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إرشادات جهاز حماية المنافسة  بشأن سياسة
اإلعفاء الكلي الواردة في المادة (٢٦) من

قانون حماية المنافسة
مقدمة:

 ١- تهدف تلك اإلرشادات إلى بيان سياسة الجهاز في تطبيق المادة (26) من قانون حماية المنافسة (ويشار إليه فيما يلي بمسمى "القانون")

 والتي تهدف إلى إعفاء األشخاص المخالفة من العقوبة المقررة إذا تعاونوا مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية (ويشار إليه

فيما يلي بمسمى "الجهاز") للكشف عن االتفاقات األفقية الضارة بالمنافسة والمجرمة في المادة (٦) من القانون، والتي تنص على اآلتي:

 ٢- تعد تلك الجرائم من أكثر الممارسات االحتكارية جسامة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته في التسعير

 والتسويق والبيع والشراء وغيرها من السياسات الداخلية للشركة بشكل منفرد دون أن يكون متأثًرا باألشخاص األخرى أو باالتفاق معها،

 وذلك تماشًيا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين كيانات األشخاص المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط

 على آليات العرض والطلب عن طريق المنافسة الفعالة (EFFECTIVE COMPETITION)، دون تعطيل هذه المنافسة عن طريق

المنافسة. وحيث يترتب الحد من  إلى  أساًسا  الذي يهدف  المتنافسين  أي تعاون بين  أو  السرية  المعلومات  أو تبادل  التواطؤ  أو   االتفاق 

 على مثل هذه االتفاقات ارتفاع األسعار، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض هوامش الربح أو االستثمار في خفض هوامش التكلفة

 وما يستتبعه من خلق حوافز لالستثمار في التطوير واالبتكار، وبالتالي اإلضرار بالرفاهية االجتماعية ورفاهية المستهلك وعدم كفاءة

اإلنتاج والتوزيع.

"يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.

 اقتسام األسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمالء أو نوعية المنتجات أو الحصص

السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

 التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

تقييد عمليات التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره".
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 وبسبب ضرر تلك الجرائم على االقتصاد وكونها من ِقَبل الجرائم التي يقوم فيها األطراف بالتواطؤ وبالتالي تتسم بطبيعتها التآمرية

 لمخالفة مفاهيم النزاهة والضمير اإلنساني كونها تهدف إلى التآمر على االقتصاد والمصلحة العامة الوطنية، وهو ما حدا بالفقه والمحاكم

 والسوابق القضائية األجنبية بوصفها   CONSPIRACYأو COLLUSION، فإن القانون جاء في المادة (٢٢) بإقرار غرامات في حال

 مخالفة أحكام المادة (٦) تصل إلى ١٢% من إيرادات المنتج محل المخالفة خالل فترة المخالفة أو ٥٠٠ مليون جنيه في حال تعذر حساب تلك

اإليرادات لكل شخص من مرتكبي المخالفة. وفي حالة وجود عقوبة أشد في أي قانون آخر توقع العقوبة األشد .

 ٣- وفي سبيل الكشف عن تلك الممارسات االحتكارية الضارة والتي تتسم بطابع التواطؤ والسرية بين أطرافها وتفادي الشركات لتلك

بادر من َمْن  أول  المقررة  العقوبة  لتعفي من  التنفيذية  و(٤٧) من الئحته   (٤٦) والمواد  القانون  (٢٦) من  المادة   الغرامات، فقد جاءت 

أركانها وإثبات  عنها  للكشف  الالزمة  والمعلومات  بالمستندات  وإمداده  القانون،  من   (٦) للمادة  مخالفة  بوقوع  الجهاز  بإبالغ   المخالفين 

 (اإلعفاء الكلي)، عالوًة على جواز اإلعفاء من نصف العقوبة لباقي المخالفين متى أسهموا في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها (اإلعفاء

 الجزئي).

 ١- وفي هذا الصدد، يجدر التنويه أن المادة (٣٤٥) من قانون العقوبات تنص على أن "األشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غالل أو بضائع أو بونات أو سندات مالية
 معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعامالت التجارية ....... بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غالل على عدم بيعه أصًال أو على منع بيعه
 بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين

العقوبتين فقط".

١

المادة (٢٦) من القانون

 "في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون، ال ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين

بإبالغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.

 ويجوز للمحكمة، بالنسبة لباقي المخالفين، أن تعفي المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصرها

أو إثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق والمحاكمة".
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المادة (٤٦) من الالئحة التنفيذية

 في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون، ال ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبالغ

الجهاز بالجريمة إذا توافر فيه الشرطان التاليان:

 ١- إذا قام باإلبالغ قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو قبل صدور قرار من مجلس إدارة الجهاز باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة

(٢٠) من القانون والمادة (١٤) من هذه الالئحة.

٢- إذا قدم الشخص المخالف ما لديه من أدلة على ارتكاب الجريمة، والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.

 وفي حالة رفع الدعوى الجنائية ضد باقي المخالفين يتعين على رئيس مجلس إدارة الجهاز، بعد العرض على مجلس اإلدارة، أن يرفق مع

طلب الرفع ما يفيد توافر الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، لدى أول من بادر من المخالفين بإبالغ الجهاز بالجريمة.

المادة (٤٧) من الالئحة التنفيذية

 "يكون اإلبالغ المنصوص عليه في المادة (٢٦) من القانون كتابة أو على النموذج المعد من قبل الجهاز، وإذا كان اإلبالغ شفاهة تعين

إثباته في محضر يوقع عليه الشخص المخالف، ومأمور الضبط القضائي الذي سمع أقواله ومحرر المحضر".

 ٤- يتضح من تلك المواد أنه بالنسبة لإلعفاء الجزئي، فهو يكون جوازيًّا وخاضًعا للسلطة التقديرية للمحكمة. أما بالنسبة لإلعفاء الكلي

ا في حالة استيفاء كافة شروطه؛ األمر الذي يوفر اليقين القانوني والحماية الالزمان لمقدم اإلعفاء. من الغرامة، فهو يكون وجوبيًّ
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 ٥- وفيما يتعلق باإلعفاء الكلي، يقوم الجهاز بعدم إدراج المستفيد من اإلعفاء ضمن مرتكبي الجريمة في طلب تحريك الدعوى الجنائية.

