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 2012( لسنة 2املعدل بالقانون رقم ) 2007( لسنة 10قانون رقم )

 يف شـأن حاميـة املنافســة

 

 م2007أبريل  23هـ، املوافق:  1428ربيع اآلخر  6يف:  2007( لسنة 10بالقانون رقم )الصادر 

 م0122أبريل  25هـ، املوافق: 1433جامدى اآلخرة  4يف:  2012( لسنة 2بالقانون رقم )واملعدل 

 

 بعد االطالع عىل الدستور ، -

 والقوانني املعدلة له ، 1960لسنة  16وعىل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  -

يف شأن اإلرشاف عىل اإلتجار يف السلع وتحديد  1979لسنة  10وعىل القانون رقم  -
 أسعار بعضها والقوانني املعدلة له ،

 ية والقوانني املعدلة له،ندمة املديف شأن الخ 1979( لسنة 15وعىل القانون رقم ) -

لسنة  38وعىل قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم بالقانون رقم  -
 ،والقوانني املعدلة له  1980

والقوانني املعدلة  1980لسنة  67وعىل القانون املدين الصادر باملرسوم بالقانون رقم  -
 له ،

والقوانني املعدلة  1980لسنة  68م بالقانون رقم وعىل قانون التجارة الصادر باملرسو  -
 له ،

 بشأن التحكيم القضايئ ، 1995لسنة  11وعىل القانون رقم  -

 ، 12/8/1987وعىل مرسوم إنشاء وزارة التجارة والصناعة الصادر يف  -

 -وقد صدقنا عليه وأصدرناه:، يت نصهوافق مجلس األمة عىل القانون اآل 

 

 أميـر الكويـت
 د الجابر الصباحصباح األحم
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 الباب األول
 أحكام عامة

 
 (1مــادة )

 :يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باملصطلحات اآلتية املعنى املبني قرين كل منها
 .أ( الوزير: وزير التجارة والصناعة

 :ب( األشخاص: األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتباريون ومنها
كيانات االقتصادية والجمعيات واالتحادات واملؤسسات وغريها التجار والرشكات بجميع أنواعها وال

 .ت والروابط أو تجمعات األشخاص عىل اختالف طرق تأسيسهاآ من املنش
 .ج( املنتجات: السلع والخدمات املحلية واملستوردة

د( السيطرة: وضع يتمكن من خالله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مبارش أو غري 
% من حجم السوق 35حكم يف سوق املنتجات، وذلك باالستحواذ عىل نسبة تجاوز مبارش من الت
 .املعنية

هـ( املتنافسون: األشخاص الذين يقومون بإنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو رشاء أو تقديم أو 
 .تنمية أو تطوير أو تخزين أو فحص أو نقل منتجات متامثلة أو بديلة لبعضها

 .ية املنافسة املنشأ طبقا ألحكام هذا القانون( الجهاز: جهاز حامو
 .ز( املجلس: مجلس إدارة جهاز حامية املنافسة

ح( السوق املعنية: تشكل من عنرصين هام املنتجات والنطاق الجغرايف ويقصد باملنتجات كل 
قي تلاملنتجات التي يعد كل منها بديال عن اآلخر أو ميكن أن يحل محله يف تلبية احتياجات م

 .خدمة أو السلعة ويقصد بالنطاق الجغرايف الحدود الدولية لدولة الكويتال
 
 (2مــادة )

حرية مامرسة النشاط االقتصادي مكفولة للجميع عىل النحو الذي ال يؤدي إىل تقييد 
املنافسة الحرة أو منعها أو اإلرضار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وهذا القانون ودون 

 .به املعاهدات واالتفاقات الدولية النافذة يف الكويتاإلخالل مبا تقيض 
 
 
 (3مــادة )

ترسي أحكام هذا القانون عىل األفعال التي ترتكب يف الخارج وتشكل جرائم طبقاً لهذه 
األحكام، وذلك متى ترتب عىل هذه األفعال منع حرية املنافسة أو تقييدها أو اإلرضار بها يف 

 .الكويت
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 لباب الثاينا
 امرسات الضارة باملنافسة واملخالفات االحتكاريةامل

 
 (4مــادة )

تحظر االتفاقيات أو العقود أو املامرسات أو القرارات الضارة باملنافسة الحرة، كام يحظر 
 :عىل األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني ذوي السيطرة إساءة استخدامها وفقا ملا ييل

امل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو باملعامالت التأثري يف أسعار املنتجات محل التع .1
الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى مبا يتعارض مع آلية السوق بغرض اإلرضار 

 .باملنافسني اآلخرين
الحد من حرية تدفق املنتجات إىل األسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية،   .2

 .و بتخزينها دون وجه حق، أو بأية صورة أخرىبإخفائها أو االمتناع عن التعامل فيها، أ 
افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي إىل تداولها بسعر غري حقيقي يؤثر عىل   .3

