 -نبذة عامة عن جهاز حماية المنافسة:

جهاز حماية المنافسة

جهاز يتمتع بالشخصية االعتبارية يشرف عليه وزير التجارة والصناعة ،ويعتبر
جهاز حماية المنافسة جهة االختصاص في تنفيذ القانون رقم ( )72لسنة 2020
بشأن حماية المنافسة و الئحته التنفيذية للرقابة واإلشراف على كيفية عمل األسواق
في الكويت.
الرؤية:
أسواق تنافسية القتصاد تنافسي.

الرسالة:
تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو االقتصادي في دولة
الكويت.

القيم:
االستقاللية  -الشفافية  -النزاهة  -الحيادية  -المساءلة
أهداف جهاز حماية المنافسة:
.1حرية المنافسة ،ومنع الممارسات االحتكارية بكافة أشكالها ،والتي من شأنها أن
تؤثر على حرية ممارسة النشاط االقتصادي.
.2توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.
.3حرية االختيار للمستهلك وتعددية األطراف االقتصادية.

.4الحفاظ على هيكل تنافسي لألسواق.
.5توعية الجمهور بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
.6العمل على ضمان االلتزام بالقانون وهذه الالئحة والقرارات والتعليمات ذات
الصلة.

اختصاصات الجهاز:
يعد الجهاز صاحب االختصاص األصيل فيما قد ينشأ -عند تطبيق أحكام القانون -من
تعارض أو تداخل مع اختصاصات األجهزة الحكومية األخرى ،ويتولى الجهاز على
األخص ما يلي:
.1تلقي الشكاوى والبالغات واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع المعلومات
والحصول على األدلة ومباشرة التحقيق بشأنها ،وعرضها على المجلس.
.2تلقي ودراسة الطلبات المنصوص عليها في المادتين ( )9و) )12من القانون
وعرضها على المجلس.
.3تلقي طلبات التسوية والتصالح وإعفاء الم َبلغ من الغرامة والبت فيها ،وتحصيل
الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.
.4إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في األسواق
للكشف عن الحاالت الضارة بالمنافسة والممارسات االحتكارية.
.5تعزيز الدعوة للمنافسة ،وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام
القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
.6إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات واإلجراءات والتدابير التي
يتخذها الجهاز والمجلس.
.7إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية للعرض على المجلس.
.8إعداد البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم.

.9إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
.10إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة الالزمة لعمل الجهاز.
.11إلزام الشركات إذا دعت الحاجة لتسيير مهام الرقابة بتقديم تقارير ومعلومات عن
أنشطتها وأعمالها لتحليلها ،وتحديث اإلطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات
المشروعة وغير المشروعة ،ومراجعة عمليات التركز أو غيرها من مهام الرقابة
المنوطة قانونا ً بالجهاز.
.12وضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع الدول األخرى
والتكتالت االقتصادية واألسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا
المنافسة والتنسيق مع األجهزة المناظرة في الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات
االهتمام المشترك لضمان التنفيذ الفعال ألحكام هذا القانون.

 .الرابط الخاص بالموقع الرسمي.
https://cpa.gov.kw/ar/Pages/default.aspx

 .3نص القانون والالئحة التنفيذية .
https://cpa.gov.kw/ar/law_fram/Pages/default.aspx

 .4وسائل األتصال ( البريد االلكتروني  ,أرقام الهواتف )..
الكويت  -شارع جابر المبارك -برج الحمرا  -دور  - 14دور 48
ساعات العمل من  8:00صباحا و حتى  3:00عصرا
أيام العمل من األحد الى الخميس
هاتف22202274 :

فاكس22202261 :
بريد

الكترونيinfo@cpa.gov.kw:

تويتر CPA_KW :
انستقرامCPAKWT:

 .5أبرز الدراسات واألبحاث المعدة للنشر.
الدراسات
الدراسات الكاملة:
دراسة قطاع التأمين.
دراسة تعزيز المنافسة في مزادات سوق الخضار والفواكه.
دراسة الحديد في دولة الكويت.
ارتفاع أسعار أجهزة الحاسوب المحمول واألجهزة اللوحية.
تحسين أداء أسواق مزادات االسماك بدولة الكويت.
تقييم المنافسة في قطاع االتصاالت بدولة الكويت.
مبادرات قيد الدراسة:
القطاع العقاري السكني.
قطاع الصيدليات.
سوق االخشاب.
االقتصاد الرقمي.
دراسة في قطاع االلمونيوم

