
 شركة في صفقة استحواذ »حمایة المنافسة« اتبخصوص قرار وأجوبة)..أسئلة (
 »كریم«على  »أوبر«

 
 

نشر جھاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة، مجموعة من األسئلة الشائعة واإلجابة علیھا المتعلقة 
"االلتزامات والضوابط" ومجموعة » كریم«على شركة » أوبر«شأن صفقة استحواذ شركة بقرارات الجھاز ب

 بتنفیذھا.التي تعھد بھا األطراف على أنفسھم التي أعلن عنھا الجھاز وألزم بھا الشركتین قبل إتمام الصفقة، و

 وتعلقت األسئلة واإلجابات باالختصاص القانوني للجھاز، واالستفادة التي ستتحقق لكًال من الركاب والسائقین
والمستثمرین من القرارات التي أصدرھا الجھاز، وفتح سوق النقل التشاركي واالستثمار فیھ، وكیفیة مراقبة 

از، وغیرھا، مدى تنفیذ الشركتین لقرارات الجھاز واآللیة المقررة لذلك، ودراسة السوق التي أعدھا الجھ
 نستعرضھا في السطور التالیة..

 

 ریم؟-ما ھو االختصاص القانوني للجھاز على صفقة استحواذ أوبر على كا •

من قانون حمایة المنافسة، التي تحظر االتفاقات  ٦یتمتع الجھاز بسلطة قانونیة في فحص الصفقة بموجب المادة 
 ۲۲الجھاز بتاریخ بین المنافسین التي من شأنھا الحد من المنافسة. وذلك وفقًا لقرار التدابیر الوقتیة الصادر من 

، والذي بموجبھ یحظر على األطراف إتمام االتفاق قبل الحصول على موافقة الجھاز (واخطرت ۲۰۱۸أكتوبر 
 ).۲۰۱۹ابریل  ۷األطراف الجھاز بالصفقة بالفعل في 

 ). ۲( ٦) كما أنھ ال ینتج عنھا كفاءة اقتصادیة بمعناھا الموضح بالمادة ۱( ٦تخالف الصفقة المادة 

تزامات والضوابط التي قدمتھا األطراف للجھاز لقبول الصفقة ستكفل میزات تنافسیة للمنافسین الجدد االل
ال لمنافسین جدد في السوق بصورة تفوق األضرار التنافسیة الناجمة عن الصفقة  بالسوق، وستتیح الدخول الفعَّ

مضر للصفقة؛ حیث إنھ سیقوم بإرجاع ). فتلك االلتزامات سوف تحد من أي أثر ۲( ٦بمعناھا الموضح بالمادة 
 وضع المنافسة في السوق إلى ما ھو علیھ قبل الصفقة.

 

 لماذا لم یقم الجھاز برفض الصفقة؟ •

االلتزامات التي قدمھا األطراف، تحقق التوازن الصحیح بین دعم المنافسة والسماح للشركات بحریة كافیة في 
لعدید من المتقرحات المبدئیة لاللتزامات التي لم تكن تضمن االبتكار. فخالل عملیة الفحص قدم األطراف ا

المحافظة على بیئة تنافسیة بعد إتمام الصفقة، ولكن العرض األخیر من االلتزامات یعالج األضرار الناجمة عن 
الصفقة على المنافسة، ویدعم دخول مستثمرین جدد إلى السوق، ویضمن أن المستھلك لن یتضرر من إتمام 

  الصفقة.

فتشمل االلتزامات: التزامات متعلقة باألسعار، التزامات غیر متعلقة باألسعار، التزامات على األسواق ذات 
 صلة، التزامات تحد من عوائق دخول السوق.



 

 كیف سیستفید المستھلك من تدخل الجھاز في ھذه الصفقة؟ •

فكل من الركاب والسائقین یعدوا  )،Two-sided market(جانبین سوق النفل التشاركي ھو سوق ذو 
مستھلكین. ولذلك فقد أخذ الجھاز في االعتبار كل من الركاب والسائقین أثناء تحلیلھ آلثار الصفقة واختباره 

 لاللتزامات. 

