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 ست واللوائح والتنظيماا والقراراا الالزمة لقيام المؤسسة .إعداد النظام األسا –ارنتقالية 
11 

 . 10 سريان اللوائح والقراراا المعمول بها لحين صدور اللوائح والقراراا الجديدة 

 . 10 بداية سريان القانون 

   11 .0991لسنة   17المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 

  
 1883 لسـنة [41] رقم قانون

  السكنية الرعاية شأن في

 

 ، الدسـتور على اإلطالع بعد
  

 التجارية. الشركات قانون بإصدار 1691 لسنه [15] رقم القانون وعلى -

  . المحاسبة ديوان بإنشاء 1694 لسنة  [31] رقم القانون  وعلى -

 للمنفعأة المؤقأ  واالسأتيءء الملكيأة نأع  شأنن في 1694 لسنة [33] رقم القانون وعلى -

  . العامة

  . له المعدلة والقوانين العامة المناقصات شنن في 1694 لسنة [33] رقم قانونال وعلى -

 .واالدخار التسليف بنك بإنشاء 1695 لسنة [31] رقم لقانونا وعلى -

 .له المعدلة والقوانين الكوي  بلدية شنن في 1632 لسنة  [15] رقم القانون   وعلى -

 والقأأوانين لإلسأأكان العامأأة ةالهيئأأ بإنشأأاء 1634 لسأأنة  [15] رقأأم القأأانون وعلأأى -

 له. المعدلة

 العامأأة الميعانيأأة إعأأداد بقواعأأد 1631 لسأأنة [31] رقأأم بقأأانون المرسأأو  وعلأأى -

  . الختامي والحساب تنفيذها على والرقابة

  . المدني القانون بإصدار 1611 لسنة [93] رقم القانون وعلى -

   له المعدلة والقوانين الدولة أمءك نظا  شنن في 1611 لسنة [115] رقم القانون وعلى -

  .القصر لشئون العامة الهيئة إنشاء شنن في 1613لسنة [33] رقم القانون وعلى -

 بنأأك قأأرو  مأأن اإلعفأأاء بشأأنن 1662 لسأأنة [21] رقأأم بقأأانون المرسأأو  وعلأأى -

   . الحكومية البيوت وأقساط واالدخار التسليف

 الرعايأأة نظأأا  شأأنن فأأي 1616 لسأأنة [1119]  رقأأم الأأواراء مجلأأ  قأأرار وعلأأى -

 .السكنية

 وأصدرناه. عليه صدقنا وقد نصه اآلتي القانون على األمة مجل  وافق -
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 األول لبابا

    السكنيةالسكنية  للرعايةللرعاية  العامةالعامة  المؤسسةالمؤسسة

  

  (  1  مادة ) 

 للرعايأأة العامأأة المؤسسأأة "" تسأأمى ، مسأأتقلة ميعانيأأة تذا عامأأة مؤسسأأة تنشأأن 

 المخأأت  الأأواير إلشأأرا  وتخضأأ  ، االعتباريأأة الشخصأأية لهأأا وتكأأون  "" السأأكنية

 . والمؤسسة بالواير القانون هذا في إليهما ويشار ، اإلسكان بشئون

 
) (  2   مادة  )

1
)   (2)  

 :وعينيه نقدية  ، حصتين من المؤسسة مال رأس يتكون

    

   : النقدية الحصة : أورً 

 

 ،( كأويتي دينأار مليأون وسأتماةة مليأار ) ( د.ك 1،911،111،111) ومقدارها  

 تأوفير ويجأوا . دفعأات علأى أو واحدة دفعه فيها العيادة أداء المالية واير يخول

 والمؤسسأات والهيئأات الحكوميأة بالجهأات االسأتعانة طريق عن الءا  التمويل

  العامة.

 

  : العينية الحصة : نياً ثا

 مسأأأتقبء تخصأأأ  التأأأي وكأأأذلك ، حاليأأأا   المخصصأأأة األراضأأأي مأأأن وتتكأأأون  

   . السكنية الرعاية ألغرا 

 

 

                                                 
1
  . التعديل قبل نصه وكان ،  1665 لسنة (12) رقم بالقانون مستبدل (أور) البند (  

 أو واحأدة دفعأة أداءهأا الماليأة وايأر يخأول ، كأويتي دينأار مليأون آلفأا ومقدارها :النقدية الحصة أورً ]

 بالقأانون واالدخأار التسأليف لبنأك دفعأه سأبق مأا المؤسسأة مأال رأس من مدفوعا   ويعتبر ، تدفعا على

 هأذه يخ  فيما للبنك المالي المركع تصفيه وناتج ، العقاري االةتمان ألغرا 1695 لسنة (31) رقم

 والهيئأأأات الحكوميأأأة بالجهأأأات االسأأأتعانة طريأأأق عأأأن الأأأءا  التمويأأأل تأأأوفير ويجأأأوا األغأأأرا ،

 : أوال     التعأأديل قبأأل نصأأه وكأأان 2113 لسأأنة 45 رقأأم بالقأأانون وعأأدل  وغيرهأأا العامأأة سأأاتوالمؤس

 علأى أو واحأدة دفعأه أداءها المالية واير يخول ( كويتي دينار مليون 511) ومقدارها : النقدية الحصة

 مؤسسأاتوال والهيئأات الحكوميأة بالجهأات االستعانة طريق عن الءا  التمويل توفير ويجوا ، دفعات

   . وغيرها العامة
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 (2) ( 3) (  3  مادة  )

 ـ : اآلتيـة واإليرادات األموال ، المؤسسه موارد في يدخل

 الرعايأة حقيلمسأت المقدمأة ، والشأقق البيأوت تمليأك وأقساط القساةم بي  حصيلة - 1

   السكنية.

  . الهيئة تصفيه عن الناتجة واألموال ، الغير لدي لإلسكان العامة الهيئة حقوق - 2

 التأأي المبأأال  وكأأذلك ، بضأأمانها أو الحكومأأة أمأأوال مأأن المؤسسأأة تقترضأأه مأأا - 3

    . ومستلعماته البناء مواد لدعم المؤسسة ميعانية في الدولة تدرجها

  قبولها. المؤسسة إدارة مجل  يقرر التي والوصايا توالهبا التبرعات - 4

   المؤسسه. ميعانية في العجع لسد الدولة تخصصها التي المبال  - 5

النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنميأة االقتصأادية العربيأة  - 9

 .2113( لسنة 31المقررة بمقتضى القانون رقم )

جير الأأذي يتقأأرر تحصأأيله مأأن قأأاطني البيأأوت منخفضأأة مقابأأل االنتفأأا  أو التأأن - 3

التكاليف التى تخص  لمن يسأتحقها وفقأا  للقواعأد والشأروط التأى يصأدر بهأا 

 قرار من الواير بعد موافقة مجل  اإلدارة.

( لسأأنة 23عاةأأدات بيأأ  العقأأارات بأأالمعاد العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  القأأانون رقأأم ) - 1

 المشار إليه. 1665

 ثمار المؤسسة ألموالها. عاةد است - 6
)  (  4   مادة  )

3
)  (

4
) 

 .تتولى المؤسسة تطبيق نظا  الرعاية السكنية المنصوص عليه في هذا القأانون

 ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقو  بما ينتي:ـ  

إعداد تصاميم األحياء والوحدات السكنية ألغرا  الرعاية السكنية للمواطنين   - 1

   الجهات المعنية وفقا  لسياسات وخطط الدولة.والتنسيق في ذلك م

التعاون م  الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافأق العامأة ليحيأاء السأكنية  - 2

المشار إليها ، والتعاون م  الجهأات المتخصصأة فأي مجأاالت البنأاء والتعميأر 

  واإلسكان . 

                                                 
1
حصأأيلة بيأأ  القسأأاةم ] ، وكأأان نصأأه قبأأل التعأأديل  1665( لسأأنة 12( معأأدل بالقأأانون رقأأم )1( البنأأد ) 

   [الرعاية السكنية. وأقساط تمليك البيوت والشقق والقرو  المقدمة لمستحقـي
2
 2115لسنة  3[ بالقانون رقم  6،  1،  3،  9( أضيف  البنود أرقا  ]  
3
تيسير االةتمان العقاري  – 5وكان نصه: )  1665لسنة  12[ بموجب القانون رقم 5( ألغى البند ] 

 [.ألغرا  الرعاية السكنية
4
استثمار أموالها بما   – 11 ]وكان نصه قبل التعديل  2119لسنة  29[ بالقانون رقم 11( عدل البند ] 

  [.اية السكنيةيساعدها على الوفاء بالتعاماتها في تحقيق أغرا  الرع
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يها في هذا القانون لمأن توفير العدد المناسب من البداةل السكنية المنصوص عل - 3

 تتوفر فيهم شروطها. 

 بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك.   - 4

 )) ملغاة ((  - 5

االسأأتعانة بتجأأارب الأأدول األخأأري فأأي مجأأاالت اإلسأأكان ، واالسأأتفادة مأأن  - 9

 الشركات العالمية ذات الخبرة المتميعة في هذا المجال . 

 عداد الدراسات والبحوث المتعلقة باإلسكان وبتمويل المشاري  الخاصة به.إ - 3

اقتراح سياسة الدعم المناسب لتوفير مواد البناء ومستلعماته لمستحقي الرعايأة  - 1

 السكنية.  

  توفير بدل اإليجار.  - 6

بمأا يسأاعدها علأى   - فيما عدا مشأروعات الرعايأة السأكنية –استثمار أموالها  -11

 .لوفاء بالتعاماتها في تحقيق أغرا  الرعاية السكنيةا

 (3) (  5)  مادة  
للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها ، حأق تملأك العقأارات والمنأـقوالت وحأق  

التصر  فيها.  وتعتبر أغرا  الرعاية السكنية  من أعمال المنفعة العامة في تطبيأق 

فأي شأنن نأع  الملكيأة واالسأتيءء المشأار إليأه  1694( لسأنة 33أحكا  القانون رقأم )

 .المؤق  للمنفعة العامة 

 وتعتبر األموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العا . 
 ( 7) (   8) مادة 

 ملغاة

 

 

 

 (3) ( 1) مادة 

                                                 
1
وكأان نصأها قبأل التعأديل ] للمؤسسأة  2115( لسأنة 3[ فقرة األخيأرة بالقأانون رقأم )5( عدل  المادة ] 

في سبيل تحقيق أغراضها ، حق تملك العقارات والمنقوالت وحق التصأر  فيهأا . وتعتبأر أغأرا  

 المشار إليه [. 1694لسنة  33الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكا  القانون 
     
2
وكأان نصأها  2119لسأنة  29ثأم ألغيأ  بالقأانون رقأم  2115لسأنة  3( بالقانون رقم 9( عدل  المادة ) 

 قبل التعديل:

] للمؤسسأأة أن تؤسأأ  بمفردهأأا أو تشأأارك فأأي تنسأأي  شأأركات تتصأأل بنغراضأأها وتسأأاعد علأأى       

 أو تساهم في رأس مالها. تحقيقها ، 

تضمن نصيب المؤسسة في الشركات التى تؤسسأها أو تشأارك فأي تنسيسأها أو تسأاهم ي يجوا أن وال      

في رأس مال أي حصة عينية ، ويعتبر بأاطء بطءنأا مطلقأا  كأل تصأر  يأتم علأى خأء  حكأم هأذه 

 [الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار .
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 ملغاة 

 

 (   1)  مادة    

 

 تعتبأأر مسأأاهمة الشأأركات العالميأأة الداخلأأة ببرنأأامج العمليأأات المتقابلأأة فأأي مشأأاري 

 الرعاية السكنية وفاء بجعء من التعاماتها بموجب هذا البرنامج. 

 
) (   8)  مادة   

2
 ) 

تقأأأو  المؤسسأأأة بالتعأأأاون مأأأ  الجهأأأات المعنيأأأة ، بإعأأأداد ومتابعأأأة الدراسأأأات  

واألبحأأاث العالميأأة المتعلقأأة بنعمأأال التصأأاميم اإلنشأأاةية واألصأأول الفنيأأة لهأأا ، طبقأأا  

ل بهأأأا فأأأي الأأأدول المتقدمأأأة ، وبمراعأأأاة طبيعأأأة التربأأأة للمواصأأأفات القياسأأأية المعمأأأو

وذلك بهد  تخفيض تكلفأة البنأاء عأن كاهأل مسأتحقي الرعايأة السأكنية مأن   ،والمناخ

 .   هالمواطنين إلى أقصى حد ممكن ،  م  مراعاة الحفاظ على سءمة البناء وأمان

ت القياسأية ويصدر قرار من بلدية الكوي  ، باالتفاق م  المؤسسة ، بالمواصفا 

لإلنشأأأاءات والمبأأأاني التأأأي تأأأتمخض عنهأأأا الدراسأأأات واألبحأأأاث وتحقأأأق األهأأأدا  

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتتولى المؤسسة إعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها اإلسكانية وفقا  للأنظم  

 والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكوي .

 
 (  10)  مادة   

 

لمؤسسأأة مجلأأ  إدارة، يشأأكل بقأأرار مأأن مجلأأ  الأأواراء ، برةاسأأة يكأأون ل 

 الواير وعضويـة كل من : ـ

 المدير العا  للمؤسسة .  - 1

سأأأتة ال تقأأأل درجأأأاتهم عأأأن درجأأأة وكيأأأل واارة مسأأأاعد ، يمثلأأأون الجهأأأات  - 2

 المختصة والتي لها عءقة باإلسكان . 

 ثءثة من ذوي الخبرة واالختصاص .  - 3

ة المؤسسأأأة أن يأأأدعو لحضأأأور جلسأأأاته، مأأأن يأأأراه مأأأن ولمجلأأأ  إدار

 المختصين دون أن يكون له صوت معدود. 

                                                                                                                                            
1
وكأان نصأها  2119لسأنة  29ثأم ألغيأ  بالقأانون رقأم  2115لسأنة  3( بالقانون رقم 3( عدل  المادة ) 

قبأأأل اإللغأأأاء ) للمؤسسأأأة القيأأأا  بتمويأأأل الشأأأركات المملوكأأأة لهأأأا أو للدولأأأة أو ألحأأأدي  الهيئأأأات 

والمؤسسات العامة ملكية كاملة ، وكأذلك شأركات المسأاهمة ذات االكتتأاب العأا  التأي يأدخل النشأاط 

ت الرعاية السأكنية للمأواطنين وفقأا ألحكأا  هأذا القأانون العقاري في أغراضها وذلك لقيا   بمشروعا

.) 
 
2
 .2115( لسنة 3( بالقانون رقم )6( أضيف فقرة جديدة  إلى المادة ) 
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وال يكأأون اجتمأأا  المجلأأ  صأأحيحا  إال بحضأأور أغلبيأأة أعضأأاةه بمأأن 

 .فيهم الرةي 

وتحأأأدد مأأأدة عضأأأوية المجلأأأ  وحأأأاالت تجديأأأدها أو سأأأقوطها ونظأأأا  العمأأأل 

غلبيأة الءامأة إلصأدار قراراتأه بالمجل  وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتأه واأل

ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجأان المتفرعأة عنأه،  بقأرار يصأدر مأن مجلأ  

 الواراء. 

 
 (   11)  مادة   

يخأت  مجلأأ  اإلدارة برسأم السياسأأة العامأة للمؤسسأأة وأهأدافها ضأأمن خطأأة  

 التنمية العامة للدولة، وله على األخ : ـ

سأأكانية قصأأيرة ومتوسأأطة وطويلأأة المأأدي ، فأأي وضأأ  الخطأأط والسياسأأات اإل - 1

ضوء النمو اإلسكاني ، ومتابعة تنفيأذها وتقييمهأا وتطويرهأا بمأا يحقأق أهأدا  

 المؤسسة. 

 اقتراح القوانين التي تحقق أهدا  المؤسسة، وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشنن .  - 2

 غرا  الرعاية السكنية إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخص  أل - 3

 إقرار مشرو  الميعانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة .  - 4

 الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة .  - 5

إصأأدار القأأرارات الءامأأة لتنظأأيم الشأأئون الماليأأة واإلداريأأة ، بمأأا فأأي ذلأأك  - 9

توريأأأد والمقأأأاوالت والتعاقأأأد علأأأى اللأأأواةل الءامأأأة ألعمأأأال االسأأأتثمار وال

المشأأأروعات ، وكافأأأة أعمأأأال المناقصأأأات والمعايأأأدات ، وإصأأأدار اللأأأواةل 

المتعلقأأة بأأنظم العأأاملين وتحديأأد مرتبأأاتهم وكافأأة القواعأأد المتعلقأأة بشأأؤونهم 

 الوظيفية بعد موافقة مجل  الخدمة المدنية .

 

 

 

 (3)(   12)  مادة   

                                                 
1
فأي شأنن إلغأاء النصأوص المانعأة  99/61( ملغاة بموجب القانون رقأم 12( الفقرة األخيرة من المادة ) 

لرقابأة ديأوان المحاسأبة وقأانون المناقصأات من خضأو  بعأض الهيئأات العامأة والمؤسسأات العامأة 

وكـأأـان نصأأها ] وال تخضأأ  أعمأأال المؤسسأأة ألحكأأا  قأأانون المناقصأأات العامأأة وال للرقابأأة  العامأأة.

 المسبقة لديوان المحاسبة [ .
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، ويكأون لأه ناةأب أو أكثأر، ويصأدر بتعييأنهم           يتولى إدارة المؤسسأة مأدير عأا  

 مرسو  ، وذلك لمدة أرب  سنوات قابلة للتجديد . 

ويمثل المدير العا  المؤسسأة فأي عءقتهأا بأالغير وأمأا  القضأاء ، ويكأون لمأن  

يأأأوكلهم مأأأن محأأأامي المؤسسأأأة أو غيأأأرهم حأأأق الحضأأأور عنهأأأا أمأأأا  كافأأأة الجهأأأات 

األحكا  أما  كافة درجات التقاضي ، ويكون المأدير العأا  القضاةية ، وحق الطعن في 

مسأأئوال عأأن تنفيأأذ السياسأأة التأأي يرسأأمها مجلأأ  اإلدارة ، ويخأأت  بأأإدارة المؤسسأأة 

وكأأذلك القيأأا  بكأأل مأأا نأأ  فأأي قأأانون أو الةحأأة علأأى اختصاصأأه بأأه ، ويجأأوا لأأه أن 

 يفو  في بعض اختصاصاته نواب المدير العا . 

  
 

  (  13   مادة  )

شهر التالية النتهاء أثءثة اليقد  مدير عا  المؤسسة إلى مجل  اإلدارة ، خءل  

 السنة المالية ، ما ينتي:ـ

الميعانية الختامية للمؤسسة ، مشفوعة ببيانات تفصيلية عأن مفأردات األصأول  (  أ

 والخصو  .

 حساب عا  لإليرادات والمصروفات . ب ( 

 .وحالتها الماليةتقرير عا  عن أعمال المؤسسة  ج ( 

 

 

=/=/= 
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 الباب الثانـى

 

 األحكام العامــــــــــــــــــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  الثاني  الباب

 العامة األحكام

)  (1) (  14   مادة  )
2
) 

 

                                                 
1
وكان نصها قبأل التعأديل  1665( لسنة 12( بموجب القانون رقم)14( عدل  الفقرة األولى من المادة ) 

آلتي : ـ ) يأأتم تأأوفير الرعايأأة السأأكنية  ليسأأر الكويتيأأة وفقأأا  ألسأأبقية تسأأجيل الطلبأأات بالمؤسسأأة كأأا

 بحسب نو  الرعاية السكنية من قساةم وبيوت وشقق وقرو [ .
2
 1، وقد صدر القانون رقم  2115لسنة  3[ بالقانون رقم 14(  أضيف  الفقرة األخيرة إلى المادة ] 

األشخاص ذوي اإلعاقة والذي حدد ضوابط مختلفة للحصول على  في شنن حقوق 2111لسنة 

 المسكن المءةم للمعاق.
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 الطلبأأات تسأأجيل ألسأأبقية وفقأأا   ، الكويتيأأة ليسأأر السأأكنية الرعايأأة تأأوفير يأأتم 

   وشقق. وبيوت قساةم من ، السكنية الرعاية و ن بحسب  ،بالمؤسسة

 العامأة الهيئأة لأدي الطلبأات تسأجيل بنسأبقية القانون، هذا أحكا  تطبيق في ويعتد

 لرغبأات وطبقأا السأكنية، الرعاية نو  حسب تصنيفها بعد وذلك به، العمل قبل لإلسكان

   أصحابها.

 بالشأأأروط ةالمؤسسأأأ إدارة مجلأأأ  موافقأأأة بعأأأد ، الأأأواير مأأأن قأأأرار ويصأأأدر 

 أنأوا  لمختلأف الطلبأات لتسأجيل استيفاؤها يلع  التي واإلجراءات واألوضا  والقواعد

 إليها. المشار الرغبة إبداء وكيفية ، أخر إلى نو  من وتحويلها السكنية الرعاية

 للكويتيأة المءةأم المسأكن بتوفير المؤسسة تقو  األولى الفقرة أحكا  من واستثناء 

 للشأأروط وفقأأا   انتفأأا  بصأأفة وذلأأك أبنأأاء منأأه ولهأأا كأأويتي غيأأر مأأن المتعوجأأة المعاقأأة

  اإلدارة. مجل  من قرار بها يصدر التي والضوابط
) (  15  مادة  )

1
) (

2
) 

 الرعايأأة فأأي خاصأأة أولويأأة اآلتيأأة للفئأأات يكأأون ، السأأابقة المأأادة أحكأأا  مأأن اسأأتثناء

  ـ السكنية:

  .  الشهداء أسر - 1

  . المرتهنين المدنيين من حكمهم ـيف ومن األسري أسر - 2

  . القصر األيتا  أسر - 3

  . المعاقين أسر - 4

 والقواعأد بالشأروط المؤسسأة إدارة مجلأ  موافقة بعد الواير من قرار ويصدر 

  ، المأادة هأذه فأي عليهأا المنصأوص األولويأات مأن لإلفأادة توفرهأا الءا  واإلجراءات

   األولويات. هذه من تفيد التي سراأل ومفهو  اإلعاقة مفهو  وتحديد

 بهأأذا العمأأل بعأأد بالتنسأأي  الكويتيأأة الجنسأأية علأأى الحاصأألين أولويأأة وتحسأأب 

 هأذه على حصولهم قبل فيهم السكنية الرعاية طلب تقديم شروط توافر تاريخ من القانون

 الجنسية.

 بأوللق توافرهأا الواجأب بالشروط اإلخءل عد  وم  السابقة الفقرة مراعـاة وم  

 حصألوا ممأن كأويتيين غيأر مأن المتعوجأات الكويتيأات طلبأات أولويأة تحسأب ، الطلب

 أو 1616 عأا  فأي وتسأجيلها قبولهأا تأم طلبأات لهأن كان  الءةى الكويتية الجنسية على

 الجنسأية على العوج حصول تاريخ من اعتبارا السكنية الرعاية على للحصول ذلك قبل

   الكويتية

 

                                                 
1
 .2115( لسنة 3( بموجب القانون رقم )15( أضيف  الفقرة قبل األخيرة إلى المادة ) 
2
 . 2111لسنة  2( أضيف  الفقرة األخيرة بمقتضى القانون رقم  
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 (    18)  مادة  

        يشأترط للحصأأول علأأى الرعايأأة السأأكنية المنصأأوص عليهأأا فأأي هأأذا القأأانون ،  

أال يكون رب األسأرة مالكأا  لعقأار أو مشأتركا  فأي ملكيأة عقأار يأوفر ألسأرته الرعايأة 

السكنية المناسبة ، وفي تطبيق هذا الحكم ، يعتبر العقار مملوكأا  لأرب األسأرة إذا كأان 

كان  ، مباشرة أو غير مباشرة إلى اوجته أو إلأى أحأد  ، بني وسيلة هقد آل عن طريق

 أوالده الذين يعولهم . 

وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكا  الفقرة السابقة ، بقرار يصأدر مأن  الأواير 

 بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة . 

 
) (  11)  مادة  

1
) 

وا خمأأ  تلتأأع  المؤسسأأة بتأأوفير الرعايأأة السأأكنية لمسأأتحقيها فأأي مأأدة ال تجأأا 

 سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية. 

واستثناء من أحكا  الفقرة السابقة ، يكون تأوفير الرعايأة السأكنية للمسأتحقين المسأجلة 

طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، خءل مأدة ال تجأاوا ثمأاني سأنوات مأن تأاريخ 

سأأجل طلبأأاتهم أثنأأاء هأأذه  المأأدة، يأأتم العمأأل  بأأه ، وبالنسأأبة إلأأى المسأأتحقين الأأذين ت

 توفيرها لهم خءلها  أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر. 

وتلتع  الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرةيسأية لهأذه  

ك فأي األراضي م  قيامها على نفقتها بإاالة ما يخصها مما قأد يظهأر مأن عواةأق وذلأ

ُ  ألحكا  هذا القانون  .مواعيد تتعامن م  المشاري  اإلسكانية المطروحة وفقا 

 

 
 (  11)  مادة  

يجوا االستبدال بين أنوا  الرعاية السأكنية فيمأا بأين الحاصألين عليهأا أو فيمأا  

بيأأأنهم وبأأأين المؤسسأأأة ، وذلأأأك فأأأي الحأأأاالت وطبقأأأا للشأأأروط والقواعأأأد واألوضأأأا  

 بها قرار من الواير ، بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة. واإلجراءات التي يصدر

 (7) (  18)  مادة  
يستحق رب األسرة إعتبارا   من أول الشأهر التأالي  النقضأاء شأهر مأن تأاريخ  

                  تقديمأأأأه طلأأأأب الحصأأأأول علأأأأى الرعايأأأأة السأأأأكنية بأأأأدل إيجأأأأار شأأأأهري مقأأأأداره 

                                                 
1
 .2115( لسنة 3بالقانون رقم )( 13( أضيف  الفقرة األخيرة  إلى المادة ) 
2
وكأان نصأها قبأل التعأديل ) يسأتحق رب األسأرة  2119( لسأنة 29( بالقانون رقأم )16مادة )عدل  ال(  

بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط  والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من الواير بعد موافقأة 

 .(مجل  اإلدارة
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المؤسسأة شأهريا  حتأى تأاريخ حصأوله علأى ) ماةه وخمسأون دينأار كويتيأا( تدفعأه لأه 

 الرعاية السكنية. 

وال يسأأتحق هأأذا البأأدل رب األسأأرة الأأذي يتمتأأ  بحكأأم وظيفتأأه بسأأكن أو بأأدل  

إيجار نقدي  فإذا قل البدل الأذي يتقاضأاه عأن بأدل اإليجأار المقأرر فأي الفقأرة السأابقة 

 ورة.دفع  له المؤسسة الفرق بين البدلين ، وفقا لحكم الفقرة المذك

فروق مالية عن الفترة الماضأية  أيوفي جمي  األحوال ال يستحق رب األسرة  

 السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة . 

 

 
 (    20)  مادة  

يجوا إفادة األسرة المشأمولة بالرعايأة السأكنية مأن المعايأا الجديأدة أو العيأادة  

روط والقواعد التي يحددها قرار يصأدر في المعايا التي قررها هذا القانون ، طبقا  للش

مأأن الأأواير بعأأد موافقأأة مجلأأ  إدارة المؤسسأأة ، ويسأأري هأأذا الحكأأم علأأى المعايأأا 

والعيأأادة فيهأأا التأأي يصأأدر بهأأا أحأأد القأأرارات المشأأار إليهأأا فأأي هأأذا القأأانون وطبقأأا  

 ليحكا  الواردة فيه . 

 

 

=/=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الباب الثالث

 

 في
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 لبيوت والشققتوفير القسائم وا 

 
 

 
  
 
 
 

 الباب الثالث

 في توفير القسائم والبيوت والشقق

 (    21)  مادة  

تتأأولى المؤسسأأة توايأأ  القسأأاةم علأأى مسأأتحقيها بأأثمن رمأأعي يحـأأـدده مجلأأ  

 اإلدارة. 

ال بالقأدر الأذي تقتضأيه إوال يجوا أن تتفاوت مساحات القساةم فأي المنطقأة الواحأدة ، 

 يم . الضرورات الفنية للتقس

 

 
 (   22)  مادة  

 يشترط الستحقاق قسيمة : 
 

يكون قد ثمن لرب األسرة عقأار بمبلأ  يعيأد علأى مأاةتي ألأف دينأار كأويتي   أر - 1

ويعتبر العقار مملوكا  لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأني وسأيلة كانأ    

 لهم . مباشرة أو غير مباشرة ، إلى اوجته أو إلى أحد أوالده الذين يعو

أن يكون رب األسرة قادرا  على بناء القسيمة ، ويعتبر كأذلك مأن كأان مسأتحقا   - 2

لقر  الرعاية السكنية المنصوص عليه في هأذا القأانون ، أو كأان قأد ثمأن لأه 

 عقار بمبل    ال يقل عن قيمة القر  المشار إليه وق  التثمين .
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، وايأأادة الحأأد  وتحأأدد قواعأأد وشأأروط تطبيأأق أحكأأا  البنأأدين السأأابقين

( بقأأرار مأأن الأأواير بعأأد موافقأأة مجلأأ  إدارة 1المنصأأوص عليأأه فأأي البنأأد )

 المؤسسة . 
 (   23)  مادة  

 يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي : ـ

سداد قيمأة القسأيمة قبأل الموعأد المحأدد إلدراج أسأماء المسأتحقين فأي كشأو   - 1

شأأرط إخطأأار المسأأتحق ال اعتبأأر قأأرار التخصأأي  كأأنن لأأم يكأأن ، بإالقرعأأة و

بقرار التخصي  وبالموعد المحدد إلدراج أسماء المستحقين في هذه الكشو  

 بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بنكثر من شهرين . 

بنن يشر  في البناء عليهأا خأءل سأنه مأن تأاريخ تسأليمه القسأيمة علأى أن يأتم  - 2

 ات من هذا التاريخ. البناء عليها خءل مدة أقصاها ثءث سنو

 

 

 

 

 

 (   24)  مادة  

تلتع  المؤسسة بتواي  البيوت والشقق على األسر المسجلة طلباتها لهذا النأو   

من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقا  للتكلفة الفعليأة بمراعأاة الأثمن الرمأعي للمتأر 

رط أال تجأاوا ( مأن هأذا القأانون وبشأ21المرب  من األر  المشأار إليأه فأي المأادة )

 قيمة البي  أو الشقة الحد األقصى لمبل  القر  المنصوص عليه في القانون .  

وال يجوا أن يتحمل المستحق للشقة أال بنصيبها من قيمأة األر  واألساسأات  

والمنأأاف  المشأأتركة بحسأأب مسأأاحة الشأأقة إلأأى مجمأأو  مسأأاحة المبنأأي ، ومأأا يخأأ  

 الشقة  أو الشقق األخري من معايا. 

 (  25) مادة  

يشأأترط فأأيمن يخصأأ  لأأه بيأأ  حكأأومي أو شأأقة أال يكأأون رب األسأأرة مالكأأا  

لعقار تم استمءكه وتثمينه بمبل  يجاوا الحد األقصى لقيمة القأر  المنصأوص عليأه 

( من هذا القأانون ، وفأي تطبيأق هأذا الحكأم يعتبأر العقأار مملوكأا  لأرب 21في المادة )

، بأني وسأيلة مباشأرة أو غيأر مباشأرة ، إلأى اوجتأه  هاألسرة إذا كان قد آل عن طريق

 أو أحد أوالده الذين يعولهم  . 

ويسدد ثمأن البيأ  أو الشأقة علأى أقسأاط شأهرية طبقأا  للشأروط والقواعأد التأي  

 تحدد بقرار من الواير بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة. 
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 (   28)  مادة   

دات التأي يأتم توايعهأا طبقأا  ألحكأا  يسري علأى ملكيأة الشأقق والطوابأق للوحأ    

 هذا القانون ما ورد في القانون المدني مأن تنظأيم لهأذا النأو  مأن الملكيأة ، وذلأك فيمأا 

ال يتعأأار  مأأ  مأأا ورد مأأن أحكأأا  فأأي هأأذا القأأانون ، ويقأأو  قأأرار التخصأأي  مقأأا  

وصأيانته  المستند المثب  لملكية الشقة  أو الطابق في تكوين وشهر اتحأاد إدارة العقأار

 ( من القانون المدني .156ألحكا  المادة )طبقا  

 

 

 

 

 

 

 (2) ( 3 ) (  21)  مادة  
 

يجأأأب أن ال تقأأأـل مسأأأاحة القسأأأيمة أو مسأأأاحة أر  البيأأأ  الحكأأأومى عأأأن                

    (.2  411)أربعماةة متر مرب  ( )

بمأأأا فأأأي ذلأأأك القسأأأاةم ، القسأأأاةم وويجأأأب تخصأأأي  جميأأأ  البيأأأوت والشأأأقق  

لمستحقي الرعاية ، المشار إليه  1665لسنة  23وفقا  ألحكا  القانون رقم صلحة لمستا

المشأأأار إليأأأه  1665لسأأأنة  23السأأأكنية وفقأأأا  ألحكأأأا  هأأأـذا القأأأانون والقأأأانون رقأأأم 

 ا.موبالشروط الواردة فيه

 

  أو الشأأقق           ويقأأ  بأأاطء  بطءنأأا  مطلقأأا  وكأأنن لأأم يكأأن كأأل حجأأع ألي مأأن هأأذه البيأأوت

ألي جهة أو التصأر  فيهأا علأى أي  سبب من األسباب أو تخصيصها  أليأو القساةم 

 وجه بالمخالفة ألحكا  الفقرة السابقة. 

 

                                                 
1
 -وكان نصها قبل التعديل: 2115لسنة  3[ بالقانون رقم 23( عدل  المادة ] 

تطرح الشركات المشار إليها في الباب األول من هأذا القأانون مشأروعاتها علأى  المأواطنين وتكأون ]     

األولويأأة فأأي الحصأأول علأأى الوحأأدات السأأكنية بهأأا للمسأأجلة طلبأأاتهم فأأي المؤسسأأة وبحسأأب أسأأبقية 

 تسجيلها . 

مؤسسة وبين هذه الشركات علأى أن تقأو  بتسأليم كافأة الوحأدات السأكنية ويجوا أن يتم االتفاق بين ال      

 لهذه المشاري  للمؤسسة لتقو  بتوايعها طبقا  ألحكا  هذا الباب.[   
 

2
 .2111لسنة  51بالقانون رقم  23أضيف  إلى المادة الفقرتان األخيرتان من المادة  ( 
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 الباب الثالث مكررا  

   مكررا   21دة  ما  

تلتأع  المؤسسأة، خأـءل ثأأءث سأنوات مأن تأاريخ العمأأل بهأذه المأادة ، بالعمأأل 

على توفير أرا  تكفي إلقامة عدد من المأدن السأكنية ال يقأل عأددها عأن عشأر مأدن 

قسأيمة [ دون أن  111/211وال تقل وحداتها السكنية عن ماةتي ألف قسأيمة سأكنية ] 

ه للمؤسسأة مأن أرا  ودون أن يخأل ذلأك بمأا يحسب مأن ضأمنها مأا سأبق تخصيصأ

 تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

اإلسكان إلى كل من مجل  األمة ومجلأ  الأواراء  لشؤونويقد  واير الدولة 

 خءل شهري يناير ويوليو من كل عا  تقريرا  عما تم توفيره من هذه األراضي.

ريخ تسليمها األراضي الءامة بإقامة المأدن وتلتع  المؤسسة خـءل سنة من تا

السكنية بتنسي  شركات مساهمة عامة كويتيأة علأى أن تكأون شأركة مسأاهمة كويتيأة 

   .لكل مدينة

كما تلتع  المؤسسة بطرح المعايدة العلنية لتنسي  شركة مساهمة لتنفيأذ مدينأة 

رح معايأدة علنيأة الخيران السكنية خءل تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المأادة وطأ

لتنسي  شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطء  السكنية خءل سنة من تاريخ  العمل بهأذا 

 الباب ووفقا  ألحكامه.  

 
 أ - مكررا   21مادة    

تخص  أسهم كأل مأن الشأركات المشأار إليهأا فأي المأادة السأابقة علأى النحأو 

   -التالي: 

 بأأأأين علنيأأأأة معايأأأأدة فأأأأي سسأأأأةالمؤ تطرحهأأأأا %[41] الماةة في أربعون -  أ
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 الكويأ  سأوق فأي المدرجأة المسأاهمة الشركات

 يوافأق التأي األخأري والشركات المالية ليوراق

 المعايأأأدة فأأأي مشأأأاركتها علأأأى الأأأواراء مجلأأأ 

 األدنأى الحأد عأن منها أي رأسمال يقل أال بشرط

 سوق في لتسجيلها به المسموح الشركة لرأسمال

 علأأى المأأعاد سأأىوير الماليأأة، لأأيوراق الكويأأ 

 اإلسأأمية قيمتأأه فأأوق للسأأهم سأأعر أعلأأى يقأأد  مأأن

 ـأأ وجأأدت إن ـأأ التنسأأي  مصأأاريف إليهأأا مضأأافا  

 األولويأة المأعاد عليها رسى التي للشركة وتكون

 وفقأأا   الدولأأة إلأأى تأأؤول التأأي األسأأهم شأأراء فأأي

 القأأانون هأأذا مأأن )ج( مكأأررا   23 المأأادة ألحكأأا 

  حالأة وفأي المأعاد. بأه رسأى الأذي السعر وبنف 

 بأأالمعاد األسأأهم هأأذه تطأأرح رغبتهأأا إبأأداء عأأد 

        البند. هذا ألحكا  وفقا   العلني

 لها. التابعة والجهات للحكومة %[11] ةـــالماة في عشرة - ب

 المواطنين لجمي  العا  لءكتتاب تخص  %[51] الماةة في خمسون - ج

 

 إلأى المأادة هأذه مأن ]أ[ البنأد ألحكأا  وفقأا   األسأهم بيأ  عن الناتجة العيادة تحول -  د

 للدولة. العا  االحتياطي

 مكأررا   33 المأادة فأي إليهأا المشأار الشأركات مأن شأركة لكل التعاقد مدة تكون - هـ

 العقد. إبرا  تاريخ من ميءدية سنه وأربعون خم  القانون هذا من

 
  ب  - مكررا   21مادة  

مأأن الشأأركات المشأأار إليهأأا فأأي المأأادة           تتأأولى المؤسسأأة تحديأأد رأس مأأال كأأل شأأركة

مكأأررا ( مأأن هأأـذا القأأانون وتوايأأ  جميأأ  األسأأهم المخصصأأة لءكتتأأاب العأأا   23)

فأي الهيئأة العامأة للمعلومأات المدنيأة بالتساوي بين جمي  الكويتيين المسجلة أسأماؤهم 

مأة هأذه في يو  االكتتأاب ومأن غيأر تخصأي  لكسأور األسأهم، علأى أن يأتم تسأديد قي

االكتتابأأأات مأأأن قبأأأل المأأأواطنين للدولأأأة وفقأأأا  لإلجأأأراءات وبالطريقأأأة التأأأى تحأأأددها 

المؤسسة دون أي فواةد أو رسو  أو أي ايادة فوق سعر السهم في االكتتاب في موعأد 

الشأهر التأالي للشأهر  لالذي تنقضي في نهايتأه سأنة محسأوبة بأدءا  مأن أوأقصاه اليو  

عأأن طريأأق وسأأاةل اإلعأأء  الكويتيأأة ،  نة المأأواطنيالأأذي تولأأ  فيأأه المؤسسأأة دعأأو

 إلى تسديد قيمة االكتتابات المستحقة عليهم. ، المقروءة والمرةية والمسموعة
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    ج - مكررا   21مادة    

  

كسور األسهم غير المخصصة للمأواطنين كمأا تأؤول إليهأا اعتبأارا   تـؤول إلــى الدولة

حأدد لتسأديد المأواطنين لقيمأة هأذه االكتتابأات وفقأا  من اليو  التأالي النتهأاء الموعأد الم

ألحكا  المادة السابقة جمي  األسهم التى لم يسأدد المواطنأون قيمتهأا للدولأة خأءل ذلأك 

الموعد ألي سبب من األسباب، وتقو  الدولة ببيعهأا للشأركة التأي رسأى عليهأا المأعاد 

 ، فإذا لم تبد الشأركة رغبتهأاعند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المعاد، 

مكررا  أ [ من هأذا  23 ] تطرح األسهم في معاد علني طبقا ألحكا  البند ]أ[ من المادة

  القانون. 
    د - مكررا   21مادة    

  

جميأ  المتطلبأات فيأه ومكوناتأه وخاصأة عأدد  مشأرو  تحدد المؤسسأة فأي وثأاةق كأل

سأتعمال التجأاري واالسأتثماري وغيأر الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسأبة اال

ذلأأك مأأن االسأأتعماالت وكأأل مأأا يتعلأأق بالتعامأأات الشأأركة فأأي تصأأميم وتنفيأأذ وتشأأغيل 

 وصيانة المشرو  وتحويل حق االنتفا  الذي تتمت  به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.

مشأرو  التنظيميأة ال يجأوا إجأراء أي تعأديل علأى مكونأات ال بالنواحيوباستثناء ما يتعلق 

مكررا  أ [ مأن هأذا  23بعد طرح األسهم في المعاد العلني وفقا  ألحكا  البند ]أ[ من المادة  ]

االسأتثماري  أو التجأاري لءستعمالالقانون سواء بعيادة أو تخفيض المساحات المخصصة 

أو الوحدات السكنية أو غيأر ذلأك مأن االسأتعماالت أو فأي أي مأن المرافأق والخأدمات بأني 

ثر على األس  التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المأعاد العلنأي وفقأا  ألحكأا  شكل يؤ

  أ[ من هذا القانون.  مكررا   23] البند]أ[ من المادة

لمؤسسة اتنفيذ وإنجاا البنية األساسية والمرافق العامة وغيرهـا وفقا  لما تحدده ويجب 

كنية سواء كان  بيوتا  أو شأققا  الوحدات الس في دفتر الشروط، عءوة على تسليم جمي 

فأأي  –بحسأأب األحأأوال  –أو قسأأاةم إلأأى المؤسسأأة صأأالحة وجأأاهعة للسأأكن أو للبنأأاء 

 .موعد ال يجاوا س  سنوات من تاريخ إبرا  العقد
 (  / هـ  مكررا   21)  مادة   

  

اء بنأ تصدر بمرسو  الءةحة التنفيذيأة لهأذا البأاب خأءل ثءثأة أشأهر مأن تأاريخ العمأـل بأه،

طرح النسبة المقأررة على عر  كل من واير المالية وواير الدولة لشئون اإلسكان وقبل 

مكررا  أ [ مأن هأذا القأانون بأالمعاد العلنأي متضأمنة علأى وجأه  23في البند ]أ[ من المادة ]

الخصوص إجـراءات تسجيل جميأ  مكونأات كأل مدينأه مأن المأدن المشأار إليهأا فأي المأادة 

تقأأو  المؤسسأأة بإبرامهأأا مأأ  كأأل شأأركة  التأأيالدولأأة وصأأيغة االتفاقيأأة  مكأأررا  [ باسأأم 23]

%[ من إجمالي 31وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث ال تقل نسبتهم عن سبعين بالماةة ]

عأأدد العأأاملين فأأي الشأأركة وشأأروط تأأدريبهم وتأأنهيلهم إضأأافة إلأأى جميأأ  الشأأروط الفنيأأة 
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التأأي يحأأق للشأأركة مأأن والسأأءمة والمكونأأات والبيئيأأة والماليأأة واالقتصأأادية وشأأروط األ

االنتفا  بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العءقأة بأين الطأرفين وتحأدد 

 التعاماتهما. 

