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مقدمة
تلتزم الحكومة االتحادية في دولة اإلمارات أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أفضل دول العالم بحلول عام  .2021كما
تحرص الحكومة على إسعاد مواطنيها ،حيث يعتبر توفير مسكن الئق من أهم أساسيات العيش الكريم والعنصر المهم في بناء مجتمع
متالحم يفتخر باالنتماء لهذا الوطن وتحقيق العدل االجتماعي.
كما تطمح األجندة الوطنية ألن تكون دولة اإلمارات من أفضل الدول في العالم وأكثرها سعادة وتوفر جودة حياة عالية في بيئة معطاءة

ومستدامة .ولتحقيق المزيد من االرتقاء في جودة حياة المواطن ،فقد ركزت األجندة الوطنية أيضاً على توفير السكن المالئم للمواطنين
المستحقين ضمن وقت قياسي.

سعياً من البرنامج لتوفير خدمات ذات جودة عالية وتوفير كل المعلومات والمتطلبات وشروط االستحقاق التي يجب على المتعاملين

معرفتها بخصوص الخدمات المقدمة من البرنامج ،فقد أصدر البرنامج دليل الخدمات الذي يوضح الخدمات المتوفرة للمتعاملين ،والشروط

واألحكام ،وقنوات الخدمة ،والوثائق المطلوبة ،وكافة المعلومات التي يحتاجها المتعاملون مجموعةً في مكان واحد سهل االستخدام وشامل
لجميع األسئلة واإليضاحات الخاصة بالخدمات.

في حال وجود أي استفسار ،يمكنكم االتصال بمركز اتصال برنامج الشيخ زايد لإلسكان  ،80092933أوقات العمل17:30– 7:30 :
من األحد إلى الخميس .كما يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني www.szhp.gov.ae
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تصنيف المتعاملين في البرنامج
يتم تصنيف متعاملي البرنامج إلى خمس فئات رئيسية ،وهم األسر المواطنة ،والمرأة المواطنة ،وكبار السن ،وذوو االحتياجات الخاصة،
واأليتام .تم األخذ بعين االعتبار عند تصنيف المتعاملين وإعطاء األولوية في الحصول على الدعم السكني ،جميع فئات المجتمع التي
تكون بحاجة لدعم سكني (خاصة بعض الفئات الخاصة في المجتمع التي ال يكون لها معيل أو دخل ثابت أو مسؤولية رعاية األبناء).
وتشتمل الخدمات المقدمة للمتعاملين على تفاصيل وطرق وآليات كدعم إضافي يقدمه البرنامج إلى بعض فئات المتعاملين لتلبية
احتياجاتهم وتقديم العون لهم.
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الخدمات األساسية في برنامج الشيخ زايد لإلسكان المقدمة للمتعاملين
يقدم البرنامج  19خدمة شاملة ومتكاملة للمتعاملين تندرج كل مجموعة خدمة تحت واحد من المفاهيم الثالثة التالية:
 رئيسية :هي المظلة التي تتضمن في نطاقها الخدمات الفرعية والتكميلية.
ً
 فرعية :قد تحتوي الخدمة الرئيسية على خدمات فرعية وفقا ً لفئة المتعامل أو غرض الخدمة ويتم تقديمها عموما باتباع نفس
اإلجراءات مع إدخال تعديالت طفيفة.
 تكميلية :قد تحتوي الخدمة الحكومية على خدمات تابعة مثل التحديث/اإللغاء وهي ما تسمى خدمات تكميلية.

7

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

باقات الخدمات المتاحة للمتعاملين
تماشيا ً مع توجه الحكومة االتحادية لتوفير خدمات متميزة و مترابطة ذات جودة عالية و توفير الجهد و الوقت على المتعاملين و سعياً من
برنامج الشيخ زايد لإلسكان إلى تقديم خدمات متكاملة و اسعاد المتعاملين وتوفير الدعم الالزم لهم .باإلضافة إلى إعطائهم فكرة عامة لما
قد يحتاجونه من الجهات الحكومية أو الخاصة األخرى للحصول على مسكن التي تعتبر من المراحل الحياتية المهمة في حياة األفراد .تم
تجميع تلك الخدمات المتصلة ضمن باقات خدمات تشمل الخدمات المقدمة من البرنامج و الخدمات األخرى التي قد يحتاجها المتعامل من
الجهات الحكومية( )1األخرى و الخاصة.
يشمل الحصول على مسكن ثالثة باقات (شراء مسكن ،مسكن حكومي و بناء مسكن)

( )1ال تعد الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية األخرى والمدرجة في باقات الخدمات خدمات شاملة ،إذ بعضها خدمات اختيارية .يتحمل المتعاملون مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة
لتأكيد الخدمات الالزمة لهم .وعلى الرغم من عدم ادخارنا ألي جهد في سبيل ضمان صحة المراجع إلى ال جهات األخرى ،إال أن برنامج الشيخ زايد لإلسكان ال يتحمل أي مسؤولية عن تقديم الخدمات من
الجهات الحكومية األخرى.
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القنوات المتاحة للوصول لخدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان
يتيح البرنامج العديد من قنوات التواصل وتقديم الخدمات لجميع فئات المتعاملين وقنوات خاصة لبعض الفئات األخرى لتلبية حاجاتهم
ومتطلباتهم.
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 1.1طلب دعم سكني جديد



نوع الخدمة :اجتماعية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:

خدمة يقدمها البرنامج لمواطني دولة اإلمارات الذين يحتاجون إلى دعم للحصول على مسكن أو تعديل في مسكن قائم عن طريق توفير
منحة أو قرض أو مسكن حكومي حسب شروط االستحقاق لكل حالة


قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة التقديم على طلب دعم سكني في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

مراكز الخدمة

التطبيق الذكي

إجراءات وخطوات التقديم










الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية
اختيار خدمة دعم سكني جديد من قائمة الخدمات اإللكترونية
تعبئة نموذج الدعم السكني
تحميل شهادة الراتب
ستحصل على التوصية المبدئية بنا ًء على المدخالت
الضغط على إرسال الطلب
سيتم التواصل معك من البرنامج








الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية وشهادة الراتب لموظف خدمة المتعاملين
توفير المعلومات األخرى للموظف بنا ًء على نموذج الدعم السكني
التحقق من صحة المعلومات والتوقيع عليها
استالم التوصية المبدئية للدعم السكني










تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على حساب جديد وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة الدعم السكني الجديد من قائمة الخدمات
تعبئة نموذج الدعم السكني
تحميل شهادة الراتب
ستحصل على التوصية المبدئية بنا ًء على المدخالت
الضغط على إرسال الطلب
سيتم التواصل معك من البرنامج

تم تخصيص السيارة المتنقلة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة:
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السيارة المتنقلة








أحكام وشروط الخدمة:


1
2

3
4
5
6

الدخول إلى الموقع اإللكتروني  www.szhp.gov.aeوحجز موعد أو االتصال
بمركز االتصال
سيقوم موظف خدمة المتعاملين بالتواصل مع المتعامل
سيحضر بالسيارة المتنقلة حسب الموعد إلى مسكن المتعامل
سيعبئ طلب الدعم السكني
يرسل التوصية المبدئية بالبريد اإللكتروني
سيتم التواصل معك من البرنامج

