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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
أيضًا على توفير السكن المالئم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي.
سعيًا 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 مجموع ًة في مكان واحد سهل االستخدام وشامل لجميع األسئلة واإليضاحات الخاصة بالخدمات.

في حال وجود أي استفسار ،يمكنكم التواصل بمركز االتصال على الرقم المجاني ،(80092933 ) 800ZAYED

كما يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني www.szhp.gov.ae
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الخطة االستراتيجية لبرنامج الشيخ زايد لالسكان

الرؤيــة
الرسـالـة

القيــم

األهداف االستراتيجية

إسكان وطني رائد ومستدام.
تحقيق الرفاه السكني وتقديم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تسعد المواطنين من خالل تطبيق
أفضل المعايير العالمية.



االبتكار.



العدالة والشفافية.



الوالء المؤسسي.



العمل الجماعي.



الكفاءة والفاعلية.



تلبية االحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين.



توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة بما يفوق توقعات المواطنين.



ضمان تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.



ترسيخ ثقافة اإلبتكار في بيئة العمل المؤسسي.
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معادلة اسعاد المتعاملين
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تصنيف المتعاملين في البرنامج
يتم تصنيف متعاملي البرنامج إلى محورين تتضمن ا ألفراد المواطنين و الشركات حيث يتضمن محور الشركات
المقاولين واإلستشاريين ،ومحور األفراد المواطنين فئتين رئيستين وهما فئة المقدمين على طلب الدعم السكني ،وفئة
غير المقدمين على طلب الدعم السكني والذي يندرج تحتها  5فئات فرعية وهم األسر المواطنة ،المرأة المواطنة،

كبار المواطنين ،األيتام وأصحاب الهمم.
كما 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.

المحور

الفئات الرئيسية

الفئات الفرعية

المواطنين

مقدمين طلبات الدعم السكني

األسر المواطنة
المرأة المواطنة
كبار المواطنين
األيتام
أصحاب الهمم

الغير مقدمين طلبات الدعم السكني
الشركات

المقاولين
االستشاريين
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تعريف الفئات الفرعية لمحور المواطنين:
الفئة
األسر المواطنة

الوصف
تشمل هذه الفئة المواطن الذي يحمل جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة وخالصة القيد وبطاقة الهوية.
تشمل هذه الفئة:

األرمل الذين لديهم أوالد ذكور تحت سن  24سنة و ال يعملون أو بنات لم يتزوجن بعد.
ا
-

 المطلقات والالتي يحضنن أوالدهن وال يستطيع والدهم توفير مسكن مناسب يأوي أفراد األسرة.المرأة المواطنة

 فاقدة األبوين الغير متزوجة والتي يفوق سنها الثالثون سنة و غير مستقرة سكنيًا أو المنقطعة دون عائل ملزمشرعًا بإعالتها.

 المتزوجة من وافد وهي المواطنة المتزوجة من غير مواطن ولديها أبناء ذكور تحت سن  21سنة أو بنات لميتزوجن وليس لديهم مسكن مالئم لألسرة.
تشمل هذه الفئة األيتام الذين ال يمكنهم إرثهم من توفير مسكن مالئم و أال تكون الوالدة مستحقة هي بنفسها للدعم
األيتام

السكني ،وفقًا للضوابط التالية:
 -أال تكون والدته هي بنفسها مستحقة للدعم السكنية

 أال يكون نصيبه من تركة مورثه يم ّكنه من بناء مسكن -يمنح األخوة األيتام مساعدة واحدة لهم جميعًا

تشمل هذه الفئة أصحاب الهمم الخاصة الذين تحول إعاقتهم من الحصول على دخل مناسب لتوفير مسكن لهم

أصحاب الهمم

وألفراد أسرتهم ،وفقًا للضوابط التالية:
 أن تثبت إعاقته بتقرير من جهة مختصة في الدولة أال يقل عمره عن ( )21سنة إال في ظروف يقدرها المجلسال أو الحصول على مسكن حكومي إذا كانت اإلعاقة ال تمنع
 يستحق أصحاب الهمم مبلغ المساعدة المالية كام ًبأن يسكن في مسكن مستقل وإال منح الدعم المالي للسكن ضمن مسكن أسرته.

