
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ير  ر  ق  ت  

 ة  صري  الح   ث  الب   قوق  ح   قود  ع  ب   راسة الخاصةالد   شأنب  

 ةاضي  ي  الر   يرة  ز  قناة الج  و   القدم   رة  ك  ل  ريقي ف  ال  حاد االت   ينب  



 2 

 قائمة المحتويات
 
 

 3 .............................................................................. أوالً: موضوع الدراسة

 3 ............................................................................. ثانياً: اختصاص الجهاز

 3 ...................................................................... ثالثاً: صعوبات إعداد التقرير

 4 ..................................................................... رابعاً: نظرة عامة عن السوق

 5......................................................................... أ( الشركات العاملة في السوق

 6................................................................................. ب( كأس األمم الفريقية

 6 ............................................................................. خامساً: السوق المعنية

 7........................................................................................... ج المعنيأ( المنت

 8..................................................................................... ب( النطاق الجغرافي

سادساً: أثر العقود الحصرية المبرمة بين الجزيرة الرياضية واالتحاد الفريقي لكرة 

 9 ........................................... القدم على المنافسة في ضوء أحكام المادة السابعة

 10 ................................... أ( الوضع المسيطر للجزيرة الرياضية على السوق المعنية

 11 ....................... ب( تعزيز الوضع المسيطر للجزيرة الرياضية وتأثيره على المنافسة

 14 .............................................................................. الخالصة والتوصيات

(: ملخص ألربع قضايا في مجال المنافسة والرياضة داخل االتحاد 1ملحق رقم )

 15 ............................................................................................. األوروبي

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

 موضوع الدراسة: أولا 

دراسة بهاز"( "الجبـ قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية )ويشار إليه فيما يلي 

ريخ المنعقدة بتا( 81بجلسته رقم )قرار مجلس الوزراء  سوق بث بطوالت كرة القدم في ضوء

( منافسةحماية البتشكيل لجنة من وزارة اإلعالم ووزارة التجارة والصناعة )جهاز  06/01/2010

اعة والمجلس القومي للرياضة والجهات األخرى المعنية بالرياضة لدراسة ظاهرة احتكار إذ

  والبطوالت األخرى.اإلفريقية  مباريات كأس األمم

 

 اختصاص الجهاز: ثانياا 

يما يلي ف)ويشار إليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية من  (1)نص المادة ت

 دياالقتصاط ممارسة النشاهو لقانون لة يأحد األهداف الرئيس"أن على  "قانون حماية المنافسة"(بـ

أ( من /2دة )وعرفت الما ."اإلضرار بها منعها أو إلى تقييد حرية المنافسة أو يعلى نحو ال يؤد  

ت كياناقانون حماية المنافسة األشخاص بأنهم األشخاص الطبيعيون واألشخاص االعتبارية، وال

 ها مناالقتصادية، واالتحادات، والروابط وتجمعات األشخاص على اختالف طرق تأسيسها، وغير

 رة بقرارلصاداية المنافسة األطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية لقانون حما

 ذية"(."الالئحة التنفيبـ )ويشار إليها فيما يلي  2005لسنة  1316رئيس مجلس الوزراء رقم 

ألمر ا ؛لنشاط اقتصادي يخضع ألحكام قانون المنافسة عند ممارستهومفاد هذا النص أن الشخص 

جزيرة القناة و ملكرة القدفريقي تحاد اإلكاال من االتحادات الرياضية ل  الذي يؤكد خضوع ك

 ادياً فيتمارس نشاطاً اقتص أشخاص اعتبارية مهعلي اعتبار ؛حكام قانون المنافسةأل الرياضية

 .مجال بث القنوات الفضائية

لمنافسة التي ( من قانون حماية ا4( فقرة )11الدراسة من المادة )إلعداد ويستمد الجهاز اختصاصه 

ث وإجراء الدراسات والبحو ،الجهاز إنشاء قاعدة بياناتمن بين اختصاصات "تنص على أن 

ن م( 20) المادة فيالتدابير المنصوص عليها  واتخاذ، الالزمة لكشف الحاالت الضارة بالمنافسة

 . "في حالة ثبوت المخالفة القانون

 

 التقريرصعوبات إعداد : ثالثاا 

والمعلومات الالزمة إلعداد هذا التقرير، في الحصول على البيانات صعوبات  واجه فريق العمل

خاصة فيما يتعلق بالحصول على عقود بيع حقوق بث المباريات لبيان ما إذا كانت تلك العقود تمثل 

 -التقريرالعقد محل ي طرفأحد  – قناة الجزيرةأن مقر  خاصة أم ال، ماية المنافسةمخالفة لقانون ح
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خارج اإلقليم المصري؛ األمر الذي قد يتطلب تدخل قضائي وفقاً لموقف معاهدات التعاون التي  يقع

 االتحاد اإلفريقي عن إمداد الجهاز بالبيانات.تقاعس  ما سبق، يشار إلي عالوة علي. توقعها الدولة

لتم االعتماد فقط على البيانات والمعلومات التي  ،وعليه قابالت ل المعليها الجهاز من خال تحصَّ

ية لمفوضاالدراسات واألبحاث وقرارات  إلضافة إلىبا ،التي تمت مع الشركات المعنية في السوق

 التقرير.ب الحقاً  الوارد ذكرها األوروبية

 

 السوقعن نظرة عامة : رابعاا 

نشطة من األاآلن بعدما كانت الرياضة تعد من قبيل األنشطة غير الهادفة للربح، أصبحت 

المتحصل من حقوق بث البطوالت واإلعالنات  العائداالقتصادية التي تدر أرباحاً كبيرة من خالل 

 1ل العالمة التجارية لألندية.حقوق استغالو، فيها

 اً خر نشاطأصبح هو اآل بل امتد لنشاط البث الذي ؛اع الرياضةهذا التطور لم يصب فقط قط

