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 محاية املنافسة يف املشروعات املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر
 

 (دولة الكويت -سة جهاز محاية املناف - مدير إدارة التحقيقات االحتكارية والتنافسية) العنود الفهد
 

، وتؤدي إىل سول  ةةة رو تضةةة و توفمل املنت ات ى جو جود املنافسةةةة أس س ةةةاص االوتمةةةاد و  اد    ا 
 لديهاالدول اليت ادي جيد س  املتابع لجشةن  االوتمة، و منو الت ارة وتوفر سكرب ودر مو الرفاأية لج  ت ع

 تزدأرارة ابملنافسة ضيتمدى لج  ار ات الوجود جهاز حكومس مع  حل اية املنافسة وتشري ات ووانني
الشةةركات المةةةملة د س  و جو ال كس مو ذلك جن ،والمةةةملة واملتناأية المةةةرالشةةركات املتو ةة ة  فيها

، ا مثل أذ  التشةةةري اتيف الدول اليت تةيب  نه ضةةةحال لج  ار ةةةات الضةةةارة ابملنافسةةةةتقع واملتو ةةة ة 
 يتمدى لج  ار ات الضارة ابملنافسة. حيث ال يوجد وانو 

مو ت بيق سحكام وانو   ومتناأية المةةةر أس املسةةتفيد ا كربالمةةةملة وال خيفو  جو سحد س  الشةةركات 
سةةةةةي ة سو كمل ذلك مو ردع الشةةةةةركات الكربى مو تبس تار ةةةةةات ممو خالل محايتها و ، محاية املنافسةةةةةة
الكربى فرض  الشةةركات ، ميكو لقانو  املنافسةةة س  جي ل مو المةة ب  جوملنافسةةةالضةةارة ابامل ار ةةات 

ة واملتو ةةة ة  جو حواجز دخول ممةةة ن ة  جو ا  ةةةوال امل تجفة، وابلتاد مسةةةا دة الشةةةركات المةةةةمل 
 .حرية سكربسهولة و دخول ا  وال والت ارة ب

المةةةةةملة واملتو ةةةة ة  ومع ذلك، فإ  ووانني املنافسةةةةة ليسةةةةت مسةةةةؤولة يف حد ذااا  و تن ية الشةةةةركات
يت أذ  احل اية مع أتت، وم الشةةةةةركاسةةةةةة ومحايتها بةظ الن ر  و ح ولكو يت ني  جيها تشةةةةة يع املناف

 .ة المةر دد مو املسؤوليات والواجبات  جو أذ  الشركات املتو  ة والمةملة ومتناأي
نو   دم القيام ىي جيب  جو امل اطبني ىحكام القا ،الشةةةركة وحمةةةتها السةةةووية بةظ الن ر  و ح م

ك ا   2020لسةةةنة  72م ( مو القانو  رو5املادة ) جيها  تنمةةةمو التمةةةرفات الضةةةارة ابملنافسةةةة واليت 
 يجس: 

حظر على األشخاص القيام بأية اتفاقات أو أعمال مرتبطة بعالقات أفقية على النحو التايل"
ُ
 :ي

و اخلفظ سو التثبيت، الت امل بشةةكل مبا ةةر سو كمل مبا ةةر ابلرفع سحتديد س ةة ار املنت ات  ل  .س
ريد خدمة، سو ىية سو فرض سي  ةةةةةةةةةةةرود  ارية مقيدة في ا يت جق ببيع، سو توزيع  ةةةةةةةةةةةج ة، سو تو 

 .صورة سخرى مبا يت ارض مع آلية السول
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ت، سو سو املشرتل تقسيم سو اوتسام س وال املنت ات، حبسب املناطق سو حبسب ح م املبي ات .ب
 .حبسب نوع املنت ات املبا ة سو ىي و يجة سخرى

ريقة سو و ةةةةةةةةيجة لتقد  طتثبيت ك ية اإلنتاج، سو التوزيع، سو البيع ابلنسةةةةةةةةبة لجسةةةةةةةةجع، سو حتديد  .ج
 .اخلدمات

 . ج ة، سو تقد  خدمة قييد الت ور التقس سو اال تث ار ابلنسبة إلنتاج، سو توزيع، سو بيعت .د
 .نت اتم  اءات سو ال روض لبيع، سو  راء، سو توريد سية التواطؤ يف تقد  اله. 

