قانـون رقم  13لسنة 2016
 -بعد االطالع على الدستور،

بتنظيم الوكــاالت التجاريــة

 وعلى مرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة  1955وتعديالته، -وعلى املرسوم رقم ( )1لسنة  1959بنظام السجل التجاري،

 -وعلى القانون رقم ( )16لسنة  1960إبصــدار قانون اجلزاء والقوانني املعدلة له ،

 وعلى القانون رقم ( )17لسنة  1960إبصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية والقوانني املعدلة له، -وعلى القانون رقم ( )36لسنة  1964بشأن تنظيم الوكاالت التجارية،

 وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )38لسنة  1980إبصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له، -وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )67لسنة  1980إبصدار القانون املدين وتعديالته،

 -وعلى املرسوم ابلقانون رقم ( )68لسنة  1980إبصدار قانون التجارة والقوانني املعدلة له،

 وعلى القانون رقم ( )79لسنة  1995يف شأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفـاع ابملرافق واخلدمات العامة، وعلى القانون رقم ( )5لسنة  2003بشأن املوافقة على االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول جملس التعاون، -وعلى القانون رقم ( )10لسنة  2007يف شأن محاية املنافسة وتعديله،

 -وعلى القانون رقم ( )6لسنة  2010يف شأن العمل يف القطاع األهلي وتعديالته،

 وعلى القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته، -وعلى القانون رقم ( )111لسنة  2013بشأن تراخيص احملالت التجارية،

 وعلى القانون رقم ( )116لسنة  2013يف شأن تشجيع االستثمار املباشر يف دولة الكويت ، وعلى القانون رقم ( )39لسنة  2014يف شأن محاية املستهلك، -وعلى القانون رقم ( )1لسنة  2016إبصدار قانون الشركات،

وافق جملس األمة على القانون اآليت نصه  ،وقد صدقنا عليه وأصدرانه-:
املادة األوىل

يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ابلوكالة التجارية كل اتفاق يعهد مبقتضاه من له احلق القانوين إىل اتجر أو شركة يف الدولة

ببيع أو ترويج أو توزيع سلع أو منتجات أو تقدمي خدمات بصفته وكيالً أو موزعاً أو صاحب امتياز أو صاحب ترخيص للمنتج

أو املورد األصلي نظري ربح أو عمولة.

املادة الثانية

مع مراعاة القواعد اليت يتضمنها القانون رقم ( )68لسنة  1980املشار إليه يف شأن الوكاالت التجارية  ،جيوز أن يكون للموكل

أكثر من وكيل وموزع .

ويشرتط فيمن يزاول أعمال الوكاالت التجارية ما يلي -:

 -1أن يكون شخصاً طبيعياً أو جمموعة أشخاص طبيعيني من حاملي اجلنسية الكويتية ،أو أن يكون شخصاً اعتبارايً ،على أال
تقل حصة الشريك الكوييت يف رأس ماله عن . %51

 -2أن يكون مقيداً يف السجل التجاري.

 -3أن يكون مرخصاً له مبزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.

 -4أن يكون مرتبطاً ابملوكل بعقد وكالة مباشرة ،أو مرتبطاً مبن له احلق القانوين يف متثيله.
يشرتط أن يتضمن عقد الوكالة التجارية البياانت اآلتية:

املادة الثالثة

 -1اسم الوكيل أو املوزع  ،واسم املوكل وجنسيته.

 -2السلع أو املنتجات أو اخلدمات اليت يشملها العقد.

 -3حقوق والتزامات كل من املوكل والوكيل أو املوزع ،ومدى مسؤولية املوكل عن التزامات الوكيل يف جمال متثيله له.
 -4منطقة عمل الوكيل أو املوزع.
 -5مدة الوكالة وكيفية جتديدها.

 -6كيفية إهناء الوكالة وانقضائها.