 وعلى عكس أغلب الدول، فإنه وفًقا لقانون حماية المنافسة المصري، ال يتم إدراج المستفيد من اإلعفاء ضمن المتهمين ومن ضمن

 مرتكبي الجريمة في حكم المحكمة؛ وهو ما يمنح مقدم الطلب ميزة ال تقدم في أغلب دول العالم، حيث إن هذا األمر من شأنه إعفاء المبلغ

 ليس فقط من الغرامة المقررة، بل أيًضا من جميع التبعيات الناشئة عن  اإلحالة إلى النيابة العامة أو صدور حكم جنائي والتي قد تتمثل

 - على األخص - في حماية الشركة من اإلضرار بسمعتها على الصعيد الداخلي والخارجي، وعدم إدراج الجنحة المبلغ عنها في الصحيفة

 الجنائية لمرتكبي الجريمة، أو فقدان رخصة االستيراد، أو غيرها من المخاطر التي قد تنشأ نتيجة صدور حكم جنائي، وكذلك حماية أكبر

لمقدمي الطلب من التبعيات الخاصة بالمسئولية المدنية .

 ٢- إن المستفيد من اإلعفاء ال يتم إعفاؤه من المسئولية المدنية، ولكن في حالة استفادته من اإلعفاء سيتوجب على طالبي التعويضات جراء االتفاق االحتكاري إثبات قيام
المستفيد من اإلعفاء بتلك الممارسة، وهو ما سيتسم بالصعوبة العملية نتيجة عدم قيام حكم المحكمة باعتباره من ضمن مرتكبي الجريمة.

٢

أوًال: األحكام الموضوعية لسياسة اإلعفاء الكلي:

     األشخاص المستفيدون من اإلعفاء:

م الطلب شخًصا اعتباريًّا وذلك من خالل ممثله القانوني أو وكيله، فإنه سيتم توسيع  ٦- وفًقا للسياسة المتبعة من الجهاز، إذا كان مقدَّ

 اإلعفاء ليشمل أعضاء مجلس إدارته ومديريه وموظفيه الحاليين والسابقين، والوكالء التجاريين (من وجهة نظر القانون)، وكذلك أي أطراف

 مرتبطة أخرى داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وفًقا للتعريف الوارد في المادة (٥) من الالئحة التنفيذية وذلك فيما يتعلق باالتفاق

المبلغ عنه.

 

ا ولم يشاركه الشخص االعتباري التابع له من خالل ممثله القانوني أو وكيله م الطلب شخًصا طبيعيًّ  ٧- ولكن من ناحية أخرى، إذا كان مقدِّ

 في تقديم طلب اإلعفاء أو ينضم له في تقديم الطلب واألدلة الالزمة، فإن الجهاز سيعتبر في هذه الحالة األمر بمثابة مبادرة شخصية ولن

 تمدد المزايا الممنوحة لإلعفاء لهذا الشخص الطبيعي إلى الشخص االعتباري أو باقي األشخاص الطبيعيين مرتكبي الجريمة أو غيرهم على

  النحو المبين أعاله.
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     الشروط الواجب توافرها لقبول طلب اإلعفاء:

٨- توجد ستة شروط رئيسية يجب أن تتوافر جميعها حتى يقوم الجهاز بقبول طلب اإلعفاء؛ وهي كما يلي:-

م بطلب إلى الجهاز بالنسبة للجريمة محل الطلب. ١- أن يكون طالب اإلعفاء أول َمْن تقدَّ

 ٢- أال يكون قد صدر قرار من الجهاز بالموافقة على طلب تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة

(٢٠) من القانون.

٣- أن يقدم األدلة التي من شأنها الكشف عن الجريمة وإثبات أركانها.

 ٤- أال يكون في حوزة الجهاز أدلة كافية إلثبات أركان الجريمة وقت تقديم الطلب، إال أنه في بعض الحاالت قد يستثني الجهاز،

وفق سلطته التقديرية، من هذا الشرط الطالب؛ إذا قدم للجهاز أدلة إضافية، وتعاون معه في كشف كافة أبعاد الجريمة.

٥- إمداد الجهاز بكل المعلومات والمستندات الالزمة إلثبات أركان الجريمة.

 ٦- بخالف الطلب الرسمي لإلعفاء الكلي كما هو مبين أدناه، يتم تقديم مذكرة تفصيلية مؤيدة بالمستندات عن الجريمة المبلغ

عنها في الطلب المقدم تشمل كافة التفصيالت، بما في ذلك ما يلي:

أطراف االتفاق وبيانات كاملة عنهم ودور كل منهم.

المنتجات المتعلقة والمتأثرة باالتفاق.

مكان/نطاق تطبيق االتفاق.

كيفية متابعة تنفيذ االتفاق ومراقبته.

تاريخ انعقاد االتفاق.

 كيفية التواصل بين أعضاء االتفاق (اجتماعات، هاتف، بريد إلكتروني، رسائل موبايل) وبيان تفصيل كل آلية من آليات

التواصل، مثل أماكن االجتماع وغيرها من التفصيالت.

تأثير االتفاق على السوق.

جدول بالتسلسل الزمني النعقاد االتفاق، وخط سيره من بدايته وحتى تقديم طلب اإلعفاء

بيانات االتصال بكل شخص فيما يتعلق باالتفاق.

األدلة على وجود االتفاق.

 إذا قام طالب اإلعفاء بتقديم طلب إعفاء مماثل في دول أخرى. وفي هذه الحالة، يقوم طالب اإلعفاء بتقديم تنازل عن

  السرية (WAIVER OF CONFIDENTIALITY) لتمكين الجهاز من التعاون مع األجهزة المعنية في الدول األخرى.
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     التزامات التعاون على طالب اإلعفاء:

٩- يجب على مقدم اإلعفاء التعاون مع الجهاز منذ تقديم الطلب وقبوله بكافة صور التعاون؛ والتي تشمل على األخص ما يلي:-
  

 موافاة الجهاز بكافة ما يطلبه من مستندات ومعلومات إضافية في المواعيد التي يحددها.