خأءل ثءثأة أشأهر مأن انتهأاء كأل سأنه  –وتقد  الشركة إلأى وايأر الدولأة لشأئون اإلسأكان 

وكأذلك أعأداد وأسأماء مأن تأم  –كة ووظأاةفهم في الشأر مالية كشفا  بنسماء وأعداد الكويتيين

تدريبهم خءل السأنة الماليأة المنقضأية ونسأبتهم إلأى مجمأو  أعأداد الكأويتيين فأي السأنوات 

السأأابقة عليهأأا ويرسأأل الأأواير صأأورة مأأن هأأذا الكشأأف إلأأى كأأل مأأن مجلأأ  األمأأة  الأأثءث

 ومجل  الواراء مشفوعا  بمءحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الرابع

 في

 توفير القروض
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 الباب الرابع 

 فى

 توفير القروض

( )1)(  21)مادة 
2
 ) (

3
 )

4
 

 

يقأأو  بنأأك التسأأليف واالدخأأار بتقأأديم القأأرو  لمسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية، لبنأأاء  

 .المساكن  أو لشراةها أو ايادة االنتفا  بها بالتوسعة أو التعلية أو إلصءحها وترميمها

وتصأأر  قأأرو  الرعايأأة السأأكنية لمسأأتحقيها بأأء فواةأأد ، وتحأأدد قيمأأة القأأر   

الممنوح لبناء سكن أو شأراةه ، بسأبعين ألأف دينأار كأويتي ، ويجأوا ايادتأه بمرسأو ، بعأد 

 أخذ رأي مجل  إدارة البنك . 

وتحأأدد بقأأرار مأأن مجلأأ  إدارة البنك،حأأاالت وشأأروط وقواعأأد وإجأأراءات مأأنل   

لباقي األغرا  المنصوص عليها في هأذه المأادة ، وكأذلك حأاالت تنجيأل  القرو  وفئاتها

 بعض األقساط أو تخفيض قيمتها.

وفي جمي  األحوال يعاد القر  للمواطن المستحق للرعايأة السأكنية إذا كأان معاقأا      

د.ك( عأأن القأأر   5111أو وليأأا  طبيعيأأا  لمعأأاق بمبلأأ  ) خمسأأة آال  دينأأار كأأويتي ( ) 

قرانه من غير المعأاقين لبنأاء مأا يحتاجأه مأن مواصأفات خاصأة بالمعأاق فأإذا المخص  أل

 كأأان فأأي األسأأرة أكثأأر مأأن معأأاق كانأأ  العيأأادة فأأي القر )عشأأرة آال  دينأأار كأأويتي (

 د.ك( . 11111)

ومأأ  مراعأأاة تأأوافر شأأروط اإلقأأرا  األخأأري ، ال يجأأوا تخفأأيض قيمأأة القأأر   

 حال قيا  المقتر  ببي  سكنه للمره األولى. المسدد وال ايادة قيمة القسط الشهري في

 

                                                 
1
 نصها قبل االستبدال :  ، وكان 1665( لسنة 12(  مستبدلة بالقانون رقم ) 

تقو  المؤسسة بتقديم القرو  لمستحقي الرعاية السكنية ، لبناء المساكن  أو لشراةها أو لعيادة االنتفأا     

 بها بالتوسعة أو التعلية  أو إلصءحها وترميمها . 

       كن وتصأأر  قأأرو  الرعايأأة السأأكنية لمسأأتحقيها بأأء فواةأأد ، وتحأأدد قيمأأة القأأر  الممنأأوح لبنأأاء سأأ  

 أو شراةه بسبعين ألف دينار كويتي ، ويجوا ايادتــه   

بمرسأأو  بعأأد أخأأذ رأي مجلأأ  إدارة المؤسسأأة . وتحأأدد بقأأرار مأأن الأأواير بعأأد موافقأأة مجلأأ  إدارة   

 المؤسسة ، حاالت وشروط وقواعد وإجراءات منـــل  

 القرو  وفئاتها لباقي األغرا  المنصوص عليها في هذه المادة.    
2
، ويءحأ  أنأه قأد صأدر  2115( لسأنة 3( بالقأانون رقأم )21إلأى المأادة )   الفقرة قبل األخيرةأضيف(  

بشأأأنن حقأأأوق األشأأأخاص ذوي اإلعاقأأأة بتحديأأأد فئأأأات القأأأرو   2111لسأأأنة  1القأأأانون رقأأأم 

 للمعاقين.
3
 . 2111لسنة  51( أضيف  الفقرة األخيرة بمقتضى القانون رقم  
4
مكأأررا  )ج( إلأأى  21مكأأررا )ب( ، و 21مكأأررا  ) أ(  ، و 21مكأأررا  ، و  21  ( أصأأيف  المأأواد أرقأأا 

 2111لسنة  2بمقتضى القانون رقم  21المادة 
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 مكررا 21ادة م

استثناء من أحكا  المأادة السأابقة ومأ  عأد  اإلخأءل بالشأروط الواجأب توافرهأا فأيمن 

يسأأتحق القأأر  اإلسأأكاني، يقأأد  بنأأك التسأأليف واالدخأأار قروضأأا بأأء فواةأأد وبمأأا ال 

ر  تأأوفير السأأكن يجأأاوا قيمأأة القأأر  المنصأأوص عليأأه فأأي المأأادة المأأذكورة بغأأ

والمرأة الكويتيأة األرملأة وألي  ،المءةم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طءقا باةنا

شروط األسرة المسأتحقة للرعايأة السأكنية وفقأا ألحكأا   ممنهن أوالد، أذا لم تتوافر فيه

              هأأأذا القأأأانون وبشأأأرط إال تكأأأون أي مأأأنهن متمتعأأأة بحأأأق السأأأكن مأأأا لأأأم تتنأأأاال عأأأن 

 هذا الحق.

بنأاء علأى طلأب مأن تتأوافر فأيهن شأروط الحصأول علأأى ، ولبنأك التسأليف واالدخأار 

السابقة، منل أي منهن سكنا مءةما بقيمة إيجارية منخفضأة  الفقرةالقر  وفقا ألحكا  

 عوضا عن تقديم القر .

  مكررا )أ( 21ة دما

لموسأأو  المشأأار إليأأه فأأي يتأأولى بنأأك التسأأليف واالدخأأار وفقأأا للشأأروط التأأي يحأأددها ا

تأوفير سأكن مءةأم بقيمأة ايجاريأة منخفضأة ، مكررا )ب( مأن هأذا القأانون  21المادة 

 -إلى كل من الفئات التالية:

 المرأة الكويتية المتعوجة من غير كويتي ولها أوالد. -1

 ،المرأة الكويتيأة المتعوجأة مأن غيأر كأويتي مقأيم فأي الكويأ  ولأي  لهأا أوالد   -2

 ون قد انقضى على اواجها خم  سنوات.يك أنبشرط 

المرأة الكويتية المطلقة طءقا باةنأا والمأرأة الكويتيأة األرملأة ولأي  ألي مأنهن  - 3

 ،أوالد والمأأأرأة الكويتيأأأة غيأأأر المتعوجأأأة إذا بلغأأأ  أي مأأأنهن األربعأأأين سأأأنة

وفقا لهذا  ،وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن المءةم في السكن الواحد

 امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة. البند

  مكررا )ب( 21مادة 

تحدد بمرسو  يصدر بناء علأى اقتأراح الأواير خأءل ثءثأة أشأهر مأن تأاريخ العمأل 

بالمأأادتين السأأابقتين وبهأأذه المأأادة شأأروط وقواعأأد وإجأأراءات مأأنل هأأذه القأأرو . 

ات والمسأتندات الواجأب وشروط منل السكن المءةم بقيمة إيجاريأة منخفضأة والبيانأ

 تقديمها لتسجيل الطلبات.
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           وعلأأى بنأأك التسأأليف واالدخأأار أن يأأوافي مأأن تقأأد  بطلأأب الحصأأول علأأى القأأر  

بقأأراره كتابأأة بقبأأول الطلأأب أو رفضأأه ، أو علأأى السأأكن بقيمأأة إيجاريأأة منخفضأأة 

 طلباته.وأسباب الرفض خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جمي  مت

 

 مكررا )ج( 21مادة 

يجاريك  مخصضةك  وفمكا إتأجير السكن  المصصكب يميمك   األحوالال يجوز في جميع 

 أو         منرر )أ( م  هكاا المكاخو  مك  اليكا    82منررا و 82ألحنام المادتي  

 ميادلتكككي  أوالتخكككازل  خكككي  أواسكككته لي فكككي غيكككر الهكككرا المصصكككب مككك  اج كككي 

 أسكيا موم يخك التس يف واالدصكار ينخكاار المصكالف يتصكحي  ي، وفي حال  المصالض  

فككناا لككم يصككح  المصككالف  ياإلخككاار إ  خككيمكك  تككاري   أشكك رالمصالضكك  صكك ل    كك  

 اإلداريكك السكن  يكال ر   إصك  نكا  ل يخكك ، المصالضك  صك ل المكدل المحكددل  أسكيا 

 قةائي  إجرا دو  حاج  التصاا أي 

مك  نكل  أنتويرومج س الوزرا  ص ل ش ر  األم س نل م  مج  إلىويمدم الوزير 

التكي اتصككاا  واإلجككرا اافككي الضمكرل السكايم   إلي كاالمصالضككاا المشكار ي ا   كام تمريكر

 يشأخ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)  (  28)  مادة  

                                                 

 ، وكان ن  المادة :  1665( لسنة 12( مستبدلة بالقانون رقم ) 1
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يصدر قرار من مجل  إدارة البنك ، بالقواعد والشروط التي تستحق طبقأا  لهأا  

 ـ    القرو  ، في الحاالت التالية :

  شأأأراء القسأأأاةم والبيأأأوت والشأأأقق ، ولأأأو كأأأان قأأأد تأأأم إسأأأقاط أقسأأأاط التمليأأأك  - 1

( لسأنة 21والقرو  ، بما في ذلك العقارات التي شملها المرسأو  بقأانون رقأم )

 المشار إليه ، أيا كان  مساحتها.  1662

ساسأات البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القاةمأة ، بشأرط أن تسأمل بأذلك أ - 2

المبأأاني  أو تصأأميماتها أو االرتفاعأأات المسأأموح بهأأا فأأي المنطقأأة طبقأأا  للقواعأأد 

 المقررة لذلك .

هد  العقار إلعادة بناةه بشكل أوس  ، يسمل بتأوفير رعايأة سأكنية أفضأل ليسأرة   - 3

 ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .  

ق للرعايأأة السأأكنية، ولأأو كأأان إسأأتحقاق القأأر  لكأأل مالأأك علأأى الشأأيو  مسأأتح - 4 

 بعض المءك على الشيو  غير مستحقين لهذه الرعاية. 

 الحاالت األخري التي يحددها قرار يصدر من مجل  إدارة البنك.  - 5

وفأأي جميأأ  األحأأوال المنصأأوص عليهأأا فأأي البنأأود السأأابقة ، يشأأترط موافقأأة 

ر مملأوك لطالأب  المالك على رهأن العقأار ضأمانا  لقيمأة القأر  ، إذا كأان غيأ

 القر  . 

 
 
  

                                                                                                                                            

 يصدر قرار من الواير بعد موافقأة مجلأ  إدارة المؤسسأة بالقواعأد والشأـروط التأي تسأتحق طبقأا   )

 لها القرو  في الحاالت اآلتية: 

شراء القساةم والبيوت والشقق ولأو كأان قأد تأم إسأقاط  التمليأك والقأرو  عنهأا ، بمأا فأي  - 1

  المشأار إليأه أيأا كانأ  1662لسأنة  21ذلك العقارات التي شملها المرسأو  بقأانون رقأم )

 مساحتها(

بشرط أن تسمل بذلك أساسأات المبأاني أو  البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القاةمة ، - 2

 تصميماتها واالرتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقا    للقواعد المقررة لذلك .

هد  العقار إلعأادة بناةأه بشأكل أوسأ  يسأمل بتأوفير رعايأة سأكنية أفضأل ليسأرة ولبأاقي  -  3

 أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.

لأأك علأأى الشأأيو  مسأأتحق للرعايأأة السأأكنية  ولأأو كأأان بعأأض اسأأتحقاق القأأر  ، لكأأل ما -  4

 المءك على الشيو  غير مستحقين لهذه الرعاية .   

 الحاالت األخري التي يحددها قرار يصدر من الواير بعد موافقة مجل  اإلدارة . -  5

وفي جمي  األحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يشترط موافقأة المالأك علأى رهأن  

 لعقار ضمانا  لقيمة القر  إذا كان غير مملوك لطالب القر (.ا
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) (1) (  30)  مادة  
2
) 

 
 بمبلأأأ  يقأأأل عأأأن             هإذا كأأأان رب األسأأأرة مالكأأأا  لعقأأأار تأأأم إسأأأتمءكه وتثمينأأأه أو بيعأأأ

د.ك( مأنل القأر  المنصأوص عليأه فأي  311،111ألف دينار كأويتي ( )  ثءثماةة) 

القأأر  ومقأأدار االسأأتمءك ( مأأن هأأذا القأأانون ، بشأأرط أن ال يعيأأد مبلأأ  21المأأادة )

د.ك( وفأي تطبيأق  311،111)  ( ثءثماةأة ألأف دينأار كأويتيوالتثمين أو البي  عأن ) 

هأأذا الحكأأم يعتبأأر العقأأار مملوكأأا لأأرب األسأأرة إذا كأأان قأأد آل عأأن طريقأأه بأأني وسأأيلة 

إلى اوجته أو أحأد أوالده الأذين يعأولهم  وذلأك دون  ، كان  ، مباشرة أو غير مباشرة

وفقأأا  لإلجأأراءات التأأي ، بحأأق األوالد فأأي الحصأأول علأأى الرعايأأة السأأكنية  اإلخأأءل

 يضعها مجل  إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
إذا كان رب األسأرة  نصها قبل التعديل  ] كان و 2115[ لسنة 3[ بالقانون رقم ]31عدل  المادة ] (  

مالكا  لعقار تم إستمءكه وتثمينه بمبل  يعيد على الحد األقصى للقر  المنصوص عليه فأي المأادة 

العقأار  لقانون ، تخصم هذه العيادة من مبل  القر  ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبأر ( من هذا ا21)

مملوكا  لرب األسأرة إذا كأان قأد آل عأن طريقأه بأني وسأيله كانأ  ،  مباشأرة أو غيأر مباشأرة إلأى 

 [ اوجته ، أو إلى أحد أوالده الذين يعولهم .
 -ديل:وكان نصها قبل التع 2111لسنة  51ثم عدل  بالقانون رقم 

2
إذا كأان رب األسأأرة مالكأا  لعقأأار تأأم إسأتمءكه وتثمينأأه أو بيعأأة بمبلأ  يقأأل عأأن) مأاةتي ألأأف دينأأار  (  

( مأأن هأأذا القأأانون ، 21د.ك( مأأنل القأأر  المنصأأوص عليأأه فأأي المأأادة ) 211،111كأأويتي ( ) 

       ينأأار بشأأرط أن ال يعيأأد مبلأأ  القأأر  ومقأأدار االسأأتمءك والتثمأأين أو البيأأ  عأأن ) مأأاةتي ألأأف د

د.ك( وفي تطبيق هذا الحكم يعتبأر العقأار مملوكأا لأرب األسأرة إذا كأان قأد  211،111كويتي ( ) 

أحأد أوالده الأذين إلأى آل عن طريقه بأني وسأيلة كانأ  ، مباشأرة أو غيأر مباشأرة إلأى اوجتأه  أو 

لإلجراءات التأي يعولهم ، وذلك دون اإلخءل بحق األوالد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا  

   [يضعها مجل  إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
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 الباب الرابع مكررا  

 البيوت منخفضة التكاليف

 2001لسنة  45بالقانون رقم  أضيف

 

 

 

 

 
 

 ررا  الباب الرابع مك

 في 

 البيوت مخفضة التكاليف

 (30) مادة 

تلتع  المؤسسة العامة للرعاية السكنية خءل سنه من تأاريخ العمأل بنحكأا  هأذه المأادة 

بتنسأأي  شأأركة مسأأاهمة كويتيأأة عامأأة تتأأولى وفقأأا  لنظأأا  البنأأاء والتشأأغيل والتحويأأل 

يف ال تعيأد فأي للدولة القيأا  بتصأميم وتنفيأذ وتشأغيل وصأيانة مسأاكن منخفضأة التكأال

عددها على عدد المساكن الشعبية القاةمة في كل مأن الجهأراء والصأليبية وتكأون بأدال 

عنها ، وذلك في المواق  المخصصة مأن قبأل بلديأة الكويأ  لهأذا الغأر  وبجميأ  مأا 

تشتمل عليأه مأن مكونأات لوحأدات سأكنية ومبأاني خدمأه ذات عاةأد اسأتثماري ومبأان 
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ومنطقأة تجاريأة اسأتثمارية ومواقـــأـ  تخصأ  لجهأات غير ربحيه لخدمة المشرو  

النف  العا  إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغيأر ذلأك بمأا تضأعه تفصأيء المؤسسأة 

 على أن توا  أسهم الشركة على النحو التالي: ـ  العامة للرعاية السكنية
 

بأأين مأأن األسأأهم تطرحهأأا المؤسسأأة بمأأعاد علنأأى  %(:51خمسون في الماةه ) -أ  

الشأأركات المسأأاهمة المدرجأأة فأأي سأأوق الكويأأ  

ليوراق الماليأة والشأركات األخأري التأي يوافأق 

مجلأأأ  الأأأواراء علأأأى مشأأأاركتها فأأأي المعايأأأدة 

بشأرط أن ال يقأأل رأس مأأال أي منهأأا عــأأـن الحأأد 

األدنى لرأس مال الشركة المسأموح تسأجيلها فأي 

سأأوق الكويأأ  لأأيوراق الماليأأة ، ويرسأأى المأأعاد 

يقأأأد  أعلأأأى سأأأعر للسأأأهم فأأأوق قيمتأأأه  علأأأى مأأأن

إليهأأا مصأأاريف التنسأأي  ـ إن  االسأأمية مضأأافة

     .وجدت

مأأأن األسأأأهم تطأأأرح لءكتتأأأاب العأأأا  للكأأأويتيين  %(:51خمسون في الماةه ) -ب 

تخص  لكل منهم بعدد ما أكتتب به ، فنن جاوا 

عدد األسهم المكتتب بها عأدد األسأهم المطروحأة 

وحة بالتساوي بين خصص  جمي  األسهم المطر

جمي  المكتتبأين ، أمأا إذا لأم يغأط االكتتأاب كامأل 

األسأأأهم المطروحأأأة فيطأأأرح مأأأا لأأأم يكتتأأأب بأأأه 

المعاد العلنأأأي وفقأأأا  ألحكأأأا  البنأأأد )أ( مأأأن هأأأذه بأأأ

 المادة. 

وتحأأول العيأأادة الناتجأأة عأأن بيأأ  األسأأهم بأأالمعاد 

العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  البنأأد)أ( مأأن هأأذه المأأادة إلأأى 

لعا  للدولأة. وتكأون مأدة التعاقأد لهأذا االحتياطي ا

المشرو  أربعين سنة ميءدية تبدأ من أول السأنة 

المالية للدولأة التاليأة النقضأاء ثأءث سأنوات مأن 

 تاريخ إبرا  العقد. 

   

 
 أ  /مكررا   30مادة 
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تحأأدد المؤسسأأة فأأي وثأأاةق المشأأرو  جميأأ  المتطلبأأات فيأأه ومكوناتأأه وخاصأأة عأأدد 

ومساحة كأل منهأا، ونسأبة االسأتعمال التجأاري واالسأتثماري وغيأر الوحدات السكنية 

ذلك من االستعماالت وكل مأا يتعلأق بالشأروط األخأري وبالتعامأات الشأركة فأي بنأاء 

 وتشغيل المشرو  وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .

 ب/مكررا   30مادة 

 

ل علأأأى مكونأأأات باسأأأتثناء مأأأا يتعلأأأق بأأأالنواحي التنظيميأأأة ال يجأأأوا إجأأأراء أي تعأأأدي

 31المشرو  بعد طرح األسهم في المعاد العلني العا  وفقا  ألحكا  البنأد)أ( مأن المأادة 

مكأأررا  مأأن هأأذا القأأانون سأأواء كأأان ذلأأك بعيأأادة أو بتخفأأيض المسأأاحات المخصصأأة 

لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من االسأتعماالت 

مأأن المرافأأق والخأأدمات بأأني شأأكل يأأؤثر علأأى األسأأ  التأأى تأأم األخأأري أو فأأي أي 

 31بموجبهأأا طأأرح أسأأهم الشأأركة فأأي المأأعاد العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  البنأأد )أ( والمأأادة 

 مكررا  من هذا القانون. 
  / جمكررا   30مادة 

ال تتحمأأل المؤسسأأة وال أي جهأأة عامأأة تسأأديد أي إيجأأارات عأأن هأأذه الوحأأدات أو أي 

 غير نقدية أخري للشركة في أي وق  قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.دفعات نقدية أو 
 د/مكررا   30مادة 

يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسأين دينأارا  كويتيأا  شأهريا  تقأو  

الشأأركة بتحصأأيلها مباشأأرة مأأن شأأاغلي هأأذه الوحأأدات ، وتكأأون العءقأأة بأأين الشأأركة 

 عءقة المؤجر بالمستنجر.وشاغلي الوحدات السكنية 

 

 
 مكررا  / هـ 30مادة 

ال يجأأوا تأأنجير الوحأأدات السأأكنية لغيأأر األشأأخاص الأأذين تحأأدد أسأأماؤهم بقأأرارات 

يصدرها الأواير المخأت  ، ويقأ  بأاطء  بطءنأا  مطلقأا كأل تصأر  تقأو  بأه الشأركة 

 على خء  حكم هذه المادة.

 
 مكررا  / و 30مادة 

لسأأأكنية مأأأن البأأأاطن أو اسأأأتغءلها فأأأي غيأأأر الغأأأر  ال يجأأأوا تأأأنجير الوحأأأدات ا

المخص  من اجله ، وفي حالأة المخالفأة تقأو  المؤسسأة بإخطأار المخأالف بتصأحيل 

( ثءثأين يومأا مأن تأاريخ اإلنأذار فأإذا لأم يصأحل المخأالف 31أسباب المخالفة خءل )
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بأالطرق  أسباب المخالفة خأءل المأدة المحأددة باإلنأذار يكأون للمؤسسأة إخأءء الوحأدة

 اإلدارية دون حاجة التخاذ أي إجراء قضاةي أو إداري آخر.

واليجأأوا للشأأركة وال للمسأأتنجرين طأأوال فتأأرة العقأأد إقامأأة أي منشأأآت إضأأافية علأأى 

 الوحدات السكنية أو خارجها أو ايادة مساحة البناء فيها .  

السأأكنية  وتلتأأع  الشأأركة طأأوال فتأأرة العقأأد بأأإبءس كأأل مأأن المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة

وبلدية الكوي  بتقأارير خطيأة ترفعهأا خأءل األسأبو  األول مأن كأل شأهر عأن جميأ  

 التجاواات التي تق  من المستنجرين على خء  حكم هذه المادة.

 
 مكررا / ز  30مادة 

تقو  بلدية الكوي  فور إبءغها بالمخالفات المشأار إليهأا فأي الفقأرة الثانيأة مأن  المأادة 

المخالفة فورا  بالطريق اإلداري والتنفيأذ المباشأر وتحصأيل رسأم إاالأة السابقة بإاالة 

 من المستنجر الذي وقع  منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضاةي.
 ح/مكررا   30مادة 

تلتع  المؤسسة وفقا  لإلجراءات المعمول بها لديها خءل سنتين على األكثر من تأاريخ 

دات السأأكنية وإنتقأأال السأأاكنين إليهأأا ، بإاالأأة المسأأاكن إيصأأال التيأأار الكهربأأاةي للوحأأ

 الشعبية في كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخي  الءامأة مأن الجهأات

المختصة ، وتنهيأل المأوقعين وإخءةهمأا مأن أي عواةأق تمهيأدا  لتنفيأذ مشأروعات الرعايأة 

 . 1665لسنة  23 السكنية عليهما وفقا ألحكا  هذا القانون والقانون رقم
 ط/مكررا   30مادة 

ال يجوا إجراء أي تعديءت على عقد هذا المشرو  كما ال يجوا تمديأده أو تجديأده ،  

تعأويض أو مقابأل  أي وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعأد مأن أمءكهأا دون

ويقأ  بأاطء   ( مكررا  من هذا القانون31كامل المشرو  الذي أقيم وفقا  ألحكا  المادة )

 بطءنا   مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خء  هذه المادة.

 
 / يمكررا   30مادة 

تقو  واارة المالية بطأرح إدارة المشأرو  بعأد أيلولتأه إلأى الدولأة وفقأا  ألحكأا  المأادة 

السابقة قبل سنة مأن أيلولتأه إليهأا ، فأي مأعاد علنأي عأا  ، يعلأن عنأه بوسأاةل اإلعأء  

لمسموعة وفي الجريدة الرسأمية وفأي جريأدتين يأوميتين عأربيتين كأويتيتين المرةية وا

قأأل المأأدة المحأأددة للحصأأول علأأى وثأأاةق المشأأرو  وتقأأديم تعلأأى األقأأل ، علأأى أال 

العطاءات عن تسعين يوما  من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، وال يخل ذلأك بحأق 

 .  الدولة في أن تقو  بإدارة المشرو  بصورة مباشرة
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ويجب أن يكون من بين وثاةق المشرو  الميعانية المدققأة لأه عأن أخأر ثأءث سأنوات 

مالية وال يجوا أن تعيد مدة التعاقد على إدارة المشأرو  فأي العقأد الجديأد علأى عشأر 

 سنوات .

ويصأأدر قأأرار مأأن وايأأر الماليأأة بالتفاصأأيل الخاصأأة بأأإجراءات المعايأأدة والترسأأية 

ية للمسأأتثمر الأأذي يقأأد  أعلأأى عاةأأد للدولأأة بشأأرط التعامأأه وتكأأون األولويأأة فأأي الترسأأ

بكافة المتطلبات الواردة في قرار وايأر الماليأة ، ويكأون للمسأتثمر الأذي انتهأى عقأده 

 األفضلية في الترسية إذا اشترك في المعايدة وتساوي عطاؤه م  أفضل عطاء . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الخامس

 أحكام ختاميــة
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 امسالباب الخ

 أحكام ختامية

( )1) ( 31) مادة   
2
) 

ال يجأأوا اسأأتخدا  الرعايأأة السأأكنية المنصأأوص عليهأأا فأأي هأأذا القأأانون فأأي غيأأر مأأا 

 خصص  له. 

ويصأأدر قأأرار مأأن الأأواير ، بعأأد موافقأأة مجلأأ  إدارة المؤسسأأة ، بتحديأأد االلتعامأأات 

عاء اإلخأءل بهأذه المختلفة التي يفرضها نظا  الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وج

لتعامات التي ين  عليها هذا القانون ، وقواعأد تخصأي  السأكن الااللتعامات ، أو با

مشأأرو  للدولأأة ، وشأأروط تأأنجير السأأكن  ىالجديأأد للمأأواطن الأأذي يقأأ  مسأأكنه علأأ

 الحكومي . 

وفي حالة مخالفة شروط التخصي   ينذر المخالف بكتاب من المؤسسأة علأى  

إلاالأة المخالفأة خأءل مهلأة سأتين يومأا  يحأددها اإلنأذار ، وينشأر عنوانه الثاب  لديها 

هأأذا اإلنأأذار فأأي إحأأدي الصأأحف الكويتيأأة العربيأأة اليوميأأة وفأأي الجريأأدة الرسأأمية مأأ  

وض  ملصق على المسكن بنو  المخالفة ومدة اإلنذار ، وللمؤسسة بعد إنقضأاء مهلأة 

ا  إذا لأم تكأن ملكيتأه قأد انتقلأ  إلأى اإلنذار م  استمرار المخالفة استرداد المسكن إداري

                                                 
1
ال يجأوا اسأتخدا   ] وكأان نصأها قبأل التعأديل كأاآلتي :    ،1665( لسأنة 12معدلة بالقانون رقم )   (  

قأرار مأن  القانون في غير ما خصص  لأه . ويصأدر ذا ـــالرعاية السكنية المنصوص عليها في ه

نظأأا   ا ــأأـالأأواير  بعأأد موافقأأة مجلأأ  إدارة المؤسسأأة ، بتحديأأد االلتعامأأات المختلفأأة التأأي يفرضه

الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وجعاء اإلخءل بهأذه االلتعامأات ، أو بااللتعامأات التأي يأن  

هأا أو اإلعفأاء منهأا اسأتحقاق بعأض  األقسأاط أو تخفأيض قيمت   تنجيألعليها هذا القانون، وحاالت 

وشأروط تأنجير  لأةوقواعد تخصي  السأكن الجديأد للمأواطن الأذي يقأ  مسأكنه علأى مشأرو  للدو

 السكن الحكومي . 

وفي حالة مخالفة شروط التخصي  ، ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصأول بإاالأة المخالفأة          

، ويحأأق للمؤسسأأة بعأأد انقضأأاء مهلأأة وطبيعأأة المخالفأأة  خأأءل مهلأأة يحأأددها اإلنأأذار حسأأب نأأو  

 اإلنذار استرداد المسكن إداريا  ((  .
2
. وكأان نصأها قبأل التعأديل   2115( لسأنة 3( بالقأانون رقأم )31عدل  الفقرة األخيأرة مأن المأادة )     (  

وفي حالة مخالفة شروط التخصي  ، ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلأم الوصأول بإاالأة المخالفأة 

وطبيعأأة المخالفأأة ، ويحأأق للمؤسسأأة بعأأد انقضأأاء مهلأأة   يحأأددها اإلنأأذار حسأأب نأأو   خأأءل مهلأأة

 اإلنذار استرداد المسكن إداريا  ((  .
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مأأن خصأأ  لأأه وذلأأك بعأأد مأأرور ثءثأأين يومأأا  علأأى األقأأل مأأن إعأأادة إعءنأأه وفقأأا  

 لإلجراءات ذاتها ، م  اعتبار ما سدده مقابء  لءنتفا .
 

 

 

 

 ( 1)(   32)  مادة  
 

فأأأي حالأأأة وفأأأاة أي مأأأن الأأأعوجين الكأأأويتيين دون أوالد ، قبأأأل إصأأأدار وثيقأأأة  

تصأأدر الوثيقأأة باسأأم الأأعوج اآلخأأر ، وتكأأون الوثيقأأة مصأأحوبة بتقريأأر رهأأن  التملأأك،

عقأأاري متأأى أسأأتمر قسأأط التمليأأك أو القأأر  قاةمأأا  بعأأد تأأاريخ اإلصأأدار ، ووفقأأا  

    .للضوابط التي يصدر بها قرار من الواير ، بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة

، والمتمتعأأأة بالرعايأأأة  وإذا توفيأأ  األ  الكويتيأأأة المتعوجأأأة مأأأن غيأأأر كأأأويتي 

السكنية ، يكون ألوالدها ، بعد وفاتها ، حق البقاء في السكن إلأى أن يأتم اواج البنأات 

 .س األبناء سن السادسة والعشرينأو بلو

 

   ( 7)  (  33)  مادة  

تصأأدر وثأأاةق التمليأأك للمأأواطنين الأأذين يأأتم تخصأأي  قسأأاةم أو مسأأاكن لهأأم ،  

، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقا  للقواعد واإلجراءات التي وفقا  ألحكا  هذا القانون 

يصدر بها قرار من الأواير بعأد موافقأة مجلأ  إدارة المؤسسأة ، ويسأتثني مأن شأرط 

المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة األميرية وأسقط  عأنهم أقسأاط البيأوت سأواء 

فتصأدر لهأم هأذه الوثأاةق كانوا من ذوي الدخل المحأدود أو ممأن حصألوا علأى قسأاةم 

 دون التقيد بشرط المدة . 

وم  عد  اإلخءل بنحكأا  الفقأرة السأابقة تكأون أثمأان المسأاكن التأي تخصأ   

لمسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية بضأأمان الحكومأأة حتأأى تأأاريخ صأأدور وثأأاةق التمليأأك، 

مصحوبة بتقرير رهن عقأاري ، متأى أسأتمر قسأط التمليأك أو القأر  قاةمأا  بعأد هأذا 

 لتاريخ . ا

 

                                                 
1
يسأأمل ألوالد العوجأأة ] ، وكأأان نصأأها قبأأل االسأأتبدال:  1665لسأأنة  [6]مسأأتبدلة بالقأأانون رقأأم  (  

لسكن إلى أن يتم اواج البنأات أو بلأوس بالبقاء في ا  الكويتية المتعوجة من غير كويتي بعد وفاتها ،

  [.األبناء سن السادسة والعشرين 
2
                   ، وكأأأأان نصأأأأها قبأأأأل االسأأأأتبدال :  1664لسأأأأنة  [19]الفقأأأأرة األولأأأأي مسأأأأتبدلة بالقأأأأانون رقأأأأم    ( 

تخصأأي  قسأأاةم أو مسأأاكن لهأأم ، وفقأأا  ألحكأأا  هأأذا  يأأتم تصأأدر وثأأاةق التمليأأك للمأأواطنين الأأذين ]

القأأانون ، بعأأد اسأأتيفاء المأأدد والقواعأأد والشأأروط، ووفقأأا  لإلجأأراءات التأأي يصأأدر بهأأا قأأرار مأأن 

   .[الواير ، بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة
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) مكررا   33مادة 
1
) 

يصأدر بتشأكيلها قأرار مأن ، تشكل لجنة لفصل المنااعات المتعلقة بالرعاية السكنية 

مجلأأ  الأأواراء لمأأدة ثأأءث سأأنوات برةاسأأة مستشأأار مأأن محكمأأة االسأأتئنا  ينتدبأأه 

 المجل  األعلى للقضاء وعضوية كل من:

 ـ اثنين من قضاة المحكمة الكلية. 1

 ن إدارة الفتوي والتشري  ال تقل وظيفته عن مستشار مساعد.ـ ممثل ع 2

 ـ ممثل عن إدارة الخبراء. 3

 ـ ممثل عن بلدية الكوي . 4

 ـ ممثل عن المؤسسة. 5

 وإذاالقضاء،  إلىويجب عر  المنااعة أوال على اللجنة لتسوية النعا  قبل اللجوء 

اريخ تقديم الطلب، جاا لم توفق اللجنة في تسوية النعا  خءل ثءثة أشهر من ت

لصاحب الشنن اللجوء للقضاء ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ ما لم تنمر المحكمة 

 المتخصصة بوقف تنفيذه ويصدر قرار من الواير بنظا  العمل باللجنة.
 

 (   34)  مادة   

تقأأد  الحكومأأة تقريأأرا  سأأنويا  إلأأى مجلأأ  األمأأة عأأن تنفيأأذ الخطأأط والسياسأأات  

، وتكأون هأذه التقأارير نصأف سأنوية خأءل السأنوات الخمأ  التاليأة لتأاريخ اإلسكانية

 العمل بهذا القانون. 

   ( 7)  (  35)  مادة   

 

يصأأدر خأأءل سأأنة مأأن تأأاريخ العمأأل بهأأذا القأأانون قأأرار مأأن مجلأأ  الأأواراء  

بالنظأأا  األساسأأي للمؤسسأأة ويحأأدد هأأذا القأأرار كيفيأأة نقأأل حقأأوق والتعامأأات كأأل مأأن 

عامة لإلسكان ، وبنك التسليف واالدخار والعاملين بهما إلى المؤسسأة والجهأة الهيئة ال

التي تنتقأل إليهأا اإليأداعات والمأدخرات التأي تمأ  بالبنأك المأذكور مأ  عأد  اإلخأءل 

بحق المود  والمأدخر فأي اسأتردادها مأن البنأك أو الجهأة التأي نقلأ  إليهأا اإليأداعات 

    .والمدخرات

                                                 
1
 . 2111لسنة  2بالقانون رقم  رامكر 33( أضيف  المادة  
2
 اسي للمؤسسة.في شنن النظا  األس 1665( لسنة 45( صدر تنفيذا  لها قرار مجل  الواراء رقم ) 
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جهة التي تنتقل إليها حقوق والتعامات البنك بالنسبة إلى االةتمان ويحدد القرار كذلك ال

    .العراعي وقرو  العواج
   38مادة    

تسأأتمر الهيئأأة العامأأة لإلسأأكان وبنأأك التسأأليف واالدخأأار فأأي تمتأأ  كأأل منهمأأا  

بشخصأأيتها االعتباريأأة وميعانيتهأأا الملحقأأة أو المسأأتقلة وقيأأا  مجلأأ  إدارة كأأل منهمأأا 

، والقأانون  1695لسأنة  [31]ظا  العمل الوارد في كأل مأن القأانون رقأم بالتشكيل ون

المشأأار إليهمأأا ، وذلأأك إلأأى أن يصأأدر قأأرار مجلأأ  الأأواراء 1634لسأأنة  [15]رقأأم 

المشار إليه في المادة السابقة ، ويقو  كل منهما في حدود األغأرا  التأي أنشأئ  مأن 

يهأأا فأأي هأأذا القأأانون ، أجلهأأا بممارسأأة االختصاصأأات والصأأءحيات المنصأأوص عل

ويحدد بقرار من مجل  الواراء ما يئأول إلأى كأل منهمأا مأن مأوارد المؤسسأة ورأس 

مالها ، ومن صءحيات واختصاصأات وذلأك إلأى أن يصأدر النظأا  األساسأي المشأار 

 إليه . 

ويعهد إلى مدير عا  الهيئة خءل هأذه الفتأرة بإعأداد النظأا  األساسأي واللأواةل 

قأأرارات الءامأأة لقيأأا  المؤسسأأة بمباشأأرة صأأءحياتها الكاملأأة طبقأأا  والتنظيمأأات وال

 ألحكا  هذا القانون ، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئـة أو غيرها.

 
)  مكررا    38مادة  ال  

1
) 

( لسأنة 3والقأانون رقأم ) 1691( لسأنة 15تسري أحكا  كل من القأانون رقأم )

لبأاب علأى كأل مأن البأاب الثالأث مكأررا  وا –بحسب األحوال  –المشار إليهما  2111

 الراب  مكررا  من هذا القانون فيما لم يرد بشننه ن  فيه وبما ال يتعار  م  أحكامه.

وفقا ألحكأا  كأل مأن المأادة  التي تؤس ويستثنى مجل  اإلدارة األول للشركة 

شأرط النسأبة المحأددة لعأدد مكررا  ( من هذا القأانون مأن  31مكررا  ( والمادة )  23)

( لسنة 15األسهم التى يجب أن يملكها عضو مجل  اإلدارة وفقا  ألحكا  القانون رقم )

   المشار إليه. 1691

 (7)   31مادة     
وكأأل  1634( لسأأنة 15والقأأانون رقأأم ) 1695( لسأأنة 31يلغأى القأأانون رقأأم ) 

 .حكا  المادة السابقةن  يتعار  وأحكا  هذا القانون وذلك م  عد  اإلخءل بن

 

                                                 
1
 2111لسنة  51مكررا  أضيف  بموجب القانون رقم  39مادة  (  
2
الأذي   11/14/1665الصأادر بتأاريخ  1665لسنة  12( عدل  بموجب القانون رقم  33المادة )  (  

المشأأار إليأأه  1695لسأأنة  31نأأ  فأأي مادتأأه الثالثأأة علأأى أنأأه    يعأأاد العمأأل بنحكأأا  القأأانون رقأأم 

 خالف ذلك { . ويلغى كل حكم ي
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 (   31)  مادة   

تسري اللواةل والقرارات المعمول بها قبل صدور هأذا القأانون إلأى أن تصأدر  

( مأأن هأأذا 39اللأأواةل والقأأرارات المنصأأوص عليهأأا فيأأه مأأ  مراعأأاة أحكأأا  المأأادة )

 القانون . 

 
 (   38مادة    )

عتبارا  من أول الشهر التأالي ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ا 

 13، 11،11،12، 1النقضاء ثءثة أشأهر علأى تأاريخ نشأره ، عأدا نصأوص المأواد 

من هذا القانون فيعمأل بهأا مأن تأاريخ صأدور قأرار مجلأ  الأواراء المشأار إليأه فأي 

 من هذا القانون .  [ 35]المادة  

 
 

 (    40)  مادة  

 

تنفيأذ أحكأا   هأذا  -كل فيما يخصأه  -على رةي  مجل  الواراء ،  والواراء  

 القانون . 

 
 

                                                                                                       

 الكويت دولة يرأم

جابـر األحمـد         

 الصبـاح 

 
 

  هجريـ  4141/ رييع األول/82صدر يمصر ييا  في : 
 مي دي   4991/  سيتمــير/44ــ   : الموافــــ

 

 

 

 

 
 

 مذكـرة إيضاحيـة 
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  1883لسنة  [41]للقانون رقم 

 في شـأن الرعاية السكنية 

 

حرص الدستور على الن  في المقومات األساسية للمجتمأ  الكأويتي علأى أن  

األسرة أسأاس المجتمأ  وقوامهأا الأدين واألخأءق وحأب الأوطن، وأسأند الدسأتور إلأى 

صأأرها وحمايأأة األمومأأة والطفولأأة فأأي اأو  أمانأأة حفأأ  كيأأان األسأأرة وتقويأأة المشأأر 

ظلها ، بما يفر  على المشأر  مسأئولية كاملأة فأي تبنأي قضأايا األسأرة واحتياجاتهأا 

وأهمها الرعاية السكنية  ، وتوفير هذه الرعايأة فأي وقأ  مناسأب بإاالأة أهأم العقبأات 

 المادية التي تعوق ذلك كله . 

 [41]ولى التشريعات التي واجه  المشأكلة اإلسأكانية القأانون رقأم وكان من أ 

بتنسي  بنك االةتمان ، ليكون من بين أغراضأه تيسأير االةتمأان العقأاري  1691لسنة 

 1695لسأأنة  [31]للمأأواطن ، ثأأم حأأل محلأأه بنأأك التسأأليف واالدخأأار بالقأأانون رقأأم 

ضأه المسأأاهمة فأأي إقامأأة بإنشأاء بنأأك التسأأليف واالدخأأار ، الأذي أصأأبل مأأن بأأين أغرا

المشروعات العمرانية وتقديم القرو  العقارية ليسرة الكويتية وللجمعيات والهيئات 

  صأدر القأانون 1634المرخ  لها قانونأا  بإنشأاء دور سأكن ألعضأاةها ، وفأي عأا  

بإنشأأاء الهيئأأة العامأأة لإلسأأكان التأأي تولأأ  مسأأئولية إنشأأاء  1634لسأأنة  [15]رقأأم 

 نين . المساكن للمواط

من تنو  الرعاية السكنية التي وفرتها الدولة من تخصي  قساةم  وعلى الرغم 

وقأأرو  وبيأأوت حكوميأأة وشأأقق ، فأأإن المشأأكلة السأأكانية مأأا االأأ  تتفأأاقم ، نتيجأأة 

ارتفأأا  تكأأاليف البنأأاء وقلأأة مأأا يعأأر  مأأن األر  للبيأأ  بسأأبب رغبأأة أصأأحابها فأأي 

اطنين إلى توفير السأكن المناسأب لهأم ، المضاربة على أسعارها واستغءل حاجة المو

نظأأرا  لطأأول فتأأرة االنتظأأار ، وألن بعأأض الشأأروط الأأءا  توافرهأأا لتحقيأأق الرعايأأة 

السكنية قد أصبح   ال تتفأق والمسأتجدات الحاليأة ، كمأا أسأفر التطبيأق العملأي لنظأا  

الرعاية السكنية عن بعأض نأواحي الأنق  والقصأور ممأا أدي إلأى حرمأان الأبعض ، 

فضأء عمأا يعانيأه المواطنأون مأن تعأدد الجهأات التأي ن بعأض أنأوا  الرعايأة السأكنية م

 تضطل  بمسئوليات هذه الرعاية ومن ثم تعدد القرارات واألنظمة التي يخضعون لها . 

