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قانون رقم [ ]74لسـنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية

بعد اإلطالع على الدسـتور ،
-

-

وعلى القانون رقم [ ]11لسنه  1910بإصدار قانون الشركات التجارية.
وعلى القانون رقم [ ]10لسنة  1917بإنشاء ديوان المحاسبة .
وعلى القانون رقم [ ]11لسنة  1917في شينن نيع الملكيية واالسيتيءء المؤقي للمنفعية
العامة .
وعلى القانون رقم [ ]14لسنة  1917ف شنن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم [ ]10لسنة  1911بإنشاء بنك التسليف واالدخار.
وعلى القانون رقم [ ]11لسنة  1942ف شنن بلدية الكوي والقوانين المعدلة له.
وعلييى القييانون رقييم [ ]11لسيينة  1947بإنشيياء الهيئيية العاميية لإلسييكان والقييوانين

المعدلة له.
 وعلييى المرسييو بقييانون رقييم [ ]11لسيينة  1941بقواعييد إعييداد الميعانييية العامييةوالرقابة على تنفيذها والحساب الختام .
 وعلى القانون رقم [ ]14لسنة  1910بإصدار القانون المدن . وعلى القانون رقم [ ]101لسنة  1910ف شنن نظا أمءك الدولة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم [ ]14لسنة 1911ف شنن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر. -وعلييى المرسييو بقييانون رقييم [ ]20لسيينة  1992بشيينن اإلعف ياء ميين قييرو بنييك

التسليف واالدخار وأقساط البيوت الحكومية .
 وعلييى قييرار مجل ي الييواراء رقييم [ ]1111لسيينة  1919ف ي شيينن نظييا الرعايييةالسكنية.
 -وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
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الباب األول

املؤسسة العامة للرعاية السكنية
( مادة ) 1

تنشيين مؤسسيية عاميية ذات ميعانييية مسييتقلة  ،تسييمى "" المؤسسيية العاميية للرعاييية
السييكنية "" وتكييون لهييا الشخصييية االعتبارييية  ،وتخض ي إلشييرا الييواير المخييت
بشئون اإلسكان  ،ويشار إليهما ف هذا القانون بالواير والمؤسسة .
( مادة )2( )1( ) 2

يتكون رأس مال المؤسسة من حصتين  ،نقدية وعينيه:
أورً  :الحصة النقدية :
ومقييدارها ( 1010000000000د.ك ) ( مليييار وسييتما ة مليييون دينييار كييويت )،
يخول واير المالية أداء العيادة فيها دفعه واحدة أو عليى دفعيات  .ويجيوا تيوفير
التمويل الءا عن طريق االسيتعانة بالجهيات الحكوميية والهيئيات والمؤسسيات
العامة.
 ) 1البند (أور) مستبدل بالقانون رقم ( )12لسنة  ، 1991وكان نصه قبل التعديل .
[أورً الحصة النقدية :ومقدارها آلفيا ملييون دينيار كيويت  ،يخيول وايير الماليية أداءهيا دفعية واحيدة أو
على دفعات  ،ويعتبر مدفوعاً من رأس ميال المؤسسية ميا سيبق دفعيه لبنيك التسيليف واالدخيار بالقيانون
رقم ( )10لسنة 1911ألغرا اال تمان العقاري  ،وناتج تصفيه المركع المال للبنك فيما يخي هيذه
األغيييرا  ،ويجيييوا تيييوفير التموييييل اليييءا عييين طرييييق االسيييتعانة بالجهيييات الحكوميييية والهيئيييات
والمؤسسييات العاميية وغيرهييا وعييدل بالقييانون رقييم  71لسيينة  2004وكييان نصييه قبييل التعييديل أوالً :
الحصة النقدية  :ومقدارها ( 100مليون دينار كويت ) يخول واير المالية أداءهيا دفعيه واحيدة أو عليى
دفعات  ،ويجوا توفير التمويل الءا عن طريق االستعانة بالجهيات الحكوميية والهيئيات والمؤسسيات
العامة وغيرها .
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ثانياً  :الحصة العينية :
وتتكيييون مييين األراضيي المخصصييية حالييياً  ،وكيييذلك التيي تخصيي
ألغرا الرعاية السكنية .

( مادة ) 1

-1
-2
-1
-7
-1
-1
-4

-1
-9

مسيييتقبء

)2

يدخل ف موارد المؤسسه  ،األموال واإليرادات اآلتيـة  :ـ
حصيلة بي القسا م وأقساط تملييك البييوت والشيقق  ،المقدمية لمسيتحق الرعايية
السكنية.
حقوق الهيئة العامة لإلسكان لدي الغير  ،واألموال الناتجة عن تصفيه الهيئة .
مييا تقترضييه المؤسسيية ميين أمييوال الحكوميية أو بضييمانها  ،وكييذلك المبييال الت ي
تدرجها الدولة ف ميعانية المؤسسة لدعم مواد البناء ومستلعماته .
التبرعات والهبات والوصايا الت يقرر مجل إدارة المؤسسة قبولها.
المبال الت تخصصها الدولة لسد العجع ف ميعانية المؤسسه.
النسبة المئوية من صاف أرباح الصندوق الكويت للتنميية االقتصيادية العربيية
المقررة بمقتضى القانون رقم ( )11لسنة 2001.
مقابييل االنتفييا أو التيينجير الييذت يتقييرر تحصيييله ميين قيياطن البيييوت منخفضيية
التكاليف التى تخص لمن يسيتحقها وفقيًا للقواعيد والشيروط التيى يصيدر بهيا
قرار من الواير بعد موافقة مجل اإلدارة.
عا ييدات بي ي العقييارات بييالمعاد العلن ي وفق ياً ألحكييا القييانون رقييم ( )24لسيينة
 1991المشار إليه.
عا د استثمار المؤسسة ألموالها.
( مادة )4( )3( ) 7

 ) 1البنييد ( )1معييدل بالقييانون رقييم ( )12لسيينة  ، 1991وكييان نصييه قبييل التعييديل [ حصيييلة بي ي القسييا م
وأقساط تمليك البيوت والشقق والقرو المقدمة لمستحقـ الرعاية السكنية].
 ) 2أضيف البنود أرقا [  ] 9 ، 1 ، 4 ، 1بالقانون رقم  4لسنة 2001
 ) 3ألغى البند [ ]1بموجب القانون رقم  12لسنة  1991وكان نصه – 1 ( :تيسير اال تمان العقاري
ألغرا الرعاية السكنية].
 ) 4عدل البند [ ]10بالقانون رقم  21لسنة  2001وكان نصه قبل التعديل [  – 10استثمار أموالها بما
يساعدها على الوفاء بالتعاماتها ف تحقيق أغرا الرعاية السكنية].
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تتولى المؤسسة تطبيق نظا الرعاية السكنية المنصوص عليه ف هذا القيانون.
ولها ف سبيل تحقيق ذلك أن تقو بما ينت :ـ
 - 1إعداد تصاميم األحياء والوحدات السكنية ألغرا الرعاية السكنية للمواطنين
والتنسيق ف ذلك م الجهات المعنية وفقًا لسياسات وخطط الدولة.
 - 2التعاون م الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافيق العامية ليحيياء السيكنية
المشار إليها  ،والتعاون م الجهيات المتخصصية في مجياالت البنياء والتعميير
واإلسكان .
 - 1توفير العدد المناسب من البدا ل السكنية المنصوص عليها ف هذا القانون لمين
تتوفر فيهم شروطها.
 - 7بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة ف ذلك.
 (( - 1ملغاة ))
 - 1االسييتعانة بتجييارب الييدول األخييرت فيي مجيياالت اإلسييكان  ،واالسييتفادة ميين
الشركات العالمية ذات الخبرة المتميعة ف هذا المجال .
 - 4إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باإلسكان وبتمويل المشاري الخاصة به.
 - 1اقتراح سياسة الدعم المناسب لتوفير مواد البناء ومستلعماته لمستحق الرعايية
السكنية.
 - 9توفير بدل اإليجار.
 -10استثمار أموالها – فيما عدا مشيروعات الرعايية السيكنية  -بميا يسياعدها عليى
الوفاء بالتعاماتها ف تحقيق أغرا الرعاية السكنية.
( مادة ) 1

للمؤسسة ف سبيل تحقيق أغراضها  ،حيق تمليك العقيارات والمنيـقوالت وحيق
التصر فيها .وتعتبر أغرا الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة ف تطبييق
أحكا القيانون رقيم ( )11لسينة  1917المشيار إلييه في شينن نيع الملكيية واالسيتيءء
المؤق للمنفعة العامة .
وتعتبر األموال المخصصة للرعاية السكنية ف حكم المال العا .
( مادة ) 1

 ) 1عدل المادة [ ]1فقرة األخيرة بالقانون رقم ( )4لسنة  2001وكان نصها قبل التعديل [ للمؤسسية في
سييبيل تحقيييق أغراضييها  ،حييق تملييك العقييارات والمنقييوالت وحييق التصيير فيهييا  .وتعتبيير أغييرا
الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة ف تطبيق أحكا القانون  11لسنة  1917المشار إليه ].
 ) 2عدل المادة ( )1بالقانون رقم  4لسنة  2001ثم ألغي بالقانون رقم  21لسنة  2001وكان نصها قبيل
التعديل:
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ملغاة

( مادة) 4
ملغاة

( مادة ) 1

تعتبيير مسيياهمة الشييركات العالمييية الداخليية ببرنييامج العمليييات المتقابليية ف ي مشيياري
الرعاية السكنية وفاء بجعء من التعاماتها بموجب هذا البرنامج.
( مادة ) 2( ) 9

تقيييو المؤسسييية بالتعييياون ميي الجهيييات المعنيييية  ،بإعيييداد ومتابعييية الدراسيييات
واألبحيياث العالمييية المتعلقيية بنعمييال التصيياميم اإلنشييا ية واألصييول الفنييية لهييا  ،طبق يًا
للمواصيييفات القياسيييية المعميييول بهيييا فيي اليييدول المتقدمييية  ،وبمراعييياة طبيعييية التربييية
والمناخ ،وذلك بهد تخفيض تكلفية البنياء عين كاهيل مسيتحق الرعايية السيكنية مين
المواطنين إلى أقصى حد ممكن  ،م مراعاة الحفاظ على سءمة البناء وأمانه .
ويصدر قرار من بلدية الكوي  ،باالتفاق م المؤسسة  ،بالمواصفات القياسيية
لإلنشييياءات والمبيييان التي ي تيييتمخض عنهيييا الدراسيييات واألبحييياث وتحقيييق األهيييدا
المنصوص عليها ف الفقرة السابقة.
وتتولى المؤسسة إعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها اإلسكانية وفقاً للينظم
والمعايير العامة المعمول بها ف بلدية الكوي .
شييركات تتصييل بنغراضييها وتسيياعد علييى

[ للمؤسسيية أن تؤس ي بمفردهييا أو تشييارك ف ي تنسييي
تحقيقها  ،أو تساهم ف رأس مالها.
وال يجوا أن يتضمن نصيب المؤسسة ف الشركات التى تؤسسيها أو تشيارك في تنسيسيها أو تسياهم
ف رأس مال أت حصة عينية  ،ويعتبر بياطء بطءنيا مطلقيًا كيل تصير ييتم عليى خيء حكيم هيذه
الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار ].
 ) 1عدل المادة ( )4بالقانون رقم  4لسنة  2001ثم ألغي بالقانون رقم  21لسنة  2001وكان نصها قبيل
اإللغاء ( للمؤسسة القييا بتموييل الشيركات المملوكية لهيا أو للدولية أو ألحيدت الهيئيات والمؤسسيات
العامة ملكية كاملة  ،وكذلك شيركات المسياهمة ذات االكتتياب العيا التي ييدخل النشياط العقياري في
أغراضها وذلك لقيا بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا ألحكا هذا القانون ).
 ) 2أضيف فقرة جديدة إلى المادة ( )9بالقانون رقم ( )4لسنة .2001
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( مادة ) 10

إدارة ،يشييكل بقييرار ميين مجليي

الييواراء  ،بر اسيية

يكييون للمؤسسيية مجليي
الواير وعضويـة كل من  :ـ
 - 1المدير العا للمؤسسة .
 - 2سيييتة ال تقيييل درجييياتهم عييين درجييية وكييييل واارة مسييياعد  ،يمثليييون الجهيييات
المختصة والت لها عءقة باإلسكان .
 - 1ثءثة من ذوي الخبرة واالختصاص .
ولمجليي إدارة المؤسسييية أن ييييدعو لحضيييور جلسييياته ،مييين ييييراه مييين
المختصين دون أن يكون له صوت معدود.
وال يكييون اجتمييا المجلي صييحيحًا إال بحضييور أغلبييية أعضييا ه بميين
فيهم الر ي .
وتحيييدد ميييدة عضيييوية المجليي وحييياالت تجدييييدها أو سيييقوطها ونظيييا العميييل
بالمجل وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتيه واألغلبيية الءامية إلصيدار قراراتيه
ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجيان المتفرعية عنيه ،بقيرار يصيدر مين مجلي
الواراء.
( مادة ) 11

يخيت مجلي اإلدارة برسيم السياسيية العامية للمؤسسيية وأهيدافها ضييمن خطيية
التنمية العامة للدولة ،وله على األخ  :ـ
 - 1وضي الخطييط والسياسييات اإلسييكانية قصيييرة ومتوسييطة وطويليية المييدت  ،في
ضوء النمو اإلسكان  ،ومتابعة تنفييذها وتقييمهيا وتطويرهيا بميا يحقيق أهيدا
المؤسسة.
-2
-1

اقتراح القوانين الت تحقق أهدا المؤسسة ،وإبداء الرأي فيما يقترح بهذا الشنن .
إقرار إنشاء الوحدات السكنية ف المناطق الت تخص ألغرا الرعاية السكنية

-7
-1
-1

إقرار مشرو الميعانية والحساب الختام قبل تقديمهما للجهات المختصة .
الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة .
إصييدار القييرارات الءاميية لتنظيييم الشييئون المالييية واإلدارييية  ،بمييا ف ي ذلييك
الليييوا ل الءامييية ألعميييال االسيييتثمار والتورييييد والمقييياوالت والتعاقيييد عليييى
المشيييروعات  ،وكافييية أعميييال المناقصيييات والمعاييييدات  ،وإصيييدار الليييوا ل
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المتعلقيية بيينظم العيياملين وتحديييد مرتبيياتهم وكافيية القواعييد المتعلقيية بشييؤونهم
الوظيفية بعد موافقة مجل الخدمة المدنية .

( مادة ) 12

يتولى إدارة المؤسسية ميدير عيا  ،ويكيون ليه نا يب أو أكثير ،ويصيدر بتعييينهم
مرسو  ،وذلك لمدة أرب سنوات قابلة للتجديد .
ويمثل المدير العا المؤسسية في عءقتهيا بيالغير وأميا القضياء  ،ويكيون لمين
ييييوكلهم مييين محيييام المؤسسييية أو غييييرهم حيييق الحضيييور عنهيييا أميييا كافييية الجهيييات
القضا ية  ،وحق الطعن ف األحكا أما كافة درجات التقاض  ،ويكون الميدير العيا
مسييئوال عيين تنفيييذ السياسيية التي يرسييمها مجلي اإلدارة  ،ويخييت بييإدارة المؤسسيية
وكييذلك القيييا بكييل مييا ني في قييانون أو ال حيية علييى اختصاصييه بييه  ،ويجييوا لييه أن
يفو ف بعض اختصاصاته نواب المدير العا .

( مادة ) 11

اإلدارة  ،خءل الثءثة أشهر التالية النتهاء

يقد مدير عا المؤسسة إلى مجل
السنة المالية  ،ما ينت :ـ
أ ) الميعانية الختامية للمؤسسة  ،مشفوعة ببيانات تفصيلية عين مفيردات األصيول
والخصو .
ب ) حساب عا لإليرادات والمصروفات .
ج ) تقرير عا عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية.

==/=/
 ) 1الفقرة األخيرة من المادة ( )12ملغاة بموجيب القيانون رقيم  91/11في شينن إلغياء النصيوص المانعية
من خضيو بعيض الهيئيات العامية والمؤسسيات العامية لرقابية دييوان المحاسيبة وقيانون المناقصيات
العاميية .وكـييـان نصييها [ وال تخض ي أعمييال المؤسسيية ألحكييا قييانون المناقصييات العاميية وال للرقابيية
المسبقة لديوان المحاسبة ] .
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الباب الثانـى
األحكام العامــــــــــــــــــة
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الباب الثاني

األحكام العامة

( مادة )2( )1( ) 17

يييتم تييوفير الرعاييية السييكنية ليسيير الكويتييية  ،وفقيياً ألسييبقية تسييجيل الطلبييات
بالمؤسسة ،بحسب نو الرعاية السكنية  ،من قسا م وبيوت وشقق.
ويعتد ف تطبيق أحكا هذا القانون ،بنسيبقية تسيجيل الطلبيات ليدت الهيئية العامية
لإلسكان قبل العمل به ،وذلك بعد تصنيفها حسب نو الرعاية السيكنية ،وطبقيا لرغبيات
أصحابها.
ويصيييدر قيييرار مييين اليييواير  ،بعيييد موافقييية مجلي ي إدارة المؤسسييية بالشيييروط
والقواعد واألوضا واإلجراءات الت يلع استيفاؤها لتسيجيل الطلبيات لمختليف أنيوا
الرعاية السكنية وتحويلها من نو إلى أخر  ،وكيفية إبداء الرغبة المشار إليها.
واستثناء من أحكا الفقرة األولى تقو المؤسسة بتوفير المسيكن المء يم للكويتيية
المعاقيية المتعوجيية ميين غييير كييويت ولهييا منييه أبنيياء وذلييك بصييفة انتفييا وفق ياً للشييروط
والضوابط الت يصدر بها قرار من مجل اإلدارة.
( مادة )4( )3( ) 11

اسييتثناء ميين أحكييا المييادة السييابقة  ،يكييون للفئييات اآلتييية أولوييية خاصيية ف ي الرعاييية
السكنية :ـ
 - 1أسر الشهداء .
 - 2أسر األسرت ومن فـ حكمهم من المدنيين المرتهنين .
 ) 1عدل الفقرة األولى من المادة ( )17بموجب القانون رقم( )12لسنة  1991وكيان نصيها قبيل التعيديل
كيياآلت  :ـ ي ( يييتم تييوفير الرعاييية السييكنية ليسيير الكويتييية وفق ياً ألسييبقية تسييجيل الطلبييات بالمؤسسيية
بحسب نو الرعاية السكنية من قسا م وبيوت وشقق وقرو ] .
 ) 2أضيف الفقرة األخيرة إلى المادة [ ]17بالقانون رقم  4لسنة  ، 2001وقد صدر القانون رقم  1لسنة
 2010ف شنن حقوق األشخاص ذوت اإلعاقة والذت حدد ضوابط مختلفة للحصول على المسكن
المء م للمعاق.
 ) 3أضيف الفقرة قبل األخيرة إلى المادة ( )11بموجب القانون رقم ( )4لسنة .2001
 ) 4أضيف الفقرة األخيرة بمقتضى القانون رقم  2لسنة .2011
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 - 1أسر األيتا القصر .
 - 7أسر المعاقين .
ويصدر قرار من الواير بعد موافقة مجلي إدارة المؤسسية بالشيروط والقواعيد
واإلجراءات الءا توفرهيا لإلفيادة مين األولوييات المنصيوص عليهيا في هيذه الميادة ،
وتحديد مفهو اإلعاقة ومفهو األسر الت تفيد من هذه األولويات.
وتحسييب أولوييية الحاصييلين علييى الجنسييية الكويتييية بالتنسييي بعييد العمييل بهييذا
القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هيذه
الجنسية.
وم مراعـاة الفقرة السابقة وم عد اإلخءل بالشروط الواجيب توافرهيا لقبيول
الطلب  ،تحسيب أولويية طلبيات الكويتييات المتعوجيات مين غيير كيويتيين ممين حصيلوا
على الجنسية الكويتية الء ى كاني لهين طلبيات تيم قبولهيا وتسيجيلها في عيا  1919أو
قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول العوج على الجنسيية
الكويتية
( مادة ) 11

يشيترط للحصييول علييى الرعاييية السييكنية المنصييوص عليهييا في هييذا القييانون ،
أال يكون رب األسيرة مالكيًا لعقيار أو مشيتركًا في ملكيية عقيار ييوفر ألسيرته الرعايية
السكنية المناسبة  ،وف تطبيق هذا الحكم  ،يعتبر العقار مملوكياً ليرب األسيرة إذا كيان
قد آل عن طريقه  ،بني وسيلة كان  ،مباشرة أو غير مباشرة إلى اوجته أو إليى أحيد
أوالده الذين يعولهم .
وتحدد قواعد وشروط تطبيق أحكا الفقرة السابقة  ،بقرار يصيدر مين اليواير
بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
( مادة )1( ) 14

تلتييع المؤسسيية بتييوفير الرعاييية السييكنية لمسييتحقيها ف ي مييدة ال تجيياوا خم ي
سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.
واستثناء من أحكا الفقرة السابقة  ،يكون تيوفير الرعايية السيكنية للمسيتحقين المسيجلة
طلباتهم ف تاريخ العمل بهذا القانون  ،خءل ميدة ال تجياوا ثميان سينوات مين تياريخ
العمييل بييه  ،وبالنسييبة إلييى المسييتحقين الييذين تسييجل طلبيياتهم أثنيياء هييذه المييدة ،يييتم
توفيرها لهم خءلها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها ف الفقرة السابقة أيهما أكبر.
 ) 1أضيف الفقرة األخيرة إلى المادة ( )14بالقانون رقم ( )4لسنة .2001
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وتلتع الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الر يسيية لهيذه
األراض م قيامها على نفقتها بإاالة ما يخصها مما قيد يظهير مين عوا يق وذليك في
مواعيد تتعامن م المشاري اإلسكانية المطروحة وفقاًُ ألحكا هذا القانون.

( مادة ) 11

يجوا االستبدال بين أنوا الرعاية السيكنية فيميا بيين الحاصيلين عليهيا أو فيميا
بيييينهم وبيييين المؤسسييية  ،وذليييك فيي الحييياالت وطبقيييا للشيييروط والقواعيييد واألوضيييا
واإلجراءات الت يصدر بها قرار من الواير  ،بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة.
( مادة ) 19

يستحق رب األسرة إعتباراً من أول الشيهر التيال النقضياء شيهر مين تياريخ
تقديمييييه طلييييب الحصييييول علييييى الرعاييييية السييييكنية بييييدل إيجييييار شييييهري مقييييداره
( ما ه وخمسيون دينيار كويتييا) تدفعيه ليه المؤسسية شيهريًا حتيى تياريخ حصيوله عليى
الرعاية السكنية.
وال يسييتحق هييذا البييدل رب األسييرة الييذي يتمت ي بحكييم وظيفتييه بسييكن أو بييدل
إيجار نقدي فإذا قل البدل اليذت ي تقاضياه عين بيدل اإليجيار المقيرر في الفقيرة السيابقة
دفع له المؤسسة الفرق بين البدلين  ،وفقا لحكم الفقرة المذكورة.
وف جمي األحوال ال يستحق رب األسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضيية
السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة .
( مادة ) 20

يجوا إفادة األ سرة المشيمولة بالرعايية السيكنية مين المعاييا الجدييدة أو العييادة
ف المعايا الت قررها هذا القانون  ،طبقاً للشروط والقواعد الت يحددها قرار يصيدر
ميين الييواير بعييد موافقيية مجل ي إدارة المؤسسيية  ،ويسييرت هييذا الحكييم علييى المعايييا
والعيييادة فيهييا الت ي يصييدر بهييا أحييد القييرارات المشييار إليهييا ف ي هييذا القييانون وطبق يًا
ليحكا الواردة فيه .

 ) 1عدل المادة ( )19بالقيانون رقيم ( )21لسينة  2001وكيان نصيها قبيل التعيديل ( يسيتحق رب األسيرة
بدل إيجار شهري طبقا للقواعد والشروط والفئات الت يصدر بتحديدها قرار من الواير بعد موافقية
مجل اإلدارة).
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الباب الثالث
يف

توفري القسائم والبيوت والشقق
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الباب الثالث

يف توفري القسائم والبيوت والشقق
( مادة ) 21

تتييولى المؤسسيية توايي القسييا م علييى مسييتحقيها بييثمن رمييعي يحـييـدده مجل ي
اإلدارة.
وال يجوا أن تتفاوت مساحات القسا م في المنطقية الواحيدة  ،إال بالقيدر اليذي تقتضييه
الضرورات الفنية للتقسيم .

يشرتط الستحقاق قسيمة :

-1

-2

( مادة ) 22

أر يكون قد ثمن لرب األسرة عقيار بمبلي يعييد عليى ميا ت أليف دينيار كيويت
ويعتبر العقار مملوكاً لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه بيني وسييلة كاني
مباشرة أو غير مباشرة  ،إلى اوجته أو إلى أحد أوالده الذين يعولهم .
أن يكون رب األسرة قادراً على بناء القسيمة  ،ويعتبر كيذلك مين كيان مسيتحقًا
لقر الرعاية السكنية المنصوص عليه ف هيذا القيانون  ،أو كيان قيد ثمين ليه
عقار بمبل ال يقل عن قيمة القر المشار إليه وق التثمين .
وتحييدد قواعييد وشييروط تطبيييق أحكييا البنييدين السييابقين  ،وايييادة الحييد
المنصييوص عليييه ف ي البنييد ( )1بقييرار ميين الييواير بعييد موافقيية مجل ي إدارة
المؤسسة .
( مادة ) 21

يلتزم املستحق للقسيمة مبا يلي  :ـ

-1

سداد قي مية القسييمة قبيل الموعيد المحيدد إلدراج أسيماء المسيتحقين في كشيو
القرعيية وإال اعتبيير قييرار التخصييي كيينن لييم يكيين  ،بشييرط إخطييار المسييتحق
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-2

بقرار التخصي وبالموعد المحدد إلدراج أسماء المستحقين ف هذه الكشو
بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل حلول هذا الموعد بنكثر من شهرين .
ب نن يشر ف البناء عليهيا خيءل سينه مين تياريخ تسيليمه القسييمة عليى أن ييتم
البناء عليها خءل مدة أقصاها ثءث سنوات من هذا التاريخ.

( مادة ) 27

تلتع المؤسسة بتواي البيوت والشقق على األسر المسجلة طلباتها لهذا النيو
من الرعاية السكنية على مستحقيها طبقاً للتكلفة الفعليية بمراعياة اليثمن الرميعي للمتير
المرب من األر المشيار إلييه في الميادة ( )21مين هيذا القيانون وبشيرط أال تجياوا
قيمة البي أو الشقة الحد األقصى لمبل القر المنصوص عليه ف القانون .
وال يجوا أن يتحمل المستحق للشقة أال بنصيبها من قيمية األر واألساسيات
والمنيياف المشييتركة بحسييب مسيياحة الشييقة إلييى مجمييو مسيياحة المبن ي  ،ومييا يخ ي
الشقة أو الشقق األخرت من معايا.
( مادة ) 21

يشييترط فيييمن يخصي لييه بيي حكييوم أو شييقة أال يكييون رب األسييرة مالكييا
لعقار تم استمءكه وتثمينه بمبل يجاوا الحد األقصى لقيمة القير المنصيوص علييه
ف المادة ( )21من هيذا القيانون  ،وفي تطبييق هيذا الحكيم يعتبير العقيار مملوكي ًا ليرب
األسرة إذا كان قد آل عن طريقه  ،بيني وسييلة مباشيرة أو غيير مباشيرة  ،إليى اوجتيه
أو أحد أوالده الذين يعولهم .
ويسدد ثمين البيي أو الشيقة عليى أقسياط شيهرية طبقيًا للشيروط والقواعيد التي
تحدد بقرار من الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة.
( مادة ) 21

يسري عليى ملكيية الشيقق والطوابيق للوحيدات التي ييتم توايعهيا طبقيًا ألحكيا
هذا القانون ما ورد ف القانون المدن مين تنظييم لهيذا النيو مين الملكيية  ،وذليك فيميا
ال يتعييار مي مييا ورد ميين أحكييا في هييذا القييانون  ،ويقييو قييرار التخصييي مقييا
المستند المثب لملكية الشقة أو الطابق ف تكوين وشهر اتحياد إدارة العقيار وصييانته
طبقًا ألحكا المادة ( )119من القانون المدن .
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( مادة ) 24

2

()

البيي ي الحكيييومى عييين

يجيييب أن ال تقيييـل مسييياحة القسييييمة أو مسييياحة أر
(أربعما ة متر مرب ) (.)2 700
ويجيييب تخصيييي جمييي البييييوت والشيييقق والقسيييا م  ،بميييا فيي ذليييك القسيييا م
المستصلحة وفقاً ألحكا القانون رقم  24لسنة  1991المشار إليه  ،لمستحق الرعايية
السيييكنية وفقي ياً ألحكيييا هيييـذا القيييانون والقيييانون رقيييم  24لسييينة  1991المشيييار إلييييه
وبالشروط الواردة فيهما.

ء بطءن يًا مطلق يًا وكيينن لييم يكيين كييل حجييع ألي ميين هييذه البيييوت أو الشييقق
ويق ي بيياط ً
أو القسا م ألي سبب من األسباب أو تخصيصها ألت جهة أو التصير فيهيا عليى أت
وجه بالمخالفة ألحكا الفقرة السابقة.
==/=/

 ) 1عدل المادة [ ]24بالقانون رقم  4لسنة  2001وكان نصها قبل التعديل-:
[ تطرح الشركات المشار إليها ف الباب األول من هيذا القيانون مشيروعاتها عليى الميواطنين وتكيون
األولوييية ف ي الحصييول علييى الوحييدات السييكنية بهييا للمسييجلة طلبيياتهم في المؤسسيية وبحسييب أسييبقية
تسجيلها .
ويجوا أن يتم االتفاق بين المؤسسة وبين هذه الشركات عليى أن تقيو بتسيليم كافية الوحيدات السيكنية
لهذه المشاري للمؤسسة لتقو بتوايعها طبقاً ألحكا هذا الباب].
 ) 2أضيف إلى المادة الفقرتان األخيرتان من المادة  24بالقانون رقم  10لسنة .2010
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الباب الثالث مكررا
املدن اإلسكانية

مضاف مبوجب القانون رقم  10لسنة 2010
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الباب الثالث مكررا
مادة  24مكررا

تلتيع المؤسسية ،خيـءل ثييءث سينوات مين تياريخ العمييل بهيذه الميادة  ،بالعمييل
على توفير أرا تكف إلقامة عدد من الميدن السيكنية ال يقيل عيددها عين عشير ميدن
وال تقل وحداتها السكنية عن ما ت أليف قسييمة سيكنية [  200/000قسييمة ] دون أن
يحسب مين ضيمنها ميا سيبق تخصيصيه للمؤسسية مين أرا ودون أن يخيل ذليك بميا
تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
ويقد واير الدولة لشؤون اإلسكان إلى كل من مجل األمة ومجلي اليواراء
خءل شهري يناير ويوليو من كل عا تقريرًا عما تم توفيره من هذه األراض .
وتلتع المؤسسة خـءل سنة من تاريخ تسليمها األراض الءامة بإقامة الميدن
السكنية بتنسي شركات مساهمة عامة كويتيية عليى أن تكيون شيركة مسياهمة كويتيية
لكل مدينة.
كما تلتع المؤسسة بطرح المعايدة العلنية لتنسي شركة مساهمة لتنفييذ مدينية
الخيران السكنية خءل تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه الميادة وطيرح معاييدة علنيية
لتنسي شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطء السكنية خءل سنة من تاريخ العمل بهيذا
الباب ووفقاً ألحكامه.
مادة  24مكررا  -أ

أسهم كيل مين الشيركات المشيار إليهيا في الميادة السيابقة عليى النحيو

تخص
التال - :
أ  -أربعون ف الما ة []%70
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تطرحهييييا المؤسسيييية فيي ي معايييييدة علنييييية بييييين
الشركات المسياهمة المدرجية في سيوق الكويي
ليوراق المالية والشركات األخيرت التي يوافيق
مجليي اليييواراء عليييى مشييياركتها فيي المعاييييدة
بشرط أال يقل رأسمال أي منها عين الحيد األدنيى
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ب  -عشرة ف الما ـــة []%10
ج  -خمسون ف الما ة []%10

لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها ف سوق
الكوي ي ليييوراق المالييية ،ويرسييى المييعاد علييى
ميين يقييد أعلييى سييعر للسييهم فييوق قيمتييه اإلسييمية
مضييافاً إليهييا مصيياريف التنسييي ـ ي إن وجييدت ـ ي
وتكون للشركة الت رسى عليها الميعاد األولويية
ف ي شييراء األس يهم الت ي تييؤول إلييى الدوليية وفق ياً
ألحكييا المييادة  24مكييرراً (ج) ميين هييذا القييانون
وبنف السعر اليذي رسيى بيه الميعاد .وفي حالية
عييد إبييداء رغبتهييا تطييرح هييذه األسييهم بييالمعاد
العلن وفقاً ألحكا هذا البند.
للحكومة والجهات التابعة لها.
تخص لءكتتاب العا لجمي المواطنين

د  -تحول العيادة الناتجة عن بيي األسيهم وفقياً ألحكيا البنيد [أ] مين هيذه الميادة إليى
االحتياط العا للدولة.
هـ  -تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها ف المادة  14مكرراً من
هذا القانون خم وأربعون سنه ميءدية من تاريخ إبرا العقد.
مادة  24مكررا  -ب

تتييولى المؤسسيية تحديييد رأس مييال كييل شييركة ميين الشييركات المشييار إليهييا ف ي المييادة
( 24مكييرراً) ميين هييـذا القييانون وتواييي جمييي األسييهم المخصصيية لءكتتيياب العييا
بالتساوي بين جمي الكويتيين المسجلة أسيماؤهم في الهيئية العامية للمعلوميات المدنيية
ف يو االكتتياب ومين غيير تخصيي لكسيور األسيهم ،عليى أن ييتم تسيديد قيمية هيذه
االكتتابيييات مييين قبيييل الميييواطنين للدولييية وفقي يًا لإلجيييراءات وبالطريقييية التيييى تحيييددها
المؤسسة دون أي فوا د أو رسو أو أي ايادة فوق سعر السهم ف االكتتاب ف موعيد
أقصاه اليو الذي تنقض ف نهايتيه سينة محسيوبة بيدءاً مين أول الشيهر التيال للشيهر
الييذت تول ي فيييه المؤسسيية دعييوة المييواطنين  ،عيين طريييق وسييا ل اإلعييء الكويتييية
المقروءة والمر ية والمسموعة  ،إلى تسديد قيمة االكتتابات المستحقة عليهم.
مادة  24مكررا  -ج
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تـؤول إلــى الدولة كسور األسهم غير المخصصة للميواطنين كميا تيؤول إليهيا اعتبيارًا
من اليو التيال النتهياء الموعيد المحيدد لتسيديد الميواطنين لقيمية هيذه االكتتابيات وفقي ًا
ألحكا المادة السابقة جمي األسهم التى لم يسيدد المواطنيون قيمتهيا للدولية خيءل ذليك
الموعد ألي سبب من األسباب ،وتقو الدولة ببيعهيا للشيركة التي رسيى عليهيا الميعاد
عند إبداء رغبتها ف ذلك وبالسعر الذت رسى به المعاد ،فإذا لم تبد الشيركة رغبتهيا ،
تطرح األسهم ف معاد علن طبقا ألحكا البند [أ] من المادة [  24مكرراً أ ] من هيذا
القانون.
مادة  24مكررا  -د

تحدد المؤسسية في وثيا ق كيل مشيرو جميي المتطلبيات فييه ومكوناتيه وخاصية عيدد
الوحدات السكنية ومساحة كل منها  ،ونسيبة االسيتعمال التجياري واالسيتثماري وغيير
ذلييك ميين االسييتعماالت وكييل مييا يتعلييق بالتعامييات الشييركة في تصييميم وتنفيييذ وتشييغيل
وصيانة المشرو وتحويل حق االنتفا الذي تتمت به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباستثناء ما يتعلق بالنواح التنظيميية ال يجيوا إجيراء أي تعيديل عليى مكونيات المشيرو
بعد طرح األسهم ف المعاد العلن وفقاً ألحكا البند [أ] من المادة [ 24مكرراً أ ] مين هيذا
القانون سواء بعيادة أو تخفيض المساحات المخصصة لءستعمال التجياري أو االسيتثماري
أو الوحدات السكنية أو غيير ذليك مين االسيتعماالت أو في أي مين المرافيق والخيدمات بيني
شكل يؤثر على األس الت تم بموجبها طرح أسهم الشركة ف الميعاد العلني وفقيًا ألحكيا
البند[أ] من المادة [ 24مكرراً أ] من هذا القانون.

