
  المؤسسة العامة للرعاية السكنية                        
  إدارة خدمة المواطن  
                                                قسم االستقبال     

  
  

  نموذج طلب بيت شعبي
  

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

    ....................................: .......الحالة االجتماعية      .................................: ..الجنسية 
  

    المنطقة المطلوبة    رقم الطلب الحكومي
    تاريخ تقديم الطلب    رقم الهاتف

  
  ............: .........................التوقيع 
  .............: .........................الهاتف

  م200   /           /       :    التاريخ 
  
  

  خاص بإدارة خدمة المواطن
  

  .........:.......................مدير إدارة خدمة المواطن      ......:.....................الموظف المختص 
  

  م200 /           /          :      التاريخ 
  
  

  ؤجرةخاص بإدارة المساآن الم
  

 ...:...........................................................................................................مالحظات 
............................................................................................................................

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

 ....:..........................مدير إدارة المساآن المؤجرة :..............................   الموظف المختص 
  

  م 200/            /                :  التاريخ 
  
  
  
  

  

                        



  المؤسسة العامة للرعاية السكنية                        
  إدارة خدمة المواطن  
                     قسم االستقبال     

  
  

  
  

  : يلزم ما يلي, ل األسرة الكويتيةمن أج  - أوًال 
  ,البطاقُة المدنية للزوج والزوجة  - 1
  عقُد الزواج  - 2
بشرط أال يكون ,عدِم العمل للزوج أو شهادة من الشؤوِن في حالة,أو شهادة من التأمينات ,شهادة راتب  حديثة   - 3

  ثالثة أشهر, قد مضى على  صدورها
, بشرط أال يكون قد مضى على  صدورها,للزوج  و الزوجة) وزارة العدل(شهادة ِمن ادارة التسجيل العقاري  - 4

  ثالثة أشهر
  طلب حكومي قائمصورة عن   - 5
  

  : )الزوجة الكويتية(األسرة غير الكويتية   - ثانيَا 
  
  ِة الكويتيةالمدنية للزوج البطاقة  - 1
  وية الزوِج أو البطاقُة األمنيةه  – 2
  تالبطاقة االمنية إن وِجد+ ,ءميالد األبنا َشهادات+ , الزواِج عقد  - 3
بشرط أال ,في حالة عدم العمل للزوجة, أو شهادة من الشؤون ,أو شهادة من التأمينات,  شهادة راتب حديثة  - 4

  ثالثة أشهر, يكون قد مضى على  صدورها
  

  : مطلقة غير الكويتي  -ثالثًا 
  
  بطاقُة المدنية للزوجِة الكويتيةال  - 1
  الطالق شهادة  - 2
  خلو الزوجية دةشها  - 3
  حضانة االبناء شهادة  - 4
  أو البطاقات المدنية ,االبناء  ميالِد شهادة  - 5
بشرط أال ,من الشؤوِن في حالة عدم العمل للزوجة أو شهادة, أو شهادة من التأمينات ,شهادة راتب حديثة   - 6

  ثالثة أشهر, يكون قد مضى على  صدورها
  ثالثة أشهر, بشرط أال يكون قد مضى على  صدورها,باسم الزوجة) وزارة العدل(من السجل العقاري شهادة  - 7
  

  : أرملة غير  الكويتي -رابعًا 
  
  تيةالكوي البطاقة المدنية لألرملة - 1
  خلو الزوجية - 2
  اثةحصر الِور - 3
  أو البطاقات المدنية,  االبناء ميالِد شهادة - 4
  ة من ادارة السجل العقاري للورثةشهاد - 5
بشرط أال ,ي حالة عدم العمل لألرملةمن الشؤوِن ف أو شهادة, أو شهادة من التأمينات ,شهادة راتب حديثة  - 6

  ثالثة أشهر, يكون قد مضى على  صدورها
  شهادة الوفاة - 7

 المستندات المطلوبة للتقديم على بيت حكومي منخفض التكاليف