 .ان في مصر نشاطاً سيادياً بعدما ك يهدف إلى الربحية اً اقتصادي

وفي خالل السنوات الماضية، أصبح بث البطوالت الرياضية يحوز على أهمية اقتصادية كبيرة، 

في تطوير وخلق سوق  م  ه  س  ، فبات يحتل مكانة مهمة لدى القنوات، وأ  الرياضاتخاصة لبعض 

 2.هاالرياضة العامل األساسي والحيوي ل مما جعلالقنوات المشفرة، 

تشكل أهمية ضحت أ - خاصة بطوالت كرة القدم - باإلضافة إلى ذلك، فإن البطوالت الرياضية

لقد ف، ولةكبيرة بالنسبة للمشاهد المصري، السيما إذا كان المنتخب المصري يشارك في هذه البط

 اءستغنأصبحت بطوالت كرة القدم منتج أساسي وحيوي بالنسبة للمستهلك المصري، ال يستطيع اال

الل خ لقدمكرة ا منتخبتمثل جزء من الفخر الوطني خاصة مع اإلنجازات التي حققها  نهاإذ إه، عن

 .الفترة األخيرة

 

                                                 
1 A.-M. Wachtmeister, Broadcasting of Sports events and Competition law, Competition Policy Newsletter 

1998 - number 2 – June 1998. Available at: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html 
2 A.-M. Wachtmeister, Broadcasting of Sports events and Competition law, Competition Policy Newsletter 

1998 - number 2 – June 1998. Available at: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html
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 الشركات العاملة في السوقأ( 

تي تتسم بالطبيعة االستئثارية، ال 3،من قبيل حقوق الملكية الفكرية تعد حقوق بث البطوالت الرياضية

تمتلك اتحادات كرة القدم على المستوى العالمي حقوق بث حيث  ؛وتكون عادة ملك لشخص واحد

يملك حقوق بث البطوالت التي تتسم بالعالمية،  FIFAتحاد الدولي لكرة القدم فاال ،هذه البطوالت

لك لة حقوق بث بطوالته المحلية، وتمتتحاد كرة القدم لكل دواويملك  .ككأس العالم أو كأس القارات

لكرة القدم هو المالك فريقي تحاد اإلفاال ؛م على مستوى القارةت التي تقاتحادات القارية البطوالاال

 4فريقية.التي تتضمن على األخص كأس األمم اإلاإلفريقية  األصلي لحقوق بث البطوالت

ن القنوات عنيابة  بالدخول إلى المزايداتتحاد إذاعات الدول العربية يقوم ا، كان 2002قبل عام 

 .قنواتعلى جميع ال التواليبقوم بتوزيعها حقوق بث البطوالت الرياضية، ثم ي العربية لشراء

 Arab media، قامت شركة العرب لإلعالن )2002ولكن مع المزايدة على كأس العالم 

corporationشبكة راديو وتليفزيون العرب  ( التي تمتلك(ART)  بالمزايدة وتقديم سعر أعلى

 العربية. تحاد إذاعات الدولابكثير من 

شتري جميع ت، لم تستطع أي قناة منافستها، فأصبحت ARTوبسبب القوة المالية التي تتمتع بها الـ

لبطوالت بعملية احتكار حقوق بث ا ARTبدأت قنوات الـ وبالتالي ،حقوق بث البطوالت الرياضية

 .الرياضية

وجود  لعدم ؛الرياضية تمتلك غالبية حقوق بث البطوالتطوال السنوات الماضية  ARTكانت الـو

ت قنواك ق بث البطوالت بما في ذلشراء حقو فيقنوات أخرى في مثل قوتها قادرة على منافستها 

 األوربت.

بدأت هذه القوة السوقية تتأثر مع إطالق الجزيرة قنوات جديدة متخصصة فقط في الرياضة، وذلك 

يكون بثها مشفر من ِقب ل االتحادات وبما أن أغلب البطوالت الرياضية تتطلب أن ، 2003عام في 

صاحبة الحقوق األصلية، قررت الجزيرة الرياضية تشفير بعض قنواتها إلذاعة هذه البطوالت عام 

2005.5 

رق والش شمال إفريقيا بث أغلب البطوالت الرياضية في منطقة وقالجزيرة حق وفيما بعد امتلكت

ة لى القوعروبية، وبدأت تؤثر تأثيراً واضحاً البطوالت والدوريات األوإلي ة األوسط، باإلضاف

 .ARTالسوقية للـ

                                                 
( مكرر، 22، الجريدة الرسمية، العدد )2002لسنة  82من قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بقانون رقم  147و 140مادتي  3

02/06/2002. 
 (.6ولي لكرة القدم، والنظام األساسي لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم، مرفق رقم )النظام األساسي لالتحاد الد 4

5 http://www.aljazeerasport.net/aljazeerasport/sportchannel/  

http://www.aljazeerasport.net/aljazeerasport/sportchannel/
http://www.aljazeerasport.net/aljazeerasport/sportchannel/
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قوق بث حبيع  ، تم بمقتضاهART، تم إبرام اتفاق بين الجزيرة الرياضية و الـ2009 نوفمبروفي 

الت إلى الجزيرة، والتي كانت تتضمن على األخص بطو ARTجميع البطوالت التي تمتلكها الـ

 .2016حتى اإلفريقية  ، وبطوالت كأس األمم2016كأس العالم حتى 

 6حقوق بث بطوالت كرة القدم الهامة. أغلبوبذلك، أصبحت الجزيرة الرياضية تمتلك 

 

 فريقيةكأس األمم اإلب( 

 ى القارةلى مستوع التي تقام بطوالت كرة القدملكرة القدم المالك لحقوق بث فريقي اإلاالتحاد  يعتبر

ال أس أبطكدوري وك ؛أخرىإفريقية  بجانب بطوالتاإلفريقية  فريقية، والتي تتضمن كأس األمماإل

