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 جامعة الكویت 

 الئحة الرعایة السكنیة 

 ) 1مادة (

تمنح میزة الرعایة السكنیة لكل مــن أعضــاء ھیئــة التــدریس ومدرســي اللغــات 

والكادر التدریسي في كلیة الطب المساعد والمدرسین المساعدین وذلــك علــى النحــو 

 المحدد بالجدول التالي :

 الوظیفــــة 
 بـــدل السكــــن 

 بدل التأثیث 
دة عند  ـــــلمرة واح

 التعیین لمن یستحقھ 

 متزوج أعزب متزوج أعزب

 4500 3500 450 350 عضو ھیئة تدریس 

 2500 2000 350 250 مدرس لغة 

 2500 2000 350 250 الھیئة التدریسیة بالطب المساعد

 2500 2000 350 250 )1(  المدرس المساعد

 
 ) 2مادة (

 -یشترط لالستفادة من میزة الرعایة السكنیة :

عدم تملك سكن خاص أو استثماري في دولة الكویت یوفر رعایة سكنیة مناســبة  -أ

، علــى  1993) لســنة 47في مفھوم نظام الرعایة السكنیة الصادر بالقانون رقم (

أنھ یجوز االستمرار في صرف میــزة الرعایــة الســكنیة مــن الجامعــة لمــدة ســتة 

 أشھر من تاریخ تسجیل السكن الخاص .

 
 . 9/4/2015) المنعقد بتاریخ 10/2015) قرار مجلس الخدمة المدنیة في اجتماعھ رقم ( 1
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لرعایة الســكنیة التــي توفرھــا الدولــة للمــواطنین ، علــى أنــھ یجــوز عدم التمتع با -ب

االستمرار في االستفادة من میزة الرعایــة الســكنیة التــي تقــدمھا جامعــة الكویــت 

لمدة سنتین من تاریخ بدء استالم القرض في حالة الحصول على قرض حكومي 

فادة منــھ فــي لبناء سكن ، أو لمدة ستة شھور من تاریخ استالم القــرض أو االســت 

حالة الحصول على قرض حكومي لشراء سكن أو لمــدة ســتة شــھور مــن تــاریخ 

 استالم السكن الحكومي الجاھز .

عدم تمتع الزوج أو الزوجة برعایة سكنیة من أي نوع من جامعة الكویت أو أیــة  -جـ

 جھة أخرى في الدولة حكومیة كانت أم غیر حكومیة .

من المؤسســة العامــة للرعایــة الســكنیة ومــن بنــك   تقدیم شھادات لمن یھمھ األمر -د

التسلیف واالدخار ومن السجل العقاري أومن أي جھة أخــرى تطلبھــا الجامعــة ، 

ــة  ــزة الرعای ــن می ــب االســتفادة م ــدیم طل ــد تق ــق الشــروط الســابقة عن ــد بتحق       تفی

ــدیم إقــرار دوري متضــمنا تجدیــد  ــزم المســتفید بھــذه المیــزة بتق ـــة ، ویل السكنیــ

 لبیانات المطلوبة .ا

ویكون إلدارة التأثیث واإلسكان تحدید موعد تقدیم ھذا اإلقرار سنویا ، وإال تم   -ھـ

 وقف صرف المیزة لحین تقدیم ھذا اإلقرار . 

 ) 3مادة (

 -یراعي في تطبیق حكم المادة السابقة القواعد اآلتیة :

، فإنــھ یحــق  فــي حالــة القیــام بــرد القــرض أو إعــادة الســكن الحكــومي الجــاھز -أ

االستفادة من میزة الرعایة السكنیة إذا توافرت باقي الشــروط المنصــوص علیھــا 

 في ھذه الالئحة .

ــم  -ب ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــرر بق ــدل اإلیجــار المق ــھ  1981لســنة  9ب        وتعدیالت

ال یدخل ضمن مفھوم الرعایة السكنیة التي توفرھا الدولة للمواطنین التي تحظــر 

 لرعایة السكنیة المقررة بھذه الالئحة .التمتع با
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السكن الحكومي بصفة إیجار یدخل ضمن مفھوم الرعایــة الســكنیة التــي توفرھــا  جـ

الدولــة للمــواطنین ممــا یحظــر معــھ التمتــع بالرعایــة الســكنیة المقــررة فــي ھــذه 

 الالئحة .

لبنــاء إذا تعذر االستفادة من البنــاء الــذي أقامــھ المســتفید الحاصــل علــى قــرض ا -د

ألسباب ترجــع إلــى الدولــة فإنــھ یجــوز تخصــیص مســكن جــامعي لــھ بالمســاكن 

ــذا  ــي ھ ــكن ، وینتھ ــدل س ــوفره دون صــرف ب ــال ت ــي ح ــة ف ــة بالجامع المملوك

 التخصیص بانتھاء ھذه األسباب .

