
�ة                                                             انتهت صالح�ة النسخ السابقة   52650 - نموذج وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ض

برنامج  ي 
�ف المشاركة  عقد 

ي األ�ي اال�تفاء 
 الذايت

�ة األم��ك�ة  ان�ة رقم  مكتب اإلدارة   وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ف ف  0178-2577والم�ي
                                      ) :  ) 2025/ 04/ 30ساري حىت

 
ي برنامج اال�تفاء  

ي األ�يُحرر عقد المشاركة �ض
ض كل    الذايت الهيئة العامة لإلسكان أو    ، ______________________________________ _ من:  وذلك بني

وع ي التأج�ي المستند إ� الم�ش
ي اال�تفاء قسم ورئ�س  مالك برنامج المساعدة �ض

   . ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األ�يالذايت
ي األ�ي�شمل اال�تفاء  

ل  الذايت ض ي الم�ض
ي هذا العقد باسم ،  كل فرد �ض

و�شار إل�ه �ض
 "األ�ة". 

ي  
 . األ�ين�ع برنامج اال�تفاء الذايت

: (ضع عالمة ع� واحد فقط) ي
 �سكن األ�ة �ض

وع ☐  قس�مة اخت�ار السكن / القس�مة القائمة ع� الم�ش
 اإلسكان العام  ☐
وع / تعدد العائالت  المساعدة ☐ ي التأج�ي حسب الم�ش

 �ض
 

 الغرض من العقد
من   الغرض  هذا يتمثل  األ�ة    تح��ر  ومسؤول�ات  حقوق  تحد�د  هو  العقد 

و  العامة المشاركة  /    الهيئة  ي   المالك، لإلسكان  اليت الداعمة  والخدمات  والموارد 
ض ع� األ�ة إ�مالها.  لأل�ة، �جب تقد�مها  ي يتعني  واأل�شطة اليت

 مدة العقد
ا من ف التنف�ذ اعتبار� ي ح�ي

 _____________  �دخل هذا العقد �ف
ي [

 التنف�ذ]سنوات بعد إعادة التصديق ع� الدخل بعد    5ينت�ي هذا العقد �ف
 _ _________________________________________ . 

ض إذا وجدت   �جوز للهيئة العامة لإلسكان / المالك تمد�د مدة العقد حيت عامني
العامة الوقت    الهيئة  مد  �ستحق  ا  وجيه� ا  سبب� هناك  أن  المالك   / لإلسكان 

 المطلوب. 
 الموارد والخدمات الداعمة 

العقد  مدة  العامة ستحاول  ،  خالل  الموارد   الهيئة  تنسيق  المالك   / لإلسكان 
ي خطط التدر�ب والخدمات الفرد�ة. ومع ذلك

الهيئة  فإن  ،  والخدمات المدرجة �ض
المالك ال تتح  العامة  / لم يتم توف�ي  لإلسكان  إذا  مل أي مسؤول�ة تجاە األ�ة 

 . المطل��ة لذلك الموارد والخدمات
 

 خطة التدر�ب والخدمات الفرد�ة
  . ض �جب وضع خطة تدر�ب وخدمات فرد�ة ل�ل فرد من أفراد األ�ة المشاركني
ي هذا العقد و�شكل  

جميع خطط التدر�ب والخدمات الفرد�ة للعائلة مدمجة �ض
ا منه.   جزء�

 
ي األ�ي حساب ضمان اال�تفاء 

 الذايت
لال�تفاء   ب��شاء حساب ضمان  المالك   / لإلسكان  العامة  الهيئة  ي  ستقوم 

الذايت
إضافةاأل�ي وسيتم  الدخل    ،  ي 

�ض ال��ادات  �سبب  األ�ة  إ�جار  ي 
�ض ال��ادات 

ي األ�يالمكتسب إ� حساب ضمان اال�تفاء  
لـ   الذايت ا  من    24  لمع�ار رقموفق�

(حسب االقتضاء) وأي متطلبات   984و  887كود من اللوائح الف�درال�ة األجزاء  
�ة.   أخرى لإلسكان والتنم�ة الح�ض