 .اقتصاديات باقي املتنافسني
منع أو عرقلة مامرسة أي شخص لنشاطه االقتصادي يف السوق أو التوقف عنه يف أي  .4

 .وقت
أو جزئية عن شخص معني وذلك وفق حجب املنتجات املتاحة بالسوق بصورة كلية  .5

 .ةـالضوابط املوضحة بالالئحة التنفيذي
 .بيع املنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية بقصد اإلرضار باملنتجني املنافسني .6
التأثري عىل عطاءات بيع أو رشاء أو تقديم أو توريد املنتجات والخدمات سواء يف  .7

يعترب من هذا القبيل العروض املشرتكة من املناقصات أو املزايدات أو عروض التوريد وال 
 .املتقدمني

 .وضع نصوص يف رشوط املناقصات تسمى فيها ماركة أو صنف السلع املراد رشاؤها .8
التوقف الكيل أو الجزيئ عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع  .9

بط املوضحة بالالئحة والخدمات أو وضع قيود أو رشوط عىل توفريها وذلك وفق الضوا
 .التنفيذية

. اقتسام أسواق املنتجات أو تخصيصها عىل أساس من املناطق الجغرافية أو مراكز 10
 .التوزيع أو نوعية العمالء أو السلع أو املواسم أو الفرتات الزمنية بقصد اإلرضار باملنافسة

تها أو مبوجب االستخدام تعليق إبرام عقد أو اتفاق عىل رشط قبول التزامات تكون بطبيع. 11
 .التجاري غري مرتبطة مبحل التعامل األصيل أو االتفاق

إهدار تكافؤ الفرص بني املتنافسني بتمييز بعضهم عن البعض اآلخر يف رشوط صفقات . 12
 .البيع أو الرشاء دون مربر، أو بترسيب معلومات لصالح أحد املتنافسني دون غريه
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 (5مــادة )
طلب يتقدم به ذوو الشأن أن يسمح ببعض املامرسات واالتفاقات  للجهاز بناء عىل

والعقود والقرارات التي من شأنها أن تحد من املنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة 
للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية املنافسة، وذلك بعد املراجعة من قبل الجهاز، ويف ضوء 

 .الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية
 

 (6مــادة )
 ال ترسي أحكام هذا القانون يف الحاالت التالية:

 .ةاملرافق واملرشوعات التي متتلكها أو تديرها الدول  .1
 .املرشوعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص  .2
األنشطة التي تستهدف تسهيل النشاط االقتصادي كالتعاون بني الرشكات يف وضع  .3

 .اإلحصائيات واملعلومات عن نشاط معني املعايري القياسية وجمع وتبادل
 .أنشطة البحوث والتطوير .4

 
 (7مــادة )

ترسي أحكام هذا القانون عىل إساءة استعامل حقوق امللكية الفكرية والعالمات 
الفا خالتجارية وبراءات االخرتاع والنرش إذا أدى ذلك إىل آثار ضارة باملنافسة وحامية التجارة الحرة 

 ن.و ألحكام هذا القان
 
 (8مــادة )

عىل األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين يرغبون يف اكتساب أصول أو حقوق ملكية 
أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو الجمع بني إدارة شخصني أو أكرث عىل نحو 
التي يؤدي إىل السيطرة أو زيادة السيطرة القامئة عىل السوق املعنية وفقا للمعايري 

متى بلغت الحصة الناتجة  تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون، إخطار الجهاز بذلك فوراً 
املستوى الذي يحقق نسبة السيطرة عىل السوق أو متى أصبح إجاميل قيمة املبيعات أو 
األعامل أو األصول يف حدود القيمة التي متكن من السيطرة عىل السوق أو تعظم من وضع 

 .لقامئةالسيطرة ا
ويتوىل الجهاز فحص اإلخطار املنصوص عليه يف الفقرة األوىل والبت فيه يف ضوء 
تحليل املنافع والتكاليف لعملية الدمج وفقا لألحكام املبينة يف املادة التالية وذلك مقابل 

ال املدفوع أو من قيمة األصول املجمعة ( من رأس امل% 0, 1رسم يقدر بنسبة واحد يف األلف )
 .شخاص املعنيني أيهام أقل وبحد أقىص مائة ألف دينارلأل 

 
 (9مــادة )

 ( 8( ، )  5تحدد الالئحة التنفيذية بيانات الطلب واإلخطار املشار إليهام يف املادتني ) 
واملستندات التي يجب إرفاقها بكل منهام ومواعيد وإجراءات التقديم والفحص والبت واإلبالغ 

 .نهامبالقرار الصادر بشأن كل م
( أو إمتام  5ويف جميع األحوال ال يجوز التمتع باالستثناء املنصوص عليه يف املادة ) 

