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ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب عسكر ال��ع��ن��زي بحزمة من 
االق��ت��راح��ات ب��ق��ان��ون تختص بسكن امل���رأة 
الكويتية وإص��دار وثائق التملك ملن خصصت 
لهن مساكن حكومية بصفة االيجار واختصار 
عشر سنوات ملن حصل زوجها على اجلنسية، 
باإلضافة الي اقتراح مطالبة بنك االئتمان برفع 
التثمني الي 300 ألف ملن أراد تقدمي طلب قرض 

70 للترميم. 
ون��ص االق��ت��راح االول : االق��ت��راح بقانون، 
باستبدال نص امل��ادة 30 من القانون رقم 47 

لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، 
م���ادة أول���ى: يستبدل بنص امل���ادة 30 من 
القانون رقم 47 لسنة 1993 املشار إليه النص 

التالي:
» إذا كان رب األسرة مالكا لعقار مت استمالكه 
وتثمينه أو بيعه مببلغ يقل عن ثالثمائة ألف 
دينار كويتي، منح القرض املنصوص عليه 

في امل��ادة 28 من ه��ذا القانون بشرط أال يزيد 
مبلغ القرض ومقدار االستمالك والتثمني أو 
البيع على ثالثمائة أل��ف دينار كويتي، وفي 
تطبيق ه��ذا احلكم يعتبر العقار مملوكا لرب 
األس��رة إذا ك��ان قد آل عن طريقة ب��أي وسيلة 
كانت، مباشرة أو غير مباشر، إلى زوجته، أو 
إلى أحد أوالده الذين يعولهم وذلك دون إخالل 
بحق األوالد في احلصول على الرعاية السكنية 
وفقا لإلجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك 
التسليف واالدخ��ار متى توافرت فيهم شروط 

استحقاقها«

 )مادة ثانية(
على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء – كل 

فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 وجاء في املذكرة االيضاحية : يعاني املواطن 
الكويتي كثيرا للحصول على منزل يأويه هو 

وأسرته. ولوحظ أن بنك االئتمان ال يوافق منذ 
التحرير على استقبال طلبات القروض التي 
ل��دى أصحابها تثمينات أو بيوعات إذا كانت 
قيمة التثمني أكثر من 200 أل��ف دي��ن��ار. وإذا 
كانت قيمة التثمني أقل من 200 ألف ُيكمل إلى 
ذلك بحد أقصى 70 ألف دينار. وفي حال بيع 
عقار أو أرض فضاء أو أكثر من مجموعة أفراد أو 
ورثه يتم جمع حصته من هذا املبلغ إذا كانت أقل 
من 200 ألف دينار يكمل إلى ذلك املبلغ وبحد 
أقصي 70 ألف. وفي حال بيع عقار غير حكومي 
وكان يوفر الرعاية السكنية حسب لوائح البنك 
ومبساحة 200 م2 أو %50 أو أكثر من عقار 
يُنظر بطلبه كسكن خاص وبحد أقصى 30 ألف 
دينار. وفي حال قيام طالب القرض ببيعات 
وش���راء ع��دة يُنظر ف��ي قيمة بيع آخ��ر عقار، 
فإذا كانت قيمة البيع 200 ألف فأكثر ال ينظر 
في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه، أما إذا كانت 

آخر بيعه أقل من 200 ألف دينار فيُنظر إلى 
االستفادة من البيعات السابقة. ومن املعروف 
والبديهي أن مبلغ 200 ألف لم يعد مالئما للزمن 

احلالي، نظرا لالرتفاع احلاد بأسعار األراضي.
 ومل��ا ك��ان ه��ذا احل��د األقصى ال��ذي وضعته 
امل��ادة 30 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 
لسنة 1993 ي��ح��ول ب��ني ح��ص��ول الكثير من 
املواطنني على الرعاية السكنية كاملة وال سيما 
مع االرتفاع املتزايد ألسعار العقار، لذا أعد هذا 
االقتراح بقانون بتعديل املادة 30 املشار إليها 
بحيث يستبدل بعبارة » مائتي ألف دينار عبارة 

ثالثمائة ألف دينار كويتي«.

االقتراح الثاني
واالقتراح الثاني بإضافة فقرة جديدة بعد 
الفقرة األول��ى إل��ى امل��ادة 14 من القانون رقم 
47 لسنة 1993 في ش��أن الرعاية السكنية، 
مش�فوعا مب�ذكرته اإليضاح�ية، برج�اء التف�ضل 

بع�رض�ه عل�ى مجلس األمة املوقر.
ونصه : مادة أولى تضاف فقرة جديدة بعد 
الفقرة األولى من املادة 14 من القانون رقم 47 

لسنة 1993 املشار إليه نصها التالي :-
» وبالنسبة لطلبات الرعاية السكنية املقدمة 
م��ن امل��واط��ن��ات الكويتيات امل��ت��زوج��ات بغير 
كويتيني والتي قبلت من املؤسسة قبل العمل 
بهذا القانون، وانتقل طلب األس��رة اإلسكاني 
إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا اجلنسية 
الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقني للرعاية 
السكنية تختصر مدة عشر سنوات من تاريخ 

تقدمي الزوج طلب الرعاية السكنية ».

مادة ثانية
يلغ��ى ك�ل ح��كم يت��عارض م�ع أح��كام ه��ذا 

القان���ون.