أن يكون مقدم الطلب مواطنا ً حاصالً على خالصة قيد وبطاقة هوية
أن يكون عائال ألسرة ،ويستثنى من هذا الشرط:
 1.1ذوو االحتياجات الخاصة وفقا ً للضوابط التالية:
 2.1.1أن تثبت إعاقته بتقرير من جهة مختصة في الدولة
 2.1.2أال يقل عمره عن ( )21سنة إال في ظروف يقدرها المجلس
 2.1.3يستحق ذو االحتياجات الخاصة مبلغ المساعدة المالية كامالً أو الحصول على مسكن حكومي إذا كانت اإلعاقة ال تمنع
بأن يسكن في مسكن مستقل وإال منح مساعدة مالية للسكن ضمن مسكن أسرته.
 1.1كبير السن وفقاً للضوابط التالية:
 2.2.1أن يجاوز سنه ( )60سنة سوا ًء كان رجالً أو امرأة
 2.2.2أال يكون له أبناء أو أن يكون له أبناء وضعهم المالي والسكني ال يمكنهم من توفير مسكن له
 2.2.3أال يكون مقيما ً مع أبنائه بصورة دائمة مستمرة أو كان مقيما ً معهم وتبين للبرنامج صعوبة استمراره في هذه اإلقامة
نظراً لظروفهم وظروفه السكنية والمالية
 2.2.4يقدر مبلغ ونوع المساعدة بما يتناسب مع احتياجاته
 1.2اليتيم وفقاً للضوابط التالية:
 2.3.1أال تكون والدته هي بنفسها مستحقة للمساعدة السكنية
 2.3.2أال يكون نصيبه من تركة مورثه يمكنه من بناء مسكن
 2.3.3يمنح األخوة األيتام مساعدة واحدة لهم جميعاً
أال يكون مقدم الطلب مالكا ً لمسكن مالئم لسكن االسرة
أال يكون مقدم الطلب سبق له الحصول على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم الطلب
غير مالئم للسكن والحتياجات االسرة وبشرط أن يكون انقضى على تاريخ االستفادة من المساعدة السكنية ( )15عاماً
أال يكون مقدم الطلب تصرف في مسكن يملكه تصرفا ً ناقالً للملكية بعد صدور القانون االتحادي رقم  10لسنة  1999في شأن
برنامج الشيخ زايد لإلسكان ما لم يكن هذا المسكن غير صالح للسكن أو غير مالئم الحتياجات األسرة
أال يكون مجموع دخل وأمالك مقدم الطلب كافيا ً المتالك مسكن مناسب أو إجراء اإلضافة الالزمة أو استكمال بناء مسكن جديد وفقاً
للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية

تستحق المرأة المواطنة المساعدة السكنية وفقا ً للحاالت التالية :
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األرملة الحاضنة ألبنائها أو المطلقة الحاضنة ألبنائها ،إذا ما كان والد األبناء عاجزاً عن توفير مسكن لألبناء
أو فاقدة األبوين المنقطعة دون عائل ملزم شرعا ً بإعالتها أو فاقدة األبوين متى بلغت ( )30ثالثين عاما ً دون زواج
أو المتزوجة بغير مواطن ,بشرط أن يكون لديها أبناء يحملون جنسية الدولة وأن يكونوا مقيمين في الدولة وأن يكون والد األبناء
غير قادر على توفير مسكن مناسب لألسرة
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الوثائق المطلوبة:






بطاقة الهوية(األصل )
جواز سفر ساري المفعول (األصل )
خالصة القيد (األصل )




في حال كان مقدم الطلب متزوج من أجنبية :
شهادة استمرارية زواج .
شهادة راتب تفصيلية اومايثبت الدخل (الحاالت اإلجتماعية )







إذا كان يعمل في قطاع خاص
شهادة راتب مصدقة من وزارة العمل .
عقد عمل مصدق من وزارة العمل .
كشف حساب ألخر ستة أشهر .
شهادة من هيئة المعاشات والتأمينات اإلجتماعية .





في حال الدخل دون العشر االف درهم شهريا
شهادة من هيئة المعاشات والتأمينات اإلجتماعية .
شهادة من شركة اإلتحاد اإلئتمانية .
كشف حساب ستة أشهر .
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الوثائق حسب اإلمارة
أبوظبي :
هيئة القروض والمساكن الخاصة بالمواطنين .
شهادة أمالك من بلدية أبوظبي .
شهادة أمالك من بلدية العين .
شهادة برخص البناء في حال امتالك أرض سكنية .
شهادة من التنمية اإلقتصادية .
دبي :
مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان
شهادة أمالك من دائرة األراضي واألمالك .
شهادة برخص البناء في حال امتالك أرض سكنية .
شهادة من التنمية اإلقتصادية .
الشارقة :
دائرة اإلسكان الحكومي .
شهادة التسجيل العقاري رقم (البلدة واألسرة ).
شهادة أمالك من دائرة التخطيط والمساحه .
شهادة برخص البناء من البلدية في حال امتالك أرض سكنية .
شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .
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عجمان :
شهادة أمالك من دائرة البلدية والتخطيط
شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .
ام القيوين :
شهادة من دائرة األراضي واألمالك .
شهادة برخص البناء من دائرة البلدية في حال امتالك ارض سكنية .
شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .
راس الخيمة :
شهادة أمالك من بلدية راس الخيمة .
شهادة برخص البناء من بلدية راس الخيمة .
شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .
الفجيرة :
شهادة أمالك من بلدية الفجيرة مع مراعاة أن يكون اإلصدار حسب اإلقامة .
شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية.
مالحظة  :يتم تقديم مستندات اإلمارة حسب خالصة القيد وسيتم طلب مستندات اإلمارة التي يقيم فيها مقدم الطلب .






في حال كان صاحب الطلب يملك مسكن :
ملكية المساكن او مايثبت سنة انشاء المسكن .
تقديم صورة من كل رخصة بناء (في حالة وجود رخص بناء )
في حال وجود رخص تجارية :
تقديم كشف حساب شخصي ألخر ستة اشهر .
كشف حساب لكل رخصة فعاله آلخر ستة اشهر .

الترابط مع خدمات أخرى:
ترتبط هذه الخدمة بعدد آخر من الخدمات التكميلية.






مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .

محدودية الخدمة:

 يلغى الطلب اداريا في حال التواصل مع المتعامل خالل شهر بعد التواصل األخير من البرنامج (يتواصل البرنامج  3مرات
مع المتعامل قبل اإللغاء اإلداري ).
أوقات تقديم الخدمة:

 الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
 مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م
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دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 1.1طلب تنفيذ الحصول على مسكن حكومي



نوع الخدمة :اجتماعية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:

مباشرة اإلجراءات لتنفيذ الدعم السكني بعد صدور القرار والموافقة على مسكن حكومي لتسليم المسكن الذي تم تخصيصه للمتعامل


قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة التقديم على طلب تنفيذ الحصول على مسكن حكومي في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
إجراءات وخطوات التقديم