كبار المواطنين

تشمل هذه الفئة األشخاص الذين يفوق سنهم  60سنة وليس لديهم أوالد أو ال يعيشون مع أوالدهم الذين ال يستطيعوا
توفير مسكن مناسب لهم.
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الخدمات األساسية في برنامج الشيخ زايد لإلسكان المقدمة للمتعاملين
 مفاهيم أساسية في الخدمات الحكومية
تعريف الخدمة

الخدمة هي سلسلة من األنشطة والعمليات التي تقوم بها الجهة بهدف تلبية احتيات المتعاملين


هيكلية الخدمات

الخدمات الرئيسية  :وهي المظلة التي تجمع في ظلها الخدمات التكميلية و الخدمات الفرعية



الخدمات الفرعية  :قد تلحق بالخدمة بعض التعديالت وفقًا لنوع المتعاملين أو غرض الخدمة ،و هي
تقدم عادة باعتماد العمليات نفسها أو مع إدخال تعديالت طفيفة على هذه العمليات



الخدمات التكميلية  :قد تلحق بالخدمة خدمات تكميلية كالتجديد /اإللغاء /التعديل /التبديل /النقل

يتم تصنيف الخدمات ضمن الفئات التالية :
تصنيف الخدمات



خدمات اجرائية



خدمات معلوماتية

يتم تصنيف الخدمات في برنامج الشيخ زايد لالسكان على اربعة خدمات رئيسية تندرج منها خدمات فرعية وخدمات تكميلية بعدد 32
خدمة شاملة ومتكاملة للمتعاملين (من الحكومة إلى األفراد  )G2Cمنها  26خدمة فرعية و  6خدمات تكميلية منها  4خدمات ذات
أولوية و  28خدمة غير ذات أولوية وهي مصنفة كالتالي:
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م

الخدمات
الرئيسية

1

باقة "طلب الدعم السكني"

التعامل مع طلبات الدعم السكني

2

الخدمات الفرعية والتكميلية

#

فرعية/

تكميلية

النوع

صنف

الخدمة

ذات أولوية

باقة "قرار الدعم السكني"

التعامل مع ق اررات الدعم السكني

1

طلب دعم سكني جديد

فرعية

G2C

اجرائية

نعم

2

تحديث بيانات طلب الدعم السكني

تكميلية

G2C

إجرائية

ال

3

االستفسار عن حالة طلب الدعم السكني

فرعية

G2C

معلوماتية

ال

4

إلغاء طلب الدعم السكني

تكميلية

G2C

إجرائية

ال

5

استالم رسالة قرار الدعم السكني

تكميلية

G2C

معلوماتية

ال

6

تقديم تظلم عن قرار الدعم السكني

فرعية

G2C

إجرائية

نعم

7

إلغاء قرار الدعم السكني

تكميلية

G2C

إجرائية

ال

8

طلب تحديد مستحقي الدعم السكني

فرعية

G2C

إجرائية

ال

9

طلب تخفيض قسط الدعم السكني

فرعية

G2C

إجرائية

ال

10

طلب تأجيل قسط الدعم السكني

فرعية

G2C

إجرائية

ال

11

التصرف في مسكن

فرعية

G2C

إجرائية

ال

12

الرهن

فرعية

G2C

إجرائية

ال
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باقة "ملف الدعم السكني"

تنفيذ الدعم السكني

3

الخدمات العامة

4

13

فتح ملف تنفيذ الدعم السكني

فرعية

G2C

إجرائية

نعم

14

تسليم موقع

فرعية

G2C

إجرائية

ال

15

تقديم دفعات المشروع

فرعية

G2C

إجرائية

ال

16

استفسار عن دفعات المشروع

فرعية

G2C

معلوماتية

ال

17

طلب انهاء تعاقد

فرعية

G2C

إجرائية

ال

18

احداثيات مشروع

فرعية

G2C

إجرائية

ال

19

طلب تعديل قيمة عقد

تكميلية

G2C

إجرائية

ال

20

طلب تمديد

فرعية

G2C

إجرائية

ال

21

اسناد صيانة

فرعية

G2C

إجرائية

ال

22

طلب تغيير مقاول

تكميلية

G2C

إجرائية

ال

23

طلب اإلستالم اإلبتدائي

فرعية

G2C

إجرائية

نعم

24

حجز مسكن حكومي

فرعية

G2C

إجرائية

ال

25

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

فرعية

G2C

معلوماتية

ال

26

تسجيل المقاولين

فرعية

G2C

إجرائية

ال

27

تسجيل االستشاريين

فرعية

G2C

إجرائية

ال

28

تجديد المقاولين

فرعية

G2C

إجرائية

ال

29

تجديد االستشاريين

فرعية

G2C

إجرائية

ال

30

طلب قائمة المقاولين واالستشاريين المعتمدين

فرعية

G2C

معلوماتية

ال

31

طلب الحصول على تخفيض أسعار مواد البناء

فرعية

G2C

إجرائية

ال

32

طلب الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية "دارك"

فرعية

G2C

معلوماتية

ال
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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.
طريقة الحصول على الخدمة

القناة

يمكن الحصول على كافة المعلومات والتقديم على الخدمات اإللكترونية عبر موقعنا اإللكتروني ،تتوفر هذه القناة
على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع.
الموقع

اإللكتروني

الموقع اإللكترونيwww.szhp.gov.ae :


الدخول إلى الموقع اإللكتروني للبرنامج.



الضغط على أيقونة تسجيل جديد في الصفحة الرئيسية.



اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات اإللكترونية.



تعبئة نموذج الخدمة.



تحميل الوثائق المطلوبة.



الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

يمكن الحصول على كافة المعلومات والتقديم على الخدمات اإللكترونية عبر تطبيق برنامج الشيخ زايد لإلسكان.
التطبيقSZHP :
التطبيق الذكي



تحميل تطبيق برنامج الشيخ زايد لالسكان.



الضغط على حساب جديد وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.



اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات اإللكترونية.



تعبئة نموذج الخدمة.



تحميل الوثائق المطلوبة.



الضغط على إرسال الطلب.
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مراكز سعادة
المتعاملين

زيارة مراكز سعادة المتعاملين في (المقر الرئيسي ،المنطقة الشمالية ،المنطقة الشرقية) كما يوجد قسم خاص
للسيدات:



مركز االتصال

التوجه لالستقبال وابراز بطاقة الهوية للتسجيل في نظام االنتظار التفاعلي.
بناء على الخدمة
توفير المعلومات األخرى للموظف ً

يمكن الوصول إلى عدد من خدماتنا عبر مركز االتصال ،إذ سيتم مساعدتكم من ممثلي خدمة المتعاملين نظام الرد
مساء من األحد
الصوتي التفاعلي على تلبية جميع احتياجاتكم ومتطلباتكم من الساعة  07:30صباحًا – 07:30
ً
الى الخميس على الرقم المجاني 80092933

البريد االلكتروني
يمكن التواصل مع البرنامج عبر ارسال استفساراتكم على البريد اإللكتروني التاليinfo@szhp.gov.ae :

السيارة المتنقلة

قناة مجانية متاحة لجميع فئات المواطنين حيث يمكن للمتعامل حجز موعد مسبق عن طريق الرقم المجاني وسيقوم
موظف من البرنامج بزيارة المتعامل ألخذ المعلومات الالزمة لتقديم الخدمة ،حسب الخطوات التالية:


االتصال على الرقم المجاني



سيقوم موظف خدمة المتعاملين بالتواصل مع المتعامل



سيحضر بالسيارة المتنقلة حسب الموعد إلى المتعامل
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تفاصيل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان
 /01الخدمة الرئيسية :التعامل مع طلبات الدعم السكني (باقة طلب الدعم السكني)
 /01طلب دعم سكني جديد
وصف الخدمة

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

الباقة
فئة الخدمة ونوعها

باقة "طلب الدعم السكني"
فرعية
اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
 1أن يكون مقدم الطلب مواطناً حاصالً على خالصة قيد وبطاقة هوية.
 2أن يكون عائالً ألسرة.

 3أال يكون مقدم الطلب مالكاً لمسكن مالئم لسكن االسرة.
 4أال يكون مقدم الطلب سبق له الحصول على دعم سكني من أية جهة حكومية أو أال يكون مقدم
الطلب تصرف في مسكن يملكه تصرفًا ناقالً للملكية باستثناء الحالة التي يكون فيها مسكن مقدم
الطلب غير مالئم للسكن والحتياجات االسرة وبشرط أن يكون انقضى على تاريخ االستفادة من

متطلبات تأمين الخدمة

الدعم السكني أو التصرف ( )15عاماً.

 5أال يكون مجموع دخل وأمالك مقدم الطلب كافيًا المتالك مسكن مناسب أو إجراء اإلضافة الالزمة
أو استكمال بناء مسكن جديد وفقاً للضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية (أن يكون مالكاً أو

شريكاً في شركات تحقق له عوائد مالية تزيد عن  100,000درهم شهرياً واال يتجاوز دخله الشهري
من راتب أو غيره مبلغ  100,000درهم شهريًا).

 الوثائق األساسية

الوثائق المطلوبة



بطاقة الهوية.



جواز السفر.



خالصة القيد.



الصورة الشخصية.

 باالضافة الى الوثائق حسب اإلمارة
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 أبوظبي


هيئة القروض والمساكن الخاصة بالمواطنين .



شهادة أمالك من بلدية أبوظبي .



شهادة أمالك من بلدية العين .



شهادة من التنمية اإلقتصادية .

 دبي :


مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان



شهادة أمالك من دائرة األراضي واألمالك ( .عن طريق الربط االلكتروني )



شهادة برخص البناء من بلدية دبي في حال امتالك أرض سكنية .



شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .

 الشارقة :



دائرة اإلسكان الحكومي .

شهادة التسجيل العقاري برقم (األسرة والبلدة )( .عن طريق الربط االلكتروني)



شهادة أمالك من دائرة التخطيط والمساحه .



شهادة برخص البناء من البلدية في حال امتالك أرض سكنية .



شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .

 عجمان :


شهادة أمالك من دائرة البلدية والتخطيط.



شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .

 ام القيوين :


شهادة أمالك من بلدية أم القيوين برقم ( األسرة والبلدة ).



