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  األميرآيةةيوزارة اإلسكان والتنمية الحضر                برنامج االآتفاء الذاتي العائلي
 )الهنود الحمر(إسكان الشعوب األصلية مكتب اإلسكان العام و                       عقد المشارآة في البرنامج 

  المختار نزلقسيمة تملك المبرنامج 
 )الهنود الحمر(وب األصلية إسكان الشعبرامج اإلسكان العام و
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___________________________________________________________________________ 

 ___ ____________________________________________ العائلي بين  الذاتييبرم هذا العقد للمشارآة في برنامج االآتفاء 

 ____________________________________  و ، وآالة اإلسكان،_______________________________________

 . االآتفاء الذاتيبرنامجرب العائلة المشارآة في  ،_______________________________________

آل فرد من أفراد  برنامج االآتفاء الذاتي  فيتشمل العائلة المشارآة
 :)بالعائلة(العقد   في هذاا، ويشار إليه المعيشيةةسراأل

  برنامج االآتفاء الذاتي العائلي نوع

 ) واحد فقط مما يليفي مربع إشارة ضع(: العائلة فيتشارك 

   المختارزلنالمتملك قسيمة  - االآتفاء الذاتيبرنامج   

   اإلسكان العام - االآتفاء الذاتيبرنامج   

الهنود (  الشعوب األصليةسكان إ– ذاتياالآتفاء البرنامج   
  )الحمر

                                               من العقدرضالغ
  حقوق وواجبات العائلة ووآالةتحديد من هذا العقد هو رضالغإن 

 ،لعائلةإلى اقدم تي ستالخدمات المساندة المصادر وتحديد  و،اإلسكان
     .مهيتعين عليها إتما التي والنشاط

                                                     مدة العقد

  ______________________يسري مفعول هذا العقد في

 _______________________ هذا العقد فيبل العمينتهي 

سنتين إذا فترة تصل إلى  وآالة اإلسكان تمديد مدة العقد لباستطاعة
رأت وآالة اإلسكان إذا ، و مدة العقدديدبطلب خطي لتم تقدمت العائلة

 .سببا وجيها للتمديد

                               المصادر وخدمات المساندة
  والخدماتوارد الموفيرة هذا العقد تفترتحاول وآالة اإلسكان خالل 

 آانتإذا و.  تدريب األفراد وتوفير الخدماتخطط المدرجة في 
 واردمتوفير تحاول وآالة اإلسكان  ة، غير متاح والخدماتواردالم

 ة أي تبعاتوآالة اإلسكان تتحملال ومع ذلك، وخدمات أخرى بديلة، 
 . والخدماتوارد نحو العائلة، إذا لم يتم توفير الممسؤولية

لعائلة المشارآة في برنامج االآتفاء ل الوديعة المؤتمنةفتح حساب 
                                      الذاتي
 في برنامج ائلة المشارآةعل ل وديعة مؤتمنةحساب وآالة اإلسكان تفتح

أجرة في زيادة ال منجزء   إلى هذا الحسابضافوُي ،االآتفاء الذاتي

رة وزاوفقا لمتطلبات  ، وذلكالمكتسبسكن العائلة بسبب زيادة الدخل 
 .حضرية النميةاإلسكان والت

 المكتسب، وأجرة سكن الدخلو، لعائلةل  السنويدخلالدرج أدناه م
 .االآتفاء الذاتي  في برنامج مشارآتها العائلةما تستهلعند العائلة
لصالح حساب يقيد   هذه المبالغ لتحديد المبلغ الذيتستخدم سوف

 في المكتسب ها دخلازديادبسبب العائلة الخاص ب مؤتمنة وديعةال
 .المستقبل

 $_____________  :الدخل السنوي

 $            _____________: الدخل المكتسب

                               إجمالي دفعات المستأجر أو برنامج(أجرة سكن العائلة 
                             من الدخل الشهري %30 ،  المختارزلن المقسيمة تملك

 $                      _____________المعدل

  وديعةحسابالمودعة في موال األوآالة اإلسكان تستثمر  فسو
في  االآتفاء الذاتيالمشارآة في برنامج لصالح العائلة  مؤتمنة

 نميةاإلسكان والتوزارة المجاالت االستثمارية التي توافق عليها 
  .ضريةحال

  المبلغ الموجود في حسابعن تقريرًا  إلى العائلةوآالة اإلسكان تقدم
 .مرة واحدة في السنة على األقلالمشار إليه  مؤتمنة الوديعةال