 -7أي شروط أخرى يتم االتفاق عليها بني املوكل والوكيل أو املوزع وال تتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة الرابعة

ال ينحصر استرياد أو توفري أي سلعة أو منتج يف وكيلها أو موزعها وإن كان حصرايً ،ولو اشتملت على حق استخدام العالمة
التجارية ،شريطة أن تتوافر يف من يستوردها أو يوفرها شروط وأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

ويف مجيع األحوال جيب أن تتوافر يف السلع اليت يتم استريادها أو توفريها الشروط واملواصفات القياسية العاملية واخلليجية املعتمدة
يف دولة الكويت ،وشروط كفالة املصنع اليت يلتزم هبا الوكيل ،وأن يتم التعامل ابملثل مع الوكالء واملوزعني لنفس السلع واملنتجات

لدى دول جملس التعاون اخلليجي.

املادة اخلامسة

يقدم الوكيل أو املوزع للسلع واملــنتجات  -إذا ما مت استريادها من قبل طرف اثلث  -خدمات الصيانة واإلصالح اليت يقدمها
للسلع اليت يتوىل تسويقها يف الكويت ،وذلك يف حالة موافقة املنتج أو املوكل على كفالــة هذه السـلع واملنتجات وما يلزمهـا من

خدمات ،وبشرط أن تكون السلعة أو املنتج اليت استوردها الطرف الثالث من ذات نوع السلع واملنتجات اليت يتوىل الوكيل أو
املوزع تسويقها يف الكويت ،وأن تتوافر يف هذه السلع شروط ومقاييس اجلودة العاملية ومواصفاهتا اخلليجية وأن تكون خالية من

أي عيوب يف التصنيع.

وتشـمل اخلدمات توفري قطع الغيار ابلنسبة للسلع واملنتجات املشار إليها يف الفقرة السابقة ،وكذلك توفري الصيانة هلا بذات

شروط الكفالة دون استيفاء أي زايدة على األسعار اليت تقدم لعمالء الوكيل.
املادة السادسة

يستمر العمل بسجل الوكاالت التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة ،وتقيد فيه مجيع الوكاالت التجارية املقبولة وفقاً
ألحكام هذا القانون.
وال يعتد أبي وكالة جتارية غري مقيدة يف هذا السجل ،كما ال تسمع الدعوى بشأهنا.
املادة السابعـة

جيب على الوكيل أو املوزع يف الوكالة التجارية أن يطلب قيدها يف سجل الوكاالت التجارية على النموذج املعد لذلك.

وجيب على وزارة التجارة والصناعة أن تبت يف الطلب املقدم إليها لقيد الوكالة التجارية خالل ثالثني يوماً من اتريخ تقدميه على

النموذج املعد لذلك ،وإال اعترب الطلــب مرفوضاً  .وعليها أن متنح الوكيل الذي قُبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة يف السجل

املعد لذلك.

وجيب على من قبل طلبه اإلعالن يف اجلريدة الرمسية بقيد الوكالة ومجيع البياانت اجلوهرية املتعلقة هبا  ،ويتعني عليه ابإلضافة
لذلك اإلعالن يف جريدتني يوميتني إذا كان للمنتج أو للسلعة وكيل آخر مقيد  ،وذلك خالل أسبوعني من اتريخ قيد الوكالة ،

وإال أوقف قيده حىت متام اإلعالن .

املادة الثامنة

لوزارة التجارة والصناعة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية ،وعليها إخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول ،أو أبي وسيلة أخرى يتحقق هبا اإلخطار.

وملن رفض طلبه أو مل يبت فيه خالل ثالثني يوماً وفقاً للمادة السابقة ،أن يطعن يف القرار أمام احملكمة املختصة خالل ستني

يوماً من اتريخ إعالنه ابلرفض ،أو من اتريخ مضي املدة املشار إليها

املادة التاسـعة

مع مراعاة أحكام الوكاالت التجارية يف قانون التجارة الكوييت ،جيوز إعادة قيد الوكالة يف سجل الوكاالت التجارية ابسم وكيل

جديد يف احلاالت التالية:

أ  -أن تكون الوكالة املسجلة سابقاً قد انتهت ابلرتاضي بني أطرافها.