والدخل األسا�ي السنوي ،  �ي للعائلةموضح أدناە ب�انات الدخل السنوي األسا 
ي برنامج اال�تفاء  ،  المكتسب

ي  واإل�جار الشهري األسا�ي عندما تبدأ األ�ة �ض
الذايت

ي حساب ضمان األ�ي
. سيتم استخدام هذە المبالغ لتحد�د المبلغ المودع �ض

ي الدخل المكتسب. 
ي للعائلة �سبب ال��ادات المستقبل�ة �ض

 اال�تفاء الذايت

   __________ بالدوالر   السنوي األسا�ي الدخل 
 __________ بالدوالر  الدخل األسا�ي السنوي المكتسب 

 __________ بالدوالر   اإل�جار الشهري األسا�ي 
 

 السحب المؤقت لصناديق الضمان
بالسحب المؤقت    ــــــــــــــــــــــــــــــ ال �سمح  �سمح ــــــــــــــــــــــــــــــــ /    الهيئة العامة لإلسكان / المالك

بنعم  اإلجابة  كانت  إذا  الضمان.  المشاركة  ،  ألموال  األ�ة  تزو�د  ف�جب 
ي  

بالس�اسات ذات الصلة. �جوز للهيئة العامة لإلسكان / المالك �ف مبلغ �ض
ي للع

ف أ�ة اال�تفاء  حساب ضمان اال�تفاء الذايت ي األ�يائلة إ� م�ش
ا    الذايت وفق�

كود من اللوائح ضمن    24  المع�ار رقملس�اسات السحب المؤقتة الخاصة بها و 
 ). 984.305الف�درال�ة 

 
ي األ�ي و�ف الضمان

 إ�مال مراحل برنامج اال�تفاء الذايت
ي حساب ضمان  

ستقوم الهيئة العامة لإلسكان / المالك ب�ف المبلغ الموجود �ض
ي األ�ياال�تفاء 

ف األ�ة الذايت ا منه أي مبلغ مستحق ، إ� م�ش   للهيئة مخصوم�
المستحقة  الديون  أو  المسدد  غ�ي  اإل�جار  (مقابل  المالك   / لإلسكان  العامة 

 و: ، جارها عقد إ�  متماش�ة مععندما تكون األ�ة ، األخرى)
وط  )1( أ�ملت �ش أن األ�ة قد  المالك   / العامة لإلسكان  الهيئة  تقرر 

العقد  التدر�ب والخدمات ،  هذا  وط جميع خطط  ي ذلك �ش
بما �ض

 و الفرد�ة؛ 
ف   )2( كة لدى برنامج  �ة  األ �شهد م�ش ي األ�ي اال�تفاء  المش�ت

  الذايت
اال�تفاء   أ�ة  من  فرد  يوجد  ال  األ�يأنه  ي 

مساعدة    الذايت يتل�ت 
 االجتماع�ة؛ الرعا�ة 

ي حاالت إنهاء العقد 
 �ف الضمان �ف

ي حساب  
�ض الموجود  المبلغ  المالك �ف   / لإلسكان  العامة  الهيئة  �جب ع� 

اال�تفاء   األ�ي ضمان  ي 
اال�تفاء    الذايت األ�ي لعائلة  ي 

مبلغ  ،  الذايت أي  ا  ناقص�
حق للهيئة العامة لإلسكان / المالك (لإل�جار غ�ي المدف�ع أو ديون أخرى  مست

 عندما تكون األ�ة متوافقة مع عقد إ�جارها و: ، مستحقة)
المالك )1(  / لإلسكان  العامة  الهيئة  اإلسكان  هيئة  بموافقة  ،  تحدد 

�ة الح�ض الضمان ،  والتنم�ة  أموال  ل�ف  ا  وجيه� ا  سبب� هناك  أن 
ي األ�ي لال�تفاء 

