يعت احلاج أن يعقد اجتماعاً غَت عايي بةا على طلب الرئاس أو ثالث
من أعضائه على األمل.
 0يُعد ادلقرر جدول أعمال اجمللس بعد موافق الرئاس أو نائبه علاه يف ال غااب الرئاس ويت(

تبلاغه ألعضا اجمللس مع الدعوة لالجتماع تطاا مبل أسبوع على األمل من تاريخ االجتماع
فاما عدا ال الضرورة .
 -4ال يكون اجتماع اجمللس احاحاً إال حبضور أغلبا أعضائه على أن يكون من باةه( الرئاس أو
نائبه.
انًادة ()8
آنٍت ػًم انًجهض
 .1تادر مرارات اجمللس بنغلبا أاوات االعضا احلاضرين  ،ويف ال تساوي األاوات يرجح
اجلانب الذي مةه رئاس اجللس
 .1ال جيوز ألي عضو يف اجمللس أن يشًتك يف مةامش موضوع أو التاويت على مرار يتال
مبوضوع له مالح فاه بشكل مباشر أو غَت مباشر أو يتال بني من أماربه ىت الدرج
الثانا .
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 .0حيرر ادلقرر زلضر اجتماع يدون فاه القرارات والتوااات اليت اختذها اجمللس بشنن
ادلوضوعات ادلدرج على جدول أعماله كما يثبت ضور األعضا ويت( اعتماي احملضر من
رئاس اجللس .
 .4جيوز لعضو اجمللس طلب مةامش موضوع غَت مدرج على جدول األعمال وذلك فاما
يستجد من أعمال بشرط موافق رئاس اجللس وأغلبا أعضا اجمللس.
 .5للمجلس يعوة من يرى من ذوي اخلربة أو من موظفي الربنامج حلضور جلساته للمشورة أو
لتقدمي الباانات وادلعلومات اليت يطلبها ،وذلك يون أن يكون ذل( ق التاويت.
انًادة ()9
نجاٌ انًجهض انفزػٍت
للمجلس أن يشكل جلاناً فرعا دلساعدته يف أيا مهامه ومباشرة اتتااااته وذلك وفقا للضوابط
اآلتا :
 .1تشكل اللجة الفرعا من أعضا اجمللس.
 .1جيوز أن تض( أعضا من تارج اجمللس على أن يكون رئاس اللجة من أعضا اجمللس.
 .0حيدي مرار تشكال اللجة الفرعا اتتااااهتا واال ااهتا والغرض الذي شكلت من أجله
كما حيدي اجمللس مكافنة رئاس وأعضا اللجة  ،ويلتزم اجمللس بقرارات رللس الوزرا بشان
مكافآت رؤسا وأعضا اللجان ادلةبثق من رلالس اإليارات.
 .4ال جيوز أن يكون عضو اجمللس عضواً يف أكثر من ثالث جلان فرعا مةبثق من اجمللس.
انًادة ()11
يكون اتتاار نائب الرئاس ورؤسا وأعضا اللجان الفرعا على الةحو اآليت:
 .1بالًتشح لشغل ادلةاب .
 .1يف ال وجوي أكثر من مرشح لشغل ادلةاب يت( االتتاار باالمًتاع العلٍت أو السري.
 .0جيوز االتتاار بالتزكا يف ال ادلرشح الو اد .
 .4جيوز للمجلس تكلاف أ د أعضائه باورة مباشرة بًتؤس أو بعضوي إ دى اللجان ادلةبثق مةه
وذلك يف ال عدم وجوي مرشح آتر من األعضا أو ألي سبب آتر يراه اجمللس.
انًادة ()11
اَتهاء انؼعىٌت
تةتهي العضوي يف اجمللس ألي من األسباب التالا :
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 .1استقال عضو اجمللس.
 .1إذا تغاب عضو اجمللس عن ضور ثالث اجتماعات متتالا للمجلس أو مخس اجتماعات
متفرم  ،وذلك يون عذر يقبله الرئاس.
 .0يف ال وفاة عضو اجمللس  ،أو إاابته مبرض ديةعه من شلارس األعمال ادلةوط به.
 .4يف ال إيان عضو اجمللس يف جردي سلل بالشرف أو األمان .
 .5العزل بقرار من رللس الوزرا .
انًادة ()11
انًذٌز انؼاو
يكون للربنامج مدير عام يعُت مبرسوم احتايي بةا ً على امًتاح الرئاس ،يتوىل تاريف شؤون الربنامج
اإلياري وادلالا وفقاً للقانون ولوائح الربنامج ومرارات اجمللس.
انفصم انزابغ
أَىاع انًظاػذاث
انًادة ()13
يوفر الربنامج ادلساعدات السكةا التالا -:
 .1ادلساكن احلكوما .
و جيوز بةا ادلسكن احلكومي على أرض ديلكها ادلستفاد بةا على طلبه.
 .1ادلساعدة ادلالا  ،وهي عبارة عن:
أ  -مةح مالا غَت مسًتية.
ب -مرض مايل يون فوائد.
انًادة ()14
طمف انًظاػذة انًانٍت وسقف الدخل
حيدي سقف ادلساعدة ادلالا وسقف الدتل الشهري للمستفاد الذي تقدم له ادلةح ادلالا بقرار من
رللس الوزرا استةايا لألوضاع االمتاايي وأسعار السلع واخلدمات ومعدالت التضخ( يف الدول
انًادة ()15
االطتثُاء يٍ طمف انًظاػذة انًانٍت
للمجلس استثةا مقدم الطلب من سقف ادلساعدة ادلالا بقرار مسبب وفقا للضوابط اآلتا :
 .1إذا كان عدي أفراي أسرته الذين يعوذل( يزيد على  )11فرياً.
.1

إذا كان يعول أكثر من أسرة.
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.0

ويشًتط يف احلالتُت ادلذكورتُت أن يكون لديه القدرة على سداي ادلبلغ الزائد على سقف
ادلساعدة ادلالا باعتبار الزياية مرضا واجب السداي ،وللمجلس اعتبار هذه الزياية مةح إذا
جاوز عدي أفراي أسرة مقدم الطلب الذين يعوذل(  )01فريا مع األتذ يف االعتبار عاملي
السن واجلةس وذلك اذا كانت ادلساعدة ادلستحق مةح مالا .

