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 یم-مرفق توضیحي للبیان الصحفي بشأن اندماج شركتي أوبر وكار

رسمیًا من جانب شركتي أوبر الیوم جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة "الجھاز"  معالإتم 
 شركة بموجبھ تقوم بتدائيا عقد وھو موقوف تنفیذه على موافقة الجھاز، عقد شراء آجل إبرامیم ب-وكار
العمل وفي حیز التنفیذ االتفاق  وضع . وقد التزم الشركتان بعدمالعالمیة یم-كار شركة بشراء العالمیة أوبر

من  الرسمي اإلخطار الجھاز باتخاذ قراره عقب ورودسوف یقوم  .هالجھاز قرار اعالنحتى  بشكل مستقل
وأن الفحص الفني  المنافسة، حمایة قانون الواردة في أحكام القانونیة شروطھ كافة مستوفي المعنیة األطراف

من قِبَل الجھاز سوف ینتھي؛ إما إلى الموافقة على إتمام العملیة، أو إلى الموافقة مع وضع تدابیر ملزمة 
ا ما تبین أن ھناك أضرار قد تصیب السوق لألطراف للحد من األضرار الناتجة عنھ، أو إلى رفض العملیة إذ

 المصري ال یمكن تداركھا.

قد  –تمت  اإذ –یم اینك -اینك على شركة كار یتخوف الجھاز أن عملیة استحواذ شركة أوبر تكنولوجيو 
المنافسة في األسواق المعنیة، كسوق نقل الركاب عن طریق التطبیقات اإللكترونیة سواء تقیید  لىإتؤدي 

، التوك )، بالدراجات الناریة (موتوسیكالت)باصات میكرو، بالحافالت صغیرة الحجم (الخاصة بالسیارات
یدعو ولذلك توك، وكذلك خدمة توصیل المأكوالت الجاھزة، وأخیًرا ولیس أخًرا، خدمة توصیل البرید السریع. 

 ق المطروح أمامھ.تجاه ھذا االتفاالجھاز جمیع الجھات المعنیة بإبداء آرائھم ومخاوفھم 

تفید وجود  التي دلةاألومعلومات البعد التحقق من صحة  الفحص والتقصيببادر والجدیر بالذكر أن الجھاز قد 
مفاوضات بین مجموعتي شركات أوبر وكریم بخصوص خطط استحواذ شركة أوبر العالمیة على شركة 

وبناًء علیھ، قام  .۲۰۱۸العربیة في منتصف عام في منطقة الشرق األوسط وجمھوریة مصر یم العالمیة -كار
-اتخاذ تدابیر وقتیة فیما یتعلق باندماج شركتي أوبر وكاربشأن  ۲۰۱۸لسنة  ۲٦قرار رقم ال الجھاز بإصدار

في كافة األسواق  الشركتینالجھاز المتعلقة بأنشطة  مخاوفوالتي تضمنت  ؛۲۰۱۸أكتوبر  ۲۲بتاریخ  یم
 المعنیة، أكدتلشركات الممثلین الدولیین لو الجھاز بینواجتماعات مخاطبات  لتدابیراوقد تبعت تلك المعنیة. 

واتباعھا لإلجراءات المذكورة في التدابیر الوقتیة  بقانون حمایة المنافسة المصري التزامھافیھ تلك األخیرة 
أن یتم  حرصھا علىكذلك وي قراره، التي أفصح عنھا الجھاز فمع اتخاذھا في االعتبار كافة المخاوف 

  المصري.السوق رؤیة الجھاز في خلق بیئة تنافسیة ببطریقة تتوافق مع االستحواذ 

 المعاییر أعلى ُیطبِّق عمل فریق خالل من المسألة تلك بمتابعة تطوراتحالًیا  الجھازیقوم  وفي ھذا السیاق،
 بالمنافسة داخل السوق المصري.والقانوني لتجنب أیة أضرار  االقتصادي التحلیل في العالمیة
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 نبذة عن سوق النقل التشاركي بالتطبیقات االلكترونیة 

عن طریق التشاركي  نقلالبسوق األكبر حجًما أكبر الشركات المتنافسة ویم -رامجموعتي شركات أوبر وكتعد 
 ونھ سوق ذحیث إ ؛ذو طبیعة خاصةیعتبر سوق النقل التشاركي ھو سوق . التطبیقات اإللكترونیة في مصر