 أو ؛ الذايت
 عندما يتم إنهاء العقد لألسباب التال�ة:  )2(

تكون   )أ ( العامة عندما  الهيئة  عليها  وافقت  ي  اليت الخدمات 
ي األ�يلإلسكان / المالك وعائلة اال�تفاء  

جزء ال يتجزأ   الذايت
ي للعائلة نحو 

؛اال�تفاء من تقدم أ�ة اال�تفاء الذايت ي
 الذايت

ف أ�ة اال�تفاء  عندما   )ب( ي األ�ي�صبح م�ش
ا �شكل    الذايت

�
معاق

العقد  ة  ف�ت العمل خالل  قادر ع�   الهيئةوتقرر  ،  دائم وغ�ي 
ي األ�يالعامة لإلسكان / المالك وعائلة اال�تفاء 

أنه ال  الذايت
اال�تفاء   لعائلة  جد�د  رئ�س  ض  تعيني أو  العقد  تعد�ل  �مكن 

ي األ�ي 
 أو؛ الذايت

ي وضع ج�د   ونما �كعند )ت(
ي �ض

إصدار قس�مة أل�ة اال�تفاء الذايت
ا   العامة لإلسكان (وفق� الهيئة  و�كون خارج نطاق اختصاص 
الذي   النحو  لسبب وج�ه، ع�   ( التنظ��ي النقل  لمتطلبات 

العامةتحددە   البناء  ،  لإلسكان  الهيئة  خطة  واستمرار 
االنتقال بعد  والعمل�ات" ،  والتشغ�ل  البناء  "خطة  إ�مال  أو 

 . ا غ�ي ممكن� و�كون ذلك ، قبل االنتقال
 

 

  

 صفحة 1 من 5



�ة                                                             انتهت صالح�ة النسخ السابقة   52650 - نموذج وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ض

ي 
 رئ�س وحدة اإلجازات العائل�ة لال�تفاء الذايت

ي الوحدة المساعدة
ف أ�ة اال�تفاء الذايت األ�ة  �جوز ألفراد  ،  إذا غادر م�ش

ض  المالك،  المتبقني  / لإلسكان  العامة  الهيئة  استشارة  �جب  ،  بعد  حينها 
ي أموال حساب ضمان  

�سم�ة فرد آخر من أفراد األ�ة لتو�ي العقد أو تل�ت
ي األ�ياال�تفاء 

ا لبنود هذا العقد.  الذايت  وفق�
 

ي األ�ي فقدان حساب ضمان اال�تفاء 
 الذايت
و  حالة  ي 

�ض األموال  األ�ة  تتل�ت  اال�تفاء  لن  ضمان  األ�ي جود  ي 
  الذايت

ي للعائلة  
باستثناء ما هو مذكور أعالە، وسيتم مصادرة ضمان اال�تفاء الذايت

ي للعائلة إذا  
ي أموال من حساب ضمان اال�تفاء الذايت

وال �حق للعائلة تل�ت
 باستثناء ما هو مذكور أعالە. ، تم إنهاء العقد 

 
األ�  ف  م�ش ع�  الواجبة  العائل�ة  نظام  المسؤول�ات  ي 

�ف كة  المش�ت ة 
ي موضحة كما ��ي 

 : اال�تفاء الذايت
اإلمكان؛   • قدر  عل�ه  والمحافظة  مناسب  عمل  عن  البحث 

ي األ�ي وأفراد  
الذايت اال�تفاء  ف أ�ة  ح�ث �جب ع� م�ش

قرروا  الذين  / ،  األ�ة  لإلسكان  العامة  الهيئة  مع  باالتفاق 
ر�ب  تنف�ذ خطط التد،  و�موجب االتفاق�ة المحررة مع المالك

 والخدمات الفرد�ة: 
النهائ�ة وأي  • المؤقتة واألهداف  األهداف  إ�مال  عل�ه  �جب 

خطة   ي كل 
�ض الواردة  اإلنجاز  توار�ــــخ  بحلول  أخرى  أ�شطة 

 تدر�ب وخدمات فرد�ة. 
 �جب ع� جميع أفراد األ�ة: 

