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3 - امل�ساعدة املطلوبة

نوع امل�ساعدة      �سراء م�سكن جديد    بناء م�سكن جديد  

    اإ�سافة اأو تو�سعة    �سيانة     م�سكن حكومي

ن�سبة الإجناز    اأقل من 50 ٪    اأكرث من 50 ٪     ا�ستكمال بناء م�سكن   

4 - بيانات امل�ساعدات احلكومية ال�سابقة )اإن وجدت(

�سنة ال�ست�سالم      م�سكن حكومي    قر�ض     منحة  

تاريخ الت�سرف   عقارات مت الت�سرف بها     نعم     ل  

كيفية الت�سرف     البيع     التنازل      هبة  نوع العقار الذي مت الت�سرف به     �سكني     جتاري    اأخرى 

5 - احلالة القت�سادية لالأ�سرة

اإجمايل راتب مقدم الطلب    درهم �سهريًا

6 - اأي بيانات اأخرى تود اإ�سافتها 

  

 

 

7 - اإقرار مقدم الطلب 

اأقر اأنا مقدم الطلب باأن جميع البيانات التي اأوردتها اأعاله �سحيحة، واإذا ثبت عدم �سحتها فاإنني اأحتمل كافة الآثار التي يرتبها القانون يف هذا ال�ساأن واأتعهد بتقدمي اأية م�ستندات 

يطلبها الربنامج م�ستقباًل، و يحتفظ الربنامج بحق اإلغاء طلبي يف حال تقدمي بيانات خاطئة.

التوقيع    

8 - �سروط تقدمي الطلب

اأن يكون مقدم الطلب مواطنًا.  .1

اأن يكون عائاًل لأ�سرة، وي�ستثنى من هذا ال�سرط: املعاقون، كبار ال�سن والأيتام.  .2

األ يكون مقدم الطلب مالكًا مل�سكن مالئم ل�سكن الأ�سرة.  .3

األ يكون مقدم الطلب �سبق له احل�سول على م�ساعدة �سكنية من اأية جهة حكومية با�ستثناء احلالة التي يكون فيها م�سكن مقدم الطلب غري مالئم لل�سكن ولحتياجات   .4

الأ�سرة وب�سرط اأن يكون انق�سى على تاريخ ال�ستفادة من امل�ساعدة ال�سكنية )15( عامًا. 

األ يكون مقدم الطلب قد قام بالت�سرف يف م�سكن ميلكه ت�سرفًا ناقاًل للملكية بعد �سدور القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 1999 يف �ساأن برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان ما مل    .5

يكن هذا امل�سكن غري �سالح لل�سكن اأو غري مالئم لحتياجات الأ�سرة. 

ت�ستحق املراأة املواطنة امل�ساعدة ال�سكنية وفقًا للحالت التالية:  .6

الأرملة احلا�سنة لأبنائها. 	•

املطلقة احلا�سنة لأبنائها، اإذا ما كان والد الأبناء عاجزًا عن توفري م�سكن لأبنائه. 	•

فاقدة الأبوين املنقطعة دون عائل ملزم �سرعًا باإعالتها، فاقدة الأبوين متى بلغت )30( ثالثني عامًا دون زواج. 	•

املتزوجة بغري مواطن، واأن يكون والد الأبناء غري قادر على توفري م�سكن منا�سب لالأ�سرة. 	•

اإذا كان الراتب 10 اآلف درهم واأكرث ي�سنف الطلب مب�ساعدة مالية )قر�ض(، واإذا كان الراتب اأقل من 10 اآلف درهم ي�سنف الطلب مب�ساعدة مالية )منحة(.  .7
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م بهذه ال�ستمارة اإىل برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان،   اإن من حق كلِّ مواطٍن اأن يتمتع بخريات بلده، واأن يعي�ض حياًة كرميًة ت�سمن لُه ال�ستقرار والأمان. تقدَّ

ويف حال توفرت لديك ال�سروط املذكورة �سمن هذا الطلب �ستتمكن من احل�سول على قر�ض �سكني/ اأو منحة/ اأو م�سكن حكومي مالئم لك ولأ�سرتك.

اإر�سادات تقدمي الطلب

يتم تعبئة وتقدمي ا�ستمارة طلب م�ساعدة �سكنية للح�سول على منحة اأو قر�ض اأو م�سكن حكومي. 

ميكن احل�سول وتقدمي طلب امل�ساعدة يف الأماكن الآتية: 

  -  يف مقر الربنامج اأو اأحد فروعه )حيث �سيتم اإ�سدار بطاقة دائمة ملقدم الطلب(

 -  عن طريق اأحد مكاتب بريد الإمارات 

)حيث �سيتم اإ�سدار بطاقة موؤقتة ملقدم الطلب حلني اإ�سدار بطاقة دائمة تر�سل للمقدم عن طريق الربيد(  

 www.szhp.gov.ae عن طريق املوقع الإلكرتوين للربنامج  - 

)حيث �سيتم اإ�سدار بطاقة موؤقتة ملقدم الطلب حلني اإ�سدار بطاقة دائمة تر�سل للمقدم عن طريق الربيد(   

يتم اإ�سدار بطاقة الطلب ملقدم الطلب حتتوي على معلومات تعريفية ورقم الطلب والذي من خالله يتم متابعة الطلب لحقًا.