ويجب تنفيذ وإنجاا البنية األساسية والمرافق العامة وغيرهـا وفقاً لما تحدده المؤسسة
ف دفتر الشروط ،عءوة على تسليم جمي الوحدات السكنية سواء كان بيوت ًا أو شيققًا
أو قسييا م إلييى المؤسسيية صييالحة وجيياهعة للسييكن أو للبنيياء – بحسييب األحييوال – ف ي
موعد ال يجاوا س سنوات من تاريخ إبرا العقد.
( مادة  24مكررا  /هـ )

تصدر بمرسو الء حة التنفيذيية لهيذا البياب خيءل ثءثية أشيهر مين تياريخ العميـل بيه ،بنياء
على عر كل من واير المالية وواير الدولة لشئون اإلسكان وقبل طرح النسبة المقيررة
ف البند [أ] من المادة [ 24مكرراً أ ] مين هيذا القيانون بيالمعاد العلني متضيمنة عليى وجيه
الخصوص إجـراءات تسجيل جميي مكونيات كيل مدينيه مين الميدن المشيار إليهيا في الميادة
[ 24مكييررًا ] باسييم الدوليية وصيييغة االتفاقييية التي تقييو المؤسسيية بإبرامهييا م ي كييل شييركة
وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث ال تقل نسبتهم عن سبعين بالما ة [ ]%40من إجمال
عييدد العيياملين ف ي الشييركة وشييروط تييدريبهم وتيينهيلهم إضييافة إلييى جمي ي الشييروط الفنييية
والبيئييية والمالييية واالقتصييادية وشييروط األميين والسييءمة والمكونييات الت ي يحييق للشييركة
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االنتفا بها طوال فترة العقد ،وغيرها من الشروط الت تحكم العءقية بيين الطيرفين وتحيدد
التعاماتهما.
وتقد الشركة إليى وايير الدولية لشيئون اإلسيكان – خيءل ثءثية أشيهر مين انتهياء كيل سينه
مالية كشفاً بنسماء وأعداد الكويتيين ف الشيركة ووظيا فهم – وكيذلك أعيداد وأسيماء مين تيم
تدريبهم خءل السينة الماليية المنقضيية ونسيبتهم إليى مجميو أعيداد الكيويتيين في السينوات
الييثءث السييابقة عليهييا ويرسييل الييواير صييورة ميين هييذا الكشييف إلييى كييل ميين مجلي األميية
ومجل الواراء مشفوعًا بمءحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

الباب الرابع
يف
توفري القروض
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الباب الرابع
فى

توفري القروض

(مادة ) ( ) 2( )1( ) 21

4 3

يقييو بنييك التسييليف واالدخييار بتقييديم القييرو لمسييتحق الرعاييية السييكنية ،لبنيياء
المساكن أو لشرا ها أو ايادة االنتفا بها بالتوسعة أو التعلية أو إلصءحها وترميمها.
وتصيير قييرو الرعاييية السييكنية لمسييتحقيها بييء فوا ييد  ،وتحييدد قيميية القيير
الممنوح لبناء سكن أو شيرا ه  ،بسيبعين أليف دينيار كيويت  ،ويجيوا ايادتيه بمرسيو  ،بعيد
أخذ رأي مجل إدارة البنك .
وتحييدد بقييرار ميين مجليي إدارة البنك،حيياالت وشييروط وقواعييد وإجييراءات ميينل
القرو وفئاتها لباق األغرا المنصوص عليها ف هيذه الميادة  ،وكيذلك حياالت تنجييل
بعض األقساط أو تخفيض قيمتها.
وف جمي األحوال يعاد القر للمواطن المستحق للرعايية السيكنية إذا كيان معاقياً
أو ولييياً طبيعيييًا لمعيياق بمبليي ( خمسيية آال دينييار كييويت ) (  1000د.ك) عيين القيير
 ) 1مستبدلة بالقانون رقم ( )12لسنة  ، 1991وكان نصها قبل االستبدال :
تقو المؤسسة بتقديم القرو لمستحق الرعاية السكنية  ،لبناء المساكن أو لشرا ها أو لعيادة االنتفيا
بها بالتوسعة أو التعلية أو إلصءحها وترميمها .
وتصيير قييرو الرعاييية السييكنية لمسييتحقيها بييء فوا ييد  ،وتحييدد قيميية القيير الممنييوح لبنيياء س يكن
أو شرا ه بسبعين ألف دينار كويت  ،ويجوا ايادتــه
بمرسييو بعييد أخييذ رأي مجل ي إدارة المؤسسيية  .وتحييدد بقييرار ميين الييواير بعييد موافقيية مجل ي إدارة
المؤسسة  ،حاالت وشروط وقواعد وإجراءات منـــل
القرو وفئاتها لباق األغرا المنصوص عليها ف هذه المادة.
 ) 2أضيف الفقرة قبل األخييرة إليى الميادة ( )21بالقيانون رقيم ( )4لسينة  ، 2001ويءحي أنيه قيد صيدر
القيييانون رقيييم  1لسييينة  2010بشييينن حقيييوق األشيييخاص ذوت اإلعاقييية بتحدييييد فئيييات القيييرو
للمعاقين.
 ) 3أضيف الفقرة األخيرة بمقتضى القانون رقم  10لسنة . 2010
 ) 4أصيييف المييواد أرقييا  21مكييرراً  ،و  21مكييرراً ( أ)  ،و 21مكييررا (ب)  ،و 21مكييرراً (ج) إلييى
المادة  21بمقتضى القانون رقم  2لسنة 2011
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المخص ألقرانه من غير المعياقين لبنياء ميا يحتاجيه مين مواصيفات خاصية بالمعياق فيإذا
كييان ف ي األسييرة أكثيير ميين معيياق كان ي العيييادة ف ي القيير (عشييرة آال دينييار كييويت )
( 10000د.ك) .
وم ي مراعيياة تييوافر شييروط اإلقييرا األخييرت  ،ال يجييوا تخفيييض قيميية القيير
المسدد وال ايادة قيمة القسط الشهرت ف حال قيا المقتر ببي سكنه للمره األولى.

مادة  21مكررا

استثناء من أحكا الميادة السيابقة ومي عيد اإلخيءل بالشيروط الواجيب توافرهيا فييمن
يسييتحق القيير اإلسييكان  ،يقييد بنييك التسييليف واالدخييار قروضييا بييء فوا ييد وبمييا ال
يجيياوا قيميية القيير المنصييوص عليييه ف ي المييادة المييذكورة بغيير تييوفير السييكن
المء م إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طءقا با نا ،والمرأة الكويتيية األرملية وألي
منهن أوالد ،أذا لم تتوافر فيهم شروط األسرة المسيتحقة للرعايية السيكنية وفقيا ألحكيا
هيييذا القيييانون وبشيييرط إال تكيييون أي مييينهن متمتعييية بحيييق السيييكن ميييا ليييم تتنييياال عييين
هذا الحق.
ولبنيك التسيليف واالدخيار  ،بنياء عليى طليب مين تتيوافر فييهن شيروط الحصيول علييى
القر وفقا ألحكا الفقرة السابقة ،منل أي منهن سكنا مء ما بقيمة إيجارية منخفضية
عوضا عن تقديم القر .
مادة  21مكررا (أ)

يتييولى بنييك التسييليف واالدخييار وفقييا للشييروط التي يحييددها الموسييو المشييار إليييه في
المادة  21مكررا (ب) مين هيذا القيانون  ،تيوفير سيكن مء يم بقيمية ايجاريية منخفضية
إلى كل من الفئات التالية-:
 - 1المرأة الكويتية المتعوجة من غير كويت ولها أوالد.
-2

المرأة الكويتيية المتعوجية مين غيير كيويت مقييم في الكويي وليي
بشرط أن يكون قد انقضى على اواجها خم سنوات.

-1

المرأة الكويتية المطلقة طءقا با نيا والميرأة الكويتيية األرملية وليي ألي مينهن
أوالد والميييرأة الكويتيييية غيييير المتعوجييية إذا بلغيي أي مييينهن األربعيييين سييينة،
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وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن المء م ف السكن الواحد ،وفقا لهذا
البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
مادة  21مكررا (ب)
تحدد بمرسو يصدر بناء عليى اقتيراح اليواير خيءل ثءثية أشيهر مين تياريخ العميل
بالمييادتين السييابقتين وبهييذه المييادة شييروط وقواعييد وإجييراءات ميينل هييذه القييرو .
وشروط منل السكن المء م بقيمة إيجاريية منخفضية والبيانيات والمسيتندات الواجيب
تقديمها لتسجيل الطلبات.
وعلييى بنييك التسييليف واالدخييار أن يييواف ميين تقييد بطلييب الحصييول علييى القيير
أو علييى السييكن بقيميية إيجارييية منخفضيية  ،بقييراره كتابيية بقبييول الطلييب أو رفضييه
وأسباب الرفض خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جمي متطلباته.

مادة  21مكررا (ج)

21
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( مادة )1( ) 29

يصدر قرار من مجل إدارة البنك  ،بالقواعد والشروط الت تستحق طبقياً لهيا
القرو  ،ف الحاالت التالية  :ـ
 - 1شيييراء القسيييا م والبييييوت والشيييقق  ،وليييو كيييان قيييد تيييم إسيييقاط أقسييياط التملييييك
والقرو  ،بما ف ذلك العقارات الت شملها المرسيو بقيانون رقيم ( )20لسينة
 1992المشار إليه  ،أيا كان مساحتها.
 - 2البناء أو التعلية أو التوسعة ف البيوت القا مية  ،بشيرط أن تسيمل بيذلك أساسيات
المبييان أو تصييميماتها أو االرتفاعييات المسييموح بهييا في المنطقيية طبقيًا للقواعييد
المقررة لذلك .
 - 1هد العقار إلعادة بنا ه بشكل أوس  ،يسمل بتيوفير رعايية سيكنية أفضيل ليسيرة
ولباق أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .
 ) 1مستبدلة بالقانون رقم ( )12لسنة  ، 1991وكان ن المادة :
( يصدر قرار من الواير بعد موافقية مجلي إدارة المؤسسية بالقواعيد والشيـروط التي تسيتحق طبقيًا
لها القرو ف الحاالت اآلتية:
شراء القسا م والبيوت والشقق وليو كيان قيد تيم إسيقاط التملييك والقيرو عنهيا  ،بميا في
-1
ذلك العقارات الت شيملها المرسيو بقيانون رقيم ( 20لسينة  1992المشيار إلييه أييا كاني
مساحتها)
البناء أو التعلية أو التوسعة ف البيوت القا مة  ،بشرط أن تسمل بذلك أساسيات المبيان أو
-2
تصميماتها واالرتفاعات المسموح بها ف المنطقة طبقاً للقواعد المقررة لذلك .
هد العقار إلعيادة بنا يه بشيكل أوسي يسيمل بتيوفير رعايية سيكنية أفضيل ليسيرة ولبياق
- 1
أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة.
اسييتحقاق القيير  ،لكييل مالييك علييى الشيييو مسييتحق للرعاييية السييكنية ولييو كييان بعييض
- 7
المءك على الشيو غير مستحقين لهذه الرعاية .
الحاالت األخرت الت يحددها قرار يصدر من الواير بعد موافقة مجل اإلدارة .
- 1
وف جمي األحوال المنصوص عليها ف البنود السابقة يشترط موافقية الماليك عليى رهين
العقار ضماناً لقيمة القر إذا كان غير مملوك لطالب القر ).
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 - 7إسييتحقاق القيير لكييل مالييك علييى الشيييو مسييتحق للرعاييية السييكنية ،ولييو كييان
بعض المءك على الشيو غير مستحقين لهذه الرعاية.
 - 1الحاالت األخرت الت يحددها قرار يصدر من مجل إدارة البنك.
وف ي جمي ي األحييوال المنصييوص عليهييا ف ي البنييود السييابقة  ،يشييترط موافقيية
المالك على رهين العقيار ضيمانًا لقيمية القير  ،إذا كيان غيير ممليوك لطاليب
القر .

( مادة )2( )1( ) 10

إذا كيييان رب األسيييرة مالكي يًا لعقيييار تيييم إسيييتمءكه وتثمينيييه أو بيعي يه بمبلي ي يقيييل عييين
( ثءثما ة ألف دينيار كيويت ) (  1000000د.ك) مينل القير المنصيوص علييه في
المييادة ( )21ميين هييذا القييانون  ،بشييرط أن ال يعيييد مبل ي القيير ومقييدار االسييتمءك
والتثمين أو البيي عين ( ثءثما ية أليف دينيار كيويت ) (  1000000د.ك) وفي تطبييق
هييذا الحكييم يعتبيير العقييار مملوكييا لييرب األسييرة إذا كييان قييد آل عيين طريقييه بييني وسيييلة
كان  ،مباشرة أو غير مباشرة  ،إلى اوجته أو أحيد أوالده اليذين يعيولهم وذليك دون
اإلخييءل بحييق األوالد ف ي الحصييول علييى الرعاييية السييكنية  ،وفق يًا لإلجييراءات الت ي
يضعها مجل إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.

 ) 1عدل المادة [ ]10بالقانون رقم [ ]4لسنة  2001و كان نصها قبل التعديل [ إذا كيان رب األسيرة
مالكاً لعقار تم إستمءكه وتثمينه بمبل يعيد على الحد األقصى للقر المنصوص عليه في الميادة
( )21من هذا القانون  ،تخصم هذه العيادة من مبل القر  ،وف تطبيق هذا الحكم يعتبير العقيار
مملوكًا لرب األسيرة إذا كيان قيد آل عين طريقيه بيني وسييله كاني  ،مباشيرة أو غيير مباشيرة إليى
اوجته  ،أو إلى أحد أوالده الذين يعولهم ].
ثم عدل بالقانون رقم  10لسنة  2010وكان نصها قبل التعديل-:
)2

إذا كيان رب األسييرة مالكياً لعقييار تييم إسيتمءكه وتثمينييه أو بيعيية بمبلي يقييل عيين( ميا ت ألييف دينييار
كييويت ) (  2000000د.ك) ميينل القيير المنصييوص عليييه ف ي المييادة ( )21ميين هييذا القييانون ،
بشييرط أن ال يعيييد مبل ي القيير ومقييدار االسييتمءك والتثمييين أو البي ي عيين ( مييا ت ألييف دينييار
كويت ) (  2000000د.ك) وف تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب األسرة إذا كيان قيد آل
عن طريقه بني وسيلة كان  ،مباشرة أو غير مباشرة إلى اوجته أو إلى أحد أوالده الذين يعيولهم
 ،وذلييك دون اإلخييءل بحييق األوالد ف ي الحصييول علييى الرعاييية السييكنية وفق ياً لإلجييراءات الت ي
يضعها مجل إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها].
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الباب الرابع مكررا
البيوت منخفضة التكاليف
أضيف بالقانون رقم  71لسنة 2004
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الباب الرابع مكررا
يف

البيوت خمفضة التكاليف
( مادة )10

تلتع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خءل سنه من تياريخ العميل بنحكيا هيذه الميادة
بتنسييي شييركة مسيياهمة كويتييية عاميية تتييولى وفق يًا لنظييا البنيياء والتشييغيل والتحويييل
للدولة القييا بتصيميم وتنفييذ وتشيغيل وصييانة مسياكن منخفضية التكياليف ال تعييد في
عددها على عدد المساكن الشعبية القا مة ف كل مين الجهيراء والصيليبية وتكيون بيدال
عنها  ،وذلك ف المواق المخصصة مين قبيل بلديية الكويي لهيذا الغير وبجميي ميا
تشتمل علييه مين مكونيات لوحيدات سيكنية ومبيان خدميه ذات عا يد اسيتثماري ومبيان
غير ربحيه لخدمة المشرو ومنطقية تجاريية اسيتثمارية ومواقـــيـ تخصي لجهيات
النف العا إضافة إلى الطرق والبنية التحتية وغيير ذليك بميا تضيعه تفصييء المؤسسية
العامة للرعاية السكنية على أن توا أسهم الشركة على النحو التال  :ـ
أ -

خمسون ف الما ه (:)%10
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ميين األسييهم تطرحهييا المؤسسيية بمييعاد علنييى بييين
الشييركات المسيياهمة المدرجيية في سييوق الكويي
ليوراق الماليية والشيركات األخيرت التي يوافيق
مجلي ي اليييواراء عليييى مشييياركتها في ي المعاييييدة
بشيرط أن ال يقييل رأس مييال أت منهييا عــييـن الحييد
األدنى لرأس مال الشركة المسيموح تسيجيلها في
سييوق الكويي ليييوراق المالييية  ،ويرسييى المييعاد
عليييى مييين يقيييد أعليييى سيييعر للسيييهم فيييوق قيمتيييه
االسييمية مضييافة إليهييا مصيياريف التنسييي ـ إن
وجدت.

11

ب  -خمسون ف الما ه (:)%10

مييين األسيييهم تطيييرح لءكتتييياب العيييا للكيييويتيين
تخص لكل منهم بعدد ما أكتتب به  ،فنن جاوا
عدد األسهم المكتتب بها عيدد األسيهم المطروحية
خصص جمي األسهم المطروحة بالتساوي بين
جمي المكتتبيين  ،أميا إذا ليم يغيط االكتتياب كاميل
األسيييهم المطروحييية فيطيييرح ميييا ليييم يكتتيييب بيييه
بييالمعاد العلنيي وفقيياً ألحكيييا البنيييد (أ) مييين هيييذه
المادة.
وتحييول العيييادة الناتجيية عيين بي ي األسييهم بييالمعاد
العلني وفق ياً ألحكييا البنييد(أ) ميين هييذه المييادة إلييى
االحتياط العا للدولية .وتكيون ميدة التعاقيد لهيذا
المشرو أربعين سنة ميءدية تبدأ من أول السينة
المالية للدولية التاليية النقضياء ثيءث سينوات مين
تاريخ إبرا العقد.

مادة  10مكررا  /أ

تحييدد المؤسسيية ف ي وثييا ق المشييرو جمي ي المتطلبييات فيييه ومكوناتييه وخاصيية عييدد
الوحدات السكنية ومساحة كيل منهيا ،ونسيبة االسيتعمال التجياري واالسيتثماري وغيير
ذلك من االستعماالت وكل ميا يتعليق بالشيروط األخيرت وبالتعاميات الشيركة في بنياء
وتشغيل المشرو وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .
مادة  10مكررا /ب

باسيييتثناء ميييا يتعليييق بيييالنواح التنظيميييية ال يجيييوا إجيييراء أت تعيييديل عليييى مكونيييات
المشرو بعد طرح األسهم ف المعاد العلن العا وفقاً ألحكا البنيد(أ) مين الميادة 10
مكييررًا ميين هييذا القييانون سييواء كييان ذلييك بعيييادة أو بتخفيييض المسيياحات المخصصيية
لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من االسيتعماالت
األخييرت أو ف ي أت ميين المرافييق والخييدمات بييني شييكل يييؤثر علييى األس ي التييى تييم
بموجبهييا طييرح أسييهم الشييركة ف ي المييعاد العلن ي وفق ياً ألحكييا البنييد (أ) والمييادة 10
مكررًا من هذا القانون.
مادة  10مكررا  /ج
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ال تتحمييل المؤسسيية وال أي جهيية عاميية تسييديد أي إيجييارات عيين هييذه الوحييدات أو أي
دفعات نقدية أو غير نقدية أخرت للشركة ف أي وق قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.
مادة  10مكررا /د

يحدد بدل إيجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسيين دينيارًا كويتييًا شيهريًا تقيو
الشييركة بتحصيييلها مباشييرة ميين شيياغل هييذه الوحييدات  ،وتكييون العءقيية بييين الشييركة
وشاغل الوحدات السكنية عءقة المؤجر بالمستنجر.

مادة  10مكررا  /هـ

ال يجييوا تيينجير الوحييدات السييكنية لغييير األشييخاص الييذين تحييدد أسييماؤهم بقييرارات
ء بطءنيًا مطلقيا كيل تصير تقيو بيه الشيركة
يصدرها اليواير المخيت  ،ويقي بياط ً
على خء حكم هذه المادة.
مادة  10مكررا  /و

ال يجيييوا تييينجير الوحيييدات السيييكنية مييين البييياطن أو اسيييتغءلها فييي غيييير الغييير
المخص من اجله  ،وف حالية المخالفية تقيو المؤسسية بإخطيار المخيالف بتصيحيل
أسباب المخالفة خءل ( )10ثءثيين يوميا مين تياريخ اإلنيذار فيإذا ليم يصيحل المخيالف
أسباب المخالفة خيءل الميدة المحيددة باإلنيذار يكيون للمؤسسية إخيءء الوحيدة بيالطرق
اإلدارية دون حاجة التخاذ أت إجراء قضا أو إداري آخر.
واليجييوا للشييركة وال للمسييتنجرين طييوال فتييرة العقييد إقاميية أت منشييآت إضييافية علييى
الوحدات السكنية أو خارجها أو ايادة مساحة البناء فيها .
وتلتييع الشييركة طييوال فتييرة العقييد بييإبءس كييل ميين المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية
وبلدية الكوي بتقيارير خطيية ترفعهيا خيءل األسيبو األول مين كيل شيهر عين جميي
التجاواات الت تق من المستنجرين على خء حكم هذه المادة.
مادة  10مكررا /ز

تقو بلدية الكوي فور إبءغها بالمخالفات المشيار إليهيا في الفقيرة الثانيية مين الميادة
السابقة بإاالة المخالفة فوراً بالطريق اإلداري والتنفييذ المباشير وتحصييل رسيم إاالية
من المستنجر الذي وقع منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضا .
مادة  10مكررا /ح

تلتع المؤسسة وفقاً لإلجراءات المعمول بها لديها خءل سنتين على األكثر من تياريخ
إيصييال التيييار الكهربييا للوحييدات السييكنية وإنتقييال السيياكنين إليهييا  ،بإااليية المسيياكن
قوانين الرعاية السكنية
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الشعبية ف كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخي

الءامية مين الجهيات

المختصة  ،وتنهييل الميوقعين وإخء هميا مين أي عوا يق تمهييدًا لتنفييذ مشيروعات الرعايية
السكنية عليهما وفقا ألحكا هذا القانون والقانون رقم  24لسنة .1991
مادة  10مكررا /ط

ال يجوا إجراء أت تعديءت على عقد هذا المشرو كما ال يجوا تمدييده أو تجدييده ،
وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعيد مين أمءكهيا دون أت تعيويض أو مقابيل
ء
كامل المشرو الذي أقيم وفقاً ألحكا المادة ( )10مكررًا من هذا القيانون ويقي بياط ً
بطءناً مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خء هذه المادة.
مادة  10مكررا  /ي

تقو واارة المالية بطيرح إدارة المشيرو بعيد أيلولتيه إليى الدولية وفقياً ألحكيا الميادة
السابقة قبل سنة مين أيلولتيه إليهيا  ،في ميعاد علني عيا  ،يعلين عنيه بوسيا ل اإلعيء
المر ية والمسموعة وف الجريدة الرسيمية وفي جرييدتين ييوميتين عيربيتين كيويتيتين
علييى األقييل  ،علييى أال ت قييل المييدة المحييددة للحصييول علييى وثييا ق المشييرو وتقييديم
العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر ف الجريدة الرسمية  ،وال يخل ذليك بحيق
الدولة ف أن تقو بإدارة المشرو بصورة مباشرة .
ويجب أن يكون من بين وثا ق المشرو الميعانية المدققية ليه عين أخير ثيءث سينوات
مالية وال يجوا أن تعيد مدة التعاقد على إدارة المشيرو في العقيد الجدييد عليى عشير
سنوات .
ويصييدر قييرار ميين واييير المالييية بالتفاصيييل الخاصيية بييإجراءات المعايييدة والترسييية
وتكييون األولوييية في الترسييية للمسييتثمر الييذي يقييد أعلييى عا ييد للدوليية بشييرط التعامييه
بكافة المتطلبات الواردة ف قرار وايير الماليية  ،ويكيون للمسيتثمر اليذت انتهيى عقيده
األفضلية ف الترسية إذا اشترك ف المعايدة وتساوت عطاؤه م أفضل عطاء .
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الباب اخلامس
أحكام ختاميــة
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الباب اخلامس

أحكام ختامية

( مادة )2( )1( ) 11

ال يجييوا اسييتخدا الرعاييية السييكنية المنصييوص عليهييا ف ي هييذا القييانون ف ي غييير مييا
خصص له.
ويصييدر قييرار ميين الييواير  ،بعييد موافقيية مجلي إدارة المؤسسيية  ،بتحديييد االلتعامييات
المختلفة الت يفرضها نظا الرعاية السكنية على المنتفعين به  ،وجعاء اإلخيءل بهيذه
االلتعامات  ،أو بااللتعامات الت ين عليها هذا القانون  ،وقواعيد تخصيي السيكن
الجديييد للمييواطن الييذي يقيي مسييكنه علييى مشييرو للدوليية  ،وشييروط تيينجير السييكن
الحكوم .
ينذر المخالف بكتاب من المؤسسية عليى
وف حالة مخالفة شروط التخصي
عنوانه الثاب لديها إلاالية المخالفية خيءل مهلية سيتين يوميًا يحيددها اإلنيذار  ،وينشير
)1

)2

معدلة بالقانون رقيم ( )12لسينة  ، 1991وكيان نصيها قبيل التعيديل كياآلت  [ :ال يجيوا اسيتخدا
الرعاية السكنية المنصوص عليها ف هـــذا القانون ف غير ما خصص ليه  .ويصيدر قيرار مين
الييواير بعييد موافقيية مجل ي إدارة المؤسسيية  ،بتحديييد االلتعامييات المختلفيية التي يفرضهــييـا نظييا
الرعاية السكنية على المنتفعين به  ،وجعاء اإلخءل بهيذه االلتعاميات  ،أو بااللتعاميات التي يين
عليها هذا القانون ،وحاالت تنجييل اسيتحقاق بعيض األقسياط أو تخفييض قيمتهيا أو اإلعفياء منهيا
وقواعد تخصي السيكن الجدييد للميواطن اليذي يقي مسيكنه عليى مشيرو للدولية وشيروط تينجير
السكن الحكوم .
وف حالة مخالفة شروط التخصي  ،ينذر المخالف بكتاب مسجل بعلم الوصيول بإاالية المخالفية
خييءل مهليية يحييددها اإلنييذار حسييب نييو وطبيعيية المخالفيية  ،ويحييق للمؤسسيية بعييد انقضيياء مهليية
اإلنذار استرداد المسكن إدارياً )) .
عيدل الفقييرة األخييرة ميين الميادة ( )11بالقييانون رقيم ( )4لسيينة  .2001وكيان نصييها قبيل التعييديل
وف حالة مخالفة شروط التخصي  ،ينذر المخالف بكتاب مسجل بعليم الوصيول بإاالية المخالفية
خييءل مهليية يحييددها اإلنييذار حسييب نييو وطبيعيية المخالفيية  ،ويحييق للمؤسسيية بعييد انقضيياء مهليية
اإلنذار استرداد المسكن إدارياً )) .

قوانين الرعاية السكنية

11

هييذا اإلنييذار في إحييدت الصييحف الكويتييية العربييية اليومييية وفي الجريييدة الرسييمية مي
وض ملصق على المسكن بنو المخالفة ومدة اإلنذار  ،وللمؤسسة بعد إنقضياء مهلية
اإلنذار م استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريًا إذا ليم تكين ملكيتيه قيد انتقلي إليى
ميين خص ي لييه وذلييك بعييد مييرور ثءثييين يوم يًا علييى األقييل ميين إعييادة إعءنييه وفق ي ًا
ء لءنتفا .
لإلجراءات ذاتها  ،م اعتبار ما سدده مقاب ً

( مادة )1( ) 12

فيي حالييية وفييياة أي مييين اليييعوجين الكيييويتيين دون أوالد  ،قبيييل إصيييدار وثيقييية
التملييك ،تصييدر الوثيقيية باسييم الييعوج اآلخيير  ،وتكييون الوثيقيية مصييحوبة بتقرييير رهيين
عقيياري متييى أسييتمر قسييط التمليييك أو القيير قا مييًا بعييد تيياريخ اإلصييدار  ،ووفقيي ًا
للضوابط الت يصدر بها قرار من الواير  ،بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة.
وإذا توفييي األ الكويتيييية المتعوجييية مييين غيييير كيييويت  ،والمتمتعييية بالرعايييية
السكنية  ،يكون ألوالدها  ،بعد وفاتها  ،حق البقاء ف السكن إليى أن ييتم اواج البنيات
أو بلوس األبناء سن السادسة والعشرين.
( مادة ) 11

تصييدر وثييا ق التمليييك للمييواطنين الييذين يييتم تخصييي قسييا م أو مسيياكن لهييم ،
وفقاً ألحكا هذا القانون  ،بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد واإلجراءات الت
يصدر بها قرار من اليواير بعيد موافقية مجلي إدارة المؤسسية  ،ويسيتثن مين شيرط
المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة األميرية وأسقط عينهم أقسياط البييوت سيواء
كانوا من ذوي الدخل المحيدود أو ممين حصيلوا عليى قسيا م فتصيدر لهيم هيذه الوثيا ق
دون التقيد بشرط المدة .
)1
)2

مسييتبدلة بالقييانون رقييم [ ]9لسيينة  ، 1991وكييان نصييها قبييل االسييتبدال [ :يسييمل ألوالد العوجيية
الكويتية المتعوجة من غير كويت بعد وفاتها  ،بالبقاء ف السكن إلى أن يتم اواج البنيات أو بليوس
األبناء سن السادسة والعشرين ].
الفقييييرة األوليي ي مسييييتبدلة بالقييييانون رقييييم [ ]11لسيييينة  ، 1997وكييييان نصييييها قبييييل االسييييتبدال :
[ تصييدر وثييا ق التمليييك للمييواطنين الييذين يييتم تخصييي قسييا م أو مسيياكن لهييم  ،وفقياً ألحكييا هييذا
القييانون  ،بعييد اسييتيفاء المييدد والقواعييد والشييروط ،ووفق ياً لإلجييراءات الت ي يصييدر بهييا قييرار ميين
الواير  ،بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة].
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وم عد اإلخءل بنحكيا الفقيرة السيابقة تكيون أثميان المسياكن التي تخصي
لمسييتحق الرعاييية السييكنية بضييمان الحكوميية حتييى تيياريخ صييدور وثييا ق التمليييك،
مصحوبة بتقرير رهن عقياري  ،متيى أسيتمر قسيط التملييك أو القير قا ميًا بعيد هيذا
التاريخ .

مادة  11مكررا ()1

تشكل لجنة لفصل المنااعات المتعلقة بالرعاية السكنية  ،يصيدر بتشيكيلها قيرار مين
مجلي الييواراء لمييدة ثييءث سيينوات بر اسيية مستشييار ميين محكميية االسييتئنا ينتدبييه
المجل األعلى للقضاء وعضوية كل من:
 1ـ اثنين من قضاة المحكمة الكلية.
 2ـ ممثل عن إدارة الفتوت والتشري ال تقل وظيفته عن مستشار مساعد.
 1ـ ممثل عن إدارة الخبراء.
 7ـ ممثل عن بلدية الكوي .
 1ـ ممثل عن المؤسسة.
ويجب عر المنااعة أوال على اللجنة لتسوية النعا قبل اللجوء إلى القضاء ،وإذا
لم توفق اللجنة ف تسوية النعا خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ،جاا
لصاحب الشنن اللجوء للقضاء ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ ما لم تنمر المحكمة
المتخصصة بوقف تنفيذه ويصدر قرار من الواير بنظا العمل باللجنة.
( مادة ) 17

تقييد الحكوميية تقريييرًا سيينويًا إلييى مجلي األميية عيين تنفيييذ الخطييط والسياسييات
اإلسكانية ،وتكيون هيذه التقيارير نصيف سينوية خيءل السينوات الخمي التاليية لتياريخ
العمل بهذا القانون.
( مادة ) 11
 ) 1أضيف المادة  11مكررا بالقانون رقم  2لسنة . 2011
 ) 2صدر تنفيذاً لها قرار مجل الواراء رقم ( )71لسنة  1991ف شنن النظا األساس للمؤسسة.
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يصييدر خييءل سيينة ميين تيياريخ العمييل بهييذا القييانون قييرار ميين مجل ي الييواراء
بالنظييا األساسي للمؤسسيية ويحييدد هييذا القييرار كيفييية نقييل حقييوق والتعامييات كييل ميين
الهيئة العامة لإلسكان  ،وبنك التسليف واالدخار والعاملين بهما إلى المؤسسية والجهية
الت تنتقيل إليهيا اإلييداعات والميدخرات التي تمي بالبنيك الميذكور مي عيد اإلخيءل
بحق المود والميدخر في اسيتردادها مين البنيك أو الجهية التي نقلي إليهيا اإلييداعات
والمدخرات.
ويحدد القرار كذلك الجهة الت تنتقل إليها حقوق والتعامات البنك بالنسبة إلى اال تمان
العراع وقرو العواج.
مادة 11

تسييتمر الهيئيية العاميية لإلسييكان وبنييك التسييليف واالدخييار ف ي تمت ي كييل منهمييا
بشخصيييتها االعتبارييية وميعانيتهييا الملحقيية أو المسييتقلة وقيييا مجلي إدارة كييل منهمييا
بالتشكيل ونظا العمل الوارد في كيل مين القيانون رقيم [ ]10لسينة  ، 1911والقيانون
رقييم [ ]11لسيينة 1947المشييار إليهمييا  ،وذلييك إلييى أن يصييدر قييرار مجل ي الييواراء
المشار إليه ف المادة السابقة  ،ويقو كل منهما ف حدود األغيرا التي أنشيئ مين
أجلهييا بممارسيية االختصاصييات والصييءحيات المنصييوص عليهييا ف ي هييذا القييانون ،
ويحدد بقرار من مجل الواراء ما يئيول إليى كيل منهميا مين ميوارد المؤسسية ورأس
مالها  ،ومن صءحيات واختصاصيات وذليك إليى أن يصيدر النظيا األساسي المشيار
إليه .
ويعهد إلى مدير عا الهيئة خءل هيذه الفتيرة بإعيداد النظيا األساسي والليوا ل
والتنظيمييات والقييرارات الءاميية لقيييا المؤسسيية بمباشييرة صييءحياتها الكامليية طبق يًا
ألحكا هذا القانون  ،وله أن يستعين ف ذلك بمن يراه من العاملين بالهيئـة أو غيرها.
املادة  11مكررا ()1

تسرت أحكا كل مين القيانون رقيم ( )11لسينة  1910والقيانون رقيم ( )4لسينة
 2001المشار إليهما – بحسب األحوال – عليى كيل مين البياب الثاليث مكيرراً والبياب
الراب مكررًا من هذا القانون فيما لم يرد بشننه ن فيه وبما ال يتعار م أحكامه.
ويستثنى مجل اإلدارة األول للشركة الت تؤس وفقا ألحكيا كيل مين الميادة
( 24مكرراً ) والمادة (  10مكرراً ) من هيذا القيانون مين شيرط النسيبة المحيددة لعيدد

)1

مادة  11مكرراً أضيف بموجب القانون رقم  10لسنة 2010
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األسهم التى يجب أن يملكها عضو مجل
 1910المشار إليه.

اإلدارة وفقاً ألحكا القانون رقم ( )11لسينة

مادة 14

ن

يلغييى القييانون رقييم ( )10لسيينة  1911والقييانون رقييم ( )11لسيينة  1947وكييل
يتعار وأحكا هذا القانون وذلك م عد اإلخءل بنحكا المادة السابقة.

( مادة ) 11

تسري اللوا ل والقرارات المعمول بها قبل صدور هيذا القيانون إليى أن تصيدر
اللييوا ل والقييرارات المنصييوص عليهييا فيييه م ي مراعيياة أحكييا المييادة ( )11ميين هييذا
القانون .
( مادة ) 19

ينشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التيال
النقضيياء ثءثيية أشييهر علييى تيياريخ نشييره  ،عييدا نصييوص المييواد 11 ،10،11،12، 1
من هذا القانون فيعميل بهيا مين تياريخ صيدور قيرار مجلي اليواراء المشيار إلييه في
المادة [ ] 11من هذا القانون .

( مادة ) 70

على ر ي
القانون .

مجل

الواراء  ،والواراء  -كل فيما يخصيه  -تنفييذ أحكيا هيذا

أمري دولة الكويت

جابـر األمحـد الصبـاح
)1

المادة (  ) 14عدل بموجيب القيانون رقيم  12لسينة  1991الصيادر بتياريخ  1991/07/11اليذي
ن ي ف ي مادتييه الثالثيية علييى أنييه يعيياد العمييل بنحكييا القييانون رقييم  10لسيينة  1911المشييار إليييه
ويلغى كل حكم يخالف ذلك } .
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مذكـرة إيضاحيـة

للقانون رقم [ ]74لسنة 1991
يف شـأن الرعاية السكنية

حرص الدستور على الن ف المقومات األساسية للمجتمي الكيويت عليى أن
األسرة أسياس المجتمي وقوامهيا اليدين واألخيءق وحيب اليوطن ،وأسيند الدسيتور إليى
المشيير أمانيية حفي كيييان األسييرة وتقوييية أواصييرها وحماييية األموميية والطفوليية ف ي
ظلها  ،بما يفر على المشير مسيئولية كاملية في تبني قضيايا األسيرة واحتياجاتهيا
وأهمها الرع اية السكنية  ،وتوفير هذه الرعايية في وقي مناسيب بإاالية أهيم العقبيات
المادية الت تعوق ذلك كله .
وكان من أولى التشريعات الت واجه المشيكلة اإلسيكانية القيانون رقيم []70
لسنة  1910بتنسي بنك اال تمان  ،ليكون من بين أغراضيه تيسيير اال تميان العقياري
للمواطن  ،ثم حل محله بنك التسليف واالدخار بالقانون رقم [ ]10لسنة  1911بإنشاء
بنيييك التسيييليف واالدخيييار  ،اليييذي أصيييبل مييين بيييين أغراضيييه المسييياهمة في ي إقامييية
المشروعات العمرانية وتقديم القرو العقارية ليسرة الكويتية وللجمعيات والهيئات
المرخ لهيا قانونيًا بإنشياء دور سيكن ألعضيا ها  ،وفي عيا  1947صيدر القيانون
رقييم [ ]11لسيينة  1947بإنشيياء الهيئيية العاميية لإلسييكان التيي توليي مسييئولية إنشيياء
المساكن للمواطنين .
وعلى الرغم من تنو الرعاية السكنية الت وفرتها الدولة من تخصي قسا م
وقييرو وبيييوت حكومييية وشييقق  ،فييإن المشييكلة السييكانية مييا اال ي تتفيياقم  ،نتيجيية
ارتفيا تكيياليف البنيياء وقليية مييا يعيير ميين األر للبيي بسييبب رغبيية أصييحابها في
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المضاربة على أسعارها واستغءل حاجة المواطنين إلى توفير السيكن المناسيب لهيم ،
نظييرًا لطييول فتييرة االنتظييار  ،وألن بعييض الشييروط الييءا توافرهييا لتحقيييق الرعاييية
السكنية قد أصبح ال تتفيق والمسيتجدات الحاليية  ،كميا أسيفر التطبييق العملي لنظيا
الرعاية السكنية عن بعيض نيواح الينق والقصيور مميا أدي إليى حرميان اليبعض ،
من بعيض أنيوا الرعايية السيكنية فضيء عميا يعانييه المواطنيون مين تعيدد الجهيات التي
تضطل بمسئوليات هذه الرعاية ومن ثم تعدد القرارات واألنظمة الت يخضعون لها .