.4

أال جتاوز الزياية أكثر من ناف احلد األماى دلبلغ ادلساعدة ادلالا .
انًادة ()16
االطتثُاء يٍ طمف انذخم انشهزي
 .1يستثٌت من سقف الدتل الشهري للحاول على ادلساعدة ادلالا أو ادلسكن احلكومي من
كان يتله من مساعدة الشؤون االجتماعا أو من جه أترى سلتا بالدول تقدم
مساعدات.
 .1جيوز للمجلس استثةا مقدم طلب ادلساعدة ادلالا بقرار مسبب وفقا للضوابط اآلتا :

أ .أن يقل نااب الفري يف األسرة اليت يعوذلا من يتله عن  )1111يره( شهرياا وأال
جياوز إمجايل الدتل مبلغ 111ر )11يره( شهرياً.
ب .أن جياوز عمر مقدم الطلب  )61سة مااليي .
انًادة ()17
إجزاءاث تمذٌى غهب انًظاػذة انظكٍُت
أولا  :تقدم الطلبات يف مقر الربنامج أو أ د فروعه أو عن طريق مومعه اإللكًتوين أو أي جه
أترى حيديها الربنامج  ،وذلك على الةموذج ادلعد لذلك.
ثانيا  :يشًتط لدراس الطلب تقدمي ادلستةدات التالا تالل مدة ال تزيد على ست أشهر من تاريخ
إعالن الربنامج عن أمسا مقدمي الطلبات ادلطلوب مةه( تقدمي هذه ادلستةدات.
 .1اورة عن تالا القاد وبطام اذلوي .
 .1شهاية اايرة من اجلهات ادلختا بشنن ادلمتلكات.
 .0شهاية بالراتب أو إثبات الدتل
 .4يف ال ادلطلق باإلضاف للمستةدات ادلذكورة سابقا:
أ .شهاية احلضان .
ب .شهاية استمراري عدم الزواج .
ج .شهاية تفاد عدم مدرة والد األبةا على توفَت مسكن ألبةائه.
 .5يف ال األرمل باإلضاف للمستةدات ادلذكورة سابقا عدا ادلستةدات احملدية للمطلق )-:
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أ .اورة من ك( ار اإلرث
ب .شهاية استمراري عدم الزواج.
 .6أي مستةدات أترى يطلبها الربنامج.
ثالثا :للربنامج التةساق مع اجلهات ادلختا باإلمارة اليت يقا( فاها مقدم الطلب أو يف أي إمارة
أترى للتنكد من اح باانات ومستةدات الطلب واختاذ أي إجرا بالتعاون مع اجلهات
ادلختا بالدول للتنكد من يتله.
رابعا :جيوز للربنامج إلغا طلب ادلساعدة السكةا إذا مل يت( االلتزام بالبةوي السابق .
انفصم انخايض
شزوغ انحصىل ػهى انًظاػذة انظكٍُت
انًادة ()18
يشًتط للحاول على ادلساعدة السكةا ما ينيت -:
اولا :أن يكون مقدم الطلب مواطةاً ااالً على تالا ماد وبطام هوي .
ثانيا  :أن يكون مقدم الطلب عائالً ألسرة ،ويستثٌت من هذا الشرط:
 .1ادلعاق وذلك وفقاً للضوابط اآلتا :

أ .أن تثبت إعامته بتقرير من جه سلتا بالدول .
ب .أال يقل عمره عن  )11سة إال لظروف يقدرها اجمللس.
ج .يستحق ادلعاق مبلغ ادلساعدة ادلالا كامال أو احلاول على مسكن كومي إذا كانت
اإلعام ال دتةع بنن يسكن يف مسكان مستقل وإال مةح مساعدة مالا للسكن ضمن
مسكن أسرته.