 ( إال بعد صدور قرار من الجهاز باملوافقة عليه. 8الترصفات املنصوص عليها يف املادة ) 
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 الباب الثالث
 الجهاز اإلداري

 
 (10مــادة )

لشخصية االعتبارية يلحق بوزير ينشأ جهاز يسمى جهاز حامية املنافسة تكون له ا
 :التجارة والصناعة ويتوىل عىل األخص ما ييل

 .إقرار السياسات واإلجراءات الالزمة لحامية املنافسة وتدعيمها  -1
واتخاذ إجراءات التقيص والبحث وجمع االستدالالت  والشكاوىتلقي اإلخطارات والطلبات   -2

 .واملامرسات الضارة باملنافسة والتحقيق بالنسبة لحاالت االتفاقات والتعاقدات
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن األسواق واملنتجات البديلة والنشاط   -3

االقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دامئة مبا يخدم عمل الجهاز يف كافة 
املجاالت املرتبطة بحامية املنافسة وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة 

 .املختصة
للجهاز إذا دعت الحاجة لتيسري مهام الرقابة إلزام الرشكات بتقديم تقارير مختلفة  يحق  -4

عن أعاملها لتحليلها وتحديد اإلطار العام للتفرقة بني املامرسات املرشوعة وغري 
 .املرشوعة وتوضح الالئحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها تلك التقارير

 .( والبت فيها 8، ) ( 5املادتني )  يها يففحص الطلبات واإلخطارات املشار إل  -5
( ومتابعة تنفيذ األحكام الصادرة من  9اتخاذ التدابري املنصوص عليها يف املادة )   -6

 .املحاكم املختصة عىل األشخاص املعنيني
إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتحليل أساليب التعامل املختلفة يف األسواق للكشف   -7

 .باملنافسة واملامرسات االحتكاريةعن الحاالت الضارة 
اقرتاح القوانني واللوائح املتعلقة بحامية املنافسة، وإبداء الرأي فيام يعرض عليها من   -8

 مرشوعات.
وضع آلية لتبادل املعلومات والتعاون يف قضايا املنافسة مع كافة الدول ومناطق   -9

ت الدولية املعنية بقضايا التنفيذ كالتكتالت االقتصادية واألسواق املشرتكة واملنظام
املنافسة والتنسيق مع األجهزة املناظرة يف الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات 

 .االهتامم املشرتك لضامن التنفيذ الفعال ألحكام القانون
تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة  -10

 .بوجه عام
ية تتضمن القرارات والتوصيات واإلجراءات والتدابري التي يتخذها الجهاز دار نرشة دورإص -11

 .وغري ذلك مام يتصل بشؤونه
إعداد تقرير سنوي يعتمده مجلس اإلدارة عن أنشطة الجهاز وخطته املستقبلية  -12

 .ومقرتحاته يرفع إىل وزير التجارة والصناعة لعرضه عىل مجلس الوزراء
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 (11مــادة )
جلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء متفرغني يصدر بتسميتهم مرسوم يكون للجهاز م

للرئيس، ويحدد ويعني من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً عىل ترشيح وزير التجارة والصناعة، بناء 
 تهم.مكافآ  مجلس الوزراء

 وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
عىل  يصدر بتعيينه وتحديد درجته املالية مرسوم بناءويكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ 

 عرض وزير التجارة والصناعة.
 دارة دون أن يكون له حق التصويت.اإل ويحرض املدير التنفيذي اجتامعات مجلس 

من كويتياً اإلدارة ويف املدير التنفيذي أن يكون شخصاً طبيعياً ويشرتط يف عضو مجلس 
والتخصص يف املجاالت ذات الصلة بعمل الجهاز، وأال يكون قد  ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخربة

و جرمية مخلة بالرشف نهايئ يف جناية أ  إدانةصدر بشأنه حكم نهايئ بشهر اإلفالس أو بحكم 
 أو األمانة.

 
 
 ( مكرر11مــادة )

( من قانون الخدمة املدنية املشار إليه يضع مجلس 38( و)5مع مراعاة أحكام املادتني )
رة اللوائح املتعلقة بتنظيم العمل يف الجهاز ونظام العاملني فيه دون التقيد بالنظم اإلدا

املقررة ملرتبات ومكافآت العاملني املدنيني بالدولة وتصدر هذه اللوائح بعد عرضها عىل مجلس 
 الخدمة املدنية بقرار من مجلس الوزراء.

