
 

 بیان صحفي

 ۲۰۱۹دیسمبر  ۲۹

صفقة قبل إتمام  »االلتزامات والضوابط«مجموعة من یم ب-شركتي أوبر وكار لزمیُ جھاز حمایة المنافسة 
 االستحواذ

 تكنولوجیزشركة أوبر  بشأن صفقة استحواذقراًرا  ؛الممارسات االحتكاریة ومنعجھاز حمایة المنافسة  أصدر

التي  ""االلتزامات والضوابطمجموعة من ب لزم الشركتینیُ  )،یم-(كارینك یم إ-كارشركة على  )أوبر( إینك

 .إتمام الصفقةقبل تعھد بھا األطراف على أنفسھم 

حمایة  قانونمن  )٥( في ضوء اختصاص الجھاز الوارد في المادة وتأتي تلك االلتزامات والضوابط

 لسنة ۲٦الجھاز رقم  وقرار ،نفسھقانون ال) من ٦ضوابط المنصوص علیھا في المادة (لل ووفقًا ،المنافسة

على حقوق  تنافسیة، والحفاظ بیئة بما یضمن توافرو .بشأن اتخاذ تدابیر وقتیة فیما یتعلق باالستحواذ ۲۰۱۸

 ویعزز فرص التوسع ،والمتوسطةوأصحاب الشركات الصغیرة  من الركاب والسائقینالمستھلكین 

 .والمحتملین الحالیین للمستثمرین

السوق المعني ھو سوق  أن إلىخلص  وقد ،ثارھا على السوق المصريآتقییم بدارسة الصفقة و الجھاز وقام

 وأن عقبات دخول ھذا السوق ھي: النقل عن طریق التطبیقات اإللكترونیة باستعمال المركبات الخاصة

ین والركاب صعوبة جذب السائق، الحصول على التمویل، صعوبة غیاب الربحیة قصیرة األجل من السوق

الالزمة للعمل  تالحصول على البیاناصعوبة و ،Brand Loyaltyلوالء للعالمة التجاریة ا، لبناء شبكة قویة

 .في ھذا السوق االستثمار وعوائق عقبات مما یعزز من بالسوق

ن فإن إتمام الصفقة من شأنھ أ ،الوضع لتصحیح وضوابط التزامات وجود عدم حالفي ووجد الجھاز أنھ 

 أمام المتاحة الخیارات وقلة الخدمة، مستوى وتدني األسعار، زیادة: األضرار األتیةخلق  دي إلىؤی

عن (باألخص سوق النقل  الصلة ذات األسواق على الضرر امتداد واحتمالیة االبتكار، وغیاب المستھلك،
 .المھم القطاع ھذا في عام بشكل االستثمار وتراجع ،األتوبیسات) طریق التطبیقات اإللكترونیة باستعمال

ووضعھا تحت  اعلیھ فقد قدمت األطراف مجموعة من "االلتزامات والضوابط"، وقام الجھاز بدراستھو

 یلي:بما األطراف  إلزام الجھاز قرراختبار السوق وبناء على ھذه الدراسة، 



 الركاب:حمایة ب متعلقة ضوابط •

 )ن السنوات الماضیةمأقل  دل الزیادةیكون معبحیث أن ( ةاألجر إجمالي لزیادة أقصى حد وضع -

ضعف سعر  ۲،٥حیث لن یتخطى معدل  (surge) وقات الذروةأ لعامل الزیادة أقصى حد وضع -

من إجمالي الرحاالت، مع  %۳۰ولن تمثل الرحالت التي یطبق علیھا ھذا العامل أكثر من  ،الرحلة

 الحفاظ على حق الجھاز في تقلیل تلك النسبة.

على أن یكون في معدل استغالل السائق  تلتزم أوبر بالحفاظ علىاألسعار،  لضمان عدم زیادة -

 .%۸۰-٦۰حدود

  .االلتزام باالبتكار وجودة الخدمة عن طریق تطبیق أحدث ابتكارات في األمان وحمایة الركاب -

 السائقین:حمایة ب متعلقة ضوابط •

لخدمات أوبر  %۲۲،٥الخدمة حیث لن تزید عن الرسوم الحالیة وھي  لرسوم أقصى حد وضع -

 .یم جو-لخدمة كار %۲٥،٥إكس ومتوسط 

 االستثمار فیھ:تشجیع ودخول السوق بحمایة حق ضوابط  •

وھذا سیزید ، ناتابع كیانان ھما وكریم أوبر أن لتوضیح مصر في لكریم التجاریة العالمة تعدیل   -
تمالیة دخول وسیلغي وھم المستھلك بأنھم شركتین منفصلین، مما سیزید اح ،من الشفافیة

 منافسین جدد، ویقلل من میزانیة التسویق الخاصة بكل منافس.