مل ار ات االحتكاريةةةةةةة امل ار ات االحتكارية تؤثر  جو مستقبل املشرو ات المةملة حيث تؤدي أذ  ا
إلةةةةةةو التفكيك واال يةةةةةةار سو  إلةةةو ا ةةةيخ واختفاء أذ  املشةةةةةةرو ات إلةةةةةةو حةةةةةةد االنتحةةةةةةار سو بةةةةةةا دل

ة الكبملة وذلك بو ائل  دة ني فيها إلةةةةو نيب ني سو دةةةةرد ذيول لج شةةةةرو ات االحتكاريةةةةبتحويةةةةل املنت 
 .منها السج س ومنها ما يتسم ابل نف

ةةةةةي راا ونفوذأا  جو وتس و الشركات االحتكاريةةةةةة بكل وواةةةةةا مو خالل أذ  الو ائل إلةةةةةو بسةةةةة   ةةةةة
جو س  تزيةةةةةة  مو طريقهةةةا كل وت  ةةةةةةل دائ ةةةةةةا     كنة املشةةةةةةرو ة وكمل املشةةةةةةرو ةالسول بكل السبل امل
ومو سجل حتقيق ، و دارااا اوته وج جه  اجزا   ا حب جه  جو االنضةةةةةةةةةة ام اليها سو إمنافس هلا وذلك إم

راء املشةرو ات المةملة اليت أذ  النتي ة ال حت م املشةرو ات االحتكاريةة  و بذل املاليني فةس  بيل  
ع ب ضةةةةةةها  ةةةةةةةةةةةةنت  جيه ذا امتنإو ، حواذات الووائية  جو  بيل املثالريق اال تختشو منافسةةةةةةتها  و ط

كةةةةو  فةةةةس حاجة إىل مثل أذ  حربةةةةةةةةا  وا ية، ويتحقق ذلك يف كثمل مو ا حيا  يف الدول النامية التةةةةس ت
 .النو ية مو املشرو ات المةملة   ا تستو ب جانبا  كبملا  مو ال  الة

  جية التنافسةةةةةةةةةةية وت اوب امل روفة اب ةةةةةةةةةةم االحتادات االحتكارية )الكارتالت( تقوض الأذ  الرتتيبات، 
 . جيها سجهزة وأي ات محاية املنافسة يف ال امل

درة املشةةةةةةةةةرو ات المةملة وي هر أتثمل ما متار ه املشرو ات االحتكارية الكبملة مو ضةود إىل  دم وةةةةةةةةة
النتاج سو  دم وةةةةةدراا  جو االكبملة سو دارااا فةةةةةةةةةةس و ائل  جو منافسةةةةةةةةةةة املشةةةةةةةةةةرو ات االحتكاريةةةةةةةةةةة 

جو اال ت رار يف  احلمول  جو املةةةةةةةةةةواد اخلام فكل أذ  ا مةةةةةةةةةةور تض ف مو وةةةةةةةةةةدرة أذ  املشرو ات 
 .مواجهة املشرو ات االحتكارية الكبملة
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تقييدأا سو اإلضرار سة سو إ  تار ة النشاد االوتمادي  جو النحو الذي ال يؤدي إىل منع حرية املناف
فت  ا  ةةوال يسةةهم يف هبا يسةةا د املشةةرو ات المةةةملة واملتو ةة ة  جو الدخول والتو ةةع يف ا  ةةوال و 

 .سفضل جودة و  ر ى جواملنت ات وفمل زلدة  دد املشرو ات ويش ع  جو االبتكار وت

د م املشةةةةرو ات تالضةةةةارة هبا  ج  ار ةةةةاتتتمةةةةدي لإ  تنفيذ السةةةةيا ةةةةات اليت تد م حرية املنافسةةةةة و 
أا ورفع كفاءاا لتتفق مع ي  هلا منافذ تسةةةةةويق متنو ة تسةةةةةا دأا  جو زلدة إنتاجها وت وير تتالمةةةةةةملة و 

