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 م 3991لسنة  74م ـانون رقــق
 ة السكنيةـايـأن الرعــي شـف

 
 :بعد اإلطالع على الدستور 

 
 بإصدار قانون الشركات التجارية  3991لسنة  31وعلى القانون رقم 
 .ديوان المحاسبة بإنشاء  3997لسنة  11وعلى القانون رقم 
في شأن نزع الملكية واالستيالء المؤقت  3997لسنة  11وعلى القانون رقم 

 .للمنفعة العامة 
في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة  3997لسنة  14وعلى القانون رقم 

 .له 
 .بإنشاء بنك التسليف واالدخار  3991لسنة  11وعلى القانون رقم 
 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له  3941لسنة  31وعلى القانون رقم 
بإنشاء الهيئة العامة لإلسكان والقوانين  3947لسنة  31وعلى القانون رقم 

 .المعدلة له 
بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على  3941لسنة  13وعلى القانون رقم 

 .تنفيذها والحساب الختامي 
 .بإصدار القانون المدني  3911لسنة  94رقم  وعلى المرسوم بالقانون

في شأن نظام أمالك الدولة  3911لسنة  311وعلى المرسوم بالقانون رقم 
 .والقوانين المعدلة له 

 في شأن أنشاء الهيئة العامة لشئون القصر  3911لسنة  14وعلى القانون رقم  
وض بنك بشأن اإلعفاء من قر 3991لسنة  11وعلى المرسوم بقانون رقم 

 .التسليف واالدخار وأقساط البيوت الحكومية 
في شأن نظام الرعاية  3919لسنة  3339وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 .السكنية 
 , وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه 

 .وقـد صدقنا عليه وأصدرناه 
 

 البـاب األول

 المؤسسـة العامــة للرعايــة السكنيـــة

  – 3 –مــادة 

 

""  المؤسسةة العامةة للرعايةة السةكنية "" تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة ، تسمى 
وتكةةون لهةةا الشخصةةية االعتباريةةة ، وتخ ةةو إلشةةراف الةةوزير المخةةت  بشةةئون اإلسةةكان ، 

  . ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والمؤسسة
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  – 1 –مـادة 
 

  : نقدية و عينيهيتكون رأس مال المؤسسة من حصتين ، 
  : الحصة النقدية: أوالً 

يخةةول وزيةةر الماليةةة مليةةار وسةةتمائة دينةةار كةةويتي ( ك .د 3ر119ر111ر111) ومقةةدارها 
دفعةةه واحةةدف أو علةةى دفعةةات ، ويجةةوز تةةوفير التمويةةل الةةالزم عةةن طريةةق  أداء الزيةةادف فيهةةا

  . االستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها
  : الحصة العينية: ثانيًا 

وتتكةون مةن األرا ةي المخصصةة حاليةاك ، وكةةذلك التةي تخصة  مسةتقبال ألغةراض الرعايةةة 
 . السكنية

 
–  1 –مـادة 

 –:يدخل في موارد المؤسسة ، األموال واإليرادات اآلتيـة 
وأقسةةاط تمليةةك البيةةوت والشةةقق ، المقدمةةة لمسةةتحقي الرعايةةة  حصةةيلة بيةةو القسةةائم  -3

 . السكني

 حقوق الهيئة العامة لإلسكان لدي الغير ، واألموال الناتجة عن تصفيه الهيئة  -1

ما تقتر ه المؤسسة من أموال الحكومةة أو ب ةمانها ، وكةذلك المبةالت التةي تةدرجها  -1
  . ومستلزماتهالدولة في ميزانية المؤسسة لدعم مواد البناء 

 . التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارف المؤسسة قبولها -7

 . المبالت التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانية المؤسسة -1

النسةةبة المئويةةة مةةن صةةافي أربةةاا الصةةندوق الكةةويتي للتمنيةةة االقتصةةادية العربيةةة  -9
 .م  1111لسنة  13المقررف بمقت ى القانون رقم 

مقابل االنتفاع أو التأجير الذي يتقةرر تحصةيله مةن قةانطي البيةوت منخف ةة التكةاليف  -4
التي تخص  لمن يستحقها وفقاك للقواعد والشروط التي يصدر بهةا قةرار مةن الةوزير 

 .بعد موافقة مجلس اإلدارف 

م 3991لسةةنة (  14) عائةةدات بيةةو العقةةارات بةةالمزاد العلنةةي وفقةةاك ألحكةةام القةةانون  -1
 .إليه المشار 

 .عائد استثمار المؤسسة ألموالهـا  -9

–  7 –مـادة 

 . تتةةولى المؤسسةةة تطبيةةق نظةةام الرعايةةة السةةكنية المنصةةو  عليةةه فةةي هةةذا القةةانون
 -: ولها في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي 

