�إ�صــــدار

2014

(( الإن�سان هو حمور التنمية وهدفها والعن�صر الأ�سا�سي
لتحقيق التقدم والتطور احل�ضاري ))

مـعـايل د .م  .عبداهلل بن حمـمد الـنعـيمي
وزير الأ�شغال العامة ورئي�س جمل�س �إدارة برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
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الـر�ؤيـــــة والـر�ســـــــالـة والـقـــــــيم

ر�ؤيـتـــــــنا
�إ�ســـــكـان وطــــــني رائـــــد وم�سـتــدام

ر�ســـــــــالتنا
حتـــقيق الإ�ســــكان الوطــــني امل�ستـدام من خـــــالل تقدمي خدمـــات رائدة وتطـــبيق
مفاهيم الأداء امل�ؤ�س�سي الــــــ�شامل

قيمـــــــــــنا
• الريادة
• التوا�صل الفعال
• الوالء امل�ؤ�س�سي
• العدالة وال�شفافية
• خدمات متميزة
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ميثـــــاق خــــدمــــة املتعـــــاملـــــني
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Customer Charter
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بيـــــانـات التــــوا�صــــل مــــع مـــراكــــز اخلــدمــــــة
املقر الرئي�سي :
�ص.ب62777 :
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف 04-6055555 :او 80092933
فاك�س04-6055550 :
�أوقات العمل  17:30 – 7:30 :من الأحد �إىل اخلمي�س

فرع ر�أ�س اخليمة :
�ص.ب35777 :
ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971 7 203 4555
فاك�س +971 7 203 4538
�أوقات العمل  17:30– 7:30 :من الأحد �إىل اخلمي�س

فرع الفجرية :
�ص.ب40222 :
الفجرية ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف +971 9 222 7666
فاك�س +971 9 222 7787
�أوقات العمل  17:30– 7:30 :من الأحد �إىل اخلمي�س
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11

خــــــدمـــــات الــبـرنـــــامــــــج
	•بـ ــاقـة طل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبي
	•بـ ــاقـة م�سكـ ـ ـ ـ ــني

باقـــــة طلــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

تعــريف اخلدمة
هي جمموعة من اخلدمات التي يقدمها الربنامج ملقدمي طلبات الدعم ال�سكني وت�شتمل الباقة
على  12خدمة تقدم عرب قنوات تقدمي اخلدمة املختلفة

باقــة طلـــبي
1.1طلب م�ساعدة �سكنية جديد
2.2حتديث بيانات طلب م�ساعدة �سكنية
3.3الإ�ستف�سار عن حالة الطلب
�4.4إلغاء طلب م�ساعدة �سكنية
 5.5زيارة م�سكن حالة طارئة
6.6طلب �إعادة تفعيل طلب امل�ساعدة ال�سكنية
7.7تقدمي تظلم عن قرار امل�ساعدة ال�سكنية
�8.8إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
9.9تقدمي طلب احل�صول على ت�صميم منوذج وحدة �سكنية
1010التعريف باللوائح والقوانني والإجراءات
1111توا�صل معنا
�1212إ�ستالم الأقرتاحات واملالحظات (بوابة حكومتي)
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

طلب م�ساعدة �سكنية جديد
تعريف اخلدمة

اخلدمة معنية بتقدمي طلب للح�صول على اخلدمات
الإ�سكانية املتنوعة �سواء ( مبلغ مايل قر�ض �أو منحة �أو
م�سكن �أو �صيانة )

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة
تعبئة إستمارة طلب المساعدة السكنية