شهادة برخص البناء من بلدية أم القيوين في حال امتالك ارض سكنية .



شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .

 راس الخيمة :


شهادة األمالك من بلدية راس الخيمة ( في حال وجود وثائق انتقال يتم طلب نسخه ).



شهادة برخص البناء من بلدية راس الخيمة .



شهادة من دائرة التنمية اإلقتصادية .
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 الفجيرة :


شهادة أمالك من بلدية ( الفجيرة  -دبا الفجيرة ) .



شهادة من غرفة تجارة و صناعة الفجيرة.

 باالضافة الى الوثائق حسب مصدر الدخل
 إذا كان يعمل في قطاع حكومي


شهادة راتب تفصيلية

 إذا كان يعمل في قطاع خاص


شهادة راتب مصدقة من و ازرة العمل .



عقد عمل مصدق من و ازرة العمل .



كشف حساب ألخر ستة أشهر .



شهادة من هيئة المعاشات والتأمينات اإلجتماعية .

 في حال الدخل دون خمسة عشر الف درهم شهريا ( حكومي أو خاص )


شهادة من هيئة المعاشات والتأمينات اإلجتماعية .



شهادة من شركة اإلتحاد اإلئتمانية .



كشف حساب ستة أشهر .

 المتقاعدين



شهادة راتب من هيئة المعاشات والتأمينات االجتماعية
التوقيع على اقرار عدم العمل

 مالحظات عامة


احضار شهادة استم اررية زواج في حالة عدم اضافة الزوجة في خالصة القيد



كشف حساب  6شهور في حالة مقدم الطلب مالك أو شريك فالرخصة التجارية



في حالة مقدم الطلب يملك عقارات (أو جزء منها) يجب احضار ما يفيد نصيبه من العقار أو
االمالك




صورة من جميع رخص البناء (التجارية  +السكنية  +الزراعية)

في حالة امتالك مسكن يرجى توفير (ملكية المسكن أو محضر استالم المسكن أو افادة بعمر
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المسكن)


يتطلب تقديم مستندات االمارة المقيم قيها مقدم الطلب اضافة الى مستندات امارة اصدار خالصة
القيد

محدودية الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

يلغى الطلب اداريا في حال التواصل مع المتعامل خالل  90يوم بعد التواصل األخير من البرنامج
(يتواصل البرنامج مع المتعامل قبل اإللغاء اإلداري).


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



السيارة المتنقلة

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 10دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني /التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً



ساء.
السيارة المتنقلة 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /02تحديث بيانات طلب الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

خدمة يقدمها البرنامج لتمكين المتعامل من تحديث بيانات طلب الدعم السكني في حالة وجود معلومات
جديدة طرأت بعد تقديمه للطلب مما قد تؤثر على نوع ومبلغ الدعم السكني.
باقة "طلب الدعم السكني"
تكميلية
اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

أن يكون المتعامل مقدماً على طلب دعم سكني.


بطاقة الهوية.



الوثائق حسب التحديث المطلوب.

قبل صدور قرار الدعم السكني


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مركز االتصال



البريد االلكتروني



السيارة المتنقلة

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة

أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



البريد االلكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً



ساء.
مركز االتصال 07:30 :صباحاً –  07:30م ً



ساء.
السيارة المتنقلة 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /03االستفسار عن حالة طلب الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

خدمة يقدمها البرنامج لتمكين المتعامل من معرفة حالة طلب الدعم السكني أثناء فترة سير اإلجراءات
ودراسة الطلب
باقة "طلب الدعم السكني"
فرعية
معلوماتية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

أن يكون المتعامل مقدماً على طلب دعم سكني.

الوثائق المطلوبة

بطاقة الهوية

محدودية الخدمة

قبل صدور قرار الدعم السكني

قنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة



مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مركز االتصال



البريد االلكتروني

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة مقدمين طلبات الدعم السكني.
رسوم الخدمة

أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



البريد االلكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً



ساء.
مركز االتصال 07:30 :صباحًا –  07:30م ً
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 /04إلغاء طلب الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

إلغاء طلب مساعدة سكنية من طرف المتعامل قبل صدور قرار المساعدة السكنية
باقة "طلب الدعم السكني"
تكميلية

اجرائية

من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
متطلبات تأمين الخدمة

أن يكون المتعامل مقدماً على طلب دعم سكني

الوثائق المطلوبة

بطاقة الهوية

محدودية الخدمة

قبل صدور قرار الدعم السكني

قنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مراكز سعادة المتعاملين

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة مقدمين طلبات الدعم السكني.
رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /02الخدمة الرئيسية :التعامل مع ق اررات الدعم السكني (باقة قرار الدعم السكني)
 /05استالم رسالة قرار الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للعميل استالم رسالة الموافقات للمساعدة السكنيه
باقة "قرار الدعم السكني"
تكميلية
معلوماتية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

صدور قرار الدعم السكني

الوثائق المطلوبة

بطاقة الهوية

محدودية الخدمة

بعد صدور قرار الدعم السكني.

قنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة
فئات المتعاملين المستهدفة
رسوم الخدمة

أوقات تقديم الخدمة



مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



البريد االلكتروني



السيارة المتنقلة

 5دقائق
مقدمين طلبات الدعم السكني.
ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



البريد االلكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
ساء.
السيارة المتنقلة 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /06تظلم عن قرار الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

خدمة يقدمها البرنامج لتمكين المتعامل من تقديم طلب تظلم على القرار الدعم السكني
باقة "قرار الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

صدور قرار الدعم السكني


بطاقة الهوية.



الوثائق حسب التظلم.

بعد صدور قرار الدعم السكني.


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



السيارة المتنقلة

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة

أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً



ساء.
السيارة المتنقلة 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /07إلغاء قرار الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للعميل تقديم طلب الغاء موافقة الدعم السكني
باقة "قرار الدعم السكني"
تكميلية

اجرائية

من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
متطلبات تأمين الخدمة

صدور قرار الدعم السكني

الوثائق المطلوبة

بطاقة الهوية

محدودية الخدمة

بعد صدور قرار الدعم السكني.

قنوات تقديم الخدمة



مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /08تحديد مستحقي الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تمكين ورثة المتعامل الحصول على الدعم السكني الذي تم التقديم عليه من قبل المتوفي
باقة "قرار الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C


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
آلية التعامل مع طلبات تحديد ورثه المستحقين للدعم السكني :
 في حاله كان المسكن ضمن االستالم االبتدائي أو النهائي :
 .1يحيل إلى جهات ذوي االختصاص

متطلبات تأمين الخدمة

 .2تقديم طلب اعفاء تقديم طلب تأجيل
 وفي حاله كان المسكن ضمن مرحله التنفيذ
 .1تقديم شهادة لمن آلت إليه ملكية المسكن من المحكمة
 .2تقديم طلب تحديد ورثة المستحقين
 .3في حالة القرض يتم تقديم طلب اعفاء
 .4إيقاف المشروع من إدارة التنفيذ واعداد تقرير عن نسبة االنجاز
 .5تقرير من المالية عن الملبغ المتبقي

 .6تحويل الطلب في لجنة مراجعه وتدقيق الطلبات
 .7اصدار القرار من مجلس االدارة
 وفي حاله الحاصل ولم يتم االستفادة من المبلغ
 .1إلغاء القرار السابق مع التأكد من عدم فتح ملف التنفيذ واالستفادة من الملبغ.
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 .2تقديم طلب جديد للورثه المستحقين والتعامل معه حسب االلية المتبعه في البرنامج.
 وفي حاله ملغي النقضاء المهله
.1

الوثائق المطلوبة

تقديم طلب جديد للورثه المستحقين والتعامل مع الطلب حسب اآللية المتبعه في البرنامج.



شهادة وفاة



شهادة استم اررية 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



كشف حساب مصرف التنمية



من آلت اليه ملكية المسكن .

الخيمة)

محدودية الخدمة

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


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي

متوسط مدة إنجاز الخدمة



 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

قنوات تقديم الخدمة

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /09تخفيض قسط الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للحاصلين على الدعم السكني لتقديم طلب تخفيض قسط الدعم السكني
باقة "قرار الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

انخفاض الدخل بنسبة %20


ارفاق ما يثبت انخفاض الدخل بنسبة %20



كشف مصرف االمارات للتنمية

بدء تحصيل االقساط الشهرية.


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /10تأجيل قسط الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للحاصلين على الدعم السكني لتقديم طلب تأجيل قسط الدعم السكني
باقة "قرار الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

ال يوجد


شهادة راتب تفصيلية حديثة



كشف مصرف االمارات للتنمية

بدء تحصيل االقساط الشهرية.


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

28
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /11التصرف في مسكن
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للعميل تقديم طلب التصرف في مسكن
باقة "قرار الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

االستالم االبتدائي للمسكن


بطاقة الهوية



ما يثبت الحاجة للتصرف

ال يوجد


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /12الرهن
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للعميل عمل اجراءات الرهن للمشروع
باقة "قرار الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة

ال يوجد
بطاقة الهوية
مخطط األرض
مستند الرهن

محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

ال يوجد
مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد
ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /03الخدمة الرئيسية :تنفيذ الدعم السكني (باقة ملف الدعم السكني)
 /13فتح ملف تنفيذ الدعم السكني
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

اء بناء أو استكمال أو إضافة وتوسعة أو
مباشرة اإلجراءات لتنفيذ الدعم السكني بعد صدور القرار سو ً
صيانة مسكن  /شراء مسكن  /مسكن حكومي
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية
اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

أن يكون المتعامل قد صدر له قرار الدعم السكني
 اذا كان الغرض من الدعم السكني (بناء  /استكمال  /إضافة  /توسعة /صيانة مسكن):










الوثائق المطلوبة

قرار الدعم السكني.