 .1كبَت السن وذلك وفقا للضوابط اآلتا :
أن جياوز سةه  )61سة سوا كان رجال أو امرأة.
أ.
ب .أال يكون له أبةا أو أن يكون له أبةا ووضعه( ادلايل والسكٍت ال ديكةه( من توفَت
سكن له.
ج .أال يكون مقاما مع أبةائه باورة يائم مستمرة أو كان مقاماً معه( وتبُت للربنامج
اعوب استمراره يف هذه اإلمام نظرا لظروفه( وظروفه السكةا وادلالا .
يقدر مبلغ ونوع ادلساعدة مبا يتةاسب مع ا تااجه .
ي.
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 0الاتا( وفقا للضوابط اآلتا :
أ  -أال تكون والدته مستحق هي بةفسها للمساعدة السكةا .
ب -أال يكون ناابه من ترك مورثه ديكةه من بةا مسكن.
ج -ديةح األتوة األيتام مساعدة وا دة ذل( مجاعا.
ثالثا :أال يكون مقدم الطلب مالكاً دلسكن مالئ( لسكن األسرة  ،وذلك وفقا للضوابط اآلتا :
 .1يعترب ادلسكن غَت مالئ( لسكن ٍ
األسرة إذا كانت مرافقه من غرف نوم وتدم ال تتةاسب
مع عدي أفراي األسرة مع األتذ يف االعتبار عاملي السن واجلةس يف حتديد مدى مال م
ادلسكن لألسرة.
 .1أن تثبت عدم اال ا ادلسكن للسكن مبوجب تقرير فٍت من الربنامج أو من أي جه
حيديها الربنامج.
 .0أال يكون هةاك رلال لتوسع ادلسكن أو اإلضاف اليت تفي مبتطلبات سكن األسرة.
 .4أن تكون البائ احملاط بادلسكن غَت مالئم لسكن األسرة ادلواطة وتعترب البائ غَت مةاسب
إذا كان ادلسكن يقع يف مةطق سلاا لألغراض التجاري أو التنجَت للعزاب والعمال أو
يقع حتت تطوط كهربائا عالا اجلهد تشكل تطورة على ساكةاه ويثبت ذلك بتقرير من
اجلهات ادلختا بالدول أو يقع يف مةطق هبا مساكن مددي جدا وأابحت يف ك(
ادلهجورة أو يقع على أرض نوع تربتها سائ لدرج مد تؤثر على ادلسكن أويف مةطق ا ال
توجد هبا تدمات ،إال إذا كان مقدم الطلب مد مام ببةا أو شرا مسكةه وهو عامل
بوضع البائ احملاط به ما مل تةقض على تاريخ البةا أو الشرا مخس أعوام.
رابعا :أال يكون مد سبق دلقدم الطلب احلاول على مساعدة سكةا من أي جه
احلال اليت يكون فاها مسكةه غَت مالئ( للسكن وال تااجات األسرة وفقا للضوابط
كوما باستثةا

ادلةاوص علاها يف الفقرة ثالثا) من هذه ادلاية  ،وبشرط أن يكون مد انقضى على تاريخ
االستفاية من ادلساعدة السكةا  )15سة  ،إال إذا أابح الوضع اإلنشائي للمسكن
احلاال علاه من ادلساعدة السكةا ديثل تطراً قاقااً على ساكةاه ألسباب وعوامل تارج
عن إراية مقدم الطلب وفقا للتقارير الفةا .
خامسا :أال يكون مد تارف يف مسكن ديلكه تارفاً نامالً للملكا بعد ادور القانون ،ما مل يكن
هذا ادلسكن غَت ااحل للسكن أو غَت مالئ( ال تااجات األسرة ومت التارف فاه وفقا
للضوابط ادلةاوص علاها يف الفقرة ثالثاً) من هذه ادلاية.
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سادسا :أال يسمح رلموع يتله وأمالكه بامتالك مسكن مةاسب أو بإجرا اإلضاف الالزم أو
استكمال بةا مسكةه اجلديد .ويعترب مقدم الطلب مقتدراً وفقا للضوابط اآلتا :
 .1أن يكون مالكا لعقار يدر علاه يتال ديكةه من اإليفا با تااجاته السكةا .
 .1أن يكون مالكا جملموع من العقارات ديكةه التارف يف بعضها لإليفا با تااجاته
السكةا .
 .0أن يكون مالكا أو شريكا يف شركات حتقق له عوائد مالا تزيد على 111ر)111
يره( شهرياً.

 .4أن جياوز يتله الشهري من راتب و غَته مبلغ 111ر )111يره(.
 .5وجمللس الوزرا تعديل هذه الشروط وفق متطلبات عمل الربنامج بةا على امًتاح
اجمللس.
انًادة ()19
اطتحماق انًزأة نهًظاػذة انظكٍُت
مع مراعاة أ كام ادلايتُت  )17و )18من هذه الالئح تستحق ادلرأة ادلواطة ادلساعدة السكةا يف
احلاالت اآلتا :
 .1األرمل احلاضة اليت لديها أبةا ذكور مل جياوزوا  )14سة أو إناث غَت متزوجات.
 .1ادلطلق احلاضة اليت تثبت ضانتها مبوجب وثاق اايرة من احملكم ادلختا على أن يكون
والد األبةا عاجزا عن توفَت مسكن مةاسب ألبةائه.
ويكون الوالد عاجزاً يف احلاالت اآلتا :
أ .إذا كان يتله الشهري يقل عن سقف الدتل احملدي للحاول على ادلةح .
ب .إذا كان نااب الفري يف أسرته اليت يعوذلا من يتله يقل عن  )1111يره( شهريا.
ج .إذا ثبت إعساره مبوجب ك( مضائي أو إذا كان يةفذ عقوب مقادة للحري مدهتا ال تقل
عن سة وال ديلك مسكن.
ي .إذا كان معاما عاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بشهاية اايرة من جه سلتا بالدول .
ها .إذا كان يتل والد األبةا من مساعدة الشؤون االجتماعا أو من جه أترى سلتا بالدول
تقدم مساعدات.
 .0فامدة األبوين ادلةقطع يون عائل ملزم شرعاً بإعالتها وفقا للضوابط اآلتا :
أ .أن يثبت ذلك حبك( أو بشهاية اايرة من زلكم سلتا بالدول .
ب .أال يقل عمرها عن  )01ثالثُت سة .
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وجيوز للمجلس أن يستثٍت مقدم الطلب من شرط العمر إذا رأى مالح يف ذلك.
ج .يت( عمل حبث اجتماعي حلالتها دلعرف وضعها ادلايل و السكٍت واالجتماعي وللمجلس
يف ضو ذلك أن يقرر مدى استحقامها للمساعدة السكةا .
 .4فامدة األبوين مىت بلغت  )01سة يون زواج وفقا للضوابط اآلتا :
أ .إذا كانت مقام باورة يائم مبسكن مستقل ال دتلكه.
ب.إذا أثبت البحث االجتماعي عدم إمكانا استمرارها يف السكن يف مسكن أمربائها
الذي تقا( فاه ألسباب يقبلها اجمللس.
 .5ادلتزوج بغَت مواطن وفقا للضوابط اآلتا :
أ .أن تكون هي وأبةاؤها مقامُت يف الدول .
ب .أن يكون الزوج عاجزاً عن توفَت مسكن مةاسب وذلك على الةحو ادلةاوص علاه
يف الفقرة  )1من هذه ادلاية.
انًادة ()11
وفاة يمذو انطهب
إذا توىف مقدم طلب ادلساعدة السكةا مبل البت يف طلبه حيل زلله أفراي أسرته ادلعالُت مةه مبل وفاته
كله( أو بعضه( حبسب توافر الشروط الالزم فاه(.

