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 م 2122لسنة  2م ـانون رقــق
 2991لسنة  74بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

 ة السكنيةـايـأن الرعــي شـف
 

 :بعد اإلطالع على الدستور  -
 بقانون الجنسية الكويتية 2919لسنة  21وعلى المرسوم األميري رقم  -

 .والقوانين المعدلة له 
بقانون تنظيم إدارة الفتوى  2991لسنة  22وعلى المرسوم األميري رقم  -

 .والتشريع لحكومة الكويت 
بإنشاء بنك التسليف واالدخار  2991لسنة  11وعلى القانون رقم  -

 .والقوانين المعدلة له 
بإصدار قانون المرافعات  2931لسنة  13وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 .المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له 
بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين  2931لسنة  71وعلى القانون رقم  -

 .المعدلة له 
بشأن قانون تنظيم القضاء  2991لسنة  21وعلى المرسوم بالقانون رقم  -

 .لمعدلة له والقوانين ا
في شأن الرعاية السكنية والقوانين  2991لسنة  74وعلى القانون رقم  -

 .المعدلة له 
 .في شأن بلدية الكويت  2111لسنة  1وعلى القانون رقم  -
 .وقد صدقنا عليه  وأصدرتاه , وافق مجلس األمة على القانون األتي نصه  -

 
 

  – 2 –مــادة 

 

كمااا , المشااار إليااه  2991لساانة  74ماان القااانون رقاام  21تضاااف فقاارة أخياارة إلااى المااادة 
( مكاررا     23) و ( مكاررا  أ  23) و ( مكاررا   23) تضاف إليه خمس مواد جديدة بأرقام 

 -:نصها جميعا  كاآلتي ( مكررا   11) و ( مكررا  ج  23) و 
 

 (فقرة أخيرة )   – 21 –مـادة 

 

بالشااروط الواجاا  توافرقااا لقبااو   اإلخااال ومااع مراعاااة أحكااام الفقاارة السااابقة ومااع عاادم " 
تحس  أولوية طلبات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حصالوا علاى الجنساية , الطل  

أو قبا  للاك للحصاو   2939الكويتية الالتي كانت لهن طلبات تم قبولها وتساجيلها فاي عاام 
 " .اعتبارا  من تاريخ حصو  الزوج على الجنسية الكويتية , ة على الرعاية السكني
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 مكررا   – 23 –مـادة 

 

استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم اإلخال  بالشروط الواجا  توافرقاا فايمن يساتحق 
يقدم بنك التسليف واالدخار قروضا  بال فوائد وبما ال يجاوز قيمة القرض , القرض اإلسكاني 

عليااه فااي المااادة الماالكورة  براارض تااوفير السااكن المالئاام إلااى كاا  ماان الماارأة  المنصااو 
إلا لم تتوافر فيهم , والمرأة الكويتية األرملة وألي منهن أوالد , الكويتية المطلقة طالقا  بائنا  

شروط األسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا  لحكام قلا القانون وبشرط أال تكون أي منهن 
 .ق السكن ما لم تتناز  عن قلا الحق متمتعة بح

ولبنك التسليف واالدخار بناء على طل  من تتوافر فيهن شروط الحصو  على القارض وفقاا  
ألحكام الفقرة السابقة منح أي منهن سكنا  مالئما  بقيمة ايجارياة منخفضاة عوضاا  عان تقاديم 

 .القرض 
 

 (أ  مكررا   )– 23 –مـادة 

 

ي الماادة ـه فاـا  للشروط التي يحددقا المرسوم المشاار إلياـار وفقـواالدخولى بنك التسليف ـيت
كا  مان  إلاىتوفير ساكن مالئام بقيماة ايجارياة منخفضاة , من قلا القانون ( مكررا     23) 

 -:الفئات التالية 
 . أوالدة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أالمر -2
بشارط  أوالدمقيم في الكويت وليس لهاا  المتزوجة من غير كويتي ة الكويتيةأالمر -2

 .أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات 
المطلقاة طالقااا  بائنااا  والمارأة الكويتيااة األرملاة ولاايس ألي ماانهن  المارأة الكويتيااة  -1

والمرأة الكويتية غير المتزوجة إلا بلرت أي مانهن األربعاين سانة وبشارط , أوالد 
وفقاا  لهالا البناد , المالئام فاي الساكن الواحاد  أن يكون عدد مان ياوفر لهان الساكن

 .امرأتين من لوات القربى حتى الدرجة الثالثة 
 
 (ب  مكررا  )   – 23 –مـادة 

 

من تاريخ العم  بالمادتين  أشهرتحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير خال  ثالثة 
 .السابقتين وبهله المادة شروط وقواعد وإجراءات منح قله القروض 

وشروط منح السكن المالئم بقيمة ايجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواج  تقديمها 
 .لتسجي  الطلبات 

السكن  أو على يوافي من تقدم بطل  الحصو  على القرض أنوعلى بنك التسليف واالدخار 
بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابة بقبو  الطل  أو رفضه وأسبا  الرفض خال  ثالثة 

  .أشهر من تاريخ تقديم الطل  واستيفاء جميع متطلباته 
 

 (ج  مكررا  )   – 23 –مـادة 

 

منخفضة وفقا  ألحكام  ال يجوز في جميع األحوا  تأجير السكن المخص  بقيمة ايجارية
أو استرالله في غير , من قلا القانون من الباطن ( مكررا  أ 23, مكررا   23) المادتين 

 .الررض المخص  من اجله أو التناز  عنه أو مبادلته 
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وفي حالة المخالفة يقوم بنك التسليف واالدخار بإنلار المخالف بتصحيح أسبا  المخالفة 
فإلا لم يصحح المخالف أسبا  المخالفة خال  , خ إعالنه باإلنلار خال  ثالثة أشهر من تاري

دون حاجة التخال أي إجراء قضائي المدة المحددة كان للبنك إخالء السكن بالطرق اإلدارية 
تقريرا  , ويقدم إلى ك  من مجلس األمة ومجلس الوزراء خال  شهر أكتوبر من ك  عام 

 .اتخلت بشأنها  لسابقة واإلجراءات التيبالمخالفات المشار إليها في الفقرة ا
 
 ( مكررا  )   – 11 –مـادة   

 

تشك  لجنة لفص  المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس 
الوزراء لمدة ثالث سنوات برئاسة مستشار من محكمة االستئناف ينتدبه المجلس األعلى 

 :وعضوية ك  من , للقضاء 
 .قضاة المحكمة الكلية اثنين من  -2
 .ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع ال تقل وظيفته عن مستشار مساعد  -2
 .ممثل عن إدارة الخبـراء  -1
 . ممثل عن بلدية الكويت  -7
 .ممثل عن المؤسسة   -1

وإذا لم , ويجب عرض المنازعة أوالً على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء 

النزاع خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب جاز لصاحب الشأن توفق اللجنة في تسوية 

ويكون قرار اللجنة نهائياً واجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المتخصصة , اللجوء إلى القضاء 

 .ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة , بوقف تنفيذه 

 

  – 2 –مــادة 

 

  تنفيل أحكام قلا القانون -ك  فيما يخصه  -والوزراء  على رئيس مجلس الوزراء ،
 أمير الكويت

 الصباح الجابر االحمد صباح
 قـ 2712 صفر 21: في  السيفصدر بقصر 

 م 2122 يناير 27: الموافق 
 

 