 
 (12مــادة )

ألقل كل شهر وكلام دعت الحاجة، وتكون يجتمع املجلس بدعـوة من رئيسه مرة عىل ا
اجتامعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية األعضاء الذين يتشكل منهم 

 .املجلس
وال يجوز ألي عضو يف املجلس أن يشارك يف املداوالت أو التصويت يف حالة معروضة 

ا صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة أو عىل املجلس يكون له فيها مصلحة أو بينه وبني أحد أطرافه
 .يكون قد مثل أو ميثل أحد األطراف املعنية

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتامعاته من يرى االستعانة بهم من املتخصصني وذلك دون 
 .أن يشارك عند التصويت

وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات الدعوة إىل اجتامعات املجلس واختصاصاته ونظام 
 .ه وتكون قرارات املجلس نافذة بعد اعتامدها من وزير التجارة والصناعةالعمل في

 
 (13مــادة )

أبواب مرصوفات امليزانية  ضمن حامية املنافسة الالزمة لجهاز املالية تدرج االعتامدات
 .يزانية وزارة التجارة والصناعةاملختلفة مب
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 (14مــادة )
دارة إفشاء املعلومات والبيانات أو الكشف يحظر عىل العاملني بالجهاز وأعضاء مجلس اإل 

عن مصادرها املتعلقة بالحاالت الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتي يتم تقدميها أو 
م تداولها أثناء فحص هذه الحاالت واتخاذ اإلجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، كام يحظر استخدا

 .غراض التي قدمت من أجلهاهذه املعلومات والبيانات ومصادرها لغري األ 
كام يحظر عىل العاملني بالجهاز القيام بأي عمل ملدة عامني من تاريخ تركهم الخدمة 

  .لدى األشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعني له يف ذلك التاريخ
 
 (15مــادة )

عىل يكون للعاملني بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة بناء 
 .اقرتاح املجلس صفة الضبطية القضائية بالنسبة إىل الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون

ويكون لهؤالء العاملني الحق يف االطالع عىل الدفاتر واملستندات وكذلك الحصول عىل 
املعلومات والبيانات من أية جهة حكومية أو غري حكومية مبناسبة فحص الحاالت املعروضة عىل 

 .از، وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصاتهم األخرىالجه
 .وعىل الجهات املشار إليها متكينهم من القيام مبهامهم

 
 (16مــادة )

 .تحدد الالئحة التنفيذية فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات
 
 (17مــادة )

املحظورة وفقا ألحكام هذا ألي شخص إبالغ الجهاز بأي من االتفاقات أو املامرسات 
  .القانون التخاذ اإلجراءات الالزمة

 
 (18مــادة )

( من هذا القانون 8 ، 5،  4عىل الجهاز عند ثبوت مخالفة ألحد األحكام الواردة باملواد )
تكليف املخالف بتعديل أوضاعه وإزالة املخالفة فوراً، أو خالل فرتة زمنية يحددها مجلس إدارة 

 .الجهاز
بوقف املامرسة املحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفرتة الزمنية  جلس أن يصدر قراراً وللم

 .املشار إليها عىل حسب األحوال
 .وذلك كله دون اإلخالل بأحكام املسئولية الجزائية الناشئة عن هذه املخالفات
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 الباب الرابع
 العقوبات
 
 (19مــادة )
ها قانون آخر يعاقب عىل مخالفة أحكام املادة مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص علي

الرابعة من هذا القانون بغرامة ال تجاوز مائة ألف دينار أو ما يساوي قيمة املكاسب غري 
 .املرشوعة املحققة أيهام أكرب

 .ويجوز الحكم مبصادرة السلع
ويف حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحكم مبصادرة السلع وجوبيا ويجوز الحكم 

 .بإيقاف النشاط املخالف بحد أقىص ثالث سنوات
 (20مــادة )

لفة أي من مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب عىل مخا
ف ( من هذا القانون بغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز عرشة أال  15، ) ( 14أحكام املادتني ) 

 .دينار
كام يخضع لنفس العقوبة كل من تقدم للجهاز بشكوى كيدية ثبت عدم صحتها وسببت 

 .الرضر للمشكو يف حقه
( بإسقاط العضوية وبغرامة ال تقل عن ألفي  12كام يعاقب عىل املخالفة ألحكام املادة ) 

 .دينار وال تجاوز عرشة آالف دينار
 
 (21مــادة )
شخص االعتباري املخالف بذات العقوبات املقررة يعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية لل

عن األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخالله بالواجبات 
 .التي تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع الجرمية

ات مالية بالتضامن عن الوفاء مبا يحكم به من عقوب ويكون الشخص االعتباري مسئوالً
  عتباري أو لصالحه.وتعويضات إذا كانت املخالفة قد ارتكبت من أحد العاملني به باسم الشخص اال 

 
 (22مــادة )

( من  21(، )  20(، )  19تنرش األحكام الصادرة باإلدانة يف الجرائم املشار إليها يف املواد ) 
 .نفقة املحكوم عليههذا القانون يف الجريدة الرسمية ويف جريدتني يوميتني عىل 