فعلى جانب الركاب: تضمن االلتزامات أن األطراف لن یقوموا بزیادة األسعار: فإجمالي األجرة األساسیة لن 
) لن یطبق على ما ال یزید عن surgeنویًّا فوق معدل التضخم السنوي، وأن عامل الزیادة (٪ س۱۰یزید عن 

٪ من الرحالت، كما سیتم فحص جودة السیارات بشكل أكثر انتظاًما، وأن األطراف سوف یقدموا إلى ۳۰
ھار العالقة یم إلظ-السوق المصریة أحدث خصائص السالمة.  والتزمت األطراف أیًضا بتغییر شعار شركة كار

 بین الشركتین، مما یقلل من وھم المستھلك

وعلى جانب السائق: تضمن االلتزامات أن األطراف لن یقوموا بزیادة رسوم الخدمة التعاقدیة التي یقوموا 
بخصمھا من قیمة الرحلة، كما أنھا تضمن عدم وجود أي شروط حصریة. وتحافظ أوبر على معدل استخدام 

 ، مما یضمن حقوق السائقین.%۸۰-٦۰یم جو في جمیع أنحاء مصر في حدود -وكارالسائق في أوبر إكس 

سوف تشجع االلتزامات دخول منافسین جدد، من خالل السماح لھم بالحصول على بیانات الخرائط ألوبر 
 User(والسائقین )، كما یمكنھم الحصول على بیانات عن الركاب Mapping and trip data(ورحلتھا 

Dataذا من شأنھ أن یشجع الدخول إلى السوق. فتلك االلتزامات ستفرض قیوًدا على كیان ما بعد الصفقة ). وھ
 وستمنح للمستھلكین المزید من الخیارات.

). لن تقوم أوبر Adjacent Markets( تضمن االلتزامات أیًضا وجود منافسة فعالة في األسواق ذات الصلة
التجمیع بین أوبر إكس وأوبر باص، أوبر إیتس، أوبر  ي) فBundling and Tyingالمشاركة (بالربط أو 

یم باص أو كریم جو في جمیع أنحاء مصر. وتلتزم أوبر أیًضا -یم بوكس، أو كار-یم بایك، كار-سكوتر، كار
یم باص بسعر أعلى من معیار الربحیة، مما سیضمن نمو السوق وبقاء المنافسین -بتسعیر منتج أوبر باص وكار

 الحالیین، وھذا بشكل تدریجي.

 

 ھل یھدف قانون حمایة المنافسة إلى حمایة المستھلك؟ •

یھدف قانون حمایة المنافسة إلى حمایة عملیة المنافسة، وھو ما یفید المستثمرین الجدد الراغبین في الدخول إلى 
السوق والمستھلكین على حدا سواء. علیھ فھو ال یھدف بذاتھ في حمایة طرف على حساب آخر، فمثال یستفید 

قتصادي نتیجة دخول مستثمرین جدد إلى سوق العمل من حمایة حریة المنافسة، حیث أن اتساع النشاط اال
السوق للمنافسة، یؤدي إلى زیادة فرص التوظیف، ومنح الموظفین مزید من الخیارات والعروض التنافسیة في 

. لذلك فان قانون المنافسة یھدف اإلنتاجیة الكفاءةفرص التوظیف باعتبار العمالة الماھرة تسھم في تعظیم 
باألساس فتح األسواق أمام المستثمرین الجدد وضمان استمرار عملیة المنافسة باعتبارھا حق لكل مواطن یمكنھ 
من الحصول على حاجاتھ وتلبیتھا بأرخص سعر وأعلي جودة، مما یمكن االقتصاد من تحقیق حسن توزیع 

 عملیة المنافسة. علىھداف ھي فوائد الحفاظ الموارد وتشجیع االبتكار. فكل تلك األ



وفي الصفقة محل الفحص، حرص الجھاز على فرض التزامات على األطراف تشجع الدخول إلى السوق. 
 وھذا من أجل ضمان المزید من المنافسة في المدى البعید.

. وبما أن الركاب حمایة المستھلكین في األجل القصیر وإلى أن یحدث دخول فعال علىكان الجھاز حریًصا 
والسائقین یعدوا مستھلكین في ھذا السوق، أخذ الجھاز في االعتبار مصالحھم في الدراسة وفي فرض 
االلتزامات. وفرض الجھاز على األطراف التزامات متعلقة باألسعار أو غیر متعلقة باألسعار (كما ذكر أعاله). 

ألسعار والجودة قبل المعاملة بالنسبة للركاب، إلى أن وتھدف ھذه االلتزامات إلى الحفاظ على نفس مستویات ا
یتم دخول فعال. وبالنسبة للسائقین، الذین تشكل الخدمة بالنسبة لھم المصدر الرئیسي للدخل، ضمن الجھاز عدم 

 زیادة نسبة شركة أوبر وكارـیم لكل رحلة وأن یكون معدل استخدام السائق عادل.