القناة


مراكز الخدمة













سيتم التواصل مع المتعاملين ( تكون االولويه حسب تاريخ صدور القرار) وابالغهم
بضرورة الحضور في ملتقى مسكن العمر وذلك لتوضيح النماذج واالسعار الخاصة
بكل نموذج
توقيع المتعاملين على اتفاقيات خاصة بتخصيص المسكن مع تحديد النموذج المطلوب
وشرح االجراءات الماليه المتعلقه بالتخصيص.
فتح ملف للمتعامل في مصرف االمارات للتنمية وايداع مبلغ ( )10000درهم كحجز
للمسكن ويعتبر جزء من سعرالمسكن المطلوب مع االتفاق على مبلغ لالستقطاع
الشهري للنسبة التي يحددها المتعامل والتي ال تقل عن نص بالمئة.
تسليم البرنامج نسخه من مصرف اإلمارات للتنمية تفيد بدفع المتعامل مبلغ 10.000
درهم مذكور فيها اسم المتعامل .
يعتبر االيصال حجز للمسكن في المجمع السكني
سيتم ادخال االسماء في نظام الترشيح االلكتروني الخاص بالمجمعات السكنية.
ابالغ المتعاملين بضرورة استكمال االجراء المالي ودفع المبلغ االضافي المتبقي
للمسكن قبل استالم المسكن من المقاول بستة أشهر
سيتم فتح نظام الحجز للمتعاملين الكترونيا بعد ابالغهم باسم المستخدم وكلمة السر أو
داخليا ً بناءاً على رغبة المتعاملين ومراجعتهم مراكز الخدمة.
عند جاهزية المسكن ،سيتم التواصل مع المتعامل للقدوم للمركز
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يطبع الموظف رسالة حجز المسكن المبينة للوحدة السكنية التي تم تخصيصها ويسلم
طرداً للمتعامل يحتوي على المفاتيح

تم تخصيص السيارة المتنقلة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة:

14

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول


السيارة المتنقلة















أحكام وشروط الخدمة:





في حالة القرض( :إذا تجاوزت قيمة المسكن الحكومي مبلغ قيمة الدعم السكني المقدم من البرنامج ،يجب سداد قيمة الفرق في
مصرف اإلمارات للتنمية)
يجب على مقدم الطلب التوقيع على العقود واستالم المسكن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص مصدق عند كاتب العدل

الوثائق المطلوبة:





بطاقة الهوية اإلماراتية
في حالة القرض أصل إيصال التأمين على مسكن ( 2500درهم)
الوثائق المطلوبة لفتح ملف للبرنامج في مصرف اإلمارات للتنمية:
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سيتم التواصل مع المتعاملين ( تكون االولويه حسب تاريخ صدور القرار) وابالغهم
بضرورة الحضور في ملتقى مسكن العمر وذلك لتوضيح النماذج واالسعار الخاصة
بكل نموذج
توقيع المتعاملين على اتفاقيات خاصة بتخصيص المسكن مع تحديد النموذج المطلوب
وشرح االجراءات الماليه المتعلقه بالتخصيص.
فتح ملف للمتعامل في مصرف االمارات للتنمية وايداع مبلغ ( )10000درهم كحجز
للمسكن ويعتبر جزء من سعرالمسكن المطلوب مع االتفاق على مبلغ لالستقطاع
الشهري للنسبة التي يحددها المتعامل والتي ال تقل عن نص بالمئة.
تسليم البرنامج نسخه من مصرف اإلمارات للتنمية تفيد بدفع المتعامل مبلغ 10.000
درهم مذكور فيها اسم المتعامل .
يعتبر االيصال حجز للمسكن في المجمع السكني
سيتم ادخال االسماء في نظام الترشيح االلكتروني الخاص بالمجمعات السكنية.
ابالغ المتعاملين بضرورة استكمال االجراء المالي ودفع المبلغ االضافي المتبقي
للمسكن قبل استالم المسكن من المقاول بستة أشهر
سيتم فتح نظام الحجز للمتعاملين الكترونيا بعد ابالغهم باسم المستخدم وكلمة السر أو
داخليا ً بناءاً على رغبة المتعاملين ومراجعتهم مراكز الخدمة.
سيتم التواصل مع المتعامل عند جاهزية المسكن
يحجز المتعامل السيارة المتنقلة عن طريق الموقع اإللكتروني www.szhp.gov.ae
أو االتصال بمركز االتصال
سيقوم الموظف بالتواصل مع المتعامل والحضور إلى المسكن
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يطبع الموظف رسالة حجز المسكن المبينة للوحدة السكنية التي تم تخصيصها ويسلم
طرداً للمتعامل يحتوي على المفاتيح

صورة من الموافقة على قرار قرض المسكن الحكومي من برنامج الشيخ زايد لإلسكان
صورة من رسالة الحجز المبدئي للمسكن
أصل رسالة تعهد من البنك بتحويل األقساط الشهرية
شيكات البنك
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول







األصل+صورة من الجواز (ساري الصالحية)
االصل +صورة من خالصة القيد (الجنسية)
األصل+صورة من بطاقة الهوية (سارية الصالحية)
صورة من بطاقة العمل و للمتقاعدين احضار بطاقة التقاعد أو رسالة لمن يهمه األمر بالرقم و المسمى الوظيفي و (للعاملين في
القوات المسلحة احضار البطاقة العسكرية)
ايصال إيداع المبلغ اإلضافي لحساب المصرف في بنك دبي اإلسالمي على رقم الحساب الجاري
(IBAN (AE23024000152069900801
)Account Number (001-520-6990088-01
الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بعدد آخر من الخدمات التي تقدمها جهات حكومية وخاصة أخرى بالدولة للحصول على مسكن .للمزيد من
المعلومات ،يرجى مراجعة باقات الخدمات
مدة إنجاز الخدمة:





مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
الحصول على مسكن حكومي :خالل  24شهراً
محدودية الخدمة:




يلغى الطلب اداريا في حال التواصل مع المتعامل خالل شهر بعد التواصل األخير من البرنامج (يتواصل البرنامج  3مرات
مع المتعامل قبل اإللغاء اإلداري ) أو عند عدم استكمال اجراءات التخصيص .

الباقة:

 باقة المسكن الحكومي
أوقات تقديم الخدمة:
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الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 1.2طلب تنفيذ شراء مسكن



نوع الخدمة :اجتماعية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:

مباشرة اإلجراءات لتنفيذ الدعم السكني بعد صدور القرار والموافقة على شراء مسكن جاهز لنقل الملكية واستالم المسكن الذي اختاره
المتعامل


قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة التقديم على طلب تنفيذ شراء مسكن في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

مراكز الخدمة

إجراءات وخطوات التقديم








يختار المتعامل المسكن الجاهز ويحضر عرض سعر وحدة سكنية
الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
في حالة استيفاء شروط الشراء ،يتم إعداد تقرير من البرنامج
في حالة القرض يجب فتح ملف في مصرف اإلمارات للتنمية و استكمال اجراءات
الرهن
يوقع المتعامل على االتفاقية السكنية من خالل لوحة التوقيع اإللكتروني
يوقع على عقد القرض في حالة كان الدعم السكني قرضا
يطبع الموظف االتفاقية والعقد موقعين من البرنامج والمتعامل
يطبع الموظف رسالة نقل ملكية ومحضر استالم المسكن