المبادرة بموافاة الجهاز بكل المستندات والمعلومات التي في حوزته والمتعلقة بطلب اإلعفاء، ولو لم يطلبها الجهاز.

عدم إتالف أو إخفاء أية معلومات أو مستندات خاصة بالجريمة محل الطلب أو السوق المعني بالطلب.

ا بعد تقديم الطلب وحال فحص الجهاز.  المبادرة بموافاة الجهاز بأية مستندات وتطورات فيما يتعلق بالجريمة محل الطلب تلقائيًّ

 االلتزام بموافاة الجهاز ببيانات ومستندات وأوراق صحيحة، ويشمل ذلك نموذج الطلب الرسمي ونموذج طلب الحجز والمستندات المرفقة

بهما.

 بالنسبة لألشخاص االعتبارية، الموافقة على إتاحة العاملين وأعضاء مجلس اإلدارة الحاليين داخل مصر أو خارجها، (أو السابقين إن

 أمكن)، إلجراء مقابالت مع الجهاز أو فحص المراسالت اإللكترونية أو الورقية المرتبطة بالجريمة أو أية بيانات أخرى يرى الجهاز ضروريتها

واتصالها بالجريمة.

 التوقف عن تنفيذ الجريمة المبلغ عنها فور تقديم الطلب؛ إال أنه في بعض الحاالت، قد يطلب الجهاز كتابًة من مقدم الطلب االستمرار

 في تنفيذ تلك الجريمة، وذلك في حال كان االستمرار ضرورة للحفاظ على سرية وفعالية إجراءات الكشف وإثبات عناصر الجريمة وأطرافها

 المختلفة.

 وضع ضمانات تكفل عدم ارتكاب أية ممارسات احتكارية في المستقبل، والتي تشمل على سبيل المثال: إنشاء برنامج للتوافق وتوعية

العاملين والمديرين بأحكام القانون، وإخطار الجهاز بنتائج تنفيذه وتطبيقه بصورة دورية.

 االلتزام بسرية الطلب لمقدم اإلعفاء، والتي تشمل قيامه على األخص بعدم إفشاء أية معلومات عن طلب اإلعفاء أو أية معلومات قد

 تعرقل سير اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز، بما في ذلك سرية طلب اإلعفاء وعدم اإلفصاح عن مضمونه أو أي تفاصيل متعلقة به ألي

طرف بدون إذن مسبق من الجهاز.
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     الضوابط الخاصة على الجهاز وعلى طالب اإلعفاء بشأن سرية المعلومات والبيانات على الجهاز:

ل عليها بمناسبة مباشرة اختصاصاته المختلفة وفًقا للمادة (١٦) من القانون  ١٠- يقع على الجهاز التزام عام بسرية المعلومات التي يتحصَّ

 والتي تشمل تلك المتحصلة في إطار المادة (٢٦)، األمر الذي يترتب عليه وجود التزام على الجهاز بعدم إفشاء أية معلومات عن طالب اإلعفاء

 ألية جهة غير جهات التحقيق أو الجهات القضائية، سواء فيما يتعلق بوجود طلب اإلعفاء من األساس، وهوية طالب اإلعفاء أو أية معلومات

أو مستندات تقع في يد الجهاز أو يتحصل عليها من الطرف مقدم الطلب.

ال، فإن االلتزام بالسرية يقع أيًضا على عاتق مقدم اإلعفاء،  ١١- وحتى يستطيع الجهاز القيام بمهامه وإثبات أركان الجريمة بشكل فعَّ

 والتي تشمل على األخص قيامه، كما تم بيانه أعاله، بعدم إفشاء أية معلومات عن طلب اإلعفاء أو أية معلومات قد تعرقل سير اإلجراءات

 التي يقوم بها الجهاز، بما في ذلك سرية طلب اإلعفاء وعدم اإلفصاح عن مضمونه أو أي تفاصيل متعلقة به ألي طرف بدون إذن مسبق

 من الجهاز. وذلك ألن من شأن ذلك اإلفصاح تعريض سير عملية الفحص لمخاطر عديدة أبرزها تدمير األدلة، وبالتالي تعريض طلب اإلعفاء

نفسه لعدم قبوله وعدم تمكين الجهاز من ضبط السوق وإزالة المخالفة.

  

ثانًيا: األحكام اإلجرائية لسياسة اإلعفاء الكلي:

     تقديم الطلب الرسمي: 

 ١٢- يقوم الشخص الراغب باالستفادة من اإلعفاء بتقديم طلب كتابًة إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك (نموذج طلب رسمي لإلعفاء

 الكلي – مرفق رقم (١)) مصحوًبا بالبيانات والمستندات والمعلومات المطلوبة كما هو موضح في النموذج. ويتقدم الشخص بذاته، إذا كان

 شخص طبيعي، أو عن طريق ممثله القانوني أو وكيل الشخص (بموجب توكيل رسمي) إذا كان شخص اعتباري بطلب اإلعفاء. ويكتفي في

هذه الحالة بالطلب المقدم إلعفاء األفراد المشار إليهم دون الحاجة الستصدارهم توكيالت لكل منهم.

 ١٣- يقوم الجهاز بفحص الطلب الرسمي فور استالمه؛ حيث إنه إذا تبين اكتمال الطلب وانطباق الشروط الموضوعية والشكلية، يقوم

 الجهاز بتسليم مقدم الطلب الرسمي إيصاًال يفيد تلقيه للطلب وتاريخه وساعته، ويقيد الطلب في دفتر سري خاص بذلك في الجهاز. أما

 إذا تبين عدم اكتمال الطلب أو عدم انطباق الشروط الموضوعية والشكلية، يقوم الجهاز بإخطار مقدم الطلب بذلك كتابة بأية صورة

     من صور اإلخطار وباألسباب التي دعت الجهاز إلى رفض الطلب.
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 :(MARKER SYSTEM) تقديم طلب الحجز      

 ١٤- إذا لم يكن بحوزة مقدم الطلب كافة المستندات والمعلومات كاملة التي تؤهله للحصول على اإلعفاء، يستطيع تقديم طلب حجز

 (MARKER) على النموذج المعد لذلك (نموذج طلب حجز لإلعفاء الكلي – مرفق رقم (٢)) مصحوًبا بالبيانات والمستندات المطلوبة

 كما هو موضح في النموذج، والذي يتم فيه على األخص بيان شرح عام للجريمة محل الطلب، وأطراف االتفاق، والمنتجات، والنطاق الجغرافي

المتأثر، واألدلة التي تفيد بوقوع االتفاق.