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
	•املوقع الإلكرتوين
	•اخلدمات الذكية
	•�صندوق الربيد
	•�أن يكون مقدم الطلب مواطناً.
	•�أن يكون عائ ً
ال لأ�سرة ،و ُي�ستثنى من هذا ال�شرط:
ذوو الإحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن والأيتام
	•�أال يكون مقدم الطلب مالكاً مل�سكن مالئم ل�سكن
الأ�سرة.
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	•�أال يكون مقدم الطلب �سبق له احل�صول على م�ساعدة �سكنية من �أية جهة حكومية ب�إ�ستثناء
احلالة التي يكون فيها م�سكن مقدم الطلب غري مالئم لل�سكن ولإحتياجات الأ�سرة وب�شرط
�أن يكون �إنق�ضى على تاريخ الإ�ستفادة من امل�ساعدة ال�سكنية ( )15عاماً.
	•�أال يكون مقدم الطلب قد قام بالت�صرف يف م�سكن ميلكه ت�صرفاً ناق ً
ال للملكية بعد �صدور
القانون الإحتادي رقم  10ل�سنة  1999يف �ش�أن برنامج ال�شيخ زايدللإ�سكان ما مل يكن هذا
امل�سكن غري �صالح لل�سكن �أو غري مالئم لإحتياجات الأ�سرة
	•�أال يكون جمموع دخل و�أمالك مقدم الطلب كافياً لإمتالك م�سكن منا�سب �أو �إجراء الإ�ضافة
الالزمة �أو �إ�ستكمال بناء م�سكن جديد وفقاً لل�ضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية
	•ت�ستحق املر�أة املواطنة امل�ساعدة ال�سكنية وفقاً للحاالت التالية :الأرملة احلا�ضنة لأبنائها �أو
املطلقة احلا�ضنة لأبنائها� ،إذا ما كان والد الأبناء عاجزاً عن توفري م�سكن للأبناء �أو فاقدة
الأبوين املنقطعة دون عائل ملزم �شرعاً ب�إعالتها �أو فاقدة الأبوين متى بلغت ( )30ثالثني
عاماً دون زواج �أو املتزوجة بغري مواطن ،ب�شرط �أن يكون لديها �أبناء يحملون جن�سية الدولة
و�أن يكونوا مقيمني يف الدولة و�أن يكون والد الأبناء غري قادر على توفري م�سكن منا�سب
للأ�سر
الوقت امل�ستغرق

	• 2دقيقة
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

حتديث بيانات طلب م�ساعدة �سكنية
تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

اخلدمة معنية بتحديث البيانات الواردة يف طلب امل�ساعدة
ال�سكنية والتي ت�ؤثر على النقاط املعيارية للطلب متهيداً
لدرا�سته
	•خال�صة القيد
	•الهوية
	•�شهادات الأمالك
	•�شهادة الراتب /الأرامل�:شهادة وفاة الزوج
	•�شهادة ح�صر املرياث
	•�شهادة اثبات ترمل /املطلقات�:شهادة �إ�ستمرارية طالق
	•�إثبات ح�ضانة
	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
	•املوقع الإلكرتوين
	•اخلدمات الذكية
	•مركز االت�صال
	•�صندوق الربيد
	•تقدمي �أ�صل امل�ستندات كاملة

الوقت امل�ستغرق

	• 2دقيقة
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الإ�ستف�سار عن حالة الطلب
تعريف اخلدمة

	•متابعة املتعامل حلركة �سري طلب امل�ساعدة ال�سكنية
الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•بطاقة معلومات الطلب
	• الهوية

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة
الوقت امل�ستغرق

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
	•املوقع الإلكرتوين
	•اخلدمات الذكية
	•�صندوق الربيد
	•ال يوجد
	• 3دقيقة
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

�إلغاء طلب م�ساعدة �سكنية

زيارة م�سكن حالة طارئة

تعريف اخلدمة

تعريف اخلدمة

	•متابعة املتعامل حلركة �سري طلب امل�ساعدة ال�سكنية
الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•�إلغاء طلب امل�ساعدة ال�سكنية بناءاً على طلب العميل
(مقدم الطلب) �أو يف حالة عدم توافر ال�شروط
القانونية لتقدمي الطلب

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•منوذج طلب زيارة م�سكن حالة طارئة
	• �صور عن امل�سكن
	•�شهادة بالأمالك
	• ملكية امل�سكن
	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
�أحكام و�شروط اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

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

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

الوقت امل�ستغرق

	• 3دقيقة
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	•اخلدمة معنية بتقدمي املعونة ملن ميلكون م�ساكن
حتتاج اىل تدخل �سريع يف حالة عدم �صالحية امل�سكن
لل�سكن

	• 2دقيقة
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

طلب �إعادة تفعيل طلب امل�ساعدة ال�سكنية

تقدمي تظلم عن قرار امل�ساعدة ال�سكنية

تعريف اخلدمة

تعريف اخلدمة

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

	•اخلدمة معنية بتفعيل طلب امل�ساعدة ال�سكنية امللغي
�أو املنتهية مدته للإ�ستفادة من القرار ال�صادر �سابقاً
الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•خال�صةالقيد
	•الهوية
	•�شهادات االمالك
	•�شهادة الراتب

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة 	•منوذج طلب تظلم
	•خال�صة القيد
	•الهوية
	•�شهادات الأمالك
	•�شهادة الراتب