يختار المتعامل المسكن الجاهز ويحضر عرض سعر وحدة سكنية
الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حالة مستخدم جديد)
اختيار خدمة طلب تنفيذ شراء مسكن من قائمة الخدمات اإللكترونية
تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
في حالة استيفاء شروط الشراء ،يتم إعداد تقرير من البرنامج
يتم التواصل مع المتعامل للحضور لمقر البرنامج
في حالة القرض يجب فتح ملف في مصرف اإلمارات للتنمية واستكمال اجراءات
الرهن
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يوقع المتعامل على االتفاقية السكنية من خالل لوحة التوقيع اإللكتروني
يوقع على عقد القرض في حالة كان الدعم السكني قرضا
يطبع الموظف االتفاقية والعقد موقعة من البرنامج والمتعامل
يطبع الموظف رسالة نقل ملكية ومحضر استالم المسكن





الموقع اإللكتروني








تم تخصيص السيارة المتنقلة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
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دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

السيارة المتنقلة














أحكام وشروط الخدمة:












يجب أن يكون العقار السكني مكتمل المرافق والتشطيبات
يجب أن تكون أسقف المسكن من الخرسانة المسلحة
يجب أن يكون العقار السكني مناسبا ً لسكن األسرة المواطنة (بيئة مناسبة للسكن)
يجب أن يكون توليد الكهرباء للمبنى من قبل الدائرة المعنية بتوصيل الكهرباء في اإلمارة وليس مولداً خارجياً
إحضار جميع المستندات المذكورة قبل المعاينة
يجب أن يكون العقار السكني وقت زيارة مهندس البرنامج للمعاينة (غير مؤجر)
يجب عدم نقل ملكية العقار السكني إال بعد موافقة البرنامج على الشراء
في حالة القرض( :إذا تجاوزت قيمة المسكن مبلغ قيمة الدعم السكني المقدم من البرنامج ،يتم سداد قيمة الفرق للبائع)
يجب على مقدم الطلب التوقيع على العقود واستالم المسكن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص مصدق عند كاتب العدل

الوثائق المطلوبة:
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يختار المتعامل المسكن الجاهز ويحضر عرض سعر وحدة سكنية
يرسل جميع الوثائق المطلوبة للبرنامج عبر الموقع اإللكتروني
في حالة استيفاء شروط الشراء ،يتم إعداد تقرير من البرنامج
يتم التواصل مع المتعامل لحجز موعد
الدخول إلى الموقع اإللكتروني  www.szhp.gov.aeوحجز موعد أو االتصال
بمركز االتصال
سيقوم الموظف بالتواصل مع المتعامل والحضور إلى المركز
في حالة القرض يجب فتح ملف في مصرف اإلمارات للتنمية و استكمال اجراءات
الرهن
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يوقع المتعامل على االتفاقية السكنية من خالل لوحة التوقيع اإللكتروني
يوقع على عقد القرض في حالة كان الدعم السكني قرضا
يطبع الموظف االتفاقية والعقد موقعين من البرنامج والمتعامل
يطبع الموظف رسالة نقل ملكية ومحضر استالم المسكن

بطاقة الهوية اإلماراتية
صورة من الجواز أو بطاقة الهوية (البائع)
رسالة من البائع بالسعر المطلوب للمسكن (أو عقد بيع مبدئي)
صورة من الجواز أو بطاقة الهوية (البائع)
صورة عن ملكية المسكن باسم البائع
صورة عن رخصة البناء
صورة عن شهادة إنجاز المسكن (ال يزيد عمر المسكن عن  5سنوات)
صورة عن ضمان الطبقات العازلة ( 10سنوات)
رسالة من البنك برقم حساب البائع (األصل)
في حالة القرض أصل إيصال التأمين على مسكن ( 2500درهم)

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

في حالة شراء شقة ،يجب اضافة الوثائق التالية:




صورة عن مخطط األرض
صورة عن ملكية الشقة باسم البائع
صورة عن شهادة إنجاز المبنى (أقل من  7سنوات)

الوثائق المطلوبة لفتح ملف البرنامج في مصرف اإلمارات للتنمية:



















أصل جواز السفر (ساري المفعول)
أصل خالصة القيد
أصل بطاقة الهوية (ساري المفعول)
صورة من بطاقة العمل أو رسالة لمن يهمه األمر بالرقم و المسمى الوظيفي (للعاملين في القوات المسلحة احضار البطاقة
العسكرية)
شهادة راتب مختومة من برنامج الشيخ زايد لإلسكان
أصل رسالة تعهد البنك
إيصال إيداع المبلغ اإلضافي في حساب مصرف اإلمارات للتنمية (لدى بنك دبي اإلسالمي حساب رقم(00-520- :
6990088-01
صورة من الجواز أو بطاقة الهوية (البائع)
صورة من عقد البيع المبدئي بين البائع و المتعامل
صورة سند الملكية
صورة من الخارطة
صورة من مخطط المسكن
صورة من شهادة اإلنجاز النهائية
صورة من جواز البائع
صورة من هوية البائع
صورة من رسالة الموافقة على قرض المسكن من برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بعدد آخر من الخدمات التي تقدمها جهات حكومية وخاصة أخرى بالدولة للحصول على مسكن .للمزيد من
المعلومات ،يرجى مراجعة باقات الخدمات
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مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
معاينة المسكن وإعداد التقرير 10 :أيام عمل
استالم العقود ومحضر استيالم المسكن .

محدودية الخدمة:

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول




الباقة:




باقة شراء مسكن
أوقات تقديم الخدمة:
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يلغى الطلب إداريا ً في حالة عدم توفر الشروط المناسبة في المسكن المراد شراؤه وعدم إحضار بديل خالل سنة من تاريخ
إصدار قرار الدعم السكني
يسمح للمتعامل بتقديم طلب تنفيذ شراء مسكن خالل سنة من إصدار قرار الدعم السكني

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 1.1طلب تنفيذ بناء أو استكمال أو إضافة وتوسعة أو صيانة مسكن



نوع الخدمة :اجتماعية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:

مباشرة اإلجراءات لتنفيذ الدعم السكني بعد صدور القرار والموافقة النهائية على بناء أو استكمال أو إضافة وتوسعة أو صيانة مسكن
لمباشرة عملية أمر صرف الدعم المالي وأمر المباشرة بالعمل لالنتهاء من األعمال التي تم االتفاق عليها حتى استالم المسكن.


قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة التقديم على طلب تنفيذ بناء أو استكمال أو إضافة وتوسعة أو صيانة مسكن في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول
التالي:
القناة

مراكز الخدمة

إجراءات وخطوات التقديم






يختار المتعامل المقاول و االستشاري
الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه مع المقاول و االستشاري
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
في حالة القرض يجب فتح ملف في مصرف اإلمارات للتنمية و استكمال اجراءات
الرهن
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يعطي المقاول المستندات المطلوبة منه والمتواجدة في الموقع اإللكتروني -فئة المقاولين
يوقع المتعامل على االتفاقية السكنية من خالل لوحة التوقيع اإللكتروني
يوقع المتعامل على عقد القرض في حالة كان الدعم السكني قرضا
يوقع المتعامل والمقاول و االستشاري على عقد المقاولة
يطبع الموظف االتفاقية والعقود وأمر المباشرة للمقاول موقعة من البرنامج والمتعامل





الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حالة مستخدم جديد)
اختيار خدمة طلب تنفيذ بناء أو إضافة وتوسعة أو صيانة مسكن من قائمة الخدمات
اإللكترونية
اختيار المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين
االتفاق مع المقاول و االستشاري
الحضور لمقر البرنامج
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
في حالة القرض يجب فتح ملف في مصرف اإلمارات للتنمية و استكمال اجراءات
الرهن
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يعطي المقاول المستندات المطلوبة منه والمتواجدة في الموقع اإللكتروني -فئة المقاولين
يوقع المتعامل على االتفاقية السكنية من خالل لوحة التوقيع اإللكتروني
يوقع على عقد القرض في حالة كان الدعم السكني قرضا
يوقع المتعامل والمقاول و االستشاري على عقد المقاولة
يطبع الموظف االتفاقية والعقود وأمر المباشرة للمقاول موقعة من البرنامج والمتعامل
يقوم المقاول و االستشاري بتنفيذ األعمال كما تم االتفاق عليها في عقد المقاولة








الموقع اإللكتروني
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دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



واالتفاقية السكنية
يستلم المتعامل المسكن

تم تخصيص السيارة المتنقلة لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة



السيارة المتنقلة












أحكام وشروط الخدمة:





في حالة القرض :إذا تجاوز قيمة المسكن مبلغ قيمة الدعم السكني المقدم من البرنامج يجب سداد قيمة الفرق في مصرف
اإلمرات للتنمية (يدفع المبلغ للمقاول مباشرة ويقدم اقرار باستيالم المبلغ عند صرف أول دفعه للمشروع ) .
يجب على مقدم الطلب التوقيع على العقود واستالم المسكن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص مصدق عند كاتب العدل

الوثائق المطلوبة:
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يختار المتعامل المقاول و االستشاري ويتم االتفاق
في حالة القرض يجب فتح ملف في مصرف اإلمارات للتنمية و استكمال اجراءات
الرهن
الدخول إلى الموقع اإللكتروني  www.szhp.gov.aeوحجز موعد أو االتصال
بمركز االتصال
سيقوم الموظف بالتواصل مع المتعامل والحضور إلى المركز
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
يعطي المقاول المستندات المطلوبة منه والمتواجدة في الموقع اإللكتروني -فئة المقاولين
يوقع على االتفاقية السكنية من خالل لوحة التوقيع اإللكتروني
يوقع على عقد القرض في حالة كان الدعم السكني قرضا
يوقع المتعامل والمقاول و االستشاري على عقد المقاولة
يطبع الموظف االتفاقية والعقود وأمر المباشرة للمقاول موقعة من البرنامج
يقوم المقاول و االستشاري بتنفيذ األعمال كما تم االتفاق عليها في عقد المقاولة
واالتفاقية السكنية
يستلم المتعامل المسكن

بطاقة الهوية اإلماراتية
صورة من رخصة البناء
صورة عن خارطة األرض
رسالة من البنك برقم حساب المقاول
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول








أصل خطاب الضمان البنكي أو تعهد المقاول بخصم  %5من الدفعة األولى أو إيصال اإليداع
أصل كشف األعمال المتبقية في حال استكمال ,صيانة ,إضافة و توسعة
أصل ايصال التأمين على مسكن
أصل بوليصة التأمين على الموقع
صورة التأمين على العمال في حالة استكمال  /إضافة و توسعة  /صيانة ،يتم إرفاق كشف األعمال المتبقية
ملحق العقد و المقاولة
الوثائق المطلوبة لفتح ملف للبرنامج في مصرف اإلمارات للتنمية (بناء مسكن):














أصل عقد رهن األرض مختوم من (برنامج اإلسكان  +ختم البلدية أو دائرة األراضي و األمالك ) و إلمارة الشارقة ختم
التسجيل العقاري ،إلمارة دبي ال حاجة لختم برنامج اإلسكان
صورة من الموافقة على قرار القرض من برنامج الشيخ زايد لإلسكان
صورة من خارطة األرض
أصل رسالة تعهد من البنك
شيكات البنك
األصل+صورة من الجواز (ساري الصالحية)
االصل +صورة من خالصة القيد (الجنسية)
األصل+صورة من بطاقة الهوية (سارية الصالحية)
صورة من بطاقة العمل و للمتقاعدين احضار بطاقة التقاعد أو رسالة لمن يهمه األمر بالرقم و المسمى الوظيفي و (للعاملين في
القوات المسلحة احضار البطاقة العسكرية)
باإلضافة إلى شهادة راتب مختومة من برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بعدد آخر من الخدمات التي تقدمها جهات حكومية وخاصة أخرى بالدولة للحصول على مسكن .للمزيد من
المعلومات ،يرجى مراجعة باقات الخدمات




محدودية الخدمة:





يلغى الطلب اداريا في حال عدم استكمال النواقص بعد شهر من التوصل األخير للمتعامل (سيتواصل البرنامج  3مرات مع
المتعامل .
يسمح للمتعامل بتقديم طلب تنفيذ بناء أو اضافة وتوسعه أو صيانة مسكن خالل سنه من اصدار قرار الدعم السكني .
الباقة:
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مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
معاينة المسكن وإعداد التقرير 10 :أيام عمل
استالم العقود وأمر المباشرة 10 :دقائق

باقة بناء أو اضافة وتوسعة أو صيانة مسكن
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

أوقات تقديم الخدمة:
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الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 1.1االستفسار عن حالة الطلب

نوع الخدمة :معلوماتية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:



خدمة يقدمها البرنامج لتمكين المتعامل من معرفة حالة طلب الدعم السكني أثناء فترة سير اإلجراءات ودراسة الطلب
قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:



تتوفر خدمة التقديم على استفسار عن حالة الطلب في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
إجراءات وخطوات التقديم

القناة



الموقع اإللكتروني






الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة االستفسار عن حالة الطلب من قائمة الخدمات اإللكترونية
إدخال رقم خالصة القيد
الضغط على حالة الطلب
سيتم ظهور حالة الطلب على الشاشة

مراكز الخدمة





الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وإعطاء بطاقة الهوية
يقوم الموظف بإعطاء حالة الطلب للمتعامل




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة االستفسار عن حالة الطلب من قائمة الخدمات
إدخال رقم خالصة القيد
الضغط على حالة الطلب ،سيتم ظهور حالة الطلب على الشاشة

التطبيق الذكي





أحكام وشروط الخدمة:
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أن يكون المتعامل مقدما ً على طلب دعم سكني في برنامج الشيخ زايد لإلسكان

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية
الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بخدمة طلب الدعم السكني
مدة إنجاز الخدمة:




محدودية الخدمة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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الحصول على حالة الطلب 5 :دقائق

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 1.1تقديم تظلم عن قرار الدعم السكني


نوع الخدمة :اجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:

خدمة يقدمها البرنامج لتمكين المتعامل من تقديم طلب تظلم على القرار النهائي على الدعم السكني


قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة التقديم على تقديم تظلم عن قرار الدعم السكني في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
إجراءات وخطوات التقديم

القناة



الموقع اإللكتروني






الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تقديم تظلم عن قرار الدعم السكني من قائمة الخدمات اإللكترونية
إدخال تفاصيل أسباب التظلم
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج

مراكز الخدمة







الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
إعطاء تفاصيل أسباب التظلم
سيتم التواصل معك من البرنامج




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تقديم تظلم عن قرار الدعم السكني من قائمة الخدمات
إدخال تفاصيل أسباب التظلم
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج



كتابة رسالة إلكترونية مبينا ً تفاصيل أسباب التظلم وإرساله لبريد البرنامج
szhp@szhp.gov.ae
سيتم التواصل مع من البرنامج