، نوعین من المستھلكین، وھما: الراكب والسائقلخدمة یم تقد علىیعتمد ) Two-sided market( وجھین
سوق النقل  ویعد .ومن أھم سمات ھذا السوق أن الممارسات التي تحدث بھ تؤثر على الراكب والسائق مًعا

 ھذا السوق یتسمكذلك و قد أحدث ثورة في أسواق النقل المختلفة. ابتكار شاركي عبر التطبیقات اإللكترونیةالت
. لھاعدد المستخدمین  اددالخدمة كلما ازأھمیة  زیادة ایترتب علیھي التو )Network effectsبآثار الشبكة (

 ھذا السوق أسھل. إبقاء المنافسین خارجحجم الشبكة التي تمتلكھا الشركة، أصبح  كلما ازدادف

 یم-شركتي أوبر وكار االتفاق بین

من أصول شركة  %۱۰۰ینص االتفاق المبرم بین الشركتین على استحواذ شركة أوبر تكنولوجي على نسبة 
ومن شأن ذلك االتفاق أن یجمع بین أكبر شركتي نقل عن طریق التطبیقات اإللكترونیة، وكذلك  .یم إنك-كار

یجمع خدماتھما وتغطیتھما الجغرافیة وقواعد البیانات، مما قد یضر بالمنافسة في السوق، أو یعود بالضرر 
ى قرار الجھاز. ومن على المستھلك المصري. وقَّع ممثال الشركتین على عقد شراء آجل متوقف تنفیذه عل

شروطھ الرئیسیة أن تظل الشركتان مستقلتان وأن یفصال بین نشاطاتھما حتى إعالن الجھاز قراره الرسمي 
تجاه ھذا االتفاق. وقد التزمت الشركتان بتطبیق قرارات الجھاز المستقبلیة وعدم تنفیذ ھذا االتفاق إال بعد 

 لى نفسھا باالتفاق المبرم المذكور أعاله).موافقة رسمیة من جانبھ (شرط فرضتھ األطراف ع

 المخاوف المبدئیة للجھاز 

یتخوف الجھاز من عرقلة االتفاق للمنافسة الفعالة في األسواق التي تمارس فیھا الشركات أنشطتھم، وخاصًة 
 سوق نقل الركاب عن طریق السیارات الخاصة. وقد یؤدي تقلیص عدد المنافسین في السوق إلى القضاء على
أیة حوافز لالبتكار أو لتقدیم خدمات أفضل للمستھلك المصري. فبالنسبة لجانب الركاب، قد یؤدي االندماج 
إلى الحد من االختیارات المتاحة أمامھم من مختلف مقدمي الخدمات وكذلك زیادة في أسعار الخدمة. وبالنسبة 

حیث إن سائقي السیارات  –دم خدمة للسائقین، فإن االندماج قد یقضي على فرصتھم في اختیار أفضل مق
مما قد  –الخاصة ال یمكنھم التحول إلى سائقي وسائل نقل أخرى نظًرا للعوائق اإلداریة كإصدار التراخیص 

 یقلل من دخلھم وحوافزھم.

قد یخلق وجود مثل ھذا الكیان عقبات في السوق نظًرا آلثار الشبكة الالزمة للعمل بذلك السوق. یحتاج 
ال. وإن  المنافسین المحتملین إلى تمویل ضخم لدخول السوق واقتناء قاعدة بیانات من أجل المنافسة بشكل فعَّ

الجمع ما بین التمویل الضخم وقواعد البیانات في كیان واحد من شأنھ أن یسبب ضرًرا مؤثًرا على المنافسة 
كیان الناتج عن االندماج بممارسة مما سیؤدي إلى خلق قوة سوقیة ال ُتناَزع في األسواق التي یقوم فیھا ال

 نشاطاتھ.
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  خدماتالشركات وال

Uber Technologies, Inc. (UTI):  ۲۰۰۹تأسست الشركة القابضة لشركة أوبر مصر، عام 
دولة حول العالم، بما في ذلك  ٦۰مدینة و ۷۰۰ومقرھا الرئیسي في سان فرانسیسكو. تعمل في أكثر من 

