
   

    

 دولة الكويت

 المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 إدارة خدمة المواطن

  على التخصيص ص رعاية سكنية لمن وردت أولوية طلبه السكني التاريخيةتخصينموذج 

 ينظر في هذا الطلب حسب األقدمية , ووفق للنظام وال يشكل إلزاما مسبقا على المؤسسة

 
 
 

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

 بحضانة مطلقتك  األوالدعدد           :        بحضانتك األوالدعدد [ في حالة الطالق [: ……………………………………الحالة االجتماعية

                                                                                                                          

 متوفي   على قيد الحياة                 .....................:...............................................................................................................    عنوان سكن الوالد
 

 هل خصص ســـــكن                                                            

 ...................................................................................العنوان :          ال     نعم               حكومي ألحد والديك               إناثذ كور                : اإلخوةعدد 

 

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

 إقرار وتعهد
 لتي لستمارة وكذلك المستندات الدالة عليها ححيحة , وأن أقوم بببال  المؤسسة بأ  تييرات تطرأ على حاأن جميع البيانات الواردة باالأقر و أتعهد ب  

 ات المناسبة حسب األنظمة المتبعةؤسسة الحق في اتخاذ اإلجراءاالجتماعية أو عند امتالكي عقار. وكل من يخالف ذلك فللم
 : ................... رقم آخر: ...............................رقم هاتف م........../......../: ...... التاريخ ..........................:............ التوقيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خاص بإدارة خدمة المواطن

 ....../..........م التاريخ : ........./................................  .............    التوقيع : ........................: ................ الموظف المختص

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 خاص بإدارة الطلبات والبحوث

           .........................................    رئيس قسم الملفات :    ..............................................:  البيانات بالحاسب االلي من قبل الموظف أدخلت

 

 : ومصدره الدخل                       سكن حكومي ال                            الملكية العقارية                       العقارية                  القروض        
                                                      

 

 

 

 ...........................التوقيع :    ..... ..........................................اسم الموظف :  المذكورة اعاله  المالحظات عدا  الطلب مستوفي الشروط والمستندات ما

  .............................................................مدبر اإلدارة               يعتمد          .............................................................................    حوثبال يس القسمرئ

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  التخصيصبإدارة خاص 

 .....................................................................................................................................................................................................................................: المالحظات

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

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

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

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

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

 .......................................................التوقيع :      .................................................................:  اسم الموظف                 تم تدقيق البيانات والمستندات

                التاريخ : ......./.........../..........م    ................................. التوقيع :     ...............................................  :الموظف المختص : م المسح الضوئيت

  ....................................................................       مدير اإلدارة                  يعتمد              ..................................................................      رئيس القسم

 منطقة ب        قسيمة            شقة            بيت                 يدرج في جدول أعمال اللجنة لتخصيص   

 نائب الدير العام لشئون الطلبات والتخصيص                                            مع تنفيذ المالحظات الواردة باإلستمارة . وأبنائهله ولزوجته 

 

  

 /            رقم طلب االسكان

 ال غير مؤثرة ال فراجع المل

 

 مشترك  غير مشترك راجع الملف غير مؤثرة

 /          /         االسكان تاريخ طلب



 

 

 

 

 المؤسسة العامة للرعاية السكنية        

 إدارة خدمة المواطن        

                    قسم االستقبال            

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 شهادة راتب حديثة من مقر العمل عللى أن ال يكون قد مضى على إصدارها ثالثة أشهر . .1

 " إذا كان المتقدم بطلب يعمل بالقطاا  الااا، أ أو متقاعاد يعلياة إحضاار شاهادة مان متأأاة التالميمااي االفتماعياة تهياد اشاتراك  بهاا وإحضاار

 شهاداي دراأية

 الدراأي الحالي .للعام  لألبماء 

ما  إلاااء طلاب القارض العقاار  لاد  بما   كتاب  بعدم حصول  على قرض عقاار  مان إدارة ادماة الماواطن بالمتأأاة العاماة للرعاياة الأاكمية .2

 . التأليف واالداار إن وفد  

 الدور الثامي ( –كتاب من وزارة العدل إدارة التأفيل العقار  والتوثيق ) يي مفم  الوزاراي  .3

 ) إضاية الرقم المدمي أ على شهادة التأفيل العقار  وان يكون االأم حأب ما هو مذكور بالبطاقة المدمية ( .    

 صورة من البطاقة المدمية للزوج والزوفة واالبماء .4

 صورة من عقد الزواج لمن لدي  زوفة ثامية م  صورة عن شهادة الطالق لمن لدية مطلقة ( .  .5

 فيل العقار  للوالد إذا كان الوالد متويى ) إضاية الرقم المدمي على شهادة التأفيل العقار  ( . حصر وراثة وشهادة من التأ .6

 إذا كان صاحب العالقة ) ابن وحيد ( يفب إحضار شهادة من التأفيل العقار  باأم األب و األم  .7

 ) إضاية الرقم المدمي ورقم الفمأية أ على شهادة التأفيل العقار  ( .

 
 

 إحضار شهادة من وزارة العدل ) إدارة التأفيل العقار  ( باالأم القديم والفديد يي حالة تايير اأم الزوج أو الزوفة .مالحظة : 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

معععضافةعععم  ا  ععع ا
 لزوجععع او اء عععم ا

 ءملكتبا لمطلوء 

 المأتمداي المطلوبة لتاصي، أكن حكومي  

 


