ٌصرف هذا
النموذج مجانا

طلب تخصيص شقق المحافظة
( اإلسكان االقتصادى والمتوسط )
 - 1االسم رباعٌا ………………………………………………………………………………………………… :
 - 2رقم البطاقة ( عائلٌة  /شخصٌة  /الرقم القومى)  .………………………… :جهة وتارٌخ صدورها …………………
 - 3الوظٌفة أو المهنة ……………………………………………………………………………………………… :

 -4جهة العمل  .…………………………….……………………… :عنوانها ……………………………....……..
 -5الحالة االجتماعٌة ( متزوج  /أعزب  /أرمل  /مطلق )
 - 6محل اإلقامة الحالى ………………………………………………………………………………………..……:
 - 7قٌمة الدخل الشهرى ……………………….……………………………………………………………………:

 -8مصادر الدخل (مرتب  /معاش  /إٌرادات من عقارات  /ممتلكات منقولة )
تذكر ………………………………….………………………….…………………………………………….
 - 9رقم التلٌفون إن وجد ……………………………………………………………………………………………….

 -10بٌان أفراد أسرة الطالب المقٌمون معه بصفة دائمة :

مسلسل

االسم بالكامل

درجة القرابة

مالحظات

-11الحالة التى يرغب التقديم فيها -:
أ  -إخالء إدارى ( هدم  /نزع ملكٌة )
ب  -زواج حدٌث
 رقم قسٌمة الزواج ..………………………………………………………………………… -: تارٌخ القسٌمة ..…………….………………………………………………………………… -:ج ـ حاالت اجتماعٌة ( مطلقة  /أرملة  /حالة مرضٌة  /أخرى ) .…………………………………………… :
د -منقولٌن من خارج المحافظة  - :تارٌخ النقل إلى المحافظة ورقم القرار …………………………………..….
 الجهة المنقول منها وعنوانها ………………………………..……………..هـ – معاقٌن .
و – قوات مسلحة ( أفراد القوات المسلحة من أبناء المحافظة )

ز – حاالت أخرى ٌحددها المحافظ المختص لمواجهة الظروف المحلٌة الخاصة
 12ــ هل لدٌك أو لدى زوجتك أو أوالدك القصر وحدة سكنٌة ( تملٌك  /إٌجار )
ال

نعم
مع ذكر الحالة التى حصلت بسببها على الشقة سواء تملٌك أو إٌجار

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

 - 13المستندات المقدمة والمؤٌدة للطلب - :
…………………………

………………………….

………………………..

…………………………..

 -14أى مبررات أخرى ٌرى الطالب إضافتها
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

علما بان البٌانات الموضحة اعاله والتى تم تحرٌرها بمعرفتى صحٌحه وتحت مسئولٌتى وفى حالة ثبوت عكس ذلك ٌتم

فسخ العقد وسحب الشقة دون إنذار أو تنبٌه ودون االلتجاء للقضاء .
االسم ……………………….
تحريراً فى

/

التوقيع ……………………….

/

بيانات تمأل بمعرفة اإلدارة من واقع استمارة البحث اإلجتماعى -:
إسم الطالب …………….……………………… -:جهة العمل ..………………………… -:المهنة أو الوظٌفة… .……………-:

بٌان أفراد األســرة

مسلسل

االسم

الدخـــل الشــهرى

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

توقيــــع الموظف المختص
)
(

قـــــرار لــجنـــة اإلســــكان
……………….................................................................................………………................
…………………………….......................................................………………… ..........................
..................………………………………………………………………………………………… ......................
مسئول لجنة اإلسكان
الصفة الوظيفية
االســـــــــــــم

……………………………. :

…….......... ………………:

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

قرار لجنة ( القرعة  /توزيع المساكن )
رقم العمـــارة ………… .………………………….الدور …………… …………….رقم الشــقة ……………………………..

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

رئٌس اللجنة

المسئول عن التسلٌم

………….......

………… .......

ـمالحظات هامة :ـ
ٌ -1تم توزٌع النسب المقررة للتملٌك وفقا للقواعد التى ٌضعها المحافظ باالشتراك مع المجلس المحلى على ضوء ظروف كل
محافظة.
ٌ -2عتبر الطلب باطال وٌتم فسخ العقد وسحب الشقة دون إنذار أو تنبٌه فى أى من الحاالت التالٌة :
 ثبوت توافر سكن خاص مالئم فى نطاق المحافظة لصاحب الشـأن أو لزوجته أو أوالده القصر .اذا كان قد سبق حصوله هو أو زوجته على وحدة سكنٌة من مساكن المحافظـــــــــــــة أوالتعاونٌات أو بنك االستثمار .
 ثبوت حصول المواطن على قطعة أرض من التقسٌمات المعدة بمعرفة الوحدة المحلٌة بالمدٌنة أو بالمحافظة بغرض البناء(خاص بمحافظة جنوب سٌناء ).
ٌ -3لتزم صاحب الشأن بسداد قٌمة األقساط الشهرٌة المستحقة على الوحدة التى تم تخصٌصها له حسب نصوص العقد.