 

 كیف تشجع االلتزامات االستثمار؟ •

كشفت دراسة الجھاز أن البیانات تشكل أھم أصل ألي مستثمر یرغب في دخول سوق النقل التشاركي، فسوف 
یم متاحة -تشجع االلتزامات الدخول واالستثمار إلى السوق، حیث إنھ سوف تكون بیانات شركة أوبر وكار

 للمنافسین الجدد.

یم إلى تطبیقات المنافسین الجدد، األمر -ر وكارسیتم تشجیع المستخدمین على نقل بیاناتھم من تطبیقات أوب
 سیشجع على دخول المنافسین. الذي

یم إلظھار العالقة بین الشركتین، مما یقلل من وھم المستھلك -التزمت األطراف أیًضا بتغییر شعار شركة كار
 ویقلل من تكالیف التسویق واإلعالن للمنافسین الجدد.

 

 ستكون فّعالة؟كیف یضمن الجھاز أن االلتزامات  •

وافق الجھاز على االلتزامات الواردة بعد خمسة عروض لاللتزامات والضوابط مقدمة من األطراف، حیث قام 
الجھاز باختبارھا من خالل مقارنتھا بأفضل الممارسات الدولیة ومن خالل اختبار السوق، حیث قدم الجھاز 

اورة وخبراء بالسوق المعني. وقاموا بإبداء آرائھم نسخ غیر سریة من االلتزامات للعاملین في األسواق المج
ومقترحاتھم بشأن االلتزامات وكیفیة تحسینھا لضمان الحفاظ على بیئة تنافسیة. وعلى ھذا األساس، قام الجھاز 
بعرض نتائج اختبار السوق على األطراف حتى یضمن أن آخر عرض لاللتزامات یعالج جمیع أضرار الصفقة 

 على المنافسة.

 

 یف ستتم مراقبة عدم اإلخالل بااللتزامات؟ك •

وفقًا للممارسات الدولیة في مجال تطبیق قانون المنافسة، یجب أن یقوم أمین مراقبة مستقل بمراقبة 
)Monitoring Trusteeاإلخالل بااللتزامات.  م) عد 

)، یتألف Board of Trustees(المراقبة تتضمن االلتزامات أحكاًما تقضي بأن یقوم مجلس مستقل من أمناء 
 من خبراء في السوق وشركات متخصصة في األمور المالیة، بمراقبة عدم اإلخالل بااللتزامات.



سوف تقوم األطراف بترشیح أعضاء مجلس األمناء للجھاز، وسوف یختار الجھاز من الشركات والخبراء التي 
 یراھا مناسبة.

 كیف كان مستوى التواصل بین األطراف والجھاز؟ •

ت سبعة اجتماعات بین األطراف والجھاز بمقر الجھاز، فضًال عن العدید من المكالمات الھاتفیة عقد
)conference calls .( 

 وثیقة متعلقة بااللتزامات. ۱۱وثیقة بین الجھاز واألطراف؛ من ضمنھم  ۱۷تم تبادل 

 

 كیف قام الجھاز بتحلیل الصفقة؟ •

للصفقة، وإعداد دراسة لھا استمرت لمدة سنة. وتضمنت الدراسة؛ دراسة استند القرار إلى تحلیل الجھاز الشامل 
شاملة للسوق من خالل النظر إلى األبحاث العالمیة وأفضل الممارسات الدولیة، ومن خالل دراسة بیانات عن 

ملیون رحلة واللجوء إلى خبراء السوق واستشارتھم. كما تضمنت استبیان للمستھلك قام بإعداده مركز  ۲۷۰
المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. قام الجھاز بتحلیل بیانات االستبیان التي كانت أساًسا 

 ألجزاء كثیرة من دراسة الجھاز.

تعاون الجھاز أیًضا مع أجھزة المنافسة العاملة بالبلدان التي یمكن أن تتم بھا الصفقة في ضوء وثائق تنازل 
)، وجھازي COMESAاف، مثل: مفوضیة المنافسة التابعة لمنظمة الكومیسا (السریة المقدمة من األطر

 المنافسة بباكستان والسعودیة.

ثم قام الجھاز بإرسال االستنتاجات األخیرة التي توصل لھا لألطراف، وكان لألطراف حق الرد على الجھاز. 
 وثائق. ٦وتضمنت  استمرت عملیة تبادل الوثائق المتعلق بتحلیل الصفقة حوالي خمسة شھور

 

 -مرفق اللینك:

https://www.facebook.com/191443004228867/posts/2868274416545699/?d=n 
 

 

 

https://www.facebook.com/191443004228867/posts/2868274416545699/?d=n