مادة ثالثة
على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء - كل 

فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 وجاء في املذكرة اإليضاحية : ملا كانت هناك 
اكثر 150 أسرة قد حصل أربابها على اجلنسية 
الكويتية خالل السنوات القليلة املاضية ولدى 
زوجاتهم طلبات قدمية في الرعاية السكنية لذا 
أعد هذا االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة 
بعد الفقرة األولى إلى املادة 14 من القانون رقم 

47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
رغبة في مساعدة هذه األسر على اختصار 

مدة االنتظار على اعتبار أن هذه األسر سوف 
تعاني من االنتظار ملرتني األول��ى تتمثل في 
انتظار الزوجة لوصول دوره��ا في التوزيع 
والثانية تتمثل في انتظار ال��زوج بعد انتقال 
طلب األسرة السمه بعد حصوله على اجلنسية 
الكويتية نظرا النتقال الطلب إلى اسمه من دون 

حساب فترة انتظار الزوجة.

االقتراح الثالث
االقتراح الثالث بإضافة فقرة جديدة إلى املادة 
)33( من القانون رق��م )47( لسنة 1993في 

شأن الرعاية السكنية، ونصه :
مادة أولى(

ضاف فقرة جديدة إلى املادة )33( من القانون 
رقم )47( لسنة 1993 املشار اليه نصها التالي :

» تصدر املؤسسة وثائق التملك للكويتيات 
امل��ت��زوج��ات أو األرام���ل أو املطلقات م��ن غير 
كويتي، ولهن أبناء، وسبق أن خصصت لهن 
مساكن حكومية بصفة اإلي��ج��ار، إذا كانت قد 
مضت على التخصيص ث��الث س��ن��وات على 
األقل، على أن يتم سداد األقساط املتبقية من ثمن 
املسكن بعد خصم ما سدد من تاريخ التخصيص 
وحتي تاريخ إص��دار الوثيقة واعتباره جزء 
م��ن الثمن، ويشترط أال يكن ق��د استفدن من 
نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير 
املختص مبوافقة مجلس إدارة املؤسسة القواعد 

املنظمة لذلك«.

)مادة ثانية(
يلغى ك��ل حكم ي��ت��ع��ارض م��ع أح��ك��ام هذا 

القانون.

 )مادة ثالثة(
على رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء - كل 
فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
وجاء في املذكرة االيضاحية : 

سبق ان وف��رت ال��دول��ة الرعاية السكنية 
للكويتيات امل��ت��زوج��ات م��ن غ��ي��ر كويتيني 
وذل��ك بتخصيص بيوت حكومية لهن بصفة 
االيجار لهن ببعض مناطق الكويت، وجاء هذا 
التخصيص مبوجب قرار مجلس ال��وزراء رقم 
)1( لسنة 1989 بتعديل التخصيص لهن من 
صفة دائمة إلى صفة ايجار، االمر الذي ادى إلى 
تغيير منط سداد اقساط البيت متهيدا لتملكه 

إلى صفة ايجار.

ومل���ا ك��ان��ت ه���ذه ال��ب��ي��وت ق���د ن���ص على 
تخصيصها لألسر املذكورة منذ أكثر من عشرين 
عاما وتشكل بالنسبة لهن استقرارا، كما انفق 
عليها من قبلهن الكثير لإلصالح والترميم، 
ك��ان م��ن امل��الئ��م اص���دار وث��ائ��ق التملك لألسر 
املخصصة لها من قبل وبالشروط واالوض��اع 
التي يصدر بها ق��رار من الوزير املختص مع 
اعتبار ما سبق سداده مقابال لإليجار او االنتفاع 
جزءا من ثمن البيت ووفقا للسعر احملدد سلفا له 
لدى الهيئة العامة لإلسكان والتي حلت بديال 

عنها املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 ويتم اص���دار وث��ائ��ق التمليك للمواطنات 
-  الالتي خصصت مساكن لهن - بالشروط 

التالية:
1 - أن تكون الزوجة او املطلقة او االرملة 

كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2 -  أن تكون قد منحت مسكنا حكوميا.

3 -  أن تكون قد مضت على تاريخ تخصيص 
املسكن مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

4 - سداد االقساط املتبقية من قيمة املسكن.
5 - عدم االستفادة السابقة من نظام الرعاية 

السكنية.
6 - صدور قرار بالقواعد املنظمة لذلك من 

الوزير بعد موافقة مجلس إدارة املؤسسة.
عليه نتقدم بهذا االقتراح بقانون، بإضافة 
فقرة جديدة إلى املادة )33( من القانون املشار 
إليه لتحقيق الغاية امل��ذك��ورة أع���اله، ووف��ق 
ال��ض��واب��ط وال��ش��روط امل��ن��ص��وص عليها في 
النص املقترح مع إعطاء الوزير صالحية إصدار 

القواعد املنظمة لهذا اإلجراء مبوافقة املؤسسة.

عسكر العنزي

تتضمن إصدار وثائق التملك واختصار عشر سنوات في تاريخ االنتظار ملن حصل زوجها على اجلنسية

عسكر يتقدم بحزمة من االقتراحات تختص بسكن املرأة الكويتية
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ل��ل��ت��رم��ي��م   70 ق������رض  ط���ل���ب  ت����ق����دمي  أراد  مل�����ن  أل������ف   300 إل������ى  ال���ت���ث���م���ن  ب����رف����ع  االئ����ت����م����ان  ب���ن���ك  م���ط���ال���ب���ة  اق������ت������راح    

مبنى مجلس األمة


