
        
       محافظة  

 يصرف هذا  .                                             …………… (حى/ مدينة / مركز )الوحدة المحلية 
 النموذج مجانا                                              قسم اإلسكان/ إدارة  

             
    

 طلب تخصيص شقق المحافظة
 (صادى والمتوسط اإلسكان االقت) 

 
 …………………………………………………………………………………………………: االسم رباعيا   -1

 …………………جهة وتاريخ صدورها . …………………………( : الرقم القومى/ شخصية / عائلية ) رقم البطاقة   -2

 ………………………………………………………………………………………………: الوظيفة أو المهنة   -3

 ....……..……………………………عنوانها . …………………………….………………………: جهة العمل   -4

 ( مطلق / أرمل / أعزب / متزوج ) الحالة االجتماعية   -5

 ………………………………………………………………………………………..……:محل اإلقامة الحالى  -6

 ……………………….……………………………………………………………………:قيمة الدخل الشهرى   -7

 (ممتلكات منقولة / ات إيرادات من عقار/ معاش / مرتب )مصادر الدخل   -8

 ……….………………………….…………………………………………….…………………………تذكر 

 …….…………………………………………………………………………………………رقم التليفون إن وجد   -9

 :بيان أفراد أسرة الطالب المقيمون معه بصفة دائمة  -11

 

 مسلسل االسم بالكامل درجة القرابة مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
- :تى يرغب التقديم فيها الحالة ال-11 

 ( نزع ملكية / هدم ) إخالء إدارى   -أ     

 زواج حديث   -ب     

 ..………………………………………………………………………… -:رقم قسيمة  الزواج    -            

 ..…………….………………………………………………………………… -:تاريخ القسيمة   -            

 .……………………………………………( : أخرى / حالة مرضية / أرملة / مطلقة ) ج ـ  حاالت اجتماعية       

 ..….…………………………………تاريخ النقل إلى المحافظة ورقم القرار -:   منقولين من خارج المحافظة   -د     

 ..……………..………………………………الجهة المنقول منها وعنوانها  -                                              

 . ن معاقي– هـ      



 (أفراد القوات المسلحة من أبناء المحافظة ) قوات مسلحة   –و        

 حاالت أخرى يحددها المحافظ المختص لمواجهة الظروف المحلية الخاصة –ز        

 ( إيجار / تمليك ) ــ  هل لديك أو لدى زوجتك أو أوالدك القصر وحدة سكنية 12     

 نعم                   ال

 لحالة التى حصلت بسببها على الشقة سواء تمليك أو إيجار مع ذكر ا

………………………………………………………………………………………………………………………                                 

  ……………………………………………………………………………  …………………………………………    

  -: المستندات المقدمة والمؤيدة للطلب  - 13  

  …………………………   …………………………. 

  ………………………..   ………………………….. 

 أى مبررات أخرى يرى الطالب إضافتها   -14       

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

تىى تىم تحريرهىا بمعرفتىى  صىحيحه وتحىت مسىئوليتى وفىى حالىة ذبىوت عكى  ذلىك يىتم علما بان البيانات الموضحة اعاله وال

 .فسخ العقد وسحب الشقة دون إنذار أو تنبيه ودون االلتجاء للقضاء 

 

 .            ………………………االسم                         

 .………………………التوقيع                                                                     /      /تحريراً فى     

 
  -:بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة من واقع استمارة البحث اإلجتماعى 

  
  ….……………-:المهنة أو الوظيفة.. ………………………… -:جهة العمل…………….……………………… -:إسم الطالب 

 بيان أفراد األســرة 

 
 مسلسل االسم الدخـــل الشــهرى

   
 
 
 
 
 
 

 
 ………………………………………-(:نتيجة البحث ) الباحث  رأى

 
    

 توقيــــع الموظف المختص                     
                                                                                     )                          (             



 
 قـــــرار لــجنـــة اإلســــكان

………………................………………................................................................................. 
 

……………………………..........................…………………....................................................... 
 

......................………………………………………………………………………………………….................. 
    

 مسئول لجنة اإلسكان                

 ……………………………. :الصفة الوظيفية    

 ……..........……………… :االســـــــــــــم     

 ……...............………… :التوقـــيـــــــــع    

 

 (توزيع المساكن / القرعة ) قرار لجنة 

 ……..………………………رقم الشــقة  …………….……………الدور .  ………………………….…………رقم العمـــارة 

 ..………….............................................................………………………………………………عـدد الحـجرات  

 المسئول عن التسليم رئي  اللجنة                                                                                 

………….......        …………                    ....... 

 

 ـ:مالحظات هامة ـ

 يتم توزيع النسب المقررة للتمليك وفقا للقواعد التى يضعها المحافظ باالشتراك مع المجل  المحلى على  ضوء ظروف كل     -1     

 .محافظة      

 : يعتبر الطلب باطال ويتم فسخ العقد وسحب الشقة دون إنذار أو تنبيه فى أى من الحاالت التالية  -2 

 . ذبوت توافر سكن خاص مالئم فى نطاق المحافظة لصاحب الشـأن أو لزوجته أو أوالده القصر   -       

 .ة أوالتعاونيات أو بنك االستذمار ـــــــــــــاذا كان قد سبق حصوله هو أو زوجته على وحدة سكنية من مساكن المحافظ   

 قسيمات المعدة بمعرفة الوحدة المحلية بالمدينة أو بالمحافظة  بغرض البناء     ذبوت حصول المواطن على قطعة أرض من الت -      