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
�أحكام و�شروط اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

	•تقدمي الطلب خالل �سنة من تاريخ �إلغاء القرار فقط
بالإ�ضافة اىل طلب م�ساعدة �سكنية جديد
الوقت امل�ستغرق

	• 2دقيقة
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	•�شروط درا�سة التظلم على القرار:
	•يقدم التظلم خالل (� ) 6شهور كحد �أق�صى من تاريخ
�صدور القرار املتظلم منه ولن يقبل التظلم بعد فوات
املهله املذكورة لأ�سباب مقنعه
	•يف حال رف�ض طلب امل�ساعده يجب تقدمي م�ستندات
جديده.
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

	•فى حالة رف�ض طلب م�ساعدة �سكنية يجب تقدمي امل�ستندات املطلوبة لدرا�سة طلب امل�ساعدة
ال�سكنية �إذا �إنق�ضى على تاريخ �إ�صدارها – �أى امل�ستندات – مدة تزيد عن (� )3شهور ولن
يقبل التظلم �إذا مل يتم �إرفاق امل�ستندات املطلوبه.
	•فى حالة الرف�ض الإدارى وهو عدم قبول �إدارة الربنامج لطلب امل�ساعدة ال�سكنية املقدم
ف�أنة فى هذه احلالة يجب تقدمي ما يثبت عدم �صحة �أ�سباب الرف�ض الإدارى ويف حالة
قبول التظلم املقدم �سوف يعاد �إدراج طلب امل�ساعدة ال�سكنية وفق النظام الإعتيادى للطلبات
.
	•يف حالة التظلم من مقدار مبلغ امل�ساعدة املحدد بقرار املوافقة على امل�ساعدة يجب على
املتظلم تقدمي ما يثبت به عدم منا�سبة مبلغ امل�ساعدة لإحتياجاته الأ�سا�سية للإ�ستفادة من
امل�ساعدة ال�سكنية.
	•للجنة رف�ض التظلم لعدم قناعتها بالأ�سباب املقدمة بالرغم من تقدمية كافة امل�ستندات .
	•يرف�ض التظلم �إذا مل يكن مقدما من مقدم

الوقت امل�ستغرق
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	• 3دقيقة

�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
تعريف اخلدمة

	•يقوم امل�ستفيد بفتح ملف تنفي امل�شروع وذلك بح�ضور
كل من الإ�ست�شاري واملقاول وتوفري جميع امل�ستندات
الالزمة لتوقيع العقود
الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•امل�ستندات ت�شمل :ن�سخة من ر�سالة املوافقة على
امل�ساعدة� /صورة من رخ�صة البناء� /صورة عن خارطة
الأر�ض /ر�سالة من البنك برقم ح�ساب املقاول/
�أ�صل خطاب ال�ضمان البنكي �أو تعهد املقاول بخ�صم
5%من الدفعة الأوىل �أو �إي�صال الإيداع� /أ�صل ك�شف
الأعمال املتبقیة يف حال �إ�ستكمال�،صیانة�،إ�ضافة و
تو�سعة /ملحق العقد واملقاولة يف حالة قر�ض �إ�ضافة
الأوراق التالیة� :صورة من �سند الرهن� /أ�صل �إي�صال
امل�صرف العقاري� /أ�صل �إي�صال الت�أمنی على امل�سكن/
�أ�صل بولی�صة التامنی على املوقع� /صورة التامنی
على العمال يف حالة ا�ستكمال �/إ�ضافة وتو�سعة/
�صیانة يتم �إرفاق ك�شف الأعمال املتبقية
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

تقدمي طلب احل�صول على ت�صميم منوذج وحدة �سكنية
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

تعريف اخلدمة

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
�أحكام و�شروط اخلدمة

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

	•ح�ضور �أطراف التعاقد للتوقيع على عقد التمويل -
للحا�صلني على قر�ض يتم توقيع عقد القر�ض من
قبل امل�ستفيد

	•منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

الوقت امل�ستغرق

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)

	• 3دقيقة
�أحكام و�شروط اخلدمة

الوقت امل�ستغرق
28

	•�أن يكون م�سجل يف الربنامج �أو حا�صل على موافقة
على امل�ساعدة ال�سكنية من الربنامج تعبئة طلب
الأ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية
	• 3دقيقة
29

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

التعريف باللوائح والقوانني والإجراءات

توا�صل معنا
تعريف اخلدمة

تعريف اخلدمة

	•اخلدمة معنية بتو�ضيح اللوائح والقوانني والإجراءات
الالزم �إتباعها من قبل املتعامل
الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