 للشباب.اإلفريقية  وبطولة كأس األمم ،فريقياإ

يقية تم تسويقوم ببيع حقوق بث هذه البطوالت إلى شركة فريقي اإلاالتحاد  ، كان2008قبل عام 

قوق عن ثم تقوم هذه الشركة ببيع الح ،(Sport 5) 5اختيارها عن طريق مزايدة، وتدعى سبورت 

نت كاك فهي بذل ؛وعلى أساس اللغات ،طريق مزاد إلى القنوات حصرياً على أساس مناطق جغرافية

 لكرة القدم.فريقي اإلاالتحاد  استقالالً عنتقوم ببيعها تمتلك حقوق البث، و

لنسبة لبيع خر باآ، وإتباع نظام 5عدم تجديد العقد مع سبورت فريقي اإلاالتحاد  ، قرر2008 ومنذ

حاد االت يظلومجرد شركة تسويقية، وليست مالكة للحقوق،  5تصبح شركة سبورت حيث  ؛الحقوق

تنظيم ينحصر في  5فأصبح دور سبورت  ،هو صاحب القراريكون لحقوق، وتلك امالك لهو ال

 والتسويق ومتابعة التفاصيل المالية. عملية البيع

وقد  ،إلقليميوي واغ  على المستوى الل  فيقوم بيع حقوق بث البطوالت الحصري لنظام أما بالنسبة لل

ق األوسط )الشر 2016إلى  2010 من عامART إلى الـاإلفريقية  البطوالتفريقي اإلاالتحاد  باع

 ة كما هولرياضياثم قامت األخيرة ببيع هذه الحقوق إلى الجزيرة  ،فريقيا، وباللغة العربية(إوشمال 

 موضح أعاله.

 

 

 السوق المعنية: خامساا 

هما  ى عنصرينعلالسوق المعنية هي السوق التي تقوم ( من قانون حماية المنافسة، 3فقاً للمادة )و  

 الجغرافي.المنتج المعني والنطاق 

                                                 
6 http://www.aljazeerasport.net/news/others/2009/11/200911246195842874.html 

http://www.aljazeerasport.net/news/others/2009/11/200911246195842874.html
http://www.aljazeerasport.net/news/others/2009/11/200911246195842874.html
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 المنتج المعنيأ( 

 من وجهة – منها تلك التي يعد كل اهبأنالمنتجات المعنية  الالئحة التنفيذيةمن  (6)المادة  فتعرَّ 

ألخص بأي من الآلخر، ويؤخذ في هذا التحديد على  وموضوعياً  عملياً  بديالً  – نظر المستهلك

 المعايير اآلتية:

 .تماثل المنتجات في الخواص واالستخدام .1

و لسعر أامنتج آخر نتيجة للتغير النسبي في مدى إمكانية تحول المشترين عن المنتج إلى  .2

 في أية عوامل تنافسية أخرى.

جات المنت جارية على أساس تحول المشترين عنالت  ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم  .3

 خرى.في العوامل التنافسية األ مإلى منتجات أخرى نتيجة التغير النسبي في السعر أ

 شخاص األخرى دخول سوق المنتج.السهولة النسبية التي يمكن لأل .4

 مدى توافر المنتجات البديلة أمام المستهلك. .5

قناة  عدتو ،ريمتلك حق البث الحصلكرة القدم هو الذي يفريقي اإلاالتحاد  يكونفي الحالة الماثلة 

ة نظره خذ وجهوبالتالي يجب أ، أي بمثابة المستهلك ؛الجزيرة الرياضية بمثابة المشتري لهذا الحق

 لتحديد المنتج المعني.

أي  – المستهلك النهائي القنوات لمعرفة رأي من ناحية أخرى، من الممكن االسترشاد بوجهة نظر

واقع الدراسة  ومن ،مبنية بصفة أساسية على تفضيالت المشاهدين القناةن سياسة إحيث  – المشاهد

 7:ةاآلتي التحليالت ىتم التوصل إل السوقية للجهاز،

   نيثثةالديواإلخباريثثة، والترفيهيثثة،  القنثثوات الفضثثائية واألرضثثية العديثثد مثثن البثثرامجبثثث ت، 

الت البطثثو؛ وعلثثى ذلثثك فثثإن خثثر بالنسثثبة للمشثثاهدلآل بثثديالً  نثثوع   وال يعثثد كثثل   ،والرياضثثية

ا على جذب قدرتهببنسب مشاهدة عالية، و –مقارنًة بباقي أنواع البرامج  –الرياضية تتميز 

 اإلعالنات.

                                                 
7 J.-F. PONS, (Deputy Director General of the European Commission, competition division), Sport and 

European Competition policy, 1999. Available at: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1999_019_en.pdf 

A.-M. Wachtmeister, Broadcasting of Sports events and Competition law, Competition Policy Newsletter 

1998 - number 2 – June 1998. Available at: 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html 

OECD Policy Roundtables, regulation and competition issues in broadcasting in the light of convergence, 

1998. Available at: http://www.oecd.org/dataoecd/34/55/1920359.pdf 

OECD Policy Roundtables, competition issues related to sports, 1996. Available at: 

http://www.oecd.org/dataoecd/34/49/1920279.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1999_019_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp1998_037_en.html
http://www.oecd.org/dataoecd/34/55/1920359.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/34/49/1920279.pdf
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 فثثإن رياضثثة كثثرة القثثدم تسثثتحوذ علثثى شثثعبية كبيثثرة، مقارنثثة  ؛وبالنسثثبة للمشثثاهد المصثثري

ين األمثر الثذي يفيثد أن بطثوالت كثرة القثدم لثيس لهثا بثديل مثن بث ،بأنواع الرياضثة األخثرى

 البطوالت الرياضية األخرى.