انفصم انظادص
األحكاو انؼايت نتُظٍى تخصٍص و تًهٍك انًظاكٍ انحكىيٍت
انًادة ()11
لزار انتخصٍص
 .1يادر الرئاس بعد موافق اجمللس مراراً حباول مقدم طلب ادلساعدة السكةا على مسكن
كومي.
 .1حيدي زلضر تسلا( ادلسكن احلكومي الذي يومع علاه ادلستفاد رم( ادلسكن ادلخاص له  ،وجيوز
إضاف اس( الزوج أو األبةا لقرار التخااص يف االت استثةائا يقدرها اجمللس لظروف احلفاظ
على األسرة.
انًادة ()11
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انبُاء ػهى أرض ًٌهكها يمذو انطهب
جيوز بةا مسكن كومي على أرض ديلكها مقدم الطلب وفقا للضوابط اآلتا :
 .1أن يكون مالكاً لألرض اليت ساقام علاها البةا وأن يقدم ما يثبت أن تلك األرض مسجل بامسه
وتالا من الرهون أو أنه مد ال علاها عن طريق ادلةح من أي جه كوما وجيوز أن يكون
شريكا يف ملكا األرض مع زوجته أو أ د أبةائه الذين يعوذل( على أن يت( رهن العقار من كاف
الشركا .
 .1أن يلتزم بري تكالاف بةا ادلسكن يف ال سلالفته لشروط ادلسكن احلكومي الوارية يف
القانون وهذه الالئح .
انًادة ()13
طمىغ انحك فً انًظكٍ
كل مستفاد ادر له مرار باحلاول على مسكن كومي ورفض استالمه أو مضى على تاريخ
استالمه مبوجب زلضر التسلا(  )91يوما يون أن يشغله بغَت عذر مقبول يسقط قه فاه وإذا رغب
يف احلاول على مساعدة سكةا فعلاه أن يتقدم بطلب جديد.

انًادة ()14
انتشاياث انحاصم ػهى يظكٍ حكىيً
 .1يلتزم ادلستفاد احلاال على مسكن كومي مبا ينيت:
أ .أال يتارف فاه بباع أو مقايض أو هب وأال يتةازل عةه للغَت أو يرتب علاه أي