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

	•منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
�أحكام و�شروط اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

	•ال يوجد

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

الوقت امل�ستغرق

	• 1دقيقة
30

	•اخلدمة معنية بتوفري جميع املعلومات الالزمة عن
مراكز تقدمي اخلدمة من هاتف �أو فاك�س �أو بريد �أو
بريد الإلكرتوين ومكاتب الأفرع

	• 1دقيقة
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بــــاقـــــــــة طـلــــــــــبي

�إ�ستالم الأقرتاحات واملالحظات (بوابة حكومتي)
تعريف اخلدمة

	•اخلدمة معنية بتقدمي �أي �أفكار �أو مقرتحات �أو
مالحظات من قبل املتعامل على اخلدمات التي يتم
تقدميها يف امل�ؤ�س�سة وذلك عن طريق بوابة حكومتي

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•بوابة حكومتي �أو�إ�ستمارة ال�شكوى واملقرتحات

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة (الفرع الرئي�سي �أو الأفرع)
�أحكام و�شروط اخلدمة

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

	• 1دقيقة
32

باقة م�سكني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

فتح ملف تنفيذ م�ساعدة �سكنية
تعريف اخلدمة

تعــريف اخلدمة
هي جمموعة من اخلدمات التي يقدمها الربنامج للم�ستفيدين احلا�صلني على موافقات الدعم
ال�سكني وت�شتمل الباقة على  11خدمة تقدم عرب قنوات تقدمي اخلدمة املختلفة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

باقــة م�سكني
1.1فتح ملف تنفيذ م�ساعدة �سكنية
2.2تقدمي طلبات تخفي�ض وت�أجيل و�إعادة جدولة �أق�ساط امل�ساعدة ال�سكنية
3.3تقدمي طلب �سداد القر�ض
4.4تقدمي طلب حتديد م�ستحقي الورثة
�5.5إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
6.6التوعية والإر�شاد ال�سكني
7.7التعريف بقائمة املقاولني والإ�ست�شاريني
8.8متابعة م�شاريع امل�ساعدات الإ�سكانية
9.9تقدمي طلب احل�صول على تخفي�ض �أ�سعار مواد البناء
1010تقدمي طلب احل�صول على ت�صميم منوذج وحدة �سكنية
�1111إ�ستالم الأقرتاحات واملالحظات (بوابة حكومتي)

	•يقوم امل�ستفيد بفتح ملف تنفي امل�شروع وذلك بح�ضور
كل من الإ�ست�شاري واملقاول وتوفري جميع امل�ستندات
الالزمة لتوقيع العقود
	•م�ستندات ت�شمل :ن�سخة من ر�سالة املوافقة على
امل�ساعدة� /صورة من رخ�صة البناء� /صورة عن خارطة
الأر�ض /ر�سالة من البنك برقم ح�ساب املقاول/
�أ�صل خطاب ال�ضمان البنكي �أو تعهد املقاول بخ�صم
5%من الدفعة االوىل �أو �إي�صال الإيداع� /أ�صل ك�شف
الأعمال املتبقية يف حال �إ�ستكمال�،صیانة�،إ�ضافة و
تو�سعة /ملحق العقد واملقاولة يف حالة قر�ض �إ�ضافة
الأوراق التالیة� :صورة من �سند الرهن� /أ�صل �إي�صال
امل�صرف العقاري� /أ�صل �إي�صال الت�أمنی على امل�سكن/
�أ�صل بولی�صة التامنی على املوقع� /صورة التامنی
على العمال يف حالة �إ�ستكمال �/إ�ضافة وتو�سعة/
�صیانة يتم �إرفاق ك�شف الأعمال املتبقية

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة
36
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بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

تقدمي طلبات تخفي�ض وت�أجيل و�إعادة جدولة
�أق�ساط امل�ساعدة ال�سكنية
تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

	•�شهادة راتب  ,ك�شف ح�ساب

	•ح�ضور �أطراف التعاقد للتوقيع على عقد التمويل -
للحا�صلني على قر�ض يتم توقيع عقد القر�ض من
قبل امل�ستفيد
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

الوقت امل�ستغرق

	•مركز اخلدمة

	• 3دقائق
�أحكام و�شروط اخلدمة
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	•اخلدمة معنية بتقدمي طلب لتخفي�ض �أو ت�أجيل �أو
�إعادة جدولة �أق�ساط القرو�ض بنا ًء على تغري احلالة
املادية للم�ستفيد من القرار