  يثةلعالممثل مختلف الدوريات أو بطوالت الكؤوس المحليثة أو ا – كرة القدمبطوالت كل – 

وهثثذا الفثثرق يتضثثح أيضثثاً مثثن بطولثثة إلثثى أخثثرى إذا كثثان المنتخثثب  ،لهثثا طابعهثثا الخثثاص

 نادي مصري يشترك فيها أم ال.أي المصري أو 

ها يلعب في ن المباريات التيبل إ ؛ل بطولة تعد منتج في حد ذاتهوبالتالي بالنسبة للمشاهد، ك

ت أو ين البطثوالمن بث حد ذاته، وال يوجد لها بديال منتخب المصري تعد كل منها منتج فيال

 . المباريات األخرى

 فالمشثثاهدون ال يرغبثثون إال فثثي مشثثاهدتها ؛تعثثد البطثثوالت الرياضثثية منثثتج سثثريع الثثزوال 

بثثث  للفالبثثث غيثثر المباشثثر ومقتطفثثات تحليثثل المباريثثات للبطثثوالت ال يعثثد بثثديالً  ،مباشثثرةً 

 المباشر بالنسبة للمستهلك.

 أو اً مليع ديالوليس له ب ،على ما سبق، فإن كل بطولة من البطوالت الرياضية منتج في حد ذاته بناءً 

 .ال أمنفس التوقيت  سواء كانت تبث في ىمن بين البطوالت األخر اً موضوعي

ي فالمعني  محل العقد الحصري المنتجاإلفريقية  البطوالت بثحقوق  من ناحية أخرى، سيتم اعتبار

  وذلك لبيان آثار العقد الحصري على المنافسة. ؛هذه المذكرة

  

 النطاق الجغرافيب( 

فيها  التي تتجانس المنطقة الجغرافية بأنهمن الالئحة التنفيذية النطاق الجغرافي  (6)فت المادة عرَّ 

 من المعايير اآلتية: ظروف التنافس، ويؤخذ في هذا الصدد فرص التنافس المحتملة وأي

عار ي األسفانتقال المشترين بين مناطق جغرافية نتيجة التغيرات النسبية مدى القدرة على  .1

 أو في العوامل التنافسية األخرى.

مناطق ين البجارية على أساس انتقال المشترين ما إذا كان البائعون يتخذون قراراتهم الت   .2

 ألخرى.افسية في العوامل التنا مالجغرافية المختلفة نتيجة التغيرات النسبية في األسعار أ

 السهولة النسبية التي يستطيع بمقتضاها أشخاص آخرون دخول السوق المعنية. .3

زويد زم لتتكاليف النقل بين المناطق الجغرافية، بما في ذلك تكلفة التأمين والوقت الال .4

 من المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية من أسواق أو من مناطق جغرافية أخرى أو

 الخارج.

 والخارجي. يالرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على المستويين المحل .5
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 ي: ، تبين اآلتأعالهمن واقع الدراسة السوقية للجهاز، وبإنزال المعايير المشار إليها 

  ي تمتلثك يوجد بند لتحديد النطاق الجغرافي الذ ،فريقيةلبطوالت اإللفي عقد بيع حقوق البث

إعطاء  ال تستطيع البث خارج هذا النطاق، وال بيع أو؛ حيث حقوق البث الحصريةفيه القناة 

 النطاق. هذا ترخيص لقناة أخرى للبث خارج 

 فريقيثثا والشثثرقإلمنطقثثة شثثمال اإلفريقيثثة  تمتلثثك الجزيثثرة الرياضثثية حقثثوق بثثث البطثثوالت 

ل ألوسط وشثمافال تستطيع قناة في منطقة جغرافية أخرى البث في منطقة الشرق ا ،األوسط

ياضثية قنثاة الجزيثرة الر ىفريقيا، وبالتالي، ليس هنثاك أمثام المشثاهد فثي هثذه المنطقثة سثوإ

ه للحصول على المنتج المعني، وال يتصثور انتقثال المشثاهد إلثى منطقثة أخثرى لمشثاهدة هثذ

 فقثثاً فريقيثثا والشثثرق األوسثثط هثثي النطثثاق الجغرافثثي و  إاألمثثر الثثذي يجعثثل شثثمال ؛ البطثثوالت

  ( من الالئحة التنفيذية.6م المادة )ألحكا

 فريقيثثاإشثثمال  فثثياإلفريقيثثة  البطثثوالتبثثث  حقثثوق مثثن جمثثاع مثثا سثثبق، تكثثون السثثوق المعنيثثة هثثي

 الشرق األوسط.و

 

لكرة فريقي تحاد اإلأثر العقود الحصرية المبرمة بين الجزيرة الرياضية وال: سادساا 

 في ضوء أحكام المادة السابعة القدم على المنافسة

ن مقية اإلفري كما هو موضح أعاله، قامت الجزيرة الرياضية بشراء حقوق البث لجميع البطوالت

ي منطقة فحصرية  هذه الحقوق، لكرة القدمفريقي اإلاالتحاد  ، التي قد قامت بشرائها منARTالـ

تى ح 2010 باللغة العربية، وذلك للبطوالت من عام فريقيا، وحصريةإرق األوسط وشمال الش

 .سنوات 6أي لمدة ؛ 2016

قدم لكرة ال فريقياإلاالتحاد  حيث يعمل؛ القة بين الطرفين تعد بمثابة عالقة رأسيةوبالتالي، فإن الع  

في يضما عمل قناة الجزيرة في سوق بث هذه الحقوق، مق حقوق البث التي يملكها، بينما تفي سو

 ع.وز  د، وعلى القناة صفة الم  ور  صفة الم  االتحاد  على

ن سابعة مفي ضوء أحكام المادة ال هذا العقد الرأسي الحصري دراسةعلى ذلك، فإنه يجب  وبناءً 