لييذلك  ،فقييد أعييد مشييرو القييانون المرفييق لمعالجيية ذلييك كلييه  ،فنصي المييادة
األولى منه  ،على إنشاء مؤسسة عامية للرعايية السيكنية عليى غيرار المؤسسية العامية
للتنمينييات االجتماعييية  ،تتوحييد فيهييا كييل الجهييات المعنييية بنظييا الرعاييية السييكنية ،
وتطبييق وحييدها هييذا النظييا  ،وتكييون لهييا شخصيية اعتبارييية مسييتقلة وميعانييية مسييتقلة
وتخضييي إلشيييرا اليييواير المخيييت بشيييئون اإلسيييكان  ،عليييى أن تتحميييل الدولييية
المصاريف التنسيسية لهذه المؤسسية وقيد حيددت الميادة الثانيية مين مشيرو القيانون ،
رأس مال المؤسسة بحصتين  ،إحداهما حصة نقدية بمبل ألفي ملييون دينيار كيويت ،
يخيول وايير الماليية أداءهييا دفعية واحيدة أو عليى دفعييات  ،ويعتبير ميدفوعًا ميين رأس
مال المؤسسة ما سبق دفعه لبنك التسليف واالدخار بمقتضيى القيانون رقيم [ ]10لسينة
 1911والقوانين المعدلة له  ،ألغرا اال تمان العقاري  ،وكذا نياتج تصيفية المركيع
المال للبنك فيما يخ هذه األغرا  ،م جيواا تيوفير التموييل اليءا عين طرييق
االستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها .
أمييا الثانييية  ،وه ي الحصيية العينييية  ،فتتكييون ميين األراض ي الت ي تخصصييها
الدولة ألغرا الرعاية السكنية  ،ويشمل ذلك األراض المخصصية حالييًا للمؤسسية
العامة للرعاية السكنية.
ويضا إلى ذلك  ،الموارد األخرت للمؤسسة والت نص عليها المادة الثالثية
من هذا المشيرو  ،وتشيمل حصييلة بيي القسيا م وأقسياط تملييك البييوت والشيقق التي
توا عل مستحق الرعاية السكنية وحقوق الهيئة العامة لإلسيكان ليدي الغيير ونياتج
تصفية الهيئة العامة لإلسكان .
ويجمي هييذه المصييادر ميين إيييرادات وأمييوال أن المؤسسيية تحييل بمقتضييى هييذا
المشرو محل الهيئة العامة لإلسكان فيما كان يناط بها من مسيئوليات  ،وهيى بالتيال
تحل محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التعامات .
كمييا تشييمل مييوارد المؤسسيية كييذلك  ،أقسيياط القييرو الت ي تمنحهييا المؤسسيية
لمسيييتحق الرعايييية السيييكنية  ،والمبيييال التيي تيييدرجها الدولييية فيي ميعانيييية المؤسسييية
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وميينل الييعواج ومييا تقترضييه المؤسسيية ميين الحكومــييـة

لصيير بييدل إيجييار وقييرو
أو بضمانها .
وتتفق هذه الموارد واإليرادات جميعاً ف إنها ناتجة عن حليول المؤسسية محيل
بنك التسليف واالدخار ف جمي ما له وما عليه من حقوق والتعامات.
ويدخل ف إيرادات المؤسسة كذلك  ،ما تقترضه المؤسسة من أموال الحكومية
أو بضمانها وما تدرجيه الدولية في ميعانيية المؤسسية مين مبيال ليدعم مــيـواد البنياء
ومستلعماته  ،حيث لوح أن ارتفا أسيعار ميواد البنياء مين المعوقيات التي تقيف في
طريييق المييواطنين وتييوفير الرعاييية السييكنية لهييم وألسييرهم أو اسييتكمال هييذه الرعاييية
كما أن هذا االرتفا ف األسعار يبدد القرو الممنوحة لهم .
كمييا يييدخل ف ي مييوارد المؤسسيية كييذلك  ،التبرعييات الت ي يقييرر مجل ي إدارة
المؤسسة قبولها والمبال الت تخصصها الدولة لسد العجع ف ميعانية المؤسسة .
وقد أبان الميادة الرابعية مين المشيرو عين أغيرا المؤسسية  ،فجياء بيانهيا
ء عيين
ء ليغييرا التي أنشييئ ميين أجلهييا الهيئيية العاميية لإلسييكان  ،فضي ً
جامعيًا شييام ً
األغرا الت أنشئ مين أجلهيا بنيك التسيليف واالدخيار  ،ووسيا لهما في تحقييق هيذه
األغييرا  ،إضييافة إلييى االسييتعانة بتجييارب الييدول األخييرت ف ي مجيياالت اإلسييكان
وإعيييداد الدراسيييات والبحيييوث المتعلقييية باإلسيييكان وبتموييييل المشييياري الخاصييية بيييه ،
واقتييراح سياسيية الييدعم المناسييبة لتييوفير مييواد البنيياء ومسييتلعماته لمسييتحق الرعاييية
السكنية  ،وتوفير بدل اإليجيار باإلضيافة إليى اسيتثمار المؤسسية أموالهيا بميا يسياعدها
عل تحقيق أغرا الرعاية السكنية .
وجاءت المادة الخامسة مين المشيرو بيالن في فقرتهيا األولي عليى أن مين
حيق المؤسسية  -في سيبيل تحقييق أغراضيها  -أن تتمليك العقيارات والمنقييوالت  ،وأن
تتصر فيها وهو حكم يقابل الحكم الوارد ف المادة الخامسة من القانون رقيم []10
لسنة  1911بإنشاء بنيك التسيليف واالدخيار ،وأوردت الفقيرة الثانيية مين هيذه الميادة
حكمًا خاصًا باعتبار أغيرا الرعايية السيكنية مين أعميال المنفعية العامية في تطبييق
أحكا القانون رقم [ ]11لسنة  1917ف شنن نع الملكية واالستيءء المؤق للمنفعة
العامة أخذا بمفهيو الحكيم اليوارد في الميادة [ ]1مين القيانون رقيم [ ]11لسينة 1947
بإنشاء الهيئة العامة لإلسكان .
وخول المادة السادسة من المشرو المؤسسية أن تؤسي بمفردهيا أو أن تشيارك في
تنسييي الشييركات التي تتصييل أغراضييها بيينغرا المؤسسيية أو أن تسيياهم ف ي رأس
مالها .
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وأجاات هذه المادة قصر مساهمة المؤسسة ف رأس مال هيذه الشيركات علي حصية
عينية ه األراض الءامة لتحقيق أغراضها ف توفير الرعاية السكنية .
وأجيياات المييادة السييابعة ميين المشييرو للمؤسسيية  ،القيييا بتمويييل الشييركات
المملوكة لها أو للدولة أو إلحيدت الهيئيات والمؤسسيات العامية ملكيية كاملية وشيركات
المسييياهمة ذات االكتتييياب العيييا التي ي ييييدخل النشييياط العقييياري في ي أغراضيييها للقييييا
بمشيييروعات الرعايييية السيييكنية للميييواطنين  ،كميييا أجييياات للمؤسسييية أن تيييوفر لهيييذه
الشييركات األراض ي الءاميية للقيييا بهييذه المشييروعات وفق يًا للضييوابط واللييوا ل الت ي
يضعها مجل اإلدارة .
ونص المادة الثامنة  ،عل أن يعتبر قييا الشيركات العالميية الداخلية ببرنيامج
العمليييات المتقابليية المعييرو باألفسيي  OFFSETبالمسيياهمة فيي مشيياري الرعاييية
السكنية بمثابية وفياء بجيعء مين التعاماتهيا بموجيب هيذا البرنيامج  ،وهيو برنيامج يقيو
على التعا هذه الشركات باستثمار نسبة معينة من قيمية عقودهيا مي اليدول وذليك في
مجاالت االستثمار المتاحة ف البءد الت تنفذ فيها هذه العقود .
ونص المادة التاسعة من المشرو على قييا المؤسسية بالتعياون مي الجهيات
المعنيييية بإعيييداد ومتابعييية الدراسيييات واألبحييياث العالميييية المتعلقييية بنعميييال التصييياميم
اإلنشييا ية واألص يول الفنييية لهييا  ،طبقييا للمواصييفات القياسييية المعمييول بهييا ف ي الييدول
المتقدمة  ،وبمراعاة طبيعة التربة ومناخ الكويي  ،وذليك بهيد تخفييض تكلفية البنياء
عن كاهل مستحق الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكين  ،مي مراعياة
الحفاظ على سءمة البناء وأمانه .
كمييييا نصييي عليييى صييييدور قييييرار بلدييييية الكويييي باالتفيييياق مييي المؤسسيييية،
بالمواصييفات القياسييية الواجييب العمييل بهييا ف ي األعمييال اإلنشييا ية  ،وفقييا لإلرتفاعييات
المختلفة وبحسب طبيعة التربة ف كل منطقة .
وتناولي المييواد ميين [ ]10إلييى [ ]11مين المشييرو األحكييا الخاصيية بتشييكيل
مجل إدارة المؤسسة  ،وقد روعي أن يكيون مين بيين أعضيا ه سيتة ال تقيل درجياتهم
عن درجة وكيل واارة مساعد  ،يمثلون الجهيات المختصية التي لهيا عءقية باإلسيكان
باإلضييافة إلييى ثءثيية ميين ذوي الخبييرة واالختصيياص [مييادة  ]10واألحكييا الخاصيية
باختصاص المجل [ مادة  ]11واإلدارة التنفيذيية للمؤسسية [ميادة  ، ]12وقيد نصي
الفقييرة األخيييرة ميين هييذه المييادة علييى أنييه [ ال تخضي أعمييال المؤسسيية ألحكييا قييانون
المناقصات العامة وال للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ]  ،وهو حكم يقابل الميادة []9
مكييرر ميين القييانون الصييادر بإنشيياء الهيئيية العاميية لإلسييكان  ،والتقرييير السيينوي الييذي
يقدمه مدير عا المؤسسة إلى مجل اإلدارة ف نهاية كل سنة مالية [مادة.]11
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ويقرر المشرو ف الميادة [ ، ]17األصيل العيا في تيوفير الرعايية السيكنية،
وهييو االلتييعا بنسييبقية تسييجيل الطلبييات بالمؤسسيية بحسييب نييو الرعاييية السييكنية التي
يرغب فيها طالب التخصي  ،ويجييع تحوييل طلبيات الرعايية السيكنية مين نيو إليى
آ خر  ،ويترك تحديد القواعيد والشيروط واإلجيراءات الخاصية بيذلك إليى قيرار يصيدر
من الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
ويورد المشرو في الميادة [ ، ]11اسيتثناء عليى األصيل العيا سيالف اليذكر،
بتقريير أولويية خاصية ليبعض الفئيات  ،منهيا فئية مقيرر لهيا أولويية خاصية في النظييا
الحال  ،وه األيتا القصر .
كما استحدث المشرو أولوية خاصة ألسر الشهداء وأسير المعياقين  ،أييا كيان
سبب اإلعاقة  ،وأسر األسرت ومن ف حكمهم من المدنين المرتهنين .
ويصدر قرار من الواير المخت بشئون اإلسكان  ،بعيد موافقية مجلي إدارة
المؤسسة  ،بتحديد مفهو اإلعاقة الت تتيل ألسرة المعاق هذه األولوية  ،وتقيو حكمية
توفير رعاية سكنية لهذه األسر قبل غيرها  ،على اعتبار أن هيذه األولوييات هي نيو
من التكافل بين مسيتحق الرعايية السيكنية فيشيارك اآلخيرون أسير الشيهداء واألسيرت
ومن ف حكمهم والمعاقين ف مصابها الفادح األليم .
وتييرك المشييرو تحديييد الفئييات المسييتثناة وشييروط وقواعييد منحهييا األولوييية
والمدد االعتبارية الت تضا إلى كل فئة  ،للقرار سالف الذكر .
وقييد حييرص المشييرو علييى أن يؤكييد أن الرعاييية اإلسييكانية ليسي حقيًا مطلقيًا
للمواطن  ،بل ه حق مقيد بشروط وقواعد البد من توافرها  ،فيء يفييد منيه الميواطن
الذي يكون قد وفر ألسرته الرعاية السيكنية المناسيبة  ،وذليك بينن نصي الميادة []11
من المشرو  ،على أنه يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليهيا في
هييذا القييانون أال يكييون رب األسييرة مالك يًا لعقييار أو مشييتركًا ف ي ملكييية عقييار يييوفر
ألسييرته الرعاييية السييكنية المناسييبة  ،وف ي تطبيييق هييذا الحكييم يعتبيير العقييار مملوك ياً
لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه  ،بني وسيلة كان مباشــرة أو غيير مباشيرة ،
إلى اوجته أو إلى أحد أبنا ه الذين يعولهم .
وتحدد قواعد وشيروط تطبييق أحكيا الفقيرة السيابقة بقيرار يصيدر مين اليواير
بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
وقييد عييالج المشييرو حيياالت االنتظييار الطويييل للرعاييية السييكنية بيينن ني في
المييادة [ ]14علييى أن تلتييع المؤسسيية بتييوفير الرعاييية السييكنية لمسييتحقيها ف ي مييدة
ال تجاوا خم سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية .
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واستثناء من أحكيا الفقيرة السيابقة  ،يكيون تيوفير الرعايية السيكنية للمسيتحقين
المسجلة طلباتهم ف تاريخ العمل بهذا القانون خءل ميدة ال تجياوا ثميان سينوات مين
تاريخ العميل بيه  ،وبالنسيبة إليى المسيتحقين اليذين تسيجل طلبياتهم أثنياء هيذه الميدة ييتم
توفيرها لهم خءلها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها ف الفقرة السابقة أيهما أكبر .
وتتناول المادة [ ]14ثءث فئات من المستحقين بحسب تاريخ تسجيل طلباتهم .
الفئة األولى:
بييالحكم العييا  ،وتضييم كييل ميين يسييتوف شييروط الرعاييية السييكنية
وتخييت
مستقبء  ،وتلتع الحكومة بتوفير الرعاية السكنية ليه خيءل خمي سينوات مين تياريخ
تسجيل طلبه .

الفئة الثانية:
وتخييت بحكييم اسييتثنا يواجييه األعييداد الكبيييرة ميين المنتظييرين لهييذه الرعاييية
والمسييجلة طلبيياتهم في تيياريخ العمييل بهييذا القييانون  ،وتلتييع الحكوميية بتييوفير الرعاييية
السكنية لهم خءل مدة ال تجاوا ثمان سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
الفئة الثالثة:
وه الفئة الت تقو بتسجيل طلباتهيا خيءل ميدة تصيفية الطلبيات الحاليية للفئية
الثانية وحتى ال تمتاا على طلبات االنتظار القديمة إذا طبق عليهيا الحكيم العيا وحيده
رأت المشيرو أن يفيرد لهييا حكميا خاصيًا جمي بييين الحكيم العييا والحكيم االسييتثنا ،
بحيييث يكييون ميين حقهييا أن تفيييد ميين الحكييم االسييتثنا إذا لييم تتميييع علييى أفييراده وإال
طبق عليها الحكم العا  ،فمن سجل طلبه من هذه الفئة خءل النصف األخير من الميدة
المقررة للفئة الثانية يفيد من الحكم العيا  ،أميا مين سيجل طلبيه في النصيف األول مين
المدة المقررة للفئة الثانية  ،فيخض للحكم االستثنا ـ .
وقييد حييرص المشييرو  ،وهييو يحييدد هييذه المواعيييد أال يغلييو ف ي تحديييده لهييا
بإطالتها عن الحد المعقول  ،فيضار المواطن  ،أو بتقصيرها عن هذا الحد  ،فء تقيوت
المؤسسيية علييى التنفيييذ  ،بيينن أسييتهدي ف ي ذلييك بالمييدد الت ي ألييع فيهييا النظييا الحييال
المواطن الذ ي يحصل على قسييمة بينن يشير في البنياء عليهيا خيءل سينة مين تياريخ
تسلمه لها وأن يتم البناء خيءل ثيءث سينوات مين هيذا التياريخ  ،وأال اعتبير غيير جياد
ومخء بالشروط الت فرضها القانون عليه مما يبرر سحب هذه القسيمة منه إلعطا هيا
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لمسيتحق آخير يكييون أكثير منييه جديية [ وهييو الحكيم اليذي أخييذ بيه المشييرو أيضيا في
[المادة].21
وتيين المييادة [ ]11ميين المشييرو  ،علييى أنييه يجييوا االسييتبدال بييين أنييوا
الرعاية السكنية فيميا بيين الحاصيلين عليهيا أو فييـما بيينهم وبيين المؤسـسيـة وذليك في
الحاالت وطبقًا للشروط والقواعد واألوضيا واإلجيراءات التي يصيدر بهيا قيرار مين
الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
كما تين الميادة [ ]19عليى أن يسيتحق رب األسيرة بيدل إيجيار شيهري طبقي ًا
للقواعد والشروط والفئات الت يصدر بتحديدها قيرار مين اليواير بعيد موافقية مجلي
إدارة المؤسسة.
وقد أقر المشرو ف المادة [ ]20أحقية المستحقين للرعاية السكنية الذين نشين
سبب استحقاقهم أو حصلوا على بعض معايا الرعاية السكنية قبل العمل بهيذا القيانون
ف التمت بالمعايا الجديدة أو العيادة ف المعايا الت استحدثها القانون الجديد .
كمييا أقييرت المييادة ذاتهييا [ ]21بسييريان هييذا الحكييم بالنسييبة إلييى القييرارات التي
تصدر تطبيقاً ألحكا هذا القانون  ،باسيتحداث معاييا جدييدة أو اييادة في المعاييا التي
قررها  ،وأجاات أن تتضمن هذه القرارات سريان أحكامها على الوقا السابقة .
وتن المادة [ ]21من المشرو على أن تتولى المؤسسة تواي القسيا م عليى
مستحقيها بثمن رمعي يحدده مجل اإلدارة .
وتحقيقاً للمساواة بين المواطنين  ،وعد التفاوت ف مساحات القسيا م التي ييتم
توايعها  ،نص المادة [ ]21ف فقرتها الثانية على أنه ال يجوا أن تتفياوت مسياحات
القسا م ف المنطقة الواحدة إال بالقدر الذي تقتضيه الضرورات الفنية للتقسيم .
وتحيييدد الميييادة [ ]22الشيييروط الواجيييب توافرهيييا السيييتحقاق قسييييمة أر ،
فتن على أنه يشيترط السيتحقاق قسييمة أال يكيون قيد ثمين ليرب األسيرة عقيار بمبلي
يعيد على ما ت ألف دينار كويت  ،ويعتبر العقار مملوكاً لرب األسرة إذا كان قيد آل
عن طريقه بني وسيلة كان مباشرة أو غير مباشيرة  ،إليى اوجتيه أو إليى أحيد أوالده
الذين يعولهم .
وبذلك يكون من ثمن عقاره بمبل ال يجاوا ما ت ألف دينيار كيويت  ،مسيتحقًا
للرعاية السكنية إذا استوف الشروط األخرت للبدا ل السكنية المختلفة.
وقد أجاات الفقيرة األخييرة مين هيذه الميادة اييادة هيذا الحيد بقيرار يصيدر مين
الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة.
كما اشترط المادة [ ]22كذلك أن يكون رب األسرة قادرًا على بنياء القسييمة
ويعتبيير كييذلك ميين كييان مسييتحقًا لقيير الرعاييية السييكنية المنصييوص عليييه ف ي هييذا
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القييانون أو كييان قييد ثميين لييه عقييار بمبلي ال يقييل عيين قيميية القيير المشييار إليييه وقي
التثمين  ،والن بذلك ال يقصر القدرة المالية على كيون المسيتحق للقير قيد حصيل
على تثمين يعادل قيمية القير  ،بيل يعتبير ذليك إحيدت وسيا ل إثبيات القيدرة الماليية
على البناء  ،وهو شرط أساس للحصول على قسيمة أر .
وقد حرصي الميادة [ ]21مين المشيرو عليى أن تيربط مقيدار التثميين بقيمية
القر وق التثمين فمن حصل على تثمين قدره [ 11ألف دينار كويت ] قبيل العميل
بهذا القانون  ،يتوفر فييه شيرط القيدرة الماليية عليى البنياء بعيد العميل بيه بيالرغم مين
العيادة الت قررها القانون بالنسبة إلى سقف القر الحال والذي رف إليى  40أليف
دينار كويت .
كما فرضت المادة [ ]11من المشروع على المستحق التزامين :
أولهما :
التعامييه بسييداد قيميية القسيييمة قبييل الموعييد المحييدد إلدراج أسييماء المسييتحقين ف ي كشييو
القرعييية  ،وإال اعتبييير قيييرار التخصيييي كييينن ليييم يكييين ،بشيييرط إخطيييار المسيييتحق بقيييرار
التخصي وبالموعد المحيدد إلدراج أسيماء المسيتحقين في هيذه الكشيو  ،بكتياب مسيجل
بعلم وصول قبل حلول هذا الموعد بنكثر من شهرين .

ثانيهما :
التعامه بنن يشر ف البناء عليها خءل سنة من تاريخ تسليمه القسيمة عليى أن ييتم البنياء
عليها خءل مدة أقصاها ثءث سنوات من هذا التاريخ .

وتيين المييادة [ ]27ميين المشييرو علييى أن تلتييع المؤسسيية بتواي ي البيييوت
والشقق على األسر المسجلة طلباتهيا لهيذا النيو مين الرعايية السيكنية عليى مسيتحقيها
طبقاً للتكلفة الفعلية بمراعاة الثمن الرمعي للمتير المربي مين األر المشيار إلييه في
المييادة [ ]21ميين هييذا القييانون وبشييرط أال تجيياوا قيميية البيي أو الشييقة الحييد األقصييى
لمبل القر المنصوص عليه ف هذا القانون .
وال يجوا أن يتحمل المستحق للشقة إال بنصيبها من قيمية األر واألساسيات
والمنيياف المشييتركة بحسييب مسيياحة الشييقة إلييى مجمييو مسيياحة المبن ي  ،ومييا يخ ي
الشقة أو الشقق األخرت من معايا .
وتورد المادة [ ]21الشروط الواجب توافرها الستحقاق بي حكيوم أو شيقة،
فتن على أنه يشترط فيمن يخص له بي حكيوم أو شيقة أال يكيون رب األسيرة
مالكاً لعقار تم استمءكه وتثمينه بمبل يجاوا الحد األقصى لقيمية القير المنصيوص
عليه ف المادة [ ]21مين هيذا القيانون  ،وفيى تطبييق هيذا الحكيم يعتبير العقيار مملوكي ًا
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لييرب األسييرة إذا كييان قييد آل عيين طريق يه بييني وسيييلة مباشييرة أو غييير مباشييرة  ،إلييى
اوجته أو أحد أوالده الذين يعولهم .
وبذلك أصب ل األشخاص اليذين ثمين لهيم عقيار بمبلي يعييد عليى أربعية وسيتين
ألف دينار كويت وال يعيد على سبعين ألف دينار كويت  ،أصبل مين حقهيم الحصيول
على بي أو شقة بعد أن كانوا محرومين من هذا الحق .
وف سداد ثمن البي أو الشيقة عليى أقسياط شيهرية  ،تركي الميادة [ ]21ذليك
للشروط والقواعد الت تحدد بقرار من الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
وتقضي المييادة [ ]21ميين المشيرو بيينن يسييرت عليى ملكييية الشييقق والطوابييق
للوحدات الت يتم توايعها طبقاً ألحكا هذا القانون  ،ما ورد ف القيانون الميدن مين
تنظيم لهذا النو من الملكية  ،وذليك فيميا ال يتعيار مي ميا ورد مين أحكيا في هيذا
القيييانون  ،عليييى أن يقييييو قيييرار التخصييييي مقييييا المسيييتند المثبييي لملكييييية الشييييقة
أو الطابق ف تكيوين وشيهر اتحياد إدارة العقيار وصييانته طبقياً ألحكيا الميادة []119
من القانون المدن  ،وبيذلك يحيل المشيرو المشيكلة التي يمكين أن تواجيه المسيتحقين
لشقق الرعاية السكنية عند رغبتهم ف شهر هذا االتحاد وه المشيكلة التي تتمثيل في
أن من شروط الشهر أن يكون عضو االتحاد مالكاً للشقة ف الوق الذي ال تصدر فيه
وثيقة التمليك إال بعد عديد من السنوات .
وتوجييب المييادة [ ]24علييى الشييركات الت ي أسسييتها المؤسسيية أو سيياهم ف ي
رأس مالها أو قام بتمويلهيا أن تقيو بطيرح مشيروعاتها عليى الميواطنين وأن تكيون
األولوييية ف ي الحصييول علييى الوحييدات السييكنية بهييا للمسييجلة طلبيياتهم ف ي المؤسسيية
وبحسب أسبقية تسجيلها .
كما أجاات المادة المذكورة أن يتم االتفياق بيين المؤسسية وبيين هيذه الشيركات
علييى أن تقيييو بتسيييليم كافييية الوحيييدات السيييكنية لهيييذه المشييياري إليييى المؤسسييية لتقيييو
بتوايعها طبقاً ألحكا هذا القانون .
ويتناااول البااااب الرابيي ميين المشيييرو  ،األحكيييا المتعلقيية بقيييرو الرعايييية
السكنية  ،فتلع المادة [ ]21المؤسسة بتقديم القرو لمستحق الرعاية السكنية لبنياء
المسيييياكن أو لشييييرا ها أو لعيييييادة االنتفييييا بهييييا بالتوسييييعة أو التعلييييية أو إلصييييءحها
وترميمها.
وتصر قرو الرعاية السكنية لمسيتحقها بيء فوا يد  ،وتحيدد قيمية القير
الممنوح لبناء سكن أو شرا ه بسبعين ألف دينار كويت  ،ويجيوا ايادتيه بمرسيو بعيد
أخذ رأي مجل إدارة المؤسسة .
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وتحدد بقرار من الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة  ،حاالت وشروط
وقواعد وإجراءات منل القرو وفئاتها لباق األغيرا المنصيوص عليهيا في هيذه
المادة  ،مثل التعلية أو التوسعة أو الترميم .
وقييد اسييتحدث المييادة [ ]29ميين المشييرو حيياالت جديييدة تسييتحق طبقييًا لهييا
القرو  ،وقد كان تواجه من قبل مشاكل ف هذا األمر وه -:
 - 1شراء القسا م والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقساط التملييك والقيرو
عنها  ،بما في ذليك العقيارات التي شيملها المرسيو األمييري رقيم [ ]20لسينة
 1992بشيينن اإلعفيياء ميين قييرو بنييك التسييليف واالدخييار وأقسيياط البيييوت
الحكومية أيا كان مساحتها .
وبذلك يقرر المشرو الحيق في الحصيول عليى قير لشيراء قسييمة أو بيي
ولو كان البا للبي قد حصل علييه مين خيءل الرعايية السيكنية  ،طالميا تـيـم تطهييره
من أي رهن عقاري سواء كان هذا التطهير قد حدث بسبب وفاء البيا بقيمية القير
كاملة أو بسبب إسقاط أقساط التمليك أو القير  ،بميا في ذليك العقيارات التي شيملها
المرسو بقانون رقم [ ]20لسنة  1992المشار إليه .
وبذلك يجيع المشرو اإلقرا لشراء البيوت أو الشقق الخاضعة ف األصيل
لنظا الرعاية السكنية أيا كان مساحتها .
 - 2البنيياء أو التعلييية أو التوسييعة ف ي البيييوت القا ميية  ،بشييرط أن تسييمل بييذلك أساسييات
المبان أو تصميماتها واالرتفاعات المسموح بها ف المنطقة طبقًا للقواعد المقررة.
 - 1هييد العقييار إلعييادة بنا ييه بشييكل أوس ي يسييمل بتييوفير رعاييية سييكنية أفضييل ليسييرة
ولباق أفرادها الذين كونوا أسرا جديدة .
 - 7استحقاق القر لكل مالك على الشيو مستحق للرعاية السكنية  ،وليو كيان بعيض
المءك على الشيو غير مستحقين لهذه الرعاية .
وف جميي األحيوال المنصيوص عليهيا في البنيود السيابقة  ،يشيترط موافقية الماليك
عل رهن العقار ضماناً لقيمة القر إذا كان غيير ممليوك لطاليب القير  ،وهي مشيكلة
أخييرت حلهييا المشييرو  ،وه ي جييواا حصييول غييير المالييك علييى قيير الرعاييية السييكنية
بالشرط سالف الذكر .

كما تضييف الميادة [ ]29إليى هيذه الحياالت  ،الحياالت األخيرت التي يحيددها
قرار يصدر من الواير بعد موافقة مجل اإلدارة  ،لمواجهة غير ذلك مين حياالت قيد
تطرأ مستقبء وال يتس لها ن القانون .
وتن المادة [ ]10من المشرو على أنه إذا كان رب األسيرة مالكيا لعقيار تيم
استمءكه وتثمينه بمبل يعيد على الحيد األقصيى للقير المنصيوص علييه في الميادة
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( )21من هذا القانون  ،تخصم هذه العيادة من مبل القر  ،وفي تطبييق هيذا الحكيم
يعتبر العقار مملوكا لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه بني وسييلة كاني  ،مباشيرة
أو غير مباشرة  ،إلى اوجته أو إلى أوالده الذين يعولهم .
وبذلع يفسح المشروع المجال للحصول على قرو الرعاية السكنية لفئتين  :ـ
الفئة األولى :
الذين ثمن لهم عقار بمبل يعيد على  17ألف دينار إلى  40ألف دينار.
الفئة الثانية :
الذين ثمن لهم عقار بمبل يعيد على  40ألف دينار.
وبييذلك أصييبل األشييخاص الييذين ثميين لهييم عقييار بمبلي يعيييد علييى سييبعين ألييف
دينار كويت ويقل عن ما ة وأربعين ألف دينار كويت  ،أصبل مين حقهيم أن يحصيلوا
على قر الرعاية السكنية  ،فمثء لو أن رب األسرة ثمن له عقار بمبل ثميانين أليف
دينييار  ،فييإن ميين حقييه أن يحصييل ميين القيير علييى مييا ال يجيياوا سييتين ألييف دينييار،
حيث يتم خصم العيادة ف التثمين على الحد األقصيى مين هـيـذا الحيد [ 40000د .ك]
 [  40000 - 10000د.ك] =  10000د .ك بعيييد أن كيييان يفقيييد حقيييه تماميييا فيييالحصول على القير حتيى ليو كاني العييادة في قيمية التثميين ال تعييد عليى بضيعة
دنييانير  ،فقييرر المشييرو احتفاظييه بحقييه في الحصييول علييى قيير الرعاييية السييكنية
طالما أن قيمة العيادة ف التثمين ال تستغرق قيمة القر بالكامل .
ولم يف المشرو  ،وهيو يفير حقوقيًا للميواطن في هيذا القيانون مين خيءل
االلتعامييات الت ي فرضييها علييى الحكوميية وعلييى المؤسسيية  ،أن يفيير أيضييا علييى
المواطن التعامات تفرضها طبيعية الرعايية السيكنية وطبيعية التيعا الدولية بهيا ،وإنهيا
ف األصل إيواء للمواطن وأسرته  ،وذلك بنن ن ف الميادة [ ]11عليى عيد جيواا
استخدا الرعايية السيكنية في غيير ميا خصصي ليه  ،كميا وضي جيعاء عليى مخالفية
شروط التخصي  ،وهو استرداد المسيكن إدارييًا بعيد إنيذار المخيالف وإعطا يه مهلية
إلااليية المخالفيية  ،وحييرص المشييرو علييى أن تختلييف المهليية حسييب نييو وطبيعيية
المخالفة والوق الذي يستغرقه إاالتها.
وفي تحديييد االلتعامييات المفروضيية علييى المسييتحق للرعاييية السييكنية  ،ترك ي
المييادة [ ]11لقييرار يصييدر ميين الييواير بعييد موافقيية مجل ي إدارة المؤسسيية  ،تحديييد
االلتعامات المختلفة الت يفرضها نظيا الرعايية السيكنية عليى المنتفعيين بيه  ،وجيعاء
اإلخءل بهذه االلتعامات أو بااللتعامات الت ين عليها هيذا القيانون وحياالت تنجييل
استحقاق بعض األقساط أو تخفيض قيمتها أو اإلعفاء منها  ،وقواعد تخصي السيكن
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الجدييييد للميييواطن اليييذي يقي ي مسيييكنه عليييى مشيييرو للدولييية وشيييروط تييينجير السيييكن
الحكوم .
ولما كان المواطن الكويت يحظى بالرعاية السيكنية مين الدولية  ،وكيان أوالده
ال  ،إال أن الدوليية تسييحب البي ي الحكييوم ميين األوالد غييير
يتمتعييون بهييا حقييا وعييد ً
الكيويتيين في حاليية وفياة أمهيم الكويتييية المتعوجية ميين غيير كيويت  ،فييء تشيملهم تلييك
الرعاية بعـد وفاتهيا مميا يعرضيهم للضييا إذا كيانوا صيغارًا وال معييل لهيم سيواها ،
كما أن الدولة قد خصص البي الحكوم للمواطنة حال حياتها  ،فلي من العيدل أن
يحر هؤالء األوالد من بيي أمهيم بعيد وفاتهيا فيصيبحون وال مينوت لهيم  ،ومين أجيل
هييذه الغاييية اإلنسييانية نص ي المييادة [ ]12علييى أنييه ال يجييوا سييحب البي ي ميين أبنيياء
العوجة الكويتية المتعوجة من غير كويت إلى أن يتم اواج البنات أو بليوغهن وبليوس
األوالد سن السادسة والعشرين .
وحرصا أيضاً على أن تظل الرعاية اإلسكانية ف نطاقها المخص لها  ،فيء
يسئ المستحقون لها اسيتخدا الحيق فيهيا بالتصير في القسيا م أو البييوت أو الشيقق
بعد الحصول عليها  ،نص المادة [ ]11من المشرو على أن تصيدر وثيا ق التملييك
للمييواطنين الييذين يييتم تخصييي قسييا م أو مسيياكن لهييم وفق ياً ألحكييا هييذا القييانون بعييد
استيفاء المدد والقواعد والشروط ووفقاً لإلجراءات الت يصيدر بهيا قيرار مين اليواير
بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
كما تن الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه م عد اإلخءل بنحكا الفقيرة
السييابقة  ،تكييون أثمييان المسيياكن الت ي تخص ي لمسييتحق الرعاييية السييكنية بضييمان
الحكومة حتى تاريخ صدور وثا ق التمليك مصحوبة بتقرير رهن عقاري متيى اسيتمر
قسط التمليك أو القر قا مًا بعد هذا التاريخ .
والحكم األخير يقابل الحكم الوارد ف الميادة [ ]7مين القيانون رقيم [ ]103لسينة
 1911بإنشيياء بنييك التسييليف واالدخييار والييذي ييين علييى أن يكييون القيير بضييمان
الحكومة حتى تاريخ صدور وثا ق التمليك للمقتير مصيحوبة بتقريير رهين عقياري
متى استمر القر قا مياً بعيد هيذا التياريخ  ،إال أن الحكيم اليوارد في الفقيرة األخييرة
من المادة [ ]11من المشرو  ،حكم أشمل يتناول أقساط التمليك أيضا  ،وهيو ال يخيل
م ذلك بالمدد والشروط والقواعد الت يجب استيفاؤها إلصدار وثا ق التمليك .
وقد حرص المشرو على بسط رقابة مجل األمة عليى كيفيية تنفييذ الحكومية
لهذا القانون بنن ن في الميادة [ ]17مين المشيرو عليى أن تقيو المؤسسية بإعيداد
تقييارير سيينوية عيين تنفيييذ الخطييط والسياسييات اإلسييكانية تعيير علييى مجل ي األميية
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التاليية لتياريخ العميل بهيذا

وتكون هذه التقارير نصف سنوية خيءل السينوات الخمي
القانون .
ونظرا ألن اضطء المؤسسة العامة للرعاية السيكنية بمسيئولياتها في تطبييق
نظا الرعاية السكنية سو يستغرق بعض الوق ريثما ييتم إعيداد كوادرهيا ونظمهيا
وحتييى ال يكييون ذلييك علييى حسيياب الحلييول الت ي يضييعها المشييرو لمشييكلة الرعاييية
السكنية ومدد االنتظار الطويلية للمسيتحقين لهيا  ،فقيد ني المشيرو في الميادة []11
علييى أن تسييتمر كييل ميين الهيئيية العاميية لإلسييكان وبنييك التسييليف واالدخييار ف ي القيييا
بمسئولياتهما الت يفرضها عليهما هذا المشرو  ،كل بحسيب طبيعية األغيرا التي
أنشييئتا ميين أجلهييا  ،وباسييتخدا المييوارد المحققيية لهييذه األغييرا في هييذا المشييرو ،
وذلك حتى يصيدر قيرار مين مجلي اليواراء بالنظيا األساسي للمؤسسية وقيد حيددت
المادة [ ]11موعداً لصدور هذا القرار ال يتجاوا سنه من تاريخ العمل بهيذا القيانون ،
كمييا حييددت الموضييوعات الت ي سييو يتناولهييا هييذا القييرار وه ي تحديييد كيفييية نقييل
العيياملين بهيياتين الجهتييين إلييى المؤسسيية وكيفييية نقييل حقييوق والتعامييات الهيئيية العاميية
لإلسكان إلى المؤسسة وكيفية نقل حقوق والتعامات بنك التسليف واالدخار فيما يتعليق
باال تمان العقاري وقرو العواج  ،والجهية التي تنقيل إليهيا اإلييداعات والميدخرات
الت تم بالبنك المذكور م عد اإلخيءل بحيق الميود والميدخر في اسيتردادها مين
البنك أو الجهة الت نقل إليها اإليداعات والمدخرات .
ويحدد قرار مجل اليواراء كيذلك  ،الجهية التي تنقيل إليهيا حقيوق والتعاميات
البنك بالنسبة إلى اال تمان العراع .
وتن المادة [ ]14مين المشيرو عليى إلغياء القيانون رقيم [ ]10لسينة 1911
والقانون رقم [ ]11لسنة  1947وكيل ني يتعيار وأحكيا هيذا القيانون وذليك مي
عد اإلخءل بنحكا المادة السابقة  ،حتى ال يترتب على هذا اإللغاء عليى إطءقيه شيل
الهيئة العامة لإلسكان وبنك التسليف واالدخار عن ممارسية صيءحياتهما التي نصي
عليها المادة السابقة قبل صدور القرار المشار إليه وقبل قيا المؤسسية بممارسية كافية
صءحياتها المنصوص عليها ف هذا القانون .
وتيين المييادة [ ]11علييى أن تسييري اللييوا ل والقييرارات المعمييول بهييا قبييل
صييدور هييذا القييانون إلييى أن تصييدر اللييوا ل والقييرارات المنصييوص عليهييا فيييه  ،م ي
مراعاة أحكا المادة [ ]11منه .
كمييا نص ي المييادة [ ]19علييى نشيير القييانون ف ي الجريييدة الرسييمية والعمييل بييه
اعتباراً من أول الشهر التال النقضاء ثءثة أشيهر عليى تياريخ نشيره  ،عيدا نصيوص
المواد  1،10،11،12،11من هذا القانون فيعمل بهيا مين تياريخ صيدور قيرار مجلي
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الواراء المشار إليه ف المادة [ ]11من هذا القانون  ،إذ أن هذه المواد تتناول مجلي
إدارة المؤسسة وكيفية تشكيله واإلدارة التنفيذية لها واختصاصياتها وهي أميور سيو
توكل قبل صدور هذا القيرار إليى كيل مين مجلي إدارة الهيئية العامية لإلسيكان وبنيك
التسليف واالدخار.
وتخاطب المـــادة [ ] 70السلطـــة التنفيذيــــــــة لتنفــــــــيذ أحكا هـــــــــذا القانـــون.

