توضيح جهاز حماية المنافسة بشأن بطولة األمم اإلفريقية لعام  2017المقامة بالجابون
في إطار ما تردد في وسائل اإلعالم المختلفة بشأن قرارات الجهاز فيي قيا احتقياد اإلفريقيي لكير
القدم بشأن بطولة األمم اإلفريقية بالجابون ،والتي تقام فاعليتهيا فيي ونيون الشيهر الجيار  ،ينبغيي
التشديد أن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشار البث ،بيل أليزم باسيتااد قالية المنافسية داخيل السيوا
المصر التي قامت تصرفات احتقاد احفريقي لكر القدم بالقناء عليها.
وإن هدف قانون قماية المنافسة هو اليدفا عين السيوا المصير مين الممارسيات احقتكاريية التيي
تقيد قرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار نار بالمواطن المصر  ،خصوصيا عين طرييا
تقميلي أعبيياء ماليية وييير مبيرر أو القييد مين قريتي فيي احختيييار .ومين هييذا المنطليا في ن قييرارت
الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيا هذا الهدف القانوني .ووفقا لقانون قماية المنافسة المصر
فإن الشخص الذي يتمتع بوضعع مسعيطر ،مثع االتحعا اإلفريقع لكعر القع م ،تقعع لييعم مسع ولية
خاصععة بعع م التعسع فع اسععتخ ام سععيطرتم لتحميع المشععا ألبععا مععا كععان ليتحميهععا فع وجععو
منافسة طبيعية بين المنتجعا المختيةعة فع األسعوا المختيةعة القائمعة أو المعتمع ليع اسعتالل
حقو البث.
ف ذا قيام الشيخا المسييطر بايدم اقتيرام تليك المسي ولية التيي يفرنيها عليي القيانون ،وأتيى بأفايال
قنت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصر  ،فقد خول القانون للجهياز
اتخاذ التدابير اإلدارية الالزمية حسيتااد قالية المنافسية داخيل السيوا وعيدم قرميان الميواطنين مين
فوائييدها .ولييذلك وفيمييا يخييا بطوليية األمييم اإلفريقييية بالجييابون ،فقييد قييرر الجهيياز اسييتمرار عيير
م سسيية  beINللبطوليية بصييور اسييتثنائية ،وذلييك اسييتقرارا لضونييا القانونييية وقماييية لققييوا
المشتركين.
إال أن الجهاز ومن منطي حماية حقو جميع المشا ين ف الحصو لي ح مشا البطولعة
ف أجوا تنافسعية تتعيح لهعم حريعة االختيعار بشعروط أفضع معن المتاحعة حاليعا ،فقع ألعزم الجهعاز
االتحا اإلفريق لكر الق م بمنح حقو البث المباشعر لتيع البطولعة اخع نطعا جمهوريعة مصعر
العربية لشركة أخرى بجانب م سسعة beIN؛ وذلع لضعمان وجعو أكثعر معن شعركة تتنعاف فيمعا
بينها إلرضا الجمهور المصري المحب لكر الق م.
وذلك ألن قرار الجهاز خليا بي لزام احتقياد اإلفريقيي ب لغياء تااقيده المتاليا ببييع ققيوا البيث ميع
شييركة حجيياردير فييي السييوا المصيير ومييا ينتجي ميين آثييار داخييل نطيياا جمهورييية مصيير الاربييية
لوقوع مخالفا لنصوا قانون قماية المنافسة ،وعلي ف ني فيي قيال عيدم اقتيرام احتقياد اإلفريقيي
لكر القدم للطريا الذ رسم القيانون المصير فيي كيفيية اسيتغالل ققوقي  ،واليذ أقيره الجهياز،
ف ن وفقا لنظام احتقاد األساسيي ،في ن اتقيادات الكير الوطنيية هيي صياقبة القيا األصييل فيي تليك
الققوا ،وح يوجد ما يمناها وفقا لقانون قماية المنافسة من التصرف في تليك الققيوا قيال روبيت
في ذلك.