أعأأد مشأأرو  القأأانون  المرفأأق لمعالجأأة ذلأأك كلأأه ، فنصأأ  المأأادة  لأأذلك ، فقأأد 

عايأة السأكنية علأى غأرار المؤسسأة العامأة األولى منه ، على إنشاء مؤسسة عامأة للر

للتنمينأأات االجتماعيأأة ، تتوحأأد فيهأأا كأأل الجهأأات المعنيأأة بنظأأا  الرعايأأة السأأكنية ، 

وتطبأأق وحأأدها هأأذا النظأأا  ، وتكأأون لهأأا شخصأأية اعتباريأأة مسأأتقلة وميعانيأأة مسأأتقلة 

وتخضأأأ  إلشأأأرا  الأأأواير المخأأأت  بشأأأئون اإلسأأأكان ، علأأأى أن تتحمأأأل الدولأأأة 
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،  القأانون ف التنسيسية لهذه المؤسسأة وقأد حأددت المأادة الثانيأة مأن مشأرو المصاري

نقدية بمبل  ألفأي مليأون دينأار كأويتي ، حصة رأس مال المؤسسة بحصتين ، إحداهما 

يخأول  وايأر الماليأة أداءهأأا دفعأة واحأدة أو علأى دفعأأات ، ويعتبأر مأدفوعا  مأأن رأس 

لسأنة  [31]دخار بمقتضأى القأانون رقأم مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف واال

والقوانين المعدلة له ، ألغرا  االةتمان العقاري ، وكذا نأاتج تصأفية المركأع    1695

المالي للبنك فيما يخ  هذه األغرا  ، م  جأواا تأوفير التمويأل الأءا  عأن طريأق 

 االستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها . 

لثانيأأة ، وهأأي الحصأأة العينيأأة ، فتتكأأون مأأن األراضأأي التأأي تخصصأأها أمأأا ا 

الدولة ألغرا  الرعاية السكنية ، ويشمل ذلك األراضي المخصصأة حاليأا  للمؤسسأة 

 العامة للرعاية السكنية.

ويضا  إلى ذلك ، الموارد األخري للمؤسسة والتي نص  عليها المادة الثالثأة  

بيأ  القسأاةم وأقسأاط تمليأك البيأوت والشأقق التأي  المشأرو  ، وتشأمل حصأيلة هذا من 

توا  علي مستحقي الرعاية السكنية وحقوق الهيئة العامة لإلسأكان لأدي الغيأر ونأاتج 

 تصفية الهيئة العامة لإلسكان . 

ويجمأأ  هأأذه المصأأادر مأأن إيأأرادات وأمأأوال  أن المؤسسأأة تحأأل بمقتضأأى هأأذا  

ان يناط بها من مسأئوليات ، وهأى بالتأالي المشرو  محل الهيئة العامة لإلسكان فيما ك

 تحل محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التعامات . 

كمأأا تشأأمل مأأوارد المؤسسأأة كأأذلك ، أقسأأاط القأأرو  التأأي تمنحهأأا المؤسسأأة  

لمسأأأتحقي الرعايأأأة السأأأكنية ، والمبأأأال  التأأأي تأأأدرجها الدولأأأة فأأأي ميعانيأأأة المؤسسأأأة 

         ل الأأعواج ومأأا تقترضأأه المؤسسأأة مأأن الحكومــأأـة  لصأأر  بأأدل إيجأأار وقأأرو  ومأأن

 أو بضمانها . 

وتتفق هذه الموارد واإليرادات جميعا  في إنها ناتجة عن حلأول المؤسسأة محأل  

 بنك التسليف واالدخار في جمي  ما له وما عليه من حقوق والتعامات. 

موال الحكومأة ويدخل في إيرادات المؤسسة كذلك ، ما تقترضه المؤسسة من أ 

أو بضمانها وما تدرجأه الدولأة فأي ميعانيأة المؤسسأة مأن مبأال  لأدعم مــأـواد   البنأاء 

ومستلعماته ، حيث لوح  أن ارتفا  أسأعار مأواد البنأاء مأن المعوقأات التأي تقأف فأي 

طريأأق المأأواطنين وتأأوفير الرعايأأة السأأكنية لهأأم وألسأأرهم  أو اسأأتكمال هأأذه الرعايأأة  

 فا  في األسعار يبدد القرو  الممنوحة لهم . كما أن هذا االرت

كمأأا يأأدخل فأأي مأأوارد المؤسسأأة كأأذلك ، التبرعأأات التأأي يقأأرر مجلأأ  إدارة  

 المؤسسة قبولها والمبال  التي تخصصها الدولة لسد العجع في ميعانية المؤسسة . 
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وقد أبان  المأادة الرابعأة مأن المشأرو  عأن أغأرا  المؤسسأة ، فجأاء بيانهأا  

شأأامء  ليغأأرا  التأأي أنشأأئ  مأأن أجلهأأا الهيئأأة العامأأة لإلسأأكان ، فضأأء  عأأن  جامعأأا  

األغرا  التي أنشئ مأن أجلهأا بنأك التسأليف واالدخأار ، ووسأاةلهما فأي تحقيأق هأذه 

األغأأرا  ، إضأأافة إلأأى االسأأتعانة بتجأأارب الأأدول األخأأري فأأي مجأأاالت اإلسأأكان 

ويأأأل المشأأأاري  الخاصأأأة بأأأه ، وإعأأأداد الدراسأأأات والبحأأأوث المتعلقأأأة باإلسأأأكان وبتم

واقتأأراح سياسأأة الأأدعم المناسأأبة لتأأوفير مأأواد البنأأاء ومسأأتلعماته لمسأأتحقي الرعايأأة 

السكنية ، وتوفير بدل اإليجأار باإلضأافة إلأى اسأتثمار المؤسسأة أموالهأا بمأا يسأاعدها 

 علي تحقيق أغرا  الرعاية السكنية . 

قرتهأا األولأي علأى أن مأن وجاءت المادة الخامسة مأن المشأرو  بأالن  فأي ف 

أن تتملأك العقأارات والمنقأأوالت ، وأن  -فأي سأبيل تحقيأق أغراضأها  -حأق المؤسسأة 

 [31]تتصر  فيها وهو حكم  يقابل  الحكم الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 

  بإنشاء بنك التسأليف واالدخأار،  وأوردت الفقأرة الثانيأة مأن هأذه المأادة 1695لسنة 

خاصا  باعتبار أغأرا  الرعايأة السأكنية مأن أعمأال المنفعأة العامأة فأي تطبيأق حكما  

فأأي شأأنن نأأع  الملكيأأة واالسأأتيءء المؤقأأ   1694لسأأنة  [33]أحكأأا  القأأانون رقأأم 

لسأنة  [15]مأن القأانون رقأم  [1]للمنفعة العامة أخذا بمفهو  الحكأم الأوارد فأي المأادة 

 بإنشاء الهيئة العامة لإلسكان .  1634

خول  المادة السادسة من المشرو  المؤسسأة أن تؤسأ  بمفردهأا أو أن تشأارك فأي و

تنسأأي  الشأأركات التأأي تتصأأل أغراضأأها بأأنغرا  المؤسسأأة أو أن تسأأاهم فأأي رأس 

 مالها . 

وأجاات هذه المادة قصر مساهمة المؤسسة في رأس مال هأذه الشأركات علأي حصأة 

 توفير الرعاية السكنية . عينية هي األراضي الءامة لتحقيق أغراضها في 

وأجأأاات المأأادة السأأابعة مأأن المشأأرو  للمؤسسأأة ، القيأأا  بتمويأأل الشأأركات  

المملوكة لها أو للدولة أو إلحأدي الهيئأات والمؤسسأات العامأة ملكيأة كاملأة وشأركات 

المسأأأاهمة ذات االكتتأأأاب العأأأا  التأأأي يأأأدخل النشأأأاط العقأأأاري فأأأي أغراضأأأها للقيأأأا  

لسأأأكنية للمأأأواطنين ، كمأأأا أجأأأاات للمؤسسأأأة أن تأأأوفر لهأأأذه بمشأأأروعات الرعايأأأة ا

الشأأركات األراضأأي الءامأأة للقيأأا  بهأأذه المشأأروعات وفقأأا  للضأأوابط واللأأواةل التأأي 

 يضعها مجل  اإلدارة . 

ونص  المادة الثامنة ، علي أن يعتبر قيأا  الشأركات العالميأة الداخلأة ببرنأامج  

بالمسأأاهمة فأأي مشأأاري  الرعايأأة  OFFSETالعمليأأات المتقابلأأة المعأأرو  باألفسأأ  

السكنية بمثابأة وفأاء بجأعء مأن التعاماتهأا بموجأب هأذا البرنأامج ، وهأو برنأامج يقأو  
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على التعا  هذه الشركات باستثمار نسبة معينة من قيمأة عقودهأا مأ  الأدول وذلأك فأي 

 مجاالت االستثمار المتاحة في البءد التي تنفذ فيها هذه العقود . 

لمادة التاسعة من المشرو  على قيأا  المؤسسأة بالتعأاون مأ  الجهأات ونص  ا 

المعنيأأأة بإعأأأداد ومتابعأأأة الدراسأأأات واألبحأأأاث العالميأأأة المتعلقأأأة بنعمأأأال التصأأأاميم 

اإلنشأأاةية واألصأأول الفنيأأة لهأأا ، طبقأأا للمواصأأفات القياسأأية المعمأأول بهأأا فأأي الأأدول 

  ، وذلأك بهأد  تخفأيض تكلفأة البنأاء المتقدمة ، وبمراعاة طبيعة التربة ومناخ الكويأ

ة عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكأن ، مأ  مراعأا

 .   هالحفاظ على سءمة البناء وأمان

كمأأأأا نصأأأأ  علأأأأى صأأأأدور قأأأأرار بلديأأأأة الكويأأأأ  باالتفأأأأاق مأأأأ  المؤسسأأأأة،  

وفقأأا لإلرتفاعأأات  بالمواصأأفات القياسأأية الواجأأب العمأأل بهأأا فأأي األعمأأال اإلنشأأاةية ،

 المختلفة وبحسب طبيعة التربة في كل منطقة . 

مأن المشأرو  األحكأا  الخاصأة بتشأكيل  [13]إلأى  [11]وتناول  المأواد مأن  

مجل  إدارة المؤسسة ، وقد روعأي أن يكأون مأن بأين أعضأاةه سأتة ال تقأل درجأاتهم 

ءقأة باإلسأكان  عن درجة وكيل واارة مساعد ، يمثلون الجهأات المختصأة التأي لهأا ع

واألحكأأا  الخاصأأة  [11]مأأادة باإلضأأافة إلأأى ثءثأأة مأأن ذوي الخبأأرة واالختصأأاص 

، وقأد نصأ   [12]مأادة واإلدارة التنفيذية للمؤسسأة  [11] مادة باختصاص المجل  

ال تخضأأ  أعمأأال المؤسسأأة ألحكأأا  قأأانون  ]الفقأأرة األخيأأرة مأأن هأأذه المأأادة علأأى أنأأه 

 [6]، وهو حكم يقابل المأادة  [ابة المسبقة لديوان المحاسبة المناقصات العامة وال للرق

مكأأرر مأأن القأأانون الصأأادر بإنشأأاء الهيئأأة العامأأة لإلسأأكان ، والتقريأأر السأأنوي الأأذي 

  [.13]مادةيقدمه مدير عا  المؤسسة إلى مجل  اإلدارة في نهاية كل سنة  مالية 

ير الرعايأة السأكنية،   ، األصأل العأا  فأي تأوف [14]ويقرر المشرو  في المأادة  

وهأأو االلتأأعا  بنسأأبقية تسأأجيل الطلبأأات بالمؤسسأأة بحسأأب نأأو  الرعايأأة السأأكنية التأأي 

يرغب فيها طالب التخصي  ، ويجيأع تحويأل طلبأات الرعايأة السأكنية مأن نأو  إلأى 

خر ، ويترك تحديد القواعأد والشأروط واإلجأراءات الخاصأة بأذلك إلأى قأرار يصأدر آ

 ة مجل  إدارة المؤسسة . من الواير بعد موافق

، اسأتثناء علأى األصأل العأا  سأالف الأذكر،   [15]ويورد المشرو  فأي المأادة  

بتقريأر أولويأة خاصأة لأبعض الفئأات ، منهأا فئأة مقأرر لهأا أولويأة خاصأة فأي النظأأا  

 الحالي ، وهي األيتا  القصر . 

أيأا كأان  كما استحدث المشرو  أولوية خاصة ألسر الشهداء وأسأر المعأاقين ، 

 سبب اإلعاقة ، وأسر األسري ومن في حكمهم من المدنين المرتهنين . 
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ويصدر قرار من الواير المخت  بشئون اإلسكان ، بعأد موافقأة مجلأ  إدارة  

المؤسسة ، بتحديد مفهو  اإلعاقة التي تتيل ألسرة المعاق هذه األولوية ، وتقأو  حكمأة 

ا ، على اعتبار أن هأذه األولويأات هأي نأو  توفير رعاية سكنية لهذه األسر قبل غيره

من التكافل بين مسأتحقي الرعايأة السأكنية فيشأارك اآلخأرون أسأر الشأهداء واألسأري 

 ومن في حكمهم والمعاقين في مصابها الفادح األليم . 

وتأأرك المشأأرو  تحديأأد الفئأأات المسأأتثناة وشأأروط وقواعأأد منحهأأا األولويأأة  

 لى كل فئة ، للقرار سالف الذكر . والمدد االعتبارية التي تضا  إ

وقأأد حأأرص المشأأرو  علأأى أن يؤكأأد أن الرعايأأة اإلسأأكانية ليسأأ  حقأأا  مطلقأأا   

للمواطن ، بل هي حق مقيد بشروط وقواعد البد من توافرها ، فأء يفيأد منأه المأواطن 

[ 19]الذي يكون قد وفر ألسرته الرعاية السأكنية المناسأبة ، وذلأك بأنن نصأ  المأادة 

لمشرو  ، على أنه يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليهأا فأي من ا

هأأذا القأأانون أال يكأأون رب األسأأرة مالكأأا   لعقأأار أو مشأأتركا  فأأي ملكيأأة عقأأار يأأوفر 

ألسأأرته  الرعايأأة السأأكنية المناسأأبة ، وفأأي تطبيأأق هأأذا الحكأأم يعتبأأر العقأأار مملوكأأا     

بني وسيلة كان  مباشــرة أو غيأر مباشأرة  ،  لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه ،

 إلى اوجته أو إلى أحد أبناةه الذين يعولهم . 

وتحدد قواعد وشأروط تطبيأق أحكأا  الفقأرة السأابقة بقأرار يصأدر مأن الأواير  

 بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة . 

وقأأد عأأالج المشأأرو  حأأاالت االنتظأأار الطويأأل للرعايأأة السأأكنية بأأنن نأأ  فأأي  

علأأى أن تلتأأع  المؤسسأأة بتأأوفير الرعايأأة السأأكنية لمسأأتحقيها فأأي مأأدة          [13]دة المأأا

 ال تجاوا خم  سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية . 

واستثناء من أحكأا  الفقأرة السأابقة ، يكأون تأوفير الرعايأة السأكنية للمسأتحقين  

ن خءل مأدة ال تجأاوا ثمأاني سأنوات مأن المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانو

تاريخ العمأل بأه ، وبالنسأبة إلأى المسأتحقين الأذين تسأجل طلبأاتهم أثنأاء هأذه المأدة يأتم 

 توفيرها لهم خءلها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر .

 لباتهم . ثءث فئات من المستحقين بحسب تاريخ تسجيل ط [13]وتتناول المادة 

 الفئة األولى: 

بأأالحكم العأأا  ، وتضأأم كأأل مأأن يسأأتوفي شأأروط الرعايأأة السأأكنية وتخأأت   

مستقبء ، وتلتع  الحكومة بتوفير الرعاية السكنية لأه خأءل خمأ  سأنوات مأن تأاريخ 

   تسجيل طلبه .
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 الفئة الثانية: 

الرعايأأة وتخأأت  بحكأأم اسأأتثناةي يواجأأه األعأأداد الكبيأأرة مأأن المنتظأأرين لهأأذه  

والمسأأجلة طلبأأاتهم فأأي تأأاريخ العمأأل بهأأذا القأأانون ، وتلتأأع  الحكومأأة بتأأوفير الرعايأأة 

  السكنية لهم خءل مدة ال تجاوا ثماني سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

 الفئة الثالثة: 

وهي الفئة التي تقو  بتسجيل طلباتهأا خأءل مأدة تصأفية الطلبأات الحاليأة للفئأة   

ى ال تمتاا على طلبات االنتظار القديمة إذا طبق عليهأا الحكأم العأا  وحأده  الثانية  وحت

رأي المشأرو  أن يفأرد لهأأا حكمأا خاصأأا  جمأ  بأأين الحكأم العأأا  والحكأم االسأأتثناةي ، 

  الإو بحيأأث يكأأون مأأن حقهأأا أن تفيأأد مأأن الحكأأم االسأأتثناةي إذا لأأم تتميأأع علأأى أفأأراده 

به من هذه الفئة خءل النصف األخير من المأدة طبق عليها الحكم العا  ، فمن سجل طل

المقررة للفئة الثانية يفيد من الحكم العأا  ، أمأا مأن سأجل طلبأه فأي النصأف األول مأن 

 المدة المقررة للفئة الثانية ، فيخض  للحكم االستثناةـي . 

وقأأد حأأرص المشأأرو  ، وهأأو يحأأدد هأأذه المواعيأأد أال يغلأأو فأأي تحديأأده لهأأا  

حد المعقول ، فيضار المواطن ، أو بتقصيرها عن هذا الحد ، فء تقأوي بإطالتها عن ال

المؤسسأأة علأأى التنفيأأذ ، بأأنن أسأأتهدي فأأي ذلأأك بالمأأدد التأأي ألأأع  فيهأأا النظأأا  الحأأالي 

المواطن الذي يحصل على قسأيمة بأنن يشأر  فأي البنأاء عليهأا خأءل سأنة مأن تأاريخ 

ذا التأاريخ ، وأال اعتبأر غيأر جأاد تسلمه لها وأن يتم البناء خأءل ثأءث سأنوات مأن هأ

ومخء بالشروط التي فرضها القانون عليه مما يبرر سحب هذه القسيمة منه إلعطاةهأا 

وهأأو الحكأم الأذي أخأأذ بأه المشأأرو  أيضأا فأأي  ]لمسأتحق آخأر يكأأون أكثأر منأأه جديأة 

  .[23المادة]

مأأن المشأأرو  ، علأأى أنأأه يجأأوا االسأأتبدال بأأين أنأأوا   [11]وتأأن  المأأادة  

لرعاية السكنية فيمأا بأين الحاصألين عليهأا أو فيأـما بيأنهم وبأين المؤسـسأـة وذلأك فأي ا

الحاالت وطبقا  للشروط والقواعد واألوضأا  واإلجأراءات التأي يصأدر بهأا قأرار مأن 

 الواير بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة . 

علأى أن يسأتحق رب األسأرة بأدل إيجأار شأهري طبقأا   [16]كما تأن  المأادة  

لقواعد والشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قأرار مأن الأواير بعأد موافقأة مجلأ  ل

 إدارة المؤسسة. 
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أحقية المستحقين للرعاية السكنية الذين نشأن  [21]وقد أقر المشرو  في المادة  

سبب استحقاقهم أو حصلوا على بعض معايا الرعاية السكنية  قبل العمل بهأذا القأانون  

 ايا الجديدة أو العيادة في المعايا التي استحدثها القانون الجديد  . في التمت  بالمع

بسأأريان هأأذا الحكأأم بالنسأبة إلأأى القأأرارات التأأي  [21]كمأا أقأأرت المأأادة ذاتهأا  

تصدر تطبيقا  ألحكا  هذا القانون ، باسأتحداث معايأا جديأدة أو ايأادة فأي المعايأا التأي 

 ريان أحكامها على الوقاة  السابقة . قررها ، وأجاات أن تتضمن هذه القرارات س

من المشرو  على أن تتولى المؤسسة تواي  القسأاةم علأى [ 21]وتن  المادة  

 مستحقيها بثمن رمعي يحدده مجل  اإلدارة . 

وتحقيقا  للمساواة بين المواطنين ، وعد  التفاوت في مساحات القسأاةم التأي يأتم  

الثانية على أنه ال يجوا أن تتفأاوت مسأاحات في فقرتها  [21]توايعها ، نص  المادة 

 القساةم في المنطقة الواحدة إال بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم . 

، أر   الشأأأروط الواجأأأب توافرهأأأا السأأأتحقاق قسأأأيمة  [22]وتحأأأدد المأأأادة  

فتن  على أنه يشأترط السأتحقاق قسأيمة أال يكأون قأد ثمأن لأرب األسأرة عقأار بمبلأ  

د على ماةتي ألف دينار كويتي ، ويعتبر العقار مملوكا  لرب  األسرة إذا كان قأد آل يعي

عن طريقه بني وسيلة كان  مباشرة أو غير مباشأرة ، إلأى اوجتأه أو إلأى أحأد أوالده 

 الذين يعولهم . 

وبذلك يكون من ثمن عقاره بمبل  ال يجاوا ماةتي ألف دينأار كأويتي،  مسأتحقا   

 إذا استوفي الشروط األخري للبداةل السكنية المختلفة.  للرعاية السكنية

وقد أجاات الفقأرة األخيأرة مأن هأذه المأادة ايأادة هأذا الحأد بقأرار يصأدر مأن  

 الواير بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة. 

كذلك أن يكون رب األسرة قادرا  على بنأاء القسأيمة   [22]كما اشترط  المادة  

قا  لقأأر  الرعايأأة السأأكنية المنصأأوص عليأأه فأأي هأأذا ويعتبأأر كأأذلك مأأن كأأان مسأأتح

يقأأل عأأن قيمأأة القأأر  المشأأار إليأأه وقأأ   أو كأأان قأأد ثمأأن لأأه عقأأار بمبلأأ  ال القأأانون 

التثمين ، والن  بذلك ال يقصر القدرة المالية على كأون المسأتحق للقأر  قأد حصأل 

درة الماليأة على تثمين يعادل   قيمأة القأر  ، بأل يعتبأر ذلأك إحأدي وسأاةل إثبأات القأ

 . أر  على البناء ، وهو شرط أساسي للحصول على قسيمة 

مأن المشأرو  علأى أن تأربط مقأدار التثمأين بقيمأة  [ 23]وقد حرصأ  المأادة  

قبأل العمأل  [ألف دينار كويتي  55]القر  وق  التثمين فمن حصل على تثمين قدره 

اء بعأد العمأل بأه بأالرغم مأن بهذا   القانون ، يتوفر فيأه شأرط القأدرة الماليأة علأى البنأ

ألأف  31العيادة التي قررها القانون بالنسبة إلى سقف القر  الحالي والذي رف  إلأى 

 دينار كويتي  . 
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 من المشروع على المستحق التزامين :  [11]كما فرضت المادة 

 أولهما :

 كشأأو بسأأداد قيمأأة القسأأيمة قبأأل الموعأأد المحأأدد إلدراج أسأأماء المسأأتحقين فأأي التعامأأه 

ال اعتبأأأر قأأأرار التخصأأأي  كأأأنن لأأأم يكأأأن، بشأأأرط إخطأأأار المسأأأتحق بقأأأرار إالقرعأأأة ، و

التخصي  وبالموعد المحأدد إلدراج أسأماء المسأتحقين فأي هأذه الكشأو  ، بكتأاب مسأجل 

   بعلم وصول قبل حلول هذا الموعد بنكثر من شهرين .

 ثانيهما :

خ تسليمه القسيمة علأى  أن يأتم البنأاء بنن يشر  في البناء عليها خءل سنة من تاريالتعامه 

 عليها خءل مدة أقصاها ثءث سنوات من هذا التاريخ . 

مأأن المشأأرو  علأأى أن تلتأأع  المؤسسأأة بتوايأأ  البيأأوت  [24] وتأأن  المأأادة 

مسأتحقيها  ىوالشقق على األسر المسجلة طلباتهأا لهأذا النأو  مأن الرعايأة السأكنية علأ

الثمن الرمعي للمتأر المربأ  مأن األر  المشأار إليأه فأي  طبقا  للتكلفة الفعلية بمراعاة

مأأن هأأذا القأأانون وبشأأرط أال تجأأاوا قيمأأة البيأأ  أو الشأأقة الحأأد األقصأأى  [21]المأأادة 

 لمبل  القر  المنصوص عليه في هذا القانون . 

المستحق للشقة إال بنصيبها من قيمأة األر  واألساسأات  يجوا أن يتحمل وال 

بحسأأب مسأأاحة الشأأقة إلأأى مجمأأو  مسأأاحة المبنأأي ، ومأأا يخأأ  والمنأأاف  المشأأتركة 

 الشقة أو الشقق األخري من معايا . 

الشروط الواجب توافرها الستحقاق بي  حكأومي أو شأقة،  [25] وتورد المادة 

فتن  على أنه يشترط فيمن يخص  له بي  حكأومي أو شأقة أال  يكأون رب األسأرة 

بل  يجاوا الحد األقصى لقيمأة القأر  المنصأوص مالكا  لعقار تم استمءكه وتثمينه بم

مأن هأذا القأانون ، وفأى تطبيأق هأذا الحكأم يعتبأر العقأار مملوكأا   [21]عليه في المادة 

بأأني وسأأيلة مباشأأرة أو غيأأر مباشأأرة ، إلأأى  هلأأرب األسأأرة إذا كأأان قأأد آل عأأن طريقأأ

 اوجته أو أحد أوالده الذين يعولهم . 

لهأم عقأار بمبلأ  يعيأد علأى أربعأة وسأتين  ل األشخاص الأذين ثمأنوبذلك أصب 

ألف دينار كويتي وال يعيد على سبعين ألف دينار كويتي ، أصبل مأن حقهأم الحصأول 

 على بي  أو شقة بعد أن كانوا محرومين من هذا الحق . 

ذلأك  [25]وفي سداد ثمن البي  أو الشأقة علأى أقسأاط شأهرية ، تركأ  المأادة  

 قرار من الواير بعد موافقة مجل  إدارة  المؤسسة . تي تحدد بللشروط والقواعد ال

مأن المشأرو  بأنن يسأري علأى ملكيأة الشأقق والطوابأأق  [29]وتقضأي المأادة  

توايعها طبقا  ألحكا  هذا القانون ، ما ورد في القأانون المأدني   مأن  للوحدات التي يتم
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ن أحكأا  فأي هأذا تنظيم لهذا النو  من الملكية ، وذلأك فيمأا ال يتعأار  مأ  مأا ورد مأ

               أن يقأأأأو  قأأأرار التخصأأأأي  مقأأأأا  المسأأأتند المثبأأأأ  لملكيأأأأة الشأأأأقة       ىالقأأأانون ، علأأأأ

 [156]إدارة العقأار وصأيانته طبقأا  ألحكأا  المأادة  أو الطابق في تكأوين وشأهر اتحأاد

من القانون المدني ، وبأذلك يحأل المشأرو  المشأكلة التأي يمكأن أن تواجأه المسأتحقين 

شقق الرعاية السكنية عند رغبتهم في شهر هذا االتحاد وهي المشأكلة التأي تتمثأل فأي ل

أن من شروط الشهر أن يكون عضو االتحاد مالكا  للشقة في الوق  الذي ال تصدر فيه 

 وثيقة التمليك إال بعد عديد من السنوات . 

علأأى الشأأركات التأأي أسسأأتها المؤسسأأة أو سأأاهم  فأأي  [23]وتوجأأب المأأادة  

بتمويلهأا أن تقأو  بطأرح مشأروعاتها علأى المأواطنين وأن تكأون  رأس مالها أو قام 

األولويأأة فأأي الحصأأول علأأى الوحأأدات السأأكنية بهأأا للمسأأجلة طلبأأاتهم فأأي المؤسسأأة 

 وبحسب أسبقية تسجيلها . 

كما أجاات المادة المذكورة أن يتم االتفأاق بأين المؤسسأة وبأين هأذه الشأركات 

كافأأأة الوحأأأدات السأأأكنية لهأأأذه المشأأأاري  إلأأأى المؤسسأأأة لتقأأأو  تقأأأو  بتسأأأليم  علأأى أن

 بتوايعها طبقا  ألحكا  هذا القانون . 

الرابأأأ  مأأن المشأأأرو  ، األحكأأأا  المتعلقأأة بقأأأرو  الرعايأأأة  ويتناااول البااااب 

المؤسسة بتقديم القرو  لمستحقي الرعاية السكنية لبنأاء  [21]السكنية ، فتلع  المادة 

و لعيأأأأادة االنتفأأأأا  بهأأأأا بالتوسأأأأعة أو التعليأأأأة أو إلصأأأأءحها المسأأأأاكن أو لشأأأأراةها أ

   .وترميمها

رو  الرعاية السكنية لمسأتحقها بأء فواةأد ، وتحأدد قيمأة القأر  وتصر  ق 

الممنوح لبناء سكن أو شراةه بسبعين ألف دينار كويتي ، ويجأوا ايادتأه بمرسأو  بعأد 

 أخذ رأي  مجل  إدارة المؤسسة . 

واير بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة ، حاالت   وشروط بقرار من ال وتحدد 

وقواعد وإجراءات منل القرو  وفئاتها لباقي األغأرا  المنصأوص عليهأا فأي هأذه 

 المادة ، مثل التعلية أو التوسعة أو الترميم . 

مأأن المشأأرو  حأأاالت جديأأدة تسأأتحق طبقأأا  لهأأا  [26]تحدث  المأأادة وقأأد اسأأ 

   -ن قبل مشاكل في هذا األمر وهي :القرو  ، وقد كان  تواجه م

القساةم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التمليأك والقأرو   شراء - 1

لسأنة  [21]عنها ، بما فأي ذلأك العقأارات التأي شأملها المرسأو  األميأري رقأم 

  بشأأنن اإلعفأأاء مأأن قأأرو  بنأأك التسأأليف واالدخأأار وأقسأأاط البيأأوت 1662

 ساحتها . الحكومية أيا كان  م
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وبذلك يقرر المشرو  الحأق فأي الحصأول علأى قأر  لشأراء قسأيمة أو بيأ   

حصل عليأه مأن خأءل الرعايأة السأكنية ، طالمأا تـأـم تطهيأره  ولو كان الباة  للبي  قد

من أي رهن عقاري سواء كان هذا التطهير قد حدث بسبب وفاء البأاة  بقيمأة القأر  

أو القأر  ، بمأا فأي ذلأك العقأارات التأي شأملها كاملة أو بسبب إسقاط أقساط التمليك 

 المشار إليه  .  1662لسنة  [21]المرسو  بقانون رقم 

وبذلك يجيع المشرو  اإلقرا  لشراء البيوت أو الشقق الخاضعة في األصأل  

 .   لنظا  الرعاية السكنية أيا كان  مساحتها

 رط أن تسأأمل بأأذلك أساسأأاتالبنأأاء أو التعليأأة أو التوسأأعة فأأي البيأأوت القاةمأأة ، بشأأ - 2

 المباني أو تصميماتها واالرتفاعات المسموح بها في المنطقة طبقا  للقواعد المقررة. 

 هأأد  العقأأار إلعأأادة بناةأأه بشأأكل أوسأأ  يسأأمل بتأأوفير رعايأأة سأأكنية أفضأأل ليسأأرة - 3

 ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة . 

 مستحق للرعاية السكنية ، ولأو كأان بعأضاستحقاق القر  لكل مالك على الشيو   - 4

  المءك على الشيو  غير مستحقين لهذه الرعاية . 

جميأ  األحأوال المنصأوص عليهأا فأي البنأود السأابقة ، يشأترط موافقأة المالأك وفي  

علي رهن العقار ضمانا  لقيمة القر  إذا كان غيأر مملأوك لطالأب القأر  ، وهأي مشأكلة 

واا حصأأول غيأأر المالأأك علأأى قأأر  الرعايأأة السأأكنية أخأأري حلهأأا المشأأرو  ، وهأأي جأأ

 بالشرط سالف الذكر . 

إلأى هأذه الحأاالت ،  الحأاالت األخأري التأي يحأددها  [26]تضأيف المأادة  كما

قرار يصدر من الواير بعد موافقة مجل  اإلدارة ، لمواجهة غير ذلك مأن حأاالت قأد 

 تطرأ مستقبء وال يتس  لها ن  القانون . 

من المشرو  على أنه إذا كان رب األسرة مالكأا لعقأار تأم  [31]دة وتن  الما 

استمءكه وتثمينه بمبل  يعيد على الحأد األقصأى للقأر  المنصأوص عليأه فأي المأادة 

( من هذا القانون ، تخصم هذه العيادة من مبل  القر  ، وفأي تطبيأق هأذا الحكأم 21)

طريقه بني وسأيلة كانأ ، مباشأرة يعتبر العقار مملوكا لرب األسرة إذا كان قد آل عن 

 أو غير مباشرة ، إلى اوجته أو إلى أوالده الذين يعولهم . 

    : ـ نلفئتيوبذلع يفسح المشروع المجال للحصول على قرو  الرعاية السكنية 

 الفئة األولى : 

     .ألف دينار 31ألف دينار إلى  94الذين ثمن لهم عقار بمبل  يعيد على  

 الفئة الثانية :

      .ألف دينار 31الذين ثمن لهم عقار بمبل  يعيد على  
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وبأأذلك أصأأبل األشأأخاص الأأذين ثمأأن لهأأم عقأأار بمبلأأ  يعيأأد علأأى سأأبعين ألأأف  

دينار كويتي ويقل عن ماةة وأربعين ألف دينار كويتي ، أصبل مأن حقهأم أن يحصألوا 

ثمأانين ألأف على قر  الرعاية السكنية ، فمثء لو أن رب األسرة ثمن له عقار بمبل  

يجأأاوا سأأتين ألأأف دينأأار،   ال دينأأار ، فأأإن مأأن حقأأه أن يحصأأل مأأن القأأر  علأأى مأأا 

[ د. ك 31111]حيث يتم خصم العيادة في التثمين على الحد األقصى مأن هـأـذا الحأد 

د. ك بعأأأد أن كأأأان يفقأأأد حقأأأه تمامأأأا فأأأي  91111=    [د.ك 31111 - 11111 ] -

تعيأد علأى  بضأعة  دة فأي قيمأة التثمأين الالحصول على القأر  حتأى لأو كانأ  العيأا

دنأأانير ، فقأأرر المشأأرو  احتفاظأأه بحقأأه فأأي الحصأأول علأأى قأأر  الرعايأأة السأأكنية 

 طالما أن قيمة العيادة في التثمين ال تستغرق قيمة القر  بالكامل . 

ولم يف  المشرو  ، وهأو يفأر  حقوقأا  للمأواطن فأي هأذا القأانون مأن خأءل  

ها علأأى الحكومأأة وعلأأى المؤسسأأة ، أن يفأأر  أيضأأا علأأى االلتعامأأات التأأي فرضأأ

المواطن التعامات تفرضها طبيعأة الرعايأة السأكنية وطبيعأة التأعا  الدولأة بهأا ،وإنهأا 

علأى عأد  جأواا  [31]في األصل إيواء للمواطن وأسرته ، وذلك بنن ن  في المأادة 

ى مخالفأة استخدا  الرعايأة السأكنية فأي غيأر مأا خصصأ  لأه ، كمأا وضأ  جأعاء علأ

شروط التخصي  ، وهو استرداد المسأكن إداريأا  بعأد إنأذار المخأالف وإعطاةأه مهلأة 

إلاالأأة المخالفأأة ، وحأأرص المشأأرو  علأأى أن تختلأأف المهلأأة حسأأب نأأو  وطبيعأأة 

 المخالفة والوق  الذي يستغرقه إاالتها. 

وفأأي تحديأأد االلتعامأأات المفروضأأة علأأى المسأأتحق للرعايأأة السأأكنية ، تركأأ   

لقأأرار يصأأدر مأأن الأأواير بعأأد موافقأأة مجلأأ  إدارة المؤسسأأة ، تحديأأد  [31]ادة المأأ

االلتعامات المختلفة التي يفرضها نظأا  الرعايأة السأكنية علأى المنتفعأين بأه ، وجأعاء 

اإلخءل بهذه االلتعامات أو بااللتعامات التي ين  عليها هأذا القأانون وحأاالت تنجيأل 

متها أو اإلعفاء منها ، وقواعد تخصي  السأكن استحقاق بعض األقساط أو تخفيض قي

لدولأأأة وشأأأروط تأأأنجير السأأأكن الجديأأأد للمأأأواطن الأأأذي يقأأأ  مسأأأكنه علأأأى مشأأأرو  ل

 .الحكومي

كان المواطن الكويتي يحظى بالرعاية السأكنية مأن الدولأة ، وكأان أوالده  ولما

غيأأر    يتمتعأأون بهأأا حقأأا وعأأدال  ، إال أن الدولأأة تسأأحب البيأأ  الحكأأومي مأأن  األوالد

الكأويتيين فأي حالأأة وفأاة أمهأم الكويتيأأة المتعوجأة مأأن غيأر كأويتي ، فأأء تشأملهم تلأأك 

الرعاية بعـد وفاتهأا  ممأا يعرضأهم للضأيا  إذا كأانوا صأغارا  وال معيأل لهأم سأواها ، 

كما أن الدولة قد خصص  البي  الحكومي للمواطنة حال حياتها ، فلي  من العأدل أن 

بيأ  أمهأم بعأد وفاتهأا فيصأبحون وال مأنوي لهأم ، ومأن أجأل  يحر  هؤالء األوالد من

علأأى أنأأه ال يجأأوا سأأحب البيأأ  مأأن أبنأأاء  [32]هأأذه الغايأأة اإلنسأأانية نصأأ  المأأادة 
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العوجة الكويتية المتعوجة من غير كويتي إلى أن يتم اواج البنات أو بلأوغهن وبلأوس 

 األوالد سن السادسة والعشرين . 

الرعاية اإلسكانية في نطاقها المخص  لها ، فأء وحرصا أيضا  على أن تظل  

يسئ  المستحقون لها اسأتخدا  الحأق فيهأا بالتصأر  فأي القسأاةم أو البيأوت أو الشأقق 

من المشرو  على أن تصأدر وثأاةق التمليأك  [33]بعد الحصول عليها ، نص  المادة 

قأأانون بعأأد للمأأواطنين الأأذين يأأتم تخصأأي  قسأأاةم أو مسأأاكن لهأأم وفقأأا  ألحكأأا  هأأذا ال

استيفاء المدد والقواعد والشروط ووفقا  لإلجراءات التي يصأدر بهأا قأرار مأن الأواير 

 بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة . 

كما تن  الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه م  عد  اإلخءل بنحكا  الفقأرة  

نية بضأأمان السأأابقة ، تكأأون أثمأأان المسأأاكن التأأي تخصأأ  لمسأأتحقي الرعايأأة السأأك

الحكومة حتى تاريخ صدور وثاةق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متأى اسأتمر 

 قسط التمليك أو القر  قاةما  بعد هذا التاريخ . 

لسأنة  [313]مأن القأانون رقأم  [4]والحكم األخير يقابل الحكم الوارد في المأادة  

القأأر  بضأأمان  بإنشأأاء بنأأك التسأأليف واالدخأأار والأأذي يأأن  علأأى أن يكأأون 1695

الحكومة حتى تاريخ صدور وثاةق التمليك للمقتأر  مصأحوبة بتقريأر رهأن عقأاري 

ال أن  الحكأم الأوارد فأي الفقأرة األخيأرة إمتى استمر القر  قاةمأا  بعأد هأذا التأاريخ ، 

من المشرو  ، حكم أشمل يتناول أقساط التمليك أيضا ، وهأو ال يخأل  [33]من المادة 

 روط والقواعد التي يجب استيفاؤها إلصدار وثاةق التمليك . م  ذلك بالمدد والش

المشرو  على بسط رقابة مجل  األمة علأى كيفيأة تنفيأذ الحكومأة  وقد حرص 

مأن المشأرو  علأى أن تقأو  المؤسسأة بإعأداد  [34]لهذا القانون  بنن ن  فأي المأادة 

  األمأأة تقأأارير سأأنوية عأأن تنفيأأذ الخطأأط والسياسأأات اإلسأأكانية تعأأر  علأأى مجلأأ

وتكون هذه التقارير نصف سنوية خأءل السأنوات الخمأ   التاليأة لتأاريخ العمأل بهأذا 

 القانون . 

ونظرا ألن اضطء  المؤسسة العامة للرعاية السأكنية بمسأئولياتها فأي تطبيأق  

نظا  الرعاية السكنية سو  يستغرق بعض الوق  ريثما يأتم إعأداد  كوادرهأا ونظمهأا 

علأأى حسأأاب الحلأأول التأأي يضأأعها المشأأرو  لمشأأكلة الرعايأأة ال يكأأون ذلأأك  وحتأأى 

 [39]السكنية ومدد االنتظار الطويلة للمسأتحقين لهأا ، فقأد نأ  المشأرو  فأي المأادة 

علأأى أن تسأأتمر كأأل مأأن الهيئأأة العامأأة لإلسأأكان وبنأأك التسأأليف واالدخأأار فأأي القيأأا  

عأة األغأرا  التأي بمسئولياتهما التي يفرضها عليهما هذا المشرو  ، كل بحسأب طبي

أنشأأئتا مأأن أجلهأأا ، وباسأأتخدا  المأأوارد المحققأأة لهأأذه األغأأرا  فأأي هأأذا المشأأرو  ، 

وذلك حتى يصأدر قأرار مأن مجلأ  الأواراء بالنظأا  األساسأي للمؤسسأة وقأد حأددت 
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موعدا  لصدور هذا القرار ال يتجاوا سنه من تاريخ العمل بهأذا القأانون ،  [31]المادة 

هأأذا القأأرار وهأأي تحديأأد كيفيأأة نقأأل  التأأي سأأو  يتناولهأأا كمأأا حأأددت الموضأأوعات

العأأاملين بهأأاتين الجهتأأين إلأأى المؤسسأأة وكيفيأأة نقأأل حقأأوق والتعامأأات الهيئأأة العامأأة 

لإلسكان إلى المؤسسة وكيفية نقل حقوق والتعامات بنك التسليف واالدخار فيما يتعلأق 

يهأا اإليأداعات والمأدخرات باالةتمان العقاري وقرو  العواج ، والجهأة التأي تنقأل إل

التي تم  بالبنك المذكور م  عد  اإلخأءل بحأق المأود  والمأدخر فأي اسأتردادها مأن 

 البنك أو الجهة التي نقل  إليها اإليداعات والمدخرات . 

ويحدد قرار مجل  الأواراء كأذلك ، الجهأة التأي تنقأل إليهأا حقأوق والتعامأات 

  البنك بالنسبة إلى االةتمان العراعي .

 1695لسأنة  [31]من المشرو  علأى إلغأاء القأانون رقأم  [33]وتن  المادة  

وكل نأ  يتعأار  وأحكأا  هأذا القأانون وذلأك مأ   1634لسنة  [ 15]والقانون رقم 

شأل  هعد  اإلخءل بنحكا  المادة السابقة ، حتى ال يترتب على هذا اإللغاء علأى إطءقأ

دخار عن ممارسأة صأءحياتهما التأي نصأ  الهيئة العامة لإلسكان وبنك التسليف واال

عليها المادة السابقة قبل صدور القرار المشار إليه وقبل قيا  المؤسسأة بممارسأة كافأة 

 صءحياتها المنصوص عليها في هذا القانون . 