قوق

عاةا أالا أو تبعا .
ب .أال يستخدم ادلسكن احلكومي يف غرض غَت السكن.
ج .أن يبذل العةاي الواجب يف استعماله واحملافظ علاه .
ي .أال يدتل علاه أي تعديالت جوهري يكون من شنهنا إ داث تغاَت يف تامامه
اخلارجي أو الداتلي إال مبوافق مسبق من الربنامج.
 .1يف ال سلالف ادلستفاد ذلذه االلتزامات حيق للربنامج اختاذ اإلجرا ات اآلتا :
أ .توجاه إنذار كتايب بعل( الواول بإزال ادلخالف احلاال تالل مدة ال تزيد على )91
يوماً.
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ب .يف ال انقضا ادلدة احملدية وعدم استجاب ادلستفاد دلا وري باإلنذار حيق للربنامج
وبالتعاون مع اجلهات ادلختا يف اإلمارة ادلعةا اختاذ اإلجرا ادلةاسب إلزال ادلخالف .
ج .يف ال استخدام ادلسكن يف غَت الغرض ادلخاص من أجله يقوم الربنامج باختاذ كاف
اإلجرا ات القانونا ضد ادلستفاد إلتال ادلسكن وتسلامه للربنامج وإلزامه بالتعويض
ادلةاسب إلعاية ادلسكن إىل ما كان علاه.
انًادة ()15
يقع باطالً كل تارف من ادلستفاد أو ورثته بادلخالف لاللتزامات ادلةاوص علاها يف ادلاية  )14من
هذه الالئح وال يًتتب على التارف ادلخالف أي أثر مانوين سوا فاما بُت ادلتعامدين أو الغَت كما
ال جيوز تسجاله  ،وحيق للربنامج اختاذ كاف اإلجرا ات القانونا إللغا هذه التارفات مع اسًتياي
ادلسكن من ادلستفاد باإلضاف إىل طلب التعويض إن كان له مقتضى.
انًادة ()16
يلتزم ورث ادلالك ادلستفاد) بذات التزامات مورثه( ويف ال ثبوت عدم اجته( للمسكن بعد
ادور سةد ادللكا جيوز للربنامج اسًتياي ادلسكن وختاااه دلستفاد آتر ويقوم الربنامج بسداي
مامته اليت حتديها جلة سلتا تشكل ذلذا الغرض من مبلغ ادلساعدة ادلالا ادلمةوح للمستفاد اجلديد
وعلى ادلستفاد اجلديد تغطا ادلبلغ الذي يزيد على احلد األماى دلبلغ ادلساعدة ادلالا .
انًادة ()17
تأجٍز انًظكٍ انحكىيً
جيوز للمستفاد تنجَت مسكةه احلكومي بةا على موافق اجمللس وفقا للضوابط اآلتا :
 .1أن يقدم أسبابا مقةع لتنجَت ادلسكن ويعترب السبب مقةعا  -يوجب موافق اجمللس  -إذا
ثبت عمل ادلستفاد يف اخلارج.
 .1أال تزيد مدة التنجَت على سةتُت إال ألسباب جدي يقدرها اجمللس.
 .0أال يؤجره إال ألسرة مواطة .
 .4يظل ادلستفاد ملتزما طوال فًتة تنجَت ادلسكن بكاف االلتزامات الوارية يف القانون وهذه
الالئح .
 .5يكون عقد اإلجيار باطال إذا مل يلتزم ادلستفاد بن كام هذه ادلاية وحيق للربنامج اختاذ كاف
اإلجرا ات ادلةاوص علاها يف ادلاية  )14من هذه الالئح .
انًادة ()18
وفاة انًظتفٍذ لبم صذور طُذ انًهكٍت
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يف ال وفاة ادلستفاد مبل ادور سةد ادللكا للربنامج اختاذ ماينيت:
أ .يقوم الربنامج بتخااص ادلسكن دلن كان يعوذل( من أفراي أسرته ال ااته وتتوافر فاه(
شروط استحقاق ادلساعدة السكةا .
ب .أما يف ال عدم وجوي مستحق للمسكن من ورث ادلستفاد فاقوم الربنامج باسًتياي ادلسكن
وختاااه دلستفاد آتر ويف ال ماام ادلستفاد ادلتوىف بتةفاذ أي عمال إضافا بادلسكن فإنه
يت( سداي مامتها اليت حتديها جلة سلتا من مبل ادلستفاد اجلديد لورث ادلستفاد ادلتوىف.
انًادة ()19
اطتحماق يٍ طبك حصىنه ػهى انًظكٍ
إذا كان ادلستفاد من ادلسكن احلكومي رلموع أفراي من أسرة وا دة فإنه حيق ألي مةه( أن يتقدم
بطلب تاص به للحاول على مساعدة سكةا عةدما يابح بذاته معاال ألسرة وتتوافر لديه باورة
مستقل شروط استحقاق ادلساعدة.
انًادة ()31
تًهٍك انًظكٍ
تادر اجلهات ادلختا سةد ملكا ادلسكن بدون رسوم بةا على مرار الرئاس بتملاك ادلسكن وذلك
بعد مرور سة من تاريخ تسلا( ادلسكن للمستفاد و يشار يف سةد ادللكا بعدم جواز التارف يف
ادلسكن إال بةا على موافق الربنامج.
انفصم انظابغ
األحكاو انؼايت نتُظٍى انًظاػذة انًانٍت (انًُح وانمزوض)
انًادة ()31
أغزاض انًظاػذة انًانٍت
تقدم ادلساعدة ادلالا للمستفاد لتحقاق أ د األغراض اآلتا :
 .1إنشا مسكن جديد أو استكمال مسكن شرع يف بةائه.
 .1ااان أو توسع مسكن أو حتقاق الغرضُت معاً.
 .0شرا مسكن أو شق سكةا مةاسب لألسرة.
 .4الوفا بقام مرض سبق اول مقدم الطلب علاه من جه أترى وفقا للضوابط اآلتا :
أن يكون القرض لغرض بةا مسكن .
أ.
ب .أن يكون القرض من جه تتعامل باإلمراض يف الدول .
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ج.

أال تكون مد انقضت مدة ثالث سةوات على بداي سداي أول مسط من القرض
للجه ادلقرض .

انًادة ()31
ظىابػ تىسٌغ االطتفادة يٍ انًظاػذة انًانٍت
جيوز للمستفاد احلاال على مساعدة مالا استعمال مبلغ ادلساعدة يف ااان أو توسع أكثر من
مسكن ديلكه أو إنشا أو شرا أكثر من مسكن إذا امتضت ظروفه العائلا ذلك وفقا للضوابط اآلتا
 .1أن يكون متزوجاً من أكثر من زوج أو يعول أبةا من زوج متوفاة أو مطلق ولديه زوج أو
يعول والديه أو إتوانه األيتام القار أو العاجزين ادلعامُت أو بةات غَت متزوجات.
 .1ان يكون من يعوذل( ساكةُت يف ادلساكن اليت سات( استعمال ادلساعدة ادلالا فاها لعمل
ااان او توسع .
 .0أن يلتزم بإسكان من يعوذل( يف ادلساكن اليت ارفت ادلساعدة ادلالا فاها.
انًادة ()33
يىاَغ االطتفادة يٍ انًظاػذة انًانٍت
ال جيوز االستفاية من ادلساعدة ادلالا لغرض الااان أو التوسع يف احلاالت اآلتا :
 .1إذا كان ادلسكن زلل هذه األعمال غَت ااحل بذاته للسكن طبقاً دلا حتديه التقارير الفةا

الاايرة من الربنامج.
 .1إذا كان مالك ادلسكن ادلطلوب إجرا التعديالت علاه اليقا( به ويرغب يف االستفاية من
ادلساعدة لاقا( فاه غَته أياً كانت ال القراب .
 .0إذا كان ادلستفاد من ادلساعدة السكةا شريكا يف ادلسكن مع شخص آتر غَت الزوج
واألبةا الذين يعوذل(.
 .4إذا كان ادلسكن ملكاً لورث غَت مذكورين يف مرار ادلساعدة.