 أحكام ختامية
 
 (23مــادة )

ال يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف 
 .هذا القانون إال بطلب كتايب من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء عىل موافقة مجلس اإلدارة

لس التصالح مع املتهم يف أي من ويجوز لرئيس مجلس اإلدارة بناء عىل موافقة املج
 تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ للجهاز ال يقل عن الحد األقىص للغرامة وال
يجاوز مثليه، ويرتتب عىل التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، مع عدم املساس بالحقوق املدنية 

 .للمترضر من الجرمية
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 (24مــادة )

قرارات اإلدارية التي تصدر تطبيقا ألحكام هذا القانون والئحته يكون الطعن يف ال
 .التنفيذية أمام الدائرة اإلدارية، وتنظر هذه الطعون عىل وجه الرسعة

 .ويجوز اللجوء إىل التحكيم القضايئ لحسم أي منازعات تنشأ بصدد تنفيذ أحكام هذا القانون
 

 (25مــادة )
ذوي السيطرة يف تاريخ العمل بهذا القانون  عىل األشخاص الذين توافرت فيهم صفة

إخطار الجهاز بذلك، وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات ومواعيد هذا اإلخطار ويعاقب عىل مخالفة 
 .أحكام هذه املادة بالغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز عرشة آالف دينار

 
 (26مــادة )

ن كام تلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل األول هذا القانو  أحكام يلغى كل حكم يخالف
بعنوان املنافسة غري  1980( لسنة  68من الباب الثالث من الكتاب األول من قانون التجارة رقم ) 

 .1996( لسنة  13املرشوعة واالحتكار واملضافة بالقانون رقم ) 
 
 (27مــادة )

 .خالل ستة أشهر من تاريخ نرشهيصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون 
 
 
 (28مــادة )

ذا القانون ويعمل به هتنفيذ أحكام  -كل فيام يخصه  -والوزراء  عىل رئيس مجلس الوزراء
 من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية.بعد ستة أشهر 

 أميـر الكويـت
 صباح األحمد الجابر الصباح
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 املذكرة اإليضاحية

 

  يف شأن حامية املنافسة 2007( لسنة 10للقانون رقم )املذكرة اإليضاحية 
 ( لسنة 2املذكرة اإليضاحية للقانون رقم )( 10بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2012

 يف شأن حامية املنافسة 2007لسنة 

 2007( لسنة 10املذكرة اإليضاحية للقانون رقم )

 يف شأن حامية املنافسة

يتي مـن حريـة املنافسـة، فـإن حريـة مامرسـة النشـاط بناًء عىل مـا كفلـه الدسـتور الكـو
االقتصادي مكفولة للجميع عىل نحو ال يؤدي إىل تقييد املنافسة الحرة أو منعها أو اإلرضار بها 

 دون اإلخالل مبا تقيض به املعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة يف دولة الكويت.

العوملة االقتصـادية ومـا تبعهـا مـن  ويف ضوء ما شهدته السنوات األخرية من بزوغ نجم
ــد دور القطــاع الخــاص وانتشــار سياســة التحــرر االقتصــادي وتســابق دول العــا  املتقدمــة  تزاي
ــاره مــن القــوانني  ــة املنافســة( باعتب ــة ترشــيع )حامي ــة نحــو تضــمني ترشــيعاتها الوطني والنامي

 االسرتاتيجية يف االقتصاديات الحرة، تم إعداد هذا القانون.

( 68لتعـديل أحكـام قـانون التجـارة رقـم ) 1996( لسنة 13رغم من صدور القانون رقم )فبال
مكرر د،  60مكرر ج،  60مكرر ب،  60مكرر  أ،  60مكرر،  60مواد جديدة بأرقام  6بإضافة  1960لسنة 
در مكرر ه لتنظيم املنافسة ومنع االحتكار إال أن األحكام التي تضمنتها تلك املواد ال تـوفر القـ 60

الكــايف للتصــدي للمنافســة غــري املرشــوعة واملامرســات االحتكاريــة الضــارة يف كافــة أســواق 
األنشطة االقتصادية املختلفة يف ظل تزايد دور القطـاع الخـاص يف تلـك األنشـطة كـام   تـوفر 

 تلك املواد اآللية املناسبة لوضع تلك األحكام موضع التنفيذ، ويتضح ذلك مام ييل:

د تركز أحكامها عىل النشـاط التجـاري دون النشـاط اإلنتـاجي وبصـفة خاصـة أن هذه املوا  -1
ــة التنميــة االقتصــادية يف الســنوات  ــاجي الصــناعي الــذي ســيقود عجل النشــاط اإلنت
القادمة، حيث يجب أن ينظم القانون تكوين الكيانات اإلنتاجية الكبـرية ومبـا يحـول دون 

 قيامها مبامرسات احتكارية ضارة.

