
ا�ستمارة ا�ستالم دفعة / مو�سوعات  لجنة التعديالت  واالعتمادات الهند�سية

مالحظة هامة: يرجى تعبئة الطلب ب�سكل وا�سح

   قر�ض    منحـةرقم الملف     

1 - بيانات امل�سروع  

الهاتف املتحرك         ا�سم امل�ستفيد   

الهاتف املتحرك         ا�سم املقاول   

الهاتف املتحرك         ا�سم اال�ست�ساري    

           يوم           �سهر                        �سنة

تاريخ االنتهاء املقرر   �سهر  مدة تنفيذ امل�سروع            يوم       

           يوم           �سهر                        �سنة

تاريخ االنتهاء املعدل   �سهر  مدة التمديدات ال�سابقة       يوم       

�سهر                        مدة التمديد املطلوبة         يوم       

2 ب - مو�سوعات جلنة التعديالت واالعتمادات الهند�سية2 اأ - ا�ستـالم دفعـة

   تمديد رقم    �سحب الم�سروع    �سحب اأعمال ال�سيانة   دفعة اأولى    دفعة جارية

   تعديل قيمة عقد    اعتماد فرتة توقف    ف�سخ عقد وخمال�سة   ر�سالة ا�ستالم ابتدائي    دفعة ختامية

   اإعفاء من الغرامة    مو�سوعات اأخرى )                                                         (   دفعة نهائية )�سيانة(

           يوم           �سهر                        �سنة

رقم الدفعة اجلارية            ن�سبة االجناز   تاريخ التقدمي 

توقيع املتقدم بالطلب 

www.szhp.gov.ae  1. �سيتم الرد يف موقع الربنامج مالحظات: 

2. يرجى توفري امل�ستندات املطلوبة يف اخللف  

لال�ستخدام الر�سمي

خا�ض بق�سم عقود امل�ساعدات 

التوقيــع   ا�سم املوظف   

خا�ض بق�سم الدفعات وق�سم التنفيذ

التوقيــع   ا�سم املوظف   

 
           يوم           �سهر                        �سنة

بتاريخ     مرجتعة من ق�سم التنفيـذ لالأ�سباب التالية:    مت االإبالغ      

           يوم           �سهر                        �سنة

تاريخ االإرجاع     مرجتعة من ق�سم الدفعات لالأ�سباب التالية:     مت اإن�ساء �سهادة الدفع 

  توقيع املوظف املخت�ض    

م�ستلم الدفعة املرجتعة     

خا�ض بلجنة التعديالت واالعتمادات الهند�سية

  توقيع املهند�ض   

جـ
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امل�ستندات املطلوبة للدفعات   

الدفعة االأوىل

ر�سالة اال�ست�ساري بالدفعة 	 	
حم�سر ت�سليم املوقع 	 	

اإي�سال التاأمني على امل�سكن ُيدفع من قبل املالك )يف حالة القر�ض فقط( 	 	
قالب االأعمال للدفعة 	 	

اإقرار ت�سوية من املقاول يف حني وجود مبالغ على املالك )يف حال وجود مبلغ زيادة عن مبلغ املنحة( 	 	
ر�سالة من البنك برقم ح�ساب املقاول 	 	

�سورة لوحة امل�سروع باملوقع 	 	

 الدفعات اجلارية

ر�سالة اال�ست�ساري بالدفعة 	 	
قالب االأعمال للدفعة 	 	

اال�ستالم االبتدائي

ر�سالة من اال�ست�ساري بت�سليم املوقع مع مراعاة التاريخ اأال يتعدى 15 يومًا 	 		
)تقدم قبل الدفعة اخلتامية(   

الدفعات اخلتامية

حم�سر ت�سليم امل�سكن االبتدائي 	 	
قالب االأعمال للدفعة 	 	

ر�سالة من اال�ست�ساري مو�سح بها: 	 	
�سرف الدفعة اخلتامية 	•

نظافة املوقع واإزالة اللوحات 	•

�سمان الطبقات العازلة 	•

اأعمال الدهانات وخزانات املياه من املقاول الرئي�سي والباطن 	•

ك�سف مبقاويل الباطن اإن وجدوا  	•

�سهادة اإجناز امل�سكن ال�سادرة من البلدية 	•

رهن االأر�ض )خا�ض للقرو�ض باإمارة ال�سارقة ( 	 	

الدفعة النهائية )ال�سيانة(

ر�سالة من اال�ست�ساري ل�سرف الدفعة النهائية 	 	

مالحظة هامة: لن يتم ا�ستالم الدفعة اخلتامية اإال بعد ت�سليم اإي�سال التاأمني على امل�سكن
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