مدن، وھم: القاھرة الكبرى، اإلسكندریة، دمنھور،  ۹وتغطي بھا  ۲۰۱٤مصر التي بدأت نشاطھا بھا عام 
الغردقة، الجونة، الساحل الشمالي، المنصورة، طنطا، الزقازیق. تقوم شركة أوبر بتوفیر خدمات عدیدة 
بمصر، منھا: خدمات النفل التشاركي عن طریق التطبیقات اإللكترونیة من خالل خیارات نقل متعددة سواء 

)، الدراجات UberSelect)، سیارات أكثر راحة (UberXق سیارات خاصة بأسعار معقولة (عن طری
)، وكذلك أطلقت شركة أوبر خدمة UberBus) أو أتوبیسات (UberScooterالناریة/ الموتوسیكل (

 ). Uber Eatsتوصیل الطعام (

Careem, Incیم -: تأسست الشركة القابضة لـشركة كارCareem  ومقرھا الرئیسي  ،۲۰۱۲مصر عام
دولة، بما في ذلك مصر التي بدأت نشاطھا بھا  ۱٥مدینة في  ۱۲٥یم في أكثر من -في دبي. تعمل شركة كار

مدینة: القاھرة الكبرى، اإلسكندریة، الغردقة، الساحل الشمالي، الجونة، العین  ۱۸وتغطي بھا  ۲۰۱٤عام 
یلیة، المنصورة، بورسعید، السویس، المنیا، طنطا السخنة، أسیوط، أسوان، بنھا، دمنھور، دمیاط، اإلسماع

یم بخدمة نقل الركاب التشاركي عن طریق التطبیقات اإللكترونیة بواسطة -والزقازیق. تعمل شركة كار
، سیارات األجرة GO+ Comfort، سیارات أكثر راحة Go Valueسیارات بأسعار في متناول المستھلك 

 Careem، الدراجة الناریة/الموتوسیكل White Taxisا اإللكتروني البیضاء التقلیدیة من خالل تطبیقھ
Bike األتوبیسات ،Careem Bus وأخیًرا عن طریق التوك توك ،Tuk Tuk وبجانب نقل خدمة الركاب .

 .Careem Boxالتشاركي، أطلقت كریم خدمة توصیل البرید السریع 

 قواعد المتعلقة بمراقبة عملیة االندماجالجراءات واإل

حال تلقي الجھاز اإلخطار الرسمي من جانب األطراف المعنیة، سوف یبدأ الجھاز مرحلة البحث والتقصي، 
) من التدابیر ٤یوًما قابلة للتجدید كما تنص المادة ( ٦۰والتي سیتخذ الجھاز بناء علیھا قراره في غضون

 الوقتیة الصادرة من الجھاز.

وفي إطار التدابیر الوقتیة التي اتخذھا الجھاز، سیقوم الجھاز بفحص االتفاق المبرم بین األطراف المعنیة؛ 
 داخل جمھوریة مصر العربیة. منع حریة المنافسة وتقییدھا واإلضرار بھا حیث إن ذلك االتفاق من شأنھ 

أطراف االتفاق من الحظر المنصوص  ) من قانون حمایة المنافسة على إعفاء٦) من المادة (۲تنص الفقرة (
علیھ بالقانون في حالة تأكد الجھاز من عدم وجود أي ضرر على المنافسة، وكذلك التزام األطراف بالشروط 
والمواعید المحددة لتقدیم اإلخطار. التزم األطراف صراحًة في االتفاق المبرم بینھما باالمتناع عن أي فعل 

لمنافسة، وعدم وضع االتفاق المبرم في حیز التنفیذ إال بعد الحصول على موافقة من شأنھ مخالفة قانون حمایة ا
 رسمیة من الجھاز.
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ا ال یعني اتخاذه أي قرار بھذا الشأن.   ویؤكد الجھاز على أن بدء مرحلة الفحص والتقصي رسمّیً

ا السوق الواعد ویدعو الجھاز كل المعنیین والشركات الصغیرة والمتوسطة التي استثمرت حدیًثا في ھذ
 .۲۰۱۹أبریل  ۳۰بالتوجھ إلى الجھاز إلبداء آرائھم الناشئة بصدد ھذا االتفاق، وذلك في موعد أقصاه 