 .أم ال من الالئحة التنفيذية 12قانون حماية المنافسة، والمادة 

أساسثثاً علثثى تعزيثثز القثثوة السثثوقية بالنسثثبة لهثثذا النثثوع مثثن العقثثود الحصثثرية، فثثإن ضثثررها ينصثثب 

كمثا سثيتم شثرحه  ين محتملثين،ووضثع عقبثات لثدخول منافسث ،والوضع المسيطر للجزيرة الرياضية

للجزيثثرة  وضثثع مسثثيطركثثان هثثذا العقثثد الحصثثري ينشثثأ عنثثه مثثا إذا  األمثثر الثثذي يحثثتم بيثثان، الحقثثاً 
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إذا كانثثت بنثثود العقثثد تقثثوي وتعثثزز هثثذا مثثا و، مثثن ناحيثثة الرياضثثية مثثن عدمثثه علثثى السثثوق المعنيثثة

 .من ناحية أخرى والمستهلكأيضر بالمنافسة قد الوضع المسيطر بشكل 

 الوضع المسيطر للجزيرة الرياضية على السوق المعنيةأ( 

لسيطرة على لشخص عناصر ايجب أن تتوافر ل ،( من قانون حماية المنافسة4فقاً ألحكام المادة )و  

 وهي: ،السوق

 من السوق المعنية.25حصة الشخص على  زيادة % 

 السوقها بأو حجم المعروض منالمنتجات أسعار في ال تأثير فعَّ إحداث  ىعللشخص قدرة ا 

 .المعنية

  ألسعار ا ىعلال للشخص على الحد من التأثير الفعَّ  للشخصالمنافسين عدم قدرة األشخاص

 .المعنية السوقمن المنتجات بحجم المعروض أو 

 حد هذهأتتوافر هذه الشروط الثالثة مجتمعة العتبار الشخص مسيطراً، فإذا ما تخلف ويجب أن 

 الشروط، ال تتوافر السيطرة للشخص على السوق.

ق % في السو25بالنسبة للشرط األول، فإنه يتطلب لتوافره أن تكون حصة الشخص أكثر من 

 لنطاقالمنتجات المعنية وا المعنية، ويكون حساب هذه الحصة على أساس عنصري هذا السوق من

 ( من الالئحة التنفيذية(.7)المادة ) فترة زمنية معينة وذلك خالل ،الجغرافي معاً 

 األمم الت كأسفي إعطاء حقوق بث بطو لكرة القدمفريقي اإلاالتحاد  نظراً للنظام المتبع من قِب ل

لك ي، وكذتمتلك الجزيرة الرياضية حقوق البث الحصر ،لشركة واحدة فقط في كل إقليماإلفريقية 

 .للمنتج المعنيحق السماح للقنوات األخرى بالبث في منطقة الشرق األوسط 

ديد سعر بهذا الوضع من تحوتتمكن الجزيرة %، 100على ذلك تتمتع بحصة سوقية تبلغ  فهي بناءً 

سوق ود منافسين آخرين في اليضاف إلى ذلك عدم وج ،المنتج أو حجم المعروض منه في السوق

 ،لسوقاه في ال للشركة على سعر المنتج أو حجم المعروض منبما يمكن معه الحد من التأثير الفعَّ 

تضمنها ية وتن طول مدة العقود الحصرية بين االتحادات الرياضية والجزيرة الرياضباإلضافة إلى أ

 . يلكي الحق الحصروة السوقية لماالعديد من األحداث الرياضية يعزز من الق

 2010ن نه ال توجثد أي منافسثة محتملثة للجزيثرة خثالل الفتثرة مثإف ؛أما من حيث المنافسة المحتملة

 يوازمثالحصثول علثى حثق  مكانيثةوذلك لعثدم إ ،القادمةاإلفريقية  بطوالتالفيما يتعلق ب 2016إلى 

لحثثق االمحتملثثة طثثوال مثثدة نثثه ال يمكثثن وجثثود أي نثثوع مثثن المنافسثثة ، فإعليثثهو ،خثثالل فتثثرة التعاقثثد

 الحصري.

 تتثوفر فثي شثأن الجزيثرة الرياضثية عناصثر السثيطرة التثي نثص عليهثا على جمثاع مثا سثبق، وبناءً 

 قانون حماية المنافسة في مادته الرابعة.
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 المنافسةتعزيز الوضع المسيطر للجزيرة الرياضية وتأثيره على  ب(

ن ملشخص وأي من قانون حماية المنافسة على أنه "يحظر االتفاق أو التعاقد بين ا (7)تنص المادة 

ي لقانون فذية لمورديه أو من عمالئه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة" وقد نصت الالئحة التنفي

من  أيين الشخص وبأو التعاقد  االتفاقتقدير ما إذا كان  يكونأنه "على  12لفقرة الثانية من المادة ا

كل حالة على ليجريه الجهاز  الذيعلى الفحص  بناءً  ،شأنه الحد من المنافسة مورديه أو عمالئه من

 :ضوء العوامل اآلتية في حدة، وذلك

 .السوق فيحرية المنافسة  تأثير االتفاق أو التعاقد على .1

 .االتفاق أو التعاقد وجود فوائد تعود على المستهلك من .2

 ذلثك كلثهنثتج أو سثمعته، ومقتضثيات األمثن والسثالمة، والم المحافظة على جثودة اعتبارات .3

  .بالمنافسة ال يضر الذيعلى النحو 

ل النشثثاط محثث فثثيجاريثثة المسثثتقرة التعاقثثد مثثع األعثثراف الت   أو االتفثثاقمثثدى توافثثق شثثروط  .4

 ."الفحص

 اص وأي منومفاد هذا النص هو أنه عندما تتعلق الحالة بأحد االتفاقات الرأسية، أي بين أحد األشخ

ة، المنافسث نيحثد مثمورديه وعمالئه، فإن التحليالت القانونية واالقتصادية لبيان مثا إذا كثان االتفثاق 

يجابيثة منافسثة( واإلال الحثد مثنالسثلبية ) االتفثاق آثثارمثن  ة على حثدة، ويجثب تبيثان كثلتتم لكل حال

والتثثرجيح جاريثثة( األعثثراف الت   – لمنثثتجاعتبثثارات المحافظثثة علثثى ا – لمسثثتهلكتعثثود علثثى ا)فوائثثد 

 بينهما.