ب  -أن تكون الوكالة املسجلة سابقاً قد ألغيت حبكم قضائي واجب النفاذ.
ج  -أن تكون الوكالة املسجلة سابقاً قد انتهى أجلها احملدد يف عقد الوكالة.

وال جيوز للموكل إهناء العقد دون اإلخالل به من قبل الوكيل وإال كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي حلقه من جراء هذا اإلهناء

 ،ويبطل كل اتفاق خيالف ذلك .

يلتزم الوكيل أو املوزع حسب األحوال مبا يلي:

املادة العاشــرة

بشكل ٍ
ٍ
كاف ،وكذلك احلال لقطع الغيار ابلنسبة
 -1توفري السلع أو املنتجات أو اخلدمات اليت حتتاجها وكالته بصفة دائمة
للسلع اليت حتتاج إليها ،وذلك بشرط استمرار توافرها يف بلد اإلنتاج.

 -2توفري الورش الالزمة للصيانة والتصليح اليت حتتاجها السلع حمل الوكالة ،وتقدمي مجيع الضماانت اليت يقدمها املنتجون مع
مراعاة املواصفات القياسية للدولة.

 -3االحتفاظ ابملستندات املوضحة ألسعار السلع من مصادرها ابإلضافة إىل مستندات أتمينها وشحنها ونقلها ورسومها اجلمركية
على أن حتدد الالئحة التنفيذية املصروفات غري املستندية.

ويف حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل أو املوزع املشار إليهما ملدة ستة أشهر من اتريخ انتهائها ،أو إىل حني تعيني وكيل

أو موزع جديد أيهما أقرب.

املادة احلادية عشرة

جيوز للوكيل أو املوزع أن يعني مديراً إلدارة وكالته ،وعليه إخطار وزارة التجارة والصناعة ابسم هذا املدير خالل ثالثة أشهر من
اتريخ تعيينه ،وذلك خبطاب مسجل.

ومع عدم اإلخالل مبسؤولية الوكيل أو املوزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤوالً عن كل تصرف يقع منه ابملخالفة ألحكام هذا

القانون.

املادة الثانية عشرة

جيوز لكل ذي مصلحة أن حيصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد يف سجل الوكاالت التجارية،

ويف حالة عدم القيد يُعطى شهادة بذلك.

املادة الثالثة عشر

يصدر وزير التجارة والصناعة الئحة بقيمة الرسوم املستحقة لتنفيذ هذا القانون.
املادة الرابعـة عشر

جيب على الوكيل أو املوزع أو من ينوب عنه أو الورثة ،وكذلك على مدير الشركة الوكيلة أو املوزعة أن يقدم إىل الوزارة طلباً
لشطب قيد الوكالة من سجل الوكاالت التجارية خالل ثالثة أشهر من اتريخ انتهاء الوكالة ألي سبب من األسباب ،أو حلدوث

فقدان الوكيل أو املوزع ألي من الشروط املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانون ،على أن يكون هذا الطلب مشفوعاً
ابملستندات املؤيدة له.
وجيب على األشخاص املشار إليهم يف الفقرة األوىل عند حدوث تغيري أو تعديل يف بياانت الوكالة أن يتقدموا بطلب التأشري
بذلك يف السجل املشار إليه ،وذلك خالل ثالثة أشهر من اتريخ التغيري أو التعديل.
املادة اخلامسة عشر

يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار كل من ذكر يف املكاتبات ،أو املطبوعات املتعلقة

أبعمال وكالته التجارية ،أو نشر أبي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات

دون أن يكون وكيالً مقيداً يف سجل الوكاالت التجارية.

ويف حالة العود يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تزيد على عشرين ألف دينار.

وجيوز احلكم إبغالق احملل الذي وقعت فيه املخالفة ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر ،أو إبلغاء الرتخيص وإغالق احملل هنائياً ،وتعلق على
ابب احملل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق احلكم الصادر إبغالق احملل.