وط عقد اإل�جار.  •  االمتثال ل�ش
اجتماع�ة • مساعدة  تتل�ت  عن  ،  إذا كنت  �ستقل  أن  ف�جب 

 المساعدة االجتماع�ة بحلول نها�ة مدة العقد. 
ي برنامج قس�مة اخت�ار السكن •

ي حالة المشاركة �ض
�جب ع�  ،  �ض

قس�مة   برنامج  بموجب  العائل�ة  امات  ض لالل�ت االمتثال  األ�ة 
اختصاص   نطاق  ي 

�ض والع�ش  السكن  اإلسكاناخت�ار   هيئة 
اال�تفاء   برنامج  ي 

�ض ي سجلت األ�ة  اليت ي األ� العامة 
 ي الذايت

العقد   12لمدة   نفاذ هذا  تار�ــــخ  األقل من  ا ع�  لم ،  شهر� ما 
العامةتوافق   األ�ة    الهيئة  طلب  ع�  األول�ة  لإلسكان 

 لالنتقال خارج نطاق واليتها القضائ�ة بموجب قابل�ة النقل. 
 إنهاء عقد المشاركة 

 �جوز للهيئة العامة لإلسكان / المالك إنهاء هذا العقد إذا: 
و توافق   )1( العامة األ�ة  إنهاء    الهيئة  ع�  المالك   / لإلسكان 

 العقد؛
لم تف  )2( أن األ�ة  المالك   / العامة لإلسكان  الهيئة  إذا قررت 

 بمسؤول�اتها بموجب هذا العقد. 
ي حالة ا�سحاب األ�ة من برنامج اال�تفاء   )3(

ي األ�ي�ض
 أو ؛  الذايت

العقد   )4( إنهاء  المالك   / لإلسكان  العامة  للمؤسسة  ا �حق  وفق�
 للوائح ومتطلبات اإلسكان والتنم�ة العمران�ة. 

 
 التوق�عات :

ا  ـــع الضمان وفق� ستقوم الهيئة العامة لإلسكان / المالك ب�نهاء هذا العقد وتوز�ـ
ي حالة ما ��ي  887و  984من اللوائح الف�درال�ة  24لقانون 

 : وذلك �ض
)1(   / لإلسكان  العامة  الهيئة  عليها  وافقت  ي  اليت الخدمات  تكون  أن 

ي األ�يالمالك وعائلة اال�تفاء  
جزء ال يتجزأ من تقدم أ�ة    الذايت

ي األ�ياال�تفاء 
ي غ�ي متوفرة  الذايت

 نحو اال�تفاء الذايت
فعندما �صبح   )2( ي األ�يأ�ة اال�تفاء    م�ش

ا �شكل دائم    الذايت
�
معاق

خ العمل  ع�  قادر  العقد وغ�ي  ة  ف�ت العامة وتقرر  ،  الل    الهيئة 
ي األ�يلإلسكان / المالك وعائلة اال�تفاء  

أنه ال �مكن تعد�ل    الذايت
ض  فالعقد أو تعيني ي األ�يجد�د لعائلة اال�تفاء  م�ش

 أو  ؛الذايت
ج�د  )3( وضع  ي 

�ض ي 
الذايت اال�تفاء  أل�ة  قس�مة  إصدار  �كون  عندما 

ا   (وفق� لإلسكان  العامة  الهيئة  اختصاص  نطاق  خارج  و�كون 
) لسبب وج�ه، ع� النحو الذي تحددە   لمتطلبات النقل التنظ��ي

العامة بعد ،  لإلسكان  الهيئة  والتشغ�ل  البناء  خطة  واستمرار 
و�كون  ،  مل�ات" قبل االنتقالأو إ�مال "خطة البناء والع،  االنتقال

ا.   ذلك غ�ي ممكن�
ا باإلنهاء إ�   ف�جب أن تقدم الهيئة العامة لإلسكان / المالك إشعار� أ�ة    م�ش