  المختارمنزلتملك القسيمة مشارآة في برنامج ال العائلة قلتانتإذا 
لتلك يجوز ،  القضائيةتهاواليإلى منطقة ال تمارس فيها وآالة اإلسكان 

تحول الوآالة، بموجب إجراءات نقل مشارآة العائلة في البرنامج، أن 
 في المنطقة إلى وآالة إسكان أخرى مؤتمنة الالوديعةرصيد حساب 

 .التي تنتقل إليها العائلة

 المشارآة في لعائلةل مؤتمنة الوديعةالسحب األموال من حساب 
                                       فاء الذاتي االآتبرنامج 

سحب أموال من حساب ب لوآالة اإلسكان أن تسمح للعائلة جوزي
  قدالعائلة  آانتقبل إتمام العقد، إذاالخاص بها  مؤتمنة الوديعةال

،  قد حددتهاوآالة اإلسكان تكون معينة مرحلية تحقيق أهداف تاستكمل
 المودعة في هذااألموال من هذه آانت العائلة بحاجة لبعض إذا و
 وف س  .)دفع تكاليف الدراسة: مثال. (حساب إلتمام العقدال
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 وديعةاللرب العائلة المبلغ المتوفر في حساب  وآالة اإلسكان تدفع
 مخصوما منه االآتفاء الذاتي المشارآة في برنامج لعائلةل مؤتمنةال

 :به العائلة لوآالة اإلسكان عندما المبلغ الذي تدين

  ائلة قد أتمت هذا العقد، ووآالة اإلسكان أن العقرر ت .1
 شهادة العقدتاريخ إتمام في   يقدم رب العائلةعندما .2

 ونيحصلال أفراد العائلة  أنيقر فيها خطية لوآالة اإلسكان، 
  بالنسبة اإلعانة االجتماعيةوتعني. على إعانة اجتماعية

مالية تحصل عليها العائلة من  إعانة االآتفاء الذاتي لبرنامج
 الفدرالية أو التابعة للوالية االجتماعية ةامج الرعايبر

  المستمرة تغطية االحتياجات األساسيةلمساعدتها على
  .لعائلةفراد األ

  ألفرادجوز المشمولة باإلعانة، ييةوحدة السكنالإذا ترك رب العائلة 
تعيين عضو والقيام بعد ذلك ب  وآالة اإلسكان معروتشاالالعائلة الباقين 

 لعائلة لمؤتمنة الوديعةالالستالم أموال حساب آخر من العائلة 
 .االآتفاء الذاتيالمشارآة في برنامج 

حساب في  االآتفاء الذاتيالعائلة المشارآة في برنامج  ضياع حق
                                                         الخاص بها مؤتمنة الوديعةال

خاص  المؤتمنة الوديعةالحساب ي ة فعدسلم العائلة األموال الموتلن ت
 :إذابها 

  .تها في البرنامجمشارآعقد  العمل بتم إنهاء  )1(
  أعلن أن عقد المشارآة الغ وباطل، أو  )2(
لذلك التزاماتها خالل األوقات المحددة ب العائلة فيلم ت  )3(

  .عقد الافي هذ

                                     مسؤوليات العائلة

  :عائلة أنعلى رب اليجب  

عقب وذلك ، هابظ حتفمناسبة وأن ي ووظيفةلحصول على ليسعى  •
 خطة تدريب األفراد  المدرج في على الوظائفإنهاء برنامج التدريب

  وتقوم بعد ذلكة وآالة اإلسكان مع رب العائلتشاورتو. والخدمات
 هتعليم ومستوى همهارات بناء على ، لهتحديد الوظيفة المناسبةب

             . في المنطقة المتاحةفرص العملذي حصل عليه ووالتدريب ال
وآالة   معباالتفاقعلى رب العائلة وأفرادها الذين قرروا يجب 

 : أن يقوموا بما يليوالخدمات اإلسكان تنفيذ خطة تدريب األفراد

 دألفرااتدريب  من خطط في آل خطة  المذآورالنشاطإتمام  •
  . لمحددة لذلكفترات الزمنية ا خالل الوالخدمات

 حضرية النمية اإلسكان والتوزارة وآالة اإلسكان وتزويد •
من  برنامج االآتفاء الذاتي باشتراك العائلة في بالمعلومات المتعلقة