التطبيق الذكي





البريد اإللكتروني
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أحكام وشروط الخدمة:

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول





في حالة التظلم من مقدار مبلغ المساعدة المحدد بقرار الموافقة على المساعدة يجب على المتظلم تقديم ما يثبت به عدم مناسبة
مبلغ المساعدة الحتياجاته األساسية لالستفادة من المساعدة السكنية
للجنة رفض التظلم لعدم قناعتها باألسباب المقدمة بالرغم من تقديمه كافة المستندات
يجب أن يتم تقديم التظلم من مقدم طلب الدعم السكني أو من ينوب عنه بتوكيل مصدق عند كاتب العدل
الوثائق المطلوبة:











بطاقة الهوية اإلماراتية
شهادة راتب تفصيلية حديثة
شهادة باألمالك العقارية حديثة
شهادة بالرخص التجارية
شهادة من البلدية برخص البناء من إدارة المباني و الهندسة
شهادة اثبات حالة (لألرملة و المطلقة)
شهادة شركة االتحاد االئتمانية

الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بخدمة طلب الدعم السكني
مدة إنجاز الخدمة :

 مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
 الحصول على رد على التظلم :خالل 10أيام عمل
محدودية الخدمة:






أوقات تقديم الخدمة:
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يجب أن يتقدم المتعامل بالطلب خالل شهر منذ إصدار قرار الدعم السكني
في حال رفض طلب الدعم السكني ،يجب تقديم المستندات المطلوبة لدراسة الطلب (إذا انقضى على تاريخ صدور المستندات
مدة تزيد عن  3أشهر و لن يقبل طلب التظلم إذا لم يتم ارفاق المستندات
القرار الصادر بشأن التظلم قرار نهائي

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

1.1

طلب تخفيض أو تأجيل أو إعادة جدولة أقساط الدعم السكني



وصف الخدمة:

نوع الخدمة :اجتماعية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

خدمة يقدمها البرنامج لتمكين المتعامل من تقديم طلبات تخفيض وتأجيل وإعادة جدولة أقساط المساعدة السكنية للمتعامل بنا ًء على
تغيير في حالته المادية لتسهيل األمور عليه

قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:



تتوفر خدمة طلب تخفيض أو تأجيل أو إعادة جدولة أقساط الدعم السكني في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة طلب تخفيض أو تأجيل أو إعادة جدولة أقساط الدعم السكني من قائمة
الخدمات اإللكترونية
اختيار سبب الطلب وكتابة التوضيحات وإرفاق المستندات
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج








الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
تعبئة النموذج ويختار السبب في الطلب
إعطاء بطاقة الهوية والمرفقات لموظف خدمة المتعاملين
استالم للنموذج والمستندات المرفقة
سيتم التواصل معك من البرنامج






مراكز الخدمة

أحكام وشروط الخدمة:



 شروط دراسة طلب تأجيل القسط و خفض القسط المالي:


يعاد جدولة األقساط مباشرة للمقترض الذي انخفض دخله بمقدار  %20دون الحاجة لتقديم طلب و بمجرد تقديم مايثبت
انخفاض الدخل
لن يتم االعتداد بالديون الشخصية أو التجارية كسبب لإلعفاء من السداد أو تخفيض القسط الشهري أو التأجيل إال أن تكون قد
ترتب نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المقترض (كصدور أحكام قضائية ) على أن يتم تقديم ما يثبت.



أحكام تأجيل الوفاء باألقساط المستحقة (في الحاالت التالية):
 oثبوت عدم القدرة على سداد القرض لفترة زمنية محددة
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دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 oأال يكون للمستفيد دخل أخر غير الراتب أو دخله الذي بنا ًء عليه صدر له قرار بمنحة أو قرض
 oأال يزيد دخل المستفيد االجمالي على ( )25000درهم شهريا ً
 oفي حالة قبول العذر يتم تأجيل السداد لمدة ال تزيدعلى ( )12شهر يجوز تمديدها بناء على طلب جديد و بحيث ال
تجاوز في جميع األحوال ( )26شهراً


أحكام خفض مقدار القسط الشهري (في الحاالت التالية):
 oثبوت انخفاض دخل المستفيد الشهري الذي بنا ًء عليه تم تحديد القسط الشهري
 oأن تزيد نسبة انخفاض الدخل على ()%20
 oيعاد جدولة األقساط الشهرية المستحقة على المقترض بعد انخفاض دخله بما يتفق و النسبة المئوية المحددة من
المجلس لمقدار االستقطاع الشهري
 oيجوز تخفيض مبلغ القسط الشهري أقل عن الحد المقرر ألسباب مقبولة
 oلن يقل القسط عن ( )1000درهم شهريا ً و لن تؤدي إعادة الجدولة لتجاوز الحد األقصى لمدة سداد القرض
الوثائق المطلوبة:







بطاقة الهوية اإلماراتية
كشف حساب المصرف العقاري
كشف حساب شخصي الخر  6أشهر
شهادة شركة االتحاد اإلئتمانية
الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بخدمة طلب الدعم السكني وتنفيذ الدعم السكني




محدودية الخدمة:




يلغى الطلب إداريا ً في حالة عدم استكمال النواقص بعد شهر من التواصل األخير مع المتعامل (سيتواصل البرنامج  3مرات مع
المتعامل)
أوقات تقديم الخدمة:
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مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
الحصول على رد على الطلب :خالل  7أيام عمل

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

1.1

تقديم شكوى



وصف الخدمة:

نوع الخدمة :إجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

تمكين المتعامل من تقديم شكوى أو مالحظات عن الخدمات الحكومية في الجهات االتحادية عبر مختلف القنوات

قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:



تتوفر خدمة تقديم شكوى في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

مراكز الخدمة

إجراءات وخطوات التقديم









الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة حكومتي .
اختيار خدمة التسجيل في بوابة المقترحات والمالحظات لحكومة دولة االمارات .
كتابة تفاصيل الشكوى
الضغط على إرسال
سيصلك رسالة نصية برقم الشكوى
سيتم التواصل معك من البرنامج




الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
تعبئة نموذج المالحظات ووضعه في صندوق المالحظات أو التوجة إلى مسؤول
اإلتصال إلدخال المالحظة في بوابة حكومتي.
ستصلك رسالة نصية برقم الشكوى
سيتم التواصل معك من البرنامج




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تقديم شكوى وإدخال تفاصيل الشكوى
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج



كتابة رسالة إلكترونية مبينا ً تفاصيل الشكوى وإرسالها لبريد البرنامج
szhp@szhp.gov.ae
سيتم التواصل معك من البرنامج




التطبيق الذكي




البريد اإللكتروني



أحكام وشروط الخدمة:
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ال يوجد

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية
الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




الحصول على حل للشكوى :خالل 7أيام عمل
محدودية الخدمة:




ال يوجد
الباقة:



باقة تواصل معنا
أوقات تقديم الخدمة:






32

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

1.1

إلغاء طلب الدعم السكني



وصف الخدمة:

نوع الخدمة :إجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

إلغاء طلب مساعدة سكنية من طرف المتعامل سواء قبل أو بعد صدور قرار المساعدة السكنية لسبب له أثر عن مدى استحقاقه
للمساعدة.



