
للقوانین "االتحاد" خضوع على وتأكید للحقیقة عنوان جنیه ملیار "الكاف" تغریم المنافسة: حمایة               جهاز
  المصریة

 

 أمیر نبیل: مستمرون في مواجهة الممارسات االحتكاریة لبعض االتحادات الریاضیة

 

على للحفاظ القانونیة االلتزامات مع بالتوافق أنشطته یمارس أن القدم لكرة األفریقي االتحاد على نبیل:                 أمیر
  حقوق عشاق كرة القدم وعدم اإلضرار باالتحادات الوطنیة

 

من الصادر الحكم إن االحتكاریة، الممارسات ومنع المنافسة حمایة جهاز رئیس نبیل، أمیر الدكتور                قال
عنوان جنیه، ملیار غرامات إجمالي (الكاف) القدم لكرة األفریقي االتحاد بتغریم االقتصادیة، القاهرة               محكمة
ضد الماضیة السنوات خالل الجهاز اتخذها التي واإلجراءات التحقیقات وصحة سالمة ولیؤكد              للحقیقة
عام سكرتیر العمراني هشام مع واشتراكه رئاسته، حیاتو عیسى الكامیروني تولي أثناء الكاف               ممارسات

 االتحاد السابق، في مخالفة قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة المصري.

 

الجهاز أعضاء من العمل فریق لكل الشكر االحتكاریة، الممارسات ومنع المنافسة حمایة جهاز رئیس                ووجه
بذلوه ما على العامة النیابة ولفریق الماضیة، الفترة خالل القضیة هذه على عملوا الذین والحالیین                 السابقین

 من جهد إلثبات المخالفات التي أرتكبها حیاتو والعمراني أمام المحكمة.

 

احتكاریة ممارسات أیة مواجهة في مستمر االحتكاریة، الممارسات ومنع المنافسة حمایة جهاز أن على                وأكد
خارجها، أو مصر داخل ارتكابها تم سواء وحقوقه، المصري المواطن وبمصالح المصري باالقتصاد               تضر
التي االحتكاریة الممارسات ببعض اإلتیان في الریاضیة االتحادات بعض أسالیب مكافحة الجهاز              وسیوالي

 تؤثر علي حق المشاهدة للمواطنین.

 

المصري القضاء شموخ على للتأكید استمرار االقتصادیة، القاهرة محكمة من الصادر الحكم أن إلى                وأشار
في الجهاز دور نجاح یؤكد كما المصري، بالسوق ضارة احتكاریة ممارسات أیة مواجهة في للحق                 وإعالءه
لیؤكد جاء االقتصادیة القاهرة محكمة حكم أن كما االقتصادیة، القطاعات كافة في الممارسات لتلك                التصدي
حمایة لقانون (الكاف) القدم لكرة األفریقي االتحاد خضوع من وتكراًرا مراًرا الجهاز ذكره ما على                 كذلك
واألفریقیة الوطنیة االتحادات كافة شأن ذلك في شأنه المصري االحتكاریة الممارسات ومنع              المنافسة
ولیس الجهة تمارسه الذي النشاط بطبیعة العبرة أن حیث القانوني، االختصاص بحسب كله وذلك                والفیفا،
االلتزامات تلك مع بالتوافق أنشطته یمارس أن القدم لكرة اإلفریقي االتحاد على ویجب إنشائها،                طریقة



حقوق على یحافظ الذي بالشكل المتنافسین بین والعدالة الشفافیة تضمن وإجراءات أسالیب وإتباع               القانونیة،
  المشاهدین وال یضر باالتحادات الوطنیة األعضاء في االتحاد.

 

حمایة جهاز طلب أثر على الجنائیة للمحاكمة الِعمراني، وهشام حیاتو، عیسى إحالة تم أنه بالذكر                 الجدیر
حمایة قانون بمخالفة لقیامهما وذلك ضدهما؛ الجنائیة الدعوى تحریك الماضي ینایر في المصري               المنافسة
لحقوق حصریة من به یتمتع ما االتحاد استغالل في والمتمثلة ،2005 لسنة 3 رقم المصري                 المنافسة
وحیدة، لشركة مستمرة باتت وبصفة مباشرة بمنحها والقیام البث، وحقوق اإلفریقیة القارة لبطوالت               الرعایة
حتى أخرى، مرة لها التجدید ولیتم ،2016 سبتمبر في المنتهي للعقد وفًقا الحق هذا على حصلت التي                   وهي
بهذه التمتع في الشركة لذات أولویة إعطاء مع بل ،2028 إلى أخرى زمنیة ولفترة العقد، تاریخ انتهاء                   قبل
2010 عام منذ المنافسة حمایة جهاز محاولة من الرغم على التجدید وجاء هذا .2036 عام حتى                  الحقوق
التنسیق بضرورة القدم، لكرة المصري واالتحاد القدم، لكرة اإلفریقي االتحاد بمخاطبة 2016 عام یونیو                ثم
في القدم لكرة الریاضیة المسابقات وبث تسویق حقوق طرح إعادة عند المصري المنافسة حمایة جهاز                 مع
بكرة الشغوف المصري المشاهد حقوق ویصون المنافسة، ویحمي القانون مع االتساق یضمن بما               إفریقیا،

 القدم، وهو األمر الذي لم یتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من األطراف كافة.

 

أیة لمواجهة الكبرى الدول في المنافسة أجهزة نجحت التي القضایا سلسلة ضمن حلقة الحكم هذا                 ویأتي
الجهاز بین كبیًرا تعاوًنا القضیة هذه شهدت كما الریاضیة، الدولیة االتحادات بها تقوم احتكاریة                ممارسات
االحتكاریة الممارسات في التحقیقات بدء بضرورة وجهها حینما الكومیسا بمنظمة المنافسة             ومفوضیة
للبطوالت البث حقوق منح سوق في المنافسة حریة على السلبیة آلثارها وذلك القدم؛ لكرة اإلفریقي                 لالتحاد
الجهاز شارك كما المفوضیة، له استجابت قد ما وهو الكومیسا، لدول المشتركة السوق نطاق في                 الریاضیة
لكرة اإلفریقي لالتحاد االحتكاریة الممارسات عن الناجمة لآلثار الالزمة الدراسات إجراء في              المفوضیة

  القدم؛ وذلك انطالًقا من إیمان الجهاز وتقدیره للدور الذي تقوم به المفوضیة في هذا الشأن.

 

وقاطرة واعد مجال یعد الذي الریاضي اإلعالم مجال في لالستثمار مصراعیه على الباب الحكم هذا                 ویفتح
كیان على حكًرا القطاع كان أن بعد وذلك العالم، دول بقیة في الحال هو كما اإلعالمي القطاع في                    استثماریة

 بعینه نتیجة ممارسات االتحاد األفریقي االحتكاریة.