علأأى أن تسأأري اللأأواةل والقأأرارات المعمأأول بهأأا قبأأل  [31]وتأأن  المأأادة  

ل والقأأرارات المنصأأوص عليهأأا فيأأه ، مأأ  صأأدور هأأذا القأأانون إلأأى أن تصأأدر اللأأواة

 منه .  [39]مراعاة أحكا  المادة 

علأأى نشأأر القأأانون فأأي الجريأأدة الرسأأمية والعمأأل بأأه [ 36]كمأأا نصأأ  المأأادة  

اعتبارا  من أول الشهر التالي النقضاء ثءثة أشأهر علأى تأاريخ نشأره ، عأدا نصأوص 

تأاريخ صأدور قأرار مجلأ  من هذا القانون فيعمل بها مأن  1،11،11،12،13المواد 

من هذا القانون ، إذ أن هذه المواد تتناول مجلأ   [35]الواراء المشار إليه في المادة 

إدارة المؤسسة وكيفية تشكيله واإلدارة التنفيذية لها واختصاصأاتها وهأي أمأور سأو  

توكل قبل صدور هذا القأرار إلأى كأل مأن  مجلأ  إدارة الهيئأة العامأة لإلسأكان وبنأك 

   .ليف واالدخارالتس

  .ونـــذا القانـــــــــيذ أحكا  هــــــــة لتنفــــــــة التنفيذيـــالسلط [  41]ادة ـــالموتخاطب 
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 القسم الثاني

  1885[ لسنة  21القانون رقم ] 

 في شأن 

إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير 

األراضي الفضاء المملوكة للدولة 

 نيةألغراض الرعاية السك

 ومذكرته اإليضاحية

 

 

 

 

 
  -الفهرس   -
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  18851885( لسنة ( لسنة 2121قانون رقم )قانون رقم )الال

  في شأن إسهام القطاع الخاصفي شأن إسهام القطاع الخاص

  في تعمير األراضي الفضاءفي تعمير األراضي الفضاء

(1)المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية   
 

  

 بعد اإلطء  على الدستور، -

                                                 
1
 .31/4/3991الصو ر ب ور خ  731( ننر بولجر    الرسم   ) ال     ال    ( ال     
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في شنن بلدية الكوي  والقأوانين المعدلأة لأه  1632لسنة  [15]القانون رقم وعلى  -

  . 

بإصأدار  1611لسأنة  [93]بالقانون رقم  القانون المدني الصادر بالمرسو وعلى  -

 القانون المدني . 

فأأي شأأنن نظأأا  أمأأءك الدولأأة  1611لسأأنة  [115]المرسأأو  بالقأأانون رقأأم  وعلأأى -

 والقوانين المعدلة له . 

 في شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .  1663لسنة  [43]القانون رقم وعلى  -

 تي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.  ومجل  األمة على القانون اآل وافق -
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 الفصل األول 

 ف ـتعاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لفصل األولا

 تعاريف 

 (1)   (1مادة )

 

في تطبيق أحكا  هذا القانون ، يقصد بالمصطلحات اآلتية ، المعأاني المبينأة قأرين كأل 

 منها : ـ 

الخاص المشار إليهم فأي المأادة  أشخاص القطا  : اول  ـــــــــالمقــــــــ - 1

 ( من هذا القانون.  5)

                                                 
1
]المقأاول :أشأخاص القطأا  وكأان نصأه:  2115لسأنه  3[ بالقانون رقأم 1[ من المادة ]1عدل البند ] ( 

 من هذا القانون.   الرابعة  الخاص المشار إليهم في المادة
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 المؤسسة العامة للرعاية السكنية.   : ة ـــــــالمؤســــــــس - 2

( 43الرعايأأأة التأأأي نأأأ  عليهأأأا القأأأانون رقأأأم ) : الرعاية الســـــكنية - 3

 في شنن الرعاية السكنية.   1663لسنة

كات الطأأرق ، وإنشأأاء خطأأوط شأأبكة تشأأمل شأأب : البنية األساســـــية   - 4

الميأأاه العذبأأة والميأأاه قليلأأة الملوحأأة والصأأأر  

الصأأأأحي وتصأأأأريف ميأأأأاه األمطأأأأار وربطهأأأأا 

بالقساةم وجمي  المرافأق والمنشأآت ومأد خطأوط 

الهأأأأاتف إلأأأأى جميأأأأ  القسأأأأاةم وكافأأأأة المرافأأأأق 

والمنشأأأأآت وإنشأأأأاء محأأأأوالت الكهربأأأأاء ومأأأأد 

وكافأة  خطوط الكهربأاء منهأا إلأى مواقأ  القسأاةم

المرافأأق والشأأبكات وربأأط الشأأبكات والخطأأوط 

المشار إليها بالشبكات والخطوط الرةيسية وربط 

 الطرق الداخلية  بالطرق العامة.

مخأأأأأافر الشأأأأأرطة ، مراكأأأأأع اإلطفأأأأأاء العأأأأأا  ،  : المرافق العامـــــة -5

المأأأأدارس الحكوميأأأأة بمختلأأأأف المراحأأأأل بنأأأأين 

ع وبنأأأأات ، المسأأأأاجد ومسأأأأاكن األةمأأأأة ، مراكأأأأ

رعايأأأأأة الشأأأأأباب، المستوصأأأأأفات ، الجمعيأأأأأات 

التعاونية، محطأات تعبئأة الوقأود ومكاتأب البريأد 

يرد الن  عليها فأي  يوالهاتف وأي مرافق أخر

 دفاتر الشروط .
 

 

 

بيأأأان طبيعأأأة العقأأأد الأأأذي سأأأيبر  مأأأ  المقأأأاول  : الدعـــــــــوة - 9

وشأأأروطه األساسأأأية ، والضأأأمانات المصأأأرفية 

مها ، والمسأأاحات المرغأأوب المطلأأوب منأأه تقأأدي

فأأأي تعميرهأأأا ومواقعهأأأا وحأأأدودها ، ومعالمهأأأا 

وعأأدد القسأأاةم المطلأأوب إعأأدادها ومسأأاحة كأأل 

قسيمة. )
1
) 

                                                 
1
   وكان نصها قبل التعديل : 1669لسنة  23( معدلة بالقانون رقم 1المادة )( من 9) البند(  

بيان طبيعة العقد الذي سيبر  مأ  المقأاول وشأروطه األساسأية، والضأمانات المصأرفية  الدعوة : - 9)    

المساحات المرغوب فأي تعميرهأا ومواقعهأا وحأدودها ، ومعالمهأا وعأدد وه تقديمها ، ـــالمطلوب من

واسأتعداد المقأاول لتمويأل المشأرو  تمأويء ذاتيأا مأن  كأل قسأيمة المطلوب إعدادها ومساحة  القساةم
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الوثأأاةق المقدمأأة مأأن المقأأاول المتضأأمنة عأأر   : العــــــــــر  - 3

أسعاره وقبوله لكأل شأروط المؤسسأة واسأتعداده 

ق لتنفيأأأذ األعمأأأال المطلوبأأأة الأأأواردة فأأأي وثأأأاة

المناقصأأأأة وفأأأأي المواعيأأأأد المحأأأأددة ورضأأأأاةه 

بالشروط الجعاةية، وشروط التعاقد األخري.)
1

  ) 

بيان األعمال المطروحة والشروط والمواصفات  : دفاتر الشــــــروط - 1

ومواعيأأد إنجأأاا كأأل مرحلأأة مأأن مراحأأل العمأأل 

 وميعاد التسليم النهاةي. 

 
  

=/=/==/=/=  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 الفصل الثاني

 ـــــــيتوفير األراض

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            

أثمانهأا ، علأى أن يكأون الوفأاء   وتحصأيل  - قبله وقبوله صر  مسأتحقاته بعأد طأرح القسأاةم للبيأ  

 بتلك المستحقات من حصيلة بي  القساةم وبالنظا  الذي تحدده المؤسسة. (
   

وكان نصها قبل التعديل : العر : الوثاةق المقدمأة مأن  2115( لسنة 3( بالقانون رقم)3( عدل  البند) 1

المقأأاول المتضأأمنة قبولأأه  لكأأل شأأروط المؤسسأأة واسأأتعداده لتنفيأأذ األعمأأال المطلوبأأة فأأي المواعيأأد 

والتعويضات االتفاقية وسعر تكلفأة المتأر شأامء توريأد المأواد ، المحددة ورضاةه بالشروط الجعاةية 

 (.المطلوب والتكلفة الفعلية اإلجمالية وهامش الربل ،الءامة
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  توفير األراضـــــــيتوفير األراضـــــــي

(  2مـادة )   

 

علأأى بلديأأة الكويأأ  تجهيأأع وتنظأأيم األراضأأي المخصصأأة ألغأأرا  السأأكن 

الخاص وذلك حسب المخطط الهيكلي ، وتسليمها للمؤسسة خاليأة مأن العواةأق، خأءل 

، علأى أن تكأون المسأاحة التأي مدة ال تتجاوا ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القأانون

ألف وحأدة سأكنية بمراعأاة مأا تأن  عليأه  [31]يتم تسليمها كدفعة أولي كافية إلنشاء 

من هذا القأانون ، وأن يأتم تسأليم المؤسسأة دفعأة ثانيأة تكفأي إلقامأة عشأرة  [3]المادة 

آال  وحأأدة سأأكنية أخأأري وذلأأك فأأي خأأءل السأأتة أشأأهر الءحقأأة وأن يسأأتمر تسأأليم 

ي بعد ذلك تباعا  للمؤسسأة كأل ثءثأة أشأهر مأن التأاريخ المحأدد لتسأليم الدفعأة األراض

الثانيأأة بأأذات الشأأروط واألوضأأا  السأأابقة وأن تكأأون األراضأأي التأأي يجأأري تسأأليمها 

 كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة. 
 ( 3مادة  )

 -ا يخصأأه كأأل فيمأأ -علأأى سأأاةر الجهأأات الحكوميأأة المعنيأأة بإاالأأة العواةأأق  

المبأأادرة إلأأى إاالأأة تلأأك العواةأأق علأأى وجأأه السأأرعة ، مأأ  مراعأأاة المواعيأأد المقأأررة 

 لتسليم تلك األراضي والمشار إليها في المادة السابقة.

وتلتع  الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرةيسأية لهأذه  

عامن مأ  المشأاري  اإلسأكانية األراضي والمرافق العامة المرتبطة بهأا فأي مواعيأد تتأ

المطروحة وفقا ألحكا  هذا القانون وتدرج لها االعتمادات الءامة في ميعانيتها.)
1
    ) 

 
 (4مادة   )

( لسأأنة 43( مأأن القأأانون رقأأم )34مأأ  عأأد  اإلخأأءل بمأأا تأأن  عليأأه المأأادة ) 

يأر المشار إليأه ،علأى رةأي  مجلأ  إدارة المؤسسأة موافأاة مجلأ  األمأة بتقر 1663

                                                 
1
 2115لسنة  3[ بالقانون رقم 3( أضيف  الفقرة الثانية إلى المادة ] 
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نصأأف سأأنوي يتضأأمن بيانأأا  وافيأأا  عأأن المسأأاحة الكليأأة ليراضأأي التأأي تأأم تسأأليمها 

للمؤسسأأة ألغأأرا  تنفيأأذ هأأذا القأأانون ومواقعهأأا وعأأدد القسأأاةم السأأكنية التأأي سأأيتم 

 إنجااها، والمدة المحددة للتنفيذ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 دعوة القطاع الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 

 

 ة القطاع الخاص دعو
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  (3)( 5مادة )
تطرح المؤسسة اعتبارا  من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي المواعيد األخري  

( مأن 2التي تحددها المؤسسة ، مشروعات تعمير األراضي المشأار إليهأا فأي المأادة )

 ( مأن هأذا القأانون1( مأن المأادة ) 5،  4)  انهذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضأمنه البنأد

عامأأة بأأين الشأأركات والمؤسسأأات المحليأأة و/ أو العالميأأة خأأءل تسأأعة  اتفأأي مناقصأأ

أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة.)
2
) 

وفي حالة تعذر استكمال اإلجراءات خءل المأدة المنصأوص عليهأا فأي الفقأرة   

 السابقة يجوا لمجل  الواراء مدها لمدة ثءثة أشهر أخيرة . 

احد في صأحيفتين يأوميتين علأى األقأل كمأا تأذا  فأي وتنشر الدعوة في وق  و 

 وساةل األعء  المسموعة والمرةية. 

 ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقا  لما تقرره المؤسسة في هذا الشنن .  

وتلتأأع  بلديأأة الكويأأ  بإصأأدار قرارهأأا فأأي شأأنن مأأا يقأأد  إليهأأا مأأن مخططأأات  

 مها للمخططات . للقساةم  خءل شهرين على األكثر من تاريخ استء

 
 
 
 
 

 

 
                                                 

1
على المؤسسأة خأءل سأتة أشأهر  : )وكان نصها قبل التعديل 1669لسنة  23( بالقانون رقم 5( المادة ) 

دعأأأوة الشأأأركات  المؤسسأأأة،د األخأأأري التأأأي تحأأأددها ـأأأــوفأأأي المواعي القأأأانون،مأأأن تأأأاريخ العمأأأل بهأأأذا 

 ةخأءل ثءثأ( 2والمؤسسات المحلية والعالمية لتقديم عروضها لتعمير األراضي المشار إليهأا فأي المأادة )

 أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة . 

  المسأموعة يوميتين على األقل كما تذا  في وسأاةل األعأء نصحفيتيوتنشر الدعوة في وق  واحد في    

 ( .ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقا  لما تقرره المؤسسة في هذا الشنن والمرةية
2
علأى وكأان الأن  قبأل التعأديل : ) 2115( لسأنة 3( بالقأانون رقأم )5( عدل  الفقرة األولى من المادة ) 

ي تحأأددها األخأأري التأأد  العمأأل بهأأذا القأأانون ، وفأأي المواعيأأ أشأأهر مأأن تأأاريخ  تسأأعةالمؤسسأأة خأأءل 

المشأار  يلتعميأر األراضأالعالمية لتقديم عروضأها / أو المؤسسة ، دعوة الشركات والمؤسسات المحلية و

 (أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة .  تسعة ( خءل 2إليها في المادة )
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 الفصل الرابع 

 الترسيةو البت في العروض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

  

 والترسية البت في العروض

 ( 8مادة  )

 

تكون دراسة العرو  المقدمأة مأن المقأاولين واختيأار أفضألها ، والبأ  فيهأا،  

معمأأأول بهأأأا لأأأدي والتعاقأأأد ، واإلشأأأرا  علأأأى التنفيأأأذ ، وفقأأأا للقواعأأأد والضأأأوابط ال

 المؤسسة . 

 
 
 

=/=/= 
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 الفصل الخامس

 ثمن ومواصفات القسائم 
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 الفصل الخامس

 ثمن ومواصفات القسائم 

)( 1مادة   )
1
) 

 ( .2  411يجب أال تقل مساحة القسيمة عن ) 
 

)( 1مادة  )
2
)  

ثمأن رمأعي يحأدده مجلأ  الأواراء يكون تحديد ثمن بي  القسأيمة علأى أسأاس  

 مضافا إليه ما  يخ  القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسية.

ويكون حساب ما يخ  كل قسيمة من تكلفأة تنفيأذ البنيأة األساسأية بقسأمة هأذه  

التكلفة على كامل مساحة األراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتأر المربأ  الواحأد ثأم 

حة القسيمة ، ويحدد مقدار مأا يدفعأه مسأتحق القسأيمة ممأا تضرب تكلفة المتر في مسا

                                                 
1
سيمة عن جب أال تقل مساحة القوكان نصها :  )ي 2115( لسنة 3( بالقانون رقم )3عدل   المادة ) ( 

أن تتفأأأاوت مسأأأاحات القسأأأاةم إال بالقأأأدر الأأأذي تقتضأأأيه الضأأأرورة الفنيأأأة وا يجأأأال و( 2  411)

 .(للتقسيم
2

وكأأان نصأأها قبأأل  1669[ لسأأنة 23بموجأأب القأأانون رقأأم ] (1)عأأدل  الفقأأرة الثانيأأة مأأن المأأادة  ( 

  ( وعأدل  المأادة التعديل:ويكون ثمن بي  القسيمة مستحق األداء بالكامأل فأور تمأا  إجأراءات البيأ

يكأون تحديأد ثمأن بيأ  القسأيمة )وكان نصها قبأل التعأديل  2115لسنة  3[ بموجب القانون رقم 1]

ثمأأن رمأأعي يحأأدده مجلأأ  إدارة   المؤسسأأة مضأأافا  إليأأه مأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن  اس ــأأـعلأأى أس

تحق أداء ثمأأن ويسأة وحصأتها فأأي نفقأات إنشأاء البنيأة األساسأي ،  هاإجمأالي التكلفأة الفعليأة إلعأداد

 [  .هذا الشنن القسيمة للمؤسسة وفقا  للقواعد التي تضعها المؤسسة في 

وكأان نصأها قبأل التعأديل  2119لسأنة  25[ بموجب القانون رقم 1من المادة ] ةعدل  الفقرة الثالث (3

 مأن المأواطنين للبنيأة التحتيأة فأي ة]وتقو  مؤسسة الرعاية السأكنية بإعأادة نصأف المبأال  المدفوعأ

 المشاري  السابقة لهذا القانون[.
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يخصأأها مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية ، متناسأأبا  مأأ  فتأأرة انتظأأاره للحصأأول علأأى 

 القسيمة اعتبارا  من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية : ـ

ا فتأأرة كامأأل مأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية إذا مأأا تجأأاو أ  (

 االنتظار سنة واحدة.

األساسأية  البنيأة %( ممأا يخأ  القسأيمة مأن تكلفأة تنفيأذ11ثمانين في الماةة ) ب (

 إذا جاوات فترة االنتظار سنة ولم تجاوا سنتين.

%( مما يخ  القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسأية إذا 91ستين في الماةة )  ج (

 وا ثءث سنوات.جاوات فترة االنتظار سنتين ولم تجا

تنفيأذ البنيأة األساسأية %( مما يخ  القسيمة من تكلفأة 41أربعين في الماةة )  د  (

 إذا جاوات فترة االنتظار ثءث سنوات ولم تجاوا أرب  سنوات.

%( مما يخ  القسيمة من تكلفأة تنفيأذ البنيأة األساسأية 21عشرين في الماةة ) هـ (

 ولم تجاوا خم  سنوات. إذا جاوات فترة االنتظار أرب  سنوات

ال شأأئ ممأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية إذا جأأاوات فتأأرة  و  (

 االنتظار خم  سنوات. 

 

وتقو  المؤسسة العامة للرعاية السأكنية بإعأادة كامأل المبأال  المدفوعأة   

 من المواطنين للبنية التحتية في المشاري  السابقة لهذا القانون إليهم.

تحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا  للقواعد التي تضعها المؤسسة ويس

 في هذا الشنن. 

 

=/=/= 
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 الفصل السادس

 بيـع القسـائم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل السادس

 بيــع القسـائم

 ( 8ادة  م)
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تعلن المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بي  القساةم . ) 
1
) 

 
 ( 10دة  ما)

يعتبر شراء قسيمة استيفاء للحق في الرعاية السأكنية، وذلأك دون إخأءل بحأق  

 المشتري في الحصول على القر  العقاري الءا  للبناء. 

 
 ( 11مادة  )

يكون اإلعءن عن البي  ، وبياناته ووسيلته ، وكيفيأة إبأداء الرغبأة فأي الشأراء  

 في هذا الشنن .  وفقا للقواعد والنظم التي تضعها المؤسسة

 
 

 ( 12مادة  )

تتأأأولى المؤسسأأأة التخصأأأي  ، والتوايأأأ  حسأأأب أسأأأبقية تسأأأجيل الطلبأأأات  

( لسأنة 43بالمؤسسة ووفقا  لنظا  الرعاية السكنية المنصوص عليأه فأي القأانون رقأم )

 المشار إليه .  1663

 
=/=/= 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

                                                 
1
تعلن المؤسسأة  ]وكان نصها قبل التعديل  1669( لسنة23( بموجب القانون رقم )6عدل  المادة ) (  

 االساسية[.بعد إنجاا البينة  لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بي  القساةم
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 الفصل السابع 

 ة ـــــــــــأحكام عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 أحكام عامة 

 (13مادة )

دون إخأءل بنحكأأا  هأذا القأأانون ، تسأري علأأى القسأاةم السأأكنية سأاةر األحكأأا   

 المشار إليه.  1663( لسنة 43األخري المنصوص عليها في القانون رقم )
 

 ( 14مادة )

 تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة .  

من مرافق ومنشآت وخدمات عامة وفقا ألحكا  هذا القأانون  وكل ما يتم تشييده 

 يكون ملكا  لها . 
 (  15مادة)

تضأأأ  المؤسسأأأة الشأأأروط الجعاةيأأأة الءامأأأة فأأأي العقأأأود التأأأي تحررهأأأا مأأأ   

 المقاولين وفق األوضا  المقررة لديها. 
 (   18مادة )

قانون خأءل يصدر مجل  إدارة المؤسسة القرارات الءامة لتنفيذ أحكا  هذا ال 

 ثءثة أشهر من تاريخ العمل به . 
)(   11مادة )

1
) 

                                                 
1
 . 2115( لسنة 3) ( بالقانون رقم13مضافة إلى المادة ) 4،  3، 2( الفقرات  
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المشأار إليأه ، فيمأا لأم يأرد فأي  1611( لسأنة 115تسري أحكا  القانون رقم ) 

 شننه ن  خاص في هذا القانون ، وبما ال يتعار  م  أحكامه. 

وباستثناء ما هو مخص  ألغأرا  السأكن الخأاص،إذا تضأمن  مشأروعات  

لسأنة  43ية المنفذة وفقا  ألحكا  هذا القانون أو وفقا  ألحكأا  القأانون رقأم الرعاية السكن

المشار إليه، قساةم مخصصة لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الصناعي  1663

أو الحرفأأي أو الخأأدمى وجأأب طرحهأأا للبيأأ  فأأي المأأعاد العلنأأي بعأأد تمأأا  تنفيأأذ البنيأأة 

 األساسية.

قسأاةم أخأري مخصصأة لغيأر أغأرا  السأكن وإذا تضمن  هذه المشروعات  

الخأأأاص أو لغيأأأر االسأأأتعمال التجأأأاري أو االسأأأتثماري أو الصأأأناعي أو الحرفأأأي أو 

الخدمى. وجب أن يصأدر مجلأ  الأواراء القأرارات الءامأة فأي شأنن التصأر  فأي 

هذه القساةم بناء على اقتراحأات الأواراء المختصأين ووايأر الماليأة ، وال يجأوا نقأل 

منهأأا للغيأأر ، إذا مأأا قأأرر مجلأأ  الأأواراء بيعهأأا ، إال إذا تأأم طرحهأأا للبيأأ  ملكيأأة أي 

 بالمعاد العلني وفقا  ألحكا  الفقرة السابقة.

وال يجوا التصر  على أي وجه في العقارات المخصصة ألغرا  السأكن الخأاص 

 ـ قسأاةم أو بيوتأا  أو شأققا  ضأمن المشأروعات المشأار إليهأا فأي الفقأرة الثانيأة مأن هأذه

المادة إال في حالأة وجأود فأاةض مأن هأذه العقأارات بعأد تلبيأة جميأ  طلبأات مسأتحقي 

المشأار  1663لسأنة  43الرعاية السكنية وفقا  ألحكا  هذا القانون وأحكا  القانون رقم 

إليأأه. ويكأأون التصأأر  فأأي هأأذا الفأأاةض حينئأأذ بطرحأأه للبيأأ  بأأالمعاد العلنأأي وفقأأا 

 مكررا  من هذا القانون. 13للشروط المنصوص عليها في المادة 

موق  مخص  للرعاية السكنية  أيوق  تغيير استعمال  أيوإذا تقرر في 
1
بناء على  

            التجأأاريجهأأة عامأأة أخأأري إلأأى االسأأتعمال  أيطلأأب المؤسسأأة أو بنأأاء علأأى طلأأب 

أو االستثماري ، ووافق  بلدية الكوي  على ذلك وعلأى مشأرو  تنظيمأه وجأب طأرح 

ناته المخصصأة لءسأتعمال التجأاري واالسأتثماري للبيأ  فأي المأعاد العلنأي كامل مكو

العا  وفقا  ألحكا  الفقرة الثانية مأن هأذه المأادة ، كمأا يجأب تحويأل كامأل عاةأدات هأذا 

مأن هأذا  [مكأررا   13]البي  إلى المؤسسة العامأة للرعايأة السأكنية وفقأا  ألحكأا  المأادة

 ذ البنية األساسية للموق .القانون على تتولى المؤسسة تنفي

 
)( مكرر  11مادة )

2
) 

                                                 
1
[ 5وأضيف  إليها الفقرة ] 2115لسنة  3[ بالقانون رقم 2،3،4[ الفقرات ]13( أضيف إلى المادة ] 

  2113[ لسنة 45رقم ]بالقانون 
2
 .2115لسنة  3مكررا  [ بالقانون رقم  13( أضيف  المادة ]  
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م  مراعاة أحكا  القأوانين المعمأول بهأا. ال يجأوا أن يشأترك فأي المأعاد علأى  

العقارات المخصصة ألغأرا  السأكن الخأاص المطروحأة للبيأ  وفقأا  ألحكأا  الفقأرة 

يأتم ترسأتيه  الرابعة من المادة السابقة إال األشخاص الطبيعيين،وال يجوا أن يجاوا ما

في أي وق  بالنسبة إلى الشخ  الواحد من هذه العقارات عقارا  واحدا  وال أن تجاوا 

إال إذا كانأأ  مسأأاحة العقأأار المطأأروح للبيأأ  ، ( 2  1111مسأأاحته ألأأف متأأر مربأأ  )

            تعيأأأد علأأأى ذلأأأك بسأأأبب طبيعأأأة مشأأأرو  تنظيمأأأه الأأأذي وافقأأأ  عليأأأه بلديأأأة الكويأأأ  

ة للرعايأأة السأأكنية بحسأأب األحأأوال،على أن ال تجأأاوا العيأأادة فأأي أو المؤسسأأة العامأأ

( كمأا 2  251جمي  األحوال في أي من هذه العقارات ماةتين وخمسين مترا مربعأا  ) 

 ال يجوا في أي وق  فرا أو دمج هذه العقارات.

ويحدد مجل  الواراء مواعيد طرح العقارات التى يتقرر بيعها بالمعاد العلني  

حكأأا  هأأذه المأأادة والمأأادة السأأابقة ، ويضأأ  نظأأا  تحويأأل كامأأل عاةأأدات بيأأ  وفقأأا  أل

العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السأكنية ، كمأا يبأين طبيعأة اسأتعمالها وشأروط 

بناةها وغير ذلك من الشروط ، وال يجوا بعد بيعها تعديل طبيعأة اسأتعمالها أو إدخأال 

طأرح علأى أساسأها المأعاد مأا  التياألخري أي تعديءت على شروط البناء والشروط 

لم يكن ذلك وفق مشأرو  تنظأيم جديأد ، ويعتبأر بأاطء  بطءنأا مطلقأا  كأل تصأر  يأتم 

على خء  أحكا  هذه المادة والمادة السابقة ، كما يبطل كل مأا يترتأب علأى ذلأك مأن 

 آثار.  

 
 (  11مادة)

 تنفيذ هذا القانون . –كل فيما يخصه  –على الواراء  

 

 الكويت دولة أمير

 جابر األحمد الصباح

 

 هـ 1419/ صفر/11صدر بقصر بيان: 

   1665/ يوليو/1ــق: ـالموافــــــــــ

 

 

=/=/= 
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 المـذكـرة اإليضاحيــة

 1885لسنة  21للقانون رقم 

في شـأن إسهـام القطاع الخـاص  فـي 

المملوكة  تعميــر األراضـي الفضــاء

 لة ألغراض الرعاية السكنية للدو
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 المـذكـرة اإليضاحيــة

 1885( لسنة 21للقانون رقم )

في شـأن إسهـام القطاع الخـاص  فـي تعميــر األراضـي 

 الفضــاء

 المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية 

  

تضأأافرت الجهأأود لتحقيأأق رغبتأأين فأأي اآلونأأة األخيأأرة ، إحأأداهما الرغبأأة فأأي  

ليل مدد االنتظار للحصول علأى الرعايأة السأكنية المناسأبة ليسأرة ، وهأو مأا سأعي تق

في شنن الرعاية السأكنية إال أن المشأكلة السأكانية  1663[ لسنة 43إليه القانون رقم ]

ال تأأعال تتفأأاقم نتيجأأة قلأأة مأأا يعأأر  مأأن األراضأأي للبيأأ  بسأأبب رغبأأة أصأأحابها فأأي 

يأأدعو إلأأى االسأأتفادة مأأن األراضأأي المملوكأأة  المضأاربة علأأى أسأأعارها ، األمأأر الأأذي

للدولأأة ، والتأأي ظلأأ  متروكأأة لفتأأرة طويلأأة دون اسأأتغءل ، أمأأا الرغبأأة الثانيأأة فهأأي            

مأأا يطلأأق عليهأأا تعبيأأر الخصخصأأة ، وتعنأأى إعطأأاء دور أكبأأر للقطأأا  الخأأاص فأأي 

ا يعنأى مأن بأاب االستثمارات فأي المجأاالت المختلفأة التأي تتوالهأا الدولأة اآلن ، وهأذ

الأذي  هأولى في أية اسأتثمارات جديأدة أن تتأرك للقطأا  الخأاص يتوالهأا تحقيقأا  لأدور

ن  عليه الدستور ، باعتبار أن الملكيأة ورأس المأال والعمأل مقومأات أساسأية لكيأان 

[ مأأأن الدسأأأتور وباعتبأأأار أن 19الدولأأأة االجتمأأأاعي وللثأأأروة الوطنيأأأة وفقأأأا  للمأأأادة ]

وامأأه التعأأاون العأأادل بأأين النشأأاط العأأا  والنشأأاط الخأأاص وهدفأأه االقتصأأاد الأأوطني ق

تحقيأأق التنميأأة االقتصأأادية وايأأادة اإلنتأأاج ورفأأ  مسأأتوي المعيشأأة وتحقيأأق الرخأأاء 

 [ من الدستور . 21للمواطنين في حدود القانون طبقا  للمادة ]

ا  مأن حمايأة إال أنه ال يمكن أن تنسينا هاتان الرغبتان ما يجأب أن يحأاط بأه المأال العأ

[ مأأن الدسأأتور علأأى أن ليمأأوال العامأأة حرمأأة ، وحمايتهأأا 13حسأأب نأأ  المأأادة ]

[من الدستور على أن " يبأين القأانون 131واجب علي كل مواطن ، كما تن  المادة ]

األحكا  الخاصة بحف  أمأءك الدولأة وإدارتهأا وشأروط التصأر  فيهأا والحأدود التأي 

 ألمءك . يجب فيها النعول عن شي من هذه ا

لهذه األهدا  الثءثة ، اعد مشرو  القانون المرافأق والأذي يحقأق مصألحة وتحقيقا   

الدولأأة فأأي حمايأأة المأأال العأأا  ، ومصأألحة المأأواطنين فأأي تأأوفير األراضأأي لهأأم ألغأأرا  

الرعايأأة السأأكنية بنسأأعار مقبولأأة ومعقولأأة، ومصأألحة القطأأا  الخأأاص فأأي التيسأأيرات التأأي 

 ون لهذا القطا  في تنفيذ هذه المشروعات . يقررها مشرو  القان
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فأأنوردت المأأادة األولأأى عأأدة تعريفأأات لتكأأرار تأأداولها فأأي المشأأرو  مأأن قبيأأل  

التسهيل على الباحث ثم حرصأ  المأادة الثانيأة علأى الأن  علأى إلأعا  بلديأة الكويأ  

بتجهيأأأع   وتنظأأأيم  األراضأأأي المخصصأأأة ألغأأأرا  السأأأكن الخأأأاص وذلأأأك حسأأأب 

هيكلأأي وتسأأليمها للمؤسسأأة خاليأأة مأأن العواةأأق خأأءل مأأدة ال تتجأأاوا سأأتة المخطأأط ال

أشهر من تاريخ العمأل بهأذا القأانون علأى أن تكأون المسأاحة التأي يأتم تسأليمها كدفعأة 

ألف وحدة سأكنية علأى األقأل بمراعأاة مأا تأن  عليأه المأادة  [31]كافية إلنشاء  ىأول

ة للمؤسسة تكفي إلقامة عشرة آال  وحأدة من هذا القانون وأن يتم تسليم دفعة ثاني [3]

سكنية أخري وذلك خأءل السأتة أشأهر الءحقأة وأن يسأتمر تسأليم األراضأي بعأد ذلأك 

تباعا  للمؤسسة كل ثءثة شهور من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بأذات الشأروط 

لبأأات واألوضأأا  السأأابقة وأن تكأأون األراضأأي التأأي يجأأري تسأأليمها كافيأأة لتلبيأأة ط

 الرعاية السكنية المدرجة . 

وغنى عن البيان أن األحكا  التي تضمنتها المادة الثانية سالفة الأذكر اسأتهدف   

وضأأ  برنأأامج امنأأي عاجأأل لتسأأليم األراضأأي المخصصأأة ألغأأرا  السأأكن الخأأاص 

خالية من العواةق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمكينها من الوفاء بالتعاماتهأا قبأل 

حقي الرعايأأة السأأكنية فأأي المواعيأأد التأأي حأأددها القأأانون ، وذلأأك أن مفتأأاح حأأل مسأأت

المشأأكلة اإلسأأكانية هأأو تأأوفير األراضأأي الخاليأأة مأأن العواةأأق حتأأى تباشأأر المؤسسأأة 

 شؤونها فيها . 

مأأأرة  أخأأأري تلتأأأع  بمقتضأأأاها سأأأاةر الجهأأأات آ   قاعأأأدة [3]وتضأأأمن  المأأأادة 

بالمبادرة إلى إاالة العواةق علأى  -فيما يخصها  كل -الحكومية المعنية بإاالة العواةق 

وجأأه السأأرعة مأأ  مراعأأاة المواعيأأد المقأأررة لتسأأليم تلأأك األراضأأي المشأأار إليهأأا فأأي 

 المادة السابقة . 

علأى  [4]ورغبة في إحاطأة مجلأ  األمأة بمأا يأتم فأي هأذا الشأنن ، فقأد نصأ  المأادة 

يتضأمن  سأنوية بتقرير نصأف إلعا  رةي  مجل  إدارة المؤسسة بموافاة مجل  األم

بيانا   وافيا  عن المساحة الكلية ليراضأي التأي يأتم تسأليمها للمؤسسأة ألغأرا  تنفيأذ 

هذا القانون ، ومواقعها ، وعدد القسأاةم السأكنية التأي سأيتم إنجااهأا ، والمأدة المحأددة 

مأن  [34] للتنفيذ ، ونظرا   ألن هذا التقرير يختلف عن التقرير المشار إليأه فأي المأادة

إلأى مجلأ  األمأة عأن  سأنويقانون الرعاية السكنية التي تلع  الحكومأة بتقأديم تقريأر 

تنفيأأذ الخطأأط والسياسأأات اإلسأأكانية ، وأن تكأأون هأأذه التقأأارير نصأأف سأأنوية خأأءل 

السنوات الخم  التالية لتأاريخ العمأل بالقأانون المأذكور ، فقأد اقتضأى األمأر اإلشأارة 

 ذكر إلى ذلك . سالفة ال [4]في المادة 
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مأن المشأرو  علأى إلأعا   [5]وفي مجال دعوة القطأا  الخأاص نصأ  المأادة  

المؤسسة العامة للرعاية السكنية خءل ستة أشهر من تأاريخ العمأل بهأذا القأانون وفأي 

المواعيأأأد األخأأأري التأأأي تحأأأددها المؤسسأأأة دعأأأوة الشأأأركات والمؤسسأأأات المحليأأأة 

ولأأم يكتأأف   [2]راضأأي المشأأار إليهأأا فأأي المأأادة والعالميأأة لتقأأديم عروضأأها لتعميأأر األ

الن  بإيراد هذا الحكم بل عني بتحديد آلية الدعوة وشأكلها ووسأاةلها ، فنصأ  الفقأرة 

الثانية على أن تنشر وتطرح الدعوة في وق  واحد في صحيفتين يأوميتين علأى األقأل  

ألخيأرة تأن  علأى كما تذا  في وساةل اإلعء  المسموعة والمرةية ، وجاءت الفقرة ا

 أن يكون إعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة في هذا الشنن . 

علأى أن  [9]فقأد نصأ  المأادة  والترسأية وبالنسبة لعمليتي الب  في العأرو  

تكأأون دراسأأة العأأرو  المقدمأأة مأأن المقأأاولين واختيأأار أفضأألها والبأأ  فيهأأا والتعاقأأد 

 د والضوابط المعمول بها لدي المؤسسة . واإلشرا  على التنفيذ وفقا  للقواع

علأى أنأه يجأب أال تقأل  [3]حرص المشرو  كذلك على الن  فأي المأادة  وقد 

يجوا أن تتفاوت مسأاحات القسأاةم إال بالقأدر الأذي  ، وال 2 411مساحة القسيمة عن 

 تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم . 

توصأأأيل الخدمأأأة ورغبأأأة فأأأي تحقيأأأق الغأأأر  المنشأأأود مأأأن المشأأأرو  وهأأأو  

علأأى وضأأ  ضأأوابط  [1]اإلسأأكانية للمأأواطن بنقأأل تكلفأأة ممكنأأة فقأأد حرصأأ  المأأادة 

تحديد سعر القسيمة ونصأ  علأى أن يكأون تحديأد ثمأن بيأ  القسأيمة علأى أسأاس ثمأن 

مضافا  إليه ما يخ  القسيمة من إجمالي التكلفأة الفعليأة  الواراءرمعي يحدده مجل  

البنيأة األساسأية ويكأون ثمأن بيأ  القسأيمة مسأتحق  فيأذتنإلعدادها وحصتها فأي نفقأات 

 األداء بالكامل فور إتما  إجراءات البي  . 

التأي نصأ  علأى أن تعلأن  [6]وفيما يتعلق بآلية بي  القساةم فقد حددتها المأادة  

المؤسسأأة لمسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية دون غيأأرهم عأأن بيأأ  القسأأاةم بعأأد إنجأأاا البنيأأة   

 األساسية . 

شراء القسيمة استيفاء للحق فأي الرعايأة السأكنية وذلأك  [11]تبرت المادة واع 

 دون إخءل بحق المشتري في الحصول على القر  العقاري الءا  للبناء. 

الن  على أن يكون اإلعءن عن البي  وبياناته ووسأيلته  [11]وكرس  المادة  

تأي تضأعها المؤسسأة فأي هأذا وكيفية إبداء الرغبأة فأي الشأراء وفقأا  للقواعأد والأنظم ال

 الشنن . 
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علأأى أن تتأأولى المؤسسأأة التخصأأي  والتوايأأ  حسأأب  [12]ونصأأ  المأأادة  

أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ووفقأا  لنظأا  الرعايأة السأكنية المنصأوص عليأه فأي 

 المشار إليه .  1663لسنة  [43]القانون رقم 

لقأأانون الرعايأأة السأأكنية وللتنكيأأد علأأى أن هأأذا المشأأرو  جأأاء كرافأأد مسأأاعد  

سالف الذكر في مجال إيجاد الحلول الحاسمة والسأريعة لحأل مشأكلة الرعايأة السأكنية 

على أنأه دون إخأءل بنحكأا  هأذا القأانون تسأري علأى القسأاةم  [13]فقد نص  المادة 

المشأار  1663لسأنة  [43]السكنية  سأاةر األحكأا  األخأري الأواردة فأي القأانون رقأم 

  .إليه

بالن  علأي أن تكأون نفقأات إنشأاء المرافأق العامأة علأى    [14]ني  المادة وع 

 عاتق الدولأة وأن كأل مأا يأتم تشأييده مأن مرافأق ومنشأآت وحأداةق عامأة وفقأا  ألحكأا  

 هذا ، القانون يكون ملكا  لها . 

للمؤسسة سلطة وض  وتحديد الشأروط الجعاةيأة المناسأبة  [15]أعط  المادة  

التأأي تبأأر  مأأ  المقأأاولين والتأأي تكفأأل سأأءمة العمأأل وانتظامأأه وفأأق    وتضأأمينها العقأأود

الشروط المتفق عليها ، فنص  على أن تض  المؤسسة الشروط الجعاةية  الءامة في 

 العقود التي تحررها م  المقاولين وفق األوضا  المقررة لديها . 

لءامأة على أن يصدر مجل  إدارة المؤسسأة القأرارات ا [19]ونص  المادة  

 لتنفيذ أحكا  هذا القانون خءل ثءثة أشهر من تاريخ العمل به . 

 [115]على الن  على أن تسري أحكأا  القأانون رقأم  [13]وحرص  المادة 

  المشأأار إليأأه ، فيمأأا لأأم يأأرد فأأي شأأننه نأأ  فأأي هأأذا القأأانون وبمأأا ال 1611لسأأنة 

 يتعار  م  أحكامه . 
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    18831883( لسنة ( لسنة 4141( من القانون رقم )( من القانون رقم )3333بتعديل المادة )بتعديل المادة )

))  في شأن الرعاية السكنيةفي شأن الرعاية السكنية
11
   ) )  

 

   منه. 116،  36،  6،   1  بعد اإلطء  على الدستور ، وبخاصة المواد  -

   في شنن الرعاية السكنية . 1663( لسنة 43القانون رقم )وعلى  -

                                                 

1
هأـ الموافأق            1415/محأر /11يخ( بتأار191نشر بالجريأدة الرسأمية ) الكويأ  اليأو ( بالعأدد رقأم ) (  

 .  1664/ يونيو/ 16
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 مجل  األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .  وافق -

 

 مادة أولى    

  1663( لسأأنة 43( مأأن القأأانون رقأأم )33الفقأأرة األولأأـي مأأن المأأادة )تعأأدل  

 المشار إليه أعءه على الوجه التالي: 

 فقرة أولــى  33مادة 

وثاةق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصي  قسأاةم أو مسأاكن لهأم وفقأا لصدر  

ءات التأأي ألحكأأا  هأأذا القأأانون بعأأد اسأأتيفاء المأأدد والشأأروط ووفقأأا للقواعأأـد واإلجأأرا

يصدر بها قرار من الأواير بعأد موافقأة مجلأ  إدارة المؤسسأة ، ويسأتثني مأن شأرط 

المأأدة المواطنأأون الأأذين شأأملتهم المكرمأأة األميريأأة وأسأأقط  عأأنهم أقسأأاط البيأأوت ، 

سواء كانوا من ذوي الأدخل المحأدود أو ممأن حصألوا علأى قسأاةم ، فتصأدر لهأم هأذه 

 الوثاةق دون التقيد بشرط المدة . 

 مادة ثانيـة    

 يلغى كل حكم يتعار  م  هذا القانون .

  مادة  ثالثـة  

 تنفيذ أحكا  هذا القانون . -كل فيما يخصه  -على الواراء 

 الكويت دولة أمير

 جابر األحمد الصباح

 هـ 1415/ محر /5صدر بقصر بيان في : 

   1664/يونيو/14الموافــــــق : 

 

 

  مذكرة إيضاحيــة مذكرة إيضاحيــة 

  ( ( 3333قانون بتعديل المادة )قانون بتعديل المادة )لالقتراح بلالقتراح ب

    18831883( لسنة ( لسنة 4141من القانون رقم )من القانون رقم )

 

   1884( لسنة 18القانون رقم )  

 

تفضل حضرة صاحب السمو أمير الأبءد حفظأه ، ، بإعفأاء أبناةأه المأواطنين  

           مأأن أقسأأأاط بيأأوت ذوي الأأأدخل المحأأدود أو القسأأأاةم ، إال أن الهيئأأة العامأأأة لإلسأأأكان 

قفة عن تسجيل الوثأاةق بنسأماةهم ، أال بعأد أن تنقضأي مأدة عشأر سأنوات ال اال  متو
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على تسليم البي  ، فبناء عليه فإن تنجيل صدور الوثاةق إلى حين مضي المدة المحددة 

أصبل ال مسأوس لأه النتفأاء حكمتأه ، حيأث أن شأرط المأدة رهأين بوجأود بأاقي أقسأاط 

ي ، هو ارتباط المدة بسداد كامأل القرو  دون سداد ، فإذا اال الموجب سقط المقتض

  أقساط القر  .