	•�أحكام الإعفاء من ال�سداد-:
يعفى امل�ستفيد �أو ورثتة من �سداد كل القر�ض �أو بع�ضه
�إذا �إنخف�ض الدخل الأقل من ال�سقف املحدد للح�صول
على املنحه املالية وبعد تقدمية �أو ورثتة فى حالة وفاتة
لكافة امل�ستندات املطلوبة التى ت�ؤكد �صحة الطلب ووفقا
ملا ياتى-:
39

بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

1 .1الإعفاء الكلى:
يتم الإعفاء الكلى من الأق�ساط فى �أى من احلاالت الأتية :
• وفاة املقرت�ض فى حالة عدم قدرة ورثتة على ال�سداد.
• �إذا جتاوزت ن�سبة �إنخفا�ض دخل املقرت�ض عما ن�سبتة  60%من ال�سقف املحدد للح�صول
على املنحة املالية
• �أن يقل ن�صيب الفرد من �أ�سرة املقرت�ض الذين يعولهم من دخلة عن ()2000درهم �شهريا.
 22الإعفاء اجلزئي:
كل ن�سبة �إنخفا�ض تعادل 10%من الدخل ال�شهرى للمقرت�ض عن ال�سقف املحدد للح�صول
على املنحة املالية يقابلة خف�ض ما ن�سبته  20%من �إجماىل مبلغ قر�ض امل�ساعدة املالية
وبحد �أق�صى املتبقى من مبلغ القر�ض .
ويتم �إعادة جدولة الأق�ساط املتبقية مع مراعاة �أال يقل الق�سط ال�شهرى عن ( )1000درهم وال
تزيد املدة الإجمالية لل�سداد على احلد الأق�صى ملدة ال�سداد .
الوقت امل�ستغرق

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•اخلدمة معنية بتحديد م�ستحقي الطلب من الورثة
بعد تغيري حالة امل�ستفيد اال�صلية من الطلب
(الوفاة)
	•طلب حتديد م�ستحقي امل�ساعدة ال�سكنیة من ورثة
امل�ستفید

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة
�أحكام و�شروط اخلدمة

	• 3دقائق
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تقدمي طلب حتديد م�ستحقي الورثة

	•يجب تقدمي كافة امل�ستندات املطلوبة لدرا�سة طلب
امل�ساعدة ال�سكنية للأرملة املتوقع حتويل امل�ساعدة
ال�سكنية لها  -يف حالة الأيتام املتوفاه والدتهم �أو �إنها
غري مواطنة يجب تقدمي امل�ستندات عن كل الأيتام
املذكورين يف بند الأبناء املعالني  -يف حالة وجود �أكرث
من �أرملة �سيتم حتويل امل�ساعدة ال�سكنية للأرملة
الأكرث �إحتياجاً للم�ساعدة ال�سكنية
41

بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

�إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر
تعريف اخلدمة

	•اخلدمة معنية ب�إ�صدار �شهادة تفيد بحالة مقدم
الطلب يف الربنامج
	•�سوف يتم تغيري نوع امل�ساعدة ال�سكنية ( قر�ض �أو منحه ) ح�سب مقدار الدخل ال�شهري
للأرملة املحالة �إليها امل�ساعدة ال�سكنية  -يجوز للربنامج �إلغاء قرار امل�ساعدة ال�سكنية
ووقف تنفيذها �إذا تبني عدم وجود من ي�ستحق امل�ساعدة ال�سكنية من ورثة امل�ستفيد املتويف

الوقت امل�ستغرق

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•تقدمي �إثبات �شخ�صية
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	• 3دقائق

	•مركز اخلدمة
�أحكام و�شروط اخلدمة

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

	•دقيقة واحدة
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بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني
التعريف بقائمة املقاولني واال�ست�شاريني

التوعية والإر�شاد ال�سكني

تعريف اخلدمة

تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•اخلدمة معنة بتوعي امل�ستفيدن من امل�ساعدات
ال�سكنية و �إر�شادهم يف اختيار الت�صميم الأن�سب ومواد
البنا املنا�سبة بهدف تخفيف تكلفة �إن�شاء امل�سكن على
امل�ستفيد

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•ال يوجد

	•�إ�ستمارة خدمة الإر�شاد ال�سكني
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة
	•املوقع الإلكرتوين

	•مركز اخلدمة
�أحكام و�شروط اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

