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من قواعد الكوميسا للمنافسة،  22 في مسألة المادة التحقيقات مذكرة عن بدء

2004 

 

 تبدأ لجنة الكوميسا للمنافسة في التحقيق بشأن االتفاقات

بث  حقوقبشأن  سسبورتلكرة القدم وشركة الغاردير  بين االتحاد األفريقي 

   وتسويق مباريات

 وسائط االعالمكاس أفريقيا لكرة القدم في  

 

هذه المذكرة إلى أصحاب المصلحة المهتمين وعامة الجمهور بأنه  اللجنة وجهتبهذا 

بدأت لجنة الكوميسا للمنافسة من لوائح الكوميسا للمنافسة )اللوائح(،  22عمالً بالمادة 

)اللجنة( التحقيق في إدعاء انتهاك االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( للجزء الثالث 

 .بث وتسويق مباريات كرة القدم األفريقية من اللوائح فيما يتعلق بحقوق

رابطات  كل االتفاقات بين المؤسسات، وقرارات تُعتبرمن اللوائح،  16وفقاً للمادة 

المؤسسات، والممارسات المتضافرة التي قد تؤثر في التجارة بين الدول األعضاء، 

أو تقييد هذه والتي لها هدف أو أثر يفضي إلى منع المنافسة داخل السوق المشتركة، 

الممارسات في  ممنوعة بوصفها ال تتوافق مع ممارسات المنافسة، أو اإلخالل بها
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وبهذا تُخطر اللجنة بأن لديها من األسباب ما يجعلها ترى أن السوق المشتركة. 

األطراف قد قامت بممارسة تجارية تحد من المنافسة في السوق المشتركة، ولذلك فقد 

 من اللوائح. 22المادة بدأت تحقيقاتها بموجب 

 

 )كاف(االتحاد األفريقي لكرة القدم 

االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( هو منظمة دولية غير حكومية لها شخصية 

ولالتحاد في الوقت الحالي الحقوق قانونية، ومجلس إدارة لكرة القدم في افريقيا. 

دوري أبطال ، وبطولة ةفريقياألمم األبطولة، بما فيها كأس  11الخالصة في تنظيم 

سنة،  17سنة، وكأس األمم األفريقية تحت  20أفريقيا، وكأس األمم األفريقية تحت 

للسيدات، وكأس أمم أفريقيا  اسنة، وكأس أمم أفريقي 23وكأس األمم األفريقية تحت 

وكأس أفريقيا لكرة القدم الشاطئية للمنتخبات الوطنية، لكرة القدم داخل الصاالت، 

، وكأس السوبر األفريقي ألندية كرة وكأس االتحاد األفريقيودوري أبطال أفريقيا، 

اتحاداً من  54ويضم  ،1957وقد أُنشئ االتحاد األفريقي لكرة القدم في عام  القدم.

مقر االتحاد في  وجددم. ويُ وطنية لكرة القالتحادات من بين االاالتحادات األعضاء 

القاهرة، مصر. وكل البلدان التسعة عشر األعضاء في الكوميسا هي أعضاء أيضاً 

 في االتحاد األفريقي لكرة القدم.

 

 سبورتسشركة الغاردير 
اضي تابعة سابقاً( هي وكالة تسويق ري .)سبورتف س.أ سبورتسشركة الغاردير 

ل األنشطة التجارية مقرها في باريس، فرنسا. وتشم لمجموعة الغاردير، ويُوجد

إنتاج وتوزيع مواد ووحقوق البث في وسائط االعالم، للشركة إعداد المحتوى، 

األحداث الرياضية، بما في ذلك كرة القدم، والغولف، وكرة المضرب، وكرة السلة، 

 والكريكت من بين أحداث أخرى.

 

 االتفاقات

تفاقاً مع أبرم االتحاد األفريقي لكرة القدم ا 2015يه حزيران/يون 12يُزعم أنه في 

على  2028-2017شركة الغاردير سبورتس تحصل بموجبه الشركة في الفترة 

المنافسات اإلقليمية  وتسويق مباريات في وسائط االعالم بثللالخالصة  حقوقال

األفريقية، األمم  في أفريقيا، بما فيها كأس األمم األفريقية، وبطولة كرة القدمالرئيسية ل

ويُزعم أن االتحاد األفريقي لكرة القدم وشركة الغاردير وبطولة أبطال أفريقيا. 

سبورتس قد أبرما قبل ذلك اتفاقاً مماثالً بشأن حقوق البث في وسائط االعالم 



 
 

 

المتتالية  فترةال مجموع بلغي. و2016-2009والتسويق لدورات االتحاد في الفترة 

 سنة. 20المزعوم  التفاق الحصريل

 

ال تعني االفتراض مسبقاً أن السلوك الذي يتم  بداية التحقيقات أن وتجدر اإلشارة إلى

أن أي من األطراف في  ذلك عنييالتحقيق فيه هو سلوك يحول دون المنافسة، كما ال 

ستقوم اللجنة  ،وفقاً ألحكام الجزء الثالث من اللوائحاالتفاق قد انتهكت اللوائح. و

االتفاقات المبرمة بين االتحاد األفريقي لكرة القدم وشركة الغاردير  حري فيبالت

سبورتس لتحديد ما إذا كان السلوك المزعوم له هدف أو أثر يحول دون المنافسة، أو 

يقيد المنافسة، أو يخل بها في السوق المشتركة، أو  في جزء كبير منها. وفي ضوء 

ين وعامة الجمهور أصحاب المصلحة المهتم ما سبق ذكره، بهذا تُخطر اللجنة كل

للجنة عن طريق بريدها اإللكتروني  ما لديهم من بيانات بأن يقدموا
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أو التوضيحات بشأن أي جانب  ،الحصول على المزيد من المعلومات في إذا رغبتمو

سانديا بولك، خبيرة من جوانب التحقيق الذي تجريه اللجنة، يمكنكم االتصال بالسيدة 

، أو على البريد اإللكتروني:  1772466 (0) 265+على الهاتف:  اقتصادية،

comesa.intsbooluck@. 

 

، ولن كل البيانات التي تقدم للجنة بأقصى درجة من السريةمع  تعامل يتم السو

 تُستخدم إال ألغراض هذا التحقيق.

 

 .2017لعام  1مذكرة لجنة الكوميسا للمنافسة بشأن بدء التحقيقات رقم 
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