وال حجأأة فأأي القأأول بالخشأأية مأأن تصأأر  مأأن سأألم  لهأأم وثأأاةق التمليأأك فأأي  

البيأأوت موضأأو  القأأر  ، باعتبأأار التصأأر   أحأأد عناصأأر الملكيأأة إذ قأأد تقأأو  ثمأأة 

مبأأررات للتصأأر  فأأي بيأأ  مأأن بيأأوت ذوي الأأدخل المحأأدود أو القسأأاةم ، فقأأد أصأأبل 

بطبيعتهأا فأي التعايأد ، ورغبأة فأي تأوفير  اآلخأـذه اسأتيعاب أفأراد األسأرة يضيق عن 

أسباب المعيشة المريحة للمواطنين وأفراد عاةءتهم ، وفي استحداث هذا الحكم تحقيق 

للرعايأأة   االجتماعيأأة والسأأكنية علأأى أمثأأل وجأأه ، والسأأيما أن تصأأر  مالأأك البيأأ  

ى تفأريج بالنسأبة إلأى سأواه مأن ذوي عن رغبة في شراء بي  أوس  يأؤدي إلأ الصادر

 الدخل المحدود أو غيرهم الذي ستتاح لهم فرصة اقتناء هذا البي  لءنتفا  به . 
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  1885[ لسنة 8القانون رقم ]
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 41من القانون رقم  32بتعديل المادة 

  1883لسنة 

في شأن الرعاية السكنية ومذكرته 

لملكية باسم ااإليضاحية ]صدور وثيقة 

في حالة وفاة الزوج األخر  هالزوج بمفرد
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    18851885( لسنة ( لسنة 88قانون رقم )قانون رقم )

    18831883( لسنة ( لسنة 4141( من القانون رقم )( من القانون رقم )3232بتعديل المادة )بتعديل المادة )

))  شأن الرعاية السكنيــةشأن الرعاية السكنيــةفي في 
11
  ))  

    

 ،بعد اإلطـء  على الدستور -

سكنية المعأدل بالقأانون في شنن الرعاية ال 1663( لسنة 43القانون رقم )وعلى  -

   .1664( لسنة 19رقم )

 مجل  األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .  وافق -

 

 مادة  أولـى    

                                                 

1
   16/2/1665( الصادر بتاريــــخ 165( نشر بالجريدة الرسمية ) الكوي  اليو  ( ، العدد رقم ) 
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المشأأار إليأأه  1663( لسأأنة 43( مأأن القأأانون رقأأم )32يسأأتبدل بأأن  المأأادة ) 

 الن  اآلتي : ـ 

قبأل إصأدار وثيقأة التملأك  في حالة وفاة أي مأن الأعوجين الكأويتيين دون أوالد 

تصدر الوثيقة باسم العوج اآلخر وتكون الوثيقأة مصأحوبة بتقريأر رهأن عقأاري متأى 

استمر قسط التمليك أو القر  قاةما  بعد تأاريخ اإلصأدار ووفقأا  للضأوابط إلأى يصأدر 

 بها قرار من الواير بعد موافقة مجل  إدارة المؤسسة . 

جة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السأكنية توفي  األ  الكويتية المتعووإذا  

يكأأون ألوالدهأأا بعأأد وفاتهأأا حأأق البقأأاء فأأي السأأكن إلأأى أن يأأتم اواج البنأأـات أو بلأأوس   

 األبناء سن السادسة والعشرين . 

 مادة ثانية    

 كل ن  يتعار  م  أحكا  هذا القانون .  يلغى 

 مادة ثالثة   

 فيذ هذا القانون . تن -كل فيما يخصه  -الواراء  على 

 

 الكويت دولة أمير

 جابر األحمـد الصبـاح

 هـ 1415رمضان/ /1صدر بقصر بيان في : 

   1665/فبراير /3الموافــــــق : 

 

 

  مذكـرة إيضاحيـة مذكـرة إيضاحيـة 

  ( ( 3232لإلقتراح بقانون بتعديل المادة )لإلقتراح بقانون بتعديل المادة )

    18831883( لسنة ( لسنة 4141من القانون رقم )من القانون رقم )

 

 (  1885( لسنة 8) القانون رقم ) 

 

  منصأفة 1663( لسأنة 43الرعاية السكنية التي كفلها القأانون رقأم )لما كان   

وشاملة لجمي  أفأراد المجتمأ  الكأويتي ، إال أن فئأة صأغيرة لأم تنلهأا الرعايأة السأكنية 

الموسعة التي تضمنها هذا القانون ، وهي فئة األرامل الكأويتيين ذكأورا  وإناثأا  ، الأذين 

العوجين دون أوالد ، وبقي اآلخر على قيد الحيأاة  منحوا الرعاية السكنية ثم توفي أحد

، ومن العدل في هذه الحالة أن يسأجل السأكن الحكأومي باسأم هأذا األخيأر الأذي أغفأل 
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المشر  في القانون المشار إليه مواجهة حالته ولم يشمله بالرعاية السأكنية التأي كفلهأا 

حقيقها بالنسأبة إلأى جميأ  لآلخرين ، وذلك تاكيدا  للمساواة التي حرص الدستور على ت

 المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية . 

( مأن القأانون 32من أجل مأا تقأد  ، أعأد هأذا االقتأراح بقأانون بتعأديل المأادة ) 

  ، بحيأأث تأأن  علأأى أنأأه فأأي حالأأة وفأأاة أي مأأن الأأعوجين 1663( لسأأنة 43رقأأم )

لوثيقأة باسأم الأعوج اآلخأر ، الكويتيين دون أوالد ، قبل إصدار وثيقة التملك ، تصدر ا

وتكأون الوثيقأة مصأأحوبة بتقريأر رهأن عقأأاري متأى اسأتمر قسأأط التمليأك أو القأأر  

قاةمأأا  بعأأد تأأاريخ اإلصأأدار ، ووفقأأا  للضأأوابط التأأي يصأأدر بهأأا قأأرار مأأن الأأواير بعأأد 

 موافقة مجل  إدارة المؤسسة . 

بالرعايأة يكأون وإذا توفي  األ  الكويتية المتعوجة مأن غيأر كأويتي والمتمتعأة 

ألوالدها بعد وفاتها حق البقاء في السكن إلى أن يتم اواج البنات أو بلأوس األبنأاء سأن 

 السادسة والعشرين. 

 

=/=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1885[ لسنة 12القانون رقم ]

 1883لسنة  41بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

ومذكرته اإليضاحية في شأن الرعاية السكنية 

 [سليف عن المؤسسة.] فصل بنك الت
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  م م 18851885( لسنة ( لسنة 1212قانون رقم )قانون رقم )

  م م 18831883( لسنة ( لسنة 4141بتعديل بعض أحكام القانون رقم )بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

))    في شـــأن الرعاية السكنيةفي شـــأن الرعاية السكنية
11
  ))    

  

 بعد اإلطالع على الدستور

بإنشاء بنك التسليف واالدخار والقأوانين  1695( لسنة 31وعلى القانون رقم ) -

 المعدلة له .

فأأأي شأأأنن الرعايأأأة السأأأكنية المعأأأدل  1663( لسأأأنة 43ن رقأأأم )وعلأأأى القأأأانو -

   .1664( لسنة 19بالقانون رقم )

 وافق مجل  األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :  -

 

 أولىمادة    

( 43( مأن القأانون رقأم )26( و)21( بنأد أوال  و)2بنصأوص المأواد )لستبدل  

 النصوص اآلتية :   المشار إليه ، 1663لسنة 

 ( أوال  2مادة )

  الحصة النقدية : أورً :

مليون دينار كويتي ( يخول وايأر الماليأة أداةهأا دفعأة واحأدة       511ومقدارها ) 

أو علأأأى دفعأأأات ، ويجأأأوا تأأأوفير التمويأأأل الأأأءا  عأأأن طريأأأق االسأأأتعانة بالجهأأأات 

 الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها . 

                                                 
1
، ونشأأر بالجريأأدة الرسأأمية                   1665/ أبريأأل/11هأأـ الموافأأق 1415/ ذو القعأأدة/11صأأدر بتأأاريخ  (  

 .1665/ أبريل/ 19هـ الموافق 1415/ ذو القعدة/19( بتاريخ212اليو ( بالعدد رقم )) الكوي  
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 (  21مادة  )

يقو  بنك التسأليف واالدخأار بتقأديم القأرو  لمسأتحقي الرعايأة السأكنية لبنأاء  

 إلصأأأأءحهاالمسأأأأاكن أو لشأأأأراةها أو لعيأأأأادة االنتفأأأأا  بهأأأأا بالتوسأأأأعة أو التعليأأأأة أو 

   .وترميمها

وتصر  قرو  الرعاية السكنية لمستحقيها بء فواةأد ، وتحأدد قيمأة القأر   

سبعين ألف دينار كويتي ، ويجوا ايادته بمرسأو  بعأد  الممنوح لبناء سكن أو لشراةه ب

 أخذ رأي مجل  إدارة البنك . 

وتحدد بقرار من مجل  إدارة البنك ، حاالت وشروط وقواعد وإجراءات مأنل  

القأأرو  وفئاتهأأا لبأأاقي األغأأرا  المنصأأوص عليهأأا فأأي هأأذه المأأادة وكأأذلك حأأاالت 

 تنجيل بعض األقساط أو تخفيض قيمتها . 

    92  مادة  

يصدر قرار من مجل  إدارة البنأك بالقواعأد والشأروط التأي تسأتحق طبقأا  لهأا  

 القرو  ، في الحاالت التالية : 

شراء القساةم والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقسأاط التمليأك والقأرو    - 1

 1662( لسأأنة 21بمأأا فأأي ذلأأك العقأأارات التأأي شأأملها المرسأأو  بقأأانون رقأأم )

 ليه ، أيا كان  مساحتها . المشار إ

البناء أو التعلية أو التوسعة في البيوت القاةمة ، بشرط أن تسمل بذلك أساسأات  - 2

المباني أو تصميماتها أو االرتفاعات المسموح بها في المنطقأة ، طبقأا  للقواعأد 

 المقررة لذلك . 

أفضأل ليسأرة هد  العقار إلعادة بناةه بشكل أوس  يسمل بتوفير رعاية سأكنية  - 3

 ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا  جديدة . 

استحقاق القر  ،  لكل مالك على الشيو  مستحق للرعاية السكنية ، ولو كان  - 4

 بعض المءك علي الشيو  غير مستحقين لهذه الرعاية  . 

 الحاالت األخري التي يحددها قرار يصدر من مجل  إدارة البنك .  - 5

ال المنصأأوص عليهأأا فأأي البنأأود السأأابقة ، يشأأترط موافقأأة وفأأي جميأأ  األحأأو

المالأأك علأأى رهأأن العقأأار ضأأمانا  لقيمأأة القأأر  إذا كأأان غيأأر مملأأوك لطالأأب 

 القر  . 

 

    مادة  ثانيـة    

 المشار إليه ما يلي : ـ     1663( لسنة 43يحذ  من القانون رقم ) 

 ( . 3كلمة " والقرو  "  الواردة في المادة ) -أ   



 19 قوانين الرعاية السكنية

 ( . 4( من المادة )5البند ) -ب  

 ( .  14كلمة " وقرو  " الواردة في المادة ) -جـ  

عبارة  "  وحاالت تنجيل استحقاق بعض األقساط أو تخفيض قيمتهأا أو  -د          

 ( .   31اإلعفاء منها  "  الواردة في المادة  ) 

 

 مادة  ثالثة    

المشأار إليأه ، ويلغأـي كأل  1695نة ( لسأ31العمل بنحكأا  القأانون رقأم )يعاد  

 حكم يخالف ذلك . 

 

 

 

 مادة  رابعة    

لأأى بنأأك التسأأليف واالدخأأار ، كافأأة االختصاصأأات التأأي نقلأأ  منأأه إلأأى يعأأاد إ 

المشأار إليأه ، وتعأود إليأه  مأن  1663( لسنة 43جهات أخري بمقتضى القانون رقم )

 في تاريخ العمل بهذا القانون . تلك الجهات كافة الحقوق وااللتعامات بذات أوضاعها 

 

 مادة خامسة    

ن المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلأى بنأك التسأليف واالدخأار اعتبأارا  ينقل م 

من تأاريخ العمأل بهأذا القأانون ، وبأذات األوضأا  قبأل النقأل إلأى المؤسسأة ، شأاغلوا 

لمؤسسأأة بمقتضأأى الوظأأاةف القياديأأة ، وسأأاةر العأأاملين الأأذين نقلأأوا مأأن البنأأك إلأأى ا

 المشار إليه .   1663( لسنة 43القانون رقم )

 

 مادة  سادسة    

   .يلغى كل ن  يخالف أحكا  هـذا القانون

 

 مادة  سابعة   

 تنفيذ هذا القانون.  -كل فيما يخصه  -على الواراء 

 

 

 

 الكويت دولة أمير
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 جابر األحمـد الصبـاح

 

 

 هـ 1415/ ذو القعدة/11صدر بقصر بيان في : 

   1665/ أبريل / 11الموافــــــق : 

 

 

 

 

 

 

  بقانونبقانون  لالقتراحلالقتراحالمذكرة اإليضاحية المذكرة اإليضاحية 

  بتعديل بعض أحكام القانون بتعديل بعض أحكام القانون 

  م م 18831883( لسنة ( لسنة 4141رقم )رقم )

  في شأن الرعاية السكنيةفي شأن الرعاية السكنية

 

 (  1885( لسنة 12) القانون رقم )

 

فأي شأنن الرعايأة السأكنية ، الأذي عهأد  1663( لسأنة 43صدر القانون رقأم ) 

الرعاية إلى مؤسسأة عامأة ذات ميعانيأة مسأتقلة ، تأوفر لهأا الدولأة  حصأة نقديأة بهذه 

تحأأددت بمبلأأ  ألفأأي مليأأون دينأأار كأأويتي ، تمكنهأأا مأأن النهأأو  بالمشأأاري  اإلسأأكانية 

واالسأأتجابة لطلبأأات المسأأتحقين خأأءل مأأدد معينأأة ألأأع  بهأأا المؤسسأأة كمأأا اسأأتحدث 

 ا المختلفة . القانون معايا عديدة في شنن الرعاية بصوره

ولقأأد عهأأد القأأانون إلأأى المؤسسأأة الجديأأدة بكافأأة االختصاصأأات المقأأررة حاليأأا   

للهيئأأأة العامأأأة لإلسأأأكان ، وباختصاصأأأات أخأأأري مسأأأتحدثة هأأأي مأأأن ذات طبيعأأأة 

االختصاصات القاةمأة ، وأضأا  إليهأا اختصأاص تقأديم القأرو  لمسأتحقي الرعايأة 

 واالدخار . السكنية الذي يتواله حاليا  بنك التسليف 

ون  القانون على إلغاء القأانون المأذكور عنأد صأدور قأرار مجلأ  الأواراء  

بالنظا  األساسي للمؤسسة الذي يحدد الجهات التي تنتقل إليها االختصاصات األخأري 

 للبنك في غير أغرا  االةتمان العقاري . 
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ت وحرصا  من القانون على عأد  إرجأاء تطبيأق مأا ورد فأي أحكامأه مأن ميأعا 

ومكتسبات هامة في مجال الرعايأة السأكنية ، حتأى تقأو  المؤسسأة بكوادرهأا ونظمهأا   

الجديدة ، فقد ن  على استمرار كل من الهيئة والبنك وقيامهمأا بتطبيأق كافأة األحكأا  

   وحتى تقو  المؤسسة . 1664الجديدة لهذه الرعاية منذ أول يناير 

بنأك التسأليف واالدخأار ودمجأه  ولقد أثب  العمل أن إجراءات تصأفية أوضأا  

والهيئأة فأأي كيأان واحأأد ،  ومأا يقتضأأيه مأن نقأأل جميأ  العأأاملين بالبنأك إلأأى المؤسسأأة 

حتى وإن لم يكونوا من العاملين في مجال االةتمان العقأاري ، وإعأداد هياكأل تنظيميأة 

جديأأدة ولأأواةل مسأأتحدثة ، مأأ  اخأأتء  األوضأأا  فأأي كأأل مأأن الجهتأأين، إلأأى صأأعوبة 

لمشأأكلة الرعايأأة السأأكنية، فضأأء عأأن أن بقأأاء اختصأأاص تأأوفير القأأرو  ترتيأأب 

العقارية طبقا  ألحكامها الجديأدة لجهأاا مصأرفي متخصأ  اكتسأب خبأرة طويلأة فأي 

هأأذا المجأأال وهأأو بنأأك التسأأليف واالدخأأار ، هأأو أجأأدي وأنفأأ  ، سأأيما وقأأد بأأدأت فأأي 

   . 1664ر/اعتبارا  من أول/ يناي -طبقا  ألحكامه الجديدة  -مباشرته 

وحرصأأأا علأأأى تفريأأأ  المؤسسأأأة للمشأأأاري  اإلسأأأكانية ومأأأا يأأأرتبط بهأأأا مأأأن     

األوضأأا  الجديأأدة والصأأءحيات المسأأتحدثة واإلمكانأأات التأأي  اختصاصأأات فأأي ظأأل

يوفرهأأا القأأانون وتكأأري  جهودهأأا فأأي هأأذه المشأأاري  دون صأأر  بعضأأها فأأي تقأأديم 

القرو  ، وهي  من أغرا  االةتمان  العقاري التأي يتعأين أن يسأتمر فأي مباشأرتها 

 مجال . بنك التسليف واالدخار بحسبانه الجهاا المصرفي المتخص  في هذا ال

  المشأار إليأه ، 1663( لسأنة 43فقد رؤي تعأديل بعأض أحكأا  القأانون رقأم ) 

على نحو يعيد كيان بنك التسليف واالدخار كما كأان ، مأ  اإلبقأاء علأى سأاةر األحكأا  

 األخري الخاصة . 

( مأأأن القأأأانون رقأأأم 14( ، )31( ، )4( ، )3( بنأأأد )أوال ( ، )2المأأأواد) لعاااديل  أورً:

  ، بحأأأذ  كأأأل مأأأا ورد فيهأأأا خاصأأأا  بتأأأوفير القأأأرو  1663( لسأأأنة 43)

 .العقارية

( أوال ، بعأأد فصأأل أمأأوال 2الحصأأة النقديأأة المشأأار إليهأأا فأأي المأأادة ) لخفاايض  ثانياً: 

 بنك التسليف واالدخار عن أموال المؤسسة العامة للرعاية السكنية  . 

( مأأن القأأانون ذاتأأه ، 26( و )21نصأأين معأأدلين ، بنصأأي المأأادتين ) اسااتبدال  ثالثاً:

يبقيأأأان علأأأى اختصأأأاص تقأأأديم القأأأرو  لمسأأأتحقي الرعايأأأة السأأأكنية لبنأأأك 

التسأأليف واالدخأأار ، ويباشأأرها طبقأأا  ألحكأأا  القأأانون الجديأأد ، ويعهأأدان إلأأى  

 مجل  إدارة البنك بإصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بتلك القرو  . 

مأن هأذا القأانون ،علأى أن يعأود بنأك التسأليف (  5،  4،  3الن  في المواد )   رابعاً:

واالدخار وتعود إليأه كافأة حقوقأه فأي تأاريخ العمأل بهأذا القأانون ، وكأذا سأاةر 
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العاملين الذين تم نقلهم إلأى المؤسسأة العامأة للرعايأة السأكنية بموجأب القأانون 

 المشار إليه . 1663( لسنة 43رقم )

 

=/=/=/= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1888[ لسنة 21القانون رقم ]

 21بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  1885لسنة 

في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في 

المملوكة للدولة  الفضاء تعمير األراضي

 ألغراض الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية
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    18881888( لسنة ( لسنة 2121قانون رقم )قانون رقم )

    18851885( لسنـة ( لسنـة 2121بتعديل بعض أحكام القانون رقــم )بتعديل بعض أحكام القانون رقــم )

أن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير األراضي أن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير األراضي في شـفي شـ

  المملوكة للدولة المملوكة للدولة الفضاء الفضاء 

) )   ألغراض الرعاية الســــكنيةألغراض الرعاية الســــكنية
11
  ))  

 

 با  اضاالخ عوى ال سر   
فكككي شكككأ  الر ايككك  السكككنخي  والمكككواخي     4991( لسكككخ  14المكككاخو  رقكككم )و  كككى  -

 المعدل  لي   

م خشكا  الم كاا الصكاب فكي م في شأ  إسك ا4992( لسخ  84الماخو  رقم )و  ى  -
 تعمير األراةي الضةا  المم ون  ل دول  ألغراا الر اي  السنخي    

 مج س األم    ى الماخو  اآلتي خصي ، وقد صدقخا   يي وأصدرخاه   واف   -
 مادة أولـى

يستبدل بن  الفقرة السادسة من المادة األولي والمادة الخامسأة والفقأرة الثانيأة 

  1665( لسأأنة  23نأأة والمأأادة التاسأأعة مأأن القأأانون رقأأم  ) مأأن المأأادة الثام

 المشار إليه النصوص التالية  : 
 ( 1) مادة 

 

الأأدعوة : بيأأان طبيعأأة العقأأد الأأذي سأأيبر  مأأ  المقأأاول وشأأروطه األساسأأية ،  - 9

والضأأمانات المصأأرفية المطلأأوب منأأه تقأأديمها ، والمسأأاحات المرغأأوب فأأي 

معالمهأأأا وعأأأدد القسأأأاةم المطلأأأوب إعأأأدادها تعميرهأأأا ومواقعهأأأا وحأأأدودها ، و

 ومساحة كل قسيمة . 
 (  5مادة   )

 

علأأى المؤسسأأة مأأن تأأاريخ العمأأل بهأأذا القأأانون ، وفأأي المواعيأأد األخأأري التأأي    

و/ أو العالمية لتقديم عروضها   المحلية تحددها المؤسسة دعوة الشركات والمؤسسات

                                                 
1
   .3/6/1669الصادر بتاريخ 232نشر بالجريدة الرسمية ) الكوي  اليو  ( العدد (  
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( خأءل تسأعة أشأهر مأن تأاريخ اإلعأءن 2لتعمير األراضي المشار إليهأا فأي المأادة )

 عن الدعوة . 

حالكك  تعككار اسككتنمال اإلجككرا اا صكك ل المككدل المخصككوب   ي ككا فككي الضمككرل وفككي  

    السايم  يجوز لمج س الوزرا  مدها لمدل      أش ر أصيرل

 

وتنشر الدعوة في وق  واحد في صأحيفتين يأوميتين علأى األقأل كمأا تأذا  فأي  

 مسموعة والمرةية . وساةل األعء  ال

 ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقا  لما تقرره المؤسسة في هذا الشنن .  

وتلتأأع  بلديأأة الكويأأ  بإصأأدار قرارهأأا فأأي شأأنن مأأا يقأأد  إليهأأا مأأن مخططأأات  

 للقساةم خءل شهرين على األكثر من تاريخ استءمها للمخططات . 
 

 (فقرة ثانية   1) مادة  

 

قسأيمة للمؤسسأة وفقأا  للقواعأد التأي تضأعها المؤسسأة فأي ويستحق أداء ثمأن ال 

 هذا الشنن . 
 ( 8) مادة   

 

 تعلن المؤسسة لمستحقي الرعاية السكنية دون غيرهم عن بي  القساةم .  
 (مادة ثانية )

 

 تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ إصداره.  -كل فيما يخصه  -الواراء  على    

 

 
 الكويتدولة أمير 

 ابر األحمــد الصباحج

 
 

 
 هـ1413/ ربي  الثاني /4صدر بقصر بيان في : 

   1669أغسط  / /16الموافــــــق : 
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  المذكرة اإليضاحية المذكرة اإليضاحية 

    18881888( لسنة ( لسنة   2121لمشروع القانون رقم ) لمشروع القانون رقم ) 

  18851885( لسنة ( لسنة 2121بتعديل بعض أحكام القانون رقم )بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

  راضي راضي في شـأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير األفي شـأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير األ

  المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السـكنية المملوكة للدولة ألغراض الرعاية السـكنية 

 

المشأأار إليأأه تتويجأأا  لجهأأود تضأأافرت  1665( لسأأنة 23صأأدر القأأانون رقأأم )

لتحقيأأق تأأوفير القسأأاةم للعديأأد مأأن األسأأر التأأي طأأال انتظارهأأا علأأى قاةمأأة مسأأتحقي 

 الرعاية السكنية . 

ة عليها قد تمثلأ  فأي ولما كان  المشكلة الرةيسية التي واجه  السلطات القاةم

قلة المعرو  من األراضي الصالحة للبناء رغبة من أصأحابها فأي المضأاربة عليهأا 

في السوق العقاري فضء عن عد  كفاية المبال  المخصصة لتدبير األراضي والقساةم  

الءامة للمؤسسأة العامأة للرعايأة السأكنية بسأبب الظأرو  الصأعبة التأي نجمأ  عأن 

الميعانية العامة للدولة ، فننه من الءا  معالجأة تلأك المشأكلة بفأتل  العجع المتعايد في

البأأاب أمأأا  القطأأا  الخأأاص للمشأأاركة بأأرؤوس أموالأأه واسأأتثماراته فأأي حأأل مشأأكلة 

 اإلسكان ومساعدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تحقيق أهدافها . 

وض  أحكا  القانون وم  ما سبق ورغم المحاوالت والجهود المكثفة للحكومة ل 

موض  التنفيذ إال أنه قد حال بينهم وتحقيق هذا الهد  بعضا  من الشروط والقيود التي 

 المشار إليه في محاولته تنكيد أمرين : 1665( لسنة 23تضمنها القانون رقم )

مشأأاركة رؤوس أمأأوال القطأأا  الخأأاص وقيامهأأا علأأى تنفيأأذ مشأأروعات البنيأأة  - 1

التأأي تلتأأع  بلديأأة الكويأأ  فأأي تخصيصأأها خاليأأة مأأن  األساسأأية فأأي األراضأأي

              الموانأأ  لهأأذه القسأأاةم واسأأتيفاةه حقوقأأه مأأن حصأأيلة بيأأ  هأأذه القسأأاةم والتأأي 

 ال يجوا القيا  بها قبل إنهاء البنية األساسية . 

قصأأر المأأدة التأأي تلتأأع  المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية خءلهأأا وهأأي ثءثأأة  - 2

تأأاريخ اسأأتءمها األراضأأي الءامأأة للقسأأاةم خاليأأة مأأن الموانأأ  مأأن أشأأهر مأأن 

بلديأأة الكويأأ  باالنتهأأاء مأأن جميأأ  إجأأراءات التخطأأيط والتصأأميم والبأأدء فأأي 

 التنفيذ . 

دعوة الشركات العالمية جنبا  إلى جنب م  الشركات المحلية لتنفيذ المخططأات 

 ا .كبيرة المساحة من قبل الشركات التي تم قبول عطاءاته
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وعءجا لما واجهته السلطة التنفيذية من معوقات عملية في تنفيذ أحكا  القأانون 

 كان من الضروري تعديل بعض أحكامه لعءج ما تبين منها في التطبيق. 

لأأذلك اعأأد مشأأرو  القأأانون المرافأأق والأأذي يحقأأق فأأي األسأأاس لمجلأأ  إدارة  

القرارات الءامة لتنفيأذ أحكأا  المؤسسة العامة لإلسكان معيدا  من السلطة في إصدار 

دعأأوة الشأأركات المحليأأة والعالميأأة لتقأأديم عطاءاتهأأا  بآليأأةالقأأانون سأأواء فيمأأا يتصأأل 

وشروط التعاقد والضمانات المصأرفية المطلوبأة وقواعأد تحديأد ثمأن القسأاةم وقواعأد 

سأأدادها والوقأأ  الأأذي يجأأوا فيأأه للمؤسسأأة اإلعأأءن لمسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية عأأن 

 بي  هذه القساةم للمستحقين منهم . شروط 

ولذلك استهد  المشرو  تحقيأق هأذه األهأدا  مأن خأءل تعأديل بعأض أحكأا   

( ، والمأادة الخامسأة ، والمأادة الثامنأة 9القانون المشار إليأه فأي المأواد األولأي فقأرة )

 فقرة ثانية ، والمادة التاسعة . 

ريأف ماهيأة الأدعوة وإجراءاتهأا وتفيد الفقرة السادسة من المأادة األولأي فأي تع 

من حيث بيان طبيعة العقد وشروطه والضمانات البنكية التي يلتأع  المقأاولون إرفاقهأا 

بعطأأاءاتهم فضأأء عأأن تحديأأد المسأأاحات المطلأأوب تعميرهأأا ومواقعهأأا وعأأدد القساةأأـم 

المطلأأوب أعأأدادها مأأ  تأأرك سأأاةر تفاصأأيل شأأروط وقواعأأد التمويأأل وصأأر  حقأأوق 

نفأذين للقأرارات التأي يصأدرها مجلأ  إدارة المؤسسأة وفقأا  لأن  المأادة المقاولين الم

 ( من ذات القانون . 19)

وفي مجال دعوة القطا  الخاص لتنفيذ هذه المشروعات نص  المادة الخامسأة  

علأأى التأأعا  المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية بالبأأدء فأأي إجأأراءات دعأأوة الشأأركات 

أي منهمأا اسأتقءال  لمواجهأة تحقيأق الغايأة مأن القأانون المحلية والشركات العالميأة أو 

بإسناد األعمال في القط  متوسطة المساحات للشركات المحلية فقط مأ  إمكانيأة البنيأة 

األساسية بكل متطلباتها من تخطيط وتصميم وترسية للبدء في التنفيأذ، وحأددت المأادة 

لمواقأأ  األراضأأي التأأي تأأم  لأأذلك مأأدة تسأأعة أشأأهر مأأن تأأاريخ العمأأل بالقأأانون بالنسأأبة

تسليمها للمؤسسة العامأة للرعايأة السأكنية فعأء مأن البلديأة وتسأعة أشأهر تحتسأب مأن 

تاريخ استءمها لساةر المواق  وفق إعداد القساةم المطلأوب إنجااهأا فأي المأادة الثانيأة 

 من القانون . 

أشأهر لمأدة كما تم إضافة فقرة مؤداها أن  لمجل  الواراء تمديأد فتأرة التسأعة  

 ثءثة أشهر أخيرة في حالة تعذر تنفيذ اإلجراءات خءل المدة المذكورة . 

وتحقيقا  لتعاون جمي  الجهات واإلدارات ذات الصلة على تنفيأذ أحكأا  القأانون    

في المواعيد المحأددة بأه تأم إضأافة فقأرة أخيأرة مؤداهأا التأعا  بلديأة الكويأ  بإصأدار     
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إليهأأا مأأن مخططأأات للقسأأاةم مأأن قبأأل الشأأركات المتقدمأأة  قرارهأأا فأأي شأأنن مأأا يقأأد 

 للعطاءات خءل شهرين على األكثر من تاريخ تقديمهم لها . 

 

كما تم استبدال ن  الفقرة الثانيأة مأن المأادة الثامنأة بأن  آخأر مقتضأاه إلغأاء  

القيد الخاص باسأتحقاقه ثمأن القسأيمة بالكامأل عنأد إتمأا  اإلجأراءات إلأى تأرك تحديأد 

يقأأة ومواعيأأد السأأداد لقأأرار يصأأدر مأأن المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية وفأأق طر

 مقتضيات الحال وظرو  التنفيذ . 

" ، حتأى  بعد إنجاز البنية األساسايةواستكماال لهذا األجراء تم حذ  عبارة "  

ن المؤسسة من بدء اإلعءن عن بي  القساةم وتخصصيها ومن ثم اسأتء  مقأدمات مكتت

لمسأأتحقين وسأأدادها  كجأأعء مأأن مسأأتحقات مقأأاولي التنفيأأذ ،  ممأأا يترتأأب الحجأأع مأأن ا

 عليه تسهيل الوفاء بالثمن من المواطنين . 

كمأأا نصأأ  المأأادة الثانيأأة مأأن مشأأرو  القأأانون علأأى أن يعمأأل بأأه مأأن تأأاريخ  

إصداره أحكامأا لتقيأد الجهأات المعنيأة بالمواعيأد الجديأدة التأي تضأمنها القأانون لتنفيأذ 

   أحكامه .

=/=/= 
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    20052005  لسنةلسنة  ((11))  رقمرقم  قانونقانون

  لسنةلسنة  ((4141))  رقمرقم  القانونالقانون  أحكامأحكام  بعضبعض  بتعديلبتعديل

  السكنيةالسكنية  الرعايةالرعاية  شأنشأن  فيفي18831883

  إسهامإسهام  شأنشأن  فيفي  18851885  لسنةلسنة  ((2121))  رقمرقم  والقانونوالقانون

    الخاصالخاص  القطاعالقطاع  نشاطنشاط

  ألغراضألغراض  للدولةللدولة  المملوكةالمملوكة  الفضاءالفضاء  األراضياألراضي  تعميرتعمير  فيفي

  اإليضاحيةاإليضاحية  ههومذكرتومذكرت  السكنيةالسكنية  الرعايةالرعاية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    20052005  لسنةلسنة  ((11))  رقمرقم  قانونقانون

  شأنشأن  فيفي18831883  لسنةلسنة  ((4141))  رقمرقم  القانونالقانون  أحكامأحكام  بعضبعض  بتعديلبتعديل

  السكنيةالسكنية  الرعايةالرعاية

  نشاطنشاط  إسهامإسهام  شأنشأن  فيفي  18851885  لسنةلسنة  ((2121))  رقمرقم  والقانونوالقانون

  المملوكةالمملوكة  الفضاءالفضاء  األراضياألراضي  تعميرتعمير  فيفي  الخاصالخاص  القطاعالقطاع

  السكنيةالسكنية  الرعايةالرعاية  ألغراضألغراض  للدولةللدولة

  

  ،،، ـتورالدس على اإلطالع بعد
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 والقأوانين الكويتيأة الجنسأية بقانون 1656 لسنة (15) رقم األميري المرسو    لا  -

 له. المعدلة

   . المحاسبة ديوان بإنشاء 1694 لسنة (31) رقم القانون وعلى -

 المؤقأأ  واالسأأتيءء الملكيأأة نأأع  شأأنن فأأي 1694 لسأأنة (33) رقأأم القأأانون وعلأأى -

  . العامة للمنفعة
  .له المعدلة والقوانين العامة المناقصات شنن في 1694 لسنة (33) مرق القانون وعلى -

  . واالدخار التسليف بنك بإنشاء 1695 لسنة (31) رقم القانون وعلى -

 خأأط خأأارج الدولأأة أمأأءك تحديأأد شأأنن فأأي 1696 لسأأنة (11) رقأأم القأأانون وعلأأى -

 له. المعدلة والقوانين العا  التنظيم

 للتنميأأة الكأأويتي الصأأندوق تنظأأيم بإعأأادة 1634 لسأأنة (25) رقأأم القأأانون وعلأأى -

 له. المعدلة والقوانين العربية االقتصادية

 والقأأوانين الدولأأة أمأأءك نظأأا  شأأنن فأأي 1611 لسأأنة (115) رقأأم القأأانون وعلأأى -

 له. المعدلة
 له. المعدلة والقوانين العامة األموال حماية بشنن 1663 لسنة (1) رقم القانون وعلى -

 المعدلأة والقأوانين السأكنية الرعايأة شأنن فأي 1663 لسأنة (43) قمر القانون وعلى -

 له.

 فأأي الخأأاص القطأأا  نشأأاط إسأأها  شأأنن فأأي 1665 لسأأنة (23) رقأأم القأأانون وعلأأى -

 والقأأوانين السأأكنية الرعايأأة ألغأأرا  للدولأأة المملوكأأة الفضأأاء األراضأأي تعميأأر

 له. المعدلة

 لمعاقين.ا رعاية بشنن 1669 لسنة (46) رقم القانون  وعلى -

 بعأض خضأو  مأن المانعأة النصوص بإلغاء 1661 لسنة (99) رقم القانون وعلى -

 العامة. المناقصات وقانون المحاسبة ديوان لرقابة العامة والمؤسسات الهيئات

   . الكوي  بلدية شنن في 2115 لسنة (5) رقم وعلى -

 . وأصدرناه عليه صدقنا وقد نصه اآلتي القانون على مجل  وافق -

 

 
 األول سمالق

  (  أولى  مادة )

          (31و) (23) و (3و) ثانيأة فقأرة (9و) ثانيأة فقأرة (5) المواد بنصوص تستبدل 

 اآلتية: النصوص إليه المشار 1663 لسنة (43) رقم القانون من أخيرة فقرة (31) و
 ثانية: فقرة (5) مادة

ي تطبيأق أحكأا  وتعتبر أغرا  الرعاية السكنية، من أعمأال المنفعأة العامأة فأ

المشار إليه في شأنن نأع  الملكيأة واالسأتيءء المؤقأ   1694( لسنة 33القانون رقم )

 للمنفعة العامة ، 

  وتعتبر األموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العا . 
 ثانية: فقرة (8) مادة
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تؤسسها أو تشارك فأي  التيوال يجوا أن يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات 

ويعتبأر بأاطء بطءنأا مطلقأا كأل ، حصأة عينيأة  أيتنسيسها أو تساهم فأي رأس مالهأا 

 ذلك من آثار. على تصر  يتم على خء  حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب
 ثانية: فقرة (1) مادة

للمؤسسأأة القيأأا  بتمويأأل الشأأركات المملوكأأة لهأأا أو للدولأأة أو ألحأأدي الهيئأأات 

شركات المساهمة ذات االكتتاب العا  التأى الية كاملة ، وكذلك والمؤسسات العامة ملك

لقيأأأا  بمشأأأروعات الرعايأأأة السأأأكنية ليأأأدخل النشأأأاط العقأأأاري فأأأي أغراضأأأها وذلأأأك 

 .للمواطنين وفقا ألحكا  هذا القانون
 ثانية: فقرة (1) مادة

يجأأأب أن ال تقأأأـل مسأأأاحة القسأأأيمة أو مسأأأاحة أر  البيأأأ  الحكأأأومى عأأأن               

   (.2  411أربعماةة متر مرب  ( ))
 : (30) مادة

بمبلأ  يقأل عأن             هإذا كان رب األسأرة مالكأا  لعقأار تأم إسأتمءكه وتثمينأه أو بيعأ 

د.ك( مأأنل القأأر  المنصأأوص عليأأه فأأي  211،111) مأأاةتى ألأأف دينأأار كأأويتي ( ) 

االسأأتمءك  ( مأأن هأأذا القأأانون ، بشأأرط أن ال يعيأأد مبلأأ  القأأر  ومقأأدار21المأأادة )

د.ك( وفأي تطبيأق  211،111) ماةتي ألأف دينأار كأويتي ( ) لى والتثمين   أو البي  ع

هأأذا الحكأأم يعتبأأر العقأأار مملوكأأا لأأرب األسأأرة إذا كأأان قأأد آل عأأن طريقأأه بأأني وسأأيلة 

أحأد أوالده الأذين يعأولهم ، وذلأك  إلأى كان  ، مباشرة أو غير مباشرة إلأى اوجتأه  أو

الد فأي الحصأول علأى الرعايأة السأكنية وفقأا  لإلجأراءات التأأى بحأق األو إخأءل دون 

 يضعها مجل  إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها. 

 
 ( فقرة أخيرة:31مادة )

في حالة مخالفة شروط التخصي   ينذر المخالف بكتاب من المؤسسأة علأى و 

هلأة سأتين يومأا  يحأددها اإلنأذار ، وينشأر عنوانه الثاب  لديها إلاالأة المخالفأة خأءل م

هأأذا اإلنأأذار فأأي إحأأدي الصأأحف الكويتيأأة العربيأأة اليوميأأة وفأأي الجريأأدة الرسأأمية مأأ  

وض  ملصق على المسكن بنو  المخالفة ومدة اإلنذار ، وللمؤسسة بعد إنقضأاء مهلأة 

د انتقلأ  إلأى اإلنذار م  استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا  إذا لأم تكأن ملكيتأه قأ

مأأن خصأأ  لأأه وذلأأك بعأأد مأأرور ثءثأأين يومأأا  علأأى األقأأل مأأن إعأأادة إعءنأأه وفقأأا  

 لإلجراءات ذاتها ، م  اعتبار ما سدده مقابء  لءنتفا .

 
 (مادة ثانية) 
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( وإلأى كأل  6،  1،  3،   9( أربعة بنود جديأدة بنرقأا  ) 3يضا  إلى المادة )

 1663( لسأنة 43( من القانون رقأم )21و ) (13( و )15( و )14( و )6من المواد )

 ة ن  كل منها كاآلتي : ـ دالمشار إليه فقرة جدي
 ( جديدة:8،  1،  1،  8( بنود ) 3مادة )

النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنميأة االقتصأادية العربيأة  - 9

 .2113( لسنة 31المقررة بمقتضى القانون رقم )

فأأا  أو التأأنجير الأأذي يتقأأرر تحصأأيله مأأن قأأاطني البيأأوت منخفضأأة مقابأأل االنت - 3

التكاليف التى تخص  لمن يسأتحقها وفقأا  للقواعأد والشأروط التأى يصأدر بهأا 

 قرار من الواير بعد موافقة مجل  اإلدارة.

( لسأأنة 23عاةأأدات بيأأ  العقأأارات بأأالمعاد العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  القأأانون رقأأم ) - 1

 المشار إليه. 1665

 عاةد استثمار المؤسسة ألموالها.  - 6
 ( فقرة جديدة:8مادة )

وتتولى المؤسسة إعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها اإلسكانية وفقا  للأنظم 

 والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكوي .
 ( فقرة جديدة:14مادة )

 للكويتيأة المءةأم المسأكن بتوفير المؤسسة تقو  األولى الفقرة أحكا  من واستثناء

 للشأأروط وفقأأا   انتفأأا  بصأأفة وذلأأك أبنأأاء منأأه ولهأأا كأأويتي غيأأر مأأن المتعوجأأة المعاقأأة

 .اإلدارة مجل  من قرار بها يصدر التى والضوابط

 
 ( فقرة جديدة:15مادة )

 بهأأذا العمأأل بعأأد بالتنسأأي  الكويتيأأة الجنسأأية علأأى الحاصأألين أولويأأة وتحسأأب

 علأى حصأولهم قبأل فأيهم السأكنية الرعايأة طلأب قأديمت شأروط تأوافر تاريخ من القانون

 الجنسية. هذه
 ( فقرة جديدة:11مادة )

وتلتع  الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرةيسأية لهأذه 

األراضي م  قيامها على نفقتها بإاالة ما يخصها مما قد يظهأر مأن عواةأق وذلأك فأي 

ُ  ألحكا  هذا القانونمواعيد تتعامن م  المشاري  اإلسكا  .نية المطروحة وفقا 
 ( فقرة جديدة:21مادة )

وفي جمي  األحوال يعاد القأر  للمأواطن المسأتحق للرعايأة السأكنية إذا كأان 

د.ك( عأأن  5111معاقأا  أو وليأأا  طبيعيأأا  لمعأأاق بمبلأأ  ) خمسأأة آال  دينأأار كأأويتي ( ) 

اجأه مأن مواصأفات خاصأة القر  المخص  ألقرانه من غير المعاقين لبنأاء مأا يحت
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بالمعاق فإذا كان فأي األسأرة أكثأر مأن معأاق كانأ  العيأادة فأي القأر  عشأرة آال  

 د.ك(. 11111دينار كويتي )
 مادة ثالثة

( 5( والفقأرة األولأى مأن المأادة )1( من المادة )3( و )1تستبدل بنصوص البندين )

 ار إليه النصوص اآلتية:المش 1665( لسنة 23( من القانون رقم )1( و )3والمادتين )
 (:1( بند )1مادة )

 ( من هذا القانون.5أشخاص القطا  الخاص المشار إليهم في المادة ) المقاول : 
 (:1( بند )1مادة )

الوثاةق المقدمة من المقاول المتضأمنة عأر  أسأعاره وقبولأه لكأل شأروط العر  : 

وثأأأاةق المناقصأأأة وفأأأي المؤسسأأأة واسأأأتعداده لتنفيأأأذ األعمأأأال المطلوبأأأة الأأأواردة فأأأي 

 المواعيد المحددة ورضاةه بالشروط الجعاةية ، وشروط التعاقد األخري.
 :فقرة أولى( 5مادة )

تطرح المؤسسة اعتبارا  من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي المواعيد األخري 

( مأن 2التي تحددها المؤسسة ، مشروعات تعمير األراضي المشار إليهأا فأي المأادة )

( مأن هأذا القأانون 1( مأن المأادة ) 5،  4)  انقانون وذلك بتنفيذ ما تضأمنه البنأدهذا ال

عامأأة بأأين الشأأركات والمؤسسأأات المحليأأة و/ أو العالميأأة خأأءل تسأأعة  اتفأأي مناقصأأ

 أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة.
 :(1)مادة 

 (.2  411يجب أال تقل مساحة القسيمة عن )
 :(1)مادة 

القسأيمة علأى أسأاس ثمأن رمأعي يحأدده مجلأ  الأواراء يكون تحديد ثمن بي  

 مضافا إليه ما  يخ  القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسية.