تلك املواد ال توفر، كام هو الحال يف كافة الترشيعات املامثلة، جهازًا مستقالً أن أحكام   -2
متخصصاً يتوىل تنفيـذ مـواد القـانون مـن خـالل تـوفري قاعـدة بيانـات ومعلومـات عـن 
الطاقات اإلنتاجية وحجم اإلنتاج واملبيعات للسلع التي يتم تـداولها يف السـوق، كـام 

الشكاوى مـن املامرسـات الضـارة والتحقـق منهـا، يتلقى اإلخطارات وطلبات الفحص و 
ويف حالة التثبت منها يطالـب بإصـالحها، وإذا   يجـاب لطلبـه يـتم تطبيـق العقوبـات 

 الواجبة وتتضح أهمية هذا الجهاز مام ييل:

أن هناك كثرياً من الرشكات ورجال األعامل يسعون للدخول إىل األسواق سـواء يف مجـال  -
 يســتطيعون الــدخول بســبب مامرســات احتكاريــة خاطئــة وال يــدركون اإلنتــاج أو التوزيــع وال

متاًمــا أن تلــك املامرســات خاطئــة ومــن ثــم فعــدم وجــود الجهــاز يحــول دون إزالــة تلــك 
املامرسات وبالتايل يحول دون دخولهم إىل األسواق، وحتى لو عرفـت الرشـكات ورجـال 



11 
 

التها والـدخول إىل األسـواق إال األعامل أن تلك املامرسات خاطئة فإنهم ال يستطيعون إز 
 بعد اللجوء إىل القضاء، مام يضطرهم إىل رصف النظر عن مامرسة النشاط االقتصادي.

إن املامرسات الضارة ال تقترصـ عـىل املامرسـات الخاطئـة غـري املرشـوعة، فهنـاك بعـض  -
ومن املامرسات املباحة يرتتب عليها مساس باملنافسة الحرة ومامرسات احتكارية ضارة، 

ثم فإن وجود الجهاز املختص هو وسيلة الترشيع يف تعيـني الضـار مـن األفعـال املباحـة 
 ومتييزها عن غري الضار منها.

ــات االنــدماج واالســتحواذ بــني املؤسســات   -3 ــة عــىل عملي ــا للرقاب ال تتضــمن املــواد أحكاًم
ضـارة  والرشكات املختلفة، حتى ال يكون الغرض منها القيـام بأيـة مامرسـات احتكاريـة

 وذلك يف ضوء تشجيع الدول لتلك العمليات إليجاد الكيانات الكبرية.

  تتضمن املواد تحديد املراكز االحتكارية بدقة حيـث إن تحديـد املركـز االحتكـار تقـديري   -4
بينام تحدده الترشيعات األخرى بنسبة محددة من السيطرة عىل السوق ترتاوح ما بني 

35 ،%66.% 

جواز إخضاع وزيـر التجـارة والصـناعة بعـض السـلع والخـدمات لنظـام  تضمنت إحدى املواد  -5
التسعري حامية لالقتصاد الوطني، وإذا جاز ذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي ينتجها 
القطاع العام، فإنه ال يجوز بالنسبة للسلع والخدمات التي ينتجها القطـاع الخـاص حيـث 

 نظمة التجارية الدولية.يتعارض ذلك مع آليات السوق ومع متطلبات م

تناولت املواد املامرسات االحتكارية الضارة وحاالت املنافسة غري املرشوعة عىل سـبيل   -6
املثال يف حني تناولتها الترشيعات األخرى عىل سبيل الحرصـ، وذلـك يف ظـل وجـود 
جهاز مستقل مسؤول عن تنفيذ األحكام الواردة يف تلك الترشيعات يستطيع اكتشاف 

 سات ضارة مستجدة.أي مامر 

  تأخذ تلك املواد يف الحسبان البعد الجغرايف للسوق حيث ال تفرق بـني اإلنتـاج بقصـد   -7
التوزيع الداخيل واإلنتاج املخصص للتصدير، ومن ثم يرتتب عىل تنفيذ األحكام الـواردة 
يف تلك املواد إضعاف فرصـة رجـال األعـامل يف زيـادة التصـدير ومنافسـة الرشـكات 

 ة.العاملي

 

ونتيجـة لقصـور األحكــام الـواردة يف الترشـيعات الراهنــة وتزايـد دور القطـاع الخــاص يف 
السنوات األخرية وتزايد حاالت الدمج واالستحواذ، فقد شـهدت األسـواق الكويتيـة ظهـور شـبهات 
ملامرسات احتكارية ووجود ثغرات ينفذ منها املتالعبون بآليات السوق ومن ثم فقد استلزم األمر 