بل على العكس،  ؛الحد من المنافسةبالضرورة  ينتج عنهجدير بالذكر أن كون العقد حصرياً ال 

تلك المتعلقة بأحد حقوق خاصًة  حصرية، أن تكون التي يتطلب حماية قيمتها وجد بعض المنتجاتت

متعارف إعطاء حقوق البث الرياضية على سبيل الحصر كما أن  8.كحقوق البث ؛الملكية الفكرية

 9.في هذا المجال عليه

                                                 
8 Developments in European Law, Torben Toft, Congress Sports and Law, 28 April 2006, Berlin, P. 8. 

Available at: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2006_003_en.pdf 

Commission staff working document, The EU and Sport: Background and context, accompanying 

document to the White paper on Sport, Annex 1: Sport and EU competition rules, 2007, P. 84. Available at:  

http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/dts935_en.pdf 
9 Mario Monti, Competition and Sport – The Rules of the Game, speech delivered in Brussels, 26 February 

2001, P. 14. Available at: http://www.fia.com/public/fia_structure/resources/governance_sport.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2006_003_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/dts935_en.pdf
http://www.fia.com/public/fia_structure/resources/governance_sport.pdf
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مع طبيعة - تحدبالمنافسة إذا احتوت على بنود وأنظمة  ضررهذه العقود قد تمثل ، من ناحية أخرى

 المنافسة. من  -العقد الحصري

 ةاألوروبي بعداالتحاد  تأخذ دولفيما يتعلق بعقود بيع حقوق بث البطوالت الرياضية الحصرية، 

 10االتفاق الرأسي ال يضر بالمنافسة: هذا للقول بأن معايير مجتمعة

 .هائلكل من يرغب في شرا مفتوحة مزايدةبيع حقوق البث من خالل  -1

 واحد. عدم بيع حقوق بث عدة بطوالت رياضية لمشتر   -2

 .حليةللدوريات الم بالنسبة وذلك ،فترة التعاقد الحصري مدة الثالث سنوات عدم تخطي -3

 طوالت، فال يجب أن تحصل القناة على أكثر من ثالث بأما بالنسبة للبطوالت الموسمية

 .حصرية

 ديده تلقائياً.عدم وجود بند في العقد يسمح بتج -4

م كرة القدلفريقي اإلاالتحاد  تأثير العقد الحصري بينمن الممكن االسترشاد بهذه المعايير لبيان مدى 

تضر  دق لتياألوروبي ااالتحاد  والجزيرة الرياضية على المنافسة، وما هي البنود من واقع تجربة

 بالمنافسة، وكل ذلك في ضوء أحكام قانون المنافسة المصري ومعاييره.

 قيةطريثق مزايثدة تنظمهثا الشثركة التسثوين بيع حقثوق بثث البطثوالت الرياضثية يثتم عثن وتم بيان أ

Sport 5 ، مثا أن ك، فريقيثةنية ومفتوحة لكل من يرغب في شراء البطثوالت اإلتتميز بأنها علوالتي

 عقد بيع حقوق البث ال يحتوي على بند يسمح بتجديده تلقائياً.

ن وك، وتقطفواحد  مرة واحدة لمشتر  اإلفريقية  من ناحية أخرى، يتم بيع حقوق بث جميع البطوالت

وذلك على  ،ضرراً بالمنافسة ل، األمر الذي يمكن أن يشك  سنوات 6حصرية بث هذه البطوالت لمدة 

 التفصيل اآلتي:

  واحد فقط إلى وجود شخص دة بطوالت لمشتر  بيع حقوق بث لعينتهي األمر في حالة 

قط حيث يملك شخص واحد ف ؛مسيطر وإلى قلة العاملين في سوق بث البطوالت الرياضية

 عدة بطوالت.

 هنإحيث  ؛المنافسة في مرحلة المزايدة ينتج عنه الحد منقد يع عدة بطوالت معاً كما أن ب

يانات ذات المالءة المالية المجموعة المهمة من البطوالت هم الك يع المزايدة علىن يستطم  

                                                 
10 Herbert Ungerer, Commercializing Sport – Understanding the TV Rights Debate, speech delivered in 

Barcelona, 2 October 2003. Available at: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_024_en.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_024_en.pdf
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المتنافسين  فرصة ت، ويقلل مند أغلب القنوااستبعي إلى ايؤد  ، األمر الذي سوف كبيرةال

 11على شراء حقوق البث.

 طول مدة حصرية حقوق البث له ذات التأثير على المنافسة كبيع عدة بطوالت في آن واحد، 

صر المزايدة على الكيانات قيمة حقوق البث، وبالتالي، حمعها زادت  فكلما زادت المدة

 12.الكبرى

لمدة طويلة يعزز واحدة إلى أن حصول شخص على حقوق بث بطولة  –هنا  –باإلضافة 

ي يعد من قبيل العقبات ، األمر الذنتيجة لألرباح التي يدرهاالمالي المستقبلي  ضعهمن و

 13لدخول متنافسين جدد في هذا السوق.