 ) 4مادة (
 -توقف میزة الرعایة السكنیة في الحاالت اآلتیة :

 انقطاع العالقة الوظیفیة بین المستفید وجامعة الكویت . )1

 في الحاالت التي ال یستحق فیھا صرف راتب للمستفید . )2

 ) 5مادة (
واألرمل   (والمطلقة)  المطلق  من  لكل  أعزب  بفئة  السكن  بدل  صرف  یكون 

منھم   أي  معاملة  یتم  ال  و   ، المقررة  للشروط  المستوفین  الكویتیین  من  (واألرملة) 

ذلك    بصفة على  المدنیة  الخدمة  دیوان  وموافقة  بطلب  التقدم  حالة  في  إال  متزوج 

 وشریطة وجود أطفال لدیھم . 

 ) 6مادة (
یكون صرف بدل السكن بفئة متزوج للمســتفید غیــر الكــویتي إذا اثبــت مرافقــة 

 زوجتھ (أو زوجھا) أو األبناء وبأن إقامتھم مستمرة في دولة الكویت .

 ) 7مادة (
ایا المالیة المقررة بمقتضى ھذه الالئحــة للمســتفید اعتبــارا مــن یتم صرف المز

 شــھر مــن تــاریخأربعــة أتاریخ تعیینھ شریطة تقدمھ بالمستندات المثبتة لحقــھ خــالل  

، مــا لــم ستحق الصرف اعتبارا من تاریخ تقدمھ بالطلــب  وإال ا  صدور قرار التعیین

 )2(.ة یكن ھناك ظرف قھري حال دون تقدیمھ خالل المدة المقرر

 
 )816/2022رقم (مدیر الجامعة قرار )  2( 
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 ) 8مادة (

 -یلتزم المستفید برد نسبة من بدل التأثیث تتحدد على النحو التالي :

% من فئة البدل إذا انقطعت الرابطة الوظیفیة بین المســتفید والجامعــة قبــل 50

 انقضاء سنتین على استالمھ ھذا البدل .

ــاریخ 30 ــن ت ــة م ــنة الثالث ــالل الس ــاع خ ــدث االنقط ــدل إذا ح ــة الب ــن فئ        % م

 استالمھ البدل .

ــاریخ 10 ــن ت ــة م ــدل إذا حــدث االنقطــاع خــالل الســنة الرابع ــة الب ــن فئ          % م

 استالمھ البدل.

وفي حالة إعادة تعیین المستفید مرة أخرى بالجامعة فإنھ یستحق اســترداد ذات 

 النسبة التي قام بردھا عند انقطاع عالقتھ الوظیفیة .

 ) 3( )9مادة (
 االیجاریــةفي حالة اختیار المستفید لإلقامة بمساكن الجامعــة یــتم خصــم القیمــة 

 من بدل السكن المستحق لھ .

 -لمساكن الجامعة بالشویخ على النحو اآلتي :  االیجاریةحدد القیمة  ت وت 

340  ً  ـــوم.ـللوحدة السكنیة المكونة من غرفتین نـــــ د.ك شھریـا

 ( شاملة استھالك الكھرباء والماء والصیانة ) 

430  ً  للوحدة السكنیة المكونة من ثالث غرف نــوم. د.ك شھریـا

 ( شاملة استھالك الكھرباء والماء والصیانة )                               

505  ً  للوحدة السكنیة المكونة من أربع غرف نــوم . د.ك شھریـا

 ( شاملة استھالك الكھرباء والماء والصیانة )  

    ویلتزم المستفید بالمحافظــة علــى الوحــدة الســكنیة وعــدم إجــراء أي تغییــر بھــا

 افقة مسبقة من الجامعة .إال بمو 
 

 . 2016) لسنة 180) قرار وزاري رقم ( 3(  
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 )10مادة (

د.ك لصــیانة ھــذا   1500یمنح من أعتبر مستملكاً لألثاث الجامعي مبلغاً وقدره  

األثاث بعد انقضاء أربع سنوات على تاریخ تملكھ ولمرة واحدة فقــط ویــتم الصــرف 

 وفقا لالعتمادات المالیة .

) 8و المقــرر بالمــادة (ویلتزم المستفید بھذا المبلغ برد نسبة منة على ذات النحــ 

 من ھذه الالئحة .

 )11مادة (

ألساتذة الزائرین ومن في حكمھم سكن مؤثث من المساكن المملوكة  لیخصص  

للجامعة ، على أن یخصم منھم المقابل النقدي المقرر بقرار وزیر التربیة "الرئیس  

 .  28/12/1986الصادر في  65األعلى للجامعة " رقم 

 )12مادة (

القواعد المقررة بھذه الالئحة یتم توفیر الرعایة السكنیة لمــن تــنص   استثناء من

 عقودھم مع الجامعة على ذلك وطبقا لما تقضي بھ ھذه العقود .

 )13مادة (

یشكل أمین عام الجامعة لجنة لمتابعة تطبیق الالئحة ، وبحث مــا قــد یثــور فــي 

 التطبیق من حاالت غیر عادیة .


	لائحة الرعاية السكنية