ي 
اإلشعار أسباب قرار الهيئة العامة لإلسكان    يتناول�جب أن    ، كما اال�تفاء الذايت

 المالك ب�نهاء العقد.  / 
ا لمتطلبات  ي اإل�جار وفق�

ا إذا تم إنهاء مساعدة األ�ة �ض يتم إنهاء هذا العقد تلقائ��
�ة.   اإلسكان والتنم�ة الح�ض

 إجراء التعد�الت 
تعد�ل    �جوز للهيئة العامة لإلسكان / المالك واأل�ة االتفاق �شكل متبادل ع�
لل�ود   ا  وفق� مدمجة  فرد�ة  وخدمات  تدر�ب  أي خطة  أو  العقد  من   24هذا 

 حسب االقتضاء. ، 984و 887اللوائح الف�درال�ة األجزاء 
�ة  االمتثال للوائح ومتطلبات اإلسكان والتنم�ة الح�ف

ع�  األ�ي  ي 
الذايت اال�تفاء  وعائلة  المالك   / لإلسكان  العامة  الهيئة  توافق 

�ة ي ذلك، االمتثال للوائح ومتطلبات اإلسكان والتنم�ة الح�ض
  المع�ار رقم  بما �ض

. إ� الحد الذي يتعارض ف�ه 984و  887كود من اللوائح الف�درال�ة األجزاء    24
�ة اللوائح أو المتطلبات ي هذا العقد مع اإلسكان والتنم�ة الح�ض

ء �ض ي
بما ،  أي �ش

األجزاء   ذلك  ي 
�جب،  984و  887�ض أنه  أنه  كما  ع�  لوائح   التن��ه  �سود 

�ة  الح�ض والتنم�ة  اإلسكان  األحوال  ومتطلبات  جميع  ي 
جميع  .  �ض تخضع 

وط واألرقام ي الصفحة  ،  ال�ش
للتصحيح من قبل  ،  1مثل مبلغ الدخل واإل�جار �ض

الهيئة العامة لإلسكان / المالك لالمتثال للوائح ومتطلبات اإلسكان والتنم�ة 
�ة. �جب ع� الهيئة ا ا بأي  الح�ض لعامة لإلسكان / المالك إخطار األ�ة كتاب��

 تعد�الت يتم إجراؤها ع� العقد. 
 

 التعارض مع عقد اإل�جار 
ي حالة تعارض أي بند من بنود هذا العقد مع عقد اإل�جار 

�سود عقد فإنه  ،  �ض
 اإل�جار. 

 
 
 

 األ�ة
 

 ( ي
ف أ�ة اال�تفاء الذايت  (توقيع م�ش

 
 (تار�ــــخ التوقيع) 

 العامة لإلسكان / المالك الهيئة 
 

 (اسم الهيئة العامة لإلسكان / المالك)
 

 (  (المنصب الرس�ي
 
 تار�ــــخ التوقيع  ) التوقيع الرس�ي للهيئة العامة لإلسكان / المالك(
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�ة                                                             انتهت صالح�ة النسخ السابقة   52650 - نموذج وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ض

ي األ�يالعامة / المالك) تنف�ذ برنامج اال�تفاء    هيئة اإلسكانسكان (هيئة اإل �جب ع� كل  
بما   الذايت

 . 877كود من اللوائح الف�درال�ة   24و  984كود من اللوائح الف�درال�ة    24 المع�ار رقم  يتوافق مع
بمتوسط   المعلومات هذە  العام لمجموعة  اإلبالغ  استجابة  1.0ُ�قدر عبء  ل�ل  ي ذلك  ،  ساعة 

بما �ض
الالزم   التعل�مات الوقت  الحال�ة،  لمراجعة  الب�انات  مصادر  ي 

�ض المطل��ة  ،  والبحث  الب�انات  وجمع 
واستكمال جمع المعلومات ومراجعتها. �عد الرد ع� هذە المجموعة من المعلومات  ،  والحفاظ عليها 

