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))  الإن�صان هو حمور التنمية وهدفها والعن�صر الأ�صا�صي 
لتحقيق التقدم والتطور احل�صاري  ((
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وزير الأ�سغال العامة ورئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�سيخ زايد للإ�سكان



67

اإ�صـــــكـان وطــــــني رائـــــد وم�صـتــدام
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بيـــــانـات التــــوا�صــــل مــــع مـــراكــــز اخلــدمــــــة

املقر الرئي�صي :
�س.ب: 62777

دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف: 6055555-04 او 80092933

فاك�س: 04-6055550
اأوقات العمل : 7:30 – 17:30 من الأحد اإىل اخلمي�س

فرع راأ�س اخليمة :
�س.ب: 35777

راأ�س اخليمة، الإمارات العربية املتحدة
هاتف 4555 203 7 971+
فاك�س 4538 203 7 971+

اأوقات العمل : 7:30 –17:30 من الأحد اإىل اخلمي�س 

فرع الفجرية :
�س.ب: 40222

الفجرية، الإمارات العربية املتحدة
هاتف 7666 222 9 971+
فاك�س 7787 222 9 971+

 اأوقات العمل : 7:30 –17:30 من الأحد اإىل اخلمي�س



خــــــدمـــــات الــبـرنـــــامــــــج
بــــاقـة طلـــــــــــــــــبي • 
بــــاقـة م�سكــــــــــني• 



باقـــــة طلــــــبي
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باقــة طلـــبي

تعــريف اخلدمة
هي جمموعة من اخلدمات التي يقدمها الربنامج ملقدمي طلبات الدعم ال�سكني وت�ستمل الباقة 

على 12 خدمة تقدم عرب قنوات تقدمي اخلدمة املختلفة

طلب م�ساعدة �سكنية جديد. 1
حتديث بيانات طلب م�ساعدة �سكنية. 2
الإ�ستف�سار عن حالة الطلب. 3
اإلغاء طلب م�ساعدة �سكنية. 4
 زيارة م�سكن حالة طارئة. 5
طلب اإعادة تفعيل طلب امل�ساعدة ال�سكنية. 6
تقدمي تظلم عن قرار امل�ساعدة ال�سكنية. 7
اإ�سدار �سهادة ملن يهمه الأمر. 8
تقدمي طلب احل�سول على ت�سميم منوذج وحدة �سكنية. 9

التعريف باللوائح والقوانني والإجراءات. 10
توا�سل معنا. 11
اإ�ستلم الأقرتاحات وامللحظات )بوابة حكومتي(. 12

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي



1819

 طلب م�صاعدة �صكنية جديد

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

اخلدمات  على  للح�سول  طلب  بتقدمي  معنية  اخلدمة 
اأو  اأو منحة  قر�س  مبلغ مايل   ( �سواء  املتنوعة  الإ�سكانية 

م�سكن اأو �سيانة (

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 
املوقع الإلكرتوين• 
اخلدمات الذكية• 
�سندوق الربيد• 

اأن يكون مقدم الطلب مواطناً. • 

ال�سرط:  •  هذا  من  وُي�ستثنى  لأ�سرة،  عائًل  يكون  اأن 
ذوو الإحتياجات اخلا�سة وكبار ال�سن والأيتام

ل�سكن •  ملئم  مل�سكن  مالكاً  الطلب  مقدم  يكون  األ 
الأ�سرة.

تعبئة إستمارة طلب المساعدة السكنية

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

األ يكون مقدم الطلب �سبق له احل�سول على م�ساعدة �سكنية من اأية جهة حكومية باإ�ستثناء • 
احلالة التي يكون فيها م�سكن مقدم الطلب غري ملئم لل�سكن ولإحتياجات الأ�سرة وب�سرط 

اأن يكون اإنق�سى على تاريخ الإ�ستفادة من امل�ساعدة ال�سكنية )15( عاماً.