اد ترشـيع مسـتقل وشـامل وفعـال لحاميـة املنافسـة ومنـع االحتكـار يف األسـواق الكويتيـة إعد
اسرتشاداً باإلطـار العـام لهـذا القـانون الـذي أعدتـه منظمـة االنكتـاد ملسـاعدة الـدول املختلفـة 
وتشجيعها عىل سن هذا الترشيع، وباألحكام الواردة يف ترشيعات الدول املختلفة التي سـبقتنا 

 ترشيع.يف سن ال

ويستهدف هذا القانون ضبط آليـات السـوق ورفـع كفـاءة أدائهـا لضـامن وجـود منافسـة 
رشيفة وعادلة يف السوق، تحقق الحامية للمستهلكني بتوفري سـلعة أو خدمـة رخيصـة بجـودة 
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عالية، وتحقق الحامية للمنتجني بتنظيم تكوين الكيانات اإلنتاجية الكبرية دون مامرسـات احتكاريـة 
إطار أسس وقواعد قانونية عادلة تشـجع االسـتثامرات وتحفـز الرشـكات العامليـة عـىل  ضارة يف

االستثامر املبارش والغري مبارش يف الكويت نتيجة لوجود سوق مستقرة تحكمهـا آليـات منظمـة 
تساهم يف تعظيم الفوائد املتوقعة من عمل األسواق يف ظل آليات الحرية االقتصـادية، ومـن 

 تنفيذ القانون تحقيق التوازن بني مصالح املنتج واملستهلك وتوفري السلع ثم فسوف يرتتب عىل
بجودة عالية وأسعار رخيصة فضالً عن استقرار األسعار واختفـاء األزمـات املفتعلـة واملكـررة يف 

 أسواق السلع املختلفة.

كـام يســتهدف هــذا القــانون تــوفري االسـتحقاقات املطلوبــة لتعــامالت دولــة الكويــت مــع 
كتالت االقتصادية الدوليـة واملـنظامت االقتصـادية الدوليـة حيـث إن اتفاقـات الرشـاكة والتجـارة الت

الحرة مع الدول والتكتالت االقتصادية التي تشارك فيها دول العا  املختلفة تشـرتط وجـود نظـم 
ت ملنع االحتكار وتنظيم املنافسة يف األسواق، فإذا   يتـوافر الترشـيع املـنظم يف الترشـيعا
الوطنيـة يـتم األخــذ باألحكـام الــواردة يف ترشـيعات الــدول األخـرى، هــذا فضـالً عــن بعـض الــدول 
املتقدمة تقدمت باقرتاحات ملنظمة التجارة العاملية تسـتهدف جعـل سياسـة حاميـة املنافسـة 

 ومنع االحتكار من السياسات امللزمة للدول األعضاء يف املنظمة.

انون لحامية املنافسة ويتكون من خمسة أبواب عىل يف ضوء ما سبق تم إعداد هذا الق
 النحو التايل:

 الباب األول: أحكام عامة.

 الباب الثاين: املامرسات الضارة باملنافسة واملخالفات االحتكارية.

 الباب الثالث: الجهاز اإلداري.

 الباب الرابع: العقوبات.

 الباب الخامس: أحكام ختامية.

 

القـانون يف مادتـه األوىل تعريـف املصـطلحات الـواردة يف  وقد تنـاول البـاب األول مـن
 القانون.

وأخضع يف مادته الثالثة األفعال الضارة املجرمة وفًقا لهذا القانون ألحكامه متى وقعت 
 خارج البالد إذا رتبت أثارها داخل الكويت.

رية وحددها وقد تناول الباب الثاين حظر املامرسات الضارة باملنافسة واملخالفات االحتكا
يف اثني عرش مخالفة وقرر السامح فقـط بـبعض تلـك املامرسـات واالتفاقـات يف حـاالت خاصـة 

 عىل أن يصدر بها قرار من الجهاز املختص وفًقا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

وحــددت املــادة السادســة نطــاق ايــان القــانون بحيــث ال يشــمل بأحكامــه املرافــق 
لوكة للدولة التي ينظمها قـانون خـاص وبعـض األنشـطة األخـرى التـي ال تـؤثر واملرشوعات املم

 بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف املنافسة الحرة.
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كام حددت املادة السابعة ايان القـانون عـىل حـاالت إسـاءة اسـتعامل حقـوق امللكيـة 
آثــار ضــارة باملنافســة الفكريــة واملعــامالت التجاريــة وبــراءات االخــرتاع والنرشــ إذا أدى ذلــك إىل 

 وحامية التجارة الحرة.

وفرضت املادة الثامنة التزاماً عىل األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الـراغبني يف كسـب 
صفة ذوي السيطرة أو زيادة السيطرة وفًقا ألحكام هذا القـانون بصـورة إخطـار الجهـاز املخـتص 

 التخاذ إجراءاته يف هذا الشأن.