الوقت امل�ستغرق

	•�أن يكون م�سجل يف الربنامج �أو حا�صل على موافقة
على امل�ساعدة ال�سكنية من الربنامج
	• 3دقائق
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	•اخلدمة معنية بتوفري قائمة باملقاولني والإ�ست�شارين
امل�سجلني يف الربنامج للبدء يف �إجراءات الإ�ستفادة
من امل�ساعدة ال�سكنية

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

	•دقيقة واحدة
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بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

متابعة م�شاريع امل�ساعدات الإ�سكانية
تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة
�أحكام و�شروط اخلدمة

الوقت امل�ستغرق
46

	•خدمة معنية بالإ�شراف على جميع مراحل �إن�شاء
م�سكن وذلك للم�ستفيدين الغري قادرين على متابعة
مراحل الإن�شاء من �إختيار الإ�ست�شاري واملقاول
ومراحل تنفيذ امل�سكن
	•منوذج طلب متابعة م�شروع
	• خمطط الأر�ض ال�سكنية
	•خمططات امل�سكن
	•مركز اخلدمة
حا�صل على موافقة على امل�ساعدة ال�سكنية من الربنامج
وي�شرتط �أن يكون امل�ستفيد من اخلدمة من الفئات
التالية:
	•ذوي الإحتياجات اخلا�صة
	•الكبري يف ال�سن ( فوق  65عام )
	•�أرملة �أو مطلقة دون �أبناء �أو �أبناء حتت ال�سن 21
	•خارج الدولة ملدة � 6شهور يف ال�سنة
	•الأيتام دون ال�سن 21
	•حاملي بطاقة �أب�شر
	•�أ�سباب �أخرى متنع امل�ستفيد متابعة تنفيذ امل�شروع
(�صحية �أو عمل )
	• 3دقائق

تقدمي طلب احل�صول على تخفي�ض �أ�سعار مواد البناء
تعريف اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•خدمة معنية بطلب اال�ستفادة من ال�شركات التي مت
التعاقد لتقدمي �أ�سعار خمف�ضة ملواد وم�ستلزمات
البناء وذلك بهدف خف�ض تكاليف امل�سكن
	•منوذج طلب الإ�ستفادة من خدمة وفر

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

	•�أن يكون م�سجل يف الربنامج �أو حا�صل على موافقة
على امل�ساعدة ال�سكنية من الربنامج وتعبئة طلب
احل�صول على خ�صومات مواد البناء

الوقت امل�ستغرق

	• 3دقائق
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بـاقــــــةم�سـكــــــني

بـاقــــــةم�سـكــــــني

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

�إ�ستالم االقرتاحات واملالحظات (بوابة حكومتي)
تعريف اخلدمة

تعريف اخلدمة

	•خدمة معنية بتقدمي �أي افكار �أو مقرتحات �أو
مالحظات من قبل املتعامل على اخلدمات التي يتم
تقدميها يف امل�ؤ�س�سة وذلك عن طريق بوابة حكومتي

	•خدمة معنية بطلب اال�ستفادة من مناذج الوحدات
ال�سكنية التي يوفرها الربنامج للمتعاملني
الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•منوذج طلب الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة

	•�أن يكون م�سجل يف الربنامج �أو حا�صل على موافقة
على امل�ساعدة ال�سكنية من الربنامج تعبئة طلب
الإ�ستفادة من مناذج الوحدات ال�سكنية
	• 3دقائق
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	•مركز اخلدمة
	•مركز االت�صال
	•املوقع الإلكرتوين

�أحكام و�شروط اخلدمة

�أحكام و�شروط اخلدمة

الوقت امل�ستغرق

�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•بوابة حكومتي �أو �إ�ستمارة ال�شكوى واملقرتحات

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

	• 3دقائق
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بـاقــــــةم�سـكــــــني

تقدمي طلب �سداد القر�ض
تعريف اخلدمة

	•خدمة معنية برغبة امل�ستفيد ب�سداد مبلغ القر�ض
ب�شكل كامل ومن خاللها تتم الإ�ستفادة من مزايا
ال�سداد املبكر

الوثائق املطلوبة لهذه اخلدمة

	•�إ�ستمارة �سداد القر�ض
	•�إ�شعار ال�سداد للم�ستفيد من امل�صرف العقاري
�أين ميكن احل�صول على اخلدمة

	•مركز اخلدمة
�أحكام و�شروط اخلدمة

	•ال يوجد
الوقت امل�ستغرق

	•دقيقتان
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