 ١٥- يقوم الجهاز بفحص طلب الحجز فور استالمه. وفي جميع األحوال، لن يقوم الجهاز بفحص أية طلبات أخرى الحقة، سواء كانت طلبات

رسمية أو طلبات حجز، وذلك قبل أن يقوم بإتمام فحص الطلب الماثل أمامه بشأن ذات الجريمة.

 ١٦- إذا تبين اكتمال الطلب وانطباق الشروط الموضوعية والشكلية، يقوم الجهاز بإعطاء مقدم طلب الحجز إيصاًال يفيد تلقيه للطلب

وتاريخه وساعته وتاريخ آخر يوم لصالحية طلب الحجز والمشار إليه أدناه، ويقيد الطلب في دفتر سري خاص بطلبات الحجز في الجهاز.

 ١٧- ويكون لمقدم الطلب مهلة 30  يوًما من تاريخ تقديم طلب الحجز - والتي من الممكن أن تمتد لكل حالة على حدة بناء على السلطة

 التقديرية للجهاز - بموافاة الجهاز بالطلب الرسمي على النموذج المعد لذلك مصحوًبا بكافة المستندات المطلوبة أو األدلة التي في حوزته

 على وجود أو سريان االتفاق وأطرافه. ويسقط طلب الحجز بمرور الفترة المحددة دون الحاجة إلخطار الطالب بذلك، ويحق لمن بعده التقدم

بطلب حجز أو بطلب رسمي مكان األول.

      استفسارات ما قبل تقديم الطلب الرسمي أو طلب الحجز: 

 ١٨- يجوز لألشخاص بأنفسهم أو عن طريق وسيط أو وكيل التواصل واالجتماع والتشاور مع الجهاز بشكل سري ودون تقديم أدلة أو بيان

 أسماء أو أسواق معنية لبحث رؤية الجهاز في حالة مطروحة لديهم لسؤاله عما إذا كان الجهاز سيقبل مثل هذا الطلب، وعما إذا كانت تلك

األفعال تشكل جريمة تستحق اإلبالغ، وإذا كانت األدلة المتاحة كافية إلثباتها، وذلك قبل تقديم الطلب بشكل رسمي أو تقديم طلب حجز.
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      سير اإلجراءات وخطاب الموافقة النهائية: 

 ١٩-عند امتثال مقدم اإلعفاء لكافة االلتزامات الخاصة بالتعاون والسرية خالل سير اإلجراءات والموضحة في اإلرشادات الماثلة، سيقوم

الجهاز بإرسال خطاب إلى مقدم اإلعفاء بالموافقة النهائية على اإلعفاء بعد صدور قرار مجلس إدارة الجهاز في الموضوع.

 ٢٠- يحق للجهاز عدم قبول طلب اإلعفاء في حالة مخالفة مقدم الطلب أليٍّ من التزامات التعاون والسرية المقررة على مقدم طلب اإلعفاء،

 وهذا بعد إخطاره بذلك كتابة بأي صورة من صور اإلخطار باألسباب التي دعت الجهاز التخاذ هذا اإلجراء، وبعد إعطائه مهلة لمدة ١٥ يوًما

لتصحيح وضعه على نحو ما يرى الجهاز.

 ثالًثا: سياسة اإلعفاء فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقانون رقم
١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة:

 ٢١- كما سبقت اإلشارة، فإن جرائم االتفاقات األفقية التي تتم بين األشخاص المتنافسة من أخطر الممارسات االحتكارية. وفيما يتعلق

 خصيًصا بجرائم االتفاقات األفقية أو التواطؤ التي تتم بمناسبة تعاقدات الجهات العامة (BID RIGGING)، فهي ال تشكل ضرًرا على

 هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيًضا بفعالية اإلنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول األجهزة الحكومية المختلفة

على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

     

 ٢٢- وعليه، جاءت المادة (ج/٦) من القانون لتحظر "االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث

أي مما يأتي: … ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد".

 ثم جاءت المادة (٣٣) من قانون التعاقدات لتنص على أنه "يحظر على مقدمي العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من

عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن المتقدم شريًكا مع الغير بحصة ال تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء.

 ويجب على الجهة اإلدارية حال مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادة استبعاد العطاءات المخالفة وأيلولة التأمين

 المؤقت إلى الجهة اإلدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب وأيلولة التأمين النهائي وتحميل المتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين

لها مخالفة الحظر بعد التعاقد.

 كما يجب على الجهات اإلدارية إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية بأي مخالفة ألحكام هذا القانون وتكون ذات صلة

بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥".

 ٢٣- كما جاءت المواد (٣٧)، (٣٨)، (٥٠) من قانون التعاقدات لتنص على عدة إجراءات يجب على الجهة العامة اتخاذها ما إذا تبين وجود

تواطؤ.
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 ٢٦- وقد قام الجهاز بإصدار كتاب دوري متضمٌن إرشادات بشأن تطبيق المواد (٣٣)، (٣٧)، (٣٨)، (٥٠) من قانون التعاقدات، والذي يتناول

ا شرح تلك المواد، وبيان - على األخص - كافة أوجه الممارسات االحتكارية واالحتيالية التي قد يلجأ إليها مقدمو العطاءات  فيه تفصيليًّ

لتعطيل المنافسة الفعالة واإلضرار بالمال العام، فضًال عن كافة اآلليات والسبل التي تضمن فعالية مواجهة تلك الجرائم والكشف عنها.