األ يكون مقدم الطلب قد قام بالت�سرف يف م�سكن ميلكه ت�سرفاً ناقًل للملكية بعد �سدور • 
القانون الإحتادي رقم 10 ل�سنة 1999 يف �ساأن برنامج ال�سيخ زايدللإ�سكان ما مل يكن هذا 

امل�سكن غري �سالح لل�سكن اأو غري ملئم لإحتياجات الأ�سرة

األ يكون جمموع دخل واأملك مقدم الطلب كافياً لإمتلك م�سكن منا�سب اأو اإجراء الإ�سافة • 
اللزمة اأو اإ�ستكمال بناء م�سكن جديد وفقاً لل�سوابط التي حتددها اللئحة التنفيذية

ت�ستحق املراأة املواطنة امل�ساعدة ال�سكنية وفقاً للحالت التالية: الأرملة احلا�سنة لأبنائها اأو • 
املطلقة احلا�سنة لأبنائها، اإذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفري م�سكن للأبناء اأو فاقدة 
الأبوين املنقطعة دون عائل ملزم �سرعاً باإعالتها اأو فاقدة الأبوين متى بلغت )30( ثلثني 
عاماً دون زواج اأو املتزوجة بغري مواطن، ب�سرط اأن يكون لديها اأبناء يحملون جن�سية الدولة 
واأن يكونوا مقيمني يف الدولة واأن يكون والد الأبناء غري قادر على توفري م�سكن منا�سب 

للأ�سر

2 دقيقة• الوقت امل�صتغرق

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي



2021

 حتديث بيانات طلب م�صاعدة �صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

امل�ساعدة  اخلدمة معنية بتحديث البيانات الواردة يف طلب 
متهيداً  للطلب  املعيارية  النقاط  على  توؤثر  والتي  ال�سكنية 

لدرا�سته

خل�سة القيد• 
الهوية • 
�سهادات الأملك • 
�سهادة الراتب/ الأرامل:�سهادة وفاة الزوج• 
�سهادة ح�سر املرياث• 
�سهادة اثبات ترمل/ املطلقات:�سهادة اإ�ستمرارية طلق• 
اإثبات ح�سانة• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 
املوقع الإلكرتوين• 
اخلدمات الذكية• 
مركز الت�سال• 
�سندوق الربيد• 

تقدمي اأ�سل امل�ستندات كاملة• 

2 دقيقة• 

 الإ�صتف�صار عن حالة الطلب

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

متابعة املتعامل حلركة �سري طلب امل�ساعدة ال�سكنية• 

بطاقة معلومات الطلب • 
 الهوية• 

ل يوجد• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 
املوقع الإلكرتوين• 
اخلدمات الذكية• 
�سندوق الربيد• 

دقيقة•   3

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبيبــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي
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تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

متابعة املتعامل حلركة �سري طلب امل�ساعدة ال�سكنية• 

اإلغاء طلب امل�ساعدة ال�سكنية بناءاً على طلب العميل • 
ال�سروط  توافر  عدم  حالة  يف  اأو  الطلب(  )مقدم 

القانونية لتقدمي الطلب

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

ل يوجد• 

3 دقيقة• 

 اإلغاء طلب م�صاعدة �صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

م�ساكن •  ميلكون  ملن  املعونة  بتقدمي  معنية  اخلدمة 
حتتاج اىل تدخل �سريع يف حالة عدم �سلحية امل�سكن 

لل�سكن

منوذج طلب زيارة م�سكن حالة طارئة• 
 �سور عن امل�سكن • 
�سهادة بالأملك • 
 ملكية امل�سكن• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

يجب اأن يكون امل�سكن ملك ملقدم الطلب فقط وعدم • 
وجود م�ساكن اأخرى منا�سبة ل�سكن الأ�سرة

2 دقيقة• 

 زيارة م�صكن حالة طارئة

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبيبــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي
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 طلب اإعادة تفعيل طلب امل�صاعدة ال�صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

اخلدمة معنية بتفعيل طلب امل�ساعدة ال�سكنية امللغي • 
اأو املنتهية مدته للإ�ستفادة من القرار ال�سادر �سابقاً

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

تقدمي الطلب خلل �سنة من تاريخ اإلغاء القرار فقط  • 
بالإ�سافة اىل طلب م�ساعدة �سكنية جديد

خل�سةالقيد • 
الهوية • 
�سهادات الملك• 
�سهادة الراتب• 

2 دقيقة• 

 تقدمي تظلم عن قرار امل�صاعدة ال�صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

ال�سكنية •  امل�ساعدة  قرار  من  بامل�ستفيد  معنية  اخلدمة 
ويرغب بالتظلم من خمرج القرار

منوذج طلب تظلم • 
خل�سة القيد • 
الهوية • 
�سهادات الأملك• 
�سهادة الراتب• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

�سروط درا�سة التظلم  على القرار:• 
تاريخ •  اأق�سى من  �سهور كحد   ) التظلم خلل )6  يقدم 

فوات  بعد  التظلم  يقبل  ولن  منه  املتظلم  القرار  �سدور 
املهله املذكورة لأ�سباب مقنعه

م�ستندات •  تقدمي  يجب  امل�ساعده  طلب  رف�س  حال  يف 
جديده.