انًادة ()34
انبُاء ػهى أرض ًٌهكها انًظتفٍذ
جيوز للربنامج أن يقوم ببةا مسكن للمستفاد احلاال على مساعدة مالا على أرض ديلكها وذلك
وفقاً للضوابط اآلتا :
 .1أن يقوم ادلستفاد بتوفَت ادلبلغ اإلضايف على مبلغ ادلساعدة ادلالا الااير له وإيداعه لدى
الربنامج مبل البد يف تةفاذ األعمال.
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 .1أن يقوم ادلستفاد بتفويض الربنامج باورة كامل باختاذ كاف إجرا ات التعامد مع ادلقاول.
 .0أن يكون تاما( ادلسكن وفق الةماذج ادلعتمدة يف الربنامج.
 .4أن يلتزم ادلستفاد بعدم التدتل يف سَت تةفاذ ادلشروع وله إبدا مال ظاته للربنامج و ده إن
وجدت.
 .5يتحمل ادلستفاد و ده أي مبالغ إضافا مد تًتتب أثةا تةفاذ ادلشروع كادور أوامر تغاَتيه
بةا على طلبه ترتب علاها زياية كما األعمال أو تغاَت التاما( أو أي أسباب أترى
تارج عن إراية الربنامج.
 .6يتحمل ادلستفاد و ده أجور االستشاري وديكن تا( أجور االستشاري من مبلغ ادلساعدة
ادلالا إذا كانت كلف ادلسكن أمل من مبلغ ادلساعدة وتكفي لتغطا ادلبلغ ادلطلوب.
 .7يتحمل ادلستفاد سداي أي رسوم للجهات ادلختا للحاول على تاريح البةا أو إادار
شهاية االصلاز -إن طلبت هذه اجلهات ذلك .
 .8يتحمل ادلستفاد أجور تواال اخلدمات ادلا والكهربا والغاز وغَتها ).
انًادة ()35
ظىابػ شزاء انًظكٍ
يف ال رغب ادلستفاد االستفاية من مبلغ ادلساعدة ادلالا لشرا مسكن فإنه جيب أن يكون ادلسكن
مائما فعالً وااحلا للسكن ومعداً للتسلا( يف تاريخ الشرا .
و جيوز أن يكون ادلسكن ادلراي شراؤه ماد اإلصلاز وفقا للضوابط اآلتا :
 .1أن يت( تقدمي عقد الشرا وما يثبت أن ادلسكن ماد االصلاز مع حتديد القام اإلمجالا لكلف
شرا ادلسكن واستكماله.
 .1أن يقوم ادلستفاد باختاذ كاف اإلجرا ات ادلطلوب مةه يف اليت الشرا واالستكمال طبقا
للقانون وهذه الالئح .
انًادة ()36
انًبهغ انشائذ ػهى يبهغ انًظاػذة انًانٍت
إذا كانت تكلف ادلسكن ادلراي بةاؤه أو شراؤه تزيد على مبلغ ادلساعدة ادلالا فعلى طالب ادلساعدة
ادلالا توفَت ادلبلغ الزائد.
انًادة ()37
لزار انًظاػذة انًانٍت
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يادر مرار احلاول على ادلساعدة ادلالا من الرئاس بعد موافق اجمللس ،ويادر القرار باس( مقدم
الطلب ،وجيوز إضاف اس( الزوج أو األبةا يف االت استثةائا يقدرها اجمللس لظروف احلفاظ على
األسرة.

انًادة ()38
طمىغ انحك فً انًظاػذة انًانٍت
كل مستفاد ادر لااحله مرار باحلاول على مساعدة مالا وتنتر عن البد يف إجرا ات االستفاية
مةها دلدة سة من تاريخ نشر القرار بوسائل اإلعالم يسقط قه يف ادلساعدة ادلالا وإذا رغب بعد
ذلك يف احلاول على مساعدة مالا فعلاه أن يتقدم بطلب جديد.
انًادة ()39
تأجٍز انًظكٍ انًًىل بانًظاػذة انًانٍت
جيوز للمستفاد تنجَت مسكةه ادلمول عن طريق ادلساعدة ادلالا وفقاً للضوابط ادلةاوص علاها يف ادلاية
 )17من هذه الالئح .
انًادة ()41
اطتحماق يٍ طبك حصىنه ػهى يظاػذة يانٍت
إذا كان ادلستفاد من ادلساعدة ادلالا رلموع أفراي من أسرة وا دة  ،فإنه حيق ألي مةه( التقدم
بطلب تاص به للحاول على مساعدة سكةا عةدما يابح بذاته معاال ألسرة و تتوافر لديه باورة
مستقل شروط استحقاق ادلساعدة.
انفصم انثايٍ
تُظٍى انًُح وانمزوض انًانٍت
انًادة ()41
أونىٌت انحصىل ػهى انًُحت انًانٍت
تكون أولوي احلاول على ادلةح ادلالا دلن يتبُت من تالل ادلعلومات ادلتوافرة عةه و من تالل
البحث االجتماعي عن الته السكةا وادلالا واالجتماعا اجته الضروري للمةح ادلالا فاظا
على األسرة مع مراعاة ظروف كل ال على دة وتكون للحاالت التالا سب ترتابها األولوي
يف االستفاية بادلةح ادلالا :
 .1الاتا( فامد األبوين أو األب).
 .1األرمل احلاضة ألبةائها.
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ادلطلق احلاضة .
ادلعاق .
كبَت السن يون أبةا .
فامدة األبوين ادلةقطع يون عائل ملزم شرعا بإعالتها طبقاً دلا نات علاه الفقرة  )0من