ويكون حساب ما يخ  كل قسيمة من تكلفأة تنفيأذ البنيأة األساسأية بقسأمة هأذه  

التكلفة على كامل مساحة األراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتأر المربأ  الواحأد ثأم 

كلفة المتر في مساحة القسيمة ، ويحدد مقدار مأا يدفعأه مسأتحق القسأيمة ممأا تضرب ت

يخصأأها مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية ، متناسأأبا  مأأ  فتأأرة انتظأأاره للحصأأول علأأى 

 القسيمة اعتبارا  من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية : ـ

ساسأأية إذا لأأم تجأأاوا فتأأرة كامأأل مأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األ أ  (

 االنتظار سنة واحدة.

%( ممأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ األساسأأية إذا 11ثمأأانين فأأي الماةأأة ) ب (

 جاوات فترة االنتظار سنة ولم تجاوا سنتين.

%( مما يخ  القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسأية إذا 91ستين في الماةة )  ج (

 ين ولم تجاوا ثءث سنوات.جاوات فترة االنتظار سنت
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%( ممأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة إذا جأأاوات فتأأرة 41أربعأأين فأأي الماةأأة )  د  (

 االنتظار ثءث سنوات ولم تجاوا أرب  سنوات.

%( مما يخ  القسيمة من تكلفأة تنفيأذ البنيأة األساسأية 21عشرين في الماةة ) هـ (

 م  سنوات.إذا جاوات فترة االنتظار أرب  سنوات ولم تجاوا خ

ال شأأئ ممأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية إذا جأأاوات فتأأرة  و  (

 االنتظار خم  سنوات. 

المبأال  المدفوعأة مأن المأواطنين  نصأفالسكنية بإعادة  الرعايةوتقو  مؤسسة  

 .للبنية التحتية في المشاري  السابقة لهذا القانون 

وفقأا  للقواعأد التأي تضأعها المؤسسأة فأي للمؤسسأة  هويستحق أداء ثمأن القسأيم

 هذا الشنن.
 رابعـة (مادة ) 

المشأار  1665( لسأنة 23( مأن القأانون رقأم )3تضا  فقرة ثانية إلى المأادة )

( منه كما تضا  إليه مادة جديدة 13إليه وتضا  إليه ثءث فقرات جديدة إلى المادة )

 مكررا ( نصها على التوالي كالتالي:ـ  13برقم )

  
 ( فقرة ثانية:3مادة )

وتلتع  الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرةيسأية لهأذه 

األراضي والمرافق العامة المرتبطة بهأا فأي مواعيأد تتأعامن مأ  المشأاري  اإلسأكانية 

 المطروحة وفقا ألحكا  هذا القانون وتدرج لها االعتمادات الءامة في ميعانيتها.
 ة ثانية:( فقر11مادة )

وباستثناء ما هو مخص  ألغأرا  السأكن الخأاص،إذا تضأمن  مشأروعات 

( 43الرعايأأة السأأكنية المنفأأذة وفقأأا  ألحكأأا  هأأذا القأأانون أو وفقأأا  ألحكأأا  القأأانون رقأأم )

المشأأار إليأأه، قسأأاةم مخصصأأة لءسأأتعمال التجأأاري أو االسأأتثماري أو  1663لسأأنة 

ا للبي  في المعاد العلنأي بعأد تمأا  تنفيأذ الصناعي  أو الحرفي أو الخدمى وجب طرحه

 البنية األساسية.
 فقرة ثالثة:

وإذا تضمن  هذه المشروعات قسأاةم أخأري مخصصأة لغيأر أغأرا  السأكن 

الخأأأاص أو لغيأأأر االسأأأتعمال التجأأأاري أو االسأأأتثماري أو الصأأأناعي أو الحرفأأأي أو 

التصأر  فأي وجب أن يصدر مجل  الواراء القأرارات الءامأة فأي شأنن  ، الخدمى

هذه القساةم بناء على اقتراحأات الأواراء المختصأين ووايأر الماليأة ، وال يجأوا نقأل 

ملكيأأة أي منهأأا للغيأأر ، إذا مأأا قأأرر مجلأأ  الأأواراء بيعهأأا ، إال إذا تأأم طرحهأأا للبيأأ  

 بالمعاد العلني وفقا  ألحكا  الفقرة السابقة.
 فقرة رابعة:
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ت المخصصأة ألغأرا  السأكن وال يجوا التصر  على أي وجه في العقأارا

الخاص ـ قساةم أو بيوتا  أو شققا  ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانيأة مأن 

هذه المادة إال في حالة وجود فاةض من هذه العقارات بعد تلبية جمي  طلبات مسأتحقي 

 1663( لسأأنة 43الرعايأأة السأأكنية وفقأأا  ألحكأأا  هأأذا القأأانون وأحكأأا  القأأانون رقأأم )

ويكون التصر  في هذا الفاةض حينئذ بطرحأه للبيأ  بأالمعاد العلنأي وفقأا ،المشار إليه

 من هذا القانون.( مكررا   13 ) للشروط المنصوص عليها في المادة 
  :(مكررا   11مادة ) 

ال يجأوا أن يشأترك فأي المأعاد علأى  ،م  مراعاة أحكا  القوانين المعمأول بهأا 

سأكن الخأاص المطروحأة للبيأ  وفقأا  ألحكأا  الفقأرة العقارات المخصصة ألغأرا  ال

ته ي،وال يجوا أن يجاوا ما يتم ترسيونالرابعة من المادة السابقة إال األشخاص الطبيع

وق  بالنسبة إلى الشخ  الواحد من هذه العقارات عقارا  واحدا  وال أن تجاوا  يفي أ

ار المطأروح للبيأ  تعيأد ( إال إذا كان  مساحة العق2  1111مساحته ألف متر مرب  )

على ذلك بسبب طبيعة المشرو  وتنظيمه الذي وافق  عليه بلدية الكوي  أو المؤسسأة 

العامة للرعاية السكنية بحسب األحأوال،على أن ال تجأاوا العيأادة فأي جميأ  األحأوال 

( كمأا ال يجأوا فأي 2  251في أي من هذه العقأارات مأاةتين وخمسأين متأرا مربعأا  ) 

 أو دمج هذه العقارات. أي وق  فرا

يتقرر بيعها بالمعاد العلني وفقا   التيويحدد مجل  الواراء مواعيد طرح العقارات  

العقارات إلأى  هذه ألحكا  هذه المادة والمادة السابقة ، ويض  نظا  تحويل كامل عاةدات بي 

وغير ذلأك مأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بناةها 

تعأديءت علأى شأروط  أيالشروط ، وال يجوا بعد بيعها تعديل طبيعة اسأتعمالها أو إدخأال 

البناء والشروط األخري التى طرح على أساسها المعاد ما لم يكن ذلك وفق مشأرو  تنظأيم 

جديد ، ويعتبر باطء  بطءنا مطلقا  كأل تصأر  يأتم علأى خأء  أحكأا  هأذه المأادة والمأادة 

 قة ، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.  الساب

 
 مادة خامسة

المشأار إليأه تعفأى المؤسسأة  1661( لسأنة 99استثناء من أحكا  القانون رقم )

للرعايأأة السأأكنية مأأن أحكأأا  قأأانون المناقصأأات العامأأة ومأأن الرقابأأة المسأأبقة العامأأة 

 .31/3/2111لديوان المحاسبة حتى 

 
 سادسةمادة 

 يتعار  وأحكا  هذا القانون.يلغي كل حكم 

 
 سابعةمادة 
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 على رةي  مجل  الواراء والواراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكا  هذا 
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  اإليضاحيةاإليضاحية  المذكرةالمذكرة

    20052005  لسنةلسنة  ((11))  رقمرقم  للقانونللقانون

  فيفي18831883  لسنةلسنة  ((4141))  رقمرقم  القانونالقانون  أحكامأحكام  بعضبعض  بتعديلبتعديل

  السكنيةالسكنية  الرعايةالرعاية  شأنشأن

  نشاطنشاط  إسهامإسهام  شأنشأن  فيفي  18851885  لسنةلسنة  ((2121))  رقمرقم  والقانونوالقانون

  المملوكةالمملوكة  الفضاءالفضاء  األراضياألراضي  تعميرتعمير  فيفي  الخاصالخاص  القطاعالقطاع

    السكنيةالسكنية  الرعايةالرعاية  ألغراضألغراض  للدولةللدولة

  

 التأأى الوسأأاةل تأأنمينو للمأأواطنين السأأكنية بالرعايأأة االهتمأأا  تحقيأأق علأأى عمأأء  

 قأأوانين عأأدة صأأدرت ذلأأك إلأأى ووصأأوال   الكويتيأأة ليسأأر المءةأأم السأأكن تأأدبير تكفأأل

 ومتطلباتها. بإبعادها اإلسكانية القضية لمعالجة

 شأنن فأي 1663 لسنة (43) رقم القانون هما قانونان اآلن السكنية الرعاية نظمي

 انتظأأأار مأأأدد وتقلأأأي  السأأأكنية ةالرعايأأأ تأأأوفير مسأأأتهدفا   وتعديءتأأأه السأأأكنية الرعايأأأة

 لسأأنة (23) رقأأم القأأانون صأأدر ثأأم منأأه (13) المأأادة فأأي الرعايأأة هأأذه علأأى الحصأأول

 حأل فأي للمساهمة جديدة آفاقا   يفتل الذي 1669 لسنة (23) رقم بالقانون المعدل 1665

 أراضأأى تعميأأر فأأي ومشأأاركته الخأأاص القطأأا  مسأأاهمة خأأءل مأأن اإلسأأكانية القضأأية

 منه. (2) المادة حددتها التى للمواعيد وفقا   االنتظار مدد إلغاء هدفا  مست الدولة

 ، 1663 لسأنة (43) رقمأي القأانونين نصأوص بعض وإيضاح عءج أجل ومن

 التالية:ـ التعديءت القانون هذا تضمن فقد ، إليهما المشار 1665 لسنة (23)

 يلي:ـ ما 1663 لسنة (43) رقم القانون ـ األول القسم يتضمن

 ثانية: فقرة (5) مادة

تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتنكيأد إسأباس صأفة المأال العأا  علأى 

 األموال المخصصة للرعاية السكنية.

 ثانية: فقرة (9) مادة
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كما تم استبدال الفقرة الثانية مأن المأادة السادسأة لمنأ  المؤسسأة مأن المشأاركة 

أو تشأأارك فأأي تنسيسأأها أو تسأأاهم فأأي رأس بنصأأيبها ضأأمن الشأأركات التأأى تؤسسأأها 

حصأة عينيأة ، وقأد كانأ  هأذه الفقأرة تأن  علأى جأواا أن يقتصأر نصأيب  يمالها بن

المؤسسة في الشركات التى تؤسسها أو تشارك فيها علأى حصأة عينيأة مأن األراضأي 

الءامأأة للقيأأا  بمشأأروعات الرعايأأة السأأكنية ، ولمأأا كأأان مأأن الصأأواب النظأأر توقيأأا  

من إساءة استعمال الحصة العينية التى تسهم بها المؤسسأة فأي الشأركات التأى للخشية 

تؤسسها بمفردها أو تشارك فأي تنسيسأها أو تسأاهم فأي رأس مالهأا ، والتأى تتمثأل فأي 

السأكنية وحرصأا  علأى تحقيأق ضأرب  الرعايأة  األراضي الءامة للقيأا  بمشأروعات

در أو تفأريط وعلأى منأ  أي خأء  من أوجه الرقابة على تقييم هذه األراضأي دون هأ

في شنن تقدير قيمتها وفقا  للواق  السليم ، وتصونا  لعد  العبث أو التءعب بالمال العأا  

لكل أولئك انعقأد الأرأي علأى تعأديل الأن  الحأالي وذلأك بأالن  علأى حظأر تضأمين 

نصيب المؤسسة المشار إلية أي حصة عينية ، م  الن  على اعتبار كل تصر  يأتم 

ى خء  حكم هذه الفقرة بأاطء  بطءنأا  مطلقأا  ، كمأا يبطأل كأل مأا يترتأب ذلأك مأن عل

 أثار.

 (:7مادة )

علأأى أنأأه ) ويجأأوا  نأأ  لقأأد تأأم تعأأديل هأأذه المأأادة وإلغأأاء مأأا ورد فأأي عجعهأأا مأأن

للمؤسسأأة أن تأأوفر لهأأذه الشأأركات األراضأأي الءامأأة للقيأأـا  بمشأأروعات الرعايأأة 

 السكنية(.

 (:17مادة )

تبدل بن  هذه المادة الن  الوارد في االقتراح بقانون المتضمن تحديأد الحأد لقد اس

 (.2  411األدنى لمساحة القساةم والبيوت الحكومية بنربعماةة متر مرب  )

 (:11مادة )

( وذلأأك بعيأأادة قيمأأة االسأأتمءك 31وتضأأمن المشأأرو  تعأأديل نأأ  المأأادة )

د.ك( بدال  مأن ماةأه  211،111والتثمين أو البي  إلى ماةتي ألف دينار كويتي )

د.ك( فأأإذا كأأان رب األسأأرة مالكأأا   141،111وأربعأأين ألأأف دينأأار كأأويتي )

لعقأأار تأأم اسأأتمءكه وتثمينأأه أوبيعأأه بمبلأأ  يقأأل عأأن مأأاةتي ألأأف دينأأار كأأويتي 

( مأن القأانون 21د.ك( منل القر  المنصوص عليه في المأادة ) 211،111)

  القر  ومقدار التثمين أو البي  عأن بشرط أن ال يعيد مبل 1663( لسنة 43)

د.ك( فلو كان مقدار االسأتمءك والتثمأين  211،111ماةتي ألف دينار كويتي )

د.ك( فإنه يستحق عشأرة  161،111أو البي  ماةة وتسعين ألف دينار كويتي ) 

د.ك( ليصأأل المبلغأأان إلأأى مأأاةتي ألأأف دينأأار  11،111أال  دينأأار كأأويتي ) 
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وهكأذا كلمأا قأل مقأدار االسأتمءك والتثمأين أو البيأ   د.ك( 211،111كويتي )

ااد مبل  القر  حتى يصل إلى استحقاق كامل القر  المنصأوص عليأه فأي 

سأأواء كأأان هأأذا القأأر  سأأبعين  1663( لسأأنة 43( مأأن القأأانون )21المأأادة )

د.ك( أو أكثأر مأن ذلأك إذا مأا تمأ  هأذه العيأادة  31،111ألف دينأار كأويتي )

   وفقا  ألحا  المادة ذاتها.وق أيبمرسو  في 

( قد تضمن  مأا يمنأ  التحايأل علأى أحكامهأا بأنن نصأ  31ولما كان  المادة )

على أن العقار يعتبر مملوكا  لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه إلى اوجأه  

أو إلى أحد أوالده الذين يعولهم ، فقد أضأيف إلأى هأذه المأادة حكأم يقضأى بأنن 

ننه أن يخأل بحأق األوالد فأي الحصأول مسأتقبء علأى هذا التصر  لي  من ش

الرعايأأأة السأأأكنية الكاملأأأة وفقأأأا  لإلجأأأراءات التأأأى يضأأأعها مجلأأأ  إدارة بنأأأك 

 التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.

 ( فقرة أخير:10مادة )

وتضمن التعديل على هذه الفقرة على أنه في حالأة مخالفأة شأروط التخصأي  

لف بكتأاب مأن المؤسسأة علأى عنوانأه الثابأ  لأديها إلاالأة المخالفأة خأءل ينذر المخأا

مهلأأة سأأتين يومأأا  يحأأددها اإلنأأذار ، وينشأأر هأأذا اإلنأأذار فأأي إحأأدي الصأأحف الكويتيأأة 

 العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مأ  وضأ  ملصأق علأى المسأكن بنأو  المخالفأة

اسأأترداد  ر مأأ  اسأأتمرار المخالفأأة اإلنأأذا مهلأأة ومأأدة اإلنأأذار وللمؤسسأأة بعأأد انقضأأاء

المسكن إداريا  إذا لم تكن ملكيته قد انتقل  إلى من خص  له وذلك بعد مأرور ثءثأين 

يوما  على األقل من إعادة إعءنه وفقا  لإلجأراءات ذاتهأا ، مأ  اعتبأار مأا سأدده مقأابء  

 لءنتفا .

 ( جديدة:9،  8،  7،  1( بنود ) 1مادة )

يضأيف البنأد حيأث ( 3( إلأى المأادة ) 6،  1،  3،  9ة البنود ) وتضمن المشر  إضاف

المؤسسة النسبة المئوية من صأافي أربأاح الصأندوق الكأويتي للتنميأة موارد  ( إلى 9)

، ويضأيف البنأد  2113( لسأنة 31االقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم )

قأأأاطني البيأأأوت منخفضأأأة  ( مقابأأأل االنتفأأأا  والتأأأنجير الأأأذي يتقأأأرر تحصأأأيله مأأأن3)

التكاليف التى تخص  لمن يستحقها وفقا  للقواعد والشروط التى يصدر بها قأرار مأن 

( فيضأيف إلأى هأذه المأوارد عاةأدات 1الواير بعد موافقأة مجلأ  اإلدارة ، أمأا البنأد )

المشار إليأه ،  1665ة ( لسن23بي  العقارات بالمعاد العلني وفقا  ألحكا  القانون رقم )

 ( إلى موارد المؤسسة عاةد استثمارها ألموالها.6) دضيف البنوي

 ( فقرة جديدة:9مادة )
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كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تن  على قيأا  المؤسسأة باعتمأاد 

المخططات التنظيمية لمشاريعها اإلسكانية وفقا  للنظم والمعايير المعمول بها في بلديأة 

 إلى سرعة إنجاا المشاري .الكوي ، األمر الذي يؤدي 

 ( فقرة جديدة:14مادة )

تأأوفير الرعايأأة السأأكنية يكأأون ) ليسأأر أن ( تأأن  علأأى 14لمأأا كانأأ  المأأادة )

الكويتية( وتقصر توفير هذه الرعاية على األسر التأى يكأون رب األسأرة فيهأا كويتيأا . 

المسأأكن وكانأأ  ثمأأة حأأاالت تسأأتحق فيهأأا الكويتيأأة المتعوجأأة مأأن غيأأر كأأويتي تأأوفير 

المءةم لها، وهى الحاالت التي تكون فيها معاقة ولها مأن اوجهأا غيأر الكأويتي أبنأاء. 

فقد نص  الفقرة الجديدة المضافة إلى هذه المادة أنه واستثناء من أحكا  الفقأرة األولأى 

تقو  المؤسسة بتوفير المسكن المءةم للكويتية المعاقة المتعوجة مأن غيأر كأويتي ولهأا 

يصدر بها قرار من مجلأ   التيوذلك بصفة انتفا  وفقا  للشروط والضوابط  منه أبناء

 اإلدارة.

 ( فقرة جديدة:01مادة )

( علأأأى احتسأأأاب أولويأأأة 15نصأأأ  الفقأأأرة الجديأأأدة المضأأأافة إلأأأى المأأأادة )

الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتنسي  بعد العمل بهأذا القأانون اعتبأارا  مأن تأاريخ 

طلأب الرعايأة السأكنية فأيهم قبأل حصأولهم علأى الجنسأية الكويتيأة توافر شروط تقديم 

يسأأتحقون فيأأه تقأأديم هأأذه  الرتأأداد بطلبأأاتهم إلأأى الوقأأ  الأأذيوذلأأك تمكينأأا  لهأأم مأأن ا

 الطلبات لو كانوا قد حصلوا على هذه الجنسية في ذلك الوق .

 ( فقرة جديدة:07مادة )

الأأواارات والمؤسسأأات  ( تلتأأع  بموجبهأأا13أضأيف  فقأأرة جديأأدة إلأأى المأأادة )

العامة المختصة بالقيا  على نفقتها بإاالة مأا يخصأها ممأا قأد يظهأر مأن عواةأق وذلأك 

 في مواعيد تتعامن م  المشاري  اإلسكانية المطروحة وفقا  ألحكا  هذا القانون.

 ( فقرة جديدة:18مادة )

ة ومراعاة للمواطن المعاق أو وليه الطبيعأي لمأا يحتاجأه مأن مواصأفات خاصأ

( من القانون المشار إليه 21في البناء تضمن المشرو  إضافة فقرة جديدة إلى المادة )

د.ك( علأى  5111تم بموجبها ايادة القر  لهم بمبلأ  )خمسأة آال  دينأار كأويتي ( )

           أكثأأر مأأن معأأاق كانأأ  العيأأادة فأأي القأأر   هالقأأر  الحأأالي فأأإذا كأأان فأأي األسأأر

 د.ك(.11،111))عشرة آال  دينار كويتي( 

 ما يلت:   0991لسنة  17كما لضمن القسم الثانت ، القانون رقم 

 (:0( بند)0مادة )
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تم إعادة صياغة هذه المادة لتصحيل ما تضمنته من خطن ليكأون تعريأف المقأاول بننأه  

( مأأن هأأذا القأانون بأأدال مأأن 5المشأأار إلأيهم فأأي المأادة ) الخأأاص مأن أشأأخاص القطأا 

 (.4المادة )

 (:7( بند)0مادة )

حأأدد مفهأأو  )العأأر ( بإيضأأاح أنأأه الوثأأاةق المقدمأأة مأأن المقأأاول المتضأأمنة 

عأأر  أسأأعاره وقبولأأه لكأأل شأأروط المؤسسأأة واسأأتعداده لتنفيأأذ األعمأأال المطلوبأأة 

 الواردة في وثاةق المناقصة.

 

 

 

 

 ( )فقرة أولى(:1مادة )

ايأة السأكنية تم إعادة صياغة هذا البند إليضأاح مسأئولية المؤسسأة العامأة للرع

( مأن هأذا القأانون وذلأك بتنفيأذ مأا 2بااللتعا  بالمواعيد المنصوص عليها في المادة  )

( مأأن هأأذا القأأانون فأأي مناقصأأة عامأأة بأأين 1( مأأن المأأادة ) 5،  4تضأأمنه البنأأدان ) 

 الشركات والمؤسسات المحلية و/ أو العالمية .

 (:7مادة )

يجأأأب أن ال تقأأأل عأأأن  لتأأأيانصأأ  هأأأذه المأأأادة علأأأى تحديأأأد مسأأاحة القسأأأيمة 

 ( .2  411أربعماةة متر مرب  )

 (:  8مادة )

نصأ  الفقأأرة األولأى مأأن هأذه المأأادة علأأى أن يكأون تحديأأد ثمأن القسأأيمة علأأى 

أساس ثمن رمعي يحدده مجل  الواراء مضافا  إليه ما يخ  القسيمة من تكلفة تنفيأذ 

 البنية األساسية.

كيفية احتساب ما يخأ  كأل قسأيمة مأن ولما كان  هذه المادة فيما تضمنته في  

إجمأأالي التكلفأأة الفعليأأة ألعأأدادها ، وحصأأتها فأأي نفقأأات إنشأأاء البنيأأة األساسأأية محأأل 

اجتهأأادات شأأتى ، ممأأا أدي إلأأى إعأأادة النظأأر أكثأأر مأأن مأأرة فأأي احتسأأاب هأأذه التكلفأأة 

ورغبة في وض  حد لمثل هذه االجتهأادات ، فقأد عأدل  هأذه المأادة لتحديأد مأا يخأ  

سيمة من تكلفة البنية األساسية دون أن تتحمل أي تكأاليف أخأري وغنأى عأن البيأان الق

( مأن القأانون علأى تحميأل 1( من المأادة )4القول بنن البنية األساسية معرفة في البند)

القسيمة ما يخصها من إجمالي التكلفة الفعلية ، وهى تكلفة لأم تكأن معرفأة أو محأددة ، 

قي الرعايأة السأكنية فأي بعأض الحأاالت تكأاليف أخأري وهو ما أدي إلى تحميل مستح
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( مأأن القأأانون ذاتأأه كمأأا حصأأل فأأي بعأأض 1( مأأن المأأادة )4غيأأر مأأا ورد فأأي البنأأد )

المناطق عندما حمل  القسأاةم تكأاليف رد  المواقأ  ـ منطقأة صأباح السأالم علأى سأبيل 

البينأة المثأال ـ ومنعأا  ألي اخأتء  فأي كيفيأة حسأاب مأا يخأ  كأل قسأيمة مأن تكلفأة 

األساسأأية فقأأد وضأأع  بشأأكل دقيأأق ال يحتمأأل التنويأأل ، بحيأأث ال تتحمأأل القسأأاةم مأأن 

التكلفأأة إال مأأا يخصأأها مأأن المسأأاحه وذلأأك بقسأأمة تكلفأأة البنيأأة األساسأأية علأأى كامأأل 

مساحة األراضأي المستصألحة لتحديأد تكلفأة المتأر المربأ  الواحأد ، ثأم تضأرب تكلفأة 

( أو سأأبعماةة 2  411نأأ  أربعماةأأة متأأر مربأأ  )المتأأر فأأي مسأأاحة القسأأيمة سأأواء كا

ن النأأاتج هأأو نصأأيب و( مأأثء أو أكبأأر مأأن ذلأأك ، ويكأأ2  351وخمسأأين متأأر مربأأ  ) 

القسيمة من تكلفة البنية األساسية ، فلو كان  تكلفأة البنيأة األساسأية علأى سأيبل المثأال 

صألحة المست األراضأيد.ك( وكان  كامل مساحة  1،111،111مليون دينار كويتي )

( فأأأأأأأإن تكلفأأأأأأأة المتأأأأأأأر المربأأأأأأأ   2   211،111مأأأأأأأاةتى ألأأأأأأأف متأأأأأأأر مربأأأأأأأ  ) 

 د.ك(. 5= خمسة دنانير كويتية )  2   211،111د.ك /  1،111،111تكون)

( فأإن نصأيبها مأن تكلفأة البينأة 2  411وإذا كان  مساحة القسأيمة أربعماةأة متربأ  ) 

كأويتى( أمأا إذا كانأ  د.ك ) ألفأي دينأار  2111د.ك =  x 5 2  411األساسية يكون 

( فأإن نصأيبها مأن التكلفأة  2  351مساحة القسأيمة سأبعماةة وخمسأين متأرا مربعأا  ) 

د.ك ) ثءثة أال  وسبعماةة وخمسين دينأار  3351د.ك =  x 5 2  351ذاتها  يكون 

 كويتي ( وهكذا كلما اادت مساحة القسيمة.

ا يخصأأها مأأن ومأن أجأأل وضأأ  ضأأوابط لمقأدار مأأا يدفعأأه مسأأتحق القسأيمة ممأأ

تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية يجعلأأه متناسأأبا مأأ  فتأأرة انتظأأاره للحصأأول علأأى القسأأيمة 

اعتبأأارا  مأأن تأأاريخ تقديمأأه الطلأأب. فقأأد حأأددت هأأذه المأأادة مقأأدار مأأا يدفعأأه مسأأتحق 

القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيأذ البنيأة األساسأية اعتبأارا  مأن تأاريخ تقديمأة الطلأب 

 الية:ـوفقا  للنسب الت

كامأأل مأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية إذا لأأم تتجأأاوا فتأأرة  أ  (

 االنتظار سنة واحدة.

%( ممأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ األساسأأية إذا 11ثمأأانين فأأي الماةأأة ) ب (

 جاوات فترة االنتظار سنة ولم تتجاوا سنتين.

من تكلفة تنفيذ البنية األساسأية إذا  %( مما يخ  القسيمة91ستين في الماةة )  ج (

 جاوات فترة االنتظار سنتين ولم تتجاوا ثءث سنوات.

 تنفيأذ البنيأة األساسأية %( مما يخ  القسيمة من تكلفأة41أربعين في الماةة )  د  (

 إذا جاوات فترة االنتظار ثءث سنوات ولم تتجاوا أرب  سنوات.
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قسيمة من تكلفأة تنفيأذ البنيأة األساسأية %( مما يخ  ال21عشرين في الماةة ) هـ (

 إذا جاوات فترة االنتظار أرب  سنوات ولم تتجاوا خم  سنوات.

ال شأأئ ممأأا يخأأ  القسأأيمة مأأن تكلفأأة تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية إذا جأأاوات فتأأرة  و  (

 االنتظار خم  سنوات. 

المشأأار  1665( لسأأنة 23ومراعأأاة للخاضأأعين ألحكأأا  القأأانون رقأأم )  

ين سبق لهم أن دفعوا تكاليف االستصءح،نص  الفقأرة الثالثأة مأن هأذه إليه الذ

المأأادة علأأى أن تقأأو  المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية بإعأأادة نصأأف المبأأال  

 المدفوعة من المواطنين للبينة التحتية في المشاري  السابقة لهذا القانون.

( 23لقانون رقأم )( من ا3وقد تضمن المشرو  إضافة فقرة جديدة إلى المادة )

( منأه 13وأضيف  ثءث فقرات جديأدة إلأى المأادة ) المشار إليه،  1665لسنة 

 مكررا  على النحو التالي :  13كما أصيف  إليه مادة جديدة برقم 

 ( فقرة ثانية:1مادة )

أضأأيف  فقأأرة ثانيأأة إلأأى هأأذه المأأادة تلتأأع  بموجبهأأا الأأواارات والمؤسسأأات 

رةيسية ليراضي المستصلحة وفقا لهذا القانون م  قيامها المختصة بتوفير الخدمات ال

على نفقتها بإاالة ما يخصها مما قأد يظهأر مأن عواةأق وذلأك فأي مواعيأد تتأعامن مأ  

المشأأاري  اإلسأأكانية المطروحأأة وفقأأا  ألحكأأا  هأأذا القأأانون ، وذلأأك علأأى غأأرار مأأا تأأم 

 مشار إليه.ال 1663( لسنة 43( من القانون رقم )13إضافته إلى المادة )

 ( الفقراا الثانية والثالثة والرابعة المضافة إلى هذه المادة: 07مادة )

من أجل تنظأيم كيفيأة التصأر  فأي مأا يمكأن أن تتضأمنه مشأروعات الرعايأة 

 1665لسأأأنة  23و  1663لسأأأنة  43السأأأكنية المنفأأأذة وفقأأأا ألحكأأأا  القأأأانونين رقأأأيم 

سكن الخاص أوجبأ  الفقأرة الثانيأة المشار إليهما من قساةم مخصصة لغير أغرا  ال

مأأن هأأذه المأأادة طأأرح القسأأاةم المخصصأأة لءسأأتعمال التجأأاري أو االسأأتثماري  أو 

المأعاد العلنأي  فأىالصناعي           أو الحرفي أو الخدمي في هذه المشروعات للبيأ  

بعأأد تمأأا  تنفيأأذ البنيأأة األساسأأية ، أمأأا إذا تضأأمن  هأأذه المشأأروعات قسأأاةم أخأأري 

لغير أغرا  السأكن الخأاص أو لغيأر االسأتعمال التجأاري أو االسأتثماري  مخصصة

فقد أسندت الفقرة الثالثأة مأن هأذه المأادة إلأى مجلأ  الأواراء  ىأو الصناعي أو الخدم

إصأأدار القأأرارات الءامأأة فأأي شأأنن التصأأر  فأأي هأأذه القسأأاةم بنأأاء علأأى اقتراحأأات 

عهم فأي ذلأك وايأر الماليأة ، الواراء المختصين كل في اختصاصه على أن يشترك م

على أنه إذا رأي مجل  الواراء نقل ملكية أي من هذه القساةم إلأى الغيأر ، فقأد حظأر 

ن  هذه الفقرة نقل ملكيتها في هذه الحالة إال إذا تم طرحها للبيأ  بأالمعاد العلنأي وفقأا  

 ألحكا  الفقرة الثانية.
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لى أي وجه في العقارات وقد حظرت الفقرة الرابعة من هذه المادة التصر  ع

المخصصأأة ألغأأرا  السأأكن الخأأاص ـ قسأأاةم كانأأ  أو بيوتأأا أو شأأققا  ـ ضأأمن 

فأي حالأة وجأود فأاةض  إال المشروعات المشار إليها في الفقأرة الثانيأة مأن هأذه المأادة

مأأن هأأذه العقأأارات بعأأد تلبيأأة جميأأ  طلبأأات مسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية وفقأأا  ألحكأأا  

ا ، وإذا تحقأق ذلأك مأالمشأار إليه 1665لسنة  23، و  1663نة لس 43القانونين رقيم 

ولأأم تعأأد هنأأاك طلبأأات انتظأأار فأأإن التصأأر  فأأي هأأذا الفأأاةض حينئأأذ يجأأب أن يكأأون 

( 13بطرح هذا الفاةض للبيأ  بأالمعاد العلنأي وفقأا  للشأروط التأى نصأ  عليهأا المأادة)

 مكررا  من هذا القانون.

 مكرراً: 07ادة م

ءات التصأأر  فأأي الفأأاةض مأأن العقأأارات المخصصأأة مأأن أجأأل تنظأأيم إجأأرا

و  1663( لسأأنة 43ألغأرا  السأكن الخأأاص المنفأذة وفقأا  ألحكأأا  القأانونين رقمأي )

المشار إليهما ، وم  عد  اإلخأءل بنحكأا  القأوانين المعمأول بهأا ،  1665( لسنة 23)

قأأارات حظأأرت هأأذه المأأادة فأأي فقرتهأأا األولأأى أن يشأأترك فأأي المأأعاد العلنأأي علأأى الع

المخصصة ألغرا  السكن الخاص المطروحة للبي  وفقا  ألحكأا  الفقأرة الرابعأة مأن 

مأأن هأأذا القأأانون غيأأر األشأأخاص الطبيعيأأين ، أي أنأأه ال يجأأوا ليشأأخاص  13المأادة 

االعتباريين االشتراك في هذا المأعاد ، وحظأرت كأذلك أن يجأاوا مأا يأتم ترسأيته فأي 

ى الواحأأد مأأن هأأذه العقأأارات عقأأارا  واحأأدا  وال أي وقأأ  بالنسأأبة إلأأى الشأأخ  الطبيعأأ

( إال إذا كانأأ  مسأأاحة العقأأار المطأأروح 2  1111تجأأاوا مسأأاحته ألأأف متأأر مربأأ  ) 

للبي  تعيد على ذلك بسبب طبيعة تنظيم المشأرو  الأذي وافقأ  عليأه بلديأة الكويأ  أو 

عيأادة فأي األحأوال علأى أن ال تجأاوا هأذه ال حسأبالمؤسسة العامة للرعايأة السأكنية ب

( 2  251جميأأ  األحأأوال فأأي أي مأأن هأأذه العقأأارات مأأاةتين وخمسأأين متأأر مربأأ  ) 

وتحديد هذا الحد األقصى يعنى أنه  ال يجوا للشخ  الطبيعأي الأذي أرسأى عليأه فأي 

المعاد العلني عقارا  واحدا  الدخول في أي مأعاد أخأر علأى العقأارات المطروحأة وفقأا  

( مأن هأذا القأانون ، ومأن أجأل مواجهأة مأا تسأبب  فيأه 13ألحكا  هذه المادة والمادة )

عمليات الفرا والدمج من تنثير على مستوي مختلف الخأدمات فأي العديأد مأن منأاطق 

  .الكوي  ، فقد نص  هذه الفقرة على حظر فرا ودمج هذه العقارات

ونصأأ  الفقأأرة الثانيأأة مأأن هأأذه المأأادة علأأى أن يحأأدد مجلأأ  الأأواراء مواعيأأد 

ات التي يتقرر بيعها بالمعاد العلني وفقا ألحكا  هذه المادة والمادة السابقة  طرح العقار

مجلأأ  الأأواراء وضأأ  نظأأا  تحويأأل كامأأل عاةأأدات بيأأ  هأأذه العقأأارات إلأأى بناطأأ  أو

المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم قأدراتها فأي االسأتمرار بإنجأاا مأا يتطلبأه تنفيأذ 

المشأأار إليهمأأا مأأن تأأوفير  1665( لسأأنة 23و) 1663( لسأأنة 43القأأانونين رقمأأي )
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( من القانون 2الرعاية السكنية لمستحقيها دون أي فترة انتظار وفقا  لما حددته المادة )

المشأأار إليأأه مأأن مواعيأأد لإلنجأأاا وحتأأى يعلأأم الكافأأة بطبيعأأة  1665( لسأأنة 23رقأأم )

القسأاةم استعمال هأذه العقأارات وشأروط بناؤهأا وغيأر ذلأك مأن الشأروط ، ومأن ذلأك 

المخصصة ألغرا  االستعمال التجاري أو االسأتثماري أو الصأناعي أو الحرفأي أو 

الخأأدمي وغيرهأأا ، فقأأد حظأأرت هأأذه الفقأأرة بعأأد بيأأ  هأأذه العقأأارات تعأأديل طبيعأأة 

اسأأتعمالها أو إدخأأال أي تعأأديءت علأأى شأأروط البنأأاء والشأأروط األخأأري التأأى طأأرح 

تنظأيم جديأد ، واعتبأر كأل تصأر  يأتم على أساسها المأعاد مأا لأم يكأن وفأق مشأرو  

على خء  أحكا  هذه المادة وأحكأا  المأادة السأابقة بأاطء بطءنأا مطلقأا ، كمأا يبطأل 

 كل ما يترتب على ذلك من أثار.

لقد كان  الهيئات السابقة لإلسكان ومن بعدها المؤسسة معفية من أحكا  قأانون 

لمحاسبة وقد استمر ذلك إلى أن صدر المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان ا

بإخضأأا  جميأأ  المؤسسأأات العامأأة ألحكأأا  قأأانون  1661( لسأأنة 99القأأانون رقأأم )

المناقصات العامة والرقابأة المسأبقة لأديوان المحاسأبة ومأن أجأل إتاحأة الفرصأة أمأا  

لسأنة  23و  1663( لسأنه 43المؤسسة لسرعة تنفيذ مأا نأ  عليأة القأانونين رقمأي )

شار إليهما وتيسيرا  لها لسرعة إنجاا المشروعات المطلوبة منها فقد نص  الم 1665

المأادة الخامسأأة مأن هأأذا القأانون علأأى اسأتثناء المؤسسأأة مأن الخضأأو  ألحكأا  قأأانون 

 .31/3/2111المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى 

إلغأأاء كأأل حكأأم يتعأأار  وقأأد نصأأ  المأأادة السادسأأة مأأن هأأذا القأأانون علأأى 

 وأحكامه.
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 2008( لسنة 25قانون رقم )

( من 1بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )

  1885لسنة  21القانون رقم 

 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص 

في تعمير األراضي الفضاء المملوكة للدولة 

 ألغراض الرعاية السكنية
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 2008( لسنة 25قانون رقم )

القانون ( من 1بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )

  1885لسنة  21رقم 

 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص 

في تعمير األراضي الفضاء المملوكة للدولة ألغراض 

 الرعاية السكنية
 

 ،ب   االط ع  ل  ال س  ر
   
فأأي شأأنن إسأأها  نشأأاط القطأأا  الخأأاص فأأي  1665لسأأنة  23وعلأأى القأأانون رقأأم  -

تعميأأر األرضأأي الفضأأاء المملوكأأة للدولأأة ألغأأرا  الرعايأأة السأأكنية والقأأوانين 

 المعدلة له،

 1663( لسأنة 43( لسنة بتعديل بعض أحكأا  القأانون رقأم )3وعلى القانون رقم ) -

فأأي شأأنن إسأأها  نشأأاط  1665لسأأنة  23فأأي شأأنن الرعايأأة السأأكنية والقأأانون رقأأم 

ا  الخأاص فأي تعميأر األرضأي الفضأاء المملوكأة للدولأة ألغأرا  الرعايأة القط

 ،السكنية والقوانين المعدلة له

 وافق مجل  األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

 )مادة أولى(

 

المشأار  1665لسأنة 23( مأن القأانون 1يستبدل بن  الفقرة الثالثة مأن المأادة)

  -إليه الن  التالي :

 ( فقرة ثالثة(1) مادة )

وتقأأو  المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية بإعأأادة كامأأل المبأأال  المدفوعأأة مأأن 

 المواطنين للبنية التحتية في المشاري  السابقة لهذا القانون إليهم.
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 (ثانيةمادة )

على رةي  مجل  الواراء والأواراء ـ كأل فيمأا يخصأه ـ تنفيأذ هأذا القأانون ، 

 المشار إليه. 2115( لسنة 3ا  من تاريخ العمل بالقانون رقم )ويعمل به اعتبار

 

 أمير دولة الكويت

صباح األحمد الجابر 

 الصباح

 3774/رب ع ات  /37ص ر بقصر الس ف: فش 
 7001/أبر  /  37الم افق: 
 
 

 المذكرة اإليضاحية

 2008( لسنة 25للقانون رقم )

ون ( من القان1بتعديل الفقرة الثالثة من المادة )

 1885( لسنة 21رقم )

 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص 

في تعمير األراضي الفضاء المملوكة للدولة ألغراض 

 الرعاية السكنية
 

كما ورد بالقأانون  1665( لسنة 23( من القانون رقم )1تضمن تعديل المادة )

ق القسأيمة تنظيما  جديدا  يحدد كيفية تحديد مقدار ما يدفعأه مسأتح 2115( لسنة 3رقم )

 من تكلفة تنفيذ البنية األساسية دون أن يتحمل أي تكاليف أخري.

وجعل ذلك متناسبا  م  فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبأارا  مأن تأاريخ 

 تقديم الطلب.

الذين سأبق لهأم أن  1665( لسنة 23ومراعاة للخاضعين ألحكا  القانون رقم )

ة الثالثأأة مأأن المأأادة ذاتهأأا ) وتقأأو  مؤسسأأة دفعأأوا تكأأاليف االستصأأءح ، نصأأ  الفقأأر

الرعايأأة السأأكنية بإعأأادة نصأأف المبأأال  المدفوعأأة مأأن المأأواطنين للبينأأة التحتيأأة فأأي 

 المشاري  السابقة لهذا القانون(.

( 23وبالنظر لوحدة المراكع القانونية لجمي  الخاضأعين ألحكأا  القأانون رقأم )

( 1ألولى تعديل الفقأرة الثالثأة مأن المأادة )، تضمن هذا القانون في مادته ا 1665لسنة

بحيأأث يكأأون نصأأها ) وتقأأو  المؤسسأأة العامأأة  1665( لسأأنة 23مأأن القأأانون رقأأم )
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للرعايأأة السأأكنية بإعأأادة كامأأل المبأأال  المدفوعأأة مأأن المأأواطنين للبينأأة التحتيأأة فأأي 

 المشاري  السابقة لهذا القانون إليهم (.

