
النيابة تحيل قضية جهاز حماية المنافسة ضد االتحاد اإلفريقي لكرة القدم للمحكمة 

 االقتصادية

 

، لكرة القىم رئسس االتحاى اإلفرسقي – توامن السييييييسى  يسسيييييي  حس قرر النائب العام إحالة كل  

مراني للمحاكمة الجنائسة يل  أثر طلب جهاز حماسة المنافسيية  ،سييكرتسر االتحاى – والسييسى  امييام العن

ا بمخالفة قانون حماسة مالمصيييري في سناسر الماتيييي تحرسو الىيوا الجنائسة تيييىاماي وهلو لقسامه

اسييييتاالل االتحاى ما ستمت  ب  من حصييييرسة ، والمتمثلة في 2005لسيييينة  3رقم  المصييييري المنافسيييية

سة وحقوق البث، والقسام بمنحها مبامرة وبصفة باتت مستمرة لحقوق الرياسة لبطوالت القارة اإلفرسق

لستم التجىسى و، 2016عقى المنتهي في سبتمبر ا للوفق  يل  اها الحق لمركة وحسىة، واي التي حصلت 

أولوسة م  إيطاء ، بل 2028لها مرة أخرا، حت  قبل انتهاء تارسخ العقى، ولفترة زمنسة أخرا إل  

يل  الرغم من محاولة وجاء التجىسى اها  .2036بههه الحقوق حت  يام هات الميييييييركة في التمت  ل

، لكرة القىم بمخاطبة االتحاى اإلفرسقي 2016ثم سونسو يام  2010جهاز حماسة المنافسييييييية منه يام 

طرح إياىة بترورة التنسسق م  جهاز حماسة المنافسة المصري ينى  ،القىم واالتحاى المصري لكرة

بما ستييييمن االتسيييياق م  القانون  ،المسييييابقات الرساتييييسة لكرة القىم في إفرسقسابث تسييييوسق و حقوق

 ، واو األمر الهي لم ستلق  حقوق الممييااى المصييري الميياو  بكرة القىم سصييونو ،سحمي المنافسييةو

 .كافة من األطرا ين  الجهاز أي رى أو استجابة 

بقرار اإلحالة من  ،افسيييييييةرئسس مجلس إىارة جهاز حماسة المن – وقى رحبت ى  من  الجر 

يل  و ،م من آثار سييييلبسة يل  سييييوق اإليالمالنسابةي لما كان لممارسييييات االتحاى اإلفرسقي لكرة القى

 الممااى والمواطن المصري العامق لكرة القىم.

تسوسق ى رئسس مجلس اإلىارة أن ممارسات االتحاى اإلفرسقي التي جاءت لتمنح حق ـيييييييوقى أك  

( 20)الرئسسييسة لكرة القىم في إفرسقسا لهات المييركة، لفترة امتىت لنحو يمييرسن بث كافة المسييابقات 

مييركة  ةمن مييهنها حرمان أسكان ، كافة ياما ىاخل القارة اإلفرسقسة بل وخارجها ويبر وسييائل البث

كما فرض الحصييييييول يل  أي من حقوق البث لههه المبارسات،  يل ا في المنافسيييييية من حقهأخرا 

 -فرسقسة في صيييفقة واحىةبربط كل المسيييابقات الرساتيييسة للقارة اإل فرسقي لكرة القىممنهج االتحاى اإل

يل  قصييييييير التسيييييييوسق لمبارسات الكرة اإلفرسقسة ب -ىه بسان االتحاى اإلفرسقي لكرة القىمكواو ما أ



 مركة أخرا من الىخول إل  السوق ةالمركات التسوسقسة هات المالءة المالسة التخمة، وحرمان أس

ا أو مسييتقبال   لتلو ، وإل  جانب اها التييرر يل  المنافسيية واالسييتثمار في مجال التسييوسق، كان حالس 

