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 2020لسنة    69قانون رقم  
 1983( لسنة 94بتعديل بعا أحكام القانون رقم )

 إبنشاء اهليئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
  بعد االطالع على الدستور، -
إبنشاء اهليئة العامة لشؤون  1983( لسنة 94وعلى القانون رقم ) -

  الزراعة والثروة السمكية والقوانني املعدلة له،
 األمة على القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرانه:وافق جملس 

 )املادة األوىل(
املشار إليـه وذلك ابستبدال  1983( لسنـة 94يعـدل القانون رقــم )

 مكرراً ي( النصوص التالية:5مكـرراً(، )5(، )3املــــواد )
 (3مـادة )

وات قابلة نيتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع س

للتزديد ملرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي 

اخلربة والكفاءة واالحتصاص املشهود هلم لسن السرية والسلوك يعينهم 

جملس الوزراء ويراعى يف تعيينهم لثيل اجلهات املختصة بشؤون اهليئة 

 على أن حيدد قرار التعيني رئيس اجمللس وانئب الرئيس.

ار من جملس اخلدمة املدنية بناء على اقاباح الوزير املختمل حتدد بقر 

 مكافآت رئيس وأعضاء جملس اخدارة.

 مكرراً(  5مـادة )

عند قيام اهليئة بتخصيمل وتوزيع احليازات الزراعية وحظائر املاشية واملصائد 

 البحرية واملناحل وغريها من احليازات، جيب االلتزام ابألحكام التالية:

حيظر على املخصمل له استغالل ما مت ختصيصه له لغري األغراض أوال:  

  اليت حصصت من أجلها.

إبرام  تبدأ من اتريخ تنياملخصمل له مدة ال تزيد على سن اثنيا: مينمل 

عقد الابحيمل املؤقت، ليقدم أمام اهليئة ما يثبت أنه حقق إنتاجا من 

زات، ها من احليازراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غري 

 وذلك حسب أحوال كل ختصيمل وآبليات اخثبات اليت حتددها اهليئة.

اثلثًا: حيظر أن خيضع ما مت ختصيصه وتوزيعه من أراٍض وحيازات زراعية 

كلها   -وحظائر املاشية واملصائد البحرية واملناحل وغريها من احليازات 

ا أو ة غري قابلة للنقللتنازل ابلبيع النقدي أو ابلوكال -أو جزء منها 

االنتفاع أو االستثمار أو اخجيار بني األفراد أو بينهم وبني القطاع 

اخلاص، وتكون ابطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حىت انقضاء 

ء فابة وجيب انقضافابة سنتني من اتريخ إبرام عقد الابحيمل املؤقت 

ا ف األول من  منهمخس سنوات من اتريخ إبرام العقد أو اتريخ التصر 

ما ال يقل عن ثالث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل ابلبيع النقدي 
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أو ابلوكالة غري قابلة للنقا أو االنتفاع أو االستثمار أو اخجيار بني 

 األفراد أو بينهم وبني القطاع اخلاص وذلك لصحة التصرف الثا .

 مكرراً( على املتنازل له. 5وتسري بنود املادة )

مجيع األحوال، ال جيوز ختصيمل أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد  ويف

 أو الشركة أو املؤسسة.

 مكررا ي(  5مـادة ) 