إعةداد تصةاميم األحيةاء والوحةدات السةكنية ألغةراض الرعايةة السةكنية للمةواطنين  -3
 الجهات المعنية وفقاك لسياسات وخطط الدولة والتنسيق في ذلك مو

التعةةاون مةةو الجهةةات المعنيةةة لتةةوفير الخةةدمات والمرافةةق العامةةة ل حيةةاء السةةكنية  -1
المشةةار إليهةةا ، والتعةةاون مةةو الجهةةات المتخصصةةة فةةي مجةةاالت البنةةاء والتعميةةر 

 واإلسكان
مةن تتةوفر العدد المناسب من البدائل السكنية المنصو  عليهةا فةي هةذا القةانون ل -1

 . فيهم شروطها
 . بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك -7
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 ( . 3991 -74) ملغي بموجب القانون  -1
االستعانة بتجارب الدول األخرى في مجةاالت اإلسةكان ، واالسةتفادف مةن الشةركات  -9

 . العالمية ذات الخبرف المتميزف في هذا المجال
 .إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باإلسكان وبتمويل المشاريو الخاصة به -4
اقتراا سياسة الدعم المناسبة لتوفير مواد البناء ومسةتلزماته لمسةتحقي الرعايةة  -1

  . السكنية
 . توفير بدل اإليجار -9

أموالهةةا بمةةا يسةةاعدها علةةى الوفةةاء بالتزاماتهةةا فةةي تحقيةةق أغةةراض اسةةتثمار  -31
 .الرعاية السكنية

 – 1 –مـادة 
للمؤسسةةةة فةةةي سةةةبيل تحقيةةةق أغرا ةةةها ، حةةةق تملةةةك العقةةةارات والمنةةةـقوالت وحةةةق 

  . التصرف فيها
وتعتبر أغراض الرعاية السكنية ، من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القةانون 

فةي شةأن نةزع الملكيةة واالسةتيالء المؤقةت للمنفعةة العامةة   م3997لسةنة ( 11)رقم 
  . المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام  األموالوتعتبر 
–  9 –مـادة 

 .................................هامش  -

 74م مشةنق عدةل ب مدةح ام ةام النةا جق   ة   6002لسةة   62هذه المادة ملغية  ممجبةا النةا جق   ة  

 .في شاق الرعا   الس ةي   3991لسة  

–  4 –مـادة 

 .................................هامش  -

 74م مشةنق عدةل ب مدةح ام ةام النةا جق   ة   6002لسةة   62هذه المادة ملغية  ممجبةا النةا جق   ة  

 .في شاق الرعا   الس ةي   3991لسة  

–  1 –مـادة 

تعتبةر مسةةاهمة الشةةركات العالميةةة الداخلةةة ببرنةام  العمليةةات المتقابلةةة فةةي مشةةاريو الرعايةةة 
  . ة وفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنام السكني

–  9 –مـادة 

تقوم المؤسسة بالتعاون مو الجهات المعنيةة ، بإعةداد ومتابعةة الدراسةات واألبحةاث العالميةة 
المتعلقةةةة بأعمةةةال التصةةةاميم اإلنشةةةائية واألصةةةول الفنيةةةة لهةةةا ، طبقةةةاك للمواصةةةفات القياسةةةية 

في الةدول المتقدمةة ، وبمراعةاف طبيعةة التربةة والمنةال ، وذلةك بهةدف تخفةيض  المعمول بها
تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السةكنية مةن المةواطنين إلةى أقصةى حةد ممكةن ، مةو 

  . مراعاف الحفاظ على سالمة البناء وأمانة
سةية لإلنشةاءات ويصدر قرار من بلدية الكويت ، باالتفةاق مةو المؤسسةة ، بالمواصةفات القيا

والمبةةاني التةةي تةةتمخض عنهةةا الدراسةةات واألبحةةاث وتحقةةق األهةةداف المنصةةو  عليهةةا فةةي 
  . الفقرف السابقة

وتتولى المؤسسةة اعتمةاد المخططةات التنظيميةة لمشةاريعها اإلسةكانية وفقةاك للةنظم والمعةايير 
 .العامة المعمول بها في بلدية الكويت 

–  31 –مـادة 

مجلس إدارف ، يشكل بقرار من مجلس الوزراء ، برئاسة الوزير وع ويـة يكون للمؤسسة  
  ــ: كل من 

 . المدير العام للمؤسسة -3
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سةةتة ال تقةةل درجةةاتهم عةةن درجةةة وكيةةل وزارف مسةةاعد ، يمثلةةون الجهةةات المختصةةة  -6
  . والتي لها عالقة باإلسكان

 . ثالثة من ذوي الخبرف واالختصا  -1

لح ور جلساته ، من يراه من المختصةين دون أن يكةون ولمجلس إدارف المؤسسة أن يدعو 
  . له صوت معدود