القسم الثاني
القانون رقم [  ] 24لسنة 1991
يف شأن
إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي الفضاء
اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
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اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

 بعد اإلطء على الدستور، وعلى القانون رقم [ ]11لسنة  1942ف شنن بلدية الكوي والقوانين المعدلة له . وعلى القانون المدن الصادر بالمرسو بالقانون رقيم [ ]14لسينة  1910بإصيدارالقانون المدن .
 وعلييى المرسييو بالقييانون رقييم [ ]101لسيينة  1910ف ي شيينن نظييا أمييءك الدولييةوالقوانين المعدلة له .
 -وعلى القانون رقم [ ]74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .

 -وافق ومجل

1
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األمة على القانون اآلت نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
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مادة ()1( )0

ف تطبيق أحكا هذا القانون  ،يقصد بالمصطلحات اآلتية  ،المعيان المبينية قيرين كيل
منها  :ـ
 :أشخاص القطا الخاص المشار إليهم في الميادة
 - 1المقـــــــــــــــــاول
( )1من هذا القانون.
 :المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 - 2المؤســــــــســـــــة
 :الرعايي ية التي ي ني ي عليهيييا القيييانون رقيييم ()74
 - 1الرعاية الســـــكنية
لسنة 1991ف شنن الرعاية السكنية.
 :تشييمل شييبكات الطييرق  ،وإنشيياء خطييوط شييبكة
 - 7البنية األساســـــية
المييياه العذبيية والمييياه قليليية الملوحيية والصييير
الصييييح وتصييييريف مييييياه األمطييييار وربطهييييا
بالقسا م وجمي المرافيق والمنشيآت وميد خطيوط
الهيييياتف إلييييى جمييي ي القسييييا م وكافيييية المرافييييق
والمنشييييآت وإنشيييياء محييييوالت الكهربيييياء ومييييد
خطوط الكهربياء منهيا إليى مواقي القسيا م وكافية
المرافييق والشييبكات وربييط الشييبكات والخطييوط
المشار إليها بالشبكات والخطوط الر يسية وربط
الطرق الداخلية بالطرق العامة.
 :مخيييييافر الشيييييرطة  ،مراكيييييع اإلطفييييياء العيييييا ،
 -1المرافق العامـــــة
المييييدارس الحكومييييية بمختلييييف المراحييييل بنييييين
وبنييييات  ،المسيييياجد ومسيييياكن األ ميييية  ،مراكييييع
رعايييييية الشيييييباب ،المستوصيييييفات  ،الجمعييييييات
التعاونية ،محطيات تعبئية الوقيود ومكاتيب البرييد
والهاتف وأي مرافق أخرت يرد الن عليها في
دفاتر الشروط .

 - 1الدعـــــــــوة

 :بييييان طبيعييية العقيييد اليييذي سييييبر مي ي المقييياول

 ) 1عدل البند [ ]1من المادة [ ]1بالقيانون رقيم  4لسينه  2001وكيان نصيه[ :المقياول :أشيخاص القطيا
الخاص المشار إليهم ف المادة الرابعة من هذا القانون.
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 - 4العــــــــــر

 - 1دفاتر الشــــــروط

وشيييروطه األساسيييية  ،والضيييمانات المصيييرفية
المطلييوب منييه تقييديمها  ،والمسيياحات المرغييوب
في ي تعميرهيييا ومواقعهيييا وحيييدودها  ،ومعالمهيييا
وعييدد القسييا م المطلييوب إعييدادها ومسيياحة كييل
قسيمة)1( .
 :الوثييا ق المقدميية ميين المقيياول المتضييمنة عيير
أسعاره وقبوله لكيل شيروط المؤسسية واسيتعداده
لتنفييييذ األعميييال المطلوبييية اليييواردة فييي وثيييا ق
المناقصيييية وفيي ي المواعيييييد المحييييددة ورضييييا ه
بالشروط الجعا ية ،وشروط التعاقد األخرت)2(.
 :بيان األعمال المطروحة والشروط والمواصفات
ومواعيييد إنجيياا كييل مرحليية ميين مراحييل العمييل
وميعاد التسليم النها .

==/=/

 ) 1البند ( )1من المادة ( )1معدلة بالقانون رقم  24لسنة  1991وكان نصها قبل التعديل :
( - 1الدعوة  :بيان طبيعة العقد الذي سيبر مي المقياول وشيروطه األساسيية ،والضيمانات المصيرفية
المطلوب منـــه تقديمها  ،والمساحات المرغوب في تعميرهيا ومواقعهيا وحيدودها  ،ومعالمهيا وعيدد
القسا م المطلوب إعدادها ومساحة كيل قسييمة واسيتعداد المقياول لتموييل المشيرو تميويء ذاتييا مين
قبله وقبوله صر مسيتحقاته بعيد طيرح القسيا م للبيي  -وتحصييل أثمانهيا  ،عليى أن يكيون الوفياء
بتلك المستحقات من حصيلة بي القسا م وبالنظا الذي تحدده المؤسسة) .
 ) 2عدل البند( )4بالقانون رقم( )4لسنة  2001وكان نصها قبل التعديل  :العر  :الوثيا ق المقدمية مين
المقيياول المتضييمنة قبولييه لكييل شييروط المؤسسيية واسييتعداده لتنفيييذ األعمييال المطلوبيية ف ي المواعيييد
المحددة ورضا ه بالشروط الجعا ية  ،والتعويضات االتفاقية وسعر تكلفية المتير شيامء تورييد الميواد
الءامة ،والتكلفة الفعلية اإلجمالية وهامش الربل المطلوب).
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الفصل الثاني
توفري األراضـــــــي

الفصل الثاني
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توفري األراضـــــــي
مـادة ( ) 2

علييى بلدييية الكوي ي تجهيييع وتنظيييم األراض ي المخصصيية ألغييرا السييكن
الخاص وذلك حسب المخطط الهيكل  ،وتسليمها للمؤسسة خاليية مين العوا يق ،خيءل
مدة ال تتجاوا ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القيانون ،عليى أن تكيون المسياحة التي
يتم تسليمها كدفعة أول كافية إلنشاء [ ]10ألف وحيدة سيكنية بمراعياة ميا تين علييه
المادة [ ]4من هيذا القيانون  ،وأن ييتم تسيليم المؤسسية دفعية ثانيية تكفي إلقامية عشيرة
آال وحييدة سييكنية أخييرت وذلييك ف ي خييءل السييتة أشييهر الءحقيية وأن يسييتمر تسييليم
األراض بعد ذلك تباعًا للمؤسسية كيل ثءثية أشيهر مين التياريخ المحيدد لتسيليم الدفعية
الثانييية بييذات الشييروط واألوضييا السييابقة وأن تكييون األراضي التي يجييري تسييليمها
كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.
مادة ()1

علييى سييا ر الجهييات الحكومييية المعنييية بإااليية العوا ييق  -كييل فيمييا يخصييه -
المبييادرة إلييى إااليية تلييك العوا ييق علييى وجييه السييرعة  ،مي مراعيياة المواعيييد المقييررة
لتسليم تلك األراض والمشار إليها ف المادة السابقة.
وتلتع الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الر يسيية لهيذه
األراض والمرافق العامة المرتبطة بهيا في مواعييد تتيعامن مي المشياري اإلسيكانية
المطروحة وفقا ألحكا هذا القانون وتدرج لها االعتمادات الءامة ف ميعانيتها) 1(.
مادة ()7

م ي عييد اإلخييءل بمييا تيين عليييه المييادة ( )17ميين القييانون رقييم ( )74لسيينة
 1991المشيار إليييه ،علييى ر يي مجلي إدارة المؤسسيية موافياة مجلي األميية بتقرييير
نصييف سيينوي يتضييمن بيان يًا وافي يًا عيين المسيياحة الكلييية ليراض ي الت ي تييم تسييليمها
للمؤسسيية ألغييرا تنفيييذ هييذا القييانون ومواقعهييا وعييدد القسييا م السييكنية الت ي سيييتم
إنجااها ،والمدة المحددة للتنفيذ .

 ) 1أضيف الفقرة الثانية إلى المادة [ ]1بالقانون رقم  4لسنة 2001
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الفصل الثالث
دعوة القطاع اخلاص

الفصل الثالث
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دعوة القطاع اخلاص
مادة ()1

تطرح المؤسسة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون  ،وف المواعيد األخرت
الت تحددها المؤسسة  ،مشروعات تعمير األراض المشيار إليهيا في الميادة ( )2مين
هذا القانون وذلك بتنفيذ ميا تضيمنه البنيدان (  ) 1 ، 7مين الميادة ( )1مين هيذا القيانون
في مناقصيات عاميية بييين الشييركات والمؤسسييات المحلييية و /أو العالمييية خييءل تسييعة
أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة)2(.
وف حالة تعذر استكمال اإلجراءات خءل الميدة المنصيوص عليهيا في الفقيرة
السابقة يجوا لمجل الواراء مدها لمدة ثءثة أشهر أخيرة .
وتنشر الدعوة ف وق واحد ف صيحيفتين ييوميتين عليى األقيل كميا تيذا في
وسا ل األعء المسموعة والمر ية.
ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقًا لما تقرره المؤسسة ف هذا الشنن .
وتلتييع بلدييية الكويي بإصييدار قرارهييا في شيينن مييا يقييد إليهييا ميين مخططييات
للقسا م خءل شهرين على األكثر من تاريخ استءمها للمخططات .

 ) 1المادة ( )1بالقانون رقم  24لسنة  1991وكان نصها قبل التعديل ( :عليى المؤسسية خيءل سيتة أشيهر
مييين تييياريخ العميييل بهيييذا القيييانون ،وفيي المواعيــيييـد األخيييرت التيي تحيييددها المؤسسييية ،دعيييوة الشيييركات
والمؤسسات المحلية والعالمية لتقديم عروضها لتعمير األراض المشار إليهيا في الميادة ( )2خيءل ثءثية
أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة .
وتنشر الدعوة ف وق واحد ف صحفيتين يوميتين على األقل كما تذا ف وسيا ل األعيء المسيموعة
والمر ية ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقاً لما تقرره المؤسسة ف هذا الشنن) .
 ) 2عدل الفقرة األولى من الميادة ( )1بالقيانون رقيم ( )4لسينة  2001وكيان الين قبيل التعيديل ( :عليى
المؤسسيية خييءل تسييعة أشييهر ميين تيياريخ العمييل بهييذا القييانون  ،وف ي المواعي يد األخييرت الت ي تحييددها
المؤسسة  ،دعوة الشركات والمؤسسات المحلية و /أو العالمية لتقديم عروضيها لتعميير األراضي المشيار
إليها ف المادة ( )2خءل تسعة أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة ) .
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الفصل الرابع
البت يف العروض والرتسية
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الفصل الرابع

البت يف العروض والرتسية
(مادة )1

تكون دراسة العرو الم قدمية مين المقياولين واختييار أفضيلها  ،والبي فيهيا،
والتعاقيييد  ،واإلشيييرا عليييى التنفييييذ  ،وفقيييا للقواعيييد والضيييوابط المعميييول بهيييا ليييدي
المؤسسة .
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الفصل اخلامس
مثن ومواصفات القسائم
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الفصل اخلامس

مثن ومواصفات القسائم
(مادة )1( )4

يجب أال تقل مساحة القسيمة عن (. )2 700
(مادة )2( )1

اليواراء

يكون تحديد ثمن بي القسييمة عليى أسياس ثمين رميعي يحيدده مجلي
مضافا إليه ما يخ القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسية.
ويكون حساب ما يخ كل قسيمة من تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية بقسيمة هيذه
التكلفة على كامل مساحة األراض المستصلحة لتحديد تكلفة المتير المربي الواحيد ثيم
تضرب تكلفة المتر ف مساحة القسيمة  ،ويحدد مقدار ميا يدفعيه مسيتحق القسييمة مميا
يخصييها ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية  ،متناسييبًا م ي فتييرة انتظيياره للحصييول علييى
القسيمة اعتبارًا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية  :ـ
أ ) كامييل مييا يخ ي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية إذا مييا تجيياوا فتييرة
االنتظار سنة واحدة.
ب ) ثمانين ف الما ة ( )%10مما يخ القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسية إذا
جاوات فترة االنتظار سنة ولم تجاوا سنتين.

)1
)2

)1

عدل المادة ( )4بالقانون رقم ( )4لسنة  2001وكان نصها ( :يجب أال تقل مساحة القسييمة عين
( )2 700وال يجي يوا أن تتفييياوت مسييياحات القسيييا م إال بالقيييدر اليييذي تقتضييييه الضيييرورة الفنيييية
للتقسيم).
عييدل الفقييرة الثانييية ميين المييادة ( )1بموجييب القييانون رقييم [ ]24لسيينة  1991وكييان نصييها قبييل
التعديل :ويكون ثمن بي القسيمة مستحق األداء بالكاميل فيور تميا إجيراءات البيي ) وعيدل الميادة
[ ]1بموجب القانون رقم  4لسنة  2001وكيان نصيها قبيل التعيديل (يكيون تحدييد ثمين بيي القسييمة
علييى أســييـاس ثميين رمييعي يحييدده مجل ي إدارة المؤسسيية مضييافاً إليييه مييا يخ ي القسيييمة ميين
إجميال التكلفية الفعليية إلعيدادها  ،وحصيتها في نفقيات إنشياء البنيية األساسيية ويسيتحق أداء ثميين
القسيمة للمؤسسة وفقاً للقواعد الت تضعها المؤسسة ف هذا الشنن].
عدل الفقرة الثالثة من المادة [ ]1بموجب القانون رقيم  21لسينة  2001وكيان نصيها قبيل التعيديل
[وتقو مؤسسة الرعاية السيكنية بإعيادة نصيف المبيال المدفوعية مين الميواطنين للبنيية التحتيية في
المشاري السابقة لهذا القانون].
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ج)
د )
هـ )
و )

ستين ف الما ة (  )%10مما يخ القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسيية إذا
جاوات فترة االنتظار سنتين ولم تجاوا ثءث سنوات.
أربعين ف الما ة (  )%70مما يخ القسيمة مين تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية
إذا جاوات فترة االنتظار ثءث سنوات ولم تجاوا أرب سنوات.
عشرين ف الما ة ( )%20مما يخ القسيمة مين تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية
إذا جاوات فترة االنتظار أرب سنوات ولم تجاوا خم سنوات.
ال شييئ ممييا يخي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية إذا جيياوات فتييرة
االنتظار خم سنوات.
وتقو المؤسسة العامة للرعاية السيكنية بإعيادة كاميل المبيال المدفوعية
من المواطنين للبنية التحتية ف المشاري السابقة لهذا القانون إليهم.
ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقاً للقواعد الت تضعها المؤسسة
ف هذا الشنن.
==/=/
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الفصل السادس
بيـع القسـائم
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الفصل السادس
بيــع القسـائم
(مادة )9

تعلن المؤسسة لمستحق الرعاية السكنية دون غيرهم عن بي القسا م )1( .
(مادة )10

يعتبر شراء قسيمة استيفاء للحق ف الرعاية السيكنية ،وذليك دون إخيءل بحيق
المشتري ف الحصول على القر العقاري الءا للبناء.
(مادة )11

يكون اإلعءن عن البي  ،وبياناته ووسيلته  ،وكيفيية إبيداء الرغبية في الشيراء
وفقا للقواعد والنظم الت تضعها المؤسسة ف هذا الشنن .
(مادة )12

تتيييولى المؤسسييية التخصيييي  ،والتوايييي حسيييب أسيييبقية تسيييجيل الطلبيييات
بالمؤسسة ووفقاً لنظا الرعاية السكنية المنصوص علييه في القيانون رقيم ( )74لسينة
 1991المشار إليه .

)1

عدل المادة ( )9بموجب القانون رقم ( )24لسنة 1991وكان نصها قبل التعيديل [ تعلين المؤسسية
لمستحق الرعاية السكنية دون غيرهم عن بي القسا م بعد إنجاا البينة االساسية].

قوانين الرعاية السكنية

41

الفصل السابع
أحكام عامـــــــــــة
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الفصل السابع
أحكام عامة
(مادة )11

دون إخيءل بنحكييا هيذا القييانون  ،تسيري علييى القسيا م السييكنية سيا ر األحكييا
األخرت المنصوص عليها ف القانون رقم ( )74لسنة  1991المشار إليه.
(مادة )17

تكون نفقات إنشاء المرافق العامة على عاتق الدولة .
وكل ما يتم تشييده من مرافق ومنشآت وخدمات عامة وفقا ألحكا هذا القيانون
يكون ملكاً لها .
(مادة) 11

تضيي المؤسسييية الشيييروط الجعا يييية الءامييية في ي العقيييود التي ي تحررهيييا ميي
المقاولين وفق األوضا المقررة لديها.
(مادة ) 11

يصدر مجل إدارة المؤسسة القرارات الءامة لتنفيذ أحكا هذا القانون خيءل
ثءثة أشهر من تاريخ العمل به .
(مادة )1( ) 14

تسري أحكا القانون رقيم ( )101لسينة  1910المشيار إلييه  ،فيميا ليم ييرد في
شننه ن خاص ف هذا القانون  ،وبما ال يتعار م أحكامه.
وباستثناء ما هو مخص ألغيرا السيكن الخياص،إذا تضيمن مشيروعات
الرعاية السكنية المنفذة وفقاً ألحكا هذا القانون أو وفقاً ألحكيا القيانون رقيم  74لسينة
 1991المشار إليه ،قسا م مخصصة لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الصيناع
أو الحرف ي أو الخييدمى وجييب طرحهييا للبي ي ف ي المييعاد العلن ي بعييد تمييا تنفيييذ البنييية
األساسية.
وإذا تضمن هذه المشروعات قسيا م أخيرت مخصصية لغيير أغيرا السيكن
الخييياص أو لغيييير االسيييتعمال التجييياري أو االسيييتثماري أو الصيييناع أو الحرفي ي أو
الخدمى .وجب أن يصيدر مجلي اليواراء القيرارات الءامية في شينن التصير في
 ) 1الفقرات  7 0 1 02مضافة إلى المادة ( )14بالقانون رقم ( )4لسنة . 2001
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هذه القسا م بناء على اقتراحيات اليواراء المختصيين ووايير الماليية  ،وال يجيوا نقيل
ملكييية أت منهييا للغييير  ،إذا مييا قييرر مجل ي الييواراء بيعهييا  ،إال إذا تييم طرحهييا للبي ي
بالمعاد العلن وفقاً ألحكا الفقرة السابقة.
وال يجوا التصر على أي وجه ف العقارات المخصصة ألغرا السيكن الخياص
ـ قسيا م أو بيوتيًا أو شيققًا ضيمن المشيروعات المشيار إليهيا في الفقيرة الثانيية مين هيذه
المادة إال ف حالية وجيود فيا ض مين هيذه العقيارات بعيد تلبيية جميي طلبيات مسيتحق
الرعاية السكنية وفقاً ألحكا هذا القانون وأحكا القانون رقيم  74لسينة  1991المشيار
إليييه .ويكييون التصيير فيي هييذا الفييا ض حينئييذ بطرحييه للبييي بييالمعاد العلنيي وفقييا
للشروط المنصوص عليها ف المادة  14مكررًا من هذا القانون.
وإذا تقرر ف أي وق تغيير استعمال أي موق مخص للرعاية السكنية  1بناء على
طلييب المؤسسيية أو بنيياء علييى طلييب أي جهيية عاميية أخييرت إلييى االسييتعمال التجيياري
أو االستثماري  ،ووافق بلدية الكوي على ذلك وعليى مشيرو تنظيميه وجيب طيرح
كامل مكوناته المخصصية لءسيتعمال التجياري واالسيتثمارت للبيي في الميعاد العلني
العا وفقًا ألحكا الفقرة الثانية مين هيذه الميادة  ،كميا يجيب تحوييل كاميل عا يدات هيذا
البي إلى المؤسسة العامية للرعايية السيكنية وفقياً ألحكيا الميادة[ 14مكيرراً ] مين هيذا
القانون على تتولى المؤسسة تنفيذ البنية األساسية للموق .
(مادة  14مكرر ) ()2

م مراعاة أحكا القيوانين المعميول بهيا .ال يجيوا أن يشيترك في الميعاد عليى
العقارات المخصصة ألغيرا السيكن الخياص المطروحية للبيي وفقياً ألحكيا الفقيرة
الرابعة من المادة السابقة إال األشخاص الطبيعيين،وال يجوا أن يجاوا ما ييتم ترسيتيه
ف أت وق بالنسبة إلى الشخ الواحد من هذه العقارات عقاراً واحدًا وال أن تجاوا
مسيياحته ألييف متيير مرب ي ( ، )2 1000إال إذا كان ي مسيياحة العقييار المطييروح للبي ي
تعييييد عليييى ذليييك بسيييبب طبيعييية مشيييرو تنظيميييه اليييذت وافقيي علييييه بلديييية الكوييي
أو المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية بحسييب األحييوال،على أن ال تجيياوا العيييادة ف ي
جمي األحوال ف أت من هذه العقارات ما تين وخمسين متيرا مربعياً (  )2 210كميا
ال يجوا ف أت وق فرا أو دمج هذه العقارات.

 ) 1أضيف إلى المادة [ ]14الفقرات [ ]2،1،7بالقانون رقم  4لسنة  2001وأضيف إليها الفقرة []1
بالقانون رقم [ ]71لسنة 2004
 ) 2أضيف المادة [  14مكرراً ] بالقانون رقم  4لسنة .2001
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ويحدد مجل الواراء مواعيد طرح العقارات التى يتقرر بيعها بالمعاد العلن
وفق يًا ألحكييا هييذه المييادة والمييادة السييابقة  ،ويض ي نظييا تحويييل كامييل عا ييدات بي ي
العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السيكنية  ،كميا يبيين طبيعية اسيتعمالها وشيروط
بنا ها وغير ذلك من الشروط  ،وال يجوا بعد بيعها تعديل طبيعية اسيتعمالها أو إدخيال
أت تعديءت على شروط البناء والشروط األخرت الت طيرح عليى أساسيها الميعاد ميا
ء بطءنيا مطلقيًا كيل تصير ييتم
لم يكن ذلك وفق مشيرو تنظييم جدييد  ،ويعتبير بياط ً
على خء أحكا هذه المادة والمادة السابقة  ،كما يبطل كل ميا يترتيب عليى ذليك مين
آثار.
(مادة) 11

على الواراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمري دولة الكويت

جابر األمحد الصباح

صدر بقصر بيان /10 :صفر 1711/هـ
الموافـــــــــــــق /1 :يوليو1991/

==/=/
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املـذكـرة اإليضاحيــة

للقانون رقم  24لسنة 1991

يف شـأن إسهـام القطاع اخلـاص فـي تعميــر األراضـي
الفضــاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
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املـذكـرة اإليضاحيــة

للقانون رقم ( )24لسنة 1991

يف شـأن إسهـام القطاع اخلـاص فـي تعميــر األراضـي الفضــاء
اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

تضييافرت الجهييود لتحقيييق رغبتييين في اآلونيية األخيييرة  ،إحييداهما الرغبيية ف ي
تقليل مدد االنتظار للحصول عليى الرعايية السيكنية المناسيبة ليسيرة  ،وهيو ميا سيع
إليه القانون رقم [ ]74لسنة  1991ف شنن الرعايية السيكنية إال أن المشيكلة السيكانية
ال تييعال تتفيياقم نتيجيية قليية مييا يعيير ميين األراضي للبيي بسييبب رغبيية أصييحابها في
المضياربة علييى أسييعارها  ،األميير الييذي يييدعو إلييى االسييتفادة ميين األراضي المملوكيية
للدوليية  ،والت ي ظل ي متروكيية لفتييرة طويليية دون اسييتغءل  ،أمييا الرغبيية الثانييية فه ي
مييا يطلييق عليهييا تعبييير الخصخصيية  ،وتعنييى إعطيياء دور أكبيير للقطييا الخيياص ف ي
االستثمارات في المجياالت المختلفية التي تتوالهيا الدولية اآلن  ،وهيذا يعنيى مين بياب
أولى ف أية اسيتثمارات جدييدة أن تتيرك للقطيا الخياص يتوالهيا تحقيقيًا ليدوره اليذي
ن عليه الدستور  ،باعتبار أن الملكيية ورأس الميال والعميل مقوميات أساسيية لكييان
الدولييية االجتمييياع وللثيييروة الوطنيييية وفقي يًا للميييادة [ ]11مييين الدسيييتور وباعتبيييار أن
االقتصيياد الييوطن قوامييه التعيياون العييادل بييين النشيياط العييا والنشيياط الخيياص وهدفييه
تحقيييق التنمييية االقتصييادية وايييادة اإلنتيياج ورف ي مسييتوت المعيشيية وتحقيييق الرخيياء
للمواطنين ف حدود القانون طبقًا للمادة [ ]20من الدستور .
إال أنه ال يمكن أن تنسينا هاتان الرغبتان ما يجيب أن يحياط بيه الميال العيا مين حمايية
حسب ن المادة [ ]14من الدستور على أن ليموال العامة حرمة  ،وحمايتها واجب
عل ي كييل مييواطن  ،كمييا تيين المييادة []111ميين الدسييتور علييى أن " يبييين القييانون
األحكا الخاصة بحف أميءك الدولية وإدارتهيا وشيروط التصير فيهيا والحيدود التي
يجب فيها النعول عن ش من هذه األمءك .
وتحقيقاً لهذه األهدا الثءثة  ،اعد مشرو القانون المرافيق واليذي يحقيق مصيلحة
الدوليية ف ي حماييية المييال العييا  ،ومصييلحة المييواطنين ف ي تييوفير األراض ي لهييم ألغييرا
الرعاييية السييكنية بنسييعار مقبوليية ومعقوليية ،ومصييلحة القطييا الخيياص في التيسيييرات التي
يقررها مشرو القانون لهذا القطا ف تنفيذ هذه المشروعات .
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فيينوردت المييادة األولييى عييدة تعريفييات لتكييرار تييداولها في المشييرو ميين قبيييل
التسهيل على الباحث ثم حرصي الميادة الثان يية عليى الين عليى إليعا بلديية الكويي
بتجهييييع وتنظييييم األراضيي المخصصييية ألغيييرا السيييكن الخييياص وذليييك حسيييب
المخطييط الهيكل ي وتسييليمها للمؤسسيية خالييية ميين العوا ييق خييءل مييدة ال تتجيياوا سييتة
أشهر من تاريخ العميل بهيذا القيانون عليى أن تكيون المسياحة التي ييتم تسيليمها كدفعية
أولى كافية إلنشاء [ ]10ألف وحيدة سيكنية عليى األقيل بمراعياة ميا تين علييه الميادة
[ ]4من هذا القانون وأن يتم تسليم دفعة ثانية للمؤسسة تكف إلقامة عشرة آال وحيدة
سكنية أخري وذلك خيءل السيتة أشيهر الءحقية وأن يسيتمر تسيليم األراضي بعيد ذليك
تباعاً للمؤسسة كل ثءثة شهور من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بيذات الشيروط
واألوضييا السييابقة وأن تكييون األراض ي الت ي يجييري تسييليمها كافييية لتلبييية طلبييات
الرعاية السكنية المدرجة .
وغنى عن البيان أن األحكا الت تضمنتها المادة الثانية سالفة اليذكر اسيتهدف
وضي برنييامج امني عاجييل لتسييليم األراضي المخصصيية ألغييرا السييكن الخيياص
خالية من العوا ق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمكينها من الوفاء بالتعاماتهيا قبيل
مسييتحق الرعاييية السييكنية ف ي المواعيييد الت ي حييددها القييانون  ،وذلييك أن مفتيياح حييل
المشييكلة اإلسييكانية هييو تييوفير األراض ي الخالييية ميين العوا ييق حتييى تباشيير المؤسسيية
شؤونها فيها .
وتضيييمن الميييادة [ ]1قاعيييدة َآميييرة أخيييرت تلتيييع بمقتضييياها سيييا ر الجهيييات
الحكومية المعنية بإاالة العوا ق  -كل فيما يخصها  -بالمبادرة إلى إاالة العوا ق عليى
وجييه السييرعة مي مراعيياة المواعيييد المقييررة لتسييليم تلييك األراضي المشييار إليهييا ف ي
المادة السابقة .
ورغبة ف إحاطية مجلي األمية بميا ييتم في هيذا الشينن  ،فقيد نصي الميادة [ ]7عليى
إلعا ر ي مجل إدارة المؤسسة بموافاة مجل األمة بتقرير نصيف سينوي يتضيمن
بيانا وافيًا عن المساحة الكلية ليراضي التي ييتم تسيليمها للمؤسسية ألغيرا تنفييذ
هذا القانون  ،ومواقعها  ،وعدد القسيا م السيكنية التي سييتم إنجااهيا  ،والميدة المحيددة
للتنفيذ  ،ونظراً ألن هذا التقرير يختلف عن التقرير المشيار إلييه في الميادة [ ]17مين
قانون الرعاية السكنية الت تلع الحكومية بتقيديم تقريير سينوي إليى مجلي األمية عين
تنفيييذ الخطييط والسياسييات اإلسييكانية  ،وأن تكييون هييذه التقييارير نصييف سيينوية خييءل
السنوات الخم التالية لتياريخ العميل بالقيانون الميذكور  ،فقيد اقتضيى األمير اإلشيارة
ف المادة [ ]7سالفة الذكر إلى ذلك .

قوانين الرعاية السكنية

10

وف مجال دعوة القطيا الخياص نصي الميادة [ ]1مين المشيرو عليى إليعا
المؤسسة العامة للرعاية السكنية خءل ستة أشهر من تياريخ العميل بهيذا القيانون وفي
المواعييييد األخيييرت التي ي تحيييددها المؤسسييية دعيييوة الشيييركات والمؤسسيييات المحليييية
والعالمييية لتقييديم عروضييها لتعمييير األراضي المشييار إليهييا في المييادة [ ]2ولييم يكتييف
الن بإيراد هذا الحكم بل عن بتحديد آلية الدعوة وشيكلها ووسيا لها  ،فنصي الفقيرة
الثانية على أن تنشر وتطرح الدعوة ف وق واحد ف صحيفتين ييوميتين عليى األقيل
كما تذا ف وسا ل اإلعء المسموعة والمر ية  ،وجاءت الفقرة األخييرة تين عليى
أن يكون إعداد دفاتر الشروط طبقا لما تقرره المؤسسة ف هذا الشنن .
وبالنسبة لعمليت الب ف العيرو والترسيية فقيد نصي الميادة [ ]1عليى أن
تكيون دراسيية العييرو المقدميية ميين المقيياولين واختيييار أفضييلها والبي فيهييا والتعاقييد
واإلشرا على التنفيذ وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدت المؤسسة .
وقد حرص المشرو كذلك على الن في الميادة [ ]4عليى أنيه يجيب أال تقيل
مساحة القسيمة عن  ، 2 700وال يجوا أن تتفياوت مسياحات القسيا م إال بالقيدر اليذي
تقتضيه الضرورة الفنية للتقسيم .
ورغبييية فيي تحقييييق الغييير المنشيييود مييين المشيييرو وهيييو توصييييل الخدمييية
اإلسييكانية للمييواطن بنقييل تكلفيية ممكنيية فقييد حرص ي المييادة [ ]1علييى وض ي ضييوابط
تحديد سعر القسيمة ونصي عليى أن يكيون تحدييد ثمين بيي القسييمة عليى أسياس ثمين
رمعي يحدده مجل الواراء مضافاً إليه ما يخ القسيمة من إجمال التكلفية الفعليية
إلعدادها وحصتها في نفقيات تنفييذ البنيية األساسيية ويكيون ثمين بيي القسييمة مسيتحق
األداء بالكامل فور إتما إجراءات البي .
وفيما يتعلق بآلية بي القسا م فقد حيددتها الميادة [ ]9التي نصي عليى أن تعلين
المؤسسيية لمسييتحق الرعاييية السييكنية دون غيييرهم عيين بي ي القسييا م بعييد إنجيياا البنييية
األساسية .
واعتبرت المادة [ ]10شراء القسيمة استيفاء للحق في الرعايية السيكنية وذليك
دون إخءل بحق المشتري ف الحصول على القر العقاري الءا للبناء.
وكرس المادة [ ]11الن على أن يكون اإلعءن عن البي وبياناته ووسييلته
وكيفية إبداء الرغبية في الشيراء وفقيًا للقواعيد والينظم التي تضيعها المؤسسية في هيذا
الشنن .
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ونص ي المييادة [ ]12علييى أن تتييولى المؤسسيية التخصييي والتواي ي حسييب
أسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة ووفقياً لنظيا الرعايية السيكنية المنصيوص علييه في
القانون رقم [ ]74لسنة  1991المشار إليه .
وللتنكيييد علييى أن هييذا المشييرو جيياء كرافييد مسيياعد لقييانون الرعاييية السييكنية
سالف الذكر ف مجال إيجاد الحلول الحاسمة والسيريعة لحيل مشيكلة الرعايية السيكنية
فقد نص المادة [ ]11عليى أنيه دون إخيءل بنحكيا هيذا القيانون تسيري عليى القسيا م
السيكنية سييا ر األحكييا األخييرت الييواردة في القييانون رقييم [ ]74لسيينة  1991المشييار
إليه.
وعني المادة [ ]17بيالن علي أن تكيون نفقيات إنشياء المرافيق العامية عليى
عاتق الدولية وأن كيل ميا ييتم تشيييده مين مرافيق ومنشيآت وحيدا ق عامية وفقيًا ألحكيا
هذا  ،القانون يكون ملكاً لها .
أعط المادة [ ]11للمؤسسة سلطة وض وتحدييد الشيروط الجعا يية المناسيبة
وتضييمينها العقييود التي تبيير مي المقيياولين والتي تكفييل سييءمة العمييل وانتظامييه وفييق
الشروط المتفق عليها  ،فنص على أن تض المؤسسة الشروط الجعا ية الءامة ف
العقود الت تحررها م المقاولين وفق األوضا المقررة لديها .
ونص المادة [ ]11على أن يصدر مجل إدارة المؤسسية القيرارات الءامية
لتنفيذ أحكا هذا القانون خءل ثءثة أشهر من تاريخ العمل به .
وحرص المادة [ ]14على الن على أن تسيرت أحكيا القيانون رقيم []101
لسنة  1910المشار إليه  ،فيما لم يرد ف شننه ن ف هذا القانون وبما ال يتعار
م أحكامه .
==/=/
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القسم الثالث
القوانني املعدلة للقانونني  74لسنة  1991يف شأن الرعاية
السكنية  ،و 24لسنة 1991
يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
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 الفهرس -املوضــوع

القيانون رقييم [ ]11لسينة  1997بتعييديل الميادة [ ]11ميين القيانون رقييم 74
 - 1لسييينة  1991في ي شييينن الرعايييية السيييكنية ومذكرتيييه اإليضييياحية [ إعفييياء
المشمولين بالمكرمة األميرية من المدة القانونية الءامة إلصدار الوثيقة].
القانون رقم [ ]9لسنة  1991بتعديل المادة  12مين القيانون رقيم  74لسينة
 1991 - 2فيي شيينن الرعاييية السييكنية ومذكرتييه اإليضيياحية [صييدور وثيقيية
الملكية باسم العوج بمفردة ف حالة وفاة العوج اآلخر [دون أوالد].
القانون رقم [ ]12لسنة  1991بتعديل بعض أحكيا القيانون رقيم  74لسينة
 1991 - 1في ي شييينن الرعايييية السيييكنية ومذكرتيييه اإليضييياحية [ فصيييل بنيييك
التسليف عن المؤسسة].
القانون رقم [ ]24لسنة  1991بتعديل بعض أحكيا القيانون رقيم  24لسينة
 1991 - 7ف شنن إسها نشاط القطا الخاص في تعميير األراضي الفضياء
المملوكة للدولة ألغرا الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية.
القانون رقيم [ ]4لسينة  2001بتعيديل بعيض أحكيا القيانون رقيم  74لسينة
 1991ف شنن الرعاية السكنية  ،والقانون رقم  24لسنة  1991في شينن
-1
إسها نشاط القطا الخاص ف تعمير األراضي الفضياء المملوكية للدولية
ألغرا الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية.
القييانون رقييم [ ]21لسيينة  2001بتعييديل الفقييرة الثالثيية ميين المييادة[ ]1ميين
القييانون رقييم  24لسيينة  1991في شيينن إسييها نشيياط القطييا الخيياص ف ي
-1
تعميييير األراضيي الفضييياء المملوكييية للدولييية ألغيييرا الرعايييية السيييكنية
ومذكرته اإليضاحية.
القانون رقم [ ]21لسنة  2001بتعديل بعض أحكيا القيانون رقيم  74لسينة
-4
 1991ف شنن الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية.
القيانون رقييم  71لسيينة  2004بتعيديل بعييض أحكييا القيانون رقييم  74لسيينة
 1991ف شنن الرعايية السيكنية والقيانون رقيم  24لسينة  1991في شينن
-1
إسها نشاط القطا الخاص ف تعمير األراضي الفضياء المملوكية للدولية
ألغرا الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية.
القيانون رقييم  10لسيينة  2010بتعيديل بعييض أحكييا القيانون رقييم  74لسيينة
-9
 1991ف شنن الرعاية السكنية [.إنشاء المدن اإلسكانية].
القييانون رقييم  2لسيينة  2011بتعييديل بعييض أحكييا الق يانون رقييم  74لسيينة
- 10
 1991ف شنن الرعاية السكنية [ إسكان المرأة ].
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القانون رقم [ ]11لسنة 1997

بتعديل املادة [ ]11من القانون رقم  74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية

[ إعفاء املشمولني باملكرمة األمريية من املدة القانونية
الالزمة إلصدار الوثيقة]
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قانون رقم ( )11لسنة 1997م

بتعديل املادة ( )11من القانون رقم ( )74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية () 1

 بعد اإلطء على الدستور  ،وبخاصة المواد  109 ، 49 ، 9 ، 1منه. وعلى القانون رقم ( )74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية . وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه .مادة أوىل

تعييدل الفقييرة األولييـ ميين المييادة ( )11ميين القييانون رقييم ( )74لسيينة 1991
المشار إليه أعءه على الوجه التال :
مادة  11فقرة أولــى

لصدر وثا ق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصي قسيا م أو مسياكن لهيم وفقيا
ألحكييا هييذا القييانون بعييد اسييتيفاء المييدد والشييروط ووفقييا للقواعييـد واإلجييراءات الت ي
يصدر بها قرار من اليواير بعيد موافقية مجلي إدارة المؤسسية  ،ويسيتثن مين شيرط
المييدة المواطنييون الييذين شييملتهم المكرميية األميرييية وأسييقط عيينهم أقسيياط البيييوت ،
سواء كانوا من ذوت اليدخل المحيدود أو ممين حصيلوا عليى قسيا م  ،فتصيدر لهيم هيذه
الوثا ق دون التقيد بشرط المدة .
مادة ثانيـة

يلغى كل حكم يتعار

م هذا القانون .