وإن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفا عن المصلقة الاامة المرجو مين قيانون قمايية المنافسية،
أح وهي قماية قرية القا في المنافسة ،والتي أنر بها احتقاد اإلفريقي لكر القدم بمنقي شيخا
واقييد كامييل ققييوا البييث لمييد  12عييام – فنييال عيين ثمييان سيينوات سييابقة  -قادميية تشييمل جميييع
البطوحت اإلفريقية التي تشارك فيها المنتخبات واألندية المصرية ،وتنياف فيهيا بنيراو  .وهيو ميا
ياني قيام كيان واقد بالسيطر على ققوا المشاهد للمواطن المصر طوال تلك المد  ،والتي هيي
وفقا أل ماايير دولية أو مقلية مد وير ماقولة أو مناسبة.
ويهيب الجهاز بأجهز اإلعيالم المختلفية تقير الدقية عنيد نقيل تصيريقات وبياناتي اإلعالميية ،كميا
يهيب الجهاز باحتقاد اإلفريقي لكر القدم نرور سرعة احلتزام بقرارت  ،وذلك قفاظا على ققوا
الم يواطن المصيير  ،علم يا بييأن عييدم فييي تنفيييذ قييرارت الجهيياز يايير المخييالف لتشييديد الاقوبييات
الجنائية بخالف المسئولية المدنية التي تنشأ نتيجة األنرار الناتجة عن ذلك.
وفي هيذا اإلطيار فقيد أفيردت الادييد مين وكياحت األنبياء الاالميية والصيقف الدوليية مسياقة واسياة
لقررات الجهاز في قا احتقاد اإلفريقي لكر القيدم ،وأثنيى الادييد مين المالقيين والمهتميين بشي ون
قانون المنافسة وبالشأن الرياني عليى قيرارات الجهياز ،واهتميت صيقيفة الجاردييان واليديلي مييل
بقرارات الجهاز وأبرزتها نمن تققيا شيامل عين تصيرفات احتقياد اإلفريقيي لكير القيدم المتالقية
بالفيفا ،كما أبرزت هيئة اإلذاعية البريطانيية  BBCقيرار الجهياز ب قالية السييد عيسيى قيياتو للنيابية
الاامة ،واهتمت الاديد من وسائل اإلعيالم الفرنسيية بيذات األمير ،وأفيردت لي مسياقات واسياة مين
نشراتها اإلخبارية.
وفي إطار احهتمام الدولي الملقيوظ ،فقيد بيادر الجهياز رسيم ًّيا بمخاطبية الادييد مين أجهيز المنافسية
الدولية واألجهز اإلقليمية داخل القار اإلفريقية ،وذلك للتنسيا فيما يتالا ب زالية األنيرار الناجمية
عن الممارسات احقتكارية لالتقاد اإلفريقي لكر القدم داخيل القيار اإلفريقيية والسيوا المتاليا بهيا
دول ًّيا ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ويشدد الجهاز على اجهز احعالم المختلفة ،ان ماني فقط بتنفيذ نصوا قانون قماية المنافسة رقم
 3لسنة  ،2005واختصاص مناقد فقط في مكافقة الممارسات احقتكاريية وذليك دون اإلخيالل مين
إمكانية أن يشكل الفال المخالف ألقكيام قيانون قمايية المنافسية مخالفية أل قيوانين مقليية أو دوليية
اخرى.
وي كييد الجهيياز أن ي جهيية فنييية مسييتقلة ،وأن ي يصييدر قرارات ي بنيياء علييى مييا يتقصييل علي ي ميين أدليية
وبراهين ،وميا يخليا إليي التقلييل الفنيي بشيأنها ،وأن هيدف الجهياز فيي المقيام األول واألخيير هيو
قماية احقتصاد المصر من الممارسيات احقتكاريية وفقيا ليدوره المرسيوم فيي إطيار قيانون قمايية
المنافسة ،والذ يساى الجهاز إلى تطويره دائما ليواكب اقتياجات احقتصاد المصر .