وال يكون اجتماع المجلس صحيحاك إال بح ور أغلبية أع ائه بمن فيهم الرئيس وتحدد مةدف 
ع ةةوية المجلةةس وحةةاالت تجديةةدها أو سةةقوطها ونظةةام العمةةل بةةالمجلس وقواعةةد وإجةةراءات 

دار قراراتةه ومكافة ت ح ةور جلسةاته وجلسةات ومواعيد اجتماعاتةه واألغلبيةة الالزمةة إلصة
 . اللجان المتفرعة عنه، بقرار يصدر من مجلس الوزراء

 
 – 33 –مـادة 

 

يخت  مجلس اإلدارف برسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها  ةمن خطةة التنميةة العامةة  
 : للدولة ، وله على األخ 

وطويلةةة المةةدى ، فةةي  ةةوء الخطةةط والسياسةةات اإلسةةكانية قصةةيرف ومتوسةةطة و ةةو  -3
 . النمو اإلسكاني ، ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يحقق أهداف المؤسسة

 . اقتراا القوانين التي تحقق أهداف المؤسسة ، وإبداء الرأي فيما يقترا بهذا الشأن -1
 . إقرار إنشاء الوحدات السكنية في المناطق التي تخص  ألغراض الرعاية السكنية -1
 . مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة إقرار -7
 . الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة -1
إصةةدار القةةرارات الالزمةةة لتنظةةيم الشةةئون الماليةةة واإلداريةةة ، بمةةا فةةي ذلةةك اللةةوائ   -9

وكافةةة الالزمةة ألعمةةال االسةةتثمار والتوريةةد والمقةةاوالت والتعاقةةد علةةى المشةةروعات ، 
أعمةةال المناقصةةات والمزايةةدات ، وإصةةدار اللةةوائ  المتعلقةةة بةةنظم العةةاملين وتحديةةد 
مرتبةةاتهم وكافةةة القواعةةد المتعلقةةة بشةةؤونهم الوظيفيةةة بعةةد موافقةةة مجلةةس الخدمةةة 

 . المدنية
–  31 –مـادة 

 

يتةةولى إدارف المؤسسةةة مةةدير عةةام ، ويكةةون لةةه نائةةب أو أكثةةر ، ويصةةدر بتعييةةنهم مرسةةوم ، 
  . وذلك لمدف أربو سنوات قابلة للتجديد

ويمثةل المةدير العةام المؤسسةة فةي عالقتهةا بةةالغير وأمةام الق ةاء ، ويكةون لمةن يةوكلهم مةةن 
محامي المؤسسة أو غيرهم حق الح ور عنهةا أمةام كافةة الجهةات الق ةائية ، وحةق الطعةن 

عن تنفيذ السياسةة التةي  في األحكام أمام كافة درجات التقا ي ، ويكون المدير العام مسئوال
يرسمها مجلس اإلدارف ، ويخت  بإدارف المؤسسة وكةذلك القيةام بكةل مةا نة  فةي قةانون أو 
  . الئحة على اختصاصه به ، ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نةواب المةدير العةام

مسةبقة وال تخ و أعمال المؤسسة العامةة ألحكةام قةانون المناقصةات العامةـة ، وال للرقابةة ال
 . لديوان المحاسبة

 
–  31 –مـادة 

 

يقةةدم مةةدير عةةام المؤسسةةة إلةةى مجلةةس اإلدارف ، خةةالل ثالثةةة األشةةهر التاليةةة النتهةةاء السةةنة 
 : المالية ، ما يأتي
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الميزانيةةةة الختاميةةةة للمؤسسةةةة ، مشةةةفوعة ببيانةةةات تفصةةةيلية عةةةن مفةةةردات األصةةةول ( أ  
 . والخصوم

 حساب عام لإليرادات والمصروفات( ب
 . تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية( ج 
 
 

 البـاب الثانــي

 األحكــام العــامــــة

 –  37 –مـادة 
  

يةةتم تةةوفير الرعايةةة السةةكنية ل سةةر الكويتيةةة ، وفقةةاك ألسةةبقية تسةةجيل الطلبةةات بالمؤسسةةة ، 
  . بحسب نوع الرعاية السكنية ، من قسائم وبيوت وشقق

ويعتد في تطبيق أحكام هةذا القةانون ، بأسةبقية تسةجيل الطلبةات لةدى الهيئةة العامةة لإلسةكان 
  . قبل العمل به ، وذلك بعد تصنيفها حسب نوع الرعايةة السةكنية ، وطبقةا لرغبةات أصةحابها

ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارف المؤسسة بالشروط والقواعةد واألو ةاع 
لتي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات لمختلف أنواع الرعايةة السةكنية وتحويلهةا واإلجراءات ا