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبيبــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي
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فى حالة رف�س طلب م�ساعدة �سكنية يجب تقدمي امل�ستندات املطلوبة لدرا�سة طلب امل�ساعدة • 
ال�سكنية اإذا اإنق�سى على تاريخ اإ�سدارها – اأى امل�ستندات – مدة تزيد عن )3( �سهور ولن 

يقبل التظلم اإذا مل يتم اإرفاق امل�ستندات املطلوبه.

امل�ساعدة ال�سكنية املقدم •  اإدارة  الربنامج لطلب  فى حالة الرف�س الإدارى وهو عدم قبول 
اأ�سباب الرف�س الإدارى  ويف حالة  فاأنة فى هذه احلالة يجب تقدمي ما يثبت عدم �سحة 
قبول التظلم املقدم �سوف يعاد اإدراج طلب امل�ساعدة ال�سكنية وفق النظام الإعتيادى للطلبات 

.
على •  امل�ساعدة يجب  على  املوافقة  بقرار  املحدد  امل�ساعدة  مبلغ  التظلم من مقدار  يف حالة 

املتظلم تقدمي ما يثبت به عدم منا�سبة مبلغ امل�ساعدة لإحتياجاته الأ�سا�سية للإ�ستفادة من 
امل�ساعدة ال�سكنية.

للجنة رف�س التظلم لعدم قناعتها بالأ�سباب املقدمة بالرغم من تقدمية كافة امل�ستندات .• 

يرف�س التظلم اإذا مل يكن مقدما من مقدم• 

الوقت امل�صتغرق
3 دقيقة• 

اإ�صدار �صهادة ملن يهمه الأمر

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

يقوم امل�ستفيد بفتح ملف تنفي امل�سروع وذلك بح�سور • 
كل من الإ�ست�ساري واملقاول وتوفري جميع امل�ستندات 

اللزمة لتوقيع العقود

على •  املوافقة  ر�سالة  من  ن�سخة  ت�سمل:  امل�ستندات 
امل�ساعدة/ �سورة من رخ�سة البناء/ �سورة عن خارطة 
املقاول/  ح�ساب  برقم  البنك  من  ر�سالة  الأر�س/ 
اأو تعهد املقاول بخ�سم  اأ�سل خطاب ال�سمان البنكي 
%5من الدفعة الأوىل اأو اإي�سال الإيداع/ اأ�سل ك�سف 
و  اإ�ستكمال،�سيانة،اإ�سافة  حال  يف  املتبقية  الأعمال 
تو�سعة/ ملحق العقد واملقاولة يف حالة قر�س اإ�سافة 
الأوراق التالية: �سورة من �سند الرهن/ اأ�سل اإي�سال 
امل�سرف العقاري/ اأ�سل اإي�سال التاأمني على امل�سكن/ 
التامني  �سورة  املوقع/  على  التامني  بولي�سة  اأ�سل 
وتو�سعة/ /اإ�سافة  ا�ستكمال  حالة  يف  العمال  على 

�سيانة يتم اإرفاق ك�سف الأعمال املتبقية

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبيبــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي
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اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

ح�سور اأطراف التعاقد للتوقيع على عقد التمويل - • 
من  القر�س  عقد  توقيع  يتم  قر�س  على  للحا�سلني 

قبل امل�ستفيد

3 دقيقة• 

اخلدمة معنية بطلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات • 
ال�سكنية التي يوفرها الربنامج للمتعاملني

منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

اأو حا�سل على موافقة •  اأن يكون م�سجل يف الربنامج 
طلب  تعبئة  الربنامج  من  ال�سكنية  امل�ساعدة  على 

الأ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية

دقيقة•   3

تقدمي طلب احل�صول على ت�صميم منوذج وحدة �صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبيبــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي
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التعريف باللوائح والقوانني والإجراءات

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

اخلدمة معنية بتو�سيح اللوائح والقوانني والإجراءات • 
اللزم اإتباعها من قبل املتعامل

منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

ل يوجد• 

دقيقة•   1

توا�صل معنا

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

املعلومات اللزمة عن •  اخلدمة معنية بتوفري جميع 
مراكز تقدمي اخلدمة من هاتف اأو فاك�س اأو بريد اأو 

بريد الإلكرتوين ومكاتب الأفرع

منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

ل يوجد• 

دقيقة•   1

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبيبــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي
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اإ�صتالم الأقرتاحات واملالحظات )بوابة حكومتي(
تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