 ٢٧- هذا وفي سبيل تشجيع األشخاص على الكشف عن ممارسات التواطؤ التي تتم بمناسبة التعاقدات الحكومية واإلبالغ عنها في ضوء

 المواد السابق ذكرها، ووفًقا لما جاء بإرشادات الجهاز فيما يخص تلك الجرائم، فإنه في حالة قيام أي من األشخاص المخالفة بالتعاون مع

 الجهاز للكشف عن ممارسات التواطؤ وإثباتها طبًقا للشروط والضوابط الواردة في قانون حماية المنافسة واإلرشادات الماثلة، يحق للجهة

اإلدارية اتخاذ ما تراه مناسًبا في هذا الشأن مع مراعاة أوجه التعاون مع المستفيد من اإلعفاء وبالتنسيق مع الجهاز.

رابًعا: أحكام عامة:

     سريان اإلعفاء:

 ٢٨- يكون اإلعفاء سارًيا فقط على األفعال المخالفة المخطر بها محل الطلب وفق نطاقها الزمني واألطراف والسوق المعنية محل الطلب

دون أن يمتد ألفعال مخالفة أخرى تقع خارج النطاق الزمني أو الظروف المحيطة باألفعال المخالفة المخطر بها.

     مراجعة اإلرشادات:

والتطبيق بصورة دورية وذلك لضمان فعاليتها الواقع  التي تطرأ على ظروف  للمستجدات  الماثلة وفًقا  اإلرشادات   ٢٩- سيتم مراجعة 

وتوافقها مع أيٍّ من تلك المستجدات، وسيتم نشر التحديثات على هذه اإلرشادات بمجرد صدورها.
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 ٢٤- حيث إنه وفًقا لنص المادتين (٣٧)، (٣٨) من قانون التعاقدات، في حالة ما إذا تبين حدوث تواطؤ أو أية ممارسات احتكارية بالنسبة

للعملية التعاقدية وذلك قبل مرحلة البت، فإنه للجهة اإلدارية المعنية اتخاذ اإلجراءات التالية:

   - إلغاء العملية التعاقدية.

- عدم رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين المؤقت إلى مرتكبي الممارسات االحتكارية.

 ٢٥- ووفًقا للمادة (٥٠) من قانون التعاقدات، فإنه إذا تبين بعد مرحلة البت حدوث تواطؤ بالنسبة للعملية التعاقدية، فإنه للجهة المعنية

اتخاذ اإلجراءات التالية:

- وجوب فسخ العقد.

- إمكانية شطب الموردين المتواطئين بعد أخذ رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ارشادات بشأن سياسة اإلعفاء الكلي الواردة في المادة ٢٦



 األسئلة الشائعة فيما يتعلق
 بإرشادات جهاز حماية المنافسة

بشأن سياسة اإلعفاء الكلي
 الواردة في المادة (٢٦) من

قانون حماية المنافسة



1٤

 تهدف تلك األسئلة الشائعة إلى تقديم إيضاحات إلرشادات الجهاز بشأن سياسة اإلعفاء الكلي الواردة في المادة (٢٦) من قانون حماية

المنافسة، والتي أقرها مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠، وال تعد ملزمة على الجهاز وال ترتب أي آثار قانونية.

أوًال: أسئلة عامة عن سياسة اإلعفاء الكلي :

١- ما هي سياسة اإلعفاء وفوائدها؟ 

بالتعاون مع جهاز حماية إذا ما قام  المقررة  العقوبة   تتمثل سياسة اإلعفاء (LENIENCY POLICY) في إعفاء الشخص من كامل 

 المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية للكشف عن االتفاقات األفقية الجسيمة

 (HARDCORE HORIZONTAL COLLUSION) وإثبات أركانها، وهي سياسة متبعة من قبل أغلب الدول على مستوى العالم والتي

 لديها قانوًنا لحماية المنافسة. ويرجع ذلك إلى أن االتفاقات األفقية الجسيمة من أكثر الممارسات االحتكارية ضرًرا بالمنافسة والمستهلك

 واالقتصاد ككل، باإلضافة إلى أنها من أكثر الممارسات التي يصعب اكتشافها وإثباتها كذلك كونها تتسم بطابع التواطؤ والسرية. ومن ناحية

 أخرى، فإن تلك السياسة تحفز المخالفين على المبادرة بإبالغ الجهاز بتلك الجرائم، وذلك لتفادي العقوبات المقررة والحفاظ على سمعة

الشركة.

 وعليه، جاءت المادة (٢٦) من قانون حماية المنافسة المصري لتتبنى تلك السياسة، حيث تنص على أنه:

 "في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون، ال ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين

بإبالغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.

 ويجوز للمحكمة، بالنسبة لباقي المخالفين، أن تعفي المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصرها

أو إثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع االستدالالت والتحقيق والمحاكمة".

كما جاءت المادتان (٤٦) و(٤٧) من الالئحة التنفيذية للقانون لتنص على بعض الضوابط الموضوعية واإلجرائية الخاصة بسياسة اإلعفاء.

     

  

ارشادات بشأن سياسة اإلعفاء الكلي الواردة في المادة ٢٦



٢- ما هي الجرائم التي يتم تطبيق سياسة اإلعفاء عليها؟

 إن المادة (٢٦) من القانون ال تطبق إال على الجرائم المنصوص عليها بالمادة (٦) الخاصة باالتفاقات األفقية سواء كانت بين منتجين أو

ا موزعين أو أي أطراف متنافسين في أية مرحلة من مراحل النشاط االقتصادي كذلك األشخاص المتكاملة رأسيًّ

٣- ما هي الممارسات المحظورة بالمادة (٦) من قانون حماية المنافسة؟

 وفًقا للمادة (٦) من قانون حماية المنافسة "يحظر االتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث

أي مما يأتي:

أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل.

 ب) اقتسام األسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العمالء أو نوعية المنتجات أو الحصص

السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.

ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.

د) تقييد عمليات التصنيع أو اإلنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره".

٤- ما هي عقوبة مخالفة المادة (٦) من قانون حماية المنافسة؟

 إن القانون في المادة (٢٢) قرر معاقبة كل مخالف ألحكام المادة (٦) بغرامة ال تقل عن اثنين في المائة وال تجاوز اثنى عشر في المائة من

 إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة عن فترة المخالفة، كما قرر في حالة تعذر حساب اإليرادات أن تكون الغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف

 جنيه وال تجاوز خمسمائة مليون جنيه.