مادة ثالثـة

على الواراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ أحكا هذا القانون .
أمير دولة الكويت
جابر األحمد الصباح
صدر بقصر بيان ف  /1 :محر 1711/هـ
الموافــــــق /17 :يونيو1997/

)1

نشيير بالجريييدة الرسييمية ( الكويي اليييو ) بالعييدد رقييم ( )110بتيياريخ/10محيير 1711/هييـ الموافييق
 /19يونيو. 1997 /
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مذكرة إيضاحيــة

لالقرتاح بقانون بتعديل املادة ()11
من القانون رقم ( )74لسنة 1991
القانون رقم ( )11لسنة 1997

تفضل حضرة صاحب السمو أمير البءد حفظيه ا  ،بإعفياء أبنا يه الميواطنين
ميين أقسييياط بيييوت ذوي اليييدخل المحييدود أو القسيييا م  ،إال أن الهيئيية العامييية لإلسيييكان
ال اال متوقفة عن تسجيل الوثيا ق بنسيما هم  ،أال بعيد أن تنقضي ميدة عشير سينوات
على تسليم البي  ،فبناء عليه فإن تنجيل صدور الوثا ق إلى حين مض المدة المحددة
أصبل ال مسي وس ليه النتفياء حكمتيه  ،حييث أن شيرط الميدة رهيين بوجيود بياق أقسياط
القرو دون سداد  ،فإذا اال الموجب سقط المقتض  ،هو ارتباط المدة بسداد كاميل
أقساط القر .
وال حجيية في القييول بالخشييية ميين تصيير ميين سييلم لهييم وثييا ق التمليييك ف ي
البيييوت موضييو القيير  ،باعتبييار التصيير أحييد عناصيير الملكييية إذ قييد تقييو ثميية
مبييررات للتصيير في بيي ميين بيييوت ذوي الييدخل المحييدود أو القسييا م  ،فقييد أصييبل
يضيق عن اسيتيعاب أفيراد األسيرة اآلخيـذه بطبيعتهيا في التعاييد  ،ورغبية في تيوفير
أسباب المعيشة المريحة للمواطنين وأفراد عا ءتهم  ،وف استحداث هذا الحكم تحقيق
للرعاي ية االجتماعييية والسييكنية علييى أمثييل وجييه  ،والسيييما أن تصيير مالييك البي ي
الصادر عن رغبة ف شراء بي أوس ييؤدي إليى تفيريج بالنسيبة إليى سيواه مين ذوي
الدخل المحدود أو غيرهم الذي ستتاح لهم فرصة اقتناء هذا البي لءنتفا به .
==/=/
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القانون رقم [ ]9لسنة 1991
بتعديل املادة  12من القانون رقم  74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية [صدور وثيقة
امللكية باسم الزوج مبفرده يف حالة وفاة الزوج األخر [دون أوالد]
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قانون رقم ( )9لسنة 1991

بتعديل املادة ( )12من القانون رقم ( )74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنيــة () 1

 بعد اإلطـء على الدستور، وعلى القانون رقم ( )74لسنة  1991ف شنن الرعاية السيكنية المعيدل بالقيانونرقم ( )11لسنة .1997
 وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه .مادة أولـى

المييادة ( )12ميين القييانون رقييم ( )74لسيينة  1991المشييار إليييه

يسييتبدل بيين
الن اآلت  :ـ
ف حالة وفاة أي مين اليعوجين الكيويتيين دون أوالد قبيل إصيدار وثيقية التمليك
تصدر الوثيقة باسم العوج اآلخر وتكون الوثيقية مصيحوبة بتقريير رهين عقياري متيى
استمر قسط التمليك أو القر قا مًا بعد تياريخ اإلصيدار ووفقيًا للضيوابط إليى يصيدر
بها قرار من الواير بعد موافقة مجل إدارة المؤسسة .
وإذا توفي األ الكويتية المتعوجة من غير كويت والمتمتعة بالرعاية السيكنية
يكييون ألوالدهييا بعييد وفاتهييا حييق البقيياء في السييكن إلييى أن يييتم اواج البنييـات أو بلييوس
األبناء سن السادسة والعشرين .
مادة ثانية
يلغى كل ن يتعار م أحكا هذا القانون .
مادة ثالثة

على الواراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
جابر األحمـد الصبـاح
صدر بقصر بيان ف  /1 :رمضان1711/هـ
الموافــــــق /4 :فبراير 1991/

 ) 1نشر بالجريدة الرسمية ( الكوي اليو )  ،العدد رقم ( )191الصادر بتاريــــخ 1991/2/19
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مذكـرة إيضاحيـة

لإلقرتاح بقانون بتعديل املادة ()12
من القانون رقم ( )74لسنة 1991

( القانون رقم ( )9لسنة ) 1991
لما كان الرعاية السكنية الت كفلهيا القيانون رقيم ( )74لسينة  1991منصيفة
وشاملة لجمي أفيراد المجتمي الكيويت  ،إال أن فئية صيغيرة ليم تنلهيا الرعايية السيكنية
الموسعة الت تضمنها هذا القانون  ،وه فئة األرامل الكيويتيين ذكيورًا وإناثيًا  ،اليذين
منحوا الرعاية السكنية ثم توف أحد العوجين دون أوالد  ،وبق اآلخر على قيد الحيياة
 ،ومن العدل ف هذه الحالة أن يسيجل السيكن الحكيوم باسيم هيذا األخيير اليذي أغفيل
المشر ف القانون المشار إليه مواجهة حالته ولم يشمله بالرعاية السيكنية التي كفلهيا
لآلخرين  ،وذلك تاكيداً للمساواة الت حرص الدستور على تحقيقها بالنسيبة إليى جميي
المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية .
من أجل ميا تقيد  ،أعيد هيذا االقتيراح بقيانون بتعيديل الميادة ( )12مين القيانون
رقييم ( )74لسيينة  ، 1991بحيييث تيين علييى أنييه ف ي حاليية وفيياة أي ميين الييعوجين
الكويتيين دون أوالد  ،قبل إصدار وثيقة التملك  ،تصدر الوثيقية باسيم اليعوج اآلخير ،
وتكيون الوثيقية مصييحوبة بتقريير رهين عقيياري متيى اسيتمر قسييط التملييك أو القيير
قا ميًا بعييد تيياريخ اإلصييدار  ،ووفقيًا للضييوابط التي يصييدر بهييا قييرار ميين الييواير بعييد
موافقة مجل إدارة المؤسسة .
وإذا توفي األ الكويتية المتعوجة مين غيير كيويت والمتمتعية بالرعايية يكيون
ألوالدها بعد وفاتها حق البقاء ف السكن إلى أن يتم اواج البنات أو بليوس األبنياء سين
السادسة والعشرين.
==/=/
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القانون رقم [ ]12لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

ومذكرته اإليضاحية [ فصل بنك التسليف عن املؤسسة].
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قانون رقم ( )12لسنة 1991م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )74لسنة 1991م
يف شـــأن الرعاية السكنية () 1

بعد اإلطالع على الدستور
وعلى القانون رقم ( )10لسنة  1911بإنشاء بنك التسليف واالدخيار والقيوانين
المعدلة له .
وعليييى القيييانون رقيييم ( )74لسييينة  1991في ي شييينن الرعايييية السيييكنية المعيييدل
بالقانون رقم ( )11لسنة .1997
وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أوىل

ال و( )21و( )29ميين القييانون رقييم ()74
لسااتبدل بنصييوص المييواد ( )2بنييد أو ً
لسنة  1991المشار إليه  ،النصوص اآلتية :
مادة ( )2أوال

أو ًر  :الحصة النقدية :
ومقدارها ( 100مليون دينار كويت ) يخيول وايير الماليية أدا هيا دفعية واحيدة
أو عليييى دفعيييات  ،ويجيييوا تيييوفير التموييييل اليييءا عييين طرييييق االسيييتعانة بالجهيييات
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها .
مادة () 21

يقو بنك التسيليف واالدخيار بتقيديم القيرو لمسيتحق الرعايية السيكنية لبنياء
المسيييياكن أو لشييييرا ها أو لعيييييادة االنتفييييا بهييييا بالتوسييييعة أو التعلييييية أو إلصييييءحها
وترميمها.
وتصر قرو الرعاية السكنية لمستحقيها بء فوا يد  ،وتحيدد قيمية القير
الممنوح لبناء سكن أو لشرا ه بسبعين ألف دينار كويت  ،ويجوا ايادته بمرسيو بعيد
أخذ رأي مجل إدارة البنك .
وتحدد بقرار من مجل إدارة البنك  ،حاالت وشروط وقواعد وإجراءات مينل
القييرو وفئاتهييا لبيياق األغييرا المنصييوص عليهييا في هييذه المييادة وكييذلك حيياالت
تنجيل بعض األقساط أو تخفيض قيمتها .
 ) 1صييدر بتيياريخ  /11ذو القعييدة1711/هييـ الموافييق  /11أبريييل ، 1991/ونشيير بالجريييدة الرسييمية
( الكوي اليو ) بالعدد رقم ( )202بتاريخ /11ذو القعدة1711/هـ الموافق  /11أبريل.1991 /
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مادة 19

إدارة البنيك بالقواعيد والشيروط التي تسيتحق طبقي ًا لهيا

يصدر قرار من مجل
القرو  ،ف الحاالت التالية :
 - 1شراء القسا م والبيوت والشقق ولو كان قد تم إسقاط أقسياط التملييك والقيرو
بمييا ف ي ذلييك العقييارات الت ي شييملها المرسييو بقييانون رقييم ( )20لسيينة 1992
المشار إليه  ،أيا كان مساحتها .
 - 2البناء أو التعلية أو التوسعة ف البيوت القا مة  ،بشرط أن تسمل بذلك أساسيات
المبان أو تصميماتها أو االرتفاعات المسموح بها ف المنطقية  ،طبقياً للقواعيد
المقررة لذلك .
 - 1هد العقار إلعادة بنا ه بشكل أوس يسمل بتوفير رعاية سيكنية أفضيل ليسيرة
ولباق أفرادها الذين كونوا أسراً جديدة .
 - 7استحقاق القر  ،لكل مالك على الشيو مستحق للرعاية السكنية  ،ولو كان
بعض المءك عل الشيو غير مستحقين لهذه الرعاية .
 - 1الحاالت األخرت الت يحددها قرار يصدر من مجل إدارة البنك .
وف ي جمي ي األحييوال المنصييوص عليهييا ف ي البنييود السييابقة  ،يشييترط موافقيية
المالييك علييى رهيين العقييار ضييمانًا لقيميية القيير إذا كييان غييير مملييوك لطالييب
القر .
مادة ثانيـة

يحذ من القانون رقم ( )74لسنة  1991المشار إليه ما يل  :ـ
أ  -كلمة " والقرو " الواردة ف المادة (. )1
ب  -البند ( )1من المادة (. )7
جـ  -كلمة " وقرو " الواردة ف المادة (. )17
د  -عبارة " وحاالت تنجيل استحقاق بعض األقساط أو تخفيض قيمتهيا أو
اإلعفاء منها " الواردة ف المادة ( . ) 11
مادة ثالثة

يعاد العميل بنحكيا القيانون رقيم ( )10لسينة  1911المشيار إلييه  ،ويلغيـ كيل
حكم يخالف ذلك .
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مادة رابعة

يعيياد إلييى بنييك التسييليف واالدخييار  ،كافيية االختصاصييات الت ي نقل ي منييه إلييى
جهات أخري بمقتضى القانون رقم ( )74لسينة  1991المشيار إلييه  ،وتعيود إلييه مين
تلك الجهات كافة الحقوق وااللتعامات بذات أوضاعها ف تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة خامسة

ينقل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إليى بنيك التسيليف واالدخيار اعتبيارًا
من تياريخ العميل بهيذا القيانون  ،وبيذات األوضيا قبيل النقيل إليى المؤسسية  ،شياغلوا
الوظييا ف القيادييية  ،وسييا ر العيياملين الييذين نقلييوا ميين البنييك إلييى المؤسسيية بمقتضييى
القانون رقم ( )74لسنة  1991المشار إليه .
مادة سادسة

يلغى كل ن

يخالف أحكا هـذا القانون.
مادة سابعة

على الواراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون.

أمري دولة الكويت

جابر األمحـد الصبـاح

صدر بقصر بيان ف  /11 :ذو القعدة1711/هـ
الموافــــــق  /11 :أبريل 1991 /
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املذكرة اإليضاحية لالقرتاح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )74لسنة 1991م

يف شأن الرعاية السكنية

( القانون رقم ( )12لسنة ) 1991
صدر القيانون رقيم ( )74لسينة  1991في شينن الرعايية السيكنية  ،اليذي عهيد
بهذه الرعاية إلى مؤسسية عامية ذات ميعانيية مسيتقلة  ،تيوفر لهيا الدولية حصية نقديية
تحييددت بمبلي ألفي مليييون دينييار كييويت  ،تمكنهييا ميين النهييو بالمشيياري اإلسييكانية
واالسييتجابة لطلبييات المسييتحقين خييءل مييدد معينيية ألييع بهييا المؤسسيية كمييا اسييتحدث
القانون معايا عديدة ف شنن الرعاية بصورها المختلفة .
ولقييد عهييد القييانون إلييى المؤسسيية الجديييدة بكافيية االختصاصييات المقييررة حالييًا
للهيئييية العامييية لإلسيييكان  ،وباختصاصيييات أخيييري مسيييتحدثة هي ي مييين ذات طبيعييية
اال ختصاصات القا مية  ،وأضيا إليهيا اختصياص تقيديم القيرو لمسيتحق الرعايية
السكنية الذي يتواله حاليًا بنك التسليف واالدخار .
ون القانون على إلغاء القيانون الميذكور عنيد صيدور قيرار مجلي اليواراء
بالنظا األساس للمؤسسة الذي يحدد الجهات الت تنتقل إليها االختصاصات األخيرت
للبنك ف غير أغرا اال تمان العقاري .
وحرصًا من القانون على عيد إرجياء تطبييق ميا ورد في أحكاميه مين مييعات
ومكتسبات هامة ف مجال الرعايية السيكنية  ،حتيى تقيو المؤسسية بكوادرهيا ونظمهيا
الجديدة  ،فقد ن على استمرار كل من الهيئة والبنك وقيامهميا بتطبييق كافية األحكيا
الجديدة لهذه الرعاية منذ أول يناير  1997وحتى تقو المؤسسة .
ولقد أثب العمل أن إجراءات تصيفية أوضيا بنيك التسيليف واالدخيار ودمجيه
والهيئية في كييان واحييد  ،وميا يقتضيييه مين نقييل جميي العيياملين بالبنيك إلييى المؤسسيية
حتى وإن لم يكونوا من العاملين ف مجال اال تمان العقياري  ،وإعيداد هياكيل تنظيميية
جديييدة ولييوا ل مسييتحدثة  ،مي اخييتء األوضييا في كييل ميين الجهتييين ،إلييى صييعوبة
ترتيييب لمشييكلة الرعاييية السييكنية ،فضييء عيين أن بقيياء اختصيياص تييوفير القييرو
العقارية طبقًا ألحكامها الجدييدة لجهياا مصيرف متخصي اكتسيب خبيرة طويلية في
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هييذا المجييال وهييو بنييك التسييليف واالدخييار  ،هييو أجييدت وأنف ي  ،سيييما وقييد بييدأت ف ي
مباشرته  -طبقاً ألحكامه الجديدة  -اعتبارًا من أول /يناير. 1997/
وحرصيييا عليييى تفريي ي المؤسسييية للمشييياري اإلسيييكانية وميييا ييييرتبط بهيييا مييين
اختصاصييات ف ي ظييل األوضييا الجديييدة والصييءحيات المسييتحدثة واإلمكانييات الت ي
يوفرهييا القييانون وتكييري جهودهييا في هييذه المشيياري دون صيير بعضييها في تقييديم
القرو  ،وه من أغرا اال تمان العقاري التي يتعيين أن يسيتمر في مباشيرتها
بنك التسليف واالدخار بحسبانه الجهاا المصرف المتخص ف هذا المجال .
فقيد رؤت تعييديل بعييض أحكييا القيانون رقييم ( )74لسيينة  1991المشييار إليييه ،
على نحو يعيد كيان بنك التسليف واالدخار كما كيان  ،مي اإلبقياء عليى سيا ر األحكيا
األخرت الخاصة .
أورً :لعاااديل الميييواد( )2بنيييد (أوالً)  )17( ، )11( ، )7( ، )1( ،مييين القيييانون رقيييم
( )74لسنة  ، 1991بحذ كل ما ورد فيها خاصًا بتوفير القرو العقارية.
ثانياً :لخفيض الحصة النقدية المشار إليها ف المادة ( )2أوال  ،بعد فصل أموال بنك
التسليف واالدخار عن أموال المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
ثالثاً :اسااتبدال نصييين معييدلين  ،بنص ي المييادتين ( )21و ( )29ميين القييانون ذاتييه ،
يبقييييان عليييى اختصييياص تقيييديم القيييرو لمسيييتحق الرعايييية السيييكنية لبنيييك
التسييليف واالدخييار  ،ويباشييرها طبق ياً ألحكييا القييانون الجديييد  ،ويعهييدان إلييى
مجل إدارة البنك بإصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بتلك القرو .
رابعاً :الن ف المواد (  ) 1 ، 7 ، 1مين هيذا القيانون ،عليى أن يعيود بنيك التسيليف
واالدخار وتعود إلييه كافية حقوقيه في تياريخ العميل بهيذا القيانون  ،وكيذا سيا ر
العاملين الذين تم نقلهم إليى المؤسسية العامية للرعايية السيكنية بموجيب القيانون
رقم ( )74لسنة 1991المشار إليه .
==/=/=/
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القانون رقم [ ]24لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  24لسنة 1991
يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية ومذكرته اإليضاحية
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قانون رقم ( )24لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام القانون رقــم ( )24لسنـة 1991

يف شـأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي الفضاء اململوكة للدولة
ألغراض الرعاية الســــكنية ( ) 1

74

1991

24

1991

مادة أولـى

يستبدل بن الفقرة السادسة من المادة األول والمادة الخامسية والفقيرة الثانيية
ميين المييادة الثامنيية والمييادة التاسييعة ميين القييانون رقييم (  ) 24لسيينة 1991
المشار إليه النصوص التالية :
( مادة ) 1

-1

الييدعوة  :بيييان طبيعيية العقييد الييذي سيييبر م ي المقيياول وشييروطه األساسييية ،
والضييمانات المصييرفية المطلييوب منييه تقييديمها  ،والمسيياحات المرغييوب ف ي
تعميرهيييا ومواقعهيييا وحيييدودها  ،ومعالمهيييا وعيييدد القسيييا م المطليييوب إعيييدادها
ومساحة كل قسيمة .
( مادة ) 1

علييى المؤسسيية ميين تيياريخ العمييل بهييذا القييانون  ،وفي المواعيييد األخييرت التي
تحددها المؤسسة دعوة الشركات والمؤسسات المحلية و /أو العالمية لتقديم عروضها
لتعمير األراض المشيار إليهيا في الميادة ( )2خيءل تسيعة أشيهر مين تياريخ اإلعيءن
عن الدعوة .

 ) 1نشر بالجريدة الرسمية ( الكوي اليو ) العدد  242الصادر بتاريخ.1991/9/1
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وتنشر الدعوة ف وق واحد ف صيحيفتين ييوميتين عليى األقيل كميا تيذا في
وسا ل األعء المسموعة والمر ية .
ويكون إعداد دفاتر الشروط طبقًا لما تقرره المؤسسة ف هذا الشنن .
وتلتييع بلدييية الكويي بإصييدار قرارهييا في شيينن مييا يقييد إليهييا ميين مخططييات
للقسا م خءل شهرين على األكثر من تاريخ استءمها للمخططات .
( مادة  1فقرة ثانية)

ويستحق أداء ثمين ال قسييمة للمؤسسية وفقيًا للقواعيد التي تضيعها المؤسسية في
هذا الشنن .
( مادة ) 9

تعلن المؤسسة لمستحق الرعاية السكنية دون غيرهم عن بي القسا م .
(مادة ثانية )

على الواراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ إصداره.
أمري دولة الكويت

جابر األمحــد الصباح

صدر بقصر بيان ف  /7 :ربي الثان 1714/هـ
الموافــــــق  /19 :أغسط
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املذكرة اإليضاحية

ملشروع القانون رقم (  ) 24لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )24لسنة 1991

يف شـأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي
اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السـكنية

صييدر القييانون رقييم ( )24لسيينة  1991المشييار إليييه تتويج يًا لجهييود تضييافرت
لتحقيييق تييوفير القسييا م للعديييد ميين األسيير الت ي طييال انتظارهييا علييى قا ميية مسييتحق
الرعاية السكنية .
ولما كان المشكلة الر يسية الت واجه السلطات القا مة عليها قد تمثلي في
قلة المعرو من األراض الصالحة للبناء رغبة من أصيحابها في المضياربة عليهيا
ف السوق العقاري فضء عن عد كفاية المبال المخصصة لتدبير األراض والقسا م
الءامة للمؤسسية العامية للرعايية السيكنية بسيبب الظيرو الصيعبة التي نجمي عين
العجع المتعايد ف الميعانية العامة للدولة  ،فننه من الءا معالجية تليك المشيكلة بفيتل
البيياب أمييا القطييا الخيياص للمشيياركة بييرؤوس أموالييه واسييتثماراته ف ي حييل مشييكلة
اإلسكان ومساعدة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تحقيق أهدافها .
وم ما سبق ورغم المحاوالت والجهود المكثفة للحكومة لوض أحكا القانون
موض التنفيذ إال أنه قد حال بينهم وتحقيق هذا الهد بعضاً من الشروط والقيود الت
تضمنها القانون رقم ( )24لسنة 1991المشار إليه ف محاولته تنكيد أمرين :
 - 1مشيياركة رؤوس أمييوال القطييا الخيياص وقيامهييا علييى تنفيييذ مشييروعات البنييية
األساسييية ف ي األراض ي الت ي تلتييع بلدييية الكوي ي ف ي تخصيصييها خالييية ميين
الموان ي لهييذه القسييا م واسييتيفا ه حقوقييه ميين حصيييلة بي ي هييذه القسييا م والت ي
ال يجوا القيا بها قبل إنهاء البنية األساسية .
 - 2قصيير المييدة التي تلتييع المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية خءلهييا وهي ثءثيية
أشييهر ميين تيياريخ اسييتءمها األراضي الءاميية للقسييا م خالييية ميين المواني ميين
بلدييية الكوي ي باالنتهيياء ميين جمي ي إجييراءات التخطيييط والتصييميم والبييدء ف ي
التنفيذ .
دعوة الشركات العالمية جنباً إلى جنب م الشركات المحلية لتنفيذ المخططيات
كبيرة المساحة من قبل الشركات الت تم قبول عطاءاتها .
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وعءجا لما واجهته السلطة التنفيذية من معوقات عملية ف تنفيذ أحكا القيانون
كان من الضروري تعديل بعض أحكامه لعءج ما تبين منها ف التطبيق.
لييذلك اعييد مشييرو القييانون المرافييق والييذي يحقييق ف ي األسيياس لمجل ي إدارة
المؤسسة العامة لإلسكان معيداً من السلطة ف إصدار القرارات الءامة لتنفييذ أحكيا
القييانون سييواء فيمييا يتصييل بآلييية دعييوة الشييركات المحلييية والعالمييية لتقييديم عطاءاتهييا
وشروط التعاقد والضمانات المصيرفية المطلوبية وقواعيد تحدييد ثمين القسيا م وقواعيد
سييدادها والوق ي الييذي يجييوا فيييه للمؤسسيية اإلعييءن لمسييتحق الرعاييية السييكنية عيين
شروط بي هذه القسا م للمستحقين منهم .
ولذلك استهد المشرو تحقييق هيذه األهيدا مين خيءل تعيديل بعيض أحكيا
القانون المشار إلييه في الميواد األولي فقيرة ( ، )1والميادة الخامسية  ،والميادة الثامنية
فقرة ثانية  ،والمادة التاسعة .
وتفيد الفقرة السادسة من الميادة األولي في تعرييف ماهيية اليدعوة وإجراءاتهيا
من حيث بيان طبيعة العقد وشروطه والضمانات البنكية الت يلتيع المقياولون إرفاقهيا
بعطيياءاتهم فضييء عيين تحديييد المسيياحات المطلييوب تعميرهييا ومواقعهييا وعييدد القسا ييـم
المطلييوب أعييدادها مي تييرك سييا ر تفاصيييل شييروط وقواعييد التمويييل وصيير حقييوق
المقاولين الم نفيذين للقيرارات التي يصيدرها مجلي إدارة المؤسسية وفقيًا لين الميادة
( )11من ذات القانون .
وف مجال دعوة القطا الخاص لتنفيذ هذه المشروعات نص المادة الخامسية
علييى التييعا المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية بالبييدء ف ي إجييراءات دعييوة الشييركات
ال لمواجهية تحقييق الغايية مين القيانون
المحلية والشركات العالميية أو أي منهميا اسيتقء ً
بإسناد األعمال ف القط متوسطة المساحات للشركات المحلية فقط مي إمكانيية البنيية
األساسية بكل متطلباتها من تخطيط وتصميم وترسية للبدء ف التنفييذ ،وحيددت الميادة
لييذلك مييدة تسييعة أشييهر ميين تيياريخ العمييل بالقييانون بالنسييبة لمواقي األراض ي الت ي تييم
تسليمها للمؤسسة العامية للرعايية السيكنية فعيء مين البلديية وتسيعة أشيهر تحتسيب مين
تاريخ استءمها لسا ر المواق وفق إعداد القسا م المطليوب إنجااهيا في الميادة الثانيية
من القانون .
كما تم إضافة فقرة مؤداها أن لمجل الواراء تمدييد فتيرة التسيعة أشيهر لميدة
ثءثة أشهر أخيرة ف حالة تعذر تنفيذ اإلجراءات خءل المدة المذكورة .
وتحقيقاً لتعاون جمي الجهات واإلدارات ذات الصلة على تنفييذ أحكيا القيانون
ف المواعيد المحيددة بيه تيم إضيافة فقيرة أخييرة مؤداهيا التيعا بلديية الكويي بإصيدار
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قرارهييا ف ي شيينن مييا يقييد إليهييا ميين مخططييات للقسييا م ميين قبييل الشييركات المتقدميية
للعطاءات خءل شهرين على األكثر من تاريخ تقديمهم لها .
كما تم استبدال ن الفقرة الثانيية مين الميادة الثامنية بين آخير مقتضياه إلغياء
القيد الخاص باسيتحقاقه ثمين القسييمة بالكاميل عنيد إتميا اإلجيراءات إليى تيرك تحدييد
طر يقيية ومواعيييد السييداد لقييرار يصييدر ميين المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية وفييق
مقتضيات الحال وظرو التنفيذ .
واستكماال لهذا األجراء تم حذ عبارة " بعد إنجاز البنية األساساية "  ،حتيى
تتمكن المؤسسة من بدء اإلعءن عن بي القسا م وتخصصيها ومن ثم اسيتء مقيدمات
الحجييع ميين المسييتحقين وسييدادها كجييعء ميين مسييتحقات مقيياول التنفيييذ  ،ممييا يترتييب
عليه تسهيل الوفاء بالثمن من المواطنين .
كمييا نص ي المييادة الثانييية ميين مشييرو القييانون علييى أن يعمييل بييه ميين تيياريخ
إصداره أحكاميا لتقييد الجهيات المعنيية بالمواعييد الجدييدة التي تضيمنها القيانون لتنفييذ
أحكامه .
==/=/
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قانون رقم ( )4لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )74لسنة 1991يف شأن الرعاية السكنية
والقانون رقم ( )24لسنة  1991يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص
يف تعمري األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
ومذكرته اإليضاحية
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قانون رقم ( )4لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )74لسنة 1991يف شأن الرعاية السكنية

والقانون رقم ( )24لسنة  1991يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

المرسو األميري رقم ( )11لسنة  1919بقانون الجنسيية الكويتيية والقيوانين
المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( )10لسنة  1917بإنشاء ديوان المحاسبة .
وعلييى القييانون رقييم ( )11لسيينة  1917ف ي شيينن نييع الملكييية واالسييتيءء المؤق ي
للمنفعة العامة .
وعلى القانون رقم ( )14لسنة  1917ف شنن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( )10لسنة  1911بإنشاء بنك التسليف واالدخار .
وعلييى القييانون رقييم ( )11لسيينة  1919ف ي شيينن تحديييد أمييءك الدوليية خييارج خييط

التنظيم العا والقوانين المعدلة له.
وعلييى القييانون رقيييم ( )21لسيينة  1947بإعيييادة تنظيييم الصيييندوق الكييويت للتنميييية
االقتصادية العربية والقوانين المعدلة له.
وعلييى القييانون رقييم ( )101لسيينة  1910ف ي شيينن نظييا أمييءك الدوليية والقييوانين
المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  1991بشنن حماية األموال العامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( )74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.

وعلييى القييانون رقييم ( )24لسيينة  1991في شيينن إسييها نشيياط القطييا الخيياص ف ي
تعمييير األراض ي الفضيياء المملوكيية للدوليية ألغييرا الرعاييية السييكنية والقييوانين
المعدلة له.
وعلى القانون رقم ( )79لسنة  1991بشنن رعاية المعاقين.
وعلى القانون رقم ( )11لسنة  1991بإلغاء النصيوص المانعية مين خضيو بعيض
الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة.
وعلى رقم ( )1لسنة  2001ف شنن بلدية الكوي .
وافق مجل على القانون اآلت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
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القسم األول

( مادة أوىل )

تستبدل بنصوص الميواد ( )1فقيرة ثانيية و( )1فقيرة ثانيية و( )4و ( )24و()10
و ( )11فقرة أخيرة من القانون رقم ( )74لسنة  1991المشار إليه النصوص اآلتية:
مادة ( )1فقرة ثانية:

وتعتبر أغرا الرعاية السكنية ،من أعميال المنفعية العامية في تطبييق أحكيا
القانون رقم ( )11لسنة  1917المشار إليه في شينن نيع الملكيية واالسيتيءء المؤقي
للمنفعة العامة ،
وتعتبر األموال المخصصة للرعاية السكنية ف حكم المال العا .
مادة ( )1فقرة ثانية:

وال يجوا أن يتضمن نصيب المؤسسة ف الشركات الت تؤسسها أو تشارك في
تنسيسها أو تساهم في رأس مالهيا أي حصية عينيية  ،ويعتبير بياطء بطءنيا مطلقيا كيل
تصر يتم على خء حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة ( )4فقرة ثانية:

للمؤسسيية القيييا بتمويييل الشييركات المملوكيية لهييا أو للدوليية أو ألحييدت الهيئييات
والمؤسسات العامة ملكية كاملة  ،وكذلك الشركات المساهمة ذات االكتتاب العا التيى
ييييدخل النشييياط العقييياري فيي أغراضيييها وذليييك للقييييا بمشيييروعات الرعايييية السيييكنية
للمواطنين وفقا ألحكا هذا القانون.
مادة ( )4فقرة ثانية:

يجيييب أن ال تقيييـل مسييياحة القسييييمة أو مسييياحة أر
(أربعما ة متر مرب ) (.)2 700

البيي ي الحكيييومى عييين

مادة (: )10

إذا كان رب األسيرة مالكيًا لعقيار تيم إسيتمءكه وتثمينيه أو بيعيه بمبلي يقيل عين
( مييا تى ألييف دينييار كييويت ) (  2000000د.ك) ميينل القيير المنصييوص عليييه ف ي
المييادة ( )21ميين هييذا القييانون  ،بشييرط أن ال يعيييد مبل ي القيير ومقييدار االسييتمءك
والتثمين أو البي عليى ( ميا ت أليف دينيار كيويت ) (  2000000د.ك) وفي تطبييق
هييذا الحكييم يعتبيير العقييار مملوكييا لييرب األسييرة إذا كييان قييد آل عيين طريقييه بيينت وسيييلة
كان  ،مباشرة أو غير مباشرة إليى اوجتيه أو إليى أحيد أوالده اليذين يعيولهم  ،وذليك
دون إخيءل بحيق األو الد في الحصيول عليى الرعايية السيكنية وفقيًا لإلجيراءات التييى
يضعها مجل إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
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مادة ( )11فقرة أخرية:

ينذر المخالف بكتاب من المؤسسية عليى
وف حالة مخالفة شروط التخصي
عنوانه الثاب لديها إلاالية المخالفية خيءل مهلية سيتين يومياً يحيددها اإلنيذار  ،وينشير
هييذا اإلنييذار في إحييدت الصييحف الكويتييية العربييية اليومييية وفي الجريييدة الرسييمية مي
وض ملصق على المسكن بنو المخالفة ومدة اإلنذار  ،وللمؤسسة بعد إنقضياء مهلية
اإلنذار م استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريًا إذا ليم تكين ملكيتيه قيد انتقلي إليى
ميين خص ي لييه وذلييك بعييد مييرور ثءثييين يوم يًا علييى األقييل ميين إعييادة إعءنييه وفق ي ًا
ء لءنتفا .
لإلجراءات ذاتها  ،م اعتبار ما سدده مقاب ً
( مادة ثانية)

يضا إلى المادة ( )1أربعة بنيود جدييدة بنرقيا (  ) 9 ، 1 ، 4 ، 1وإليى كيل
من المواد ( )9و ( )17و ( )11و ( )14و ( )21مين القيانون رقيم ( )74لسينة 1991
المشار إليه فقرة جديدة ن كل منها كاآلت  :ـ
مادة ( )1بنود (  )9 ، 1 ، 4 ، 1جديدة:

-1
-4

-1
-9

النسبة المئوية من صاف أرباح الصندوق الكويت للتنميية االقتصيادية العربيية
المقررة بمقتضى القانون رقم ( )11لسنة 2001.
مقابييل االنتفييا أو التيينجير الييذت يتقييرر تحصيييله ميين قيياطن البيييوت منخفضيية
التكاليف التى تخص لمن يسيتحقها وفقيًا للقواعيد والشيروط التيى يصيدر بهيا
قرار من الواير بعد موافقة مجل اإلدارة.
عا ييدات بي ي العقييارات بييالمعاد العلن ي وفق ياً ألحكييا القييانون رقييم ( )24لسيينة
 1991المشار إليه.
عا د استثمار المؤسسة ألموالها.