 .  من نوع إلى أخر ، وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها
واستثناء من أحكام الفقةرف األولةى تقةوم المؤسسةة بتةوفير المسةكن المالئةم للكويتيةة المعاقةة 
المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاء للشروط وال ةوابط التةي يصةدر 

 .بها قرار من مجلس اإلدارف 
 
 –  31 –مـادة  
 

  اآلتية أولوية خاصة في الرعاية السكنيــةاستثناء من أحكام المادف السابقة ، يكون للفئات 
 . أسر الشهداء -3

  .      أسر األسرى ومن فـي حكمهم من المدنيين المرتهنين -1

 . أسر األيتام القصر  -1

 . أسر المعاقيــن  -7

يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارف المؤسسة بالشةروط والقواعةد واإلجةراءات و
األولويةةات المنصةةو  عليهةةا فةةي هةةذه المةةادف ، وتحديةةد مفهةةوم الةةالزم توفرهةةا لإلفةةادف مةةن 

  .  اإلعاقة ومفهوم األسر التي تفيد من هذه األولويات
وتحسةةب أولويةةة الحاصةةلين علةةى الجنسةةية الكويتيةةة بالتأسةةيس بعةةد العمةةل بهةةذا القةةانون مةةن 

 .ة تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسي
 

 –  39 –مـادة 
 

يشةةترط للحصةةول علةةى الرعايةةة السةةكنية المنصةةو  عليهةةا فةةي هةةذا القةةانون ، أال يكةةون رب 
األسرف مالكاك لعقار أو مشتركاك في ملكية عقار يوفر ألسرته الرعاية السكنية المناسبة ، وفةي 
تطبيق هذا الحكم ، يعتبر العقار مملوكاك لرب األسرف إذا كان قد آل عةن طريقةة ، بةأي وسةيلة 

  . مباشرف أو غير مباشرف إلى زوجته أو إلى أحد أوالده الذين يعولهمكانت ، 
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وتحدد قواعد وشروط تطبيةق أحكةام الفقةرف السةابقة ، بقةرار يصةدر مةن الةوزير بعةد موافقةة 
 . مجلس إدارف المؤسسة

 
 –  34 –مـادة 

 
سةنوات مةن تلتزم المؤسسةة بتةوفير الرعايةة السةكنية لمسةتحقيها فةي مةدف ال تجةاوز خمةس  

  . تةةةةةةةةةةةةةاريخ تسةةةةةةةةةةةةةجيل طلةةةةةةةةةةةةةب الحصةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةةةةةذه الرعايةةةةةةةةةةةةةة
واسةةتثناء مةةن أحكةةام الفقةةرف السةةابقة ، يكةةون تةةوفير الرعايةةة السةةكنية للمسةةتحقين المسةةجلة 
طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، خالل مةدف ال تجةاوز ثمةاني سةنوات مةن تةاريخ العمةل 

  اتهم أثنةةةةةةاء هةةةةةةذه المةةةةةةدف،بةةةةةةه ، وبالنسةةةةةةبة إلةةةةةةى المسةةةةةةتحقين الةةةةةةذين تسةةةةةةجل طلبةةةةةة
  . يتم توفيرها لهم خاللها أو بمراعاف المدف المنصو  عليها في الفقرف السابقة أيهما أكبر

 
 –  31 –مـادة 

 
يجوز االستبدال بين أنواع الرعايةة السةكنية فيمةا بةين الحاصةلين عليهةا أو فيمةا بيةنهم وبةين 
المؤسسة ، وذلك في الحاالت وطبقا للشةروط والقواعةد واألو ةاع واإلجةراءات التةي يصةدر 

   .بها قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارف المؤسسة
–   39 –مـادة 

 
اعتبةةاراك مةةن أول الشةةهر التةةالي النق ةةاء شةةهر مةةن تةةاريخ تقديمةةه طلةةب  يسةةتحق رب األسةةرف

مقداره مائةة وخمسةون دينةاراك كويتيةاك تدفعةه لةه  إيجار شهري الحصول على الرعاية السكنية
 . حتى حصوله على الرعاية السكنية  المؤسسة شهرياك 

إيجار نقدي فإذا قل  وال يستحق هذا البدل رب األسرف الذي يتمتو بحكم وظيفته بسكن أو بدل
البدل النقدي الذي يتقا اه عن بدل االيجار المقةررف فةي الفقةرف السةابقة دفعةت لةه المؤسسةة 

 .وفقاك لحكم الفقرف المذكورف , الفرق بين البدلين 
وفي جميو األحوال ال يستحق رب األسرف أي فروق مالية عن الفترف الما ةية السةابقة علةى 

 .ادف تاريخ العمل بحكم هذه الم
 

–   11 –مـادة 
 
يجوز إفادف األسةرف المشةمولة بالرعايةة السةكنية مةن المزايةا الجديةدف أو الزيةادف فةي المزايةا  