يل  المواطن والممااى المصري آثار سلبسة يىسىة االتحاى اإلفرسقي لكرة القىم الممارسة من جانب 

من  م  ، وإال ُحرن ةالمركة الحصرسا يلس  أن سقبل المروط الماىسة والفنسة التي تتعها الهي بات فرت  

ا في جمهورسة مصيير العربسة ، بل حق  في التمت  بممييااىة رساتيية اي من أكثر الرساتييات انتمييار 

من ممييااىة تلو المبارسات التي سمييارو فسها فرسق  الوطني إال بالمييروط التي تتييعها حت  وحرمان  

 .اهه المركة هات الحقوق الحصرسة

لتوتييسح  الوقتو يتيياء الفرسق بالجهاز قى بهل من الجهىى جهاز حماسة المنافسيية، أن أوقى أك  

واستنى في ، المصريثبات الترر الواق  يل  السوق والمواطن تقىسم كافة األىلة القانونسة إلورؤست  

في اها السيييييييساق، واو األمر الهي أولت  النسابة  العالمسةبل وكافة اإلقلسمسة واألوروبسة هلو للتجارب 

 أامسة خاصة.

وتجىر اإلميييارة في اها النطاق إل  ما قام ب  الجهاز من مخاطبة مفوتيييسة المنافسييية بمن مة 

الكومسسيييا، والتي انتيييمت إلسها مصييير في أواخر التسيييعسنسات، وتلتزم في إطاراا بالتعاون التام م  

المفوتسة في الكم  ين الممارسات االحتكارسة وإساءة استخىام الحق الحصري لالتحاى اإلفرسقي 

لكرة القىم، وما ألحق  من ترر يل  السوق الممتركة لىول جنوب ومرق أفرسقسا )الكومسسا(، ومن 

مارس، ووفر ل  وسيائل الىيم  9فبراسر إل   28ثم اسيتتيا  الجهاز وفى الكومسسيا خالل الفترة من 

ي فر بىء التحقسق فبراس 3بالكومسسيييييييا في ، حسث أيلنت مفوتيييييييسة المنافسييييييية كافة واإلىاريالفني 

ممارسييات االتحاى اإلفرسقي لكرة القىم في السييوق الممييتركة للكومسسييا، وجاءت نتائج الزسارة لتؤكى 

 تحاى اإلفرسقي لكرة القىم )الكا (ام لالهتىيواا لتوجس  االتموتيييويسة ن لىسها أسيييباب هالمفوتيييسة ب

سيييا، إال أنها السيييوق المميييتركة لمن مة الكومس بالممارسيييات التي تحى من حرسة المنافسييية في نطاق

سة أيتيييييييياء الك لىول اإلفرسق فة ا ومسسييييييييا المتتيييييييررة من اهه مازالت في مرحلة الفحص م  كا

 الممارساتي حسث سبق وتقىمت بعض ىول الكومسسا بهات المكوا تى الكا .

رئسس مفوتيييسة المنافسييية  – ىه السيييسى  جوري لسبسمسليكما أميييارت ى  من  الجر  إل  ما أك  

او تحقسق بات سميييييال  االتحاى اإلفرسقي لكرة القىم )الكا (الكومسسيييييا تجاه  بهن تحقسق ،بالكومسسيييييا

 القارة اإلفرسقسة بهكملها.



 ،ى الجهاز يل  اسييييتمرار تعاون  م  كافة األطرا  والجهات المعنسة بهها الموتييييو وأك  اها 

وبث  بما ستمن الحى من الممارسات االحتكارسة في سوق تسوسق يسواء في ىاخل مصر أو خارجها

سحمي االقتصييياى المصيييري، وسصيييون حقوق المميييااى، وستيييمن حقوق بما و ،البطوالت الرساتيييسة

 من أترار تقسسى المنافسة. بممااىة مبارسات كرة القىماألجسال الماوفة 