التخصيمل واختاذ إجراءات مع عدم اخحالل لق اهليئة يف سحب 

زيد بغرامة ال تإ اء الابحيمل اخداري املؤقت، يعاقب فسخ العقد أو 

 .كوييتعلى عشرة آالف دينار 

من اهليئة يف غري األغراض كل من استغل التخصيمل املمنوح له 1-

 .حصصت من أجلهااليت 

بعد مضي سنتني من اتريخ إبرام عقد الابحيمل  -كل من ثبت 2-

ة ماشيته أو مصائده البحريعدم حتقيقه إنتاجاً من زراعته أو  -املؤقت 

 .ختصيملكل غريها من احليازات، وذلك حسب أحوال أو مناحله أو 

اهليئة تعامالت تتعلق ابلتنازل كل من أجرأ على ما حصمل له من 3-

تثمار أو االنتفاع أو االسالنقدي أو ابلوكالة غري قابلة للنقا أو ابلبيع 

 مع الغري قبل مضي سنتني من إبرام  -أو جزء منها لكلها  - اخجيار

ل صرف األو عقد الابحيمل املؤقت أو مضي مخس سنوات من اتريخ الت

مكررًا( دون اخحالل  5)اثلثاً( من املادة )واملنصوص عليها يف البند 

 .ختصيصهلق الدولة يف اسابجاع ما مت 

من مويفي اهليئة أو اشابك أو كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان اجلا  

 .خلام اجلرميةسهل 

ون بعقوبة اجلرمية التامة، دويعاقب على الشروع يف اجلرائم السابقة  

 .الدولة السابجاع ما مت ختصيصهاخحالل لق 

من قانون اجلزاء أبي حال على ( 82( و )81وال جيوز تطبيق املادتني )

 .املذكورة يف هذا القانوناجلرائم 

 )املادة الثانية(

 هذا القانون.يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 

 )املادة الثالثة(

 .قانونالتنفيذ هذا  -كل فيما خيصه   -على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

 أمري الكويت                                           

 نواف األمحد اجلابر الصباح
 هـ  1442ربيع األول     1صدر بقصر السيف يف :   

 م 2020أكتـــــــوبر   18 املوافق:                   



 م20/10/2020 -هـ  1442ربيع األول  3 الثالاثء                   6       السنة السادسة والستون  1505العدد  الكويت اليوم ملحق

 املذكرة اخيضاحية

 2020لسنة       69للقانون رقم    

 1983( لسنة 94بتعديل بعا أحكام القانون رقم )

 إبنشاء اهليئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

( 94أنشأت اهليئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ابلقانون رقم )

حتقيقًا للغرض من إنشائها وهو القيام ابألعمال املتعلقة  1983لسنة 

بتنمية الزراعة بقطاعاهتا النباتية واحليوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية 

ة يف أدائها، يزًا للشفافيومحايتها واحلفاظ عليها، ولتطوير أداء اهليئة وتعز 

 وتشزيعاً لالستثمار يف قطاعات الزراعة، فقد جاء هذا القانون. 

وقد استبدلت املادة الثالثة ابلنمل التايل )يتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة 

تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتزديد ملرة واحدة فقط 

والكفاءة  ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي اخلربة

واالحتصاص املشهود هلم لسن السرية والسلوك يعينهم جملس الوزراء 

ويراعى يف تعيينهم لثيل اجلهات املختصة بشؤون اهليئة على أن حيدد 

 قرار التعيني رئيس اجمللس وانئب الرئيس.

حتدد بقرار من جملس اخلدمة املدنية بناء على اقاباح الوزير املختمل 

 ء جملس اخدارة(.مكافآت رئيس وأعضا

 التزاماوقد جاء التعديل إبعادة تشكيل جملس إدارة اهليئة، وذلك 

بقواعد احلوكمة واخدارة الرشيدة، بفصل منصب رئيس جملس اخدارة 

عن منصب املدير العام حيث أن مجع املنصبني يف يد شخمل واحد، 

ون نأمر ال ينسزم مع تعزيز الشفافية واملراقبة، وال يستقيم مع القا

نفسه الذي نمل يف املادة السادسة منه على أن املدير العام مسؤول 

عن تنفيذ السياسات والقرارات اليت يضعها جملس اخدارة، وقد جاء 

هذا التعديل متوافقًا مع ما تذهب إليه األنظمة احلديثة من منع 

 التضاري عند اجلمع بني منصيب رئيس جملس اخدارة واملدير العام. 

يف النمل املقابح مبراعاة تعيني ممثلي اجلهات املختصة بشؤون كما جاء 

الزراعة والثروة السمكية مما يعطي جملس اخدارة لثياًل شاماًل ورؤية 

وا حة انبعة من جتاري عملية ملمثليه كالً حسب احتصاصه مما يسهم 

 يف حتقيق اهلدف من إنشاء اهليئة.