التي قررها هذا القانون ، طبقاك للشروط والقواعةد التةي يحةددها قةرار يصةدر مةن الةوزير بعةد 
موافقة مجلس إدارف المؤسسة ، ويسرى هذا الحكةم علةى المزايةا والزيةادف فيهةا التةي يصةدر 

 . القرارات المشار إليها في هذا القانون وطبقاك ل حكام الواردف فيهبها أحد 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 

 الثالــثالبـاب 

 في توفير القسائم والبيوت والشقق

 

–   13 –مـادة 
  . تتةةولى المؤسسةةة توزيةةو القسةةائم علةةى مسةةتحقيها بةةثمن رمةةزي يحةةدده مجلةةس اإلدارف

فةةةي المنطقةةةة الواحةةةدف ، أال بالقةةةدر الةةةذي تقت ةةةيه  وال يجةةةوز أن تتفةةةاوت مسةةةاحات القسةةةائم
  . ال رورات الفنية للتقسيم

–   11 –مـادة 
  :   يشترط الستحقاق قسيمة 

أال يكون قد ثمن لرب األسرف عقار بمبلت يزيد على مةائتي ألةف دينةار كةويتي ويعتبةر   -3
العقار مملوكاك لرب األسرف إذا كةان قةد آل عةن طريقةه بةأي وسةيلة كانةت ، مباشةرف أو 

  غير مباشرف ، إلى زوجته أو إلى أحد أوالده الذين يعولهم

ر كذلك من كان مسةتحقاك لقةرض أن يكون رب األسرف قادراك على بناء القسيمة ، ويعتب -1
الرعاية السكنية المنصو  عليه في هذا القانون ، أو كان قد ثمن لةه عقةار بمبلةت ال 

 . يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين

وتحدد قواعةد وشةروط تطبيةق أحكةام البنةدين السةابقين ، وزيةادف الحةد المنصةو  عليةه فةي 
 . وافقة مجلس إدارف المؤسسةبقرار من الوزير بعد م( 3)البند 

–   11 –مـادة  
   

 : يلتزم المستحق للقسيمة بما يلي
سداد قيمة القسيمة قبل الموعد المحدد إلدراج أسماء المستحقين في كشوف القرعةة   -3

وأال اعتبر قرار التخصي  كأن لم يكةن ، بشةرط إخطةار المسةتحق بقةرار التخصةي  
المسةةتحقين فةةي هةةذه الكشةةوف بكتةةاب مسةةجل بعلةةم وبالموعةةد المحةةدد إلدراج أسةةماء 

 . الوصول قبل حلول هذا الموعد بأكثر من شهرين
بأن يشرع في البناء عليها خالل سنه من تاريخ تسليمه القسةيمة علةى أن يةتم البنةاء   -1

   . عليها خالل مدف أقصاها ثالث سنوات من هذا التاريخ
 –  17 –مـادة 

والشقق على األسر المسجلة طلباتها لهذا النوع مةن الرعايةة لتزم المؤسسة بتوزيو البيوت ت
السكنية على مستحقيها طبقاك للتكلفة الفعلية بمراعاف الثمن الرمزي للمتر المربو من األرض 

من هةذا القةانون وبشةرط أال تجةاوز قيمةة البيةت أو الشةقة الحةد ( 13)المشار إليه في المادف 
  . في القانوناألقصى لمبلت القرض المنصو  عليه 

وال يجةةوز أن يتحمةةل المسةةتحق للشةةقة أال بنصةةيبها مةةن قيمةةة األرض واألساسةةات والمنةةافو 
المشتركة بحسب مساحة الشةقة إلةى مجمةوع مسةاحة المبنةي ، ومةا يخة  الشةقة أو الشةقق 

   األخرى من مزايا
 –  11 –مـادة 

يشترط فيمن يخص  له بيت حكومي أو شقة أال يكون رب األسرف مالكا لعقار تةم اسةتمالكه 
مةن هةذا ( 11)وتثمينه بمبلت يجاوز الحد األقصى لقيمة القرض المنصو  عليه فةي المةادف 

القانون ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكاك لرب األسرف إذا كان قد آل عن طريقةة ، 
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  باشةةةةرف أو غيةةةةر مباشةةةةرف ، إلةةةةى زوجتةةةةه أو أحةةةةد أوالده الةةةةذين يعةةةةولهمبةةةةأي وسةةةةيلة م
ويسدد ثمن البيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقاك للشروط والقواعد التي تحدد بقةرار مةن 

 .ة الوزير بعد موافقة مجلس إدارف المؤسس
 –  19 –مـادة 

ألحكام هذا القةانون ، مةا يسري على ملكية الشقق والطوابق للوحدات التي يتم توزيعها طبقاك 
ورد في القانون المدني من تنظيم لهذا النوع من الملكية ، وذلك فيما ال يتعارض مو مةا ورد 
من أحكام في هذا القةانون ، ويقةوم قةرار التخصةي  مقةام المسةتند المثبةت لملكيةة الشةقة أو 