فقأأط المدفوعأأة مأأن قبأأل المأأواطنين للبينأأة وذلأأك بأأدال  مأأن إعأأادة نصأأف المبأأال  

 التحتية في المشاري  السابقة على القانون.

وتضأأمن  المأأادة الثانيأأة مأأن القأأانون أن يعمأأل بأأه اعتبأأارا  مأأن تأأاريخ العمأأل 

 .2115( لسنة 3بالقانون رقم )

=\=\= 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 2008( لسنة 28قانون رقم )

( 41بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 1883لسنة 

 في شأن الرعاية السكنية
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 2008( لسنة 28قانون رقم )

 1883( لسنة 41بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 في شأن الرعاية السكنية
 

 ، ب   اإلط ع  ل  ال س  ر
 في شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، 1663( لسنة 43وعلى القانون رقم ) -

فأأي شأأنن إسأأها  نشأأاط القطأأا  الخأأاص فأأي  1665لسأأنة  23 وعلأأى القأأانون رقأأم -

ضأأي الفضأأاء المملوكأأة للدولأأة ألغأأرا  الرعايأأة السأأكنية والقأأوانين اتعميأأر األر

 المعدلة له،

 .مجل  األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه وافق -

 )مادة أولى(

 

( لسأنة 43قانون رقأم )( من ال16( والمادة )11( بند )4يستبدل بنصى المادة )

 المشار إليه النصان التاليان:ـ 1663

 (:10( بند )4مادة )

السأكنية ـ بمأا يسأاعدها الرعايأة استثمار أموالها ـ فيما عأدا مشأروعات  – 11

 على الوفاء بالتعاماتها في تحقيق أغرا  الرعاية السكنية.

 ( :18)مادة 

النقضأأاء شأأهر مأأن تأأاريخ تقديمأأه يسأتحق رب األسأأرة إعتبأأارا  مأأن أول الشأأهر التأالي 

طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ) ماةه وخمسون دينأار 

 كويتيا( تدفعه له المؤسسة شهريا  حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية. 
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وال يسأأتحق هأأذا البأأدل رب األسأأرة الأأذي يتمتأأ  بحكأأم وظيفتأأه بسأأكن أو بأأدل  

يتقاضاه عأن بأدل اإليجأار المقأرر فأي الفقأرة السأابقة  الذيل البدل فإذا ق ،إيجار نقدي 

 دفع  له المؤسسة الفرق بين البدلين  وفقا لحكم الفقرة المذكورة.

وفي جمي  األحوال ال يستحق رب األسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضأية  

 السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة . 

 
 مادة ثانية

 المشار إليه. 1663( لسنة 43( من القانون رقم )3( ، )9دتان )تلغي الما

 

 

 

 
 ةلثمادة ثا

 يلغي كل حكم يتعار  م  أحكا  هذا القانون.

 
 رابعةمادة 

على رةي  مجل  الواراء والواراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 
 أمير دولة الكويت

باح األحمد الجابر ص

 الصباح

 

 

 

 

 

 1423/ربي  الثاني /15صدر بقصر السيف: في 

 2119/ مايو/ 12الموافق: 
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 المذكرة اإليضاحيـــة

 2008( لسنة 28للقانون رقم )

في شأن  1883لسنة  41بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 الرعاية السكنية

 
ألخأءق وحأب الأوطن ، وقأد حأرص األسرة أساس المجتمأ  وقوامهأا الأدين وا

الدستور على الن  في المقومات األساسية للمجتم  الكويتي عليها وقد أسند الدسأتور 

إلى المشر  أمانه حف  كيان األسرة وتقوية أواصأرها وحمايأة األمومأة والطفولأة فأي 

ظلهأأا بمأأا يفأأر  علأأى المشأأر  مسأأئولية كاملأأة فأأي تبنأأى قضأأايا األسأأرة واحتياجاتهأأا 

ا الرعايأأة السأأكنية وتأأوفير هأأذه الرعايأأة فأأي وقأأ  مناسأأب بإاالأأة أهأأم العقبأأات وأهمهأأ

 تفوق ذلك كله. التيالمادية 

وقأد وفأأرت الدولأأة بأدل اإليجأأار الأأذي يمأأنل للمسأتحقين للرعايأأة السأأكنية حتأأى 

يحصلوا على بيوتهم إال أنه لم يعد من المقبول أن تستمر األوضا  الحالية فيمأا يتعلأق 

دل اإليجار لمستحقي الرعاية السكنية لعد  تناسب قيمة هذا البدل مأ  بحاالت صر  ب

استمرار ارتفا  اإليجارات من ناحية ومن ناحية أخري الفتقاره للمسأاواة خاصأة بأين 

الذين وضع  شروط لحصولهم على هذا البدل وأولئك الأذين يمنحأون مسأاكن أو بأدل 

االلتعا  بحد أعلى للراتب من أجأل  إيجار نقدي من قبل الجهات التي يعملون فيها دون

( لسأنة 43( من القانون رقم )16تحقيق العدالة أعد هذا القانون متضمنا تعديل المادة )

باسأأتحقاق جميأأ  المتقأأدمين للرعايأأة السأأكنية لبأأدل إيجأأار شأأهري ايأأد مقأأداره  1663

لمواجهأأة االرتفأأا  فأأي اإليجأأارات مأأ  صأأرفه لجميأأ  أصأأحاب الطلبأأات دون اسأأتثناء 

لى أن تدفعه المؤسسأة لكأل مأنهم اعتبأارا  مأن أول الشأهر التأالي النقضأاء شأهر مأن ع
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تاريخ تقديم كأل مأنهم طلبأه وبغأض النظأر عأن مقأدار راتبأه  أو مكأان سأكنه علأى أن 

يستمر صر  هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعايأة السأكنية . أمأا رب األسأرة 

       يعمأل بهأا ، فإنأه  التأير نقأدي مأن الجهأة يتمت  بحكم وظيفتأه بسأكن أو بأدل إيجأا الذي

يتقاضأاه مأن  الأذيال يستحق البأدل المقأرر فأي هأذه المأادة ، إال إذا كأان البأدل النقأدي 

يعمل بها يقل عن البدل المقرر فأي هأذه المأادة  ، فتقأو  المؤسسأة فأي هأذه  التيالجهة 

سأأرة الحالأأة بأأدف  الفأأرق بأأين البأأدلين لأأه. وفأأي جميأأ  األحأأوال ال ي  أيسأأتحق رب األ3

 فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة. 

 

 

 

 

( لسأنة 43) رقمأيأدخلأ  علأى القأانونين  التأيوعلى الرغم من كل التعديءت 

فأأء تأأعال المحأأاوالت مسأأتمرة لتنويأأل القأأانون بإمكانيأأة  1665لسأأنة  23و   1663

نأاء والتشأغيل والتحويأل ، ومأن أجأل وضأ  حأد لكأل طرح مشروعات على أسأاس الب

،  1663( لسأأنة 43( مأأن القأأانون )3( و )9ذلأأك فقأأد تضأأمن القأأانون إلغأأاء المأأادتين )

( مأأن القأأانون ذاتأه بأأالن  علأأى عأأد  أحقيأأة 4( مأن المأأادة )11كمأا عأأدل نأأ  البنأأد )

صأأر المؤسسأأة فأأي اسأأتثمار أموالهأأا فأأي مشأأروعات الرعايأأة السأأكنية تنكيأأدا  علأأى ح

 مسئوليتها في العمل على توفير الرعاية السكنية ولي  تحقيق الربل باالستثمار فيها.

ونأأ  القأأانون فأأي مادتأأه الثالثأأة علأأى إلغأأاء كأأل حكأأم يتعأأار  وأحكأأا  هأأذا 

 القانون.

 

=/=/= 
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 2001( لسنة 45قانون رقم )

لسنة  41بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

1883  

 الرعاية السكنية في شأن

  1885لسنة  21والقانون رقم 

في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في 

تعمير األراضي الفضاء المملوكة للدولة 

 ألغراض الرعاية السكنية
] إنشاء البيوت منخفضة التكاليف 

 ومذكرته اإليضاحية[

=/=/= 
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 2001( لسنة 45قانون رقم )

في شأن  1883لسنة  41قم بتعديل بعض أحكام القانون ر

 الرعاية السكنية

في شأن إسهام نشاط  1885لسنة  21والقانون رقم 

القطاع الخاص في تعمير األراضي الفضاء المملوكة 

 للدولة ألغراض الرعاية السكنية
 

 بعد اإلطء  على الدستور ،

ن بإصدار قانون الشركات التجارية والقواني 1691( لسنة 15القانون رقم )وعلى  -

 ،المعدلة له

فأأي شأأنن نظأأا  أمأأءك الدولأأة  1611( لسأأنة 115المرسأأو  بالقأأانون رقأأم )وعلأأى  -

 والقوانين المعدلة له، 

 في شنن الرعاية السكنية  والقوانين المعدلة له ، 1663( لسنة 43القانون رقم ) وعلى -

فأي شأنن إسأها  نشأاط القطأا  الخأاص فأي  1665( لسأنة 23القانون رقأم ) وعلى -

ألرضأأي الفضأأاء المملوكأأة للدولأأة ألغأأرا  الرعايأأة السأأكنية والقأأوانين تعميأأر ا

 ،المعدلة له

 في شنن بلدية الكوي .  2115( لسنة 5القانون رقم )وعلى  -

 .مجل  األمة على القانون اآلتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه وافق -

 

 )مادة أولى(

المشأار إليأه  1663لسأنة 43( من القانون 2يستبدل بن  البند أوال من المادة)

 الن  التالي : 

 لحصة النقدية:: اأوال

يخأول وايأر  ،( مليار وستماةة مليون دينار كويتي  1،911،111،111" ومقدارها) 

ويجوا تأوفير التمويأل الأءا  عأن  المالية أداء العيادة فيها دفعه واحدة أو على دفعات

 . العامةطريق االستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات 
 (ثانية)مادة 
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(  منأه 31المشأار إليأه  بعأد المأادة ) 1663لسأنة  43يضا  إلى القانون رقأم 

باب جديد بعنوان " الباب الراب  مكأررا  " ـ البيأوت منخفضأة التكأاليف ـ يشأتمل علأى 

 31مكأأررا )ب( ،  31مكأأررا  )أ( ،  31مكأأررا  ،  31إحأأدي عشأأرة   مأأادة ، بنرقأأا  

 31مكأررا )ا( ،  31مكأررا  )و(، 31مكأررا  )هأـ(، 31ررا )د( ، مك 31مكررا )ج( ، 

 مكررا  )ي( نصها جميعا  كاآلتي : ـ 31مكررا  )ط( ،  31مكررا )ح( ، 

 
 

 الباب الرابع مكررا  

 البيوت منخفضة التكاليف

 مكررا  ( 30) مادة 

ذه تلتع  المؤسسة العامة للرعاية السكنية خءل سنه من تاريخ العمل بنحكأا  هأ

المأأأادة بتنسأأأي  شأأأركة مسأأأاهمة كويتيأأأة عامأأأة تتأأأولى وفقأأأا  لنظأأأا  البنأأأاء والتشأأأغيل 

         والتحويأأل للدولأأة القيأأا  بتصأأميم وتنفيأأذ وتشأأغيل وصأأيانة مسأأاكن منخفضأأة التكأأاليف 

ال تعيد في عددها على عدد المساكن الشأعبية القاةمأة فأي كأل مأن الجهأراء والصأليبية 

في المواق  المخصصة مأن قبأل بلديأة الكويأ  لهأذا الغأر  وتكون بدال عنها ، وذلك 

وبجميأأأ  مأأأا تشأأأتمل عليأأأه مأأأن مكونأأأات لوحأأأدات سأأأكنية ومبأأأاني خدمأأأه ذات عاةأأأد 

استثماري ومبان غير ربحيه لخدمأة المشأرو  ومنطقأة تجاريأة اسأتثمارية ومواقـــأـ  

تضأعه  تخص  لجهات النف  العا  إضافة إلى الطأرق والبنيأة التحتيأة وغيأر ذلأك بمأا

تفصأأيء المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية علأأى أن تأأوا  أسأأهم الشأأركة علأأى النحأأو 

 التالي: ـ 

 عأأا  مأأن األسأأهم تطرحهأأا المؤسسأأة بمأأعاد علنأأى %(:51خمسون في الماةه ) -أ  

بأأأين الشأأأركات المسأأأاهمة المدرجأأأة فأأأي سأأأوق 

الكوي  ليوراق المالية والشركات األخري التأي 

علأأأأى مشأأأأاركتها فأأأأي يوافأأأأق مجلأأأأ  الأأأأواراء 

المعايأأأدة بشأأأرط أن ال يقأأأل رأس مأأأال أي منهأأأا 

عـــن الحد األدنأى لأرأس مأال الشأركة المسأموح 

تسأأأجيلها فأأأي سأأأوق الكويأأأ  لأأأيوراق الماليأأأة ، 

ويرسى المأعاد علأى مأن يقأد  أعلأى سأعر للسأهم 

فأأأوق قيمتأأأه االسأأأمية مضأأأافة إليهأأأا مصأأأاريف 

 التنسي  ـ إن وجدت .

مأأأن األسأأأهم تطأأأرح لءكتتأأأاب العأأأا  للكأأأويتيين  %(:51)خمسون في الماةه  -ب 
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تخص  لكل منهم بعدد ما أكتتب به ، فإن جاوا 

عدد األسهم المكتتب بها عأدد األسأهم المطروحأة 

خصص  جمي  األسهم المطروحة بالتساوي بين 

جمي  المكتتبأين ، أمأا إذا لأم يغأط االكتتأاب كامأل 

األسأأأهم المطروحأأأة فيطأأأرح مأأأا لأأأم يكتتأأأب بأأأه 

لمعاد العلنأأأي وفقأأأا  ألحكأأأا  البنأأأد )أ( مأأأن هأأأذه بأأأا

 المادة. 

وتحأأول العيأأادة الناتجأأة عأأن بيأأ  األسأأهم بأأالمعاد 

العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  البنأأد)أ( مأأن هأأذه المأأادة إلأأى 

االحتياطي العا  للدولأة. وتكأون مأدة التعاقأد لهأذا 

المشرو  أربعين سنة ميءدية تبدأ من أول السأنة 

ة النقضأاء ثأءث سأنوات مأن المالية للدولأة التاليأ

 تاريخ إبرا  العقد. 

   
 مكررا  ) أ ( 30) مادة 

تحأأدد المؤسسأأة فأأي وثأأاةق المشأأرو  جميأأ  المتطلبأأات فيأأه ومكوناتأأه وخاصأأة 

عأأدد الوحأأدات السأأكنية ومسأأاحة كأأل منهأأا، ونسأأبة االسأأتعمال التجأأاري واالسأأتثماري 

خأري وبالتعامأات الشأركة فأي وغير ذلك من االستعماالت وكل ما يتعلق بالشروط األ

 بناء وتشغيل المشرو  وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .

 مكررا  )ب( 30) مادة 

باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية ال يجوا إجأراء أي تعأديل علأى مكونأات 

 31المشرو  بعد طرح األسهم في المعاد العلني العا  وفقا  ألحكا  البنأد)أ( مأن المأادة 

ا  مأأن هأأذا القأأانون سأأواء كأأان ذلأأك بعيأأادة أو بتخفأأيض المسأأاحات المخصصأأة مكأأرر

لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من االسأتعماالت 

األخأأري أو فأأي أي مأأن المرافأأق والخأأدمات بأأني شأأكل يأأؤثر علأأى األسأأ  التأأى تأأم 

 31المأادة مأن ألحكأا  البنأد )أ( بموجبها طأرح أسأهم الشأركة فأي المأعاد العلنأي وفقأا  

 مكررا  من هذا القانون. 
 مكررا  )ج( 30مادة ) 

 ال تتحمل المؤسسأة وال أي جهأة عامأة تسأديد أي إيجأارات عأن هأذه الوحأدات 

أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية أخري للشركة في أي وق  قبل التعاقد أو طأوال مأدة 

 العقد.
 مكررا  )د( 30) مادة 
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يجأأار الوحأأدات السأأكنية طأأوال مأأدة العقأأد بخمسأأين دينأأارا  كويتيأأا  إيحأأدد بأأدل  

شهريا  تقو  الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات ، وتكأون العءقأة بأين 

 الشركة وشاغلي الوحدات السكنية عءقة المؤجر بالمستنجر.

 

 
 مكررا  ) هـ(  30) مادة 

اص الأأأذين تحأأأدد أسأأأماؤهم ال يجأأأوا تأأأنجير الوحأأأدات السأأأكنية لغيأأأر األشأأأخ

بقرارات يصدرها الواير المخت  ، ويق  بأاطء  بطءنأا  مطلقأا كأل تصأر  تقأو  بأه 

 الشركة على خء  حكم هذه المادة.
 مكررا  ) و (  30) مادة 

ال يجأأوا تأأنجير الوحأأدات السأأكنية مأأن البأأاطن أو اسأأتغءلها فأأي غيأأر الغأأر  

المؤسسأة بإخطأار المخأالف بتصأحيل  المخص  من اجله ، وفي حالأة المخالفأة تقأو 

( ثءثأين يومأا مأن تأاريخ اإلنأذار فأإذا لأم يصأحل المخأالف 31أسباب المخالفة خءل )

أسباب المخالفة خأءل المأدة المحأددة باإلنأذار يكأون للمؤسسأة إخأءء الوحأدة بأالطرق 

 اإلدارية دون حاجة التخاذ أي إجراء قضاةي أو إداري آخر.

للمستنجرين طوال فترة العقأد إقامأة أي منشأآت إضأافية وال يجوا للشركة وال 

 على الوحدات السكنية أو خارجها أو ايادة مساحة البناء فيها .  

وتلتأأع  الشأأركة طأأوال فتأأرة العقأأد بأأإبءس كأأل مأأن المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية 

وبلدية الكوي  بتقأارير خطيأة ترفعهأا خأءل األسأبو  األول مأن كأل شأهر عأن جميأ  

 لتجاواات التي تق  من المستنجرين على خء  حكم هذه المادة.ا
 ز () مكررا   30مادة ) 

 

تقو  بلدية الكوي  فور إبءغها بالمخالفأات المشأار إليهأا فأي الفقأرة الثانيأة مأن  

المادة السابقة بإاالة المخالفة فورا  بالطريق اإلداري والتنفيأذ المباشأر وتحصأيل رسأم 

 الذي وقع  منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضاةي.إاالة من المستنجر 
 ح()مكررا   30مادة )

تلتع  المؤسسة وفقا  لإلجأراءات المعمأول بهأا لأديها خأءل سأنتين علأى األكثأر 

من تاريخ إيصال التيأار الكهربأاةي للوحأدات السأكنية وإنتقأال السأاكنين إليهأا ، بإاالأة 

ء والصليبية بعد استصدار التراخي  الءامة مأن المساكن الشعبية في كل من الجهرا

الجهأأأات المختصأأأة ، وتنهيأأأل المأأأوقعين وإخءةهمأأأا مأأأن أي عواةأأأق تمهيأأأدا  لتنفيأأأذ 

لسأنة  23مشروعات الرعاية السكنية عليهمأا وفقأا ألحكأا  هأذا القأانون والقأانون رقأم 

1665  . 

 



 124 قوانين الرعاية السكنية

 

 
 ط()مكررا   30مادة ) 

          هأأذا المشأأرو  كمأأا ال يجأأوا تمديأأده ال يجأأوا إجأأراء أي تعأأديءت علأأى عقأأد   

أو تجديده ، وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلأى الدولأة ويعأد مأن أمءكهأا دون تعأويض 

( مكأررا  مأن هأذا القأانون 31أو مقابل كامل المشرو  الذي أقأيم وفقأا  ألحكأا  المأادة )

 هذه المادة.أحكا  ويق  باطء  بطءنا   مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خء  
 ى()مكررا   30)مادة 

تقو  واارة المالية بطرح إدارة المشرو  بعأد أيلولتأه إلأى الدولأة وفقأا  ألحكأا  

فأأي مأأعاد علنأأي عأأا  ، يعلأأن عنأأه بوسأأاةل  .المأأادة السأأابقة قبأأل سأأنة مأأن أيلولتأأه إليهأأا 

 اإلعء  المرةيأة والمسأموعة وفأي الجريأدة الرسأمية وفأي جريأدتين يأوميتين عأربيتين

كأأويتيتين علأأى األقأأل ، علأأى أال تقأأل المأأدة المحأأددة للحصأأول علأأى وثأأاةق المشأأرو  

وتقديم العطاءات عن تسأعين يومأا  مأن تأاريخ النشأر فأي الجريأدة الرسأمية ، وال يخأل 

 ذلك بحق الدولة في أن تقو  بإدارة المشرو  بصورة مباشرة . 

لأه عأن آخأر ثأءث  ويجب أن يكون من بين وثاةق المشأرو  الميعانيأة المدققأة

سنوات مالية وال يجوا أن تعيد مدة التعاقد على إدارة المشرو  في العقد الجديد علأى 

 عشر سنوات .

 ه.ويصأأدر قأأرار مأأن وايأأر الماليأأة بالتفاصأأيل الخاصأأة بأأإجراءات المعايأأدة والترسأأي

وتكأأون األولويأأة فأأي الترسأأية للمسأأتثمر الأأذي يقأأد  أعلأأى عاةأأد للدولأأة بشأأرط التعامأأه 

افة المتطلبات الواردة في قرار وايأر الماليأة ، ويكأون للمسأتثمر الأذي انتهأى عقأده بك

  األفضلية في الترسية إذا اشترك في المعايدة وتساوي عطاؤه م  أفضل عطاء .
 ةلثمادة ثا

المشأار إليأه فقأرة                 1665( لسأنة 23( من القانون رقم )13تضا  إلى المادة )

 تي:خامسة نصها كاآل
 ) فقرة خامسة(: 11مادة 

وإذا تقأأرر فأأي أي وقأأ  تغييأأر اسأأتعمال أي موقأأ  مخصأأ  للرعايأأة السأأكنية 

بنأأاء علأأى طلأأب المؤسسأأة أو بنأأاء علأأى طلأأب أي جهأأة عامأأة أخأأري إلأأى االسأأتعمال 

ووافقأأ  بلديأأة الكويأأ  علأأى ذلأأك وعلأأى مشأأرو  تنظيمأأه ،  ،التجأأاري أو االسأأتثماري

ة لءسأأتعمال التجأأاري واالسأأتثماري للبيأأ  فأأي وجأأب طأأرح كامأأل مكوناتأأه المخصصأأ

المعاد العلني العا  وفقا ألحكا  الفقرة الثانيأة مأن هأذه المأادة، كمأا يجأب تحويأل كامأل 

عاةأأأدات هأأأذا البيأأأ  إلأأأى المؤسسأأأة العامأأأة للرعايأأأة السأأأكنية وفقأأأا ألحكأأأا  المأأأادة            

 فيذ البنية األساسية للموق .مكررا ( من هذا القانون ، على أن تتولى المؤسسة تن 13)
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 رابعةمادة 

 يلغي كل حكم يتعار  م  أحكا  هذا القانون.

 
 خامسةمادة 

 

على رةي  مجل  الواراء والأواراء ـ كأل فيمأا يخصأه تنفيأذ هأذا القأانون ويعمأل بأه 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 
 الكويت دولة ميرأ

صباح األحمد الجابر 

 الصباح
 
 
 
 
 
 

 1421جمادي اآلخرة  19بقصر السيف:  صدر

    2113يوليو  1الموافق : 
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 المذكرة اإليضاحية

 2001( لسنة 45قانون رقم )لل

في شأن  1883لسنة  41بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 الرعاية السكنية

في شأن إسهام نشاط  1885لسنة  21والقانون رقم 

راضي الفضاء المملوكة القطاع الخاص في تعمير األ

 للدولة ألغراض الرعاية السكنية
 

لما كان  المسئولية الملقاه على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية كبيرة ،  

ونظرا  لوجود عدد كبير مأن الطلبأات المقدمأة مأن المأواطنين للحصأول علأى الرعايأة 

الطلبأأات باعتبأأاره  السأأكنية ولتأأوفير تلأأك الرعايأأة فأأي الوقأأ  المناسأأب ألصأأحاب هأأذه

( لسأنة 43( مأن القأانون  رقأم )13التعاما  يق  على عأاةق المؤسسأة بمقتضأى المأادة )

 المشار إليه. 1663

لأأذلك فقأأد أعأأدت المؤسسأأة برنامجأأا  إسأأكانيا  طموحأأا  للخطأأة الخمسأأية السأأابعة  

( تشأأتمل علأأى عأأدة مشأأاري  ضأأخمة فأأي مختلأأف 2111/ 2111ـ  2119/2113)

مدينة جأابر األحمأد( ومدينأة ) سأعدالعبد، وغيرهمأا( ممأا ترتأب علأى البءد أهمها ) 

ذلأأأك احتيأأأاج المؤسسأأأة إلأأأى مأأأوارد إضأأأافية لتغطيأأأة النفقأأأات المسأأأتقبلية علأأأى هأأأذه 

 المشاري .

مليون دينأار كأويتي( بموجأب  511ولما كان رأس مال المؤسسة النقدي محدد بمبل  )

المأذكور والمعأدل  1663( لسأنة 43رقأم )( مأن القأانون 2ن  البند أوال  من المأادة )

مليون دينأار( وهأو ال يفأى  131ولم يتبق منه سوي ) 1665( لسنة 12بالقانون رقم )

 بمتطلبات خطط المؤسسة.

لذلك فقد أعأد القأانون المرفأق متضأمنا فأي مادتأه األولأى تعأديل البنأد أوال مأن  

بحيأأث يأأعاد رأس مأأال المشأأار إليأأه  1663( لسأأنة 43( مأأن القأأانون رقأأم )2المأأادة )

د.ك( ) مليار وماةه مليون دينار كويتي(  1،111،11،111بمقدار )  النقديالمؤسسة 

د.ك( ) مليار وسأتماةة مليأون دينأار كأويتي( وذلأك  1،911،11،111ليصبل مبل   ) 

 ليتسنى للمؤسسة طرح مناقصاتها الخاصة بالمشاري  اإلسكانية.

تتولى مسئولية إدارة المسأاكن الشأعبية فأي ولما كان  المؤسسة العامة للرعاية  

كأأل مأأن الجهأأراء والصأأليبية  دون نصأأوص واضأأحة فأأي القأأانون تبأأين حأأدود هأأذه 

المسئولية وكان  المؤسسة قد طرح  مأؤخرا  مشأرو  تصأميم وبنأاء وإدارة  مسأاكن 

منخفضأأة التكأأاليف تكأأون بأأديء عأأن المسأأاكن الشأأعبية المشأأار إليهأأا فقأأد بأأات مأأن 



 123 قوانين الرعاية السكنية

ان إضافة نصوص جديدة إلى القانون القاةم تحدد هذه المسأئولية ، ومأن الضرورة بمك

أجل ذلك ن  القانون في مادته الثانية على اقتراح إضافة باب جديد إلأى القأانون رقأم 

في شنن الرعاية السكنية تح  اسم الباب الراب  مكررا  " المساكن  1663( لسنة 43)

( مأن القأانون ذاتأه مشأتمء علأى 31المادة )منخفضة التكاليف " ينتي في الترتيب بعد 

 31مكأأأررا )ب( ،  31مكأأأررا  )أ( ،  31مكأأأررا  ،  31إحأأأدي عشأأأرة مأأأادة بنرقــأأأـا  

 31مكأررا )ا( ،  31مكأررا  )و( ، 31مكررا  )هـ(، 31مكررا )د( ،  31مكررا )ج( ، 

 مكررا  )ي(. 31مكررا  )ط( ،  31مكررا )ح( ، 

المؤسسأأة العامأأة للرعايأأة السأأكنية بتنسأأي   ( مكأأررا  31حيأأث ألعمأأ  المأأادة )

شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقا لنظأا  البنأاء والتشأغيل والتحويأل للدولأة القيأا  

بتصميم وتنفيأذ وتشأغيل وصأيانة مسأاكن منخفضأة التكأاليف ال تعيأد فأي عأددها علأى 

عنهأا وذلأك  عدد المساكن الشعبية المقامة في كل من الجهراء والصليبية وتكأون بأديء  

في المواق  المخصصة من قبل بلدية الكوي  ، وأشارت إلأى مكونأات المشأرو  علأى 

سبيل المثال  ال الحصر ، حيث إن مكوناته يجب أن تضعها المؤسسأة تفصأيء وبينأ  

 كيفية تواي  أسهم الشركة كما هو محدد في البندين ) أ ، ب( من المادة ذاتها.

ل العيأأادة الناتجأأة عأأن بيأأ  األسأأهم بأأالمعاد كمأأا نصأأ  هأأذه المأأادة علأأى تحويأأ

العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  البنأأد )أ( إلأأى االحتيأأاطي العأأا  للدولأأة وحأأددت مأأدة العقأأد لهأأذا 

السنة المالية للدولة التاليأة إلنقضأاء ثأءث  لالمشرو  بنربعين سنة ميءدية تبدأ من أو

ايأة العقأد سأتكون بمثابأة أن الفتأرة السأابقة علأى بد أيسنوات من تاريخ إبأرا  العقأد ، 

فترة سماح للشركة تبدأ مأن تأاريخ إبرامأه وقأد حأددت فتأرة العقأد بأنربعين سأنه نظأرا  

إللعا  الشركة بعد  ايادة بدل  اإليجأار للوحأدات السأكنية طأوال فتأرة العقأد وإلعامهأا 

كذلك بتحصيل اإليجارات من المستنجرين مباشرة دون أدني مسئولية على الدولة فأي 

  ذلك.

مكأأررا   )أ( ( أن تحأأدد المؤسسأأة فأأي وثأأاةق المشأأرو   31واشأأترط  المأأادة )

جميأأ  المتطلبأأات فيأأه ومكوناتأأه وخاصأأة عأأدد الوحأأدات السأأكنية ومسأأاحة كأأل منهأأا ، 

إضافة إلى جمي  الشروط وااللتعامات األخري المطلوبة من الشركة في بناء وتشغيل 

ومعنأى ذلأك أن تتضأمن هأذه الوثأاةق بمأا المشرو  وتحويله للدولة بعد انتهأاء العقأد ، 

في ذلك صيغة العقد كل ما يترتب على الشركة من التعامات طوال مأدة سأريان العقأد 

حتأأى يكأأون جميأأ  مأأن سأأأيتقدمون للمأأعاد علأأى أسأأهم الشأأأركة علأأى بينأأة مأأن هأأأذه 

 االلتعامات.

ومن أجل ضأمان العدالأة والشأفافية لجميأ  الأذين سيشأاركون فأي المأعاد علأى 

مكأأررا )ب( إجأأراء أي تعأأديل علأأى  31الشأأركة المطروحأأة. حظأأرت المأأادة ) أسأأهم
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مكونأأات المشأأرو  بعأأد بيأأ  األسأأهم المقأأرر بيعهأأا فأأي المأأعاد العلنأأي سأأواء كأأان ذلأأك 

بعيأأادة أو بتخفأأيض المسأأاحات المخصصأأة لءسأأتعمال التجأأاري أو االسأأتثماري  أو 

مأأن المرافأأق والخأأدمات  الوحأأدات السأأكنية أو غيأأر ذلأأك مأأن االسأأتعماالت أو فأأي أي

األخري بني شكل يؤثر على األسأ  التأى تأم فأي ضأوةها تقأديم العأرو  فأي المأعاد 

العلني العا  على األسهم المطروحة ، واستثنى من ذلأك مأا يتعلأق بأالنواحي التنظيميأة 

مثل مسارات الطرق ومداخل المشرو  ومخارجه أو غير ذلأك مأن األمأور التنظيميأة 

عواةق تمهيأدا  لتنفيأذ مشأروعات الرعايأة السأكنية عليهمأا وفقأا  لهأذا وإخءةهما من أي 

 .1665( لسنة 23القانون والقانون رقم )

مكأأأأررا  ) ط ( إجأأأأراء أي تعأأأديءت علأأأأى عقأأأأد هأأأأذا  31وحظأأأرت المأأأأادة )

المشرو  كما حظأرت تمديأده أو تجديأده ، ونصأ  علأى أنأه بعأد انقضأاء العقأد يأؤول 

دون أي تعويض أو مقابل كامل المشرو  الأذي أقأيم وفقأا  إلى الدولة ويعد من أمءكها

( مكررا  من هذا القانون. ونص  المادة ذاتها علأى أن كأل اتفأاق أو 31ألحكا  المادة )

 إجراء يتم على خء  حكم هذه المادة يكون باطء  بطءنا مطلقا.

المشرو  ناط  بواارة المالية القيا  بطرح قد أمكررا  ) ي ( ف 31أما المادة ) 

مكررا  ) ط ( قبل سأنه مأن أيلولتأه إليهأا  31بعد أيلولته إلى الدولة وفقا  ألحكا  المادة )

، فأأي معايأأدة علنيأأة عامأأة ، يعلأأن عنهأأا بوسأأاةل اإلعأأء  المرةيأأة ، والمسأأموعة وفأأي 

الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على األقل ، واشأترط  أن 

المحأأددة للحصأأول علأأى وثأأاةق المشأأرو  وتقأأديم العطأأاءات عأأن تسأأعين ال تقأأل المأأدة 

يوما  من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  دون أن يخل ذلك بحق الدولة فأي أن تقأو  

 بإدارة المشرو  بصورة مباشرة.

واشترط  كذلك أن يكأون مأن بأين وثأاةق المشأرو  الميعانيأة المدققأة لأه عأن 

صأ  علأى أن ال تعيأد مأدة التعاقأد علأى إدارة المشأرو  آخر ثءث سأنوات ماليأة ، ون

في العقد الجديد على عشأر سأنوات ، وناطأ  بأواير الماليأة إصأدار قأرار بالتفاصأيل 

الخاصة بإجراءات المعايدة والترسأية ، ونصأ  علأى أن تكأون األولويأة فأي الترسأية 

ات الواردة في قرار للمستثمر الذي يقد  أعلى عاةد للدولة بشرط التعامه بكافة المتطلب

وايأأر الماليأأة ، علأأى أن تكأأون للمسأأتثمر الأأذي انتهأأى عقأأده األفضأألية فأأي الترسأأية إذا 

 اشترك في المعايدة وتساوي عطاؤه م  أفضل عطاء.

أما المادة الثالثة من هأذا القأانون فقأد تضأمن  إضأافة فقأرة خامسأة إلأى المأادة 

ل ال يقبأأل أي تفسأأير علأأى تبأأين بشأأكل واضأأ 1665( لسأأنة 23( مأأن القأأانون )13)

خأأء  حأأق المؤسسأأة فأأي ذلأأك أنأأه إذا تقأأرر فأأي أي وقأأ  تغييأأر اسأأتعمال أي موقأأ  

مخصأأ  للرعايأأة السأأكنية سأأواء كأأان ذلأأك بنأأاء علأأى طلأأب المؤسسأأة مثأأل موقأأ  
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المرقاب اإلسكاني أو بناء على طلب أي جهة عامة أخري إلى االستعمال التجأاري أو 

كويأ  علأى ذلأك وعلأى مشأرو  تنظيميأه ، وجأب طأرح االستثماري ووافقأ  بلديأة ال

مكونات الموق  المخصصة لءستعمال التجاري واالستثماري للبي  فأي المأعاد العلنأي 

( لسأنة 23( مأن القأانون رقأم )13وفقا ليحكا  الأواردة فأي الفقأرة الثانيأة مأن المأادة )

لعامأة للرعايأة ، كما أوجب  أن تحول كامل عاةدات هأذا البيأ  إلأى المؤسسأة ا 1665

( مكررا  مأن القأانون ذاتأه ، مأ  إلأعا  المؤسسأة القيأا  13السكنية وفقا  ألحكا  المادة )

 بتنفيذ البنية األساسية للموق .

 وقد نص  المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعار  م  أحكا  هذا القانون.
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 2010 لســنة [ 50 ] رقم قانونال

 41 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

  1883 لسنة

 السكنية الرعاية شان في

 اإلسكانية[ المدن إنشاء ]

 [ اإليضاحيــــة ومذكرته ]

 

 

 

 

 2010 لســنة [ 50 ] رقم قانون

  1883 لسنة 41 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

 السكنية الرعاية شان في

 
 ، الدسـتور على اإلطء  بعد

 ،التجارية الشركات قانون بإصدار 1691 لسنة (15) رقم قانونال وعلى -

 له، المعدلة والقوانين المحاسبة ديوان بإنشاء 1694 لسنة (31) رقم القانون وعلى -

 والقأأوانين واالدخأأار التسأأليف بنأأك بإنشأأاء 1695 لسأأنة (31) رقأأم القأأانون وعلأأى -

 له، المعدلة

 1639 لسأنة [91] رقأم األميري مرباأل الصادر اإلجتماعية التنمينات قانون وعلى -

 له، المعدلة والقوانين

 والقأوانين المدنيأة الخدمأة شأنن في 1636 لسنة [15] رقم بالقانون المرسو  وعلى -

 ،له المعدلة

 ،لءستثمار العامة الهيئة بإنشاء 1612 لسنة [43] رقم القانون وعلى -

 والقأوانين المدنيأة المعلومأات نظأا  شأنن فأي 1612 لسأنة [32] رقم القانون وعلى -

 له، المعدلة

 له، المعدلة والقوانين السكنية الرعاية شنن في 1663 لسنة [43] رقم القانون وعلى -
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 له، المعدلة والقوانين 1665 لسنة [23] رقم القانون وعلى -

 وتشأأجيعها الوطنيأأة العمالأأة دعأأم شأأنن فأأي 2111 لسأأنة [16] رقأأم القأأانون وعلأأى -

 له، المعدلة والقوانين ةالحكومي غير الجهات في للعمل

 ،الكوي  بلدية شنن في 2115 لسنة [5] رقم القانون وعلى -

 والتحويأأل والتشأأغيل البنأأاء عمليأأات بتنظأأيم . 2111 لسأأنة [3] رقأأم القأأانون وعلأأى -

 لسأأنة [115] رقأأم بالقأأانون المرسأأو  أحكأأا  بعأأض وتعأأديل . المشأأابهة واألنظمأأة

 ،الدولة أمءك نظا  شنن في 1611

 رقأأم القأأانون أحكأأا  وبعأأض عنأأوان بتعأأديل 2111 لسأأنة (1) رقأأم قأأانونال  وعلأأى -

   ،للدولة المملوكة الفضاء األراضي استغءل تنظيم شنن في 1664 لسنة [51]

 ،األهلي القطا  في العمل شنن في 2111 لسنة [9] رقم القانون وعلى -

 اطنشأأ وتنظأأيم المأأال أسأأواق هيئأأة شأأنن فأأي 2111 لسأأنة [3] رقأأم القأأانون وعلأأى -

 المالية، األوراق

 وأصدرناه. عليه صدقنا وقد نصه اآلتي القانون على األمة مجل  وافق -

 
 ( أولى )مادة

المشأأار إليأأه  1663[ لسأأنة 43[ مأأن القأأانون رقأأم ]31يسأأتبدل بأأن  المأأادة ] 

 -الن  اآلتي:

    إذا كأأأان رب األسأأأرة مالكأأأا  لعقأأأار تأأأم إسأأأتمءكه وتثمينأأأه أو بيعأأأة بمبلأأأ  يقأأأل عأأأن         

د.ك( مأنل القأر  المنصأوص عليأه فأي  311،111ألف دينار كأويتي ( )  ثءثماةة) 

( مأأن هأأذا القأأانون ، بشأأرط أن ال يعيأأد مبلأأ  القأأر  ومقأأدار االسأأتمءك 21المأأادة )

د.ك( وفأي تطبيأق  311،111والتثمين أو البي  عأن ) ثءثماةأة ألأف دينأار كأويتي ( ) 

األسأأرة إذا كأأان قأأد آل عأأن طريقأأه بأأني وسأأيلة هأأذا الحكأأم يعتبأأر العقأأار مملوكأأا لأأرب 

كان  ، مباشرة أو غير مباشرة إلى اوجته  أو أحأد أوالده الأذين يعأولهم ، وذلأك دون 

اإلخءل بحق األوالد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا  لإلجراءات التي يضأعها 

 . مجل  إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها
 

 ( ثانيــة )مادة

المشأار إليأه فقرتأان  1663لسنة  43[ من القانون رقم 23تضا  إلى المادة ] 

[ بأاب جديأد بعنأوان " البأاب الثالأث مكأررا " " 23المأادة ] إلي جديدتان ، كما يضا 

مكأررا   23مكأررا ]أ[  23مكررا  ،  23المدن السكنية" يشتمل على س  مواد بنرقا  

مكأأررا  ]هأأـ[، كمأأا تضأأا  إلأأى المأأادة  23مكأأررا ]د[ ،  23]ج[، مكأأررا   23]ب[ ، 
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مكررا  نصأها جميعأا  39[ مادة جديدة برقم 29[ فقرة أخيرة وتضا  بعد المادة ]21]

   -كاآلتي:

 [ فقرة ثانية وفقرة ثالثة:17مادة ]

وفقأا   صألحةالقساةم بما في ذلك القسأاةم المستوويجب تخصي  جمي  البيوت والشقق 

المشأأار إليأأه لمسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية وفقأأا   1665لسأأنة  23القأأانون رقأأم ألحكأأا  

المشأأار إليأأه وبالشأأروط الأأواردة  1665لسأأنة  23ألحكأأا  هأأـذا القأأانون والقأأانون رقأأم 

 فيها.

ويقأأ  بأأاطء  بطءنأأا  مطلقأأا  وكأأنن لأأم يكأأن كأأل حجأأع ألي مأأن هأأذه البيأأوت أو الشأأقق            

سباب أو تخصيصها  ألي جهة أو التصأر  فيهأا علأى أي أو القساةم ألي سبب من األ

 وجه بالمخالفة ألحكا  الفقرة السابقة. 

 

 

 

 

 

 
 الباب الثالث مكررا  

 السكنيةالمدن 

 (    مكررا   21)  مادة  

تلتأع  المؤسسأة، خأـءل ثأأءث سأنوات مأن تأاريخ العمأأل بهأذه المأادة ، بالعمأأل 

ن السأكنية ال يقأل عأددها عأن عشأر مأدن على توفير أرا  تكفي إلقامة عدد من المأد

قسأيمة [ دون أن  111/211وال تقل وحداتها السكنية عن ماةتي ألف قسأيمة سأكنية ] 

يحسب مأن ضأمنها مأا سأبق تخصيصأه للمؤسسأة مأن أرا  ودون أن يخأل ذلأك بمأا 

 تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

ى كل من مجلأ  األمأة ومجلأ  الأواراء ويقد  واير الدولة لشئون اإلسكان إل

 خءل شهري يناير ويوليو من كل عا  تقريرا  عما تم توفيره من هذه األراضي.

وتلتع  المؤسسة خـءل سنة من تاريخ تسليمها األراضي الءامة بإقامة المأدن 

السكنية بتنسي  شركات مساهمة عامة كويتيأة علأى أن تكأون شأركة مسأاهمة كويتيأة 

   لكل مدينة.