املادة السادسـة عشر

يعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف املادة اخلامسة عشر كل من قدم إىل اجلهة املختصة أو غريها من اجلهات الرمسية معلومات
أو بياانت يعلم أهنا غري صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة يف سجل الوكاالت التجارية ،أو شطبها ،أو تعديل البياانت اخلاصة هبا،

وأتمر احملكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البياانت وفقاً لألوضاع ويف املواعيد اليت حتددها.
املادة السابعة عشر

مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على ألفي دينار كل

من خالف أحكام البندين ( )1و( )2من املادة العاشرة من هذا القانون ،وذلك مع التزامه ابلتعويض وفقاً لقواعد املسؤولية املدنية

عند االقتضاء.

كما يعاقب بغرامة ال تقل عن مخسمائة دينار وال جتاوز مخسة آالف دينار كل من خيالف أحكام املادة الرابعة عشر من هذا

القانون .

املادة الثامنة عشر

يكون للموظفني الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ملراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً
له صفة الضبطية القضائية ،وهلم يف سبيل ذلك حق دخول احملالت واملنشآت ،وتفتيشها ،واالطالع على مستنداهتا وسجالهتا،

وحترير حماضر ضبط املخالفات هلذا القانون ،وعليهم االلتزام بسرية املعلومات اليت يطّلعون عليها حبكم وظائفهم.
وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية القيام أبعمال وإجراءات الضبطية القضائية .
املادة التاسعة عشر

تتوىل النيابة العامة التحقيق ،والتصرف ،واالدعاء يف اجلرائم اليت
تقع ابملخالفة ألحكام هذا القانون.

املادة العش ــرون

ختتص حماكم الكويت جبميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ،وجيوز االتفاق على اللجوء إىل التحكيم لتسوية

املنازعات .

املادة احلاديـة والعشـرون

يصدر وزير التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة هلذا القانون خالل مدة ستة أشهر من اتريخ نشر القانون ابجلريدة

الرمسية.

يلغى القانون رقم ( )36لسنة  1964املشار إليه .

املادة الثانية والعشرون
املادة الثالثة والعشرون

كل فيما خيصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
على رئيس جملس الوزراء والوزراء – ّ

أمري الكويت

صباح األمحد اجلابر الصباح
صدر بقصر السيف يف  27 :مجادى األوىل  1437هـ
املوافق  6 :مـ ـ ــارس  2016م

املذكـرة اإليضاحيـة
للقانـون رقم  13لسنة 2016
بتنظيم الوكــاالت التجـارية

نظراً ملضي أربعة عقود على العمل ابلقانون رقم ( )36لسنة  1964بشأن تنظيم الوكاالت التجارية ،تطورت خالهلا احلركة
التجارية واالقتصادية تطوراً سريعاً وملحوظاً حملياً ودولياً .فكان ال مناص من إعادة النظر يف مواد هذا القانون ووضع قانون جديد
يتناسب مع الوضع القائم ومبا يواكب أوضاع التطور يف جمال تنظيم الوكاالت التجارية.

لذلك أعد هذا القانون الذي تناولت نصوصه أحكام االشتغال ابلوكالة التجارية يف شـقيها اإلجرائي والشكلي تكملة للقواعد
املوضوعية الواردة يف قانون التجارة الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم ( )68لسنة  ،1980والذي نظمها ابعتبارها من العقود املسماة
يف الفصل اخلامس من الباب الثاين .

وقد تضمن هذا القانون  23مادة ،حيث تضمنت املادة ( )1تعريف الوكالة التجارية أبهنا كل اتفاق يعهد مبقتضاه من له احلق

القانوين إىل اتجر أو شركة يف الدولة ببيع ،أو ترويج ،أو توزيع سلع ،أو منتجات ،أو تقدمي خدمات بصفته وكيالً ،أو موزعاً ،أو

صاحب امتياز ،أو صاحب ترخيص للمنتج ،أو املورد األصلي نظري ربح أو عمولة .