مةةن القةةانون ( 119)الطةةابق فةةي تكةةوين وشةةهر اتحةةاد إدارف العقةةار وصةةيانته ألحكةةام المةةادف 
  . المدني

 –  14 –مـادة 
يجب أن ال تقل مساحـة القسيمة أو مساحـة ارض البيت الحكومي عـن أربعمائـة متر مربو 

ويجب تخصي  جميو البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم  ( 1م711) 
الواردف المشار إليها وبالشروط  3991لسنة  14المستصلحة وفقاك ألحكام القانون رقم 

 .فيهما 
ويقو باطالك بطالناك مطلقاك وكأن لم يكن حجز ألي من هذه البيوت أو الشقق او القسائم ألي 
سبب من األسباب أو تخصيصها ألي جهة أو التصرف فيها على أي وجه بالمخالفة ألحكام 

 .الفقرف السابقة 
 الرابـــعالبـاب 

 فـــي توفير القـــروض

 
 –  11 –مـادة 

 
يقوم بنك التسليف واالدخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية ، لبناء المساكن أو 

  .إلصالحها وترميمها لشرائها أو زيادف االنتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو
وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بال فوائد ، وتحدد قيمة القرض الممنوا لبناء 

ين ألف دينار كويتي ، ويجوز زيادته بمرسوم، بعد اخذ رأي مجلس شرائه ، بسبعلسكن أو 
  . إدارف البنك

وتحدد بقرار من مجلس إدارف البنك ، حاالت وشروط وقواعد وإجراءات من  القروض 
وفئاتها لباقي األغراض المنصو  عليها في هذه المادف ، وكذلك حاالت تأجيل بعض 

  . األقساط أو تخفيض قيمتها
أو ولياك  األحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاك  وفي جميو

عن القرض المخص  ( ك .د 1111) طبيعياك لمعاق بمبلت خمسة أالف دينار كويتي 
ألقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في األسرف 

 (ك .د 31111) أكثر من معاق كانت الزيادف في القرض عشرف أالف دينار كويتي 
ال يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد وال , اإلقراض األخرى  ومو مراعاف توافر شروط

 .زيادف قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيو سكنه للمرف األولى 
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 –  19 –مـادة 
 

يصدر قرار من مجلس إدارف البنةك ، بالقواعةد والشةروط التةي تسةتحق طبقةاك لهةا القةروض ، 
  : في الحاالت التالية

القسائم والبيوت والشقق ، ولو كان قةد تةم إسةقاط أقسةاط التمليةك والقةروض ، شراء  -3
م المشةار 3991لسةنة ( 11)بما في ذلك العقارات التي شملها المرسةوم بقةانون رقةم 

  . إليه ، أيا كانت مساحتها
البنةةاء أو التعليةةة أو التوسةةعة فةةي البيةةوت القائمةةة ، بشةةرط أن تسةةم  بةةذلك أساسةةات  -1

ميماتها أو االرتفاعات المسموا بها في المنطقة طبقاك للقواعد المقةررف المباني أو تص
  . لذلك

هةةدم العقةةار إلعةةادف بنائةةه بشةةكل أوسةةو ، يسةةم  بتةةوفير رعايةةة سةةكنية أف ةةل ل سةةرف  -1
  . ولباقي أفرادها الذين كونوا أسرا جديدف

 .غير مستحقين لهذه الرعاية  استحقاق القرض لكل مالك على الشيوع -7
 . األخرى التي يحددها قرار يصدر من مجلس إدارف البنك الحاالت -1

 
وفي جميو األحوال المنصو  عليها في البنود السابقة ، يشةترط موافقةة المالةك علةى رهةن 

 . العقار  ماناك لقيمة القرض ، إذا كان غير مملوك لطالب القرض
–   11 –مـادة 

 
يقةل عةن ثالثمائةة ألةف  بمبلةت أو بيعةه وتثمينةهإذا كان رب األسرف مالكةاك لعقةار تةم إسةتمالكه 

مةةن هةةذا ( 11)المنصةةو  عليةةه فةةي المةةادف  مةةن  القةةرض  (ك .د 111111) دينةةار كةةويتي 
بشرط أن ال يزيد مبلت القرض ومقدار االسةتمالك والتثمةين او البيةو علةى ثالثمائةة القانون ، 

بةةر العقةةار مملوكةةاك لةةر ب ، وفةةي تطبيةةق هةةذا الحكةةم يعت( ك .د 111111) ألةةف دينةةار كةةويتي 
األسرف إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيله كانت ، مباشرف أو غير مباشرف إلى زوجته ، أو 