عىل من يحملون هذه الصفة، وقت بداية العمل بهـذا القـانون، بإخطـار  كام فرضت التزاًما
الجهاز املختص خالل ستة أشهر من تاريخ صـدور الالئحـة التنفيذيـة، التـي يجـب أن تتضـمن تحديـد 

 املواعيد وإجراءات اإلخطار.

وتضــمن البــاب الثالــث أحكــام تشــكيل جهــاز حاميــة املنافســة ومكافحــة وتنظــيم االحتكــار 
املادة العارشة أهم اختصاصاته ونصت املادتان الحادية عرش والثانية عرشـ عـىل تشـكيل وحددت 

 الجهاز وضوابط اتخاذه لقراراته.

وأضفت املادة الرابعة عرش صفة الرسـية عـىل البيانـات واملعلومـات املتعلقـة بالحـاالت 
 مت من أجلها.الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وحظرت استخدامها لغري األغراض التي قد

وأضــفى القــانون عــىل بعــض العــاملني بالجهــاز الــذين يحــددهم وزيــر التجــارة والصــناعة 
باالتفاق مع رئيس مجلس إدارة الجهاز صفة الضـبطية القضـائية عـىل أن تحـدد الالئحـة التنفيذيـة 

 اختصاصاتهم وألزم الجهات املشمولة أحكام هذا القانون بتمكينهم من أداء مهامهم.

ادة الثامنة عرش عىل منح الجهاز سلطة تكليف املخالف بإزالة املخالفة ووقف ونصت امل
 املامرسة املحظورة باعتباره تدبريًا ايعاً دون إخالل باملسؤولية الجزائية.

وتضمن الباب الرابع العقوبات للمخالفات التي تضمنها القانون يف أبوابه الثالثة وشـملت 
املصـادرة أو إسـقاط العضــوية حسـب املخالفـة املقــررة يف  فـرض عقوبـات الغرامـة املاليــة أو

 القانون.

 كام حرص القانون عىل نرش أحكام اإلدانة يف الجريدة الرسمية وجريدتني يوميتني.

وسمح القانون يف املادة الثالثة والعرشين بالتصالح مع مرتكب املخالفة بضوابط معينـة 
 دين.مع عدم اإلخالل بحق املترضر يف التعويض امل
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 2012( لسنة 2املذكرة اإليضاحية للقانون رقم )

 2007( لسنة 10بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 يف شأن حامية املنافسة

 

ملا كانت إدارة املرافق العامة بطبيعتها يجب أن تتسـم باملرونـة الالزمـة ألداء وظيفتهـا 
نظمـة ألعـامل التجـارة ومواكبـة وإداراتها مبا يتامىش مع التطور الرسيع يف مجال القوانني امل

القواعد واملبادئ الدولية التي تحكم قواعد منظمة التجارة العامليـة األمـر الـذي رؤي معـه أن 
مبــا يعطـي املرونــة الكاملـة للســلطة  2007( لسـنة 10( مــن القـانون )11يـتم تعـديل نــص املـادة )

تحقـق املصـلحة العامـة والتـي التنفيذية املمثلة يف مجلس الوزراء يف تقدير املالمئات التي 
من بينها مالمئة تشكيل مجلس إدارة جهاز حامية املنافسـة مبـا يتـيح أداء دوره بالشـكل املـؤثر 
ومنح مجلس الوزراء املرونة الكافية يف تحديد الدرجة املالية لكل من الرئيس واملدير التنفيذي 

س حكم النص برمته مع كون الجهـاز ال فضالً عن تحديد املكافآت املالية لباقي األعضاء حتى يتجان
 يخضع أصالً للنظم املقررة للعاملني املدنيني بالدولة. 

( وفقاً ملا جاء يف املادة األوىل من هذا القـانون حيـث 11لذلك رؤي تعديل املادة رقم )
اشرتطت التفرغ يف عضوية مجلس اإلدارة وجعلت مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديـد مـرة 

 ، ووضعت رشوطاً يجب توافرها يف اختيار األعضاء واملدير التنفيذي. واحدة

( عىل أن تدرج االعتامدات املالية الالزمة لجهاز حاميـة املنافسـة ضـمن 13ونصت املادة )
 أبواب مرصوفات امليزانية املختلفة مبيزانية وزارة التجارة والصناعة.

مكـرراً( بشـأن النظـام الـوظيفي  11بـرقم ) وأضافت املادة الثانية إىل القـانون نصـاً جديـداً 
 للعاملني بالجهاز.

ونصت املادة الثالثة عىل استعجال العمل بالقانون، فتطلبت أن يعمل به بعـد أسـبوع مـن 
 تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية.

 

 