اأو •  مقرتحات  اأو  اأفكار  اأي  بتقدمي  معنية  اخلدمة 
ملحظات من قبل املتعامل على اخلدمات التي يتم 

تقدميها يف املوؤ�س�سة وذلك عن طريق بوابة حكومتي

بوابة حكومتي اأواإ�ستمارة ال�سكوى واملقرتحات• 

مركز اخلدمة )الفرع الرئي�سي اأو الأفرع(• 

ل يوجد• 

1 دقيقة• 

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي



باقة م�صكني



3637

باقــة م�صكني

تعــريف اخلدمة
هي جمموعة من اخلدمات التي يقدمها الربنامج للم�ستفيدين احلا�سلني على موافقات الدعم 

ال�سكني وت�ستمل الباقة على 11 خدمة تقدم عرب قنوات تقدمي اخلدمة املختلفة

فتح ملف تنفيذ م�ساعدة �سكنية. 1
تقدمي طلبات تخفي�س وتاأجيل واإعادة جدولة اأق�ساط امل�ساعدة ال�سكنية. 2
تقدمي طلب �سداد القر�س. 3
تقدمي طلب حتديد م�ستحقي الورثة. 4
اإ�سدار �سهادة ملن يهمه الأمر. 5
التوعية والإر�ساد ال�سكني. 6
التعريف بقائمة املقاولني والإ�ست�ساريني. 7
متابعة م�ساريع امل�ساعدات الإ�سكانية. 8
تقدمي طلب احل�سول على تخفي�س اأ�سعار مواد البناء. 9

تقدمي طلب احل�سول على ت�سميم منوذج وحدة �سكنية. 10
اإ�ستلم الأقرتاحات وامللحظات )بوابة حكومتي(. 11

بـاقــــــةم�صـكــــــني

فتح ملف تنفيذ م�صاعدة �صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

يقوم امل�ستفيد بفتح ملف تنفي امل�سروع وذلك بح�سور • 
كل من الإ�ست�ساري واملقاول وتوفري جميع امل�ستندات 

اللزمة لتوقيع العقود

مركز اخلدمة• 

على •  املوافقة  ر�سالة  من  ن�سخة  ت�سمل:  م�ستندات 
امل�ساعدة/ �سورة من رخ�سة البناء/ �سورة عن خارطة 
املقاول/  ح�ساب  برقم  البنك  من  ر�سالة  الأر�س/ 
اأو تعهد املقاول بخ�سم  اأ�سل خطاب ال�سمان البنكي 
%5من الدفعة الوىل اأو اإي�سال الإيداع/ اأ�سل ك�سف 
و  اإ�ستكمال،�سيانة،اإ�سافة  حال  يف  املتبقية  الأعمال 
تو�سعة/ ملحق العقد واملقاولة يف حالة قر�س اإ�سافة 
الأوراق التالية: �سورة من �سند الرهن/ اأ�سل اإي�سال 
امل�سرف العقاري/ اأ�سل اإي�سال التاأمني على امل�سكن/ 
التامني  �سورة  املوقع/  على  التامني  بولي�سة  اأ�سل 
وتو�سعة/ /اإ�سافة  اإ�ستكمال  حالة  يف  العمال  على 

�سيانة يتم اإرفاق ك�سف الأعمال املتبقية

بـاقــــــةم�صـكــــــني
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اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

ح�سور اأطراف التعاقد للتوقيع على عقد التمويل - • 
من  القر�س  عقد  توقيع  يتم  قر�س  على  للحا�سلني 

قبل امل�ستفيد

دقائق•   3

اأحكام و�صروط اخلدمة

اأو •  تاأجيل  اأو  بتقدمي طلب لتخفي�س  اخلدمة معنية 
اإعادة جدولة اأق�ساط القرو�س بناًء  على تغري احلالة 

املادية للم�ستفيد من القرار

اأحكام الإعفاء من ال�سداد:-• 
بع�سه  اأو  القر�س  كل  �سداد  من  ورثتة  اأو  امل�ستفيد  يعفى 
للح�سول  املحدد  ال�سقف  من  الأقل  الدخل  اإنخف�س  اإذا 
اأو ورثتة فى حالة وفاتة  املالية وبعد تقدمية  املنحه  على 
الطلب ووفقا  توؤكد �سحة  التى  املطلوبة  امل�ستندات  لكافة 