مادة ( )9فقرة جديدة:

وتتولى المؤسسة إعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها اإلسكانية وفقاً للينظم
والمعايير العامة المعمول بها ف بلدية الكوي .
مادة ( )17فقرة جديدة:

واستثناء من أحكا الفقرة األولى تقو المؤسسة بتوفير المسيكن المء يم للكويتيية
المعاقيية المتعوجيية ميين غييير كييويت ولهييا منييه أبنيياء وذلييك بصييفة انتفييا وفق ياً للشييروط
والضوابط التى يصدر بها قرار من مجل اإلدارة.
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مادة ( )11فقرة جديدة:

وتحسييب أولوييية الحاصييلين علييى الجنسييية الكويتييية بالتنسييي بعييد العمييل بهييذا
القانون من تاريخ تيوافر شيروط تقيديم طليب الرعايية السيكنية فييهم قبيل حصيولهم عليى
هذه الجنسية.
مادة ( )14فقرة جديدة:

وتلتع الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الر يسيية لهيذه
األراض م قيامها على نفقتها بإاالة ما يخصها مما قد يظهير مين عوا يق وذليك في
مواعيد تتعامن م المشاري اإلسكانية المطروحة وفقاًُ ألحكا هذا القانون.
مادة ( )21فقرة جديدة:

وف جمي األحوال يعاد القير للميواطن المسيتحق للرعايية السيكنية إذا كيان
معاقيًا أو ولييًا طبيعييًا لمعيياق بمبلي ( خمسيية آال دينييار كييويت ) (  1000د.ك) عيين
القر المخص ألقرانه من غير المعاقين لبنياء ميا يحتاجيه مين مواصيفات خاصية
بالمعاق فإذا كان في األسيرة أكثير مين معياق كاني العييادة في القير عشيرة آال
دينار كويت ( 10000د.ك).
مادة ثالثة

تستبدل بنصوص البندين ( )1و ( )4من المادة ( )1والفقيرة األوليى مين الميادة ()1
والمادتين ( )4و ( )1من القانون رقم ( )24لسنة  1991المشار إليه النصوص اآلتية:
مادة ( )1بند (:)1

المقاول :

أشخاص القطا الخاص المشار إليهم ف المادة ( )1من هذا القانون.

مادة ( )1بند (:)4

العر  :الوثا ق المقدمة من المقاول المتضيمنة عير أسيعاره وقبوليه لكيل شيروط
المؤسسييية واسيييتعداده لتنفييييذ األعميييال المطلوبييية اليييواردة فيي وثيييا ق المناقصييية وفيي
المواعيد المحددة ورضا ه بالشروط الجعا ية  ،وشروط التعاقد األخرت.
مادة ( )1فقرة أوىل:

تطرح المؤسسة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون  ،وف المواعيد األخرت
الت تحددها المؤسسة  ،مشروعات تعمير األراض المشيار إليهيا في الميادة ( )2مين
هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضيمنه البنيدان (  ) 1 ، 7مين الميادة ( )1مين هيذا القيانون
في مناقصيات عاميية بييين الشييركات والمؤسسييات المحلييية و /أو العالمييية خييءل تسييعة
أشهر من تاريخ اإلعءن عن الدعوة.

قوانين الرعاية السكنية

104

مادة (:)4

يجب أال تقل مساحة القسيمة عن (.)2 700
مادة (:)1

اليواراء

يكون تحديد ثمن بي القسييمة عليى أسياس ثمين رميعي يحيدده مجلي
مضافا إليه ما يخ القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسية.
ويكون حساب ما يخ كل قسيمة من تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية بقسيمة هيذه
التكلفة على كامل مساحة األراض المستصلحة لتحديد تكلفة المتير المربي الواحيد ثيم
تضرب تكلفة المتر ف مساحة القسيمة  ،ويحدد مقدار ميا يدفعيه مسيتحق القسييمة مميا
يخصييها ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية  ،متناسييبًا م ي فتييرة انتظيياره للحصييول علييى
القسيمة اعتبارًا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية  :ـ
أ ) كامييل مييا يخ ي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية إذا لييم تجيياوا فتييرة
االنتظار سنة واحدة.
ب ) ثمييانين ف ي الما يية ( )%10ممييا يخ ي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ األساسييية إذا
جاوات فترة االنتظار سنة ولم تجاوا سنتين.
ج ) ستين ف الما ة (  )%10مما يخ القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسيية إذا
جاوات فترة االنتظار سنتين ولم تجاوا ثءث سنوات.
د ) أربعييين ف ي الما يية (  )%70ممييا يخ ي القسيييمة ميين تكلفيية إذا جيياوات فتييرة
االنتظار ثءث سنوات ولم تجاوا أرب سنوات.
هـ ) عشرين ف الما ة ( )%20مما يخ القسيمة مين تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية
إذا جاوات فترة االنتظار أرب سنوات ولم تجاوا خم سنوات.
و ) ال شييئ ممييا يخي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية إذا جيياوات فتييرة
االنتظار خم سنوات.
وتقو مؤسسة الرعاية السكنية بإعادة نصيف المبيال المدفوعية مين الميواطنين
للبنية التحتية ف المشاري السابقة لهذا القانون .
ويستحق أداء ثمين القسييمه للمؤسسية وفقياً للقواعيد التي تضيعها المؤسسية في
هذا الشنن.
( مادة رابعـة )

تضا فقرة ثانية إليى الميادة ( )1مين القيانون رقيم ( )24لسينة  1991المشيار
إليه وتضا إليه ثءث فقرات جديدة إلى المادة ( )14منه كما تضا إليه مادة جديدة
برقم ( 14مكرراً) نصها على التوال كالتال :ـ
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مادة ( )1فقرة ثانية:

وتلتع الواارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الر يسيية لهيذه
األراض والمرافق العامة المرتبطة بهيا في مواعييد تتيعامن مي المشياري اإلسيكانية
المطروحة وفقا ألحكا هذا القانون وتدرج لها االعتمادات الءامة ف ميعانيتها.
مادة ( )14فقرة ثانية:

وباستثناء ما هو مخص ألغيرا السيكن الخياص،إذا تضيمن مشيروعات
الرعاييية السييكنية المنفييذة وفقياً ألحكييا هييذا القييانون أو وفقياً ألحكييا القييانون رقييم ()74
لسيينة  1991المشييار إليييه ،قسييا م مخصصيية لءسييتعمال التجيياري أو االسييتثماري أو
الصناع أو الحرف أو الخدمى وجب طرحها للبي ف المعاد العلني بعيد تميا تنفييذ
البنية األساسية.
فقرة ثالثة:

وإذا تضمن هذه المشروعات قسيا م أخيرت مخصصية لغيير أغيرا السيكن
الخييياص أو لغيييير االسيييتعمال التجييياري أو االسيييتثماري أو الصيييناع أو الحرفي ي أو
الخدمى  ،وجب أن يصدر مجل الواراء القيرارات الءامية في شينن التصير في
هذه القسا م بناء على اقتراحيات اليواراء المختصيين ووايير الماليية  ،وال يجيوا نقيل
ملكييية أت منهييا للغييير  ،إذا مييا قييرر مجل ي الييواراء بيعهييا  ،إال إذا تييم طرحهييا للبي ي
بالمعاد العلن وفقاً ألحكا الفقرة السابقة.
فقرة رابعة:

وال يجوا التصر على أي وجه ف العقيارات المخصصية ألغيرا السيكن
الخاص ـ قسا م أو بيوتًا أو شققًا ضمن المشروعات المشار إليها ف الفقرة الثانيية مين
هذه المادة إال ف حالة وجود فا ض من هذه العقارات بعد تلبية جمي طلبات مسيتحق
الرعاييية السييكنية وفق ياً ألحكييا هييذا القييانون وأحكييا القييانون رقييم ( )74لسيينة 1991
المشار إليه،ويكون التصر ف هذا الفا ض حينئذ بطرحيه للبيي بيالمعاد العلني وفقيا
للشروط المنصوص عليها ف المادة (  14مكررًا ) من هذا القانون.
(مادة  14مكررا ):

م مراعاة أحكا القوانين المعميول بهيا ،ال يجيوا أن يشيترك في الميعاد عليى
العقارات المخصصة ألغيرا ال سيكن الخياص المطروحية للبيي وفقيًا ألحكيا الفقيرة
الرابعة من المادة السابقة إال األشخاص الطبيعيون،وال يجوا أن يجاوا ما يتم ترسيته
ف أي وق بالنسبة إلى الشخ الواحد من هذه العقارات عقاراً واحدًا وال أن تجاوا
مساحته ألف متر مرب ( )2 1000إال إذا كان مساحة العقيار المطيروح للبيي تعييد
على ذلك بسبب طبيعة المشرو وتنظيمه الذت وافق عليه بلدية الكوي أو المؤسسية
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العامة للرعاية السكنية بحسب األحيوال،على أن ال تجياوا العييادة في جميي األحيوال
ف أت من هيذه العقيارات ميا تين وخمسيين متيرا مربعيًا (  )2 210كميا ال يجيوا في
أت وق فرا أو دمج هذه العقارات.
ويحدد مجل الواراء مواعيد طرح العقارات الت يتقرر بيعها بالمعاد العلن وفقًا
ألحكا هذه المادة والمادة السابقة  ،ويض نظا تحويل كامل عا دات بي هذه العقارات إليى
المؤسسة العامة للرعاية السكنية  ،كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنا ها وغير ذليك مين
الشروط  ،وال يجوا بعد بيعها تعديل طبيعة اسيتعمالها أو إدخيال أي تعيديءت عليى شيروط
البناء والشروط األخرت التى طرح على أساسها المعاد ما لم يكن ذلك وفق مشيرو تنظييم
ء بطءنا مطلقًا كيل تصير ييتم عليى خيء أحكيا هيذه الميادة والميادة
جديد  ،ويعتبر باط ً
السابقة  ،كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
مادة خامسة

استثناء من أحكا القانون رقيم ( )11لسينة  1991المشيار إلييه تعفيى المؤسسية
العاميية للرعاييية السييكنية ميين أحكييا قييانون المناقصييات العاميية وميين الرقابيية المسييبقة
لديوان المحاسبة حتى .2010/1/11
مادة سادسة

يلغ كل حكم يتعار

على ر ي
القانون.

مجل

وأحكا هذا القانون.

مادة سابعة

الواراء والواراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكا هذا
أمري دولة الكويت

جابر األمحد الصباح

27
1
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املذكرة اإليضاحية

للقانون رقم ( )4لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )74لسنة 1991يف شأن الرعاية السكنية

والقانون رقم ( )24لسنة  1991يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري
األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

عميءً علييى تحقيييق االهتمييا بالرعاييية السييكنية للمييواطنين وتيينمين الوسييا ل التييى
تكفييل تييدبير السييكن المء ييم ليسيير الكويتييية ووصييوالً إلييى ذلييك صييدرت عييدة قييوانين
لمعالجة القضية اإلسكانية بإبعادها ومتطلباتها.
ينظم الرعاية السكنية اآلن قانونان هما القانون رقم ( )74لسينة  1991في شينن
الرعايييية السيييكنية وتعديءتيييه مسيييتهدفاً تيييوفير الرعاييية السيييكنية وتقليييي ميييدد انتظيييار
الحصول على هذه الرعاية ف المادة ( )14منه ثم صدر القانون رقم ( )24لسنة 1991
المعدل بالقانون رقم ( )24لسنة  1991الذت يفتل آفاقاً جديدة للمساهمة ف حيل القضيية
اإلسييكانية ميين خييءل مسيياهمة القطييا الخيياص ومشيياركته ف ي تعمييير أراضييى الدوليية
مستهدفاً إلغاء مدد االنتظار وفقاً للمواعيد التى حددتها المادة ( )2منه.
ومن أجل عءج وإيضاح بعيض نصيوص القيانونين رقمي ( )74لسينة ، 1991
( )24لسنة  1991المشار إليهما  ،فقد تضمن هذا القانون التعديءت التالية:ـ
يتضمن القسم األول ـ القانون رقم ( )74لسنة  1991ما يل :ـ
مادة ( )1فقرة ثانية:
تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتنكييد إسيباس صيفة الميال العيا عليى
األموال المخصصة للرعاية السكنية.
مادة ( )1فقرة ثانية:
كما تم استبدال الفقرة الثانية مين الميادة السادسية لمني المؤسسية مين المشياركة
بنصيييبها ضييمن الشييركات التييى تؤسسييها أو تشييارك ف ي تنسيسييها أو تسيياهم ف ي رأس
مالها بني حصية عينيية  ،وقيد كاني هيذه الفقيرة تين عليى جيواا أن يقتصير نصييب
المؤسسة ف الشركات التى تؤسسها أو تشارك فيها عليى حصية عينيية مين األراضي
الءاميية للقيييا بمشييروعات الرعاييية السييكنية  ،ولمييا كييان ميين الصييواب النظيير توقي يًا
للخشية من إساءة استعمال الحصة العينية التى تسهم بها المؤسسية في الشيركات التيى
تؤسسها بمفردها أو تشارك في تنسيسيها أو تسياهم في رأس مالهيا  ،والتيى تتمثيل في
األراض الءامة للقييا بمشيروعات الرعايية السيكنية وحرصياً عليى تحقييق ضيرب
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من أوجه الرقابة على تقييم هذه األراضي دون هيدر أو تفيريط وعليى مني أت خيء
ف شنن تقدير قيمتها وفقاً للواق السليم  ،وتصوناً لعد العبث أو التءعب بالمال العيا
لكل أولئك انعقيد اليرأي عليى تعيديل الين الحيال وذليك بيالن عليى حظير تضيمين
نصيب المؤسسة المشار إلية أت حصة عينية  ،م الن على اعتبار كل تصر ييتم
ء بطءنيًا مطلقيًا  ،كميا يبطيل كيل ميا يترتيب ذليك مين
عل ى خء حكم هذه الفقرة بياط ً
أثار.
مادة (:)7
لقييد تييم تعييديل هييذه المييادة وإلغيياء مييا ورد في عجعهييا ميين ني علييى أنييه ( ويجييوا
للمؤسسيية أن تييوفر لهييذه الشييركات األراض ي الءاميية للقيييـا بمشييروعات الرعاييية
السكنية).

مادة (:)17
لقد اس تبدل بن هذه المادة الن الوارد ف االقتراح بقانون المتضمن تحدييد الحيد
األدنى لمساحة القسا م والبيوت الحكومية بنربعما ة متر مرب (.)2 700

مادة (:)11
وتضييمن المشييرو تعييديل نيي المييادة ( )10وذلييك بعيييادة قيميية االسييتمءك
والتثمين أو البي إلى ما ت ألف دينار كيويت ( 2000000د.ك) بيدالً مين ما يه
وأربعين ألف دينار كويت ( 1700000د.ك) فإذا كان رب األسرة مالكاً لعقيار
تم استمءكه وتثمينه أوبيعه بمبل يقل عن ما ت ألف دينار كيويت (2000000
د.ك) منل القير المنصيوص علييه في الميادة ( )21مين القيانون ( )74لسينة
 1991بشرط أن ال يعيد مبل القر ومقدار التثمين أو البي عين ميا ت أليف
دينييار كييويت ( 2000000د.ك) فلييو كييان مقييدار االسييتمءك والتثمييين أو البي ي
ما ية وتسييعين أليف دينييار كييويت (  1900000د.ك) فإنيه يسييتحق عشييرة أال
دينييار كييويت (  100000د.ك) ليصييل المبلغييان إلييى مييا ت ألييف دينييار كييويت
( 2000000د.ك) وهكذا كلما قل مقدار االستمءك والتثميين أو البيي ااد مبلي
القر حتيى يصيل إليى اسيتحقاق كاميل القير المنصيوص علييه في الميادة
( )21من القانون ( )74لسنة  1991سواء كان هذا القر سبعين أليف دينيار
كويت ( 400000د.ك) أو أكثر من ذليك إذا ميا تمي هيذه العييادة بمرسيو في
أي وق وفقًا ألحا المادة ذاتها.
ولما كان المادة ( )10قد تضمن ميا يمني التحاييل عليى أحكامهيا بينن نصي
على أن العقار يعتبر مملوكاً لرب األسرة إذا كان قد آل عن طريقه إلى اوجيه
أو إلى أحد أوالده الذين يعولهم  ،فقد أضييف إليى هيذه الميادة حكيم يقضيى بينن
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هذا التصر لي من شننه أن يخيل بحيق األوالد في الحصيول مسيتقبء عليى
الرعايييية السيييكنية الكاملييية وفقييًا لإلجيييراءات التيييى يضيييعها مجليي إدارة بنيييك
التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
مادة ( )10فقرة أخير:
وتضمن التعديل على هذه الفقرة على أنه ف حالية مخالفية شيروط التخصيي
ينذر المخيا لف بكتياب مين المؤسسية عليى عنوانيه الثابي ليديها إلاالية المخالفية خيءل
مهليية سييتين يوميًا يحييددها اإلنييذار  ،وينشيير هييذا اإلنييذار في إحييدت الصييحف الكويتييية
العربية اليومية وف الجريدة الرسمية مي وضي ملصيق عليى المسيكن بنيو المخالفية
ومييدة اإلنييذار وللمؤسسيية بعييد انقضيياء مهليية اإلنييذار م ي اسييتمرار المخالفيية اسييترداد
المسكن إدارياً إذا لم تكن ملكيته قد انتقل إلى من خص له وذلك بعد ميرور ثءثيين
ء
يومًا على األقل من إعادة إعءنه وفقًا لإلجيراءات ذاتهيا  ،مي اعتبيار ميا سيدده مقياب ً
لءنتفا .
مادة ( )1بنود (  )9 ، 8 ، 7 ، 1جديدة:
وتضمن المشر إضافة البنيود (  ) 9 ، 1 ، 4 ، 1إليى الميادة ( )1حييث يضييف البنيد
( )1إلى موارد المؤسسة النسبة المئوية من صياف أربياح الصيندوق الكيويت للتنميية
االقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقيم ( )11لسينة  ، 2001ويضييف البنيد
( )4مقابيييل االنتفيييا والتييينجير اليييذت يتقيييرر تحصييييله مييين قييياطن البييييوت منخفضييية
التكاليف التى تخص لمن يستحقها وفقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قيرار مين
الواير بعد موافقية مجلي اإلدارة  ،أميا البنيد ( )1فيضييف إليى هيذه الميوارد عا يدات
بي العقارات بالمعاد العلن وفقاً ألحكا القانون رقم ( )24لسنة  1991المشيار إلييه ،
ويضيف البند ( )9إلى موارد المؤسسة عا د استثمارها ألموالها.
مادة ( )9فقرة جديدة:
كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تن على قييا المؤسسية باعتمياد
المخططات التنظيمية لمشاريعها اإلسكانية وفقاً للنظم والمعايير المعمول بها ف بلديية
الكوي  ،األمر الذي يؤدت إلى سرعة إنجاا المشاري .
مادة ( )17فقرة جديدة:
لمييا كاني المييادة ( )17تيين علييى أن تييوفير الرعاييية السييكنية يكييون ( ليسيير
الكويتية) وتقصر توفير هذه الرعاية على األسر التيى يكيون رب األسيرة فيهيا كويتيياً.
وكاني ثميية حيياالت تسييتحق فيهييا الكويتييية المتعوجيية ميين غييير كييويت تييوفير المسييكن
المء م لها ،وهى الحاالت الت تكون فيها معاقة ولها مين اوجهيا غيير الكيويت أبنياء.
فقد نص الفقرة الجديدة المضافة إلى هذه المادة أنه واستثناء من أحكا الفقيرة األوليى
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تقو المؤسسة بتوفير المسكن المء م للكويتية المعاقة المتعوجة مين غيير كيويت ولهيا
منه أبناء وذلك بصفة انتفا وفقاً للشروط والضوابط الت يصدر بها قرار من مجلي
اإلدارة.
مادة ( )01فقرة جديدة:
نص الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ( )11على احتساب أولوية الحاصلين
علييى الجنسييية الكويتييية بالتنسييي بعييد العمييل بهييذا القييانون اعتبييارًا ميين تيياريخ تييوافر
شروط تقديم طلب الرعايية السيكنية فييهم قبيل حصيولهم عليى الجنسيية الكويتيية وذليك
تمكيناً لهم من االرتداد بطلباتهم إلى الوق اليذي يسيتحقون فييه تقيديم هيذه الطلبيات ليو
كانوا قد حصلوا على هذه الجنسية ف ذلك الوق .
مادة ( )07فقرة جديدة:
أضيييف فقييرة جديييدة إلييى المييادة ( )14تلتييع بموجبهييا الييواارات والمؤسسييات
العامة المختصة بالقيا على نفقتها بإاالة ميا يخصيها مميا قيد يظهير مين عوا يق وذليك
ف مواعيد تتعامن م المشاري اإلسكانية المطروحة وفقاً ألحكا هذا القانون.
مادة ( )18فقرة جديدة:
ومراعاة للمواطن المعاق أو وليه الطبيعي لميا يحتاجيه مين مواصيفات خاصية
ف البناء تضمن المشرو إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )21من القانون المشار إليه
تم بموجبها ايادة القر لهيم بمبلي (خمسية آال دينيار كيويت ) ( 1000د.ك) عليى
القيير الحييال فييإذا كييان فيي األسييره أكثيير ميين معيياق كانيي العيييادة فيي القيير
(عشرة آال دينار كويت ) (100000د.ك).
كما لضمن القسم الثانت  ،القانون رقم  17لسنة  0991ما يلت:
مادة ( )0بند(:)0
تم إعادة صياغة هذه المادة لتصحيل ما تضمنته من خطن ليكيون تعرييف المقياول بننيه
مين أشييخاص القطييا الخيياص المشييار إليييهم في المييادة ( )1ميين هييذا القييانون بييدال ميين
المادة (.)7
مادة ( )0بند(:)7
حييدد مفهييو (العيير ) بإيضيياح أنييه الوثييا ق المقدميية ميين المقيياول المتضييمنة
عيير أسييعاره وقبولييه لكييل شييروط المؤسسيية واسييتعداده لتنفيييذ األعمييال المطلوبيية
الواردة ف وثا ق المناقصة.
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مادة (( )1فقرة أولى):
تم إعادة صياغة هذا البند إليضياح مسيئولية المؤسسية العامية للرعايية السيكنية
بااللتعا بالمواعيد المنصوص عليها ف المادة ( )2مين هيذا القيانون وذليك بتنفييذ ميا
تضييمنه البنييدان (  ) 1 ، 7ميين المييادة ( )1ميين هييذا القييانون ف ي مناقصيية عاميية بييين
الشركات والمؤسسات المحلية و /أو العالمية .
مادة (:)7
نصيي هيييذه الميييادة عليييى تحدييييد مسيياحة القسييييمة التيي يجيييب أن ال تقيييل عييين
أربعما ة متر مرب (. )2 700
مادة (:)8
نصي الفقييرة األوليى ميين هيذه المييادة علييى أن يكيون تحديييد ثمين القسيييمة علييى
أساس ثمن رمعت يحدده مجل الواراء مضافاً إليه ما يخ القسيمة من تكلفة تنفييذ
البنية األساسية.
ولما كان هذه المادة فيما تضمنته ف كيفية احتساب ما يخي كيل قسييمة مين
إجمييال التكلفيية الفعلييية ألعييدادها  ،وحصييتها ف ي نفقييات إنشيياء البنييية األساسييية محييل
اجتهييادات شييتى  ،ممييا أدت إلييى إعييادة النظيير أكثيير ميين مييرة في احتسيياب هييذه التكلفيية
ورغبة ف وض حد لمثل هذه االجتهيادات  ،فقيد عيدل هيذه الميادة لتحدييد ميا يخي
القسيمة من تكلفة البنية األساسية دون أن تتحمل أي تكياليف أخيرت وغنيى عين البييان
القول بنن البنية األساسية معرفة ف البند( )7مين الميادة ( )1مين القيانون عليى تحمييل
القسيمة ما يخصها من إجمال التكلفة الفعلية  ،وهى تكلفة ليم تكين معرفية أو محيددة ،
وهو ما أدت إلى تحميل مستح ق الرعايية السيكنية في بعيض الحياالت تكياليف أخيرت
غييير مييا ورد ف ي البنييد ( )7ميين المييادة ( )1ميين القييانون ذاتييه كمييا حصييل ف ي بعييض
المناطق عندما حمل القسيا م تكياليف رد المواقي ـ منطقية صيباح السيالم عليى سيبيل
المثيال ـ ومنعيًا ألت اخيتء في كيفيية حسياب ميا يخي كيل قسييمة مين تكلفية البينية
األساسييية فقييد وضييع بشييكل دقيييق ال يحتمييل التنويييل  ،بحيييث ال تتحمييل القسييا م ميين
التكلفيية إال مييا يخصييها ميين المسيياحه وذلييك بقسييمة تكلفيية البنييية األساسييية علييى كامييل
مساحة األراضي المستصيلحة لتحدييد تكلفية المتير المربي الواحيد  ،ثيم تضيرب تكلفية
المتيير ف ي مسيياحة القسيييمة سييواء كان ي أربعما يية متيير مرب ي ( )2 700أو سييبعما ة
وخمسييين متيير مربي (  )2 410مييثء أو أكبيير ميين ذلييك  ،ويك يون النيياتج هييو نصيييب
القسيمة من تكلفة البنية األساسية  ،فلو كان تكلفية البنيية األساسيية عليى سييبل المثيال
مليون دينار كويت ( 100000000د.ك) وكاني كاميل مسياحة األراضي المستصيلحة
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ما تى ألف متر مرب (  )2 2000000فإن تكلفة المتير المربي تكيون(100000000
د.ك  = 2 2000000 /خمسة دنانير كويتية (  1د.ك).
وإذا كان مسياحة القسييمة أربعما ية متربي (  )2 700فيإن نصييبها مين تكلفية البينية
األساسييية يكييون  1 x 2 700د.ك =  2000د.ك ( ألفي دينييار كييويتى) أمييا إذا كاني
مسياحة القسيييمة سيبعما ة وخمسييين متييرا مربعيًا (  ) 2 410فييإن نصييبها ميين التكلفيية
ذاتها يكون  1 x 2 410د.ك =  1410د.ك ( ثءثة أال وسبعما ة وخمسيين دينيار
كويت ) وهكذا كلما اادت مساحة القسيمة.
ومين أجييل وضي ضييوابط لمقيدار مييا يدفعييه مسييتحق القسييمة مميا يخصييها ميين
تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية يجعلييه متناسييبا مي فتييرة انتظيياره للحصييول علييى القسيييمة
اعتبييارًا ميين تيياريخ تقديمييه الطلييب .فقييد حييددت هييذه المييادة مقييدار مييا يدفعييه مسييتحق
القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفييذ البنيية األساسيية اعتبيارًا مين تياريخ تقديمية الطليب
وفقًا للنسب التالية:ـ
أ ) كامييل مييا يخي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية إذا لييم تتجيياوا فتييرة
االنتظار سنة واحدة.
ب ) ثمييانين ف ي الما يية ( )%10ممييا يخ ي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ األساسييية إذا
جاوات فترة االنتظار سنة ولم تتجاوا سنتين.
ج ) ستين ف الما ة (  )%10مما يخ القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية األساسيية إذا
جاوات فترة االنتظار سنتين ولم تتجاوا ثءث سنوات.
د ) أربعين ف الما ة (  )%70مما يخ القسيمة مين تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية
إذا جاوات فترة االنتظار ثءث سنوات ولم تتجاوا أرب سنوات.
هـ ) عشرين ف الما ة ( )%20مما يخ القسيمة مين تكلفية تنفييذ البنيية األساسيية
إذا جاوات فترة االنتظار أرب سنوات ولم تتجاوا خم سنوات.
و ) ال شييئ ممييا يخي القسيييمة ميين تكلفيية تنفيييذ البنييية األساسييية إذا جيياوات فتييرة
االنتظار خم سنوات.
ومراعاة للخاضعين ألحكا القانون رقم ( )24لسنة  1991المشار إلييه
الييذين سييبق لهييم أن دفعييوا تكيياليف االستصءح،نص ي الفقييرة الثالثيية ميين هييذه
المييادة علييى أن تقييو المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية بإعييادة نصييف المبييال
المدفوعة من المواطنين للبينة التحتية ف المشاري السابقة لهذا القانون.
وقد تضمن المشرو إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )1من القيانون رقيم ()24
لسنة  ، 1991المشار إليه وأضيف ثءث فقيرات جدييدة إليى الميادة ( )14منيه
كما أصيف إليه مادة جديدة برقم  14مكررًا على النحو التال :
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مادة ( )1فقرة ثانية:
أضيييف فقييرة ثانييية إلييى هييذه المييادة تلتييع بموجبهييا الييواارات والمؤسسييات
المختصة بتوفير الخدمات الر يسية ليراض المستصلحة وفقا لهذا القانون م قيامها
على نفقتها بإاالة ما يخصها مما قيد يظهير مين عوا يق وذليك في مواعييد تتيعامن مي
المشيياري اإلسييكانية المطروحيية وفقياً ألحكييا هييذا القييانون  ،وذلييك علييى غييرار مييا تييم
إضافته إلى المادة ( )14من القانون رقم ( )74لسنة  1991المشار إليه.
مادة ( )07الفقراا الثانية والثالثة والرابعة المضافة إلى هذه المادة:
من أجل تنظييم كيفيية التصير في ميا يمكين أن تتضيمنه مشيروعات الرعايية
السكنية المنفذة وفقا ألحكا القانونين رقيم  74لسنة  1991و  24لسنة  1991المشيار
إليهما من قسا م مخصصة لغير أغرا السكن الخاص أوجب الفقرة الثانية من هيذه
المييادة طييرح القسييا م المخصصيية لءسييتعمال التجيياري أو االسييتثماري أو الصييناع
أو الحرف أو الخدم ف هذه المشروعات للبي فى المعاد العلن بعد تما تنفيذ البنية
األساسية  ،أما إذا تضيمن هيذه المشيروعات قسيا م أخيرت مخصصية لغيير أغيرا
السيكن الخياص أو لغيير االسيتعمال التجياري أو االسيتثماري أو الصيناع أو الخيدمى
فقد أسندت الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى مجل الواراء إصيدار القيرارات الءامية
ف شنن التصر في هيذه القسيا م بنياء عليى اقتراحيات اليواراء المختصيين كيل في
اختصاصييه علييى أن يشييترك معهييم في ذلييك واييير المالييية  ،علييى أنييه إذا رأت مجلي
اليواراء نقييل ملكييية أي ميين هييذه القسييا م إلييى الغييير  ،فقييد حظيير ني هييذه الفقييرة نقييل
ملكيتها ف هذه الحالة إال إذا تم طرحها للبي بالمعاد العلن وفقاً ألحكا الفقرة الثانية.
وقد حظرت الفقرة الرابعة من هذه المادة التصر على أت وجه ف العقارات
المخصصيية ألغييرا السييكن الخيياص ـ قسييا م كانيي أو بيوتييا أو شييققًا ـ ضييمن
المشروعات المشار إليها ف الفقيرة الثانيية مين هيذه الميادة إال في حالية وجيود فيا ض
ميين هييذه العقييارات بعييد تلبييية جمي ي طلبييات مسييتحق الرعاييية السييكنية وفق يًا ألحكييا
القانونين رقيم  74لسينة  ، 1991و  24لسينة  1991المشيار إليهميا  ،وإذا تحقيق ذليك
ولييم تعييد هنيياك طلبييات انتظييار فييإن التصيير في هييذا الفييا ض حينئييذ يجييب أن يكييون
بطرح هذا الفا ض للبيي بيالمعاد العلني وفقيًا للشيروط التيى نصي عليهيا الميادة()14
مكررًا من هذا القانون.
مادة  07مكرراً:
ميين أجييل تنظيييم إجييراءات التصيير ف ي الفييا ض ميين العقييارات المخصصيية
ألغييرا السييكن الخيياص المنفييذة وفقياً ألحكييا القييانونين رقمي ( )74لسيينة  1991و
( )24لسنة  1991المشار إليهما  ،وم عيد اإلخيءل بنحكيا القيوانين المعميول بهيا ،
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حظييرت هييذه المييادة في فقرتهييا األولييى أن يشييترك ف ي المييعاد العلني علييى العقييارات
المخصصة ألغرا السكن الخاص المطروحة للبي وفقاً ألحكيا الفقيرة الرابعية مين
المييادة  14ميين هييذا القييانون غييير األشييخاص الطبيعيييين  ،أت أنييه ال يجييوا ليشييخاص
االعتباريين االشتراك ف هذا الميعاد  ،وحظيرت كيذلك أن يجياوا ميا ييتم ترسييته في
أت وقي بالنسييبة إلييى الشييخ الطبيعيى الواحييد ميين هييذه العقييارات عقييارًا واحييدًا وال
تجيياوا مسيياحته ألييف متيير مربي (  )2 1000إال إذا كاني مسيياحة العقييار المطييروح
للبي تعيد على ذلك بسبب طبيعة تنظيم المشيرو اليذت وافقي علييه بلديية الكويي أو
المؤسسة العامة للرعايية السيكنية بحسيب األحيوال عليى أن ال تجياوا هيذه العييادة في
جمي ي األحييوال ف ي أت ميين هييذه العقييارات مييا تين وخمسييين متيير مرب ي ( )2 210
وتحديد هذا الحد األقصى يعنى أنه ال يجوا للشخ الطبيعي اليذت أرسيى علييه في
المعاد العلن عقاراً واحداً الدخول ف أت ميعاد أخير عليى العقيارات المطروحية وفقيًا
ألحكا هذه المادة والمادة ( )14مين هيذا القيانون  ،ومين أجيل مواجهية ميا تسيبب فييه
عمليات الفرا والدمج من تنثير على مستوت مختلف الخيدمات في العدييد مين منياطق
الكوي  ،فقد نص هذه الفقرة على حظر فرا ودمج هذه العقارات.
ونصي الفقييرة الثانييية ميين هييذه المييادة علييى أن يحييدد مجلي الييواراء مواعيييد
طرح العقار ات الت يتقرر بيعها بالمعاد العلن وفقا ألحكا هذه المادة والمادة السابقة
وأناطي بمجلي الييواراء وضي نظييا تحويييل كامييل عا ييدات بيي هييذه العقييارات إلييى
المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم قيدراتها في االسيتمرار بإنجياا ميا يتطلبيه تنفييذ
القيييانونين رقميي ( )74لسييينة  1991و( )24لسييينة  1991المشيييار إليهميييا مييين تيييوفير
الرعاية السكنية لمستحقيها دون أت فترة انتظار وفقاً لما حددته المادة ( )2من القيانون
رقييم ( )24لسيينة  1991المشييار إليييه ميين مواعيييد لإلنجيياا وحتييى يعلييم الكافيية بطبيعيية
استعمال هيذه العقيارات وشيروط بناؤهيا وغيير ذليك مين الشيروط  ،ومين ذليك القسيا م
المخصصة ألغرا االستعمال التجاري أو االسيتثماري أو الصيناع أو الحرفي أو
الخييدم وغيرهييا  ،فقييد حظييرت هييذه الفقييرة بعييد بييي هييذه العقييارات تعييديل طبيعيية
اسييتعمالها أو إدخييال أي تعييديءت علييى شييروط البنيياء والشييروط األخييرت التييى طييرح
على أساسها الميعاد ميا ليم يكين وفيق مشيرو تنظييم جدييد  ،واعتبير كيل تصير ييتم
على خء أحكا هذه المادة وأحكيا الميادة السيابقة بياطء بطءنيا مطلقيا  ،كميا يبطيل
كل ما يترتب على ذلك من أثار.
لقد كان الهيئات السابقة لإلسكان ومن بعدها المؤسسة معفية من أحكا قيانون
المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقد استمر ذلك إلى أن صدر
القييانون رقييم ( )11لسيينة  1991بإخضييا جمييي المؤسسييات العاميية ألحكييا قييانون
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المناقصات العامة والرقابية المسيبقة ليديوان المحاسيبة ومين أجيل إتاحية الفرصية أميا
المؤسسة لسيرعة تنفييذ ميا ني عليية القيانونين رقمي ( )74لسينه  1991و  24لسينة
 1991المشار إليهما وتيسيراً لها لسرعة إنجاا المشروعات المطلوبة منها فقد نصي
الميادة الخامسيية مين هييذا القيانون علييى اسيتثناء المؤسسيية مين الخضييو ألحكيا قييانون
المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى .2010/1/11
وقييد نص ي المييادة السادسيية ميين هييذا القييانون علييى إلغيياء كييل حكييم يتعييار
وأحكامه.
==/=/
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قانون رقم ( )21لسنة 2001
بتعديل الفقرة الثالثة من املادة ( )1من القانون رقم  24لسنة 1991
يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص
يف تعمري األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
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قانون رقم ( )21لسنة 2001

بتعديل الفقرة الثالثة من املادة ( )1من القانون رقم  24لسنة 1991
يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص

يف تعمري األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

وعلييى القييانون رقييم  24لسيينة  1991ف ي شيينن إسييها نشيياط القطييا الخيياص ف ي
تعمييير األرض ي الفضيياء المملوكيية للدوليية ألغييرا الرعاييية السييكنية والقييوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )4لسنة بتعديل بعيض أحكيا القيانون رقيم ( )74لسينة 1991
في شيينن الرعاييية السييكنية والقييانون رقييم  24لسيينة  1991ف ي شيينن إسييها نشيياط
القط ا الخياص في تعميير األرضي الفضياء المملوكية للدولية ألغيرا الرعايية
السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أوىل)

يستبدل بن
إليه الن التال -:

الفقرة الثالثية مين الميادة( )1مين القيانون  24لسينة 1991المشيار

( مادة ( )1فقرة ثالثة)

وتقييو المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية بإعييادة كامييل المبييال المدفوعيية ميين
المواطنين للبنية التحتية ف المشاري السابقة لهذا القانون إليهم.
(مادة ثانية)

على ر ي مجل الواراء واليواراء ـ كيل فيميا يخصيه ـ تنفييذ هيذا القيانون ،
ويعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ( )4لسنة  2001المشار إليه.
أمري دولة الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح
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املذكرة اإليضاحية

للقانون رقم ( )21لسنة 2001

بتعديل الفقرة الثالثة من املادة ( )1من القانون رقم ( )24لسنة 1991
يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص

يف تعمري األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

تضمن تعديل المادة ( )1من القانون رقم ( )24لسينة  1991كميا ورد بالقيانون
رقم ( )4لسنة  2001تنظيماً جديداً يحدد كيفية تحديد مقدار ما يدفعيه مسيتحق القسييمة
من تكلفة تنفيذ البنية األساسية دون أن يتحمل أت تكاليف أخرت.
وجعل ذلك متناسباً م فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبياراً مين تياريخ
تقديم الطلب.
ومراعاة للخاضعين ألحكا القانون رقم ( )24لسنة  1991اليذين سيبق لهيم أن
دفعييوا تكيياليف االستصييءح  ،نص ي الفقييرة الثالثيية ميين المييادة ذاتهييا ( وتقييو مؤسسيية
الرعاييية السييكنية بإعييادة نصييف المبييال المدفوعيية ميين المييواطنين للبينيية التحتييية ف ي
المشاري السابقة لهذا القانون).
وبالنظر لوحدة المراكع القانونية لجمي الخاضيعين ألحكيا القيانون رقيم ()24
لسنة ، 1991تضمن هذا القانون ف مادته األولى تعيديل الفقيرة الثالثية مين الميادة ()1
ميين القييانون رقييم ( )24لسيينة  1991بحيييث يكييون نصييها ( وتقييو المؤسسيية العاميية
للرعاييية السييكنية بإعييادة كامييل المبييال المدفوعيية ميين المييواطنين للبينيية التحتييية فيي
المشاري السابقة لهذا القانون إليهم ).
ال ميين إعييادة نصييف المبييال فقييط المدفوعيية ميين قبييل المييواطنين للبينيية
وذلييك بييد ً
التحتية ف المشاري السابقة على القانون.
وتضييمن المييادة الثانييية ميين القييانون أن يعمييل بييه اعتبييارًا ميين تيياريخ العمييل
بالقانون رقم ( )4لسنة .2001
=\=\=
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قانون رقم ( )21لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية
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قانون رقم ( )21لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية

وعلى القانون رقم ( )74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

وعلييى القييانون رقييم  24لسيينة  1991ف ي شيينن إسييها نشيياط القطييا الخيياص ف ي
تعمييير األراض ي الفضيياء المملوكيية للدوليية ألغييرا الرعاييية السييكنية والقييوانين
المعدلة له،
وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أوىل)

يستبدل بنصى المادة ( )7بند ( )10والمادة ( )19مين القيانون رقيم ( )74لسينة
 1991المشار إليه النصان التاليان:ـ
مادة ( )7بند (:)10

 – 10استثمار أموالها ـ فيميا عيدا مشيروعات الرعايية السيكنية ـ بميا يسياعدها
على الوفاء بالتعاماتها ف تحقيق أغرا الرعاية السكنية.
مادة (: )19

يسيتحق رب األسييرة إعتبييارًا ميين أول الشييهر التيال النقضيياء شييهر ميين تيياريخ تقديمييه
طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ( ما ه وخمسون دينيار
كويتيا) تدفعه له المؤسسة شهريًا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.
وال يسييتحق هييذا البييدل رب األسييرة الييذي يتمت ي بحكييم وظيفتييه بسييكن أو بييدل
إيجار نقدي  ،فإذا قل البدل الذي يتقاضاه عين بيدل اإليجيار المقيرر في الفقيرة السيابقة
دفع له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة.
وف جمي األحوال ال يستحق رب األسرة أت فروق مالية عن الفترة الماضيية
السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة .
مادة ثانية

تلغ المادتان ( )4( ، )1من القانون رقم ( )74لسنة  1991المشار إليه.
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مادة ثالثة

يلغ كل حكم يتعار

على ر ي

مجل

م أحكا هذا القانون.