 جو اال ةةةت رار والتو ةةةع،  م ايمل اجلودة يف ا  ةةةوال اةجية وال املية، مبا يسةةةا د سصةةةحاب املشةةةرو ات
ا  ةةةةةةةس التشةةةةةةةري ية و ووضةةةةةةةع القوا د  وذلك بتوفمل البي ة املنا ةةةةةةةبة لن و و اع املشةةةةةةةرو ات المةةةةةةةةملة

م يف ا  وال اةجية ومو والتن ي ية اليت تساند سصحاب أذ  املشرو ات وتض و محاية منا بة ملنت اا
ادة تكنة  صةحاب سمهها وضةع مباد  ور ةم  ةيا ةات لج نافسةة تت تع ابلشةفافية لتحقيق سومةو ا ةتف

 .ى  ار تنافسيةاملشرو ات واملستهجكني لض ا  وصوهلم لسجع جيدة 

 :وحيث يهدف اجلهاز إىل

ن ا س  تؤثر  جو حرية  ةةحرية املنافسةةة، ومنع امل ار ةةات االحتكارية بكافة س ةةكاهلا، واليت مو  .1
 .تار ة النشاد االوتمادي

 .يةتوفمل محاية لج ت امجني يف السول امل نية مبا حيقق ال دالة والتنافس .2

ات المةةةةملة واملتو ةةة ة محاية املنافسةةةة يف الق ا ات االوتمةةةادية تسةةةا د  جو زلدة  دد املشةةةرو  فإ 
كارية سو إ ةةةةةاءة ا ةةةةةتةالل وتوفر احل اية الكامجة هلا يف تار ةةةةةة نشةةةةةاطها ومحايتها مو سي تار ةةةةةات احت

 ةة ة لنشةةاطها سو ة واملتو الوضةةع املهي و واليت مو  ةةن ا س  تؤثر  جو حرية تار ةةة املشةةرو ات المةةةمل 
ا يوفر احل اية الكامجة مبية،  جو كافة الق ا ات االوتمةةةةاد ين كس إمجاال  ا مر الذي  ،احلد منه سو من ه

يوفر ت ددية ا طراف  لكافة الق ا ات االوتمةةةةةةادية مبا فيها )املشةةةةةةرو ات المةةةةةةةملة واملتو ةةةةةة ة(، ك ا
 .الية وس  ار سول جبودة  وال ة اب يؤثر إجيااب   جو تنوع املنت ات امل روحمبا االوتمادية 

وحيث ي  ل اجلهاز مو خالل الدرا ةةةةةةةةةةةات اليت يقوم هبا لجق ا ات االوتمةةةةةةةةةةةادية يف الدولة  جو حتجيل 
س ةةاليب الت امل امل تجفة يف ا  ةةوال لجكشةةف  و احلاالت الضةةارة ابملنافسةةة وامل ار ةةات االحتكارية 

سةةيا ةةات واإلجراءات الالزمة حل اية املنافسةةة وتد ي ها، ال  ل  جو م اجلة وإورار ال وما يتبع ذلك مو
واورتاح وابداء الرسي يف مشةةرو ات القوانني والجوائ  والقرارات املت جقة حب اية املنافسةةة يف الدولة، واليت 

 .ود ت ول   ل املشرو ات المةملة واملتو  ة وحتد مو ودراا  جو دخول ا  وال، وختل ابملنافسة
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 باآلتي:اجلهاز  قام وتفعيالً لذلك

 المةةةةةملة واملتو ةةةة ة،رو ات المةةةةندول الوطس لر اية وتن ية املشةةةةبني اجلهاز و تفاأم مذكرة  توويع أوالً:
 :واليت ادف إىل

لج بادريو، وذلك  درا ةةةةةةةةة المةةةةةةةة وابت والتحدلت اليت تواجه ال رفني يف دال تقد  اخلدمات .1
 .وت وير اخلدماتلجوصول لتوصيات مشرتكة لتذليل الم وابت 