ملا ياتى:-

�سهادة راتب ، ك�سف ح�ساب• 

مركز اخلدمة• 

تقدمي طلبات تخفي�س وتاأجيل واإعادة جدولة 
اأق�صاط امل�صاعدة ال�صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

بـاقــــــةم�صـكــــــنيبـاقــــــةم�صـكــــــني



4041

الإعفاء الكلى:. 1
يتم الإعفاء الكلى من الأق�ساط فى اأى من احلالت الأتية :
ال�سداد. على  ورثتة  قدرة  عدم  حالة  فى  املقرت�س  • وفاة 

%60 من ال�سقف املحدد للح�سول  ن�سبتة  عما  املقرت�س  دخل  اإنخفا�س  ن�سبة  جتاوزت  • اإذا 
على املنحة املالية 

• اأن يقل ن�سيب الفرد من اأ�سرة املقرت�س الذين يعولهم من دخلة عن )2000(درهم �سهريا.

   الإعفاء اجلزئي:.2
للح�سول  املحدد  ال�سقف  عن  للمقرت�س  ال�سهرى  الدخل  من  كل ن�سبة اإنخفا�س تعادل10% 
املالية  امل�ساعدة  قر�س  مبلغ  اإجماىل  من   20% ن�سبته  ما  خف�س  يقابلة  املالية  املنحة  على 

وبحد اأق�سى املتبقى من مبلغ القر�س .
ويتم اإعادة جدولة الأق�ساط املتبقية مع مراعاة األ يقل الق�سط ال�سهرى عن )1000( درهم ول 

تزيد املدة الإجمالية لل�سداد على احلد الأق�سى ملدة ال�سداد .

الوقت امل�صتغرق

دقائق•   3

اأحكام و�صروط اخلدمة

تقدمي طلب حتديد م�صتحقي الورثة

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اخلدمة معنية بتحديد م�ستحقي الطلب من الورثة • 
الطلب  من  ال�سلية  امل�ستفيد  حالة  تغيري  بعد 

)الوفاة(

طلب •  لدرا�سة  املطلوبة  امل�ستندات  كافة  تقدمي  يجب 
امل�ساعدة  حتويل  املتوقع  للأرملة  ال�سكنية  امل�ساعدة 
ال�سكنية لها - يف حالة الأيتام املتوفاه والدتهم اأو اإنها 
الأيتام  كل  امل�ستندات عن  تقدمي  مواطنة يجب  غري 
املذكورين يف بند الأبناء املعالني - يف حالة وجود اأكرث 
للأرملة  ال�سكنية  امل�ساعدة  حتويل  �سيتم  اأرملة  من 

الأكرث اإحتياجاً للم�ساعدة ال�سكنية

ورثة •  من  ال�سكنية  امل�ساعدة  م�ستحقي  حتديد  طلب 
امل�ستفيد

مركز اخلدمة• 

بـاقــــــةم�صـكــــــنيبـاقــــــةم�صـكــــــني
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ال�سهري •  اأو منحه ( ح�سب مقدار الدخل  ال�سكنية ) قر�س  امل�ساعدة  �سوف يتم تغيري نوع 
ال�سكنية  امل�ساعدة  قرار  اإلغاء  للربنامج  يجوز   - ال�سكنية  امل�ساعدة  اإليها  املحالة  للأرملة 

ووقف تنفيذها اإذا تبني عدم وجود من ي�ستحق امل�ساعدة ال�سكنية من ورثة امل�ستفيد املتويف

الوقت امل�صتغرق

دقائق•   3

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

اإ�صدار �صهادة ملن يهمه الأمر

مقدم •  بحالة  تفيد  �سهادة  باإ�سدار  معنية  اخلدمة 
الطلب يف الربنامج

تقدمي اإثبات �سخ�سية• 

مركز اخلدمة• 

ل يوجد• 

دقيقة واحدة• 

بـاقــــــةم�صـكــــــنيبـاقــــــةم�صـكــــــني
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تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

التوعية والإر�صاد ال�صكني

امل�ساعدات •  من  امل�ستفيدن  بتوعي  معنة  اخلدمة 
ال�سكنية و اإر�سادهم يف اختيار الت�سميم الأن�سب ومواد 
البنا املنا�سبة بهدف تخفيف تكلفة اإن�ساء امل�سكن على 

امل�ستفيد

اإ�ستمارة خدمة الإر�ساد ال�سكني• 

مركز اخلدمة• 

3 دقائق• 

اأو حا�سل على موافقة •  اأن يكون م�سجل يف الربنامج 
على امل�ساعدة ال�سكنية من الربنامج