قد تشمل   .قييم برنامج االآتفاء الذاتي العائليتعلى  تهماأجل مساعد
  التي يجريهاالمقابالتو معلومات تتعلق بالتوظيفهذه المعلومات 

ات وحضور الدوروالتدريب أرباب العمل مع طالبي التوظيف، 
برنامج االآتفاء الذاتي   وخدماتنشاط  من ذلكوغيرالدراسية 
 .العائلي

                                                      

  :على جميع أفراد العائلة أنيجب 

  .يمتثلوا لشروط عقد اإليجار •
 يها،علنوا يحصلون إذا آا االجتماعية رعاية عن الستغنواأن ي •

  تاريخ متواصلة على األقل قبلًاشهر 12 لمدة  تماما عنهايستغنوا وأن
 .العقدبل العمانتهاء 

،  المختار السكنقسيمة تملكإذا آانت العائلة مشترآة في برنامج  •
 بموجب هذا البرنامج وأن تظل مقيمةلتزاماتها الل متثأن تيها  علجبي

 التي تختص بها وآالة اإلسكان التي أدرجت العائلة في في المنطقة
 من تاريخ ًاشهر) 12(لفترة ال تقل عن وذلك  برنامج االآتفاء الذاتي،

  قد وافقتت وآالة اإلسكان العامآانإال إذا  هذا العقد،مفعول  سريان
 ، المشار إليهاهامنظقة اختصاصبعيدا عن  على طلب العائلة النتقال

 . نقل مشارآة العائلة في البرنامجعمًال بأحكام 

        : العائلة لمسؤولياتهاوفاء عدملاألعمال التصحيحية 
 أو  بمسؤولياته)رجل أو إمرأة (أفراد العائلة ي فرد من أفيإذا لم ي

األموال المودعة العائلة لن تتسلم  هذه االتفاقية، بموجب امسؤولياته
مشارآة في تها عائلة الخاص بها بصف المؤتمنة وديعةالحساب في 

  : لوآالة اإلسكان أنجوزي، واالآتفاء الذاتيبرنامج 

 .المساعدة للعائلةو  اإلسنادتتوقف عن تقديم خدمات .1
 تنهي اشتراك العائلة في برنامج االآتفاء الذاتي العائلي .2
  و
إذا آانت العائلة مشترآة في برنامج تنهي اإلعانة  .3

متطلبات سمح بذلك تعندما  ، المختارمنزلقسيمة تملك ال
  .حضرية النمية اإلسكان والتوزارة

 مسؤوليات وآالة اإلسكان

ة العاممصادر الات من تعهد الحصول على  الوآالةحاولت •
 .للعائالت المساعدةو  اإلسنادخاصة لتقديم خدماتالو
االآتفاء  المشارآة في برنامج  للعائلةمؤتمنة وديعةإنشاء حساب  •

 المبلغ عنتقرير للعائلة  ، وتقديمتلك األموالالذاتي العائلي واستثمار 
 .في السنة على األقلواحدة مرة  حسابالالمتوفر في 

 أي منها  تحديدأوللعائلة، تحديدها  مرحلية أهداف في حال وجود •
  مبلغ مودع في حساب الوديعةدفع أي قبل  على العائلة إتمامهاينبغي

 ودفع حصة من ،اء الذاتياالآتفالمشارآة في برنامج  للعائلة المؤتمنة
ت وآالة اإلسكان أن أرلعائلة إذا إلى ا حساباألموال الموجودة في ال

 تلك وأنها بحاجة إلى  المحددةالمرحليةاألهداف بت وفالعائلة قد 
  .العقد] التزاماتها بموجب[ إلتمام األموال

  .ت العقدنجزإذا آانت العائلة قد أتحديد ما  •
 لةلعائل المؤتمنة وديعةالحساب  األموال الموجودة فيدفع  •

 العقد  قد أنجزت العائلةتآاناالآتفاء الذاتي إذا المشارآة في برنامج 
 يال يتلقى أ وآان رب العائلة قد أقر بشهادة خطية أن أفراد العائلة

  . إعانة اجتماعيةمنهم أي

                                        المشارآةإتمام عقد 
 : وآالة اإلسكان أنتقرر عندما تاما ومنجزا  العقدبحيص

  ، أوبموجب العقدجميع التزاماتها بت فقد والعائلة  )1(
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ة الشهري المعدل يساوي أو من دخل العائل% 30 )2(
 يةوحدة السكنالجرة أل  المعقول في السوقمبلغال تجاوزي