 (. خاص بمحافظة جنوب سيناء )   

 .يلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة األقساط الشهرية المستحقة على الوحدة التى تم تخصيصها له حسب نصوص العقد -3

 
 

 إيصـــال

 ………………………………………………………لمقدم من السيد الطلب ا. ………………………………………استلمت أنا 
(  األوراق  / المسىىىتندات ) مسىىىتوفياا كافىىىة متطلبىىىات الحصىىىول علىىىى الخدمــىىىـة مىىىن ....... ………………………………………بشـــىىىـأن    

 /        /بتاريخ      .............. ………………وقيـــد الطلب برقـــم 
         /  /        التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة         

                                                          

 توقيع الموظف المختص                                                                                         
                                )                       ( 

 



 جراءات الحصول على الخدمةالقواعد الحاكمة إل

فىىى شىىأن تبسىىيط إجىىراءات حصىىول المىىواطنين علىىى الخىىدمات  1998  لسىىنة 4248لقىىرار رئىىي  مجلىى  الىىوزراء رقىىم  وفقىىاا 
اإلدارة المحليىة  وفقىىا لحىىاالت  بوحىىدات( اإلسىكان االقتصىىادو  والمتوسىط ) طلىىب تخصىيص شىىقق المحافظىىة  الجماهيريىة ومنهىىا خدمىة

حىاالت / أفىراد القىوات المسىلحة / المعىاقين / المنقىولين مىن خىارج المحافظىة / الحاالت االجتماعية / زواج الحديث ال/ اإلخالء اإلدارو 
 - 1/8/1999أخرى يحددها المحافظ المختص،  تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النمىوذج الصىادر بتىاريخ 

من تحديد للمستندات واألوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصىول علىى الخدمىة    -ية اإلدارية ، والمحافظات كذمرة للتعاون بين وزارة التنم
وأى مخالفىه لىذلك ترتىب المسىئولية . ، والتوقيتات الزمنيىة المحىددة إلنجازهىا أو اإلعىالن عىن رأيهىا فىى الطلىب المقىدم للحصىول عليهىا 

 : وذلك على النحو التالى

 :  ت واألوراق المطلوبةالمستندا -:أوالً 

  واألصل لالطالع( عائلية / شخصية ) صورة البطاقة المدنية  -           

- :مستندات إضافية تختلف من حالة ألخرى وذلك  على النحو التالى  -           

- :فى حالة اإلخالء اإلدارى   -
 .أصل كعب اإلخالء اإلدارى أو خطاب من الحى  -
 ( الخ. … شهادات ميالد األبناء / إيصال مياه / إيصال كهرباء ) إقامته بالعقار أى مستند يذبت  -

- :فى حالة الزواج الحديث   -

 .صورة قسيمة الزواج للزوج واألصل لإلطالع على أال يكون قد مضى على عقد الزواج أكذر من خم  سنوات -
 .صورة قسيمة الزواج للزوجة واألصل لإلطالع   -
 .لشخصية للزوجة واألصل لالطالعصورة البطاقة ا -

- :الحاالت االجتماعية القاسية والملحة   
- :مستند الحالة وذلك وفقا لما يلى 

 ".إن وجد" صور شهادات ميالد األبناء من مطلقها + صورة وذيقة الطالق واألصل لالطالع  -:بالنسبة للمطلقة  -
 ".إن وجد" صور شهادات ميالد أبنـاء المتوفى + الع صورة شهادة وفاه الزوج واألصل لالط -:بالنسبة لألرامل  -
 .ـ صورة أعالم الوراذة أو قيد عائلى :بالنسبة لفقد العائل  -
 .مستند يؤيد نوع الحالة -:بالنسبة للحاالت االجتماعية الملحة األخرى والكوارث -
سرته بأحد األمراض التىى تتطلىب سىكن  خىر ـ شهادة طبية تفيد إصابة طالب الخدمة أو أحد أفراد أ:بالنسبة للحاالت المرضية  -

 .صحي
- :ـ  فى حالة المنقولين من خارج المحافظـة     

 (.على أال يكون قد مضى على تسلمه  العمل أكذر من سنة ميالدية ) ـ صورة معتمدة من قرار النقل من الجهة المنقول منها      
 .ـ  صورة من إقرار استالم العمل           

  -:المعاقين  فى حالة -
 1شهادة تأهيل محدداا بها نسبة العجز  -     

 ـ:بالنسبة ألفراد القوات المسلحة 
 .إخطار من هيئة التنظيم واإلدارة بالقوات المسلحة -      

 ـ :بالنسبة للحاالت التى يحددها المحافظ المختص

 .مستند يؤيد نوع الحالة    -      

 :ل على الخدمة  المبالغ المقررة للحصو: ثانياً 

 بدون رسوم   -        

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثاً 
وفقا للبرنامج الزمنى الذى تعده ( اإلسكان االقتصادو  والمتوسط ) تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصيص شقق المحافظة        

 المحافظة لهذا الغرض 
 

 
 

يمكنىك االتصىال بدحىدى   فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات  أو مبالغ إضافية تحت اى مسىمىفى حالة عدم الحصول على الخدمة 
-  :الجهات التالية 

 

 :المـــحــــافــظــــــــــة                                ت 

 79/ 9279092: هيئه الرقابة االدارية  المركز الرئيسى بالقاهرة   ت 

 :المحافظة                   ت بمكتب الرقابة االدارية 