كما تلتع  المؤسسة بطرح المعايدة العلنية لتنسي  شركة مساهمة لتنفيأذ مدينأة 

الخيران السكنية خءل تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح معايأدة علنيأة 
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لتنسي  شركة مساهمة لتنفيأذ مدينأة المطأء  السأكنية خأءل سأنة ومأن تأاريخ  العمأل 

 بهذا الباب ووفقا  ألحكامه.  
 (   / أ  مكررا   21مادة    ) 

تخص  أسهم كأل مأن الشأركات المشأار إليهأا فأي المأادة السأابقة علأى النحأو 

   -التالي: 

 بأأأأين علنيأأأأة معايأأأأدة فأأأأي المؤسسأأأأة تطرحهأأأأا %[41] الماةة في أربعون -  أ

 الكويأ  سأوق فأي المدرجأة المسأاهمة الشركات

 يوافأق التأي األخأري والشركات المالية ليوراق

 المعايأأأدة فأأأي مشأأأاركتها علأأأى اراءالأأأو مجلأأأ 

 األدنأى الحأد عأن منها أي رأسمال يقل أال بشرط

 سوق في لتسجيلها به المسموح الشركة لرأسمال

 علأأى المأأعاد ويرسأأى الماليأأة، لأأيوراق الكويأأ 

 اإلسأأمية قيمتأأه فأأوق للسأأهم سأأعر أعلأأى يقأأد  مأأن

 ـأأ وجأأدت إن ـأأ التنسأأي  مصأأاريف إليهأأا مضأأافا  

 األولويأة المأعاد عليها سىر التي للشركة وتكون

 وفقأأا   الدولأأة إلأأى تأأؤول التأأي األسأأهم شأأراء فأأي

 القأأانون هأأذا مأأن )ج( مكأأررا   23 المأأادة ألحكأأا 

  حالأة وفأي المأعاد. بأه رسأى الأذي السعر وبنف 

 بأأالمعاد األسأأهم هأأذه تطأأرح رغبتهأأا إبأأداء عأأد 

       البند. هذا ألحكا  وفقا   العلني

 لها. التابعة والجهات للحكومة %[11] الماةـــة في عشرة - ب

 المواطنين لجمي  العا  لءكتتاب تخص  %[51] الماةة في خمسون - ج

 

 إلأى المأادة هأذه مأن ]أ[ البنأد ألحكأا  وفقأا   األسأهم بيأ  عن الناتجة العيادة تحول -  د

 للدولة. العا  االحتياطي

 مكأررا   23 المأادة فأي اإليهأ المشأار الشأركات مأن شأركة لكل التعاقد مدة تكون - هـ

 العقد. إبرا  تاريخ من ميءدية سنه وأربعون خم  القانون هذا من
 (   / ب  مكررا   21)  مادة  

تتأأولى المؤسسأأة تحديأأد رأس مأأال كأأل شأأركة مأأن الشأأركات المشأأار إليهأأا فأأي المأأادة          

لعأأا  مكأأررا ( مأأن هأأـذا القأأانون وتوايأأ  جميأأ  األسأأهم المخصصأأة لءكتتأأاب ا 23)

بالتساوي بين جمي  الكويتيين المسجلة أسأماؤهم فأي الهيئأة العامأة للمعلومأات المدنيأة 

في يو  االكتتأاب ومأن غيأر تخصأي  لكسأور األسأهم، علأى أن يأتم تسأديد قيمأة هأذه 
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تحأأأددها  التأأأياالكتتابأأأات مأأأن قبأأأل المأأأواطنين للدولأأأة وفقأأأا  لإلجأأأراءات وبالطريقأأأة 

أو أي ايادة فوق سعر السهم في االكتتاب في موعأد المؤسسة دون أي فواةد أو رسو  

الشأهر التأالي للشأهر  لأقصاه اليو  الذي تنقضي في نهايتأه سأنة محسأوبة بأدءا  مأن أو

الأأأذي تولأأأ  فيأأأه المؤسسأأأة دعأأأوة المأأأواطنين عأأأن طريأأأق وسأأأاةل اإلعأأأء  الكويتيأأأة 

 هم.المقروءة والمرةية والمسموعة إلى تسديد قيمة االكتتابات المستحقة علي
 (  / ج  مكررا   21)  مادة   

  

تـؤول إلــى الدولة كسور األسهم غير المخصصة للمأواطنين كمأا تأؤول إليهأا اعتبأارا  

من اليو  التأالي النتهأاء الموعأد المحأدد لتسأديد المأواطنين لقيمأة هأذه االكتتابأات وفقأا  

للدولأة خأءل ذلأك  ألحكا  المادة السابقة جمي  األسهم التى لم يسأدد المواطنأون قيمتهأا

الموعد ألي سبب من األسباب، وتقو  الدولة ببيعهأا للشأركة التأي رسأى عليهأا المأعاد 

عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المأعاد، فأإذا لأم تبأد الشأركة رغبتهأا 

مكأررا  أ [ مأن هأذا  23تطرح األسهم في معاد علني طبقا ألحكا  البنأد ]أ[ مأن المأادة 

 .  القانون

 
 (  / د  مكررا   21)  مادة  

  

جميأ  المتطلبأات فيأه ومكوناتأه وخاصأة عأدد مشأرو   تحدد المؤسسة في وثأاةق كأل 

الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسأبة االسأتعمال التجأاري واالسأتثماري وغيأر 

ذلأأك مأأن االسأأتعماالت وكأأل مأأا يتعلأأق بالتعامأأات الشأأركة فأأي تصأأميم وتنفيأأذ وتشأأغيل 

 المشرو  وتحويل حق االنتفا  الذي تتمت  به إلى الدولة بعد انتهاء العقد. وصيانة

 

وباسأأتثناء مأأا يتعلأأق بأأالنواحي التنظيميأأة ال يجأأوا إجأأراء أي تعأأديل علأأى مكونأأات 

 23المشرو  بعأد طأرح األسأهم فأي المأعاد العلنأي وفقأا  ألحكأا  البنأد ]أ[ مأن المأادة ]

دة أو تخفيض المسأاحات المخصصأة لءسأتعمال مكررا  أ [ من هذا القانون سواء بعيا

التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك مأن االسأتعماالت أو فأي أي 

مأأن المرافأأق والخأأدمات بأأني شأأكل يأأؤثر علأأى األسأأ  التأأي تأأم بموجبهأأا طأأرح أسأأهم 

ذا مكأأررا ]أ[ مأأن هأأ 23الشأأركة فأأي المأأعاد العلنأأي وفقأأا  ألحكأأا  البنأأد]أ[ مأأن المأأادة 

 القانون.  

لمؤسسة اويجب تنفيذ وإنجاا البنية األساسية والمرافق العامة وغيرهـا وفقا  لما تحدده 

في دفتر الشروط، عءوة على تسليم جمي  الوحدات السكنية سواء كان  بيوتا  أو شأققا  

فأأي  –بحسأأب األحأأوال  –أو قسأأاةم إلأأى المؤسسأأة صأأالحة وجأأاهعة للسأأكن أو للبنأأاء 

 وا س  سنوات من تاريخ إبرا  العقد.موعد ال يجا
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 (  / هـ  مكررا   21)  مادة   
  

تصدر بمرسو  الءةحة التنفيذية لهأذا البأاب خأءل ثءثأة أشأهر مأن تأاريخ العمأـل بأه، 

بنأأاء علأأى عأأر  كأأل مأأن وايأأر الماليأأة ووايأأر الدولأأة لشأأئون اإلسأأكان وقبأأل طأأرح 

را  أ [ مأن هأذا القأانون بأالمعاد العلنأي مكر 23النسبة المقررة في البند ]أ[ من المادة ]

متضمنة على وجه الخصوص إجـراءات تسجيل جمي  مكونأات كأل مدينأه مأن المأدن 

مكررا  [ باسم الدولة وصيغة االتفاقية التي تقو  المؤسسأة  23المشار إليها في المادة ]

 بإبرامهأأا مأأ  كأأل شأأركة وتحديأأد نسأأبة توظيأأف الكأأويتيين بحيأأث ال تقأأل نسأأبتهم عأأن

%[ مأأن إجمأأالي عأأدد العأأاملين فأأي الشأأركة وشأأروط تأأدريبهم 31الماةأأة ]فأأى سأأبعين 

وتنهيلهم إضافة إلى جمي  الشروط الفنية والبيئية والمالية واالقتصادية وشروط األمن 

والسءمة والمكونات التأي يحأق للشأركة االنتفأا  بهأا طأوال فتأرة العقأد، وغيرهأا مأن 

 طرفين وتحدد التعاماتهما. الشروط التي تحكم العءقة بين ال

 

 

خأءل ثءثأة أشأهر مأن انتهأاء كأل  –وتقد  الشركة إلأى وايأر الدولأة لشأئون اإلسأكان 

وكأأذلك أعأأداد  –سأأنه ماليأأة كشأأفا  بنسأأماء وأعأأداد الكأأويتيين فأأي الشأأركة ووظأأاةفهم 

وأسأأماء مأأن تأأم تأأدريبهم خأأءل السأأنة الماليأأة المنقضأأية ونسأأبتهم إلأأى مجمأأو  أعأأداد 

ن في السنوات الثءث السأابقة عليهأا ويرسأل الأواير صأورة مأن هأذا الكشأف الكويتيي

إلى كل من مجل  األمة ومجل  الواراء مشفوعا  بمءحظات المؤسسة علأى مأا ورد 

 فيه.
 (  فقرة أخــيرة 21)  مادة  

  

ومـ  مراعــاة توافأـر شأروط اإلقأـرا  األخأري ، ال يجـأـوا تخفأيض قيمأة القأر  

قيأأا  المقتأأر  ببيأأ  سأأكنه للمأأرة حأأال دة قيمأأة القسأأط الشأأهري فأأي المسأأدد وال ايأأا

 األولى.
  ( مكررا   38)  مادة  

  

 2111[ لسأنة 3والقأانون رقأم ] 1691[ لسأنة 15تسري أحكا  كل من القانون رقأم ]

علأى كأل مأن البأاب الثالأث مكأررا  والبأاب الرابأ   –بحسب األحأوال  –المشار إليهما 

 فيما لم يرد بشننه ن  فيه وبما ال يتعار  م  أحكامه. مكررا  من هذا القانون

ويسأأأأتثنى مجلأأأأ  اإلدارة األول للشأأأأركة المؤسسأأأأة وفقأأأأا  ألحكأأأأا  كأأأأل مأأأأن المأأأأادة                  

مكأأررا [ مأأن هأأذا القأأانون مأأن شأأرط النسأأبة المحأأددة لعأأدد  31مكأأررا[ والمأأادة ] 23]

[ لسنة 15ا  ألحكا  القانون رقم ]األسهم التى يجب أن يملكها عضو مجل  اإلدارة وفق

 المشار إليه. 1691
 ( ثالثة)  مادة  
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 يلغي كل حكم يتعار  م  أحكا  هـذا القانون.
 ( رابعة)  مادة   

 
  

كأل فيمأأا يخصأأه تنفيأأذ هأأـذا القأأانون  –علأى رةأأي  مجلأأ  الأأواراء والأأواراء 

 ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. 

 

 ويتالكدولة أمير 

 صباح األحمد الجابر الصباح

 

 هـ 1431رجب  19صدر بقصر السيف في: 

 2111يونيو  21الموافـق :                  

 
 اإليضاحية المذكرة

  2010 لسنة 50 رقم للقانون

 شأن في 1883 لسنة 41 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

 السكنية الرعاية

 
 الكويتيأة ليسأرة السأكنية الرعايأة لتأوفير ولأةالد بأذلتها التأي الجهود كل من الرغم على

 السأأكنية الرعايأأة شأأنن فأأي 1663 لسأأنة 43 رقأأم القأأانون مأأن كأأل صأأدور بعأأد خاصأأة

 األراضأأي تعميأأر فأأي الخأأاص القطأأا  إسأأها  شأأنن فأأي 1665 لسأأنة 23 رقأأم والقأأانون

 القضأاء أهدافأه أهأم مأن كأان الأذي السأكنية الرعايأة ألغأرا  للدولأة المملوكة الفضاء

 كانأ  سأواء لرغبأاتهم وفقا   لمستحقيها السكنية الرعاية وتوفير االنتظار فترة على نهاةيا  

 القانونأان نهأذا استهدفها التي الطموحات وإن ، الطلب تقديم فور قساةم أو شققا   أو بيوتا  

 انتظأار فتأرة وامتدت الطلبات عدد ااداد بل تتحقق لم لهما الحقا   درتص التي والقوانين

 التنفيأذ فأي المتبعأة األسأاليب فأي النظأر إعأادة بمكأان الضأرورة مأن أصأبل ممأا اتنفيذه

 فتأأرات علأأى للقضأأاء أساسأأى دور الخأأاص للقطأأا  فيهأأا يكأأون جديأأدة وسأأيلة وإتبأأا 

 الرعايأأة لمسأأتحقي واجتمأأاعي أسأأري واسأأتقرار طمننينأأه مأأن ذلأأك يحققأأه لمأأا االنتظأأار

 لإليجار. كبدل تدف  أموال من العامة الخعانة على كذلك يوفره وما ، السكنية

 (31) المأادة تضأمنته الذي األعلى السقف في النظر إعادة من األمر يتطلبه لما وبالنظر

 للتسأهيل وكأذلك السأكنية الرعايأة لمستحقي تسهيء ،1663 لسنه (43) رقم القانون من

 تنكيأدال أجأل ومأن ذلأك كأل سبيل وفي األولى للمرة سكنه ببي  يقو  الذي المقتر  على

 السأأكنية الرعايأأة مسأأتحقي لغيأأر القسأأاةم أو الشأأقق أو البيأأوت حجأأع يجأأوا ال أنأأه علأأى

 لسأنة 23 رقأم والقأانون 1663 لسأنة 43 رقأم القأانون ألحكأا  وفقا   فقط فيها والتصر 
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 بأن  يسأتبدل أن علأى األولأى تأهماد فأي ناصأا   القانون هـذا أعـد إليهما، المشار 1665

إذا كأان رب   أنأه يقضى نصا   إليه المشار 1663 لسنة 43 رقم نالقانو من (31) المادة

ألأف دينأار  ثءثماةأةاألسرة مالكا  لعقار تم إستمءكه وتثمينه أو بيعة بمبلأ  يقأل عأن  ) 

( مأن هأذا 21د.ك( منل القر  المنصأوص عليأه فأي المأادة ) 311،111كويتي ( ) 

            تمءك والتثمأأين أو البيأأ  عأأن القأأانون ، بشأأرط أن ال يعيأأد مبلأأ  القأأر  ومقأأدار االسأأ

د.ك( وفي تطبيق هذا الحكم يعتبأر العقأار  311،111) ثءثماةة ألف دينار كويتي ( ) 

بأني وسأيلة كانأ  ، مباشأرة أو غيأر   -مملوكا لرب األسرة إذا كان قأد آل عأن طريقأه

بحأق األوالد  إلى اوجته  أو أحد أوالده الذين يعولهم ، وذلأك دون اإلخأءل  - مباشرة

فأي الحصأول علأى الرعايأة السأكنية وفقأا  لإلجأراءات التأي يضأعها مجلأ  إدارة بنأك 

 التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها. 

 

 

لسأأنة  43[ مأأن القأأانون رقأأم 23] إلأأى المأأادة ونصأأ  المأأادة الثانيأأة علأأى أن تضأأا 

[ بأاب جديأد بعنأوان 23لمأادة ]المشار إليه فقرتان جديدتان ، كما يضا  بعأد ا 1663

مكأررا  ،  23"الباب الثالث مكررا " " المدن السأكنية" يشأتمل علأى سأ  مأواد بنرقأا  

مكررا  ]هـ[،  23مكررا ]د[ ،  23مكررا  ]ج[،  23مكررا  ]ب[ ،  23مكررا ]أ[  23

[ مأادة جديأدة بأرقم 29[ فقرة أخيأرة وتضأا  بعأد المأادة ]21كما تضا  إلى المادة ]

   -كررا  نصها جميعا كاآلتي:م 39

 [ فقأرة ثانيأة وفقأرة ثالثأة: تأم تعأديلها علأى النحأو التأالي : ويجأب تخصأي 23مادة ]

القساةم بما في ذلك القساةم المستحقة وفقأا  ألحكأا  القأانون رقأم وجمي  البيوت والشقق 

ن المشأأار إليأأه لمسأأتحقي الرعايأأة السأأكنية وفقأأا  ألحكأأا  هأأـذا القأأانو 1665لسأأنة  23

 المشار إليه وبالشروط الواردة فيها. 1665لسنة  23والقانون رقم 

ويقأأ  بأأاطء  بطءنأأا  مطلقأأا  وكأأنن لأأم يكأأن كأأل حجأأع ألي مأأن هأأذه البيأأوت أو الشأأقق            

أو القساةم ألي سبب من األسباب أو تخصيصها  ألي جهة أو التصأر  فيهأا علأى أي 

 وجه بالمخالفة ألحكا  الفقرة السابقة. 

 
 

 المؤسسأأة، خأأـءل ثأأءثمكأأررا  بأأإلعا   23  جديأأدة بأأرقم مأأادةوأضأأيف  إلأأى القأأانون 

سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة ، بالعمل على توفير أرا  تكفي إلقامأة عأدد مأن 

المدن السكنية ال يقل عددها عن عشر مدن وال تقأل وحأداتها السأكنية عأن مأاةتي ألأف 

دون أن يحسأب مأن ضأمنها مأا سأبق تخصيصأه  قسأيمة [ 21،1111قسيمة سأكنية ] 

للمؤسسأأة مأأن أرا  ودون أن يخأأل ذلأأك بمأأا تتأأولى المؤسسأأة تنفيأأذه مأأن مشأأروعات 

 سكنية بشكل مباشر.
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يقد  واير الدولة لشأئون اإلسأكان إلأى كأل مأن مجلأ  األمأة ومجلأ  على أن 

 الأأواراء خأأءل شأأهري ينأأاير ويوليأأو مأأن كأأل عأأا  تقريأأرا  عمأأا تأأم تأأوفيره مأأن هأأذه

 األراضي.

وتلتع  المؤسسة خـءل سنة من تاريخ تسليمها األراضي الءامة بإقامة المأدن 

السكنية بتنسي  شركات مساهمة عامة كويتيأة علأى أن تكأون شأركة مسأاهمة كويتيأة 

 لكل مدينة. 

كما تلتع  المؤسسة بطرح المعايدة العلنية لتنسي  شركة مساهمة لتنفيأذ مدينأة 

تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح معايأدة علنيأة  الخيران السكنية خءل

لتنسي  شركة مساهمة لتنفيأذ مدينأة المطأء  السأكنية خأءل سأنة ومأن تأاريخ  العمأل 

 بهذا الباب ووفقا  ألحكامه.  

 

 

  أسأهم كأل مأن الشأركات المشأار يتخصفقد نص  على  / أ  مكررا   23   أما المادة

   -ة على النحو التالي: إليها في المادة السابق

 بأأأأين علنيأأأأة معايأأأأدة فأأأأي المؤسسأأأأة تطرحهأأأأا %[41] الماةة في أربعون -  أ

 الكويأ  سأوق فأي المدرجأة المسأاهمة الشركات

 يوافأق التأي األخأري والشركات المالية ليوراق

 المعايأأأدة فأأأي مشأأأاركتها علأأأى الأأأواراء مجلأأأ 

 األدنأى الحأد عأن منها أي رأسمال يقل أال بشرط

 سوق في لتسجيلها به المسموح الشركة لرأسمال

 علأأى المأأعاد ويرسأأى الماليأأة، لأأيوراق الكويأأ 

 اإلسأأمية قيمتأأه فأأوق للسأأهم سأأعر أعلأأى يقأأد  مأأن

 ـأأ وجأأدت إن ـأأ التنسأأي  مصأأاريف إليهأأا مضأأافا  

 األولويأة المأعاد عليها رسى التي للشركة وتكون

 وفقأأا   الدولأأة إلأأى تأأؤول التأأي األسأأهم شأأراء فأأي

 القأأانون هأأذا مأأن )ج( مكأأررا   23 المأأادة ألحكأأا 

  حالأة وفأي المأعاد. بأه رسأى الأذي السعر وبنف 

 بأأالمعاد األسأأهم هأأذه تطأأرح رغبتهأأا إبأأداء عأأد 

       البند. هذا ألحكا  وفقا   العلني

 لها. التابعة والجهات للحكومة %[11] الماةـــة في عشرة - ب

 المواطنين جمي ل العا  لءكتتاب تخص  %[51] الماةة في خمسون - ج
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 إلأى المأادة هأذه مأن ]أ[ البنأد ألحكأا  وفقأا   األسأهم بيأ  عن الناتجة العيادة تحول -  د

 للدولة. العا  االحتياطي

 مكأررا   33 المأادة فأي إليهأا المشأار الشأركات مأن شأركة لكل التعاقد مدة تكون - هـ

 د.العق إبرا  تاريخ من ميءدية سنه وأربعون خم  القانون هذا من

تتأولى المؤسسأة تحديأد رأس مأال كأل مكأررا  ]ب[ فقأد نصأ  علأى أن  23أما المأادة 

مكأررا ( مأن هأـذا القأانون وتوايأ   23شركة من الشركات المشار إليها في المادة    )

جميأأ  األسأأهم المخصصأأة لءكتتأأاب العأأا  بالتسأأاوي بأأين جميأأ  الكأأويتيين المسأأجلة 

ت المدنيأة فأي يأو  االكتتأاب ومأن غيأر تخصأي  أسماؤهم في الهيئة العامأة للمعلومأا

لكسور األسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل المأواطنين للدولأة وفقأا  

لإلجأأراءات وبالطريقأأة التأأى تحأأددها المؤسسأأة دون أي فواةأأد أو رسأأو  أو أي ايأأادة 

ايتأأه سأأنة فأوق سأأعر السأأهم فأي االكتتأأاب فأأي موعأأد أقصأاه اليأأو  الأأذي تنقضأي فأأي نه

محسوبة بدءا  من أو الشأهر التأالي للشأهر الأذي تولأ  فيأه المؤسسأة دعأوة المأواطنين 

عن طريأق وسأاةل اإلعأء  الكويتيأة المقأروءة والمرةيأة والمسأموعة إلأى تسأديد قيمأة 

 االكتتابات المستحقة عليهم.
 

تأأأـؤول إلـأأأـى الدولأأأة كسأأأور األسأأأهم غيأأأر مكأأأررا  )ج( علأأأى أن  23ونصأأأ  المأأأادة 

مخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا  من اليو  التأالي النتهأاء الموعأد المحأدد ال

لتسديد المواطنين لقيمة هذه االكتتابات وفقا  ألحكا  المادة السابقة جمي  األسهم التى لم 

يسأأدد المواطنأأون قيمتهأأا للدولأأة خأأءل ذلأأك الموعأأد ألي سأأبب مأأن األسأأباب، وتقأأو  

التي رسى عليها المعاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الأذي الدولة ببيعها للشركة 

رسى به المعاد، فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح األسهم في معاد علني طبقأا ألحكأا  

 مكررا  أ [ من هذا القانون.   23البند ]أ[ من المادة 
 

يأ  جممشأرو  تحأدد المؤسسأة فأي وثأاةق كأل مكأررا  د( علأى أن  23ونص  المادة )

المتطلبأات فيأه ومكوناتأه وخاصأة عأدد الوحأدات السأكنية ومسأاحة كأل منهأا ، ونسأأبة 

االسأأأتعمال التجأأأاري واالسأأأتثماري وغيأأأر ذلأأأك مأأأن االسأأأتعماالت وكأأأل مأأأا يتعلأأأق 

بالتعامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشرو  وتحويأل حأق االنتفأا  

 د.الذي تتمت  به إلى الدولة بعد انتهاء العق

وباسأأتثناء مأأا يتعلأأق بأأالنواحي التنظيميأأة ال يجأأوا إجأأراء أي تعأأديل علأأى مكونأأات 

المشأأرو  بعأأأد طأأأرح األسأأأهم فأأي المأأأعاد العلنأأأي وفقأأأا  ألحكأأا  البنأأأد ]أ[ مأأأن المأأأادة             

مكأأررا  أ [ مأأن هأأذا القأأانون سأأواء بعيأأادة أو تخفأأيض المسأأاحات المخصصأأة  23]

اري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من االسأتعماالت لءستعمال التجاري أو االستثم

أو في أي من المرافق والخدمات بني شكل يؤثر على األس  التأي تأم بموجبهأا طأرح 
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مكأررا ]أ[ مأن هأذا  23أسهم الشركة في المعاد العلني وفقا  ألحكا  البنأد]أ[ مأن المأادة 

 القانون.  

لمؤسسة االعامة وغيرهـا وفقا  لما تحدده ويجب تنفيذ وإنجاا البنية األساسية والمرافق 

في دفتر الشروط، عءوة على تسليم جمي  الوحدات السكنية سواء كان  بيوتا  أو شأققا  

فأأي  –بحسأأب األحأأوال  –أو قسأأاةم إلأأى المؤسسأأة صأأالحة وجأأاهعة للسأأكن أو للبنأأاء 

 موعد ال يجاوا س  سنوات من تاريخ إبرا  العقد.
 

تصأدر بمرسأو  الءةحأة التنفيذيأة لهأذا فقد نصأ  علأى أن  هـ (مكررا   23أما المادة )

الباب خءل ثءثة أشهر من تاريخ العمـل به، بناء علأى عأر  كأل مأن وايأر الماليأة 

 23وواير الدولة لشئون اإلسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البنأد ]أ[ مأن المأادة ]

لأى وجأه الخصأوص إجأـراءات مكررا  أ [ من هذا القأانون بأالمعاد العلنأي متضأمنة ع

مكأررا  [ باسأم  23تسجيل جمي  مكونات كل مدينه من المدن المشار إليها في المأادة ]

الدولأأة وصأأيغة االتفاقيأأة التأأي تقأأو  المؤسسأأة بإبرامهأأا مأأ  كأأل شأأركة وتحديأأد نسأأبة 

%[ مأن إجمأالي عأدد 31توظيف الكويتيين بحيث ال تقأل نسأبتهم عأن سأبعين بالماةأة ]

الشأأركة وشأأروط تأأدريبهم وتأأنهيلهم إضأأافة إلأأى جميأأ  الشأأروط الفنيأأة  العأأاملين فأأي

والبيئية والمالية واالقتصادية وشروط األمن والسءمة والمكونأات التأي يحأق للشأركة 

االنتفا  بها طوال فترة العقد، وغيرهأا مأن الشأروط التأي تحكأم العءقأة بأين الطأرفين 

 وتحدد التعاماتهما. 

خأءل ثءثأة أشأهر مأن انتهأاء كأل  –الدولأة لشأئون اإلسأكان وتقد  الشركة إلأى وايأر 

وكأأذلك أعأأداد  –سأأنه ماليأأة كشأأفا  بنسأأماء وأعأأداد الكأأويتيين فأأي الشأأركة ووظأأاةفهم 

وأسأأماء مأأن تأأم تأأدريبهم خأأءل السأأنة الماليأأة المنقضأأية ونسأأبتهم إلأأى مجمأأو  أعأأداد 

ة مأن هأذا الكشأف الكويتيين في السنوات الثءث السأابقة عليهأا ويرسأل الأواير صأور

إلى كل من مجل  األمة ومجل  الواراء مشفوعا  بمءحظات المؤسسة علأى مأا ورد 

 فيه.
 (  فقرة أخــيرة 21)  مادة  

  

فقأأرة أخيأأرة نصأأ   1663لسأأنة  43( مأأن القأأانون رقأأم 21وقأأد أضأأيف إلأأى المأأادة ) 

ض قيمأة ومـ  مراعــاة توافأـر شأروط اإلقأـرا  األخأري ، ال يجـأـوا تخفأيعلى أنه 

القر  المسأدد وال ايأادة قيمأة القسأط الشأهري فأي قيأا  المقتأر  ببيأ  سأكنه للمأرة 

 األولى.
  ( مكررا   38)  مادة  

  

 43( مأن القأانون رقأم 39ومن أجل سد أي نقض في هذا القانون أضيف  بعد المأادة )

 مكررا ( نص  على أن تسري أحكأا  39سالف الذكر مادة جديدة برقم ) 1663لسنة  

[ 3والقأانون رقأم ]في شنن الشركات التجارية  1691[ لسنة 15رقم ]كل من القانون 
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بتنظأأيم عمليأأات البنأأاء والتشأأغيل والتمويأأل للدولأأة واألنظمأأة المشأأابهة             2111لسأأنة 

على كل من الباب الثالث مكأررا  والبأاب الرابأ  مكأررا  مأن هأذا  –بحسب األحوال  –

 شننه ن  فيه وبما ال يتعار  م  أحكامه.القانون فيما لم يرد ب

ويسأأأأتثنى مجلأأأأ  اإلدارة األول للشأأأأركة المؤسسأأأأة وفقأأأأا  ألحكأأأأا  كأأأأل مأأأأن المأأأأادة                  

مكأأررا [ مأأن هأأذا القأأانون مأأن شأأرط النسأأبة المحأأددة لعأأدد  31مكأأررا[ والمأأادة ] 23]

[ لسنة 15نون رقم ]األسهم التى يجب أن يملكها عضو مجل  اإلدارة وفقا  ألحكا  القا

 المشار إليه. 1691

 إلغاء كل حكم يتعار  م  أحكا  هذا القانون. ىونص  المادة الثالثة عل

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011لسنة  2القانون رقم 

[ 15إضافة فقرة  جديدة إلى المادة ]

في شأن  1883لسنة  41من القانون رقم 

الرعاية السكنية وبإضافة المواد 

 أرقام 

 21مكرر ب ،  21مكرر أ   ،  21 مكرر ، 21] 

 مكرر [ إليه  33مكرر ج ، 

 ومذكرته اإليضاحية 
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 2011 لسـنة [2] رقم قانون

 القانون أحكام بعض بتعديل

 السكنية الرعاية شأن في 1883 لسنة 41 رقم

 

 ، الدسـتور على اإلطالع بعد
  

 والقأأوانين الكويتيأأة لجنسأأيةا بقأأانون 1656 لسأأنه [15] رقأأم  األميأأري المرسأأو  وعلأأى -

  له، المعدلة

 لحكومأأة والتشأأري  الفتأأوي إدارة تنظأأيم بقأأانون 1691 لسأأنة  [12] رقأأم القأأانون  وعلأأى -

  الكوي .

 المعدلأة والقأوانين واالدخأار التسأليف بنأك بإنشأاء 1695 لسأنة [31] رقم لقانونا وعلى -

 .له

 والتجارية المدنية المرافعات قانون بإصدار 1611 لسنة [31] بالقانون المرسو   وعلى -

 ، له المعدلة والقوانين

 له، المعدلة والقوانين الخبرة تنظيم قانون بإصدار 1611 لسنة [41] رقم القانون وعلى -

 والقأأوانين القضأأاء تنظأأيم قأأانون بشأأنن 1661 لسأأنة 23 رقأأم بالقأأانون المرسأأو  وعلأأى -

 له، المعدلة

 له، المعدلة والقوانين السكنية الرعاية شنن في 1663 لسنة [43] رقم القانون وعلى -

 الكوي . بلدية شنن في 2115 لسنة [5] رقم القانون وعلى -

 وأصدرناه. عليه صدقنا وقد نصه، اآلتي القانون على األمة مجل  وافق -

 مادة أولى

كمأا  إليأهالمشأار  1663لسأنة  43من القأانون رقأم  15المادة  إلىتضا  فقرة أخيرة 

مكأررا  21مكأررا )ب( و 21مكأررا )أ( و 21 بنرقأا جديأدة  تضا  إليه خم  مأواد

 -مكررا نصها جميعها كاآلتي: 33)ج( و

 (:أخيرة)فقرة  15مادة 

ومأأ  مراعأأاة أحكأأا  الفقأأرة السأأابقة ومأأ  عأأد  اإلخأأءل بالشأأروط الواجأأب توافرهأأا لقبأأول 

لجنسية الطلب، تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتعوجات من غير كويتيين حصلوا على ا

أو قبأل ذلأك للحصأول  1616الكويتية الءتي كان  لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عأا  

 على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول العوج على الجنسية الكويتية.
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 مكررا: 21مادة 

استثناء من أحكا  المأادة السأابقة ومأ  عأد  اإلخأءل بالشأروط الواجأب توافرهأا فأيمن 

قأأر  اإلسأأكاني، يقأأد  بنأأك التسأأليف واالدخأأار قروضأأا بأأء فواةأأد وبمأأا ال يسأأتحق ال

يجأأاوا قيمأأة القأأر  المنصأأوص عليأأه فأأي المأأادة المأأذكورة بغأأر  تأأوفير السأأكن 

المءةم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طءقا باةنأا والمأرأة الكويتيأة األرملأة وألي 

المستحقة للرعاية السأكنية وفقأا ألحكأا   منهن أوالد، أذا لم تتوافر فيهن شروط األسرة

ال تكأأون أي مأأنهن متمتعأأة بحأأق السأأكن مأأا لأأم تتنأأاال عأأن هأأذا أهأأذا القأأانون وبشأأرط 

 الحق.

ولبنأأك التسأأليف واالدخأأار بنأأاء علأأى طلأأب مأأن تتأأوافر فأأيهن شأأروط الحصأأول علأأى 

نخفضأة القر  وفقا ألحكا  المادة السابقة، منل أي منهن سكنا مءةما بقيمة إيجارية م

 عوضا عن تقديم القر .

 مكررا )أ(: 21ة دام

يتأأولى بنأأك التسأأليف واالدخأأار وفقأأا للشأأروط التأأي يحأأددها الموسأأو  المشأأار إليأأه فأأي 

يجاريأة منخفضأة إلأى إمكررا )ب( من هذا القانون توفير سكن مءةم بقيمأة  21المادة 

 كل من الفئات التالية:

 يتي ولها أوالد.المرأة الكويتية المتعوجة من غير كو - 1

المأأرأة الكويتيأأة المتعوجأأة مأأن غيأأر كأأويتي مقأأيم فأأي الكويأأ  ولأأي  لهأأا أوالد  -2

 بشرط ان يكون قد انقضى على اواجها خم  سنوات.

المرأة الكويتية المطلقة طءقا باةنأا والمأرأة الكويتيأة األرملأة ولأي  ألي مأنهن  - 3

ي مأأأنهن األربعأأأين سأأأنة أوالد والمأأأرأة الكويتيأأأة غيأأأر المتعوجأأأة إذا بلغأأأ  أ

وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن المءةم في السكن الواحأد وفقأا لهأذا 

 البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

 

 

 مكررا )ب(: 21مادة 



 144 قوانين الرعاية السكنية

تحدد بمرسو  يصدر بناء علأى اقتأراح الأواير خأءل ثءثأة أشأهر مأن تأاريخ العمأل 

المأأادة شأأروط وقواعأأد وإجأأراءات مأأنل هأأذه القأأرو .  بالمأأادتين السأأابقتين وبهأأذه

يجاريأة منخفضأة والبيانأات والمسأتندات الواجأب إوشروط منل السكن المءةم بقيمة 

 تقديمها لتسجيل الطلبات.

         وعلأأى بنأأك التسأأليف واالدخأأار أن يأأوافي مأأن تقأأد  بطلأأب الحصأأول علأأى القأأر  

كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسأباب  أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره

 الرفض خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جمي  متطلباته.

 مكررا )ج(: 21ادة م

ال يجوا في جمي  األحأوال تأنجير السأكن المخصأ  بقيمأة إيجاريأة منخفضأة وفقأا 

سأتغءله مكرر )أ( من هذا القأانون مأن البأاطن أو ا 21مكررا و 21ألحكا  المادتين 

 فأأأأأأي غيأأأأأأر الغأأأأأأر  المخصأأأأأأ  مأأأأأأن اجلأأأأأأه أو التنأأأأأأاال عنأأأأأأه أو مبادلتأأأأأأه.

وفأأي حالأأة المخالفأأة يقأأو  بنأأك التسأأليف واالدخأأار بإنأأذار المخأأالف بتصأأحيل أسأأباب 

المخالفة خءل ثءثة أشهر من تاريخ إعءنه باإلنذار فإذا لم يصحل المخأالف أسأباب 

السأكن بأالطرق اإلداريأة دون حاجأة المخالفة خءل المدة المحأددة كأان للبنأك إخأءء 

 التخاذ أي إجراء قضاةي.

ويقد  الواير إلى كل من مجل  األمة ومجل  الواراء خأءل شأهر أكتأوبر مأن كأل 

عأأا  تقريأأر المخالفأأات المشأأار إليهأأا فأأي الفقأأرة السأأابقة واإلجأأراءات التأأي اتخأأذت 

 بشننها.

 مكررا: 33مادة 

لر ايك  السكنخي  يصكدر يتشكني  ا قكرار مك  تشنل لجخ  لضصل المخاز اا المتع م  يا
مج س الوزرا  لمكدل  ك س سكخواا يرئاسك  مستشكار مك  محنمك  االسكتئخاف يختديكي 

 ل مةا  و ةوي  نل م : األ  ىالمج س 

 ـ اثنين من قضاة المحكمة الكلية. 1

 ـ ممثل عن إدارة الفتوي والتشري  ال تقل وظيفته عن مستشار مساعد. 2

 رة الخبراء.ـ ممثل عن إدا 3 

 ـ ممثل عن بلدية الكوي . 4 

 ـ ممثل عن المؤسسة. 5 

 وإذاالقضاء،  إلىويجب عر  المنااعة أوال على اللجنة لتسوية النعا  قبل اللجوء  

لم توفق اللجنة في تسوية النعا  خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاا 
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اجب النفاذ ما لم تنمر المحكمة لصاحب الشنن اللجوء للقضاء ويكون قرار اللجنة و

 المتخصصة بوقف تنفيذه، ويصدر قرار من الواير بنظا  العمل باللجنة.

  
 ثانية مادة

  

 على رةي  مجل  الواراء والواراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

 
 الكويت دولة أمير 

صباح األحمد الجابر 

 الصباح 

 

 

 هـ 1432صفر  21صدر بقصر السيف في : 

 2111يناير  24الموافق : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإليضاحية المذكرة

  2011 لسنة 2 رقم للقانون

 شأن في 1883 لسنة 41 رقم القانون أحكام بعض بتعديل

 السكنية الرعاية

 
 وضأوابط قواعأد متضأمنا   السكنية الرعاية شنن في 1663 لسنة 43 رقم القانون صـدر

 وجأود عأن العملأى التطبيأق كشف وقد ، الكويتية ليسرة السكنية الرعاية وتحقيق توفير

 األولأى الخاصأة ظأروفهم رغأم الرعايأة تلأك تشأملهم لأم الكويتيات المواطنات من فئات
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 وفقأا   إليأه المشأار 1663 لسأنة 43 رقأم القأانون أحكأا  بعأض تعديل رؤي لذا بالرعاية.

 :ـ التالي النحو على القانون لهذا

أولوية طلبات الكويتيات المتعوجات  بمقتضاها تحسب [15] لمادةا إلى أخيرة فقرة إضافة

من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية الءتي كان  لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها 

أو قبأأل ذلأأك للحصأأول علأأى الرعايأأة السأأكنية اعتبأأارا مأأن تأأاريخ حصأأول  1616فأأي عأأا  

 شأأنن فأأي السأأابقة الفقأأرة عليأأه  نصأأ مأأا مراعأأاة مأأ  ،الأأعوج علأأى الجنسأأية الكويتيأأة

 الواجأب بالشأروط كأذلك اإلخأءل عأد  ومأ  بالتنسي  الكويتية الجنسية على الحاصلين

 السكنية. الرعاية طلبات تسجيل لقبول توافرها

 21 ، أ مكأأررا 21 ، مكأأرر 21 ] بنرقأأا  جديأأدة مأأواد خمأأ  القأأانون إلأأى أضأأيف  كمأأا

اسأتثناء مأن  [ مكأررا   21 ] المأادة نصأ  ثحيأ مكأررا3  33 ، ج مكررا   21 ، ب مكررا  

ومأأ  عأأد  اإلخأأءل بالشأأروط الواجأأب توافرهأأا  [ مأأن هأأذا القأأانون 21]أحكأأا  المأأادة 

فيمن يستحق القر  اإلسكاني، يقد  بنك التسليف واالدخار قروضا بء فواةأد وبمأا ال 

م بغأر  تأوفير السأكن المءةأ [21]يجاوا قيمة القر  المنصأوص عليأه فأي المأادة 

إلى كل من المرأة الكويتيأة المطلقأة طءقأا باةنأا والمأرأة الكويتيأة األرملأة وألي مأنهن 

أوالد، أذا لم تتوافر فيهن شأروط األسأرة المسأتحقة للرعايأة السأكنية وفقأا ألحكأا  هأذا 

 القانون وبشرط إال تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتناال عن هذا الحق.

مأأن تتأأوافر فأأيهن شأأروط الحصأأول علأأى  مأأنليف واالدخأأار التسأأل كمأأا أجأأاات لبنأأك

، سأأكنا مءةمأأا بقيمأأة إيجاريأأة منخفضأأة بنأأاء علأأى طلبهأأا  السأأابقة للفقأأرةالقأأر  وفقأأا 

 عوضا عن تقديم القر .

تأأوفير سأأكن مءةأأم بقيمأأة علأأى مكأأررا  أ [ مأأن هأأذا القأأانون  21كمأأا نصأأ  المأأادة ] 

،  المتعوجأة مأن غيأر كأويتي ولهأا أوالد المرأة الكويتيأة يجارية منخفضة إلى كل منإ

المأأرأة الكويتيأأة المتعوجأأة مأأن غيأأر كأأويتي مقأأيم فأأي الكويأأ  ولأأي  لهأأا أوالد وكأأذلك 

المأرأة الكويتيأة المطلقأة ، و  بشرط ان يكأون قأد انقضأى علأى اواجهأا خمأ  سأنوات

يأة غيأر المأرأة الكويتكأذا طءقا باةنا والمرأة الكويتية األرملة ولي  ألي مأنهن أوالد و

المتعوجأأة إذا بلغأأ  أي مأأنهن األربعأأين سأأنة وبشأأرط أن يكأأون عأأدد مأأن يأأوفر لهأأن 

السكن المءةم في السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتأى الدرجأة 

 الثالثة.
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تحأأدد بمرسأو  يصأدر بنأاء علأى اقتأأراح مكأرر ب [ علأى أن  21كمأا نصأ  المأادة ]

مكأررا  أ[  21مكأررا  [ و )  21بأالمواد ] من تأاريخ العمأل الواير خءل ثءثة أشهر 

شروط وقواعد وإجراءات منل هذه القرو . وشأروط مأنل السأكن مكرر ب[  21و]

 للحصول عليه.يجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها إالمءةم بقيمة 

مأأن تقأأد   ن يأأوافيأ واإلدخأأار بنأأك التسأأليفالمأأادة  هأأذه ألعمأأ  الفقأأرة األخيأأرة مأأنو

بقأراره كتابأة بطلب الحصأول علأى القأر  أو علأى السأكن بقيمأة إيجاريأة منخفضأة 

بقبول الطلب أو رفضأه وأسأباب الأرفض خأءل ثءثأة أشأهر مأن تأاريخ تقأديم الطلأب 

 واستيفاء جمي  متطلباته.

مأن  تنجير السكن المخص  بقيمة إيجارية منخفضة مكررا  ج [  21وحظرت مادة ]

            فأأأي غيأأأر الغأأأر  المخصأأأ  مأأأن اجلأأأه أو التنأأأاال عنأأأه  أو اسأأأتغءله البأأأاطن 

 أو مبادلته.

وفأأي حالأأة المخالفأأة يقأأو  بنأأك التسأأليف واالدخأأار بإنأأذار المخأأالف بتصأأحيل أسأأباب 

خأءل  ةالمخالفة خءل ثءثة أشهر من تأاريخ إعءنأه باإلنأذار فأإذا لأم يصأحل المخالفأ

ء السأأأكن بأأأالطرق اإلداريأأأة دون حاجأأأة التخأأأاذ أي المأأأدة المحأأأددة كأأأان للبنأأأك إخأأأء

 .ةقضاةي ات إجراء

بتقأأديم تقريأأرا  بالمخالفأأات السأأابق اإلشأأارة إليهأأا  الأأوايركمأأا ألعمأأ  الفقأأرة األخيأأرة 

إلأى مجلأ  األمأة من كل عا  واإلجراءات التى تم  بشننها وذلك خءل شهر أكتوبر 

 ومجل  الواراء .

( إنشأأاء لجنأأأة لفأأض المنااعأأات بالرعايأأة السأأأكنية مكأأررا   33واسأأتحدث  المأأادة )

 وحددت مهامها وتشكليها.
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