صورة من رخصة البناء.

صورة عن خارطة األرض.

رسالة من البنك برقم حساب المقاول.

كشف األعمال المتبقية في حال استكمال ,صيانة ,إضافة و توسعة (أطراف التعاقد)

ملحق العقد.

صورة من رهن االرض ( في حال القرض)

إيصال مصرف االمارات للتنمية ( في حال القرض)

ايصال التأمين على المسكن  2500درهم( في حال القرض)

 اذا كان الغرض من الدعم السكني (مسكن حكومي):





بطاقة الهوية

صورة عن خارطة األرض.

إيصال مصرف االمارات للتنمية ( في حال القرض)

في حالة القرض أصل إيصال التأمين على مسكن ( 2500درهم)

 اذا كان الغرض من الدعم السكني (شراء مسكن):




صورة من الجواز أو بطاقة الهوية (البائع)

رسالة من البائع بالسعر المطلوب للمسكن (أو عقد بيع مبدئي)
صورة من الجواز أو بطاقة الهوية (البائع)
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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)

 وفي حالة شراء شقة ،يجب اضافة الوثائق التالية على ما ذكر اعاله:




محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
متوسط مدة إنجاز الخدمة

صورة عن مخطط األرض

صورة عن ملكية الشقة باسم البائع

صورة عن شهادة إنجاز المبنى (أقل من  7سنوات)

ال يوجد


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي

 10دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة االستشاريين
رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

 500درهم من المقاول


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /14تسليم موقع
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هده الخدمة التقديم على محضر تسليم موقع هذه الخدمة متاحة لمن لديهم حساب مستخدم في
الموقع االلكتروني
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية
اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

فتح ملف تنفيذ الدعم السكني

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة
متوسط مدة إنجاز الخدمة



مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة االستشاريين والمقاولين
رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
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 /15تقديم دفعات المشروع
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمه صرف دفعات المقاولين بعد انجاز نسبة من اعمال المشروع
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C



متطلبات تأمين الخدمة

مرور  30يوم من تاريخ محضر تسليم الموقع للمقاول في حال تقديم الدفعة األولى.
عدم تقديم دفعة اقل من الحد األدنى وذلك على النحو التالي :


اذا كانت قيمة العقد  800,000درهم ،فإن الحد األدنى للدفعة  70,000درهم.



اذا كانت قيمة العقد  500,000درهم ،فإن الحد األدنى للدفعة  70,000درهم.



اذا كانت قيمة العقد  400,000درهم ،فإن الحد األدنى للدفعة  60,000درهم.



اذا كانت قيمة العقد  300,000درهم ،فإن الحد األدنى للدفعة  50,000درهم.



مالحظة  :الحد االدنى للدفعة ال ينطبق في حال كانت نسبة االنجاز .%90



ضرورة مطابقة النسب في قالب اعمال الدفعة مع قالب االستكمال في حال تم فتح ملف تنفيذ
المشروع بغرض االستكمال.



ال يتم تسيلم الضمان البنكي إال بعد صرف الدفعة الختامية



عدم تجاوز النسبة الكلية العمال البالستر  %50في قالب االعمال في حالة بناء جديد.



عدم إمكانية تقديم الخدمة قبل ادخال محضر تسليم موقع.




.

عدم إمكانية إرسال الدفعة في حال لم يتم استكمال تحميل كافة المرفقات.
ضرورة مطابقة بيانات الدفعة مع بيانات فتح الملف

 الدفعة االولى

الوثائق المطلوبة



صورة لوحة المشروع



قالب األعمال



إقرار تسوية في حال وجود مساهمة من المنتفع



محضر تسليم الموقع



رقم الحساب البنكي للمقاول
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 الدفعة الجارية


قالب األعمال

 الدفعة الختامية



محضر تسليم المسكن االبتدائي

شهادة االنجاز من البلدية أو رسالة االستشاري بحجز الضمان البنكي لحين صدور شهادة

االنجاز
 دفعة رد الضمان البنكي


شهادة االنجاز من البلدية.

 دفعة فك محجوز الضمان

محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

رسالة من االستشاري بصرف دفعه فك محجوز الضمان

ال يوجد


مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين والمقاولين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /16استفسار عن دفعات المشروع
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هده الخدمة الطراف المشروع بأن يستفسر عن دفعات المشروع
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

معلوماتية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

تقديم دفعة

الوثائق المطلوبة

ال توجد

محدودية الخدمة

ايداع الدفعة في حساب المقاول

قنوات تقديم الخدمة

متوسط مدة إنجاز الخدمة



مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



مركز االتصال



البريد االلكتروني

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة االستشاريين والمقاولين
رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



البريد االلكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً



ساء.
مركز االتصال 07:30 :صباحًا –  07:30م ً
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 /17انهاء تعاقد
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة للمالك عن طريق االستشاري طلب إنهاء تعاقد المقاول مع المستفيد نظ ار لتوقف
المشروع.
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية
اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

ال يوجد

الوثائق المطلوبة

طلب إنهاء تعاقد بعد التوقيع عليه من االستشاري ،المقاول و المالك.