 

 

وفثق   -فثي حالثة توافرهثا– حثد مثن المنافسثةشبهة  العقود الحصرية قد تثير هذه ما سبق،من جماع 

 :التالي وذلك على التفصيل ،( من القانون7المادة ) أحكام نص

 :تحثرم المنافسثين طول العقد والمزايدة على عثدة بطثوالت مجتمعثة  الضرر على المنافسة

لثى يثنعكس سثلبياً عقثد األمر الثذي ت وتقديم عروض مالية وفنية أفضل؛ امن دخول المزايد

 وجودة الخدمة المقدمة على المدى الطويل. ،هذا السوق

  :حثافز أي وافتقارهثا إلثى  ،إن وجثود قنثاة وحيثدة فثي السثوق المعنيثةالضرر على المستهلك

يتكبد األخير مبالغ مالية كبيرة نظيثر سحيث  ؛تخفيض أسعارها يمثل ضرراً على المستهلكل

 . الخدمة ىلخدمة التي يتلقاها، وستنتفي االختيارات أمامه للحصول علا

                                                 
11 Jean-François PONS, La politique européenne de concurrence et le sport (1995-2002), speech delivered 

in Brussels, 10 July 2002, Direction Générale de la Concurrence, P. 9 & 10. Available at : 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2002_037_fr.pdf 

Jürgen Mensching, Sport et Télévision : Exclusivité et Concurrence, speech delivered in Monaco, 17 

September 2003, P. 7 & 8. Available at : http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_025_fr.pdf 
12 Developments in European Law, Torben Toft, Congress Sports and Law, 28 April 2006, Berlin, P. 8. 

Available at: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2006_003_en.pdf 

Commission staff working document, The EU and Sport: Background and context, accompanying 

document to the White paper on Sport, Annex 1: Sport and EU competition rules, 2007, P. 84. Available at:  

http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/dts935_en.pdf 
13 Mario Monti, Competition and Sport – The Rules of the Game, speech delivered in Brussels, 26 February 

2001, P. 14. Available at: http://www.fia.com/public/fia_structure/resources/governance_sport.pdf 

Jürgen Mensching, Sport et Télévision : Exclusivité et Concurrence, speech delivered in Monaco, 17 

September 2003, P. 7 & 8. Available at : http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_025_fr.pdf 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2002_037_fr.pdf
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_025_fr.pdf
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2006_003_en.pdf
http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/dts935_en.pdf
http://www.fia.com/public/fia_structure/resources/governance_sport.pdf
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_025_fr.pdf


 الخالصة والتوصيات

نطقة مفي وذلك  ،اإلفريقية حقوق بث البطوالتوهي تم تحديد السوق المعنية بعنصريها:  -

 فريقيا والشرق األوسط.إشمال 

صاحبة لقدم )لكرة افريقي تحاد اإليثير العقد الحصري المبرم بين الجزيرة الرياضية واالقد  -

طول  ألن وذلك ؛فقاً ألحكام المادة السابعةو   حقوق البث األصلية( شبهة حد من المنافسة

أن  وألن موضوعه ينصب على مجموعة كبيرة من البطوالت يمكن ،سنوات( 6فترة العقد )

 نية.يعزز من الوضع المسيطر للجزيرة، ويمنع دخول منافسين محتملين إلى السوق المع

فقاً لتجارب االتحاد األوروبي العديدة في هذا المجال،و يشار في هذا السياق  -  14إلي أنه و 

بالمنافسة والمستهلك؛ وذلك إذا تعدت الفترة الثالث  الحصرية قد تضرثبت أن تلك العقود 

 سنوات، أو انصبت على العديد من الحقوق في المرة الواحدة.

، األخري علي أقاليم الدولبخصوص تطبيق القانون  ظراً للصعوبات المشار إليها آنفاً نو  -

 بهذا اتجه فريق العمل لتوجيه توصياته للسوق المحلي لمعالجة أية تعاقدات مستقبلية

 .الخصوص 

 :بالتالي ي فريق العملوعليه، يوص   -

o لنسثبة با الثثالث سثنواتفترة التعاقد في عقود بث البطوالت الحصرية فترة  ال تتعدَّ أ

 ،عامللدوريات التي تقام كل 

 ال تشمل المزايدة على أكثر من موسم واحثد لطثولأ س العالمغرار بطولة كأوعلى 

 الفترة بين كل بطولة وأخرى. 

o  المنافسة.في حق الخرى األلقنوات ل العديد من البطوالت، حتى يتوافرأال تشمل 

o .إمكانية العرض علي الجهاز 

o ووزارة اإلعالم. ،إحالة الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء 
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التحاد  داخلالمنافسة والرياضة  مجال يملخص ألربع قضايا ف: (1ملحق رقم )

 ياألوروب

 

1 )UEFA:15 

القدم هو األوربي لكرة االتحاد  يكون ،16األوروبي لكرة القدماالتحاد  للقواعد المنظمة لبطولة فقاً و  

بالبطولة، مما  األندية المشتركةذلك بالنيابة عن و ،الخاصة بالبطولة صاحب حقوق بث المباريات

أنه يمنع األندية القومية المشتركة بالبطولة من أخذ  إلى يحد من المنافسة بين األندية المختلفة نظراً 

ويحد من المنافسة بينهم فيما يخص بيع حقوق بث  ،جارية خاصة بحقوق بث المبارياتأي قرارات تِ 

 المباريات لقنوات المختلفة.