مادة رابعة

الواراء والواراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به
من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية.

أمري دولة الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح

صدر بقصر السيف :ف /11ربي الثان 1724/
الموافق /12 :مايو2001 /
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املذكرة اإليضاحيـــة

للقانون رقم ( )21لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

األسرة أساس المجتمي وقوامهيا اليدين واألخيءق وحيب اليوطن  ،وقيد حيرص
الدستور على الن ف المقومات األساسية للمجتم الكويت عليها وقد أسند الدسيتور
إلى المشر أمانه حف كيان األسرة وتقوية أواصيرها وحمايية األمومية والطفولية في
ظلهييا بمييا يفيير علييى المشيير مسييئولية كامليية في تبنييى قضييايا األسييرة واحتياجاتهييا
وأهمهيا الرعاييية السييكنية وتييوفير هييذه الرعاييية في وقي مناسييب بإااليية أهييم العقبييات
المادية الت تفوق ذلك كله.
وقيد وفييرت الدوليية بيدل اإليجييار الييذت يميينل للمسيتحقين للرعاييية السييكنية حتييى
يحصلوا على بيوتهم إال أنه لم يعد من المقبول أن تستمر األوضا الحالية فيميا يتعليق
بحاالت صر بدل اإليجار لمستحق الرعاية السكنية لعد تناسب قيمة هذا البدل مي
استمرار ارتفا اإليجارات من ناحية ومن ناحية أخرت الفتقاره للمسياواة خاصية بيين
الذين وضع شروط لحصولهم على هذا البدل وأولئك اليذين يمنحيون مسياكن أو بيدل
إيجار نقدي من قبل الجهات الت يعملون فيها دون االلتعا بحد أعلى للراتب من أجيل
تحقيق العدالة أعد هذا القانون متضمنا تعديل المادة ( )19من القانون رقم ( )74لسينة
 1991باسييتحقاق جمي ي المتقييدمين للرعاييية السييكنية لبييدل إيجييار شييهري ايييد مقييداره
لمواجهيية االرتفييا في اإليجييارات مي صييرفه لجميي أصييحاب الطلبييات دون اسييتثناء
ع لى أن تدفعه المؤسسية لكيل مينهم اعتبيارًا مين أول الشيهر التيال النقضياء شيهر مين
تاريخ تقديم كيل مينهم طلبيه وبغيض النظير عين مقيدار راتبيه أو مكيان سيكنه عليى أن
يستمر صر هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعايية السيكنية  .أميا رب األسيرة
الذي يتمت بحكم وظيفتيه بسيكن أو بيدل إيجيار نقيدي مين الجهية التي يعميل بهيا  ،فإنيه
ال يستحق البيدل المقيرر في هيذه الميادة  ،إال إذا كيان البيدل النقيدي اليذي يتقاضياه مين
الجهة الت يعمل بها يقل عن البدل المقرر في هيذه الميادة  ،فتقيو المؤسسية في هيذه
الحاليية بييدف الفييرق بييين البييدلين لييه .وف ي جمي ي األحييوال ال يسييتحق رب األ3سييرة أي
فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
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وعلى الرغم من كل التعديءت التي أدخلي عليى القيانونين رقمي ( )74لسينة
 1991و  24لسنة  1991فء تعال المحاوالت مستمرة لتنويل القانون بإمكانية طرح
مشروعات على أساس البناء والتشغيل والتحويل  ،ومن أجل وض حيد لكيل ذليك فقيد
تضمن القيانون إلغياء الميادتين ( )1و ( )4مين القيانون ( )74لسينة  ، 1991كميا عيدل
ن البند ( )10من المادة ( )7من القانون ذاته بالن عليى عيد أحقيية المؤسسية في
اسييتثمار أموالهييا ف ي مشييروعات الرعاييية السييكنية تنكيييدًا علييى حصيير مسييئوليتها ف ي
العمل على توفير الرعاية السكنية ولي تحقيق الربل باالستثمار فيها.
ون ي القييانون ف ي مادتييه الثالثيية علييى إلغيياء كييل حكييم يتعييار وأحكييا هييذا
القانون.
==/=/
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قانون رقم ( )71لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة 1991
يف شأن الرعاية السكنية
والقانون رقم  24لسنة 1991
يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي الفضاء
اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
[ إنشاء البيوت منخفضة التكاليف ومذكرته اإليضاحية]
==/=/
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قانون رقم ( )71لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

والقانون رقم  24لسنة  1991يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

بعد اإلطء على الدستور ،
وعلى القانون رقم ( )11لسنة  1910بإصدار قانون الشركات التجارية والقيوانين
المعدلة له،
وعلييى المرسييو بالقييانون رقييم ( )101لسيينة  1910ف ي شيينن نظييا أمييءك الدوليية
والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القيانون رقيم ( )24لسينة  1991في شينن إسيها نشياط القطيا الخياص في

الرعاييية السييكنية والقييوانين

تعمييير األرض ي الفضيياء المملوكيية للدوليية ألغييرا
المعدلة له،
وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2001ف شنن بلدية الكوي .
وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أوىل)

البند أوال من المادة( )2مين القيانون  74لسينة 1991المشيار إلييه

يستبدل بن
الن التال :
أوال :الحصة النقدية:
" ومقدارها(  ) 1010000000000مليار وستما ة ملييون دينيار كيويت  ،يخيول وايير
المالية أداء العيادة فيها دفعه واحدة أو على دفعات ويجوا تيوفير التموييل اليءا عين
طريق االستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
(مادة ثانية)

يضا إليى القيانون رقيم  74لسينة  1991المشيار إلييه بعيد الميادة ( )10منيه
باب جديد بعنوان " الباب الراب مكررًا " ـي البييوت منخفضية التكياليف ـ يشيتمل عليى
إحييدت عشييرة مييادة  ،بنرقييا  10مكييررًا  10 ،مكييررًا (أ)  10 ،مكييرراً(ب) 10 ،
مكيرراً(ج)  10 ،مكيرراً(د)  10 ،مكيررًا (هييـ) 10،مكيررًا (و) 10،مكييرراً(ا) 10 ،
مكرراً(ح)  10 ،مكررًا (ط)  10 ،مكررًا (ت) نصها جميعاً كاآلت  :ـ
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الباب الرابع مكررا

( مادة  10مكررا )

البيوت منخفضة التكاليف

تلتع المؤسسة العامة للرعاية السكنية خءل سنه من تاريخ العمل بنحكيا هيذه
الميييادة بتنسيييي شيييركة مسييياهمة كويتيييية عامييية تتيييولى وفقي يًا لنظيييا البنييياء والتشيييغيل
والتحويييل للدوليية القيييا بتصييميم وتنفيييذ وتشييغيل وصيييانة مسيياكن منخفضيية التكيياليف
ال تعيد ف عددها على عدد المساكن الشيعبية القا مية في كيل مين الجهيراء والصيليبية
وتكون بدال عنها  ،وذلك ف المواق المخصصة مين قبيل بلديية الكويي لهيذا الغير
وبجميي ي ميييا تشيييتمل علييييه مييين مكونيييات لوحيييدات سيييكنية ومبيييان خدميييه ذات عا يييد
استثماري ومبان غير ربحيه لخدمية المشيرو ومنطقية تجاريية اسيتثمارية ومواقـــيـ
تخص لجهات النف العا إضافة إلى الطيرق والبنيية التحتيية وغيير ذليك بميا تضيعه
تفصيييء المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية علييى أن تييوا أسييهم الشييركة علييى النحييو
التال  :ـ
أ  -خمسون ف الما ه ( :)%10ميين األسييهم تطرحهييا المؤسسيية بمييعاد علنييى عييا
بيييين الشيييركات المسييياهمة المدرجييية في ي سيييوق
الكوي ليوراق المالية والشركات األخرت التي
يوافييييق مجلييي الييييواراء علييييى مشيييياركتها فييي
المعاييييدة بشيييرط أن ال يقيييل رأس ميييال أت منهيييا
عـــن الحد األدنيى ليرأس ميال الشيركة المسيموح
تسيييجيلها فيي سيييوق الكوييي لييييوراق الماليييية ،
ويرسى الميعاد عليى مين يقيد أعليى سيعر للسيهم
فيييوق قيمتيييه االسيييمية مضيييافة إليهيييا مصييياريف
التنسي ـ إن وجدت .
ب  -خمسون ف الما ه ( :)%10مييين األسيييهم تطيييرح لءكتتييياب العيييا للكيييويتيين
تخص لكل منهم بعدد ما أكتتب به  ،فإن جاوا
عدد األسهم المكتتب بها عيدد األسيهم المطروحية
خصص جمي األسهم المطروحة بالتساوي بين
جمي المكتتبيين  ،أميا إذا ليم يغيط االكتتياب كاميل
األسيييهم المطروحييية فيطيييرح ميييا ليييم يكتتيييب بيييه
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بيييالمعاد العلنيي وفقيياً ألحكيييا البنيييد (أ) مييين هيييذه
المادة.
وتحييول العيييادة الناتجيية عيين بي ي األسييهم بييالمعاد
العلني وفق ياً ألحكييا البنييد(أ) ميين هييذه المييادة إلييى
االحتياط العا للدولية .وتكيون ميدة التعاقيد لهيذا
المشرو أربعين سنة ميءدية تبدأ من أول السينة
المالية للدولية التاليية النقضياء ثيءث سينوات مين
تاريخ إبرا العقد.
( مادة  10مكررا ( أ )

تحييدد المؤسسيية في وثييا ق المشييرو جميي المتطلبييات فيييه ومكوناتييه وخاصيية
عييدد الوحييدات السييكنية ومسيياحة كييل منهييا ،ونسييبة االسييتعمال التجيياري واالسييتثماري
وغير ذلك من االستعماالت وكل ما يتعلق بالشروط األخيرت وبالتعاميات الشيركة في
بناء وتشغيل المشرو وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .
( مادة  10مكررا (ب)

باستثناء ما يتعلق بالنواح التنظيمية ال يجوا إجيراء أت تعيديل عليى مكونيات
المشرو بعد طرح األسهم ف المعاد العلن العا وفقاً ألحكا البنيد(أ) مين الميادة 10
مكييررًا ميين هييذا القييانون سييواء كييان ذلييك بعيييادة أو بتخفيييض المسيياحات المخصصيية
لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من االسيتعماالت
األخييرت أو ف ي أت ميين المرافييق والخييدمات بييني شييكل يييؤثر علييى األس ي التييى تييم
بموجبهيا طيرح أسيهم الشيركة في الميعاد العلني وفقيًا ألحكيا البنيد (أ) مين المييادة 10
مكررًا من هذا القانون.
( مادة  10مكررا (ج)

ال تتحمل المؤسسية وال أي جهية عامية تسيديد أي إيجيارات عين هيذه الوحيدات
أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية أخرت للشركة ف أي وق قبل التعاقد أو طيوال ميدة
العقد.
( مادة  10مكررا (د)

يحييدد بييدل إيجييار الوحييدات السييكنية طييوال مييدة العقييد بخمسييين دينييارًا كويتي يًا
شهرياً تقو الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغل هذه الوحدات  ،وتكيون العءقية بيين
الشركة وشاغل الوحدات السكنية عءقة المؤجر بالمستنجر.
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( مادة  10مكررا ( هـ)

ال يجيييوا تييينجير الوحيييدات السيييكنية لغيييير األشيييخاص اليييذين تحيييدد أسيييماؤهم
ء بطءنيًا مطلقيا كيل تصير تقيو بيه
بقرارات يصدرها الواير المخت  ،ويق بياط ً
الشركة على خء حكم هذه المادة.
( مادة  10مكررا ( و )

ال يجييوا تيينجير الوحييدات السييكنية ميين البيياطن أو اسييتغءلها في غييير الغيير
المخص من اجله  ،وف حالية المخالفية تقيو المؤسسية بإخطيار المخيالف بتصيحيل
أسباب المخالفة خءل ( )10ثءثيين يوميا مين تياريخ اإلنيذار فيإذا ليم يصيحل المخيالف
أسباب المخالفة خيءل الميدة المحيددة باإلنيذار يكيون للمؤسسية إخيءء الوحيدة بيالطرق
اإلدارية دون حاجة التخاذ أت إجراء قضا أو إداري آخر.
وال يجوا للشركة وال للمستنجرين طوال فترة العقيد إقامية أت منشيآت إضيافية
على الوحدات السكنية أو خارجها أو ايادة مساحة البناء فيها .
وتلتييع الشييركة طييوال فتييرة العقييد بييإبءس كييل ميين المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية
وبلدية الكوي بتقيارير خطيية ترفعهيا خيءل األسيبو األول مين كيل شيهر عين جميي
التجاواات الت تق من المستنجرين على خء حكم هذه المادة.
( مادة  10مكررا ( ز )

تقو بلدية الكوي فور إبءغها بالمخالفيات المشيار إليهيا في الفقيرة الثانيية مين
المادة السابقة بإاالة المخالفة فوراً بالطريق اإلداري والتنفييذ المباشير وتحصييل رسيم
إاالة من المستنجر الذي وقع منه المخالفة دون حاجة إلى استصدار حكم قضا .
(مادة  10مكررا (ح)

تلتع المؤسسة وفقًا لإلجيراءات المعميول بهيا ليديها خيءل سينتين عليى األكثير
من تاريخ إيصال التييار الكهربيا للوحيدات السيكنية وإنتقيال السياكنين إليهيا  ،بإاالية
المساكن الشعبية ف كل من الجهراء والصليبية بعد استصدار التراخي الءامة مين
الجهيييات المختصييية  ،وتنهييييل الميييوقعين وإخء هميييا مييين أي عوا يييق تمهييييدًا لتنفييييذ
مشروعات الرعاية السكنية عليهميا وفقيا ألحكيا هيذا القيانون والقيانون رقيم  24لسينة
.1991
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( مادة  10مكررا (ط)

ال يجييوا إجييراء أت تعييديءت علييى عقييد هييذا المشييرو كمييا ال يجييوا تمديييده
أو تجديده  ،وعند انقضاء مدة العقد يؤول إليى الدولية ويعيد مين أمءكهيا دون تعيويض
أو مقابل كامل المشرو اليذي أقييم وفقياً ألحكيا الميادة ( )10مكيررًا مين هيذا القيانون
ء بطءناً مطلقا كل اتفاق أو إجراء على خء أحكا هذه المادة.
ويق باط ً
(مادة  10مكررا (ى)

تقو واارة المالية بطرح إدارة المشرو بعيد أيلولتيه إليى الدولية وفقياً ألحكيا
المييادة السييابقة قبييل سيينة ميين أيلولتييه إليهييا  .في مييعاد علني عييا  ،يعليين عنييه بوسييا ل
اإلعء المر يية والمسيموعة وفي الجرييدة الرسيمية وفي جرييدتين ييوميتين عيربيتين
كييويتيتين علييى األقييل  ،علييى أال تقييل المييدة المحييددة للحصييول علييى وثييا ق المشييرو
وتقديم العطاءات عن تسيعين يوميًا مين تياريخ النشير في الجرييدة الرسيمية  ،وال يخيل
ذلك بحق الدولة ف أن تقو بإدارة المشرو بصورة مباشرة .
ويجب أن يكون من بين وثا ق المشيرو الميعانيية المدققية ليه عين آخير ثيءث
سنوات مالية وال يجوا أن تعيد مدة التعاقد على إدارة المشرو ف العقد الجديد عليى
عشر سنوات .
ويصييدر قييرار ميين واييير المالييية بالتفاصيييل الخاصيية بييإجراءات المعايييدة والترسيييه.
وتكييون األولوييية في الترسييية للمسييتثمر الييذي يقييد أعلييى عا ييد للدوليية بشييرط التعامييه
بك افة المتطلبات الواردة ف قرار وايير الماليية  ،ويكيون للمسيتثمر اليذت انتهيى عقيده
األفضلية ف الترسية إذا اشترك ف المعايدة وتساوت عطاؤه م أفضل عطاء .
مادة ثالثة

تضا إلى المادة ( )14من القانون رقيم ( )24لسينة  1991المشيار إلييه فقيرة
خامسة نصها كاآلت :
مادة  ( 14فقرة خامسة):

وإذا تقييرر في أي وقي تغيييير اسييتعمال أي موقي مخصي للرعاييية السييكنية
بنيياء علييى طلييب المؤسسيية أو بنيياء علييى طلييب أي جهيية عاميية أخييرت إلييى االسييتعمال
التجيياري أو االسييتثماري ،ووافقي بلدييية الكويي علييى ذلييك وعلييى مشييرو تنظيمييه ،
وجييب طييرح كامييل مكوناتييه المخصصية لءسييتعمال التجيياري واالسييتثماري للبيي في
المعاد العلن العا وفقا ألحكا الفقرة الثانيية مين هيذه الميادة ،كميا يجيب تحوييل كاميل
عا يييدات هيييذا البيييي إليييى المؤسسييية العامييية للرعايييية السيييكنية وفقيييا ألحكيييا الميييادة
( 14مكرراً) من هذا القانون  ،على أن تتولى المؤسسة تنفيذ البنية األساسية للموق .
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مادة رابعة

يلغ كل حكم يتعار

م أحكا هذا القانون.

مادة خامسة

على ر ي مجل الواراء واليواراء ـ كيل فيميا يخصيه تنفييذ هيذا القيانون ويعميل بيه
من تاريخ نشره ف الجريدة الرسمية.

أمري دولة الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح

صدر بقصر السيف 11 :جمادت اآلخرة 1721
الموافق  1 :يوليو 2004
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املذكرة اإليضاحية

للقانون رقم ( )71لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

والقانون رقم  24لسنة  1991يف شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص يف تعمري األراضي
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية

لما كان المسئولية الملقاه على عاتق المؤسسة العامة للرعاية السكنية كبيرة ،
ونظرًا لوجود عدد كبير مين الطلبيات المقدمية مين الميواطنين للحصيول عليى الرعايية
السييكنية ولتييوفير تلييك الرعاييية في الوقي المناسييب ألصييحاب هييذه الطلبييات باعتبيياره
التعاماً يق عليى عيا ق المؤسسية بمقتضيى الميادة ( )14مين القيانون رقيم ( )74لسينة
 1991المشار إليه.
لييذلك فقييد أعييدت المؤسسيية برنامج يًا إسييكانيًا طموح يًا للخطيية الخمسييية السييابعة
( 2004/2001ـ  )2011 /2010تشتمل على عدة مشاري ضخمة ف مختليف اليبءد
أهمهييا ( مدينيية جييابر األحمييد) ومدينيية ( سييعدالعبدا وغيرهمييا) ممييا ترتييب علييى ذلييك
احتياج المؤسسة إلى موارد إضافية لتغطية النفقات المستقبلية على هذه المشاري .
ولما كان رأس مال المؤسسة النقدت محدد بمبل ( 100ملييون دينيار كيويت ) بموجيب
ن البنيد أوالً مين الميادة ( )2مين القيانون رقيم ( )74لسينة  1991الميذكور والمعيدل
بالقانون رقم ( )12لسنة  1991ولم يتبق منه سيوت ( 141ملييون دينيار) وهيو ال يفيى
بمتطلبات خطط المؤسسة.
لذلك فقد أعيد القيانون المرفيق متضيمنا في مادتيه األوليى تعيديل البنيد أوال مين
المييادة ( )2ميين القييانون رقييم ( )74لسيينة  1991المشييار إليييه بحيييث يييعاد رأس مييال
المؤسسة النقدي بمقدار (  101000000000د.ك) ( مليار وما يه ملييون دينيار كيويت )
ليصييبل مبلي (  101000000000د.ك) ( مليييار وسييتما ة مليييون دينييار كييويت ) وذلييك
ليتسنى للمؤسسة طرح مناقصاتها الخاصة بالمشاري اإلسكانية.
ولما كان المؤسسة العامة للرعاية تتولى مسئولية إدارة المسياكن الشيعبية في
كييل ميين الجهييراء والصييليبية دون نصييوص واضييحة فيي القييانون تبييين حييدود هييذه
المسئولية وكان المؤسسة قد طرح ميؤخراً مشيرو تصيميم وبنياء وإدارة مسياكن
منخفضيية التكيياليف تكييون بييديء عيين المسيياكن الشييعبية المشييار إليهييا فقييد بييات ميين
الضرورة بمكان إضافة نصوص جديدة إلى القانون القا م تحدد هذه المسيئولية  ،ومين
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أجل ذلك ن القانون ف مادته الثانية على اقتراح إضافة باب جديد إليى القيانون رقيم
( )74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية تح اسم الباب الراب مكرراً " المسياكن
منخفضة التكاليف " ينت ف الترتيب بعد المادة ( )10مين القيانون ذاتيه مشيتمء عليى
إحيييدت عشيييرة ميييادة بنرقــيييـا  10مكيييررًا  10 ،مكيييررًا (أ)  10 ،مكيييرراً(ب) 10 ،
مكرراً(ج)  10 ،مكرراً(د)  10 ،مكيررًا (هيـ) 10،مكيررًا (و)  10،مكيرراً(ا) 10 ،
مكرراً(ح)  10 ،مكررًا (ط)  10 ،مكررًا (ت).
حيييث ألعمي المييادة ( )10مكييرراً المؤسسيية العاميية للرعاييية السييكنية بتنسييي
شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقا لنظيا البنياء والتشيغيل والتحوييل للدولية القييا
بتصميم وتنفييذ وتشيغيل وصييانة مسياكن منخفضية التكياليف ال تعييد في عيددها عليى
عدد المساكن الشعبية المقامة ف كل من الجهراء والصليبية وتكيون بيديءً عنهيا وذليك
ف المواق المخصصة من قبل بلدية الكوي  ،وأشارت إليى مكونيات المشيرو عليى
سبيل المثال ال الحصر  ،حيث إن مكوناته يجب أن تضعها المؤسسية تفصييء وبيني
كيفية تواي أسهم الشركة كما هو محدد ف البندين ( أ  ،ب) من المادة ذاتها.
كمييا نص ي هييذه المييادة علييى تحوي يل العيييادة الناتجيية عيين بي ي األسييهم بييالمعاد
العلن ي وفق ياً ألحكييا البنييد (أ) إلييى االحتييياط العييا للدوليية وحييددت مييدة العقييد لهييذا
المشرو بنربعين سنة ميءدية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التاليية إلنقضياء ثيءث
سنوات من تاريخ إبيرا العقيد  ،أي أن الفتيرة السيابقة عليى بدايية العقيد سيتكون بمثابية
فترة سماح للشركة تبدأ مين تياريخ إبراميه وقيد حيددت فتيرة العقيد بينربعين سينه نظيرًا
إللعا الشركة بعد ايادة بدل اإليجيار للوحيدات السيكنية طيوال فتيرة العقيد وإلعامهيا
كذلك بتحصيل اإليجارات من المستنجرين مباشرة دون أدن مسئولية على الدولة في
ذلك.
واشييترط المييادة ( 10مكييرراً (أ) ) أن تحييدد المؤسسيية في وثييا ق المشييرو
جميي المتطلبييات فيييه ومكوناتييه وخاصيية عييدد الوحييدات السييكنية ومسيياحة كييل منهييا ،
إضافة إلى جمي الشروط وااللتعامات األخرت المطلوبة من الشركة ف بناء وتشغيل
المشرو وتحويله للدولة بعد انتهياء العقيد  ،ومعنيى ذليك أن تتضيمن هيذه الوثيا ق بميا
ف ذلك صيغة العقد كل ما يترتب على الشركة من التعامات طوال ميدة سيريان العقيد
حتييى يكييون جمييي ميين سييييتقدمون للمييعاد علييى أسييهم الشيييركة علييى بينيية ميين هيييذه
االلتعامات.
ومن أجل ضيمان العدالية والشيفافية لجميي اليذين سيشياركون في الميعاد عليى
أسييهم الشييركة المطروحيية .حظييرت المييادة ( 10مكييررا (ب) إجييراء أت تعييديل علييى
مكونييات المشييرو بعييد بيي األسييهم المقييرر بيعهييا في المييعاد العلني سييواء كييان ذلييك
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بعيييادة أو بتخفيييض المسيياحات المخصصيية لءسييتعمال التجيياري أو االسييتثماري أو
الوحييدات السييكنية أو غييير ذلييك ميين االسييتعماالت أو ف ي أت ميين المرافييق والخييدمات
األخرت بنت شكل يؤثر على األسي التيى تيم في ضيو ها تقيديم العيرو في الميعاد
العلن العا على األسهم المطروحة  ،واستثنى من ذليك ميا يتعليق بيالنواح التنظيميية
مثل مسارات الطرق ومداخل المشرو ومخارجه أو غير ذليك مين األميور التنظيميية
وإخء هما من أي عوا ق تمهييدًا لتنفييذ مشيروعات الرعايية السيكنية عليهميا وفقي ًا لهيذا
القانون والقانون رقم ( )24لسنة .1991
وحظرت المادة ( 10مكرراً ( ط ) إجراء أي تعديءت على عقد هذا المشرو
كما حظرت تمديده أو تجديده  ،ونص عليى أنيه بعيد انقضياء العقيد ييؤول إليى الدولية
ويعيد مين أمءكهييا دون أت تعيويض أو مقابييل كاميل المشييرو اليذت أقيييم وفقيا ألحكييا
المادة ( )10مكرراً من هذا القانون .ونص المادة ذاتهيا عليى أن كيل اتفياق أو إجيراء
ء بطءنا مطلقا.
يتم على خء حكم هذه المادة يكون باط ً
أما المادة (  10مكررًا ( ت ) فقد أناط بواارة المالية القيا بطرح المشيرو
بعد أيلولته إلى الدولة وفقاً ألحكا المادة ( 10مكرراً ( ط ) قبل سنه من أيلولته إليها ،
ف ي معايييدة علنييية عاميية  ،يعليين عنهييا بوسييا ل اإلعييء المر ييية  ،والمسييموعة وف ي
الجريدة الرسمية وف جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على األقل  ،واشيترط أن
ال تقييل المييدة المحييددة للحصييول علييى وثييا ق المشييرو وتقييديم العطيياءات عيين تسييعين
يوماً من تاريخ النشر ف الجريدة الرسمية دون أن يخل ذلك بحق الدولة في أن تقيو
بإدارة المشرو بصورة مباشرة.
واشترط كذلك أن يكيون مين بيين وثيا ق المشيرو الميعانيية المدققية ليه عين
آخر ثءث سينوات ماليية  ،ون صي عليى أن ال تعييد ميدة التعاقيد عليى إدارة المشيرو
ف العقد الجديد على عشير سينوات  ،وناطي بيواير الماليية إصيدار قيرار بالتفاصييل
الخاصة بإجراءات المعايدة والترسيية  ،ونصي عليى أن تكيون األولويية في الترسيية
للمستثمر الذت يقد أعلى عا د للدولة بشرط التعامه بكافة المتطلبات الواردة ف قرار
واييير المالييية  ،علييى أن تكييون للمسييتثمر الييذي انتهييى عقييده األفضييلية في الترسييية إذا
اشترك ف المعايدة وتساوت عطاؤه م أفضل عطاء.
أما المادة الثالثة من هيذا القيانون فقيد تضيمن إضيافة فقيرة خامسية إليى الميادة
( )14من القانون ( )24لسنة  1991تبين بشكل واضل ال يقبل أي تفسير على خيء
حق المؤسسة ف ذليك أنيه إذا تقيرر في أي وقي تغييير اسيتعمال أي موقي مخصي
للرعاية السكنية سواء كان ذلك بناء على طلب المؤسسة مثل موق المرقاب اإلسكان
أو بنيياء علييى طلييب أي جهيية عاميية أخييرت إلييى االسييتعمال التجيياري أو االسييتثماري
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ووافق بلدية الكوي على ذلك وعلى مشرو تنظيميه  ،وجب طرح مكونات الموقي
المخصصيية لءسييتعمال التجيياري واالسييتثماري للبيي في المييعاد العلني وفقييا ليحكييا
الواردة في الفقيرة الثانيية مين الميادة ( )14مين القيانون رقيم ( )24لسينة  ، 1991كميا
أوجب أن تحول كامل عا يدات هيذا البيي إليى المؤسسية العامية للرعايية السيكنية وفقيًا
ألحكا المادة ( )14مكيررًا مين القيانون ذاتيه  ،مي إليعا المؤسسية القييا بتنفييذ البنيية
األساسية للموق .
وقد نص المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعار م أحكا هذا القانون.
==/=/
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القانون رقم [  ] 10لســنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة 1991
يف شان الرعاية السكنية
[ إنشاء املدن اإلسكانية]
[ ومذكرته اإليضاحيــــة ]
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قانون رقم [  ] 10لســنة 2010

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة 1991
يف شان الرعاية السكنية

بعد اإلطء على الدسـتور ،
 وعلى القانون رقم ( )11لسنة  1910بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى القانون رقم ( )10لسنة  1917بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلييى القييانون رقييم ( )10لسيينة  1911بإنشيياء بنييك التسييليف واالدخييار والقييوانينالمعدلة له،
 وعلى قانون التنمينات اإلجتماعية الصادر باألمر األمييري رقيم [ ]11لسينة 1941والقوانين المعدلة له،
 وعلى المرسو بالقانون رقم [ ]11لسنة  1949في شينن الخدمية المدنيية والقيوانينالمعدلة له،
 وعلى القانون رقم [ ]74لسنة  1912بإنشاء الهيئة العامة لءستثمار، وعلى القانون رقيم [ ]12لسينة  1912في شينن نظيا المعلوميات المدنيية والقيوانينالمعدلة له،
 -وعلى القانون رقم [ ]74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

-

-

وعلى القانون رقم [ ]24لسنة  1991والقوانين المعدلة له،
وعلييى القييانون رقييم [ ]19لسيينة  2000ف ي شيينن دعييم العماليية الوطنييية وتشييجيعها
للعمل ف الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم [ ]1لسنة  2001ف شنن بلدية الكوي ،
وعلييى القييانون رقييم [ ]4لسيينة  . 2001بتنظيييم عمليييات البنيياء والتشييغيل والتحويييل
واألنظميية المشييابهة  .وتعييديل بعييض أحكييا المرسييو بالقييانون رقييم [ ]101لسيينة
 1910ف شنن نظا أمءك الدولة،
وعلييى القييانون رقييم ( )1لسيينة  2001بتعييديل عنييوان وبعييض أحكييا القييانون رقييم
[ ]10لسنة  1997ف شنن تنظيم استغءل األراض الفضاء المملوكة للدولة،
وعلى القانون رقم [ ]1لسنة  2010ف شنن العمل ف القطا األهل ،
وعلييى القييانون رقييم [ ]4لسيينة  2010ف ي شيينن هيئيية أسييواق المييال وتنظيييم نش ياط
األوراق المالية،
وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
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(مادة أوىل )

المييادة [ ]10ميين القييانون رقييم [ ]74لسيينة  1991المشييار إليييه

يسييتبدل بيين
الن اآلت -:
إذا كيييان رب األسيييرة مالكي يًا لعقيييار تيييم إسيييتمءكه وتثمينيييه أو بيعييية بمبلي ي يقيييل عييين
( ثءثما ة ألف دينيار كيويت ) (  1000000د.ك) مينل القير المنصيوص علييه في
المييادة ( )21ميين هييذا القييانون  ،بشييرط أن ال يعيييد مبل ي القيير ومقييدار االسييتمءك
والتثمين أو البيي عين ( ثءثما ية أليف دينيار كيويت ) (  1000000د.ك) وفي تطبييق
هييذا الحكييم يعتبيير العقييار مملوكييا لييرب األسييرة إذا كييان قييد آل عيين طريقييه بييني وسيييلة
كان  ،مباشرة أو غير مباشرة إلى اوجته أو أحيد أوالده اليذين يعيولهم  ،وذليك دون
اإلخءل بحق األوالد ف الحصول على الرعاية السكنية وفقًا لإلجراءات الت يضيعها
مجل إدارة بنك التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
(مادة ثانيــة )

تضا إلى المادة [ ]24من القانون رقيم  74لسينة  1991المشيار إلييه فقرتيان
جديدتان  ،كما يضا إل الميادة [ ]24بياب جدييد بعنيوان " البياب الثاليث مكيرراً" "
المدن السكنية" يشتمل على س مواد بنرقا  24مكيرراً  24 ،مكيررا [أ]  24مكيررًا
[ب]  24 ،مكييررًا [ج] 24 ،مكييرراً[د]  24 ،مكييررًا [هييـ] ،كمييا تضييا إلييى المييادة
[ ]21فقرة أخيرة وتضا بعد المادة [ ]21مادة جديدة برقم  11مكيررًا نصيها جميعيا
كاآلت -:
مادة [ ]17فقرة ثانية وفقرة ثالثة:
ويجب تخصي جمي البيوت والشقق والقسا م بما ف ذلك القسيا م المستصيلحة وفقيًا
ألحكييا القييانون رقييم  24لسيينة  1991المشييار إليييه لمسييتحق الرعاييية السييكنية وفق يًا
ألحكييا هييـذا القييانون والقييانون رقييم  24لسيينة  1991المشييار إليييه وبالشييروط الييواردة
فيها.
ء بطءن يًا مطلق يًا وكيينن لييم يكيين كييل حجييع ألي ميين هييذه البيييوت أو الشييقق
ويق ي بيياط ً
أو القسا م ألي سبب من األسباب أو تخصيصها ألت جهة أو التصير فيهيا عليى أت
وجه بالمخالفة ألحكا الفقرة السابقة.
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الباب الثالث مكررا
( مادة  24مكررا )

املدن السكنية

تلتيع المؤسسية ،خيـءل ثييءث سينوات مين تياريخ العمييل بهيذه الميادة  ،بالعمييل
على توفير أرا تكف إلقامة عدد من الميدن السيكنية ال يقيل عيددها عين عشير ميدن
وال تقل وحداتها السكنية عن ما ت أليف قسييمة سيكنية [  200/000قسييمة ] دون أن
يحسب مين ضيمنها ميا سيبق تخصيصيه للمؤسسية مين أرا ودون أن يخيل ذليك بميا
تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.
ويقد واير الدولة لشئون اإلسكان إلى كل من مجلي األمية ومجلي اليواراء
خءل شهري يناير ويوليو من كل عا تقريرًا عما تم توفيره من هذه األراض .
وتلتع المؤسسة خـءل سنة من تاريخ تسليمها األراض الءامة بإقامة الميدن
السكنية بتنسي شركات مساهمة عامة كويتيية عليى أن تكيون شيركة مسياهمة كويتيية
لكل مدينة.
كما تلتع المؤسسة بطرح المعايدة العلنية لتنسي شركة مساهمة لتنفييذ مدينية
الخيران السكنية خءل تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة .وطرح معاييدة علنيية
لتنسي شركة مساهمة لتنفييذ مدينية المطيء السيكنية خيءل سينة ومين تياريخ العميل
بهذا الباب ووفقاً ألحكامه.
( مادة  24مكررا  /أ )