محدودية الخدمة

الموافقة على انهاء التعاقد

قنوات تقديم الخدمة



الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين والمقاولين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /18إحداثيات المشاريع
وصف الخدمة
الباقة
فئة الخدمة ونوعها

تتيح هذه الخدمة في ادخال إحداثيات وفقًا لموقع المشروع.
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

متطلبات تأمين الخدمة

ال يوجد

الوثائق المطلوبة

تعبئة نموذج احداثيات المشروع

محدودية الخدمة

ايداع الدفعة األولى في حساب المقاول

قنوات تقديم الخدمة



الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين والمقاولين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

38
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /19تعديل قيمة العقد
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هده الخدمة للمالك عن طريق االستشاري طلب تعديل قيمة العقد للمشروع بناءا على تغيير في
مواصفات العقد من إضافة او إلغاء في نوع االعمال فيه.
باقة "ملف الدعم السكني"
تكميلية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال يوجد

الوثائق المطلوبة

طلب تعديل قيمة العقد بعد التوقيع عليه من االستشاري ،المالك والمقاول

محدودية الخدمة

ايداع الدفعة األولى في حساب المقاول

قنوات تقديم الخدمة



الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

39
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /20طلب تمديد
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هده الخدمة للمالك عن طريق االستشاري طلب تعديل مدة تنفيذ المشروع بعد دراسة أسباب التأخير
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

فئة الخدمة ونوعها

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C


متطلبات تأمين الخدمة

أن يكون الطلب بعد تسليم الموقع



أن يكون اعتماد الطلب من المنتفع والمقاول واالستشاري



المدة المطلوبة ال تزيد عن  %50من مدة العقد



مرور  %50من مدة المشروع

الوثائق المطلوبة

طلب تعديل مدة تنفيذ العقد بعد التوقيع عليه من االستشاري والمالك والمقاول

محدودية الخدمة

االستالم االبتدائي للمشروع

قنوات تقديم الخدمة



الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

40
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /21إسناد صيانة
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هده الخدمة للمالك عن طريق االستشاري طلب إسناد اعمال صيانة المشروع آخر نظ ار النتهاء سنة
الصيانة له ،وتم تغيير المقاول لتقديمه أفضل سعر للصيانة.
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
االستالم االبتدائي للمشروع


طلب إسناد الصيانة بعد التوقيع عليه من االستشاري والمالك والمقاول الجديد



تفاصيل أعمال الصيانة

االستالم النهائي للمشروع



الموقع االلكتروني

مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

41
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /22تغيير مقاول
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمة للمالك عن طريق االستشاري تغيير المقاول بعد اصدار رخصة بناء جديدة من البلدية.
باقة "ملف الدعم السكني"
تكميلية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
فتح الملف للمشروع



طلب من االستشاري حسب نموذج البرنامج

رخصة البناء باسم المقاول الجديد

االستالم االبتدائي للمشروع


الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

42
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /23االستالم االبتدائي
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمه للمالك عن طريق االستشاري طلب استالم ابتدائي للمسكن بعد زيارته حيث تم االنتهاء
من المشروع حسب المخططات و المواصفات المذكوره في العقد.
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
أن يكون الطلب بعد تسليم الموقع
طلب استالم ابتدائي بعد التوقيع عليه من االستشاري
ال يوجد


الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

43
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /24حجز مسكن حكومي
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمة للمنتفع حجز الوحدة السكنية الخاصة به ضمن الحي السكني الذي تم ترشيحه عليه،
ويتم فتح خدمة حجز الوحدات السكنية في وقت محدد بعد إخطار المستفيدين من الخدمة بذلك
باقة "ملف الدعم السكني"
فرعية

فئة الخدمة ونوعها

متطلبات تأمين الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
اصدار قرار مسكن حكومي
دفع مبلغ الزائد عن قيمة الدعم السكني

الوثائق المطلوبة

ال توجد

محدودية الخدمة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 3دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً

44
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /04الخدمات العامة
 /25إصدار شهادة لمن يهمه األمر
وصف الخدمة
الباقة

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
ال يوجد
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

معلوماتية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال يوجد


بطاقة الهوية



خالصة القيد

ال يوجد


الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 3دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

الغير مقدمين طلبات الدعم السكني.