ميكنك متابعة الطلب 

اأو تعديل بيانات الطلب عن طريق

�سروط تقدمي الطلب  

رقم بطاقة الطلب،   - 

www.szhp.gov.ae  من خالل املوقع الإلكرتوين لربنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان  

يف مقر الربنامج اأو اأحد فروعه  -

ZAYED/04 605 555504 605 5550 800  الهاتف ، فاك�ض رقم الت�سال برقم   - 

اأن يكون مقدم الطلب مواطنًا.   .1

اأن يكون عائاًل لأ�سرة، ُوي�ستثنى من هذا ال�سرط: املعاقون، كبار ال�سن والأيتام.  .2

األ يكون مقدم الطلب مالكًا مل�سكن مالئم ل�سكن الأ�سرة.  .3

األ يكون مقدم الطلب �سبق له احل�سول على م�ساعدة �سكنية من اأية جهة   .4

حكومية با�ستثناء احلالة التي يكون فيها م�سكن مقدم الطلب غري مالئم لل�سكن 

ولحتياجات الأ�سرة وب�سرط اأن يكون انق�سى على تاريخ ال�ستفادة من امل�ساعدة 

ال�سكنية )15( عامًا. 

األ يكون مقدم الطلب قد قام بالت�سرف يف م�سكن ميلكه ت�سرفًا ناقاًل   .5 

للملكية بعد �سدور القانون الحتادي رقم 10 ل�سنة 1999 يف �ساأن برنامج 

ال�سيخ زايد لالإ�سكان ما مل يكن هذا امل�سكن غري �سالح لل�سكن اأو غري مالئم 

لحتياجات الأ�سرة. 

ت�ستحق املراأة املواطنة امل�ساعدة ال�سكنية وفقًا للحالت التالية:  .6

الأرملة احلا�سنة لأبنائها. 	•

املطلقة احلا�سنة لأبنائها اإذا ما كان والد الأبناء عاجزًا عن توفري  	•�

م�سكن لأبنائه.

فاقدة الأبوين املنقطعة دون عائل ملزم �سرعًا باإعالتها، فاقدة الأبوين متى  	•

بلغت )30( ثالثني عامًا دون زواج.

املتزوجة بغري مواطن واأن يكون والد الأبناء غري قادر على توفري م�سكن  	•

منا�سب لالأ�سرة.

اإذا كان الراتب 10 اآلف درهم واأكرث ي�سنف الطلب مب�ساعدة مالية )قر�ض(،   .7

واإذا كان الراتب اأقل من 10 اآلف درهم ي�سنف الطلب مب�ساعدة مالية )منحة(.

فروع الربنامج

مالحظة: يحتفظ اأ�سحاب الطلبات القدمية باأرقام وتاريخ طلباتهم ال�سابقة  
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“اإن �سعادة ورفاهية المواطن اأمانة في عنقي، واإنني واإخواني 
الحكام حري�سون على ال�سهر وبذل كل الجهد من اأجل خير 

المواطنين وتحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن”

ا�ستمارة طلب م�ساعدة �سكنية

رقم الهوية  

  طلب جديد

  تعديل بيانات

رقم الطلب  

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

1 - بيانات مقدم الطلب  

 
�سنة يوم           �سهر   

تاريخ امليالد          �سيد    �سيدة    اآن�سة  

ال�سم  

رقم البلدة 

الإمارة)ح�سب خال�سة القيد( 

هاتف املنزل 

هاتف العمل 

هاتف اأحد املقربني 

امل�سمى الوظيفي 

�ض.ب  

الربيد الإلكرتوين 

رقم الأ�سرة 

املنطقة )مكان الإقامة( 

الهاتف املتحرك 

الفاك�ض 

�سلة القرابة 

جهة العمل 

الإماراة 

 

2 - احلالة الجتماعية والو�سع ال�سكني  

احلالة الجتماعية     اأعزب      اأرمل/اأرملة )حا�سنة لالأبناء(     املعاقون

    متزوج     مطلق/مطلقة )حا�سنة لالأبناء(      فاقدة الأبوين*

عدد اأفراد ال�سرة   زوجات   الأبناء غري املتزوجني   اأبناء متزوجون

الو�سع ال�سكني     مع الأقارب      بالإيجار     اأملك م�سكنًا      م�سكن ورثة

حالة ال�سكن الفنية      جيدة     متو�سطة      رديئة 

نوع البناء      م�سلح      غري م�سلح

مكونات امل�سكن )اأذكر العدد(   غرفة   جمل�ض   حمامات   مطبخ      اأخرى، يرجى التحديد

PHOtO

*انظر ال�سروط يف اخللف

المغفور له ال�ســيخ زايــد بن �سـلطان اآل نهيان 

اأ

1

government.ae

szhp.gov.ae
 toll Free   800 ZAYED )92933(   الهاتف المجاني

دبــــي

�ض.ب. 62777، دبي، الإمارات العربية المتحدة

PO Box 62777, Dubai, United Arab Emirates
t  +971  4  605  5555  هـــــاتف

F  +971  4  605  5550  فـــــاك�ض

الفجيرة

�ض.ب. 40222، الفجيرة، الإمارات العربـية المتـحدة

PO Box 40222, Fujairah, United Arab Emirates
t  +971  9  222  7666  هـــــاتف

F  +971  9  222  7787  فـــــاك�ض

راأ�ض الخيمة

�ض.ب. 35777، راأ�ض الخيـمة، الإمارات العربـيـة الـمتحدة

PO Box 35777, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
t  +971  7  226  0008  هـــــاتف

F  +971  7  226  0009 فـــــاك�ض 