(البند رقم   القانون  ا بموجب  لعام    23إلزام�� األم���ي  قانون اإلسكان  (ز) من  كما تمت  ،  1937(ج) و 
ي القسم 

ي كرا�ستون 554إضافته �ض   والبند ) PL 101-625غونزال�س (-من قانون اإلسكان الم�� الوطيض
ي  P.L. 115-174من قانون النمو االقتصادي واإلغاثة التنظ�م�ة وحما�ة المستهلك (  306

) للمشاركة �ض
ي 

 . األ�يبرنامج اال�تفاء الذايت

ي هذا النموذج حساسة ومحم�ة بموجب قانون الخصوص�ة. يتطلب  
ي تم جمعها �ض تعت�ب المعلومات اليت

الضمانات   أخذ  السجالت مع  بهذە  الخصوص�ة االحتفاظ  و اإل قانون  و الدار�ة  مناسبة  الماد�ة  التقن�ة 
وقعة  �جب حما�ة هذە السجالت من أي تهد�دات مت،  ��تها. باإلضافة إ� ذلكحفظ لضمان أمنها و 

االحتفاظ   يتم  فرد  ألي  ظلم  أو  إزعاج  أو  إحراج  أو  ر كب�ي  �ض إ�  تؤدي  قد  ي  واليت سالمتها  أو  ألمنها 
 بالمعلومات �شأنه. 

�ة إجراء مجموعة من المعلومات أو رعايتها  ا من  ،  ال �جوز لهيئة اإلسكان والتنم�ة الح�ض ول�س مطل���
ا ، الشخص الرد عليها  ا صالح� ان�ة. إال إذا كانت تعرض رقم� ض ا لمكتب اإلدارة والم�ي  حال��

 
ي األ�ي

 تعل�مات تنف�ذ عقد اال�تفاء الذايت
ي 
ف أ�ة اال�تفاء الذايت  م�ش

ض ل�كون   ض أحد أفراد األ�ة البالغني ف�جب ع� األ�ة تعيني أ�ة    م�ش
ي األ�ي

ف�جوز  ، و الذي سيوقع هذا العقد   اال�تفاء الذايت أ�ة    لم�ش
ي األ�ياال�تفاء  

فول�ن  ،  الذايت  أن �كون م�ش
�
األ�ة    ال �كون لزاما

ي ظل ظروف معينة  لغرض تنف�ذ بنود عقد 
مع بما يتفق  ،  اإل�جار. �ض

الف�درال�ة الجزء    24رقم    المع�ار  اللوائح  حسب  ،  984و  887من 
بنود هذا ،  االقتضاء  ض  ،  العقد   و�موجب  تعيني للعائلة  ف �جوز    م�ش

ي للعائلة خالل مدة
 العقد.  جد�د أل�ة اال�تفاء الذايت

 مدة العقد 
توقيع   )1( تار�ــــخ  ��ي  الذي  الشهر  من  األول  اليوم  هو  الفع�ي  التار�ــــخ 

 العقد من قبل األ�ة وممثل المالك / الهيئة العامة لإلسكان. 
أول   )2( نفاذ  تار�ــــخ  من  لخمس سنوات  الصالح�ة  انتهاء  تار�ــــخ  �صل 

انتهاء   تار�ــــخ  ترك  يتم  قد  العقد.  ��ان  تار�ــــخ  بعد  اختبار  إعادة 
ا حيت أول اختبار إ�جار. 

�
 الصالح�ة فارغ

ف�جب  ،  إذا قررت الهيئة العامة لإلسكان / المالك تمد�د مدة العقد  )3(
األو�  الصفحة  ي 

�ض المدرج  األص�ي  الصالح�ة  انتهاء  تار�ــــخ  شطب 
 من العقد و�ضافة تار�ــــخ انتهاء الصالح�ة الجد�د. 