وذلةةك دون إخةةالل بحةةق األوالد فةةي الحصةةول علةةى الرعايةةة  إلةةى أحةةد أوالده الةةذين يعةةولهم
تةةوافرت وفقةةاك لإلجةةراءات التةةي ي ةةعها مجلةس إدارف بنةةك التسةةليف واالدخةةار متةةى , السةكنية 

  .فيهم شروط استحقاقها 
 الخامـــسالبـاب 

 أحكــام ختاميـــــة

 

–   13 –مـادة 
 

 ال يجوز استخدام الرعاية السكنية المنصو  عليها في هذا القانون في غير ما خصصت له

ويصدر قرار من الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارف المؤسسةة ، بتحديةد االلتزامةات المختلفةة 
التي يفر ها نظام الرعاية السكنية على المنتفعين به ، وجزاء اإلخالل بهذه االلتزامةات ، أو 
بالتزامات التي يةن  عليهةا هةذا القةانون ، وقواعةد تخصةي  السةكن الجديةد للمةواطن الةذي 

  . علةةةةةةي مشةةةةةةروع للدولةةةةةةة ، وشةةةةةةروط تةةةةةةأجير السةةةةةةكن الحكةةةةةةومي يقةةةةةةو مسةةةةةةكنه
وفةةي حالةةة مخالفةةة شةةروط التخصةةي  ، ينةةذر المخةةالف بكتةةاب مسةةجل بعلةةم الوصةةول بإزالةةة 
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وينشر هذا اإلنذار في إحدى الصةحف الكويتيةة العربيةة المخالفة خالل مهلة يحددها اإلنذار ، 
كن بنةوع المخالفةة ومةدف اإلنةذار  اليومية وفي الجريدف الرسمية مةو و ةو ملصةق علةى المسة

وللمؤسسة بعد انق اء مهلة اإلنذار مو استمرار المخالفة استرداد المسكن إدارياك اذا لم تكن 
ملكيته قد انتقلت إلى من خص  له وذلك بعد مرور ثالثين يوماك على األقل من إعادف إعالنه 

 .تفاع مو اعتبار ما سدده مقابالك لالن, وفقاك لإلجراءات ذاتها 
–   11 –مـادة 
 

فةةي حالةةة وفةةاف أي مةةن الةةزوجين الكةةويتيين دون أوالد ، قبةةل إصةةدار وثيقةةة التملةةك، تصةةدر 
الوثيقة باسم الزوج اآلخر ، وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متةى أسةتمر قسةط 

مةةن  التمليةةك أو القةةرض قائمةةاك بعةةد تةةاريخ اإلصةةدار ، ووفقةةاك لل ةةوابط التةةي يصةةدر بهةةا قةةرار
  . الوزير ، بعد موافقة مجلس إدارف المؤسسة

وإذا توفيةت األم الكويتيةة المتزوجةة مةن غيةر كةويتي ، والمتمتعةة بالرعايةة السةكنية ، يكةةون 
ألوالدها ، بعد وفاتها ، حق البقاء فةي السةكن إلةى أن يةتم زواج البنةات أو بلةوا األبنةاء سةن 

 . السادسة والعشرين
–   11 –مـادة 

 
تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصي  قسائم أو مساكن لهم ، وفقةاك ألحكةام هةذا 
القانون ، بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاك للقواعد واإلجةراءات التةي يصةدر بهةا قةرار مةن 
الةةوزير بعةةد موافقةةة مجلةةس إدارف المؤسسةةة ، ويسةةتثني مةةن شةةرط المةةدف المواطنةةون الةةذين 

ة األميريةةة وأسةةقطت عةةنهم أقسةةاط البيةةوت سةةواء كةةانوا مةةن ذوي الةةدخل شةةملتهم المكرمةة
  . المحةةدود أو ممةةن حصةةلوا علةةى قسةةائم فتصةةدر لهةةم هةةذه الوثةةائق دون التقيةةد بشةةرط المةةدف

ومةةو عةةدم اإلخةةالل بأحكةةام الفقةةرف السةةابقة تكةةون أثمةةان المسةةاكن التةةي تخصةة  لمسةةتحقي 
صدور وثةائق التمليةك، مصةحوبة بتقريةر رهةن الرعاية السكنية ب مان الحكومة حتى تاريخ 

 . عقاري ، متى أستمر قسط التمليك أو القرض قائماك بعد هذا التاريخ
–   17 –مـادة 

 
تقةةدم الحكومةةة تقريةةراك سةةنوياك إلةةى مجلةةس األمةةة عةةن تنفيةةذ الخطةةط والسياسةةات اإلسةةكانية ، 

  ريخ العمل بهذا القانونوتكون هذه التقارير نصف سنوية خالل السنوات الخمس التالية لتا
–   11 –مـادة 