 ،قليمإ ي كلف حصري   األوروبي لكرة القدم يقوم ببيع حقوق البث لمشتر  االتحاد  نأ باإلضافة إلى

 ة مما يحد من المنافسة في السوق.وذلك خالل فترة زمنية طويل

تحثثاد اال قثثررت فيثثه أن القواعثثد المنظمثثة لبطولثثة فقثثد أصثثدرت المفوضثثية األوروبيثثة تقريثثراً  ،وعليثه

ريثق طجثودة البطولثة عثن  اإلنتاج والتوزيثع والحفثاظ علثى ساعد على تطويراألوروبي لكرة القدم ت

ولكثن أفثادت أن عقثد بيثع الحقثوق الحصثرية  ،حصثري   بيع حقوق بث المباريات مثن خثالل شثخص  

 سنوات.  ثالثال تتعدَّ  مدته يجب أن تكون

 

2 )FAPL:17 

وتمثل األندية  ،في إنجلترا Premiere Leagueهي صاحبة حقوق بث مباريات الـ FAPL18الـ

وهي بالتالي الوحيدة التي تملك بيع حقوق بث المباريات بالنيابة  ،المشتركة بالبطولة في هذا الشأن

مما يحد من المنافسة بين  ،في إنجلترا وفي دول العالم األخرى إلى القنوات عن األندية المشتركة

ها تمنع القنوات التي ال يتم البث من أن ، باإلضافة إلىالقنوات المختلفة التي ترغب في بث البطوالت

 اإلعالنات. ىخاللها في التنافس عل

                                                 
15 Commission decision of 23 July 2003- COMP/C.2-37.398- Joint selling of the commercial rights of the 

UEFA Champions League. 
16 UEFA Champions league. 
17 Commission decision of 22 March 2006- COMP/C-2/38.173- Joint selling of the media rights to the FA 

premier league. 
18 Football Association Premier League. 
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ة إلى بطولبتقسيم ال قررت المفوضية األوروبية أن تمنح حقوق بث البطولة ألكثر من قناة ،وعليه

 الثث عدَّ  تتحقوق البث ال وعلى أن تكون مدة عقد بيع عدة حقوق، وليس بيعها كلها دفعة واحدة،

  سنوات.

 

3 )KNVB/Sport 7:19 

، ناحية من – صاحبة حقوق البث لبطوالت كرة القدم التي تقام في هولندا – KNVB التجأت

يع با كان عقد إلى المفوضية األوروبية لبيان ما إذأخرى، من ناحية  تحاد من القنواتوا، Sport 7و

 الحقوق المبرم بينهما ال يخالف أحكام قانون المنافسة األوروبي.

 ،لكأساطولة بوفقاً إلى هذا العقد، يتم بيع حقوق بث بطوالت الدوري الدرجة األولى والثانية، و  

 مدة هذا العقد كانت سبع سنوات.، Sport 7إلى  KNVBوبضع مباريات كرة قدم أخرى من 

Sport 7 ياضة ة بالرهي قناة متخصصة في البث التليفزيوني للبطوالت الرياضية والبرامج المتعلق

البث  خاصيةعلى لديها يقوم نظام البث ؛ حيث 1996بدأت القناة في البث في عام  ،هولندافي 

 المشفر.

 يضم جميع أندية كرة القدم في هولندا. ذيالتحاد كرة القدم اهي  KNVBأما 

ولقد  ،رجهاأن تعطي تراخيص بث لقنوات أخرى في هولندا أو خا Sport 7فقاً للعقد، يحق لقناة و  

 بدأت في المفاوضات بالفعل مع عدة قنوات.

العقد  ن مدةأوبعد فحص العقد وآثاره على المنافسة من قِب ل المفوضية األوروبية، قررت األخيرة 

ومنع  Sport 7اة نها من الممكن أن تؤثر سلباً على المنافسة بتعزيز القوة السوقية لقنإطويلة بحيث 

 ق بث البطوالت كرة القدم.المنافسين اآلخرين من دخول سو

 

4 )’Newscorp/Telepiu:20 

Newscorp وTelepiu’   ى ا إلثثى المفوضثثية األوروبيثثة بطلثثب اسثثتحواذ الشثثركة األولثثى علثثم  قثثدَّ ت

 .Streamسوف تندمج مع شركة تدعى  ’Telepiuكما أن  ،الشركة الثانية

 

                                                 
19 Notification of a license agreement for the broadcasting of Dutch football matches to the European 

Commission, 96/C 228/04. 
20 Commission decision of 2 April 2003 - COMP/M.2876 - Declaring a concentration to be compatible with 

the common market and the EEA Agreement. 
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ومختلثثف الوسثثائل  ،هثثي شثثركة متخصصثثة فثثي البثثث التليفزيثثوني للبثثرامج المختلفثثة Newscorpو

 سيفيكي.أمريكا الالتينية والحوض الباو أسترالياو أوروباو كنداو والنشر في أمريكا ،اإلعالمية

 يا.هما قناتان تبثان بث مشفر للبرامج المختلفة والمتنوعة في إيطال Streamو ’Telepiuأما 

في قرارها على كثون بثث بطثوالت كثرة القثدم هثو منثتج فثي حثد ذاتثه، خاصثة فثي  أكدت المفوضية

 – رياضثثثة – وجثثثود المنتخثثثب القثثثومي، وأن المحتويثثثات المختلفثثثة مثثثن البثثثرامج المتنوعثثثة )أفثثثالم

 همثثا أنثثك ،وأن البثثث المشثثفر ال يقثوم بالمنافسثثة مثثع البثثث المفتثثوح ،سياسثة...( ال تعثثد بثثدالء لبعضثثهم

 سبة للحالةأي بالن ؛النطاق الجغرافي لها يكون على الصعيد المحليفإن لرياضية، بالنسبة للبطوالت ا

 الماثلة، يكون النطاق الجغرافي إيطاليا.

بعثد انثدماج األخيثرة مثع  ’Telepiuعلثى  Newscorpوافقت المفوضية األوروبيثة علثى اسثتحواذ 

Stream . 

ة المفوضثيجعلثت قوة سوقية كبيرة  Newscorpاالندماج واالستحواذ من عمليات هذه الوقد أعطت 

 ،ي السوقف على المنافسةالكبيرة حتى ال تؤثر تلك القوة السوقية  ؛عليها التزاماتتفرض األوروبية 

ة مثد هثو أن ال تتعثدَّ  Newscorpومن إحثدى االلتزامثات التثي فرضثتها المفوضثية األوروبيثة علثى 

 ترة السنتين.العقود الحصرية في مجال بطوالت كرة القدم ف