  . لحجم العائلةامناسبالتي يكون حجمها 

                                         المشارآةإنهاء عقد 
 :إذاعقد المشارآة  لوآالة اإلسكان إنهاء يجوز

  .اتفقت العائلة ووآالة اإلسكان على إنهاء العقد .1
 وآالة اإلسكان أن العائلة لم تقم بأداء التزاماتها أقرت .2

 .بموجب العقد
 .برنامج االآتفاء الذاتي العائلي من العائلة انسحبت .3
غاية المرجوة من برنامج لا ال يتماشى معحدث عمل  .4

  أو االآتفاء الذاتي العائلي
 حضريةال نمية اإلسكان والتوزارةمتطلبات ت آان .5
  .بإنهاء عقد المشارآة لوآالة اإلسكان حسمت

  الغ وباطل إذا لم تتوفرالعقد ا أن تعلن أن هذلوآالة اإلسكان جوزي
 .ه والخدمات الالزمة الستكمالواردالم

، دإلغاء العق إنهاء أوبار رب العائلة خطإان يجب على وآالة اإلسك
ار األسباب التي دعت وآالة اإلسكان التخاذ خطجب أن يتضمن اإليو

 .ؤهأو إلغاالعقد إنهاء  قرار

للعائلة  يحق، ال ؤهالغإ أو نهطالبأعلن إذا العقد أو ب  العملإذا تم إنهاء
ارآة في  المشللعائلة  المؤتمنةوديعةال أموال من حساب ةاستالم أي
ذلك على وآالة اإلسكان إغالق  ويجب ،االآتفاء الذاتيبرنامج 

 متطلبات مع تماشىتغراض ألالرصيد استعمال ها جوز لوي ،حسابال
 .ةيحضر النميةاإلسكان والت رةوزا

 تقوم ،المختار  المنزلتملكقسيمة رآة في برنامج امش إذا آانت العائلة
 ذا انتقلت العائلة إلى خارج الواليةالعقد إب  العملإنهاءبوآالة اإلسكان 

 برنامج مشارآتها فيإجراءات نقل  بموجب القضائية لوآالة اإلسكان
 .وآالة إسكان أخرى إلى برنامج مماثل تشرف عليه االآتفاء الذاتي 

يتم  ،المختارمنزل  القسيمة تملكفي برنامج ارآة إذا آانت العائلة مش
 التي تحصل عانةاإلإنهاء في حالة   تلقائيا أوعقد الاهذالعمل بإنهاء 
 .ةيحضر النميةرة اإلسكان والتوزا  العائلة وفقا لمتطلباتعليها

مبرم مع وآالة اإلسكان مع عقد اإليجار الهذا العقد تعارض 
  الهنود الشعوب األصلية منعقد إيجار إسكان مع وأ ةحكوميال

المبرم  هذا العقد مع عقد اإليجارجزء من تعارض   في حال :الحمر
  الشعوب األصليةناسكإ عقد إيجار  مع أوةالحكوميع وآالة اإلسكان م
  .عقد اإليجاريتم ترجيح ، ) الحمرالهنود(

يجب  :ها ومتطلبات والتنمية الحضرية اإلسكانوزارة ةنظمألاالمتثال 
نمية والت  اإلسكانوزارة ةنظم وفقا ألالمشارآة عقد  وإدارةتفسير

 المتصلة الشروط واألرقام  للتصحيحخضعت. ها ومتطلباتالحضرية
قيمة  الدخل و من قيمةاألولى  في الصفحة ما يرد ذآره مثلبالعقد،

لكي تتوافق مع  لتصحيحبهذا ا وآالة اإلسكان وتقومأجرة السكن، 
على  ويجب ،هاومتطلباتحضرية  النميةاإلسكان والت ة وزارةنظمأ

على تجريها الوآالة ت تعديال ي بأ العائلة خطياخطاروآالة اإلسكان إ
.العقد

 
:                                                                                                                                                                                التواقيع

________   _______________________________________________________________________________ 
 العائلة       وآالة اإلسكان

 
____________________________________  _______________________________________ 

  )توقيع رب العائلة(       )اسم وآالة اإلسكان(
 

____________________________________  _______________________________________ 
 )تاريخ التوقيع(      )سكانتوقيع مسؤول وآالة اإل(
 

_____________________________________________   
 )اللقب الرسمي(
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