ادلاية  )19من هذه الالئح .
 .7متلقي مساعدة الشؤون االجتماعا إذا تبُت اجته الضروري للمةح ادلالا وفقا للتقارير
الفةا والبحث االجتماعي.
 .8من ثبت أنه ال يعمل ألسباب احا أو ألسباب تارج عن إرايته يقتةع هبا اجمللس.
 .9من تقل ا الفري يف أسرته عن ألف يره(.
انًادة ()41
شزوغ انحصىل ػهى انمزض و االطتفادة يُه
يشًتط دلةح مرض لبةا مسكن و االستفاية مةه يف أ د األغراض احملدي هبذه الالئح توافر ما ينيت:
 -1أن يكون طالب القرض مالكاً لألرض اليت ساقام علاها البةا أو لتةفاذ أ د أغراض ادلساعدة
السكةا .
 -1أن يقدم ما يثبت أن األرض مسجل بامسه وتالا من الرهون ،أو أنه مد ال علاها عن طريق
كوما وجيوز أن يكون شريكا يف ملكا األرض مع زوجته أو أ د من أبةائه

ادلةح من أي جه
الذين يعوذل(.
-0أن يرهن طالب القرض كامل أو األرض لااحل الربنامج إىل ُت سداي مام القرض أو يقدم أي

ضمانات أترى مقبول لدى الربنامج.
 -4ويف ال االستفاية من القرض يف تةفاذ أعمال مبسكن مائ( كعمل ااان أو إضاف أو توسع
فاجب رهةه وفق شروط وأ كام رهن األرض.
انًادة ()43
انتشاياث انًمتزض
يلتزم ادلقًتض مبا ينيت:

 .1أن يستخدم مبلغ القرض كامالً لغرض تةفاذ ادلساعدة السكةا .

 .1أن يقوم بسداي القرض وفقا دلا ينيت:
أ .أن يقدم شاكاً عن كل سة من سةوات سداي القرض اال إذا كان الةظام ادلاريف
بالدول اليسمح حباوله على يفًت شاكات .
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ب .أن يومع على عقد القرض.
ج .أن يقدم تعهداً اايراً من ادلارف الذي به سابه يفاد التزام ادلارف بتحويل مبلغ
القسط الشهري حلساب الربنامج او تقدمي موافق من اجله اليت تارف له راتبه او
معاشه التقاعدي بتحويل مبلغ القسط الشهري حلساب الربنامج .
ي .أن يقوم بإيداع مبلغ التنمُت على ادلسكن
 .0أن يقوم باصلاز اإلجرا ات واألعمال اليت تسبق تةفاذ ادلساعدة السكةا وتاوااً تلك
ادلتعلق بفتح ملف االستفاية من ادلةح ادلالا ادلعتمدة وادلعمول هبا يف الربنامج.
 .4أن يستخدم القرض يف أعمال متكامل غَت جزئا تكفي بذاهتا لتوفَت ادلسكن حباث يكون
ادلسكن ومت شرائه أو عةد انتها ادلقاول من تةفاذ األعمال ااحلا للسكن وتلبا متطلبات
األسرة.
انًادة ()44
يعفى طالب القرض من رسوم الرهن ادلقررة للجهات ادلختا .
انًادة ()45
انتىلف ػٍ طذاد انمزض
للمجلس يف ال تومف ادلقًتض عن يفع أربع أمساط شهري متتالا أو متباعدة تالل أي سة من
سةوات سداي القرض أن يتخذ اإلجرا ات اآلتا :
 -1توجاه إنذار كتايب للمقًتض لسداي األمساط ادلستحق تالل مدة ال تزيد على  )61يوما أو
تقدمي عذر كتايب عن أسباب تومفه عن السداي.
 -1يف ال تقدمي عذر يت( رفعه للمجلس للةظر فاه و اختاذ القرار ادلةاسب بشننه.
أما يف ال انتها ادلهل احملدية للسداي وعدم تقدمي عذر أو رفض العذر ادلقدم فعلى اجمللس أن
ينمر باختاذ اإلجرا ات القانونا الالزم لتحاال كامل مبلغ القرض.
انفصم انتاطغ
تأجٍم األلظاغ أو خفط يمذارها أو اإلػفاء يُها
انًادة ()46
تأجٍم األلظاغ أو خفط يمذارها أو اإلػفاء يُها
جيوز للمجلس بةا على طلب يقدم إلاه من ادلستفاد أو من ورثته تنجال الوفا باألمساط ادلستحق
أو تفض مقدارها أو اإلعفا مةها كلها أو بعضها وذلك يف ال اخنفاض الدتل العام للمقًتض
نتاج ظروف يقدرها اجمللس.
انًادة ()47
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تأجٍم انىفاء باأللظاغ انًظتحمت
يت( تنجال سداي األمساط يف احلاالت اآلتا :
 .1ثبوت عدم مدرة ادلستفاد على سداي القرض لفًتة زمةا زلدية وللمجلس طلب أي
مستةدات يراها الزم لدراس طلب التنجال الختاذ القرار ادلةاسب.
 .1أال يكون للمستفاد يتل آتر غَت الراتب أو يتله الذي بةا علاه ادر له مرار مبةحه
القرض.
 .0أال يزيد يتل ادلستفاد اإلمجايل على 111ر )15يره( شهرياً.
 .4يف ال مبول العذر جيوز للمجلس تنجال السداي دلدة ال تزيد على  )11شهرا وجيوز
دتديدها بةا على طلب جديد وحباث ال جتاوز يف مجاع األ وال  )06شهراًً .
انًادة ()48
خفط يمذار انمظػ انشهزي
 .1يت( تفض مقدار القسط الشهري يف احلاالت اآلتا :
أ .ثبوت اخنفاض يتل ادلستفاد الشهري الذي بةا علاه مت حتديد القسط الشهري
وللمجلس طلب أي مستةدات يراها الزم لدراس طلب التخفاض.
ب .أن تزيد نسب اخنفاض الدتل على .%)11
 .1يعاي جدول األمساط الشهري ادلستحق على ادلقًتض بعد اخنفاض يتله مبا يتفق والةسب
ادلئوي احملدية من اجمللس دلقدار االستقطاع الشهري.
 .0جيوز للمجلس ختفاض مبلغ القسط الشهري أمل عن احلد ادلقرر ألسباب مقبول .
 .4ويف كل األ وال جيب أال يقل القسط عن  )1111يره( شهريا و أال تؤيي إعاية اجلدول
لتجاوز احلد األماى دلدة سداي القرض.
انًادة ()49
اإلػفاء يٍ انظذاد
للمجلس إعفا ادلستفاد أو ورثته من سداي كل القرض أو بعضه إذا اخنفض يتل ادلستفاد ألمل من
السقف احملدي للحاول على ادلةح ادلالا وبعد تقدديه أو ورثته يف ال وفاته لكاف ادلستةدات
ادلطلوب اليت تؤكد اح طلب اإلعفا ووفقا دلا ينيت:
 -1اإلعفا الكلي:
يت( اإلعفا الكلي من األمساط وحبد أماى ادلتبقي من مبلغ القرض يف أي من احلاالت اآلتا :
أ -وفاة ادلقًتض إذا رأى اجمللس عدم مدرة ورثته على السداي.
19