أسهم كيل مين الشيركات المشيار إليهيا في الميادة السيابقة عليى النحيو

تخص
التال - :
أ  -أربعون ف الما ة []%70
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تطرحهييييا المؤسسيييية فيي ي معايييييدة علنييييية بييييين
الشركات المسياهمة المدرجية في سيوق الكويي
ليوراق المالية والشركات األخيرت التي يوافيق
مجليي اليييواراء عليييى مشييياركتها فيي المعاييييدة
بشرط أال يقل رأسمال أي منها عين الحيد األدنيى
لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها ف سوق
الكوي ي ليييوراق المالييية ،ويرسييى المييعاد علييى
ميين يقييد أعلييى سييعر للسييهم فييوق قيمتييه اإلسييمية
مضييافاً إليهييا مصيياريف التنسييي ـ ي إن وجييدت ـ ي
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ب  -عشرة ف الما ـــة []%10
ج  -خمسون ف الما ة []%10

وتكون للشركة الت رسى عليها الميعاد األولويية
ف ي شييراء األسييهم الت ي تييؤول إلييى الدوليية وفق ياً
ألحكييا المييادة  24مكييرراً (ج) ميين هييذا القييانون
وبنف السعر اليذي رسيى بيه الميعاد .وفي حالية
عييد إبييداء رغبتهييا تطييرح هييذه األسييهم بييالمعاد
العلن وفقاً ألحكا هذا البند.
للحكومة والجهات التابعة لها.
تخص لءكتتاب العا لجمي المواطنين

د  -تحول العيادة الناتجة عن بيي األسيهم وفقياً ألحكيا البنيد [أ] مين هيذه الميادة إليى
االحتياط العا للدولة.
هـ  -تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها ف المادة  24مكرراً من
هذا القانون خم وأربعون سنه ميءدية من تاريخ إبرا العقد.
( مادة  24مكررا  /ب )

تتييولى المؤسسيية تحديييد رأس مييال كييل شييركة ميين الشييركات المشييار إليهييا ف ي المييادة
( 24مكييرراً) ميين هييـذا القييانون وتواييي جمييي األسييهم المخصصيية لءكتتيياب العييا
بالتساوي بين جمي الكويتيين المسجلة أسيماؤهم في الهيئية العامية للمعلوميات المدنيية
ف يو االكتتياب ومين غيير تخصيي لكسيور األسيهم ،عليى أن ييتم تسيديد قيمية هيذه
االكتتابيييات مييين قبيييل الميييواطنين للدولييية وفقي يًا لإلجيييراءات وبالطريقييية التي ي تحيييددها
المؤسسة دون أي فوا د أو رسو أو أي ايادة فوق سعر السهم ف االكتتاب ف موعيد
أقصاه اليو الذي تنقض ف نهايتيه سينة محسيوبة بيدءاً مين أول الشيهر التيال للشيهر
اليييذت توليي فييييه المؤسسييية دعيييوة الميييواطنين عييين طرييييق وسيييا ل اإلعيييء الكويتيييية
المقروءة والمر ية والمسموعة إلى تسديد قيمة االكتتابات المستحقة عليهم.
( مادة  24مكررا  /ج )

تـؤول إلــى الدولة كسور األسهم غير المخصصة للميواطنين كميا تيؤول إليهيا اعتبيارًا
من اليو التيال النتهياء الموعيد المحيدد لتسيديد الميواطنين لقيمية هيذه االكتتابيات وفقي ًا
ألحكا المادة السابقة جمي األسهم التى لم يسيدد المواطنيون قيمتهيا للدولية خيءل ذليك
الموعد ألي سبب من األسباب ،وتقو الدولة ببيعهيا للشيركة التي رسيى عليهيا الميعاد
عند إبداء رغبتها ف ذلك وبالسعر الذي رسى به الميعاد ،فيإذا ليم تبيد الشيركة رغبتهيا
تطرح األسهم ف معاد علن طبقا ألحكا البنيد [أ] مين الميادة  24مكيرراً أ ] مين هيذا
القانون.
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( مادة  24مكررا  /د )

تحدد المؤسسة ف وثيا ق كيل مشيرو جميي المتطلبيات فييه ومكوناتيه وخاصية عيدد
الوحدات السكنية ومساحة كل منها  ،ونسيبة االسيتعمال التجياري واالسيتثماري وغيير
ذلييك ميين االسييتعماالت وكييل مييا يتعلييق بالتعامييات الشييركة في تصييميم وتنفيييذ وتشييغيل
وصيانة المشرو وتحويل حق االنتفا الذي تتمت به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباسييتثناء مييا يتعلييق بييالنواح التنظيمييية ال يجييوا إجييراء أي تعييديل علييى مكونييات
المشيرو بعيد طيرح األسيهم في المييعاد العلني وفقيًا ألحكيا البنيد [أ] مين المييادة [24
مكرراً أ ] من هذا القانون سواء بعيادة أو تخفيض المسياحات المخصصية لءسيتعمال
التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك مين االسيتعماالت أو في أي
ميين المرافييق والخييدمات بييني شييكل يييؤثر علييى األسي التي تييم بموجبهييا طييرح أسييهم
الشييركة ف ي المييعاد العلن ي وفق ياً ألحكييا البنييد[أ] ميين المييادة  24مكييرراً[أ] ميين ه يذا
القانون.
ويجب تنفيذ وإنجاا البنية األساسية والمرافق العامة وغيرهـا وفقاً لما تحدده المؤسسة
ف دفتر الشروط ،عءوة على تسليم جمي الوحدات السكنية سواء كان بيوت ًا أو شيققًا
أو قسييا م إلييى المؤسسيية صييالحة وجيياهعة للسييكن أو للبنيياء – بحسييب األحييوال – ف ي
موعد ال يجاوا س سنوات من تاريخ إبرا العقد.
( مادة  24مكررا  /هـ )

تصدر بمرسو الء حة التنفيذية لهيذا البياب خيءل ثءثية أشيهر مين تياريخ العميـل بيه،
بنيياء علييى عيير كييل ميين واييير المالييية وواييير الدوليية لشييئون اإلسييكان وقبييل طييرح
النسبة المقررة ف البند [أ] من المادة [ 24مكرراً أ ] مين هيذا القيانون بيالمعاد العلني
متضمنة على وجه الخصوص إجـراءات تسجيل جمي مكونيات كيل مدينيه مين الميدن
المشار إليها ف المادة [ 24مكررًا ] باسم الدولة وصيغة االتفاقية الت تقيو المؤسسية
بإبرامهييا م ي كييل شييركة وتحديييد نسييبة توظيييف الكييويتيين بحيييث ال تقييل نسييبتهم عيين
سييبعين فييى الما يية [ ]%40ميين إجمييال عييدد العيياملين ف ي الشييركة وشييروط تييدريبهم
وتنهيلهم إضافة إلى جمي الشروط الفنية والبيئية والمالية واالقتصادية وشروط األمن
والسءمة والمكونات التي يحيق للشيركة االنتفيا بهيا طيوال فتيرة العقيد ،وغيرهيا مين
الشروط الت تحكم العءقة بين الطرفين وتحدد التعاماتهما.
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وتقد الشركة إليى وايير الدولية لشيئون اإلسيكان – خيءل ثءثية أشيهر مين انتهياء كيل
سيينه مالييية كشييفًا بنسييماء وأعييداد الكييويتيين ف ي الشييركة ووظييا فهم – وكييذلك أعييداد
وأسييماء ميين تييم تييدريبهم خييءل السيينة المالييية المنقضييية ونسييبتهم إلييى مجمييو أعييداد
الكويتيي ن ف السنوات الثءث السيابقة عليهيا ويرسيل اليواير صيورة مين هيذا الكشيف
إلى كل من مجل األمة ومجل الواراء مشفوعاً بمءحظات المؤسسة عليى ميا ورد
فيه.
( مادة  21فقرة أخــرية )

ومـ مراعــاة توافيـر شيروط اإلقيـرا األخيرت  ،ال يجـيـوا تخفييض قيمية القير
المسييدد وال ايييادة قيميية القسييط الشييهري ف ي حييال قيييا المقتيير ببي ي سييكنه للمييرة
األولى.
( مادة  11مكررا )

تسرت أحكا كل مين القيانون رقيم [ ]11لسينة  1910والقيانون رقيم [ ]4لسينة 2001
المشار إليهما – بحسب األحيوال – عليى كيل مين البياب الثاليث مكيررًا والبياب الرابي
مكررًا من هذا القانون فيما لم يرد بشننه ن فيه وبما ال يتعار م أحكامه.
ويسييييتثنى مجلييي اإلدارة األول للشييييركة المؤسسيييية وفقيي ياً ألحكييييا كييييل ميييين المييييادة
[ 24مكييررا] والمييادة [ 10مكييرراً] ميين هييذا القييانون ميين شييرط النسييبة المحييددة لعييدد
األسهم التى يجب أن يملكها عضو مجل اإلدارة وفقاً ألحكا القانون رقم [ ]11لسينة
 1910المشار إليه.
( مادة ثالثة )

يلغ كل حكم يتعار

م أحكا هـذا القانون.

( مادة رابعة )

عليى ر ييي مجلي الييواراء والييواراء – كيل فيمييا يخصييه تنفيييذ هييـذا القييانون
ويعمل به من تاريخ نشرة ف الجريدة الرسمية.
أمري دولة الكويت
صباح األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف ف  11 :رجب  1711هـ
الموافـق  21 :يونيو 2010
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املذكرة اإليضاحية

للقانون رقم  10لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

على الرغم من كل الجهود التي بيذلتها الدولية لتيوفير الرعايية السيكنية ليسيرة الكويتيية
خاصيية بعييد صييدور كييل ميين القييانون رقييم  74لسيينة  1991ف ي شيينن الرعاييية السييكنية
والقييانون رقييم  24لسيينة  1991ف ي شيينن إسييها القطييا الخيياص ف ي تعمييير األراض ي
الفضاء المملوكة للدولية ألغيرا الرعايية السيكنية اليذي كيان مين أهيم أهدافيه القضياء
نها ياً على فترة االنتظار وتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها وفقاً لرغبياتهم سيواء كاني
بيوتاً أو شققاً أو قسا م فور تقديم الطلب  ،وإن الطموحات الت استهدفها هيذان القانونيان
والقوانين الت صدرت الحقاً لهما لم تتحقق بل ااداد عدد الطلبات وامتدت فتيرة انتظيار
تنفيذها مميا أصيبل مين الضيرورة بمكيان إعيادة النظير في األسياليب المتبعية في التنفييذ
وإتبييا وسيييلة جديييدة يكييون فيهييا للقطييا الخيياص دور أساسييى للقضيياء علييى فتييرات
االنتظييار لمييا يحققييه ذلييك ميين طمننينييه واسييتقرار أسييرت واجتميياع لمسييتحق الرعاييية
السكنية  ،وما يوفره كذلك على الخعانة العامة من أموال تدف كبدل لإليجار.
وبالنظر لما يتطلبه األمر من إعادة النظر ف السقف األعلى الذت تضيمنته الميادة ()10
من القانون رقم ( )74لسنه  ،1991تسهيء لمسيتحق الرعايية السيكنية وكيذلك للتسيهيل
على المقتر الذت يقو ببي سكنه للمرة األولى وف سبيل كيل ذليك ومين أجيل التنكييد
علييى أنييه ال يجييوا حجييع البيييوت أو الشييقق أو القسييا م لغييير مسييتحق الرعاييية السييكنية
والتصر فيها فقط وفقياً ألحكيا القيانون رقيم  74لسينة  1991والقيانون رقيم  24لسينة
 1991المشار إليهما ،أعـد هـذا القانون ناصياً في مادتيه األوليى عليى أن يسيتبدل بين
المادة ( )10من القانون رقم  74لسنة  1991المشار إليه نصياً يقضيى أنيه إذا كيان رب
األسرة مالكاً لعقار تم إستمءكه وتثمينه أو بيعة بمبلي يقيل عين ( ثءثما ية أليف دينيار
كويت ) (  1000000د.ك) مينل القير المنصيوص علييه في الميادة ( )21مين هيذا
القييانون  ،بشييرط أن ال يعيييد مبل ي القيير ومقييدار االس يتمءك والتثمييين أو البيي عيين
( ثءثما ة ألف دينار كويت ) (  1000000د.ك) وف تطبيق هيذا الحكيم يعتبير العقيار
مملوكا لرب األسرة إذا كان قيد آل عين طريقيه -بيني وسييلة كاني  ،مباشيرة أو غيير
مباشرة  -إلى اوجته أو أحد أوالده الذين يعولهم  ،وذليك دون اإلخيءل بحيق األوالد
في الحصيول عليى الرعايية السيكنية وفقيًا لإلجيراءات التي يضيعها مجلي إدارة بنيك
التسليف واالدخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها.
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ونص ي المييادة الثانييية علييى أن تضييا إلييى المييادة [ ]24ميين القييانون رقييم  74لسيينة
 1991المشار إليه فقرتان جديدتان  ،كما يضيا بعيد الميادة [ ]24بياب جدييد بعنيوان
"الباب الثالث مكرراً" " المدن السيكنية" يشيتمل عليى سي ميواد بنرقيا  24مكيررًا ،
 24مكررا [أ]  24مكرراً [ب]  24 ،مكرراً [ج] 24 ،مكرراً[د]  24 ،مكيررًا [هيـ]،
كما تضا إلى المادة [ ]21فقيرة أخييرة وتضيا بعيد الميادة [ ]21ميادة جدييدة بيرقم
 11مكررًا نصها جميعا كاآلت -:
مادة [ ]24فقيرة ثانيية وفقيرة ثالثية :تيم تعيديلها عليى النحيو التيال  :ويجيب تخصيي
جمي البيوت والشقق والقسا م بما ف ذلك القسا م المستحقة وفقياً ألحكيا القيانون رقيم
 24لسيينة  1991المشييار إليييه لمسييتحق الرعاييية السييكنية وفق ياً ألحكييا هييـذا القييانون
والقانون رقم  24لسنة  1991المشار إليه وبالشروط الواردة فيها.
ء بطءن يًا مطلق يًا وكيينن لييم يكيين كييل حجييع ألي ميين هييذه البيييوت أو الشييقق
ويق ي بيياط ً
أو القسا م ألي سبب من األسباب أو تخصيصها ألت جهة أو التصير فيهيا عليى أت
وجه بالمخالفة ألحكا الفقرة السابقة.
وأضيييف إلييى القييانون مييادة جديييدة بييرقم  24مكييررًا بييإلعا المؤسسيية ،خييـءل ثييءث
سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة  ،بالعمل على توفير أرا تكف إلقامية عيدد مين
المدن السكنية ال يقل عددها عن عشر مدن وال تقيل وحيداتها السيكنية عين ميا ت أليف
قسيييمة سييكنية [  2000000قسيييمة ] دون أن يحسييب ميين ضييمنها مييا سييبق تخصيصييه
للمؤسسيية ميين أرا ودون أن يخييل ذلييك بمييا تتييولى المؤسسيية تنفيييذه ميين مشييروعات
سكنية بشكل مباشر.
على أن يقد واير الدولة لشيئون اإلسيكان إليى كيل مين مجلي األمية ومجلي
الييواراء خييءل شييهري ينيياير ويوليييو ميين كييل عييا تقريييرًا عمييا تييم تييوفيره ميين هييذه
األراض .
وتلتع المؤسسة خـءل سنة من تاريخ تسليمها األراض الءامة بإقامة الميدن
السكنية بتنسي شركات مساهمة عامة كويتيية عليى أن تكيون شيركة مسياهمة كويتيية
لكل مدينة.
كما تلتع المؤسسة بطرح المعايدة العلنية لتنسي شركة مساهمة لتنفييذ مدينية
الخيران السكنية خءل تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة .وطرح معاييدة علنيية
لتنسي شركة مساهمة لتنفييذ مدينية المطيء السيكنية خيءل سينة ومين تياريخ العميل
بهذا الباب ووفقاً ألحكامه.
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أسيهم كيل مين الشيركات المشيار

أما المادة  24مكرراً  /أ فقد نص على تخصي
إليها ف المادة السابقة على النحو التال - :
أ  -أربعون ف الما ة [ ]%70تطرحهييييا المؤسسيييية فيي ي معايييييدة علنييييية بييييين
الشركات المسياهمة المدرجية في سيوق الكويي
ليوراق المالية والشركات األخيرت التي يوافيق
مجليي اليييواراء عليييى مشييياركتها فيي المعاييييدة
بشرط أال يقل رأسمال أي منها عين الحيد األدنيى
لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها ف سوق
الكوي ي ليييوراق المالييية ،ويرسييى المييعاد علييى
ميين يقييد أعلييى سييعر للسييهم فييوق قيمتييه اإلسييمية
مضييافاً إليهييا مصيياريف التنسييي ـ ي إن وجييدت ـ ي
وتكون للشركة الت رسى عليها الميعاد األولويية
ف ي شييراء األسييهم الت ي تييؤول إلييى الدوليية وفق ياً
ألحكييا المييادة  24مكييرراً (ج) ميين هييذا القييانون
وبنف السعر اليذي رسيى بيه الميعاد .وفي حالية
عييد إبييداء رغبتهييا تطييرح هييذه األسييهم بييالمعاد
العلن وفقاً ألحكا هذا البند.
ب  -عشرة ف الما ـــة [ ]%10للحكومة والجهات التابعة لها.
ج  -خمسون ف الما ة [ ]%10تخص لءكتتاب العا لجمي المواطنين

د  -تحول العيادة الناتجة عن بيي األسيهم وفقياً ألحكيا البنيد [أ] مين هيذه الميادة إليى
االحتياط العا للدولة.
هـ  -تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها ف المادة  14مكرراً من
هذا القانون خم وأربعون سنه ميءدية من تاريخ إبرا العقد.
أما الميادة  24مكيرراً [ب] فقيد نصي عليى أن تتيولى المؤسسية تحدييد رأس ميال كيل
شركة من الشركات المشار إليها ف الميادة ( 24مكيرراً) مين هيـذا القيانون وتوايي
جمي ي األسييهم المخصصيية لءكتتيياب العييا بالتسيياوي بييين جمي ي الكييويتيين المسييجلة
أسماؤهم ف الهيئة العامية للمعلوميا ت المدنيية في ييو االكتتياب ومين غيير تخصيي
لكسور األسهم ،على أن يتم تسديد قيمة هذه االكتتابات من قبل الميواطنين للدولية وفقيًا
لإلجييراءات وبالطريقيية التييى تحييددها المؤسسيية دون أي فوا ييد أو رسييو أو أي ايييادة
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فيوق سييعر السييهم في االكتتيياب في موعييد أقصياه اليييو الييذي تنقضي في نهايتييه سيينة
محسوبة بدءًا من أو الشيهر التيال للشيهر اليذت تولي فييه المؤسسية دعيوة الميواطنين
عن طرييق وسيا ل اإلعيء الكويتيية المقيروءة والمر يية والمسيموعة إليى تسيديد قيمية
االكتتابات المستحقة عليهم.
ونصيي الميييادة  24مكيييررًا (ج) عليييى أن تيييـؤول إلـيييـى الدولييية كسيييور األسيييهم غيييير
المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليو التيال النتهياء الموعيد المحيدد
لتسديد المواطنين لقيمة هذه االكتتابات وفقاً ألحكا المادة السابقة جمي األسهم التى لم
يسييدد المواطنييون قيمتهييا للدوليية خييءل ذلييك الموعييد ألي سييبب ميين األسييباب ،وتقييو
الدولة ببيعها للشركة الت رسى عليها المعاد عند إبداء رغبتها ف ذلك وبالسعر اليذي
رسى به المعاد ،فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح األسهم ف معاد علن طبقيا ألحكيا
البند [أ] من المادة  24مكرراً أ ] من هذا القانون.
ونص المادة ( 24مكيرراً د) عليى أن تحيدد المؤسسية في وثيا ق كيل مشيرو جميي
المتطلبيات فييه ومكوناتيه وخاصية عيدد الوحيدات السيكنية ومسياحة كيل منهيا  ،ونسييبة
االسيييتعمال التجييياري واالسيييتثماري وغيييير ذليييك مييين االسيييتعماالت وكيييل ميييا يتعليييق
بالتعامات الشركة ف تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشرو وتحوييل حيق االنتفيا
الذي تتمت به إلى الدولة بعد انتهاء العقد.
وباسييتثناء مييا يتعلييق بييالنواح التنظيمييية ال يجييوا إجييراء أي تعييديل علييى مكونييات
المشييرو بعيييد طيييرح األسيييهم فيي الميييعاد العلنيي وفقيياً ألحكييا البنيييد [أ] مييين الميييادة
[ 24مكييرراً أ ] ميين هييذا القييانون سييواء بعيييادة أو تخفيييض المسيياحات المخصصيية
لءستعمال التجاري أو االستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من االسيتعماالت
أو ف أي من المرافق والخدمات بني شكل يؤثر على األس التي تيم بموجبهيا طيرح
أسهم الشركة ف المعاد العلن وفقاً ألحكا البنيد[أ] مين الميادة  24مكيرراً[أ] مين هيذا
القانون.
ويجب تنفيذ وإنجاا البنية األساسية والمرافق العامة وغيرهـا وفقاً لما تحدده المؤسسة
ف دفتر الشروط ،عءوة على تسليم جمي الوحدات السكنية سواء كان بيوت ًا أو شيققًا
أو قسييا م إلييى المؤسسيية صييالحة وجيياهعة للسييكن أو للبنيياء – بحسييب األحييوال – ف ي
موعد ال يجاوا س سنوات من تاريخ إبرا العقد.
أما المادة ( 24مكرراً هـ ) فقد نصي عليى أن تصيدر بمرسيو الء حية التنفيذيية لهيذا
الباب خءل ثءثة أشهر من تاريخ العمـل به ،بناء عليى عير كيل مين وايير الماليية
وواير الدولة لشئون اإلسكان وقبل طرح النسبة المقررة ف البنيد [أ] مين الميادة [24
مكرراً أ ] من هذا القيانون بيالمعاد العلني متضيمنة عليى وجيه الخصيوص إجيـراءات
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تسجيل جمي مكونات كل مدينه من المدن المشار إليها في الميادة [ 24مكيررًا ] باسيم
الدوليية وصيييغة االتفاقييية الت ي تقييو المؤسسيية بإبرامهييا م ي كييل شييركة وتحديييد نسييبة
توظيف الكويتيين بحيث ال تقيل نسيبتهم عين سيبعين بالما ية [ ]%40مين إجميال عيدد
العيياملين ف ي الشييركة وشييروط تييدريبهم وتيينهيلهم إضييافة إلييى جمي ي الشييروط الفنييية
والبيئية والمالية واالقتصادية وشروط األمن والسءمة والمكونيات التي يحيق للشيركة
االنتفا بها طوال فترة العقد ،وغيرهيا مين الشيروط التي تحكيم العءقية بيين الطيرفين
وتحدد التعاماتهما.
وتقد الشركة إليى وايير الدولية لشيئون اإلسيكان – خيءل ثءثية أشيهر مين انتهياء كيل
سيينه مالييية كشييفًا بنسييماء وأعييداد الكييويتيين ف ي الشييركة ووظييا فهم – وكييذلك أعييداد
وأسييماء ميين تييم تييدريبهم خييءل السيينة المالييية المنقضييية ونسييبتهم إلييى مجمييو أعييداد
الكويتيين ف السنوات الثءث السيابقة عليهيا ويرسيل اليواير صيورة مين هيذا الكشيف
إلى كل من مجل األمة ومجل الواراء مشفوعاً بمءحظات المؤسسة عليى ميا ورد
فيه.
( مادة  21فقرة أخــرية )

وقد أضيف إلى المادة ( )21من القانون رقم  74لسنة  1991فقرة أخيرة نص على
أنييه ومييـ مراعـييـاة توافييـر شييروط اإلقييـرا األخييرت  ،ال يجـييـوا تخفيييض قيميية
القر المسيدد وال اييادة قيمية القسيط الشيهري في قييا المقتير ببيي سيكنه للميرة
األولى.
( مادة  11مكررا )

ومن أجل سد أت نقض ف هذا القانون أضيف بعيد الميادة ( )11مين القيانون رقيم 74
لسنة  1991سالف الذكر مادة جديدة برقم ( 11مكرراً) نص على أن تسيرت أحكيا
كل من القانون رقم [ ]11لسنة  1910ف شنن الشركات التجاريية والقيانون رقيم []4
لسيينة  2001بتنظيييم عمليييات البنيياء والتشييغيل والتمويييل للدوليية واألنظميية المشييابهة
– بحسب األحوال – على كل من الباب الثالث مكيررًا والبياب الرابي مكيررًا مين هيذا
القانون فيما لم يرد بشننه ن فيه وبما ال يتعار م أحكامه.
ويسييييتثنى مجلييي اإلدارة األول للشييييركة المؤسسيييية وفقيي ياً ألحكييييا كييييل ميييين المييييادة
[ 24مكييررا] والمييادة [ 10مكييرراً] ميين هييذا القييانون ميين شييرط النسييبة المحييددة لعييدد
األسهم التى يجب أن يملكها عضو مجل اإلدارة وفقاً ألحكا القانون رقم [ ]11لسينة
 1910المشار إليه.
ونص المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يتعار م أحكا هذا القانون.
***
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القانون رقم  2لسنة 2011

إضافة فقرة جديدة إىل املادة [ ]11من القانون رقم 74

لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية وبإضافة املواد أرقام

[  21مكرر  21 ،مكرر أ  21 ،مكرر ب  21 ،مكرر ج  11 ،مكرر ] إليه

ومذكرته اإليضاحية
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قانون رقم [ ]2لسـنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

بعد اإلطالع على الدسـتور ،
-

وعلييى المرسييو األميييري رقييم [ ]11لسيينه  1919بقييانون الجنسييية الكويتييية والقييوانين
المعدلة له،
وعلييى القييانون رقييم [ ]12لسيينة  1910بقييانون تنظيييم إدارة الفتييوت والتشييري لحكوميية
الكوي .
وعلى القانون رقم [ ]10لسنة  1911بإنشاء بنك التسليف واالدخار والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسو بالقانون [ ]11لسنة  1910بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجاريية
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم [ ]70لسنة  1910بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له،
وعلييى المرسييو بالقييانون رقييم  21لسيينة  1990بشيينن قييانون تنظيييم القضيياء والقييوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم [ ]74لسنة  1991ف شنن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم [ ]1لسنة  2001ف شنن بلدية الكوي .
وافق مجل األمة على القانون اآلت نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أوىل

تضا فقرة أخيرة إلى الميادة  11مين القيانون رقيم  74لسينة  1991المشيار إلييه كميا
تضا إليه خمي ميواد جدييدة بنرقيا  21مكيررا (أ) و 21مكيررا (ب) و 21مكيررا
(ج) و 11مكررا نصها جميعها كاآلت -:
مادة ( 11فقرة أخرية):

وم ي مراعيياة أحكييا الفقييرة السييابقة وم ي عييد اإلخييءل بالشييروط الواجييب توافرهييا لقبييول
الطلب ،تحسب أولوية طلبات الكويتيات المتعوجات من غير كويتيين حصلوا على الجنسية
الكويتية الءت كان لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها ف عيا  1919أو قبيل ذليك للحصيول
على الرعاية السكنية اعتبارا من تاريخ حصول العوج على الجنسية الكويتية.
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مادة  21مكررا:

استثناء من أحكا الميادة السيابقة ومي عيد اإلخيءل بالشيروط الواجيب توافرهيا فييمن
يسييتحق القيير اإلسييكان  ،يقييد بنييك التسييليف واالدخييار قروضييا بييء فوا ييد وبمييا ال
يجيياوا قيميية القيير المنصييوص عليييه ف ي المييادة المييذكورة بغيير تييوفير السييكن
المء م إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طءقا با نيا والميرأة الكويتيية األرملية وألي
منهن أوالد ،أذا لم تتوافر فيهن شروط األسرة المستحقة للرعاية السيكنية وفقيا ألحكيا
هييذا القييانون وبشييرط أال تكييون أي ميينهن متمتعيية بحييق السييكن مييا لييم تتنيياال عيين هييذا
الحق.
ولبنييك التسييليف واالدخييار بنيياء علييى طلييب ميين تتييوافر فيييهن شييروط الحصييول علييى
القر وفقا ألحكا المادة السابقة ،منل أي منهن سكنا مء ما بقيمة إيجارية منخفضية
عوضا عن تقديم القر .
مادة  21مكررا (أ):

يتييولى بنييك التسييليف واالدخييار وفقييا للشييروط التي يحييددها الموسييو المشييار إليييه في
المادة  21مكررا (ب) من هذا القانون توفير سكن مء م بقيمية إيجاريية منخفضية إليى
كل من الفئات التالية:
-1

المرأة الكويتية المتعوجة من غير كويت ولها أوالد.

-2

المييرأة الكويتييية المتعوجيية ميين غييير كييويت مقيييم في الكويي ولييي
بشرط ان يكون قد انقضى على اواجها خم سنوات.

-1

المرأة الكويتية المطلقة طءقا با نيا والميرأة الكويتيية األرملية وليي ألي مينهن
أوالد والميييرأة الكويتيييية غيييير المتعوجييية إذا بلغي ي أي مييينهن األربعيييين سييينة
وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن المء م ف السكن الواحيد وفقيا لهيذا
البند امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.
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مادة  21مكررا (ب):

تحدد بمرسو يصدر بناء عليى اقتيراح اليواير خيءل ثءثية أشيهر مين تياريخ العميل
بالمييادتين السييابقتين وبهييذه المييادة شييروط وقواعييد وإجييراءات ميينل هييذه القييرو .
وشروط منل السكن المء م بقيمة إيجاريية منخفضية والبيانيات والمسيتندات الواجيب
تقديمها لتسجيل الطلبات.
وعلييى بنييك التسييليف واالدخييار أن يييواف ميين تقييد بطلييب الحصييول علييى القيير
أو على السكن بقيمة إيجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب أو رفضه وأسيباب
الرفض خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جمي متطلباته.
مادة  21مكررا (ج):

ال يجوا ف جمي األحيوال تينجير السيكن المخصي بقيمية إيجاريية منخفضية وفقيا
ألحكا المادتين  21مكررا و 21مكرر (أ) من هيذا القيانون مين البياطن أو اسيتغءله
فيييي ي غييييييير الغيييييير المخصيييي ي ميييييين اجلييييييه أو التنيييييياال عنييييييه أو مبادلتييييييه.
وفي حاليية المخالفيية يقييو بنييك التسييليف واالدخييار بإنييذار المخييالف بتصييحيل أسييباب
المخالفة خءل ثءثة أشهر من تاريخ إعءنه باإلنذار فإذا لم يصحل المخيالف أسيباب
المخالفة خءل المدة المحيددة كيان للبنيك إخيءء السيكن بيالطرق اإلداريية دون حاجية
التخاذ أي إجراء قضا .
ويقد الواير إلى كل من مجل األمة ومجل الواراء خيءل شيهر أكتيوبر مين كيل
عييا تقرييير المخالفييات المشييار إليهييا ف ي الفقييرة السييابقة واإلجييراءات الت ي اتخييذت
بشننها.
مادة  11مكررا:

 1ـ اثنين من قضاة المحكمة الكلية.
 2ـ ممثل عن إدارة الفتوت والتشري ال تقل وظيفته عن مستشار مساعد.
 1ـ ممثل عن إدارة الخبراء.
 7ـ ممثل عن بلدية الكوي .
 1ـ ممثل عن المؤسسة.
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ويجب عر المنااعة أوال على اللجنة لتسوية النعا قبل اللجوء إلى القضاء ،وإذا
لم توفق اللجنة ف تسوية النعا خءل ثءثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ،جاا
لصاحب الشنن اللجوء للقضاء ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ ما لم تنمر المحكمة
المتخصصة بوقف تنفيذه ،ويصدر قرار من الواير بنظا العمل باللجنة.
مادة ثانية
على ر ي

مجل

الواراء والواراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمري دولة الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح

صدر بقصر السيف ف  20 :صفر  1712هـ
الموافق  27 :يناير 2011
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املذكرة اإليضاحية

للقانون رقم  2لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1991يف شأن الرعاية السكنية

صـدر القانون رقم  74لسنة  1991ف شنن الرعاية السيكنية متضيمناً قواعيد وضيوابط
توفير وتحقيق الرعاية السكنية ليسرة الكويتية  ،وقد كشف التطبييق العمليى عين وجيود
فئات من المواطنات الكويتيات ليم تشيملهم تليك الرعايية رغيم ظيروفهم الخاصية األوليى
بالرعاية .لذا رؤت تعيديل بعيض أحكيا القيانون رقيم  74لسينة  1991المشيار إلييه وفقياً
لهذا القانون على النحو التال :ـ
إضافة فقرة أخيرة إلى المادة [ ]11تحسب بمقتضاها أولوية طلبات الكويتيات المتعوجات
من غير كويتيين حصلوا على الجنسية الكويتية الءت كان لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها
ف ي عييا  1919أو قبييل ذلييك للحصييول علييى الرعاييية السييكنية اعتبييارا ميين تيياريخ حصييول
الييعوج علييى الجنسييية الكويتييية ،ميي مراعيياة مييا نصيي عليييه الفقييرة السييابقة فيي شيينن

الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتنسي ومي عيد اإلخيءل كيذلك بالشيروط الواجيب
توافرها لقبول تسجيل طلبات الرعاية السكنية.
كمييا أضيييف إلييى القييانون خم ي مييواد جديييدة بنرقييا [  21مكييرر  21 ،مكييررا أ 21 ،
مكرراً ب  21 ،مكيرراً ج  11 ،مكيررا 3حييث نصي الميادة [  21مكيرراً ] اسيتثناء مين
أحكا المادة [ ]21من هذا القانون وم عد اإلخءل بالشروط الواجب توافرها فيمن
يسييتحق القيير اإلسييكان  ،يقييد بنييك التسييليف واالدخييار قروضييا بييء فوا ييد وبمييا ال
يجاوا قيمة القر المنصيوص علييه في الميادة [ ]21بغير تيوفير السيكن المء يم
إلى كل من المرأة الكويتيية المطلقية طءقيا با نيا والميرأة الكويتيية األرملية وألي مينهن
أوالد ،أذا لم تتوافر فيهن شيروط األسيرة المسيتحقة للرعايية السيكنية وفقيا ألحكيا هيذا
القانون وبشرط إال تكون أي منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتناال عن هذا الحق.
كمييا أجيياات لبنييك التسييليف واالدخييار ميينل ميين تتييوافر فيييهن شييروط الحصييول علييى
القيير وفقييا للفقييرة السييابقة بنيياء علييى طلبهييا  ،سييكنا مء مييا بقيميية إيجارييية منخفضيية
عوضا عن تقديم القر .
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كمييا نص ي المييادة [  21مكييررا أ ] ميين هييذا القييانون علييى تييوفير سييكن مء ييم بقيميية
إيجارية منخفضة إلى كل من المرأة الكويتيية المتعوجية مين غيير كيويت ولهيا أوالد ،
وكييذلك المييرأة الكويتييية المتعوجيية ميين غييير كييويت مقيييم في الكويي ولييي لهييا أوالد
بشرط ان يكيون قيد انقضيى عليى اواجهيا خمي سينوات  ،و الميرأة الكويتيية المطلقية
طءقا با نا والمرأة الكويتية األرملة ولي ألي مينهن أوالد وكيذا الميرأة الكويتيية غيير
المتعوجيية إذا بلغ ي أي ميينهن األربعييين سيينة وبشييرط أن يكييون عييدد ميين يييوفر لهيين
السكن المء م ف السكن الواحد وفقا لهذا البند امرأتين من ذوات القربى حتيى الدرجية
الثالثة.
كميا نصي المييادة [ 21مكيرر ب ] علييى أن تحييدد بمرسييو يصيدر بنيياء علييى اقتييراح
الواير خءل ثءثة أشهر مين تياريخ العميل بيالمواد [  21مكيرراً ] و (  21مكيررًا أ]
و[ 21مكرر ب] شروط وقواعد وإجراءات منل هذه القيرو  .وشيروط مينل السيكن
المء م بقيمة إيجارية منخفضة والبيانات والمستندات الواجب تقديمها للحصول عليه.
وألعم ي الفقييرة األخيييرة ميين هييذه المييادة بنييك التسييليف واإلدخييار أن يييواف ميين تقييد
بطلب الحصيول عليى القير أو عليى السيكن بقيمية إيجاريية منخفضية بقيراره كتابية
بقبول الطلب أو رفضيه وأسيباب اليرفض خيءل ثءثية أشيهر مين تياريخ تقيديم الطليب
واستيفاء جمي متطلباته.
وحظرت مادة [ 21مكرراً ج ] تنجير السكن المخص بقيمة إيجارية منخفضة مين
البييياطن أو اسيييتغءله فييي غيييير الغييير المخصييي مييين اجليييه أو التنييياال عنيييه
أو مبادلته.
وف ي حاليية المخالفيية يقييو بنييك التسييليف واالدخييار بإنييذار المخييالف بتصييحيل أسييباب
المخالفة خءل ثءثة أشهر من تياريخ إعءنيه باإلنيذار فيإذا ليم يصيحل المخالفية خيءل
الميييدة المحيييددة كيييان للبنيييك إخيييءء السيييكن بيييالطرق اإلداريييية دون حاجييية التخييياذ أي
إجراءات قضا ية.
كمييا ألعم ي الفقييرة األخيييرة الييواير بتقييديم تقريييرًا بالمخالفييات السييابق اإلشييارة إليهييا
واإلجراءات التى تم بشننها وذلك خءل شهر أكتوبر من كل عا إليى مجلي األمية
ومجل الواراء .
واسييتحدث الميييادة ( 11مكيييررًا ) إنشييياء لجنييية لفيييض المنااعيييات بالرعايييية السيييكنية
وحددت مهامها وتشكليها.
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