 
يصدر خالل سنة من تاريخ العمل بهةذا القةانون قةرار مةن مجلةس الةوزراء بالنظةام األساسةي 
للمؤسسة ويحةدد هةذا القةرار كيفيةة نقةل حقةوق والتزامةات كةل مةن الهيئةة العامةة لإلسةكان ، 

إلةى المؤسسةة والجهةة التةي تنتقةل إليهةا اإليةداعات  وبنك التسليف واالدخةار والعةاملين بهمةا
والمدخرات التي تمت بالبنك المذكور مو عدم اإلخالل بحةق المةودع والمةدخر فةي اسةتردادها 

  . مةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةك أو الجهةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةي نقلةةةةةةةةةت إليهةةةةةةةةةا اإليةةةةةةةةةداعات والمةةةةةةةةةدخرات
لةةى االئتمةةان ويحةةدد القةةرار كةةذلك الجهةةة التةةي تنتقةةل إليهةةا حقةةوق والتزامةةات البنةةك بالنسةةبة إ

 . الزراعي وقروض الزواج
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–   19 –مـادة 
 

تسةةتمر الهيئةةة العامةةة لإلسةةكان وبنةةك التسةةليف واالدخةةار فةةي تمتةةو كةةل منهمةةا بشخصةةيتها 
االعتباريةةة وميزانيتهةةا الملحقةةة أو المسةةتقلة وقيةةام مجلةةس إدارف كةةل منهمةةا بالتشةةكيل ونظةةام 

لسةةنة ( 31)م ، والقةةانون رقةةم 3991لسةةنة ( 11)العمةةل الةةوارد فةةي كةةل مةةن القةةانون رقةةم 
وذلك إلةى أن يصةدر قةرار مجلةس الةوزراء المشةار إليةه فةي المةادف م المشار إليهما ، 3947

السابقة ، ويقوم كل منهما في حدود األغراض التي إنشئا من أجلها بممارسةة االختصاصةات 
والصالحيات المنصو  عليها في هذا القانون ، ويحدد بقرار مةن مجلةس الةوزراء مةا يئةول 

، ومةن صةالحيات واختصاصةات وذلةك إلةى إلى كل منهما من مةوارد المؤسسةة ورأس مالهةا 
  . أن يصدر النظام األساسي المشار إليه

ويعهد إلى مدير عام الهيئةة خةالل هةذه الفتةرف بإعةداد النظةام األساسةي واللةوائ  والتنظيمةات 
والقرارات الالزمة لقيةام المؤسسةة بمباشةرف صةالحياتها الكاملةة طبقةاك ألحكةام هةذا القةانون ، 

  .ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئـة أو غيرهــا وله أن يستعين في
 مكرراك  –  19 –مـادة 

 1111لسةنة (  4) والقةانون رقةم  3991لسةنة (  31) تسري أحكةام كةل مةن القةانون رقةم 
على كل من الباب الثالث مكرراك والباب الرابةو مكةرراك مةن هةذا  األحوالالمشار إليهما بحسب 

 .القانون فيما لم يرد بشأنه ن  فيه وبما ال يتعارض مو أحكامه 
والمةادف ( مكةرراك  14) ويستثني مجلس اإلدارف للشركة المؤسسة وفقاك ألحكام كل من المادف 

يملكهةا  أنالتةي يجةب  األسةهمد من هذا القانون من شرط النسبة المحةددف لعةد( مكررا  11) 
 .المشار إليه  3991لسنة (  31) وفقاك ألحكام القانون رقم  اإلدارفع و مجلس 

 
–   14 –مـادة 

م وكةةةل نةةة  3947لسةةةنة ( 31)م والقةةةانون رقةةةم 3991لسةةةنة ( 11)يلغةةةى القةةةانون رقةةةم 
  يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك مو عدم اإلخالل بأحكام المادف السابقة

 
–   11 –مـادة 

 
تسةةري اللةةوائ  والقةةرارات المعمةةول بهةةا قبةةل صةةدور هةةذا القةةانون إلةةى أن تصةةدر اللةةوائ  

  . من هذا القانون( 19)والقرارات المنصو  عليها فيه مو مراعاف أحكام المادف 
 

  -  19 –مـادة 
 
اعتبةاراك مةن أول الشةهر التةالي النق ةاء  ينشر هذا القانون فةي الجريةدف الرسةمية ويعمةل بةه 

مةن هةذا القةانون  31، 31،33،31، 3ثالثة أشهر على تاريخ نشره ، عةدا نصةو  المةواد 
مةن هةذا (  11)فيعمل بهةا مةن تةاريخ صةدور قةرار مجلةس الةوزراء المشةار إليةه فةي المةادف 

 . القانون
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  -  71 –مـادة 
   

  تنفيذ أحكام هذا القانون -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء 
 أمير الكويت

 الصباا األحمدجابر 
 هـ 3737 األولربيو  11: صدر بقصر بيان في 

 م 3991سبتمبر  33: الموافق 
 

 


