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المستندات الالزمة إلصدار وثيقة البيوت
 - 1البطاقةُ المدنية لصاحب العالقة  +صور ٍة عنها
 - 2البطاقةُ المدنية لزوجته أو زوجاتِه  +صور ٍة عنها
 - 3جنسيةُ الزوج ِة  +صور ٍة عنها
ت الميالد لألبناء
صور عن شهادا ِ
َ -4
بنك التسليف واإلدِّخار بأسماء أصحاب العالقة بشرط أال يكون قد
 - 5شهادةُ لمن يهمه األمر من ِ
مضى على إصدارها ثالثة أشهر

ِِ

المستندات الالزمة إلصدار وثيقة القسائم

 - 1البطاقةُ المدنية لصاحب العالقة  +صور ٍة عنها
 - 2البطاقةُ المدنية لزوجته أو زوجاتِه  +صور ٍة عنها
 - 3جنسيةُ الزوج ِة  +صور ٍة عنها
ت الميالد لألبناء
 - 4ص َور عن شهادا ِ
بنك التسليف واإلدِّخار بأسماء أصحاب العالقة بشرط أال يكون قد
 - 5شهادةُ لمن يهمه األمر من ِ
مضى على صدورها ثالثة أشهر
ب من وزارة الكهرباء
َ - 6كشْفُ حسا ٍ