 .ة واملتو  ةتنفيذ سنش ة وبرامج تو وية مشرتكة لج بادريو وسصحاب املشاريع المةمل  .2
ة   ل  يواي ة ب واملتو ةةة ة مو خالل خجق التنسةةةيق لتحفيز سكرب  صةةةحاب املشةةةاريع المةةةةملة .3

 .منا بة، توفر هلم احل اية الكافية مل ار ة نشاطهم

كرب مو الشةةةةةباب سجلديد بني اجلانبني  ةةةةةيسةةةةةهم يف جذب  دد فت وير س ةةةةةس وووا د أذا الت او  ا
 ةةةةةةةةتشةةةةةةةة ع  لبدء مشةةةةةةةةرو ات جديدة تجا احتياجات السةةةةةةةةول اةجس مو منت ات وخدمات، ك ا
م ايمل ا  ةةةةةةةوال سصةةةةةةةحاب املشةةةةةةةرو ات القائ ة  جو ت وير منت اام لجوصةةةةةةةول هبا إىل مت جبات و 

ناأية المةةةةةر مع سحكام تو ةةةة ة والمةةةةةملة ومتالشةةةةركات امل س  ال ال املية. وكذلك إىل كيفية توافق
ام القانو  وإنفاذ ، ود م وانو  محاية املنافسةةةةةة، ابإلضةةةةةافة إىل نشةةةةةر ثقافة املنافسةةةةةة والتو ية ىحك

 .القرارات والقوانني اليت ترتقس مبستوى املنافسة يف ا  وال

 وظهر هذا التعاون جليًا يف اآلتي:

ب املشةةةةةةاريع والذي يتضةةةةةة و  ضةةةةةةوية ال ديد مو سصةةةةةةحاويام سحد االحتادات املشةةةةةةهرة حديثا  .1
كبة منهم ب دم القيام المةةةملة ابلتواصةةل مع تثجس اجلهاز وبل ويامهم بب ظ االجراءات وذلك ر 

 .جراء خيالف وانو  محاية املنافسةإي ى
فقة تركز اوتمادي صويام سصحاب املشاريع المةملة بتقد  طجبات تشاور وبل اإلخ ار بوجود  .2

اي خمالفات  نهم ابلتنكد مو مدى خضةةةةةةوع أذ  المةةةةةةفقات لجضةةةةةةواب  والقانو  لتفاديركبة م
 .لقانو  محاية املنافسة

سحكام وانو  محاية  ت بيقاة را لتزام مببتوصةةةةةةةةةياته لال اطبة ب ظ اجلهات احلكومية ويام اجلهاز مب ثانيًا:
الشةةةةركات  ورود  ةةةةكاوى يف حالاملنافسةةةةة خاصةةةةة يف من  الرخت لجشةةةةركات يف  دة و ا ات 

 .المةملة هبذا الشن 
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ة املشةةةةرو ات المةةةةةملة مع المةةةةندول الوطس لر ايابلتنسةةةةيق والت او   دة لقاءات وورش م تن ي ًا:لثثا
 .صحاب أذ  املشاريع ىحكام القانو سواملتو  ة لتو ية 

خالل الت بيق  موق يتحقاملناخ التنافسةةةةس السةةةةجيم الذي يتسةةةةم ابحلرية االوتمةةةةادية فإ   ختامًا،و
س ةةةةةةةةا ةةةةةةةةس يف انضةةةةةةةةباد  وانني محاية املنافسةةةةةةةةة هلا دور، ويتبني س  والف ال  حكام القانو 

و بني املتنافسةةةني، الشةةةركات ومنع امل ار ةةةات كمل ال ادلة يف تكويو ميدا  متكافا ومتسةةةا
طنية فضةةةةال   و وأذا يسةةةةا د  جو جذب اال ةةةةتث ارات اخلارجية وتوطني اال ةةةةتث ارات الو 

 متناأية المةر.و ص مت ثال  يف د م املشرو ات املتو  ة والمةملة لق اع اخلات وير ا