كما تضـمنت املادة ( )2الشروط اليت يلزم توافرها فيمن يزاول أعمال الوكاالت التجارية ،مع مراعاة النصوص اليت تضمنها قانون
التجارة الكوييت يف شأن الوكاالت التجارية  ،مع جواز أن يكون للموكل أكثر من وكيل أو موزع .

وتضمنت املادة ( )3البياانت اليت جيب أن يتضمنها عقد الوكالة التجارية ،وحتتوي على ستة بياانت ضرورية  ،فضالً عن أي
بياانت أو شروط أخرى يتم االتفاق عليها بني املوكل والوكيل وال تتعارض مع أحكام هذا القانون .

وتضمنت املادة ( )4أحكام منع االحتكار ،ونصت على أن ال ينحصر استرياد أو توفري أي سلعة أو منتج يف وكيلها أو موزعها
وإن كان حصرايً ،ولو اشتمل العقد على حق استخدام العالمة التجارية ،شريطة أن تتوافر يف من يستوردها أو يوفرها الشروط

اليت حيددها القانون والئحته التنفيذية ،وجيب أن تتوافر يف السلع اليت يتم استريادها أو توفريها الشروط واملواصفات القياسية

العاملية واخلليجية املعتمدة يف دولة الكويت ،وشروط كفالة املصنع اليت يلتزم هبا الوكيل ،وأن يتم التعامل ابملثل مع الوكالء واملوزعني

لنفس السلع واملنتجات لدى دول جملس التعاون اخلليجي .

ونصت املادة ( )5على وجوب التزام الوكيل أو املوزع أبن يقدم للسلع واملنتجات إذا ما مت استريادها من قبل طرف اثلث مجيع
اخلدمات اليت يقدمها للســلع اليت يتوىل تسويقها يف الكويت ،على أن تشمل اخلدمات توفري قطع الغيار ابلنسبة للسلع واملنتجات

اليت حتتاج إىل قطع غيار ،وكذلك توفري الصيانة هلا بذات شروط الكفالة وبذات األسعار اليت تقدم لعمالء الوكيل .

ونصت املادة ( ) 6على استمرار العمل بسجل الوكاالت التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة ،على أن تقيد فيه مجيع
الوكاالت املقبولة لدى وزارة التجارة والصناعة بعد نفاذ هذا القانون حبيث ال يعتد أبي وكالة جتارية غري مقيدة يف هذا السجل،

وال تسمع الدعوى بشأهنا .

وبينت املاداتن ( ) 8(،)7إجراءات قيد الوكالة التجارية يف سجل الوكاالت التجارية وذلك بتقدمي الطلب من الوكيل لقيد الوكالة

التجارية يف السجل اخلاص بذلك على النموذج املعد لذلك ،وعلى وزارة التجارة والصناعة أن تبت يف الطلب خالل ثالثني يوماً
من اتريخ تقدميه ،ويف حال عدم الرد يعترب الطلب مرفوضاً  ،وجيب على من قُبل طلبه اإلعالن يف اجلريدة الرمسية بقيد الوكالة
ومجيع البياانت اجلوهرية املتعلقة هبا  ،ويتعني عليه ابإلضافة لذلك اإلعالن يف جريدتني يوميتني إذا كان للمنتج أو للسلعة وكيل

آخر مقيد  ،وذلك خالل أسبوعني من اتريخ قيد الوكالة  ،وإال أوقف قيده حىت متام اإلعالن .

ونصت املادة الثامنة على أن للوزارة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية وإخطار صاحب الشأن بصورة من القرار

بكتاب موصى عليه بعلــم الوصول أو أبي وسيلة أخرى يتحقق هبا اإلخطار ،وأجازت ملن رفض طلبه أن يطعن يف قرار الرفض

أمام احملكمة املختصة خالل ستني يوماً من اتريخ إعالنه وأجازت كذلك ملن مل يبت يف طلبه خالل ثالثني يوماً واعترب مرفوضاً وفقاً
للمادة السابعة أن يطعن يف قرار الرفض الضمين خالل ستني يوماً بعد مضي الثالثني يوماً املشار إليها .