التايل )عند قيام اهليئة  وقد استبدلت املادة اخلامسة مكررًا ابلنمل

بتخصيمل وتوزيع احليازات الزراعية وحظائر املاشية واملصائد البحرية 

 واملناحل وغريها من احليازات، جيب االلتزام ابألحكام التالية:

حيظر على املخصمل له استغالل ما مت ختصيصه له لغري األغراض أواًل: 

  اليت حصصت من أجلها.
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مينمل املخصمل له مدة ال تزيد على سنتني تبدأ من اتريخ إبرام اثنيًا : 
عقد الابحيمل املؤقت، ليقدم أمام اهليئة ما يثبت أنه حقق إنتاجًا من 
زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غريها من احليازات، 
 وذلك حسب أحوال كل ختصيمل وآبليات اخثبات اليت حتددها اهليئة.

حيظر أن خيضع ما مت ختصيصه وتوزيعه من أراٍض وحيازات زراعية  اثلثًا:
كلها   -وحظائر املاشية واملصائد البحرية واملناحل وغريها من احليازات 

للتنازل ابلبيع النقدي أو ابلوكالة غري قابلة للنقا أو  -أو جزء منها 
ع ا االنتفاع أو االستثمار أو اخجيار بني األفراد أو بينهم وبني القط

اخلاص، وتكون ابطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حىت انقضاء 
اء فابة وجيب انقض فابة سنتني من اتريخ إبرام عقد الابحيمل املؤقت،

مخس سنوات من اتريخ إبرام العقد أو اتريخ التصرف األول من  منها 
ما ال يقل عن ثالث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل ابلبيع النقدي 

لوكالة غري قابلة للنقا أو االنتفاع أو االستثمار أو اخجيار بني أو اب
 األفراد أو بينهم وبني القطاع اخلاص وذلك لصحة التصرف الثا .

 مكرراً( على املتنازل له. 5وتسري بنود املادة ) 
ويف مجيع األحوال، ال جيوز ختصيمل أكثر من حيازة مما سبق ذكره  

 ة(.للفرد أو الشركة أو املؤسس
وقد جاء التعديل يف مو عني، إذ عدل البند الثا  منها لتخفيا   

املدة اليت لنمل للمخصمل له ليقدم أمام اهليئة ما يثبت أنه حقق إنتاجاً 
من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غريها من 
احليازات، وذلك حسب أحوال كل ختصيمل لتصبمل املدة ال تزيد عن 

تبدأ من اتريخ إبرام عقد الابحيمل املؤقت وذلك حلث صاحب سنتني 
 احليازة ابخسراع يف استثمارها وحتقيق إنتاجاً مما حيقق الغرض منها.

وأما البند اثلثًا فقد جـاء لتنظيم احلق يف التنازل ابلبيع النقدي أو   
الوكالة غري القابلة للنقا أو االنتفاع أو االستثمار أو اخجيار بني األفراد 

 أو بينهم وبني القطاع اخلاص.
حيث أعطي املخصمل له احلق ابلتنازل ابلبيع النقدي أو الوكالة غري 

 اع أو االستثمار أو اخجيار بني األفراد أو بينهمالقابلة للنقا أو االنتف
وبني القطاع اخلاص بعد انقضاء سنتني من اتريخ ابرام عقد الابحيمل 
املؤقت حىت تتيمل اجملال لالستثمار األمثل وحتقيق اخنتاج املطلوي يف 

 هذا القطاع احليوي.
مخس ة انقضاء فاب ويف حالة رغب املتنازل له مبمارسة ذات احلق فيلزم  

سنوات من اتريخ إبرام العقد )أي اتريخ التصرف األول( على أن يكون 
من  منها ما ال يقل عن ثالث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل 

أو ابلوكالة غري قابلة للنقا أو االنتفاع أو االستثمار أو ابلبيع النقدي 
صرف تاخجيار بني األفراد أو بينهم وبني القطاع اخلاص وهذا التقييد لل