باستعمال التشاركي النقل تمكین المنافسین من الحصول على البیانات الالزمة للعمل في سوق  -

وفق معاییر موضوعیة تحددھا  عن طریق التطبیقات اإللكترونیة واالتوبیساتالسیارات الخاصة 

 انات: بیانات الخرائط، بیانات الرحالت، معلومات عن الركاب والسائقینأوبر وستشمل تلك البی

 .)access to data(  وذلك بعد موافقتھم

تھم الشخصیة من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسین اإتاحة إمكانیة نقل العمالء لبیان -

 data( منافس من تقدیم خدمة ذات جودة عالیة ومناسبة للمستھلكتجربتھم وتمكین التطبیق ال

portability(. 



 سواق ذات صلة:األالتزامات خاصة ب •

 exclusionaryیم ببعضھا البعض بشكل اقصائي (-مات أوبر و كارأوبر بعدم ربط خدتلتزم  -

tying ( 

 عر تكلفة الخدمةمن س أقلیم بص بسعر -تسعیر منتج أوبر بص وكارعدم تلتزم أوبر أیًضا ب -

)predatory pricing( فیھ الحالیین، مما سیضمن نمو السوق وبقاء المنافسین 

 اآللیة الرقابیة للتنفیذ •

بالضوابط » أوبر« لتزاما لیراقبمستقل » أمین مراقبة«تعیین  سیتم األطرافولضمان التزام  -

 تدخل سوف الضوابطو االلتزامات لتلك مخالفة أيو ؛)Monitoring Trusteesوااللتزامات (

 .القرار ھذا بموجب المكتسب اإلعفاء سیلغي مما الحظر نطاق في االتفاق ھذا

خمس ا لمدة اجمالیة تجدد تلقائیً من الالئحة  )۱۷(لمادة ل وفقالمدة سنتین والضوابط ھذه االلتزامات  تسريو

ق األطراف مع وسیقوم الجھاز بمراجعة مدى توافالسوق،  في فعال دخول حدوث و لحینأت سنوا

وسیتم ذلك  ھا مرتین لتصل مدة سریانھا إلى خمس سنوات.تجدیدمع والضوابط" كل سنتین  ت"االلتزاما

 .  Monitoring Trusteesالمراقبةبالتعاون مع أمناء 

في مواجھة الشركتین تلزمھم  الوقتیةتدابیر الباتخاذ  ۲۰۱۸لسنة  ۲٦بناء على قرار الجھاز رقم  یأتي ذلك

أخطرت لتي بموجبھا االقانون، ومن ) ۲(فقرة ) ۲۰مادة (وفقًا للالجھاز قبل إتمام االستحواذ بإخطار 

وفور استالم الجھاز  ،عملیة اتفاق االستحواذ المقترحةبشأن  ۲۰۱۹أبریل  ۷في الشركتین الجھاز رسمیًا 

على السوق المعني  الناتجة عن الصفقة االقتصادیة لآلثار الفني لإلخطار قام فریق العمل ببدء الفحص

لسماح لألطراف بإبداء دفوعھم وتقییمھا من قِبَل الجھاز في ضوء الواقع االقتصادي او ،واألسواق ذات صلة

 .والقانوني

وقد اعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع األطراف، سواء عن طریق اجتماعات أو اتصاالت ھاتفیة، 

الذي شمل مقابلة األشخاص المعنیة في السوق ومنحھم و ،كما اعتمدت على فحص دقیق ومفصل للسوق



راءھم في الصفقة أو لتزوید الجھاز بمستندات مفیدة آالفرصة للتواصل مع الجھاز في أي وقت إلبداء 

 مركز خالل من باإلضافة إلى القیام باستبیان للمستھلكین في السوق من الركاب والسائقین لدراستھ،

في مع أجھزة المنافسة  الجھاز تعاونو. IDSC الوزراء مجلس لرئاسة التابع رالقرا اتخاذ ودعم المعلومات

و التي فحصت صفقات شبیھة بما في ذلك مفوضیة المنافسة التابعة أالتي تقوم بفحص الصفقة الدول النظیرة و

 المعاییر أعلى یُطبِّق عمل فریق خالل وذلك منوالسعودیة وباكستان، (COMESA) لمنظمة الكومیسا

 .المصري السوق داخل بالمنافسة أضرار أیة لتجنب والقانوني االقتصادي التحلیل في لعالمیةا

 -المرفقات: 

 ةعلى المنافسواثارھا یم -أوبر وكار صفقة اندماجلالجھاز لفحوصات ودراسات  مجمعة مذكرة •

 (باللغة اإلنجلیزیة)

 العربیة)باللغة الملخص التنفیذي ( •

" (باللغة االلتزامات والضوابط المتعلقة بأتوبیسات النقل التشاركي"اتفاق سریة من نسخة غیر  •

  العربیة)

 ( باللغة العربیة )نسخة غیر سریة من اتفاق "الضوابط وااللتزامات" •
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