السكن )4( اخت�ار  قس�مة  نقل  إجراءات  بموجب  عائلة  انتقلت   إذا 
ي  

الذايت اال�تفاء  برنامج  ي 
�ض المشاركة   للهيئةالتابع    األ�يوتنوي 

ض األ�ة و ،  العامة لإلسكان  الهيئة العامةفإن تار�ــــخ ��ان العقد بني
تار�ــــخ توقيع للإلسكان المستقبلة هو اليوم األول من الشهر التا�ي  

�جب أن �كون  و لإلسكان.    الهيئة العامةالعقد من قبل األ�ة وممثل  
نفس   هو  واأل�ة  لإلسكان  العامة  الهيئة  ض  بني العقد  انتهاء  تار�ــــخ 

ض   العامة لإلسكان والعائلة. الهيئة تار�ــــخ انتهاء العقد بني
ي األ�ي حساب ضمان اال�تفاء 

 الذايت
ي هذا العقد  )1(

�جب أن تؤخذ أرقام الدخل واإل�جار المراد إدراجها �ض
ي آخر إعادة فحص أو تحد� 

د مؤقت قبل مشاركة األ�ة  من المبالغ �ض
ي األ�ي. 

ي برنامج اال�تفاء الذايت
 األول�ة �ض

السكن  )2( اخت�ار  قس�مة  نقل  إجراءات  بموجب  عائلة  انتقلت  إذا 
ي  

الذايت اال�تفاء  برنامج  ي 
�ض المشاركة  ل  األ�يوتنوي  ة  هيئالتابع 

العامة ع�  ،  اإلسكان  المستقبلة    هيئةف�جب  العامة  اإلسكان 
المكتسب   والدخل  السنوي  للدخل  المدرجة  المبالغ  استخدام 

ض   ي هذا العقد بني
العامة لإلسكان األول�ة وأ�ة    الهيئةو��جار األ�ة �ض

ي األ�ياال�تفاء 
 . الذايت

ي العقد 
ات �ف  التغي�ي

أو رئ�س ،  ال �مكن تغي�ي عقد المشاركة هذا إال لتعد�ل مدة العقد  )1(
ي للعائلةأ�ة اال

 أو خطط التدر�ب والخدمات الفرد�ة. ، �تفاء الذايت

 
العقد كمرفق   )2( ف األ�ة بموجب  ي م�ش

ض أي تغي�ي �ض �جب تضمني
ض   ف األ�ة المعني بالعقد. �جب أن �حتوي المرفق ع� اسم م�ش

ي األ�ي
وتوق�عات الرئ�س الجد�د  ،  الجد�د أل�ة اال�تفاء الذايت

ي  
الذايت اال�تفاء  / أل�ة  لإلسكان  العامة  الهيئة  وممثل  األ�ي 

 وتار�ــــخ التوقيع. ، المالك
ي خطة التدر�ب والخدمات  )3(

ات) �ض ض أي تغي�ي (تغي�ي �جب تضمني
األصل�ة   الفرد�ة  والخدمات  التدر�ب  لخطة  الفرد�ة كمراجعة 
المراجعة   تتضمن  أن  �جب   . التغي�ي عليها  ينطبق  ي  اليت (مرفق) 

ە وتوق�عات ال مشارك وممثل الهيئة العامة  العن� الذي تم تغي�ي
 لإلسكان / المالك وتار�ــــخ التوقيع. 

 خطط التدر�ب والخدمات الفرد�ة 
ف   )1( لم�ش فرد�ة  وخدمات  تدر�ب  خطة  العقد  يتضمن  أن  �جب 

العمر   من  يبلغون  الذين  اآلخرون  األ�ة  أفراد  �ختار  قد  األ�ة. 
ا أو أ��� تنف�ذ خطة تدر�ب وخدمات فرد�ة إذا  ثمان�ة ع�ش عام�

 العامة / المالك.  هيئة اإلسكانفقت عليها وا
ها ل�ل  )2( ي سيتم توف�ي اليت الداعمة  الموارد والخدمات  �جب إدراج 

الفرد�ة  والخدمات  التدر�ب  خطط  ي 
�ض األ�ة  أفراد  من  فرد 
 المرفقة بعقد المشاركة. 

