
 

 

         المؤسسة العامة للرعاية السكنية                         

       إدارة خدمة المواطن   

                                        قسم االستقبال         

 

 

 نموذج

 طلب رعاية سكنية ) فتح  ملف جديد (  وصرف بدل إيجار  

 ية ، ووفقاً للنظام وال يشكل إلزاما  مسبقا على المؤسسةينظر في هذا الطلب حسب االقدم

 
 الرقم المدني  ..................................االسم :...........................

 

 .....................عدد األوالد : .......................  .......الحالة االجتماعية : ......................................

 

جنسيتها  الرقم المدني ........اسم الزوجة : .............................................

                                  

 ..................................................عنوان سكن صاحب العالقة : .......................................................................

 

     رقم الحساب المراد تحويل قيمة البدل علية  .............اسم البنك :.................

 

 تعهد و إقرار

 
أقوم بإبالغ المؤسسة بأي تغيرات تطرأ علىى حىالتي  اقر وأتعهد بان جميع البيانات الواردة باالستمارة وكذلك المستندات الدالة عليها صحيحة ، وان

عند امتالكي عقار . وكل مىن ياىالف ذلىك فللمؤسسىة الحىا فىي اتاىاذ ا جىرااات المناسىبة  أواالجتماعية أو عند استالمي بدل سكن من مقر عملي 

 -حسب األنظمة المتبعة وهي :

 . األمراقتضى  أنبمعاقبته جزائيا  ا خاللدون وجه حا مع عدم  يوقف صرف بدل ا يجار له فوراً ويطالب برد ما صرف له  - 1

 ال يجوز النظر في إعادة بدل ا يجار أو إتمام إجرااات التاصيص له عند ورود أولويته . – 2

 لغ .يتم إيقاف جميع ا جرااات الااصة بماالف لدى المؤسسة وعدم إصدار أي كتاب أو شهادة له إال بعد تسديد كافة المبا – 3

 م222/           /           التاريخ :     التوقيع : ..........................................

 رقم هاتف نقال آخر :.......................................    رقم الهاتف : ....................................

 :E-mail..................................................................................................البريد االلكتروني : ........................

 ) يرجى كتابة البريد االلكتروني إن وجد باط واضح (

نىد ورود أولويتىه علىى يعتمد تاريخ فتح الملف اعتبارا من تاريخ  تقديم المستندات مستوفياً جميع الشروط وينظر بأحقيته بالتاصيص ع

 ضوا البيانات المستجدة .

 خاص بإدارة خدمة المواطن 

 م222. التاريخ :      /      /   ......خدمة المواطن:........................ إدارةمدير  ..الموظف الماتص :............................. 

 

 خاص بإدارة الطلبات والبحوث

 ..........تندات والطلب مستوفي الشروط ماعدا التالي : ................................................................تم تدقيا البيانات والمس

......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 ................التوقيع :.....     ..........................م   اسم الموظف:....222يفتح ملف طلب سكن اعتباراً من تاريخ:     /      /    

 .................................................... الطلبات والبحوث : إدارةمدير            رئيس القسم .........................................

 ....التوقيع :..................  ... ......           اسم الموظف :.................................رقم الطلب : .....................................

 ...التوقيع :...................  .......المسح الضوئي :....................................           اسم الموظف:..................................

 

 ارة بدل اإليجاربإدخاص 

 م222تم إدخال البيانات بتاريخ :        /          /      

 م222/       /      الموظف الماتص :.......................................    التوقيع :............................................  التاريخ :   

 م  222خ :       /        /     اعتباراً من تاري ا يجاريعتمد صرف بدل 

 ......................رئيس القسم :..............................................                 يعتمد         مدير ا دارة :......................

 

            

             

             



 

 

 
 المؤسسة العامة للرعاية السكنية                        

 اطنإدارة خدمة المو 

                                               قسم االستقبال    

 
 

 

 
 

 

 

 

 . و الزوجة عن البطاقة المدنية للزوج صورة   - 1

 إذا كدان المتقددب بطلدب سدكن   ثالثدة أشدهر قد مضى على  صددوراا بشرط أال يكون للزوج  من مقر العمل  شهادة راتب تفصيلية  - 2

فعليده  أما اذا كدان طالبدا ات االجتماعية تفيد اشتراَكه بهاعليه إحضار شهادة  من  مؤسسة التأمين  و متقاعدأ لخاصيعمل في القطاع ا

 . لمن يهمه األمر من مقر دراسته إحضار شهادةَ 

 . )مجمع الوزارات ( الدور الثاني ادارة التسجيل العقاري والتوثيق كتاب من وزراة العدل  -3

 . الطالق لمن لديه مطلقة( عن شهادة من عقد الزواج )صورةأَصل مع صورة   - 4

 ى .توف  اري للوالد اذا كان الوالد ممن التسجيل العق حصر وراثة  وشهادة  - 5

 . ار شهادة من التسجيل العقاري  باسم األب و األبيجب احض  كان صاحب العالقة ابن وحيد إذا  - 6

 . القةصورة من رقِم حساب البنك لصاحب الع  - 7

 

 

 

 
 

 

 

 . البطاقة المدنية لصاحب الطلب  - 1
 . حضور صاحب العالقة شخصيا اللغاء الطلب  - 2

 

 

 

 
 

 

 

 . صورة من البطاقة المدنية  - 1

بشددرط أال يكددون قددد مضددى علددى   الدددور الثدداني  فددي مجمددع الددوزارات ادارة التسددجيل العقدداري والتوثيددق كتدداب مددن وزراة العدددلِ   - 2

 . ثة أشهرثال  صدوره

 واالدخار .صولك على قرض عقاري من بنك التسليف بعدب ح كتاب  - 3

 المستندات المطلوبة لفتح ملف جديد

 المستندات المطلوبة إللغاء طلب سكن حكومي

 دات المطلوبة إلعادة قيد طلب سكن حكوميالمستن    
 