ساسي ألا حتقيقا للهدف ابخنتاجالثا  جاء لضمان اجلدية يف استغالهلا 
 ىل جتارة وملنع التزاوزات. إمن التخصيمل وعدم حتوهلا 
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وقد رؤي أن يكون حساي املدة من اتريخ إبرام عقد الابحيمل املؤقت 
ابعتباره اتريخ حمدد ووا مل خبالف املعيار املعمول به وهو اتريخ )حتقيق 

تاج( والذي يعترب اتريخ غري حمدد وخيتلف ابحتالف احليازات اخن
وابحتالف النشاط لذا فقد ذهب القانون إىل اتريخ موحد واستقرت 
على اتريخ إبرام عقد الابحيمل املؤقت وهو الذي يربمه املخصمل له 
احليازة مع إدارة أمالك الدولة والذي يتيمل له استالم احليازة ابعتباره 

 دد.اتريخ وا مل وحم
مكــرراً ي(  5وانسزاماً مــع التعديل السابق فقـد كـان تعديل املـادة )  
( بتخفيا املدة الواجب تطبيق العقوبة لتصبمل كل من ثبت 2البند ) يف
عدم حتقيقه  -اتريخ إبرام عقد الابحيمل املؤقت بعد مضي سنتني من  -

ها من غري احله أو ماشيته أو مصائده البحرية أو منإنتاجاً من زراعته أو 
 .كل ختصيملاحليازات، وذلك حسب أحوال 

اهليئة كل من أجرأ على ما حصمل له من ( ليصبح 3ويف البند )
نقا أو النقدي أو ابلوكالة غري قابلة للتعامالت تتعلق ابلتنازل ابلبيع 
مع الغري قبل  -أو جزء منها لكلها  - االنتفاع أو االستثمار أو اخجيار

سنتني من إبرام عقد الابحيمل املؤقت أو مضي مخس سنوات  مضي
)اثلثاً( من املادة من اتريخ التصرف األول واملنصوص عليها يف البند 

 .ختصيصهلق الدولة يف اسابجاع ما مت مكررًا( دون اخحالل  5)
التخصيمل واختاذ إجراءات مع عدم اخحالل لق اهليئة يف سحب "

زيد بغرامة ال ت اء الابحيمل اخداري املؤقت، يعاقب إفسخ العقد أو 
 كوييت: على عشرة آالف دينار 

 من اهليئة يف غري األغراض اليتكل من استغل التخصيمل املمنوح له (1
 . حصصت من أجلها

اتريخ إبرام عقد الابحيمل بعد مضي سنتني من  -كل من ثبت (2
ة ماشيته أو مصائده البحريعدم حتقيقه إنتاجاً من زراعته أو  -املؤقت 

 .كل ختصيملغريها من احليازات، وذلك حسب أحوال أو مناحله أو 
اهليئة تعامالت تتعلق ابلتنازل كل من أجرأ على ما حصمل له من (3

تثمار أو االنتفاع أو االسالنقدي أو ابلوكالة غري قابلة للنقا أو ابلبيع 
مع الغري قبل مضي سنتني من إبرام  -أو جزء منها لكلها  - اراخجي

عقد الابحيمل املؤقت أو مضي مخس سنوات من اتريخ التصرف األول 
مكررًا( دون اخحالل  5)اثلثاً( من املادة )واملنصوص عليها يف البند 
 .ختصيصهلق الدولة يف اسابجاع ما مت 

من مويفي اهليئة أو اشابك أو كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان اجلا  
 .خلام اجلرميةسهل 

ة، دون بعقوبة اجلرمية التامويعاقب على الشروع يف اجلرائم السابقة     
 .الدولة السابجاع ما مت ختصيصهاخحالل لق 

اجلزاء أبي حال على من قانون ( 82( و )81وال جيوز تطبيق املادتني ) 
 املذكورة يف هذا القانون".اجلرائم 