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة تقديم إلغاء طلب الدعم السكني في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

مراكز الخدمة

التطبيق الذكي
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إجراءات وخطوات التقديم








الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية
اختيار خدمة إلغاء الدعم السكني من قائمة الخدمات اإللكترونية
تعبئة نموذج اإللغاء
الضغط على إرسال الطلب
سيصلك رسالة نصية ورسالة اإللغاء








الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
إعطاء أسباب اإللغاء
التوقيع على النموذج إلكترونيا ً
استالم نسخة من نموذج اإللغاء








تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على حساب جديد وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة إلغاء الدعم السكني من قائمة الخدمات اإللكترونية
تعبئة نموذج اإللغاء
الضغط على إرسال الطلب
سيصلك رسالة نصية ورسالة اإللغاء

أحكام وشروط الخدمة:

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية
الترابط مع خدمات أخرى:








ترتبط هذه الخدمة بتنفيذ الدعم السكني من عدمه لوجود التزام مع اطراف للتعاقد  /اجراءات انهاء التعاقد والمبالغ المالية
وغرامات للتاخير في حال وجود انجاز في المشروع ويتطلب سداد المبالغ من قبل المستفيد
مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
الحصول على الخدمة :خالل  10دقائق
محدودية الخدمة:




ال يوجد
أوقات تقديم الخدمة:
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ال يوجد

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :إجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11طلب تحديد مستحقي الورثة


وصف الخدمة:

تمكين ورثة المتعامل الحصول على الدعم السكني الذي تم التقديم عليه من قبل المتوفي



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة طلب تحديد مستحقي الورثة في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تحديد مستحقي الورثة
إرفاق رقم خالصة قيد المتوفي
تحديد الصفة بالنسبة للمتوفي
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج









الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
استالم خالصة قيد المتوفي
إضافة اسم مقدم الطلب وصفته
تحديث حالة الطلب وإرسالها للقسم المختص
سيتم التواصل معك من البرنامج




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تحديد مستحقي الورثة
إرفاق رقم خالصة قيد المتوفي
تحديد الصفة بالنسبة للمتوفي
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج







مراكز الخدمة

التطبيق الذكي
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أحكام وشروط الخدمة:

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول






يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة لدراسة طلب الدعم السكني لألرملة المتوقع تحويل الدعم السكني لها
في حالة األيتام المتوفاة والدتهم يجب تقديم المستندات عن كل يتيم
في حال وجود أكثر من أرملة على كل أرملة تقديم المستندات المطلوبة
سيتم تحويل الدعم السكني من قرض لمنحة حسب مقدار الدخل الشهري لألرملة المحال اليها الدعم السكني
الوثائق المطلوبة:










شهادة وفاة
شهادة استمرارية ترمل
صكوك المحاكم الشرعية (االعالم الشرعي أو حصر اإلرث)
شهادة باألمالك العقارية للمتوفي
شهادة من بلدية برخص البناء من إدارة المباني و الهندسة للمتوفي (يخص إمارة دبي – رأس الخيمة)
كشف حساب مصرف التنمية
من آلت اليه ملكية المسكن .
الترابط مع خدمات أخرى:



ترتبط هذه الخدمة بخدمة طلب الدعم السكني




محدودية الخدمة:




يجوز للبرنامج إلغاء قرار الدعم السكني ووقف تنفيذها إذا تبين عدم وجود من يستحق المساعدة السكنية من ورثة المستفيد
المتوفي

أوقات تقديم الخدمة:
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مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
الحصول على الخدمة :خالل  15أيام عمل

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :إجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11تحديث بيانات طلب الدعم السكني


وصف الخدمة:

خدمة يقدمها البرنامج حتى يستطيع المتعامل تحديث بيانات طلب الدعم السكني في حالة وجود معلومات جديدة طرأت بعد تقديمه
للطلب مما قد تؤثر على نوع ومبلغ الدعم السكني



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة تحديث بيانات طلب دعم سكني في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تحديث بيانات طلب دعم سكني
اختيار البيانات المراد تحديثها وإضافة التوضيحات
الضغط على الموافقة بتخويل البرنامج بالحصول على أية معلومة يحتاج اليها في
مرحلة التدقيق من الجهات المعنية
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج








الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
تحديث الطلب عن طريق إعطاء الموظف البيانات المراد تحديثها
تحديث حالة الطلب وإرساله لقسم التدقيق
سيتم التواصل معك من البرنامج




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
الضغط على الموافقة بتخويل البرنامج بالحصول على أية معلومة يحتاج اليها في
مرحلة التدقيق من الجهات المعنية
الضغط على إرسال
سيتم التواصل معك من البرنامج






مراكز الخدمة

التطبيق الذكي
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أحكام وشروط الخدمة:
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



ال يوجد
الوثائق المطلوبة:





بطاقة الهوية اإلماراتية
الوثائق حسب التحديث المطلوب .
الترابط مع خدمات أخرى:




ترتبط هذه الخدمة بخدمة طلب الدعم السكني
مدة إنجاز الخدمة:

 مدة انجاز طلب الخدمة  10:دقائق .
 الحصول على الخدمة :خالل  10أيام عمل
محدودية الخدمة:




أوقات تقديم الخدمة:
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لن يتم قبول تحديث بيانات الطلب بعد صدور التوصية بخصوص طلب الدعم السكني

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :إجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11إصدار شهادة لمن يهمه األمر


وصف الخدمة:

خدمة يقدمها البرنامج لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة تمكن المتعامل من طلب شهادة تفيد بوجود أو عدم وجود طلب دعم
سكني له في برنامج الشيخ زايد لإلسكان


قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة إصدار شهادة لمن يهمه األمر في العديد من القنوات كما و مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة إصدار شهادة لمن يهمه األمر
تعبئة النموذج
الضغط على إرسال الطلب
سيتم إرسال الشهادة لحسابك على موقع البرنامج








الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
التأكد من حالة مقدم الطلب في النظام
طباعة شهادة لمن يهمه األمر
استالم الشهادة





مراكز الخدمة
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أحكام وشروط الخدمة:

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



ال يوجد
الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية

الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




محدودية الخدمة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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الحصول على الخدمة :خالل  10دقائق

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :اجتماعية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.12طلب الحصول على تخفيض أسعار مواد البناء

وصف الخدمة:



توفير دعم للمتعاملين عن طريق منحهم خصم من شركات مواد و مستلزمات البناء المتفق معها مسبقا ً مع برنامج الشيخ زايد
لإلسكان
قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:



تتوفر خدمة طلب الحصول على تخفيض أسعار مواد بناء في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة طلب الحصول على تخفيض أسعار مواد بناء
تعبئة النموذج
إرفاق المطلوب والكمية موقعة ومختومة من االستشاري
الضغط على إرسال الطلب
سيتم إرسال الطلب المعتمد على موقع البرنامج







الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه مع االستشاري
التوجه لالستقبال وأخذ تذكرة انتظار
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
تحديد نوع المواد والكميات
استالم الطلب المعتمد






مراكز الخدمة

أحكام وشروط الخدمة:





الوثائق المطلوبة:
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أن يكون مسجالً في البرنامج أو حاصالً على موافقة على الدعم السكني من البرنامج
تشمل الخدمة فقط شركات البناء التي تم توقيع اتفاقيات معها عن طريق البرنامج

بطاقة الهوية اإلماراتية

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




محدودية الخدمة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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الحصول على الخدمة :خالل  5دقائق