 وتتضاعف هذه الغرامة بحديها األدنى واألقصى في حالة العود، أو عدم االلتزام بقرارات تعديل األوضاع وإزالة المخالفة الصادرة عن الجهاز

تطبيقا لنص المادة (٢٠).
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ارشادات بشأن سياسة اإلعفاء الكلي الواردة في المادة ٢٦



مصر جمهورية  خارج  ترتكب  أفعال  عن  اإلعفاء  سياسة  من  االستفادة  الممكن  من  هل   -5 
العربية؟

 بلى، ألن االتفاقات األفقية التي تتم خارج مصر تؤثر على السوق المصري وتقع تحت طائلة قانون حماية المنافسة المصري، حيث تنص

 المادة (٥) من القانون على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على األفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو

تقييدها أو اإلضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبًقا لهذا القانون."

٦-كيف يتم تطبيق اإلعفاء في حال وجود أكثر من واقعة واحدة؟

 إن اإلعفاء يسري على واقعة واحدة فقط، ووفق نطاقها الزمني واألطراف والسوق المعنية الخاصة بها. ففي حالة وجود أكثر من واقعة،

      يتم تطبيق اإلعفاء بجميع ضوابطه الموضوعية واإلجرائية الواردة في إرشادات الجهاز لكل واقعة على حدة.

٧-ما هو الفارق ما بين اإلعفاء الكلي واإلعفاء الجزئي ومن المسئول عن منحهما؟

 يوجد نوعان من اإلعفاء وفًقا للمادة (٢٦) من القانون وهما:

 اإلعفاء الكلي: مفاده عدم رفع الدعوى الجنائية ضد أول من يبادر من المخالفين بإبالغ الجهاز بوقوع مخالفة للمادة (6) من القانون
وتقديم ما لديه من األدلة، وإمداده بالمستندات والمعلومات الالزمة للكشف عنها وإثبات أركانها.

 

 اإلعفاء الجزئي: إذا لم تتوافر الشروط الموضوعية والشكلية الخاصة باإلعفاء الكلي، قد يتمكن باقي المخالفين من االستفادة من تخفيف
 الغرامة المقررة بواقع النصف إذا ما أسهموا في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع

 األدلة والتحقيق والمحاكمة. وتشكل هذه الميزة حصانة جزئية ويتم منحها من ِقبل المحكمة. ويعتبر هذا النوع من اإلعفاء إعفاء جوازًيا

وخاضًعا للسلطة التقديرية للمحكمة.
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ا أم خاضع للسلطة التقديرية للجهاز؟ ٨-هل يكون اإلعفاء الكلي وجوبيًّ

ا في حالة استيفاء كافة شروطه والمنصوص عليها بالقانون والئحته التنفيذية وكذا إرشادات الجهاز؛ األمر الذي  يكون اإلعفاء الكلي وجوبيًّ

يوفر اليقين القانوني والحماية الالزمتين لمقدم اإلعفاء.

٩-كيف يتم منح اإلعفاء الكلي من العقوبة المقررة؟

 فيما يتعلق باإلعفاء الكلي، يقوم الجهاز بعدم إدراج المستفيد من اإلعفاء ضمن مرتكبي الجريمة في طلب تحريك الدعوى الجنائية. وعلى

 عكس أغلب الدول، فإنه وفًقا للقانون المصري، ال يقوم قرار الجهاز أو حكم المحكمة بإدراج المستفيد من اإلعفاء ضمن المتهمين؛ وهو ما

 يمنح مقدم الطلب ميزة ال تقدم في أغلب دول العالم، حيث إن هذا األمر من شأنه إعفاء المبلغ ليس فقط من الغرامة المقررة، بل أيًضا

 من جميع التبعيات الناشئة عن وجود قرار بثبوت مخالفة من الجهاز أو حكم جنائي، والتي قد تتمثل، على األخص، في حماية الشركة من

 اإلضرار بسمعتها على الصعيد الداخلي والخارجي، عدم إدراج الجنحة المبلغ عنها في الصحيفة الجنائية لمرتكبي الجريمة، أو فقدان رخصة

 االستيراد أو غيرها من المخاطر التي قد تنشأ نتيجة صدور حكم جنائي، وكذلك حماية أكبر لمقدمي الطلب من التبعيات الخاصة بالمسئولية

المدنية.

 ١٠-ما هو الفارق ما بين اإلعفاء الوارد بالمادة (٦) فقرة (٢) واإلعفاء الكلي الوارد بالمادة (٢٦) من
القانون؟

 تنص المادة (٦) فقرة (٢) من قانون حماية المنافسة على أنه: "وللجهاز بناء على طلب األشخاص ذوي الشأن أن يعفي من الحظر الوارد في

 هذه المادة االتفاق أو التعاقد الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا ثبت أن االتفاق أو التعاقد المشار إليه من شأنه أن يحقق فائدة

للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة".

 إن اإلعفاء الوارد بالمادة (٦) يتم على االتفاق في حد ذاته قبل إبرامه، ويتم منحه بموجب قرار مجلس إدارة الجهاز إذا ما كان يهدف إلى

 تحقيق كفاءة اقتصادية وفائدة للمستهلك تفوقان آثار الحد من المنافسة. ويهدف هذا اإلعفاء إلى تشجيع المتنافسين على أخذ رأي

 الجهاز عن مدى توافق اتفاقاتهم مع أحكام قانون حماية المنافسة وذلك قبل إبرامها، فضًال عن عدم تجريم االتفاقات التي تهدف إلى

 تحقيق كفاءة اقتصادية وفوائد للمستهلك.  بينما يتمثل اإلعفاء الكلي الوارد بالمادة (٢٦) في إعفاء أول من بادر فقط من المخالفين

 بإبالغ الجهاز عن اتفاق مجرم وقع بالفعل أو جاري تنفيذه عن كامل العقوبة المقررة، وذلك من خالل عدم إدراجه من ضمن المتهمين

 عند رفع الدعوى الجنائية. فاإلعفاء الكلي الوارد بالمادة (٦) يهدف إلى الكشف عن االتفاق المؤثم وإثبات أركانه عن طريق إعفاء المبلغ

 من العقوبة المقررة.
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 ١١-هل يجب على طالب اإلعفاء وقف الممارسات االحتكارية عند قبول طلبه؟

 بلى، يجب على طالب اإلعفاء التوقف عن تنفيذ الجريمة المبلغ عنها فور تقديم الطلب؛ إال أنه في بعض الحاالت، قد يطلب الجهاز كتابًة

 من مقدم الطلب االستمرار في تنفيذ تلك الجريمة، وذلك في حال كان االستمرار ضرورة للحفاظ على سرية وفعالية إجراءات الكشف وإثبات

عناصر الجريمة وأطرافها المختلفة.