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

التعريف بقائمة املقاولني وال�صت�صاريني

اخلدمة معنية بتوفري قائمة باملقاولني والإ�ست�سارين • 
الإ�ستفادة  اإجراءات  يف  للبدء  الربنامج  يف  امل�سجلني 

من امل�ساعدة ال�سكنية

ل يوجد• 

مركز اخلدمة• 
املوقع الإلكرتوين• 

ل يوجد• 

دقيقة واحدة• 

بـاقــــــةم�صـكــــــنيبـاقــــــةم�صـكــــــني
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تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

متابعة م�صاريع امل�صاعدات الإ�صكانية

اإن�ساء •  مراحل  جميع  على  بالإ�سراف  معنية  خدمة 
م�سكن وذلك للم�ستفيدين الغري قادرين على متابعة 
واملقاول  الإ�ست�ساري  اإختيار  من  الإن�ساء  مراحل 

ومراحل تنفيذ امل�سكن

منوذج طلب متابعة م�سروع • 
 خمطط الأر�س ال�سكنية• 
خمططات امل�سكن• 

مركز اخلدمة• 

ال�سكنية من الربنامج   امل�ساعدة  حا�سل على موافقة على 
الفئات  من  اخلدمة  من  امل�ستفيد  يكون  اأن  وي�سرتط 

التالية:
ذوي الإحتياجات اخلا�سة • 
الكبري يف ال�سن ) فوق 65 عام (• 
اأرملة اأو مطلقة دون اأبناء اأو اأبناء حتت ال�سن 21• 
خارج الدولة ملدة 6 �سهور يف ال�سنة• 
الأيتام دون ال�سن 21• 
حاملي بطاقة اأب�سر• 
امل�سروع •  تنفيذ  متابعة  امل�ستفيد  متنع  اأخرى  اأ�سباب 

)�سحية اأو عمل (

دقائق•   3

تقدمي طلب احل�صول على تخفي�س اأ�صعار مواد البناء

خدمة معنية بطلب ال�ستفادة من ال�سركات التي مت • 
وم�ستلزمات  ملواد  خمف�سة  اأ�سعار  لتقدمي  التعاقد 

البناء وذلك بهدف خف�س تكاليف امل�سكن

اأو حا�سل على موافقة •  اأن يكون م�سجل يف الربنامج 
طلب  وتعبئة  الربنامج  من  ال�سكنية  امل�ساعدة  على 

احل�سول على خ�سومات مواد البناء

منوذج طلب الإ�ستفادة من خدمة وفر• 

مركز اخلدمة• 

دقائق•   3

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

بـاقــــــةم�صـكــــــنيبـاقــــــةم�صـكــــــني
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تقدمي طلب احل�صول على ت�صميم منوذج وحدة �صكنية

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

الوحدات •  مناذج  من  ال�ستفادة  بطلب  معنية  خدمة 
ال�سكنية التي يوفرها الربنامج للمتعاملني

منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية• 

مركز اخلدمة• 

اأو حا�سل على موافقة •  اأن يكون م�سجل يف الربنامج 
طلب  تعبئة  الربنامج  من  ال�سكنية  امل�ساعدة  على 

الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية

دقائق•   3

اإ�صتالم القرتاحات واملالحظات )بوابة حكومتي(

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

اأو •  مقرتحات  اأو  افكار  اأي  بتقدمي  معنية  خدمة 
ملحظات من قبل املتعامل على اخلدمات التي يتم 

تقدميها يف املوؤ�س�سة وذلك عن طريق بوابة حكومتي

بوابة حكومتي اأو اإ�ستمارة ال�سكوى واملقرتحات• 

ل يوجد• 

مركز اخلدمة• 
مركز الت�سال• 
املوقع الإلكرتوين• 

دقائق•   3

بـاقــــــةم�صـكــــــنيبـاقــــــةم�صـكــــــني
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تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

اأين ميكن احل�صول على اخلدمة

اأحكام و�صروط اخلدمة

الوقت امل�صتغرق

القر�س •  مبلغ  ب�سداد  امل�ستفيد  برغبة  معنية  خدمة 
مزايا  من  الإ�ستفادة  تتم  خللها  ومن  كامل  ب�سكل 

ال�سداد املبكر

اإ�ستمارة �سداد القر�س • 
اإ�سعار ال�سداد للم�ستفيد من امل�سرف العقاري• 

مركز اخلدمة• 

ل يوجد• 

دقيقتان• 

بـاقــــــةم�صـكــــــني
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