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً

45
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /26تسجيل جديد لمقاول
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمة للمقاولين تسجيل شركاتهم لدى البرنامج وفقا للضوابط المعتمدة ليتسنى لهم التعاقد مع
المستفيدين لتنفيذ المساعدة السكنية
ال يوجد
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة

الوثائق المطلوبة

محدودية الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال يوجد


استمارة التصنيف



صورة عن الرخصة التجارية



صورة عن عضوية المهندسين للمهندس المعتمد



كشف العاملين من و ازرة العمل

ال يوجد


قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

المقاولين

رسوم الخدمة

ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة



الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً

46
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /27تسجيل جديد الستشاري
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمة لالستشارين تسجيل شركاتهم لدى البرنامج وفقا للضوابط المعتمدة ليتسنى لهم التعاقد
مع المستفيدين لتنفيذ المساعدة السكنية
ال يوجد
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة

الوثائق المطلوبة

محدودية الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال يوجد


استمارة التصنيف



صورة عن الرخصة التجارية



صورة عن عضوية المهندسين للمهندس المعتمد



كشف العاملين من و ازرة العمل

ال يوجد


قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

47
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /28تجديد مقاول
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمة للمقاولين تجديد تصنيف شركاتهم لدى البرنامج وفقا للضوابط المعتمدة ليتسنى لهم
التعاقد مع المستفيدين لتنفيذ المساعدة السكنية
ال يوجد
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة

الوثائق المطلوبة

محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال يوجد


استمارة التصنيف



صورة عن الرخصة التجارية



صورة عن عضوية المهندسين للمهندس المعتمد



كشف العاملين من و ازرة العمل

ال يوجد


الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

المقاولين

رسوم الخدمة

ال يوجد

أوقات تقديم الخدمة



الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً

48
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /29تجديد استشاري
وصف الخدمة
الباقة

تتيح هذه الخدمة لالستشاريين تجديد تصنيف شركاتهم لدى البرنامج وفقا للضوابط المعتمدة ليتسنى لهم
التعاقد مع المستفيدين لتنفيذ المساعدة السكنية
ال يوجد
فرعية

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة

الوثائق المطلوبة

محدودية الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال يوجد


استمارة التصنيف



صورة عن الرخصة التجارية



صورة عن عضوية المهندسين للمهندس المعتمد



كشف العاملين من و ازرة العمل

ال يوجد


قنوات تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

االستشاريين

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً

49
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /30طلب قائمة المقاولين واالستشاريين المعتمدين
وصف الخدمة
الباقة

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

فئة الخدمة ونوعها

متطلبات تأمين الخدمة

معلوماتية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C

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

الوثائق المطلوبة

ال يوجد

محدودية الخدمة

ال يوجد


قنوات تقديم الخدمة

مراكز سعادة المتعاملين



الموقع االلكتروني



التطبيق الذكي



مركز االتصال



البريد االلكتروني

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني

رسوم الخدمة

أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



التطبيق الذكي :على مدار الساعة.



البريد االلكتروني :على مدار الساعة.




ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحاً –  02:00م ً
ساء.
مركز االتصال 07:30 :صباحاً –  07:30م ً

50
دليل خدمات برنامج الشيخ زايد لالسكان  -اإلصدار الثالث 2020 -

 /31الحصول على تخفيض أسعار مواد البناء
وصف الخدمة
الباقة

توفير دعم للمتعاملين عن طريق منحهم خصم من شركات مواد و مستلزمات البناء المتفق معها مسبقاً
مع برنامج الشيخ زايد لإلسكان

ال يوجد
فرعية

فئة الخدمة ونوعها

متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

اجرائية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C


أن يكون مسجالً في البرنامج أو حاصالً على موافقة الدعم السكني من البرنامج



تشمل الخدمة فقط شركات البناء التي تم توقيع اتفاقيات معها عن طريق البرنامج



بطاقة الهوية



تعبئة نموذج الحصول على تخفيض أسعار مواد البناء

ال يوجد


الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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 /32الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية "دارك"
وصف الخدمة
الباقة

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

فئة الخدمة ونوعها
متطلبات تأمين الخدمة
الوثائق المطلوبة
محدودية الخدمة
قنوات تقديم الخدمة

معلوماتية
من الحكومة إلى األفراد ( ) G2C
ال على موافقة الدعم السكني من البرنامج
ال في البرنامج أو حاص ً
أن يكون مسج ً


بطاقة الهوية



تعبئة نموذج الحصول على تصميم نموذج وحدة سكنية

ال يوجد


الموقع االلكتروني



مراكز سعادة المتعاملين

متوسط مدة إنجاز الخدمة

 5دقائق

فئات المتعاملين المستهدفة

مقدمين طلبات الدعم السكني

رسوم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة

ال يوجد


الموقع اإللكتروني :على مدار الساعة.



ساء.
مراكز سعادة المتعاملين 08:00 :صباحًا –  02:00م ً
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