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :معلوماتية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11طلب الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية



وصف الخدمة:

تسعى الخدمة إلى توفير نماذج مختلفة وتصاميم ذات جودة عالية للوحدات السكنية



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة طلب الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية
تصفح النماذج و طلب نسخة كاملة
سيقوم البرنامج بارسال المخططات كاملة عن طريق االيميل





الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وطلب الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية
يقوم موظف االستقبال بإطالع المتعامل على النماذج وإعطائه قرص مدمج




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية
تصفح النماذج و طلب نسخة كاملة
سيقوم البرنامج بارسال المخططات كاملة عن طريق االيميل




كتابة رسالة إلكترونية وإرسالها لبريد البرنامج szhp@szhp.gov.ae
سيتم التواصل معك من البرنامج و ارسال المخططات كاملة عن طريق االيميل




مراكز الخدمة

التطبيق الذكي




البريد اإللكتروني
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دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

أحكام وشروط الخدمة:




أن يكون حاصالً على موافقة على الدعم السكني من البرنامج
الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية
الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




محدودية الخدمة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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الحصول على الخدمة :خالل  5دقائق

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :إجرائية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11طلب سداد القرض



وصف الخدمة:

تقديم طلب سداد قرض رغبة من المتعامل بسداد القرض كامال إلتاحة الفرصة للمتعامل الذي يستطيع في مرحلة ما خالل دفعه
لألقساط سداد المبلغ كامال



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة طلب الحصول على طلب سداد القرض في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة طلب سداد القرض
تعبئة النموذج وإرفاق ايصال السداد
الضغط على إرسال الطلب
استرجاع الشيكات و سيتم إصدار خطاب للجهة المعنية لفك رهن العقار
سيتم إرسال الخطاب لحسابك على موقع البرنامج






مراجعة مصرف اإلمارات للتنمية لسداد مبلغ الدعم واستيالم ضمانات الدعم السكني
الحضور لمقر البرنامج .
إعطاء بطاقة الهوية لموظف خدمة المتعاملين
استرجاع الشيكات و سيتم إصدار خطاب للجهة المعنية لفك رهن العقار




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة طلب سداد القرض
تعبئة النموذج وإرفاق ايصال السداد
الضغط على إرسال الطلب
استرجاع الشيكات و سيتم إصدار خطاب للجهة المعنية لفك رهن العقار






مراكز الخدمة

التطبيق الذكي
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أحكام وشروط الخدمة:
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



أن يكون قد سدد قيمة القرض كامال في مصرف اإلمارات للتنمية
الوثائق المطلوبة:





بطاقة الهوية اإلماراتية
ايصال سداد القرض

الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد



محدودية الخدمة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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مدة إنجاز الخدمة:
مدة انجاز طلب الخدمة  5:دقائق .
الحصول على الخدمة :خالل  5دقائق

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

 1.11طلب قائمة المقاولين واالستشاريين المعتمدين



نوع الخدمة :معلوماتية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

وصف الخدمة:

خدمة يقدمها البرنامج للمتعاملين لتوفير قائمة المقاولين واالستشاريين المسجلين والمعتمدين في البرنامج حتى يتم االختيار والبدء
في تنفيذ اإلجراءات



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة طلب قائمة المقاولين واالستشاريين المعتمدين في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة طلب قائمة المقاولين واالستشاريين المعتمدين
تصفح القائمة
التواصل مع المقاول واالستشاري اللذين تم اختيارهما





الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وإعطاء بطاقة الهوية
سيقوم الموظف بإعطاء قائمة المقاولين واالستشاريين للمتعامل




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة طلب قائمة المقاولين واالستشاريين المعتمدين
تصفح القائمة
التواصل مع المقاول واالستشاري اللذين تم اختيارهما




مراكز الخدمة

التطبيق الذكي
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أحكام وشروط الخدمة:

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



يجب تسجيل المقاول واالستشاري (في حالة لم يكونا مسجلين) في البرنامج حتى يستطيع المتعامل الحاصل على الدعم السكني
التعاقد معهما
الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية

الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




محدودية الخدمة:




ال يوجد
الباقة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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الحصول على الخدمة :خالل دقيقتين

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :معلوماتية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11طلب معلومات



وصف الخدمة:

خدمة يقدمها البرنامج للمتعاملين لطلب أي معلومات خاصة بالدعم السكني عبر مختلف القنوات



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة طلب معلومات في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
إجراءات وخطوات التقديم

القناة




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور




الحضور إلى مقر البرنامج
التوجه لالستقبال وإعطاء بطاقة الهوية




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

البريد اإللكتروني




كتابة رسالة إلكترونية وإرسالها لبريد البرنامج szhp@szhp.gov.ae
سيتم التواصل معك من البرنامج و ارسال المعلومات عن طريق االيميل

مركز االتصال





االتصال على هاتف البرنامج 80092933
اطلب المعلومات المراد االستفسار عنها
سيقوم الموظف بأخذ االستفسار و االجابة عليه أو تحويله إلى القسم المختص في حالة
احتاج الطلب إلى مختص
سيتم ارسال المعلومات على البريد االلكتروني الخاص بالمتعامل

الموقع اإللكتروني

مراكز الخدمة

التطبيق الذكي



49

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

أحكام وشروط الخدمة:




ال يوجد
الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية

الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




محدودية الخدمة:




ال يوجد
الباقة:




ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة:
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الحصول على الخدمة :خالل  2دقائق

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

نوع الخدمة :معلوماتية
صنف الخدمة :من الحكومة لألفراد

 1.11تقديم اقتراح


وصف الخدمة:

تمكين المتعامل من تقديم اقتراح عن الخدمات الحكومية في الجهات االتحادية عبر مختلف القنوات سعيا ً من البرنامج للتطوير
المستمر للخدمات



قنوات وإجراءات وخطوات التقديم على الخدمة:

تتوفر خدمة تقديم اقتراح في العديد من القنوات كما هو مبين في الجدول التالي:
القناة

الموقع اإللكتروني

إجراءات وخطوات التقديم




الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج ()www.szhp.gov.ae
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تقديم اقتراح
كتابة تفاصيل االقتراح
الضغط على إرسال





الحضور إلى مقر البرنامج أو أحد أفرعه
التوجه لالستقبال وإعطاء بطاقة الهوية
يعبئ طلب االقتراح ويعطيه لموظف االستقبال




تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان
الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية (في حال مستخدم جديد) أو
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
اختيار خدمة تقديم اقتراح
إدخال تفاصيل االقتراح
الضغط على إرسال



كتابة رسالة إلكترونية مبينا ً تفاصيل االقتراح وإرسالها لبريد البرنامج
szhp@szhp.gov.ae




مراكز الخدمة

التطبيق الذكي




البريد اإللكتروني
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أحكام وشروط الخدمة:
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول



الوثائق المطلوبة:




بطاقة الهوية اإلماراتية
الترابط مع خدمات أخرى:




ال يوجد
مدة إنجاز الخدمة:




تقديم اقترح 3 :دقائق
محدودية الخدمة:




ال يوجد
الباقة:




ال يوجد
أوقات تقديم الخدمة:
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ال يوجد

الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة
التطبيق الذكي :على مدار الساعة
مراكز الخدمة 7:30 :ص –  5:30م

دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لإلسكان – اإلصدار األول

