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 إدارة أمالك الحكهمة - سمطة األراضي
 رقم الهثيقة:  التاريخ:الصفحة:                    

 إفادات )إسكان وتقاعد(اسم الهثيقة:  ةحدب الطعامم زمن العطمية:
 اعتطاد الطدير العام: (شيكل )إلفادات االسكان 72الرسهم: 

 
 العطمية )االجراء( .1

 

 أواًل: إفادات التقاعد
 يحضر الطهاطن حاماًل نطهذج التقاعد الخاص بديهان الطهظفين. (1

 يكهن لدمطة األراضي مكان خاص بالظطهذج لمتهقيع بخمه طرف الطهظف الطتقاعد. (2

 هد ذمة مالية عمى الطهظف الطتقاعد.يتم فحص االنتفاع والتعديات في قدم االستقبال والتأكد من عدم وج (3

في حال عدم وجهد ذمة مالية أو تعديات يتم طباعة نطهذج خمه الطرف لمطهظف الطتقاعد ويتم تهقيع هذا  (4

 الظطهذج من قبل الطهظف الطختص ومدير عام أمالك الحكهمة ويتم أرشفته في قدم االستقبال.

 أمالك الحكهمة والطهظف الطختص.يتم التهقيع عمى نطهذج التقاعد من قبل مدير عام  (5

 ُيدمم نطهذج التقاعد إلى الطهظف الطتقاعد. (6

 ثانيًا: إفادات اإلسكان
 يتقدم الطهاطن بطمب إلى مدير عام أمالك الحكهمة. (1

 ُيحهل الطمب من مدير عام أمالك الحكهمة إلى قدم االستقبال. (2

 تيش.يتم التأكد من عدم وجهد تعديات من خالل دائرة الطتابعة والتف (3

 يتم فحص الطمب في قدم االستقبال عمى البرنامج والتأكد من عدم وجهد ذمة مالية. (4

 في حال عدم وجهد ذمة مالية أو تعديات يتم طباعة نطهذج إفادة لإلسكان بخمه الطرف. (5

 شيكل قبل تدميم اإلفادة. 27يتم تحصيل الرسهم الطقررة بقيطة  (6

 بعد الدفع.يتم تهقيع الظطهذج من قبل مدجل أراضي غزة  (7

 ُتدمم اإلفادة لمطهاطن. (8
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 مخطط سير العطمية .7
 أواًل: إفادات التقاعد

 .يحضر الطهاطن حاماًل نطهذج التقاعد الخاص بديهان الطهظفين
 

 .يكهن لدمطة األراضي مكان خاص بالظطهذج لمتهقيع بخمه طرف الطهظف الطتقاعد
 

 .لتأكد من عدم وجهد ذمة مالية عمى الطهظف الطتقاعديتم فحص االنتفاع والتعديات في قدم االستقبال وا
 

في حال عدم وجهد ذمة مالية أو تعديات يتم طباعة نطهذج خمه الطرف لمطهظف الطتقاعد ويتم تهقيع هذا 
 .الظطهذج من قبل الطهظف الطختص ومدير عام أمالك الحكهمة ويتم أرشفته في قدم االستقبال

 
 .قاعد من قبل مدير عام أمالك الحكهمة والطهظف الطختصيتم التهقيع عمى نطهذج الت

 

 .ُيدمم نطهذج التقاعد إلى الطهظف الطتقاعد

 ثانيًا: إفادات اإلسكان
 .يتقدم الطهاطن بطمب إلى مدير عام أمالك الحكهمة

 
 .ُيحهل الطمب من مدير عام أمالك الحكهمة إلى قدم االستقبال

 
 .ات من خالل دائرة الطتابعة والتفتيشيتم التأكد من عدم وجهد تعدي

 
 .يتم فحص الطمب في قدم االستقبال عمى البرنامج والتأكد من عدم وجهد ذمة مالية

 
 .في حال عدم وجهد ذمة مالية أو تعديات يتم طباعة نطهذج إفادة لإلسكان بخمه الطرف

 
 .شيكل قبل تدميم اإلفادة 72يتم تحصيل الرسهم الطقررة بقيطة 

 
 .يتم تهقيع الظطهذج من قبل مدجل أراضي غزة بعد الدفع

 
 .ُتدمم اإلفادة لمطهاطن

 
 