١٢-هل يؤثر اإلعفاء على قرارات الجهاز الصادرة بموجب المادة (٢٠) من قانون حماية المنافسة؟

 على المستفيد من اإلعفاء تنفيذ قرارات الجهاز الخاصة بالجرائم محل طلبه والتي تكلف المخالفين بتعديل أوضاعهم وإزالة المخالفة فوًرا.
  

ثانًيا: األحكام الموضوعية لسياسة اإلعفاء الكلي

١٣- ما هي ضوابط اإلعفاء بالنسبة لألشخاص االعتباريين واألشخاص الطبيعيين؟ 

م الطلب شخًصا اعتباريًّا، وذلك من خالل ممثله القانوني أو وكيله، فإنه سيتم توسيع  وفًقا للسياسة المتبعة من الجهاز، إذا كان مقدِّ

 اإلعفاء ليشمل أعضاء مجلس إدارته ومديريه وموظفيه الحاليين والسابقين، والوكالء التجاريين  وكذلك أي أطراف مرتبطة أخرى داخل

 جمهورية مصر العربية أو خارجها، وفًقا للتعريف الوارد في المادة (٥) من الالئحة التنفيذية وذلك فيما يتعلق باالتفاق المبلغ عنه.

ا ولم يشاركه الشخص االعتباري التابع له من خالل ممثله القانوني أو وكيله في م الطلب شخًصا طبيعيًّ  ولكن من ناحية أخرى، إذا كان مقدِّ

 تقديم طلب اإلعفاء أو ينضم له في تقديم الطلب واألدلة الالزمة، فإن الجهاز سيعد األمر في هذه الحالة بمثابة مبادرة شخصية، ولن تمدد

 المزايا الممنوحة لإلعفاء لهذا الشخص الطبيعي إلى الشخص االعتباري أو باقي األشخاص الطبيعيين مرتكبي الجريمة أو غيرهم على النحو

المبين أعاله.
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١٤-هل يجب أن يكون المستفيد من اإلعفاء أول من بادر بإبالغ الجهاز؟
 

 حتى يتم االستفادة من اإلعفاء الكلي، يجب أن يكون طالب اإلعفاء أول من بادر بإبالغ الجهاز وفق الشروط الموضوعية واإلجرائية الواردة

في القانون والئحته التنفيذية وفي إرشادات الجهاز.

 
١٥-متى يمكن التقدم بإعفاء؟

م في أقرب وقت ممكن، ألن أول المتقدمين هو من يكون بمقدوره فقط  ألن الوقت يمثل عنصرا جوهريا في منح اإلعفاء، فإنه يجب التقدُّ

 االستفادة من اإلعفاء الكلي.

 هذا ويمكن تلقي طلبات الحصول على اإلعفاء الكلي قبل صدور قرار من الجهاز بالموافقة على طلب تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ التدابير

المنصوص عليها في المادة (٢٠) من القانون.

١٦-ما هي طبيعة األدلة والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها للحصول على إعفاء؟

يجب أن يكون من شأن األدلة التي يتقدم بها طالب اإلعفاء الكشف عن الجريمة وإثبات أركانها.

 أال يكون في حوزة الجهاز أدلة كافية إلثبات أركان الجريمة وقت تقديم الطلب، إال أنه في بعض الحاالت قد يستثني الجهاز من هذا الشرط

وفق سلطته التقديرية إذا قدم الطالب أدلة إضافية، وتعاون مع الجهاز في كشف كافة أبعاد الجريمة.

 عالوة على ذلك، فإنه يجب على مقدم الطلب إمداد الجهاز بكل المعلومات والمستندات الالزمة إلثبات أركان الجريمة، باإلضافة إلى تقديم

 مذكرة تفصيلية مؤيدة بالمستندات عن الجريمة المبلغ عنها في الطلب المقدم تشمل كافة التفصيالت على النحو الوارد في إرشادات

الجهاز.

١٧-هل يجب التعاون مع الجهاز بعد تقديم طلب اإلعفاء كامًال؟

 بلى، يجب على مقدم الطلب التعاون مع الجهاز منذ تقديم الطلب وقبوله بكافة الصور الممكنة، وإال لن يقوم باالستفادة من اإلعفاء عند

  طلب تحريك الدعوى الجنائية من قبل مجلس إدارة الجهاز.
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١٨-ما هي ضمانات السرية الواقعة على الجهاز؟

 بلى، يجب على طالب اإلعفاء التوقف عن تنفيذ الجريمة المبلغ عنها فور تقديم الطلب؛ إال أنه في بعض الحاالت، يقع على الجهاز التزام عام

ل عليها بمناسبة مباشرة اختصاصاته المختلفة وفًقا للمادة (١٦) من القانون والتي تشمل تلك المتحصلة في  بسرية المعلومات التي يتحصَّ

 إطار المادة (٢٦)، األمر الذي يترتب عليه وجود التزام على الجهاز بعدم إفشاء أية معلومات عن طالب اإلعفاء ألية جهة، سواء فيما يتعلق

 بوجود طلب اإلعفاء من األساس، وهوية طالب اإلعفاء أو أية معلومات أو مستندات تقع في يد الجهاز أو يتحصل عليها من الطرف مقدم

الطلب.