وأجازت املادة ( )9إعادة قيد الوكالة يف سجل الوكاالت التجارية ابسم وكيل جديد يف حاالت معينة  ،ونصت على أنه ال جيوز
للموكل إهناء العقد دون اإلخالل به من قبل الوكيل وإال كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي حلقه من جراء هذا اإلهناء ،ويبطل

كل اتفاق خيالف ذلك.

كما بينت املادة ( )10التزامات الوكيل أو املوزع التجاري.

وأجازت املادة ( )11للوكيل التجاري أن يعني مديراً إلدارة وكالته وأن خيطر وزارة التجارة والصناعة ابسم هذا املدير خالل ثالثة
أشهر من اتريخ تعيينه وذلك خبطاب مسجل ،ويكون هذا املدير مسؤوالً عن كل خمالفة تقع منه ألحكام هذا القانون.

وأجازت املادة ( ) 12لكل ذي مصلحة أن حيصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صحيفة القيد يف سجل
الوكاالت التجارية  ،وإذا كانت الوكالة غري مقيدة يعطى الشهادة بذلك.

وأحالت املادة ( )13إىل وزير التجارة والصناعة إصدار الئحة بقيمة الرسوم املستحقة لتنفيذ هذا القانون.

وأوجبت املادة ( )14على الوكيل أو املوزع أو من ينوب عنه أو الورثة ،وأيضاً على مدير الشركة الوكيلة أو املوزعة أن يقدم إىل

وزارة التجارة والصناعة خـالل ثالثة أشـهر من اتريخ انتهاء الوكالة ألي سبب من األســباب ،أو حلدوث فقـ ــدان الوكيـل ألي شرط

من الشروط املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانون والئحته التنفيذية طلباً لشطب قيد الوكالة من سجل الوكاالت
التجارية مشفوعاً ابملستندات املؤيدة للطلب .كما أوجبت على هؤالء األشخاص املشار إليهم أن يتقدموا بطلب التأشري يف
السجل املشار إليه عند حدوث تغيري أو تعديـل يف بياانت الوكالة خالل ثالثة أشهر من حدوث التغيري أو التعديل.

وتضمنت املواد ( )17( ،)16( ،)15العقوابت اليت تطبق حال خمالفة أحكام هذا القانون.

ومنحت املادة ( )18صفة الضبطية القضائية للموظفني الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ،ويكون هلم حق
مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ،والقرارات الصادرة تنفيذاً له ،وأعطتهم احلق يف دخول احملالت واملنشآت وتفتيشها ،واالطالع

على مستنداهتا وسجالهتا ،وحترير حماضر ضبط املخالفات .وذلك وفقاً للقواعد اليت تبينها الالئحة التنفيذية يف هذا الشأن.

وأانطت املادة ( )19ابلنيابة العامة سلطة التحقيق ،والتصرف ،واالدعاء يف اجلرائم اليت تقع ابملخالفة ألحكام هذا القانون.

ونصت املادة ( )20على اختصاص حماكم الكويت جبميع الدعاوى القضائية الناشئة عن تطبيق هذا القانون ،وجيوز االتفاق على
اللجوء إىل التحكيم لتسوية املنازعات .

وأانطت املادة ( )21بوزير التجارة والصناعة إصدار الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة هلذا القانون خالل مدة ستة أشهر من
اتريخ نشر القانون ابجلريدة الرمسية.

وألغت املادة ( )22القانون رقم ( )36لسنة  1964بشأن الوكاالت التجارية.

وقررت املادة ( )23على أن يعمل هبذا القانون من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية وعلى رئيس جملس الوزراء والوزراء كل فيما
خيصه تنفيذ هذا القانون.