ب -إذا بلغت نسب اخنفاض يتل ادلقًتض عما نسبته  %61أو أكثر من السقف احملدي
للحاول على ادلةح ادلالا .
ج .أن يقل نااب الفري من أسرته الذين يعوذل( من يتله عن  )1111يره( شهريا.
 -1اإلعفا اجلزئي:
أ -كل نسب اخنفاض تعايل  %11من الدتل الشهري للمقًتض عن السقف احملدي للحاول
على ادلةح ادلالا يقابله تفض ما نسبته  % 11من إمجايل مبلغ مرض ادلساعدة ادلالا وحبد
أماى ادلتبقي من مبلغ القرض.
ويت( إعاية جدول األمساط ادلتبقا مع مراعاة أال يقل القسط الشهري عن  )1111يره( وال
تزيد ادلدة اإلمجالا للسداي على احلد األماى دلدة السداي.
ب -يعفى ادلقًتض من سداي ما نسبته  )%11من مبلغ القرض يف ال سدايه كامل ادلبلغ
تالل العشر سةوات األوىل.
ج_ يعفى ادلقًتض من سداي ما نسبته  )%11من مبلغ القرض يف ال التزامه بسداي
األمساط يف مواعاد استحقامها ادلقررة.
انًادة ()51
اطتزداد انًظاػذة انظكٍُت
تسًتي ادلساعدة السكةا ادلقدم للمستفاد يف ال إيانته حبك( هنائي يف أي جردي من اجلرائ(
ادلةاوص علاها يف القانون وذلك تبعا لأل وال اآلتا :
 .1يف ال القرض تعترب كل األمساط غَت ادلسدية مستحق األيا يفع وا دة.
 .1يف اليت ادلةح ادلالا أو ماام الربنامج ببةا مسكن كومي يف أرض ديلكها ادلستفاد مبوجب
سةد ملكا فات( اسًتياي مبلغ ادلساعدة ادلالا يفع وا دة أو سبما يقرره اجمللس هبذا
الشنن.
 .0يف ال ادلسكن احلكومي الذي مت بةاؤه على أرض سلاا من احلكوم فات( إتالؤه ويسل(
للربنامج ،وال يعوض من اسًتي ادلسكن احلكومي مةه عما يكون مد أضافه إىل ادلسكن مان
إنشا ات باستثةا احلاالت اليت يرى اجمللس استحقامها للتعويض فات( تقدير التعويض عةها من
مبل جلة سلتا وفقاً دلا ينيت:
أ .أن تكون اإلنشا ات ذات مام مؤثرة يف تقدير مام ادلسكن.
ب .أال يكون مد انقضى على تاريخ االنتها مةها أكثر من مخس سةوات.
ج .أال تقل كلف إنشائها عن 111ر )111يره(.
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ي .أن يكون البةا مد مت مبوجب ترتاص ااير من اجلهات ادلختا .
ه .أن يكون ادلسًتي مةه ادلسكن مد ال على موافق الربنامج على عمل هذه اإلضاف .
ويتحمل ادلسًتي مةه ادلساعدة السكةا كلما ترتب على ذلك أي ضرر له كما جيوز مطالبته بني
تكالاف تكبدها الربنامج وبالتعويض إن كان له مقتضى وللربنامج اختاذ كاف اإلجرا ات القانونا
اليت يراها مةاسب السًتياي ادلساعدة السكةا .
انًادة ()51
للمجلس اسًتياي ادلساعدة السكةا تبعا أل وال االسًتياي ادلةاوص علاها يف ادلاية  )51من هذه
الالئح ال فقد ادلستفاد جةسا الدول أو إسقاطها عةه أو سحبها مةه.
انًادة ()51
تةشر هذه الالئح يف اجلريدة الرمسا  ،ويعمل هبا من الاوم التايل لتاريخ نشرها .

يحًذ بٍ راشذ آل يكتىو
رئٍض يجهض انـىسراء
صــذر ػُــا :
بتارٌــخ :
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