 ١٩-هل يقع أيًضا على طالب اإلعفاء أي التزام بسرية طلبه؟

 بلى، يجب على المتقدم لإلعفاء عدم إفشاء أية معلومات عن طلب اإلعفاء أو أية معلومات قد تعرقل سير اإلجراءات التي يقوم بها الجهاز،

 والتي تتضمن على األخص سرية طلب اإلعفاء وعدم اإلفصاح عن مضمونه أو أي تفاصيل متعلقة به ألي طرف بدون إذن مسبق من الجهاز،

ال؛ ألن من شأن اإلفصاح تعريض سير عملية الفحص لمخاطر  وذلك حتى يستطيع الجهاز القيام بمهامه وإثبات أركان الجريمة بشكل فعَّ

 عديدة أبرزها تدمير األدلة، وبالتالي تعريض طلب اإلعفاء نفسه لعدم قبوله.

ثالًثا: األحكام اإلجرائية لسياسة اإلعفاء الكلي:

٢٠- ما هي خطوات سير اإلجراءات الخاصة باإلعفاء الكلي؟ 

 يوضح الجدول التالي مراحل سير اإلجراءات الخاصة باإلعفاء الكلي وفًقا للقانون والئحته التنفيذية وإرشادات الجهاز:
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مقابلة مبدئية
مع الجهاز

 تهدف هذه المقابلة إلى بحث رؤية الجهاز في حالة مطروحة لدى طالب

إذا وعما  الطلب،  مثل هذا  الجهاز سيقبل  كان  إذا  لسؤاله عما   اإلعفاء، 

 كانت تلك األفعال تشكل جريمة تستحق اإلبالغ، وإذا كانت األدلة المتاحة

كافية إلثباتها، وذلك قبل تقديم الطلب. وتعد تلك المقابلة جوازية.

تقديم طلب حجز
تؤهله التي  واألدلة  المستندات  كافة  اإلعفاء  طالب  بحوزة  يكن  لم   إذا 

والذي حجز؛  بطلب  يتقدم  أن  الممكن  من  الكلي،  اإلعفاء  على   للحصول 

  يعطيه مهلة لموافاة الجهاز بتلك األدلة.

تقديم طلب رسمي

تؤهله التي  واألدلة  المستندات  كافة  حوزته  في  اإلعفاء  طالب  كان   إذا 

 للحصول على اإلعفاء الكلي، أو كان مقدم طلب الحجز قد استطاع موافاة

المحددة، فإنه يتم تقديم المهلة  واألدلة في  المستندات  بباقي   الجهاز 

طلب رسمي.

التعاون مع الجهاز
 بعد قبول طلب اإلعفاء الرسمي من قبل الجهاز، يجب على طالب اإلعفاء

التعاون مع الجهاز طيلة فترة قيامه بالتقصي وجمع االستدالالت.

قرار الجهاز

وكتابة االستدالالت  وجمع  التقصي  إجراءات  بإنهاء  الجهاز  قيام   عند 

 التقرير عن الجرائم محل الطلب، يتم العرض على مجلس اإلدارة بشأن

ما التحريك  طلب  مع  يرفق  أن  على  الجنائية،  الدعوى  تحريك   طلب 

 يفيد توافر شروط اإلعفاء الكلي لطالب اإلعفاء، ويتم إبالغ األخير بقرار

المجلس.

تحقيق النيابة
وحكم المحكمة

الطلب، ال تقوم الجرائم محل  النيابة من تحقيقاتها بشأن  انتهاء   عند 

إحالتها عند  المتهمين  ضمن  اإلعفاء  من  المستفيد  بإدراج   النيابة 

القضية للمحكمة، وبالتالي ال يوقع عليه أية عقوبة أو أي حكم قضائي.

١

٢

٣

٤

٥

٦
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٢١-ما هو الفارق بين الطلب الرسمي وطلب الحجز؟

 عندما يكون لدى طالب اإلعفاء جميع المستندات واألدلة التي تؤهله إلى االستفادة من اإلعفاء الكلي، فإنه يقوم بتقديم طلب رسمي وفق

 الشروط والضوابط الواردة في القانون والئحته التنفيذية وإرشادات الجهاز. ولكن إذا لم يكن بحوزته جميع األدلة والمستندات، فإنه من

 الممكن أن يتقدم بطلب حجز، والذي يعطيه مهلة تبلغ ٣٠ يوًما – والتي من الممكن أن تمتد بناء على السلطة التقديرية للجهاز – للحصول

 على تلك األدلة والمستندات. فإذا قام طالب اإلعفاء بموافاة الجهاز بتلك األدلة خالل المهلة، يقوم حينها بتقديم طلب رسمي.

 ٢٢-هل يجب تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك إلى الجهاز؟

نعم يجب تقديم الطلب، سواء كان طلب رسمي أو طلب حجز، على النموذج المعد لذلك وإال التفت عنه الجهاز.

٢٣-هل يمكن تقديم الطلب باللغة اإلنجليزية أو بأية لغة أخرى غير اللغة العربية؟

 إن نماذج تقديم الطلب ذاته، سواء كان طلب رسمي أو طلب حجز، متوافرة باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية. وبالنسبة للمستندات

 ومرفقات الطلب فإنها يمكن أن تكون بأي من تلك الثالث لغات. وإذا كانت تلك المستندات بلغة أخرى غير تلك الثالث لغات، فإن مقدم

 الطلب يتعهد بتقديم ترجمة للعربية لكافة المستندات خالل مهلة يحددها الجهاز وفقا لكل حالة على حدة.

٢٤-هل من الممكن إرسال الطلب إلى الجهاز عبر البريد اإللكتروني؟

 بلى، من الممكن تقديم نموذج الطلب ومرفقاته عبر البريد اإللكتروني (انظر السؤال التالي لبيان البريد اإللكتروني المخصص لإلعفاء)، على

 أن يقوم الجهاز بموافاة مقدم الطلب باإليصال إذا تبين اكتماله. هذا ومن الممكن أن يطلب الجهاز من مقدم الطلب الحضور إلى مقر الجهاز

 الستيضاح بعض النقاط الخاصة بطلبه وذلك وفقا لكل حالة على حدة.
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٢٥-ما هي بيانات االتصال للتواصل مع الجهاز بشأن اإلعفاء؟

 من الممكن التواصل مع الجهاز بشأن اإلعفاء وذلك عن طريق اآلتي:

 الهاتف: 0235351900
leniency@eca.org.eg :البريد اإللكتروني  

ارشادات بشأن سياسة اإلعفاء الكلي الواردة في المادة ٢٦