�جب توقيع كل خطة تدر�ب وخدمات فرد�ة من قبل المشارك  )3(
 العامة.  هيئة اإلسكانوممثل 

تح )4( األ�شطة  �جب  مع  جنب  إ�  ا  جنب� المؤقتة  األهداف  د�د 
قد تتطلب األم ،  والخدمات الالزمة لتحق�قها. ع� سب�ل المثال

تعل�مها  إل�مال  مؤقت  هدف  ولديها  طفالن  لديها  ي  اليت الع��اء 
الثانوي عدة أ�شطة وخدمات مختلفة لتحقيق هذا الهدف. قد  

 ال. �شمل ذلك النقل والدروس الخصوص�ة ورعا�ة األطف
ي خطط التدر�ب   )5(

�جب أن تكون جميع توار�ــــخ اإل�مال المدرجة �ض
ي أو قبل انتهاء صالح�ة عقد المشاركة. 

 والخدمات الفرد�ة �ض
ي تتل�ت مساعدة الرعا�ة   )6( يتمثل أحد األهداف النهائ�ة للعائالت اليت

االجتماع�ة   المساعدة  عن  مستقلة  تصبح  أن  ي 
�ض االجتماع�ة 

ي  بحلول نها�ة العقد. �جب أن يت
ي �ض

ض ذلك كهدف نهايئ م تضمني
ي تتل�ت  ي اليت

خطة التدر�ب والخدمات الفرد�ة لعائلة اال�تفاء الذايت
 مساعدة رعا�ة أي أ�ة. 

التدر�ب  �جب أن �شمل   )7( ي خطة 
المدرج �ض ي اآلخر 

النهايئ الهدف 
البحث  ي األ�ي 

الذايت ف أ�ة اال�تفاء  الفرد�ة لم�ش والخدمات 
خاص بمهارات ذلك  و�كون  عن عمل مناسب والمحافظة عل�ه  

ي  
�ض المتاحة  العمل  وفرص  ي 

الوظ��ض والتدر�ب  والتعل�م  الفرد 
 المنطقة. 

 الحوافز
ا  العامة لإلسكان /  الهيئة  لمالك تقد�م حوافز أخرى ف�ما إذا اختارت 

نامج اال�تفاء   ي األ�ييتعلق ب�ب
ي   ،الذايت

ض هذە الحوافز �ض فقد يتم تضمني
 خطط التدر�ب والخدمات الفرد�ة أو كمرفق بهذا العقد. 
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ي األ�ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق رقم                                                                                                  برنامج اال�تفاء الذايت

  خطة التدر�ب والخدمات الفرد�ة

ك  :اسم المش�ت

  : ي
 الهدف النهايئ

        

 ا

 ___________   رقم الهدف المؤقت: 

 

 

 :_________ تار�ــــخ اإلنجاز

 التار�ــــخ:     األطراف المسؤولة      األ�شطة / الخدمات

 

 

 

 

 

 

 التعل�قات والمالحظات: 

 

 

 

 التوق�عات 

 هيئة اإلسكان                                                                    التوق�عات

                                                    (توقيع ممثل الهيئة العامة لإلس�ان / املالك)                                                                                                      (املش��ك)

                                                                                          (منصب من قام بالتوقيع وتار�ــــخ التوقيع)                                                                                                 ) (تار�خ التوقيع
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ي األ�ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ملحق رقم                                                                                                  برنامج اال�تفاء الذايت

  خطة التدر�ب والخدمات الفرد�ة

ك  :اسم المش�ت

  : ي
 الهدف النهايئ

        

 ا

 ___________   رقم الهدف المؤقت: 

 

 

 :_________ تار�ــــخ اإلنجاز

 التار�ــــخ:     األطراف المسؤولة      األ�شطة / الخدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعل�قات والمالحظات: 
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