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا ًا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  4248لسنة  1998فى شأن تبسٌط إجراءات حصول المواطنٌن على الخدمات
الجماهٌرٌة ومنها خدمة طلب تخصٌص شقق المحافظة ( اإلسكان االقتصادي والمتوسط ) بوحدات اإلدارة المحلٌة وفقا لحاالت
اإلخالء اإلداري  /الزواج الحدٌث  /الحاالت االجتماعٌة  /المنقولٌن من خارج المحافظة  /المعاقٌن  /أفراد القوات المسلحة  /حاالت
أخرى ٌحددها المحافظ المختص ،تلتزم الجهات اإلدارٌة المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتارٌخ - 1999/8/1
كثمرة للتعاون بٌن وزارة التنمٌة اإلدارٌة  ،والمحافظات  -من تحدٌد للمستندات واألوراق  ،والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة
 ،والتوقٌتات الزمنٌة المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأٌها فى الطلب المقدم للحصول علٌها  .وأى مخالفه لذلك ترتب المسئولٌة
وذلك على النحو التالى:

أوالً  -:المستندات واألوراق المطلوبة :

 صورة البطاقة المدنٌة ( شخصٌة  /عائلٌة ) واألصل لالطالع مستندات إضافٌة تختلف من حالة ألخرى وذلك على النحو التالى -: فى حالة اإلخالء اإلدارى -: أصل كعب اإلخالء اإلدارى أو خطاب من الحى . أى مستند ٌثبت إقامته بالعقار ( إٌصال كهرباء  /إٌصال مٌاه  /شهادات مٌالد األبناء …  .الخ) فى حالة الزواج الحديث -: صورة قسٌمة الزواج للزوج واألصل لإلطالع على أال ٌكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من خمس سنوات. صورة قسٌمة الزواج للزوجة واألصل لإلطالع . صورة البطاقة الشخصٌة للزوجة واألصل لالطالع.الحاالت االجتماعية القاسية والملحة -:
مستند الحالة وذلك وفقا لما يلى -:
بالنسبة للمطلقة  -:صورة وثٌقة الطالق واألصل لالطالع  +صور شهادات مٌالد األبناء من مطلقها " إن وجد".بالنسبة لألرامل  -:صورة شهادة وفاه الزوج واألصل لالطالع  +صور شهادات مٌالد أبنـاء المتوفى " إن وجد".بالنسبة لفقد العائل :ـ صورة أعالم الوراثة أو قٌد عائلى .بالنسبة للحاالت االجتماعٌة الملحة األخرى والكوارث -:مستند ٌؤٌد نوع الحالة.بالنسبة للحاالت المرضٌة :ـ شهادة طبٌة تفٌد إصابة طالب الخدمة أو أحد أفراد أسرته بأحد األمراض التى تتطلب سكن آخرصحً.
ـ فى حالة المنقولين من خارج المحافظـة -:
ـ صورة معتمدة من قرار النقل من الجهة المنقول منها ( على أال ٌكون قد مضى على تسلمه العمل أكثر من سنة مٌالدٌة ).
ـ صورة من إقرار استالم العمل .
 فى حالة المعاقين -:ًا
 شهادة تأهٌل محددا بها نسبة العجز 0بالنسبة ألفراد القوات المسلحة:ـ
 إخطار من هٌئة التنظٌم واإلدارة بالقوات المسلحة.بالنسبة للحاالت التى يحددها المحافظ المختص:ـ
 -مستند ٌؤٌد نوع الحالة.

ثانيا ً  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
 -بدون رسوم

ثالثا ً  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تعلن جهة اإلدارة قرارها فى طلب تخصٌص شقق المحافظة ( اإلسكان االقتصادي والمتوسط ) وفقا للبرنامج الزمنى الذى تعده
المحافظة لهذا الغرض

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقٌت المحدد  ،أو طلب مستندات أو مبالغ إضافٌة تحت اى مسمى ٌمكنك االتصال بإحدى
الجهات التالٌة -:
المـــحــــافــظــــــــــة

ت:

هيئه الرقابة االدارية المركز الرئيسى بالقاهرة ت 02/ 2902728 :
مكتب الرقابة االدارية بالمحافظة

ت:

