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 االسرة املواطنة

 (والصورة االصل)  القيد خالصة جواز السفر    )االصل والصورة( بطاقة الهوية   )االصل والصورة(

 قد اإليجار ع رسالة شرح حالة

 االبناء ) حديثة(استمرارية دراسة  من جهة العمل للزوج والزوجة تقاعدي/شهادة راتب

  املتزوجة من غير مواطن

 (والصورة االصل)  القيد خالصة جواز السفر    )االصل والصورة( بطاقة الهوية   )االصل والصورة(

 استمرارية دراسة االبناء ) حديثة( عقد اإليجار  رسالة شرح حالة

 صورة هويات االبناء او شهادات امليالد أشهر 6كشف حساب الزوج ملدة  الزوج واالقامةجواز هوية و صورة 

 تقاعدي للزوج والزوجةأو  تفصيلية شهادة راتب شهادة استمرارية زواج من املحكمة

  املطلقة الحاضنة

 (والصورة االصل)  القيد خالصة جواز السفر    )االصل والصورة( بطاقة الهوية   )االصل والصورة(

 استمرارية دراسة االبناء ) حديثة( عقد اإليجار  رسالة شرح حالة

 من خالصة قيد املطلقصورة   تقاعدي تفصيلية او  شهادة راتب االبناءوجوازات هويات  من صورة

 من املحكمه عدم زواجشهادة اثبات  املحكمه من نفقة اثبات شهادة املحكمه من حضانه اثبات شهادة

 شهاده او  البنائه مسكن بتوفير  حكم تنفيذ عن ممتنع بأنه شهاده او  االبناء والد قبل من مسكن توفير  بعدم املحكمه من شهادة

 البنائه مسكن لتوفير  االبناء والد على به املحكوم املبلغ تفيد

  االرملة الحاضنة

 (والصورة االصل)  القيد خالصة جواز السفر    )االصل والصورة( بطاقة الهوية   )االصل والصورة(

 استمرارية دراسة االبناء ) حديثة( عقد اإليجار  رسالة شرح حالة

 اثبات عدم زواج االرملة تقاعديتفصيلية أو  شهادة راتب وحصر ارث اثبات وفاة رب االسرة

 )باالضافة الى املستندات االساسية(             املسكن املحترق 

 من خارطة االرض نسخة ملكية املسكنسند من نسخة  تقرير الدفاع املدني 

 )باالضافة الى املستندات االساسية(         املسكن اآليل للسقوط

 صور املسكن )ان وجدت( من خارطة االرض نسخة ملكية املسكنسند صورة من 



 

 

 

 في الحاالت التالية يتم توفير املطلوب..

 يجب توفير : في حال...

 املوارد البشرية والتوطين(من وزارة  )عقد عمل جهة العمل قطاع خاص

 شهور  6+كشف حساب آلخر شهادة عدم عمل من املحكمة عدم عمل أحد الزوجين

 شهادة راتب من جهة عمله املقيمين الغير متزوجين عمل أحد االبناء

 شهادة عدم عمل من املحكمة و دراسة احد االبناءعدم عمل أ

 نسبة االنجازإفادة ب أخرى(وجود مسكن قيد االنشاء )خاص أو جهة اسكانية 

 من املحكمة زواج استمراريةشهادة  القيد خالصة في الزوجة إضافة عدم

 الرخصة التجارية حساب كشف تجارية رخصةل  مالك الطلب مقدم

 أشهر ستة خر ه الخاص آل حساب كشف تجارية رخصة في خدماتأو وكيل  شريك الطلب مقدم

 عرض سعر ال يوجد عقد إيجار

 شهادة وصاية على االبناء االرملة غير مواطنة

 تقرير طبي من وزارة الصحة ملقدم الطلب أو أحد أفراد االسرة عجز صحيوجود 

 يرجى مراعاة وجود رقم حساب الكهرباء في عقد االيجار -

 .الحاالت االستثنائيةفي ة يعلما بأنه قد يتم طلب وثائق أو مستندات إضاف


