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 أوتوبیسات النقل التشاركي االلتزامات المقترحة بشأن

 سریةالغیر النسخة 

  
 حمایة لجھاز") االلتزامات(" التالیة االلتزامات ھذا المستند بموجب )"أوبر“( .incأوبر تكنولوجیز  تقدم

 أوتوبیسات النقل التشاركيدمات خ توفیر في المنافسة على الحفاظ أجل من") الجھاز(" المصري المنافسة
 .رفي مص تطبیقات الھواتف الذكیةمن خالل التي یتم طلبھا 

 تعریفات .۱

 :التالي المعنى التالیة للمصطلحات یكون االلتزامات، لغرض .۱٫۱

" السیطرة" ُتعرف ،المعنیةالشركة  المطاف نھایة في علیھا یسیطركیانات  :التابعة الكیانات ۱٫۱٫۱
 المنافسة حمایة لقانون التنفیذیة الالئحة من ٥ لمادةحكام األوفقا على النحو الذي یتم تفسیره 

، أیما كانت نسبتھا، حصص أو سھمأل ملكیة أواتفاق  أووضع  كل“ على أنھا المصري،
 ". وذلك على نحو یؤدي إلى التحكم في اإلدارة أو في اتخاذ القرارات

 خالل من اطلبھ یمكنوھو أوتوبیسات النقل التشاركي التي   :أوتوبیسات النقل التشاركي ۱٫۱٫۲
 وأوبر.  وسویڤل كریم توفرھا التيك الذكیة، الھواتفعلى  تطبیق

عبر أوتوبیسات خدمات رحالت متشاركة  مورد: أوتوبیسات النقل التشاركيخدمات  مورد ۱٫۱٫۳
 .مصرفي  التطبیقالي ُتطلب من خالل النقل التشاركي 

 المتشاركة في مصر.  الرحالت اتلخدممورد  ،.INCكریم  :كریم ۱٫۱٫٤

 .مصر في كریم /أوبر صفقة تماما تاریخ :تماماال تاریخ ۱٫۱٫٥

 معلوماتأیة  أي أو تجاریة معلومات أو تقنیة معرفة أو تجاریة أسرار أي :سریة معلومات ۱٫۱٫٦
 والتحلیالت التقاریر الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما خاصة، طبیعة ذات أخرى

 والخبرات والنوایا والمقتطفات والمالحظات والملخصات والمذكرات والمجموعات
 .العام المجال في لیست التي والنتائج والتصامیم والرسومات والخطط

 في واستقاللھ المراقبة أمین موضوعیة یعرقل المصالح في تعارض أيالمصالح:  تعارض ۱٫۱٫۷
 .االلتزامات بموجب واجباتھ أداء
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 .كریم /أوبر صفقة على بالموافقة المصري المنافسة حمایة جھاز یتخذه الذي القرار: القرار ۱٫۱٫۸

من خالل  ةمطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركيالسائق الذي یعمل على  سائق: السائق ۱٫۱٫۹
  .تطبیق

 التي لدیھا لشركاتا أو السائقین إلى أوبر ھاتدفع التي الرسومتكالیف السائق:  ۱٫۱٫۱۰
 أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات توفیر أجل من أوتوبیسات النقل التشاركي أسطول
 .مصر في المسارات جمیع عبر تقویمي شھر لكل من خالل التطبیق ةالمطلوب

 .القرار المصري المنافسة حمایة جھاز فیھ یتبنى الذي التاریخ: السریان تاریخ  ۱٫۱٫۱۱

 أن أساس على كیلومتر، لكل محدد جنیھ على السعر تحدید یتم :لربحیةا معیار ۱٫۱٫۱۲
. شھري أساس على الصفر تتجاوز أن یجب السائقین تكالیف مطروًحا منھا اإلیرادات

 .كیلومتر لكل جنیھ [*] ھي المحددة الربحیةمعاییر 

 أوبر من المقدم واألخیرخامس ال االلتزامات اقتراح: خامسال االلتزامات اقتراح ۱٫۱٫۱۳
  .كریم /أوبر صفقةب یتعلق فیما ۲۰۱۹دیسمبر  ۲۳ في الجھاز إلى

 

 جنیھ مصري). [*]% من معیار الربحیة ([*] معیار الربحیة االنتقالي األول: ۱٫۱٫۱٤

 :مثل أوتوبیسات النقل التشاركيھي  "):HCV(" أوتوبیسات النقل التشاركي ۱٫۱٫۱٥
 إلى نقطة من مقابل یدفعون الذین العمالء لنقل األوتوبیس أو المیني باص الذي یستخدم

  .الدینامیكیة أو الثابتة الطرق طول على أخرى
 

طریق یمر عبر أكثر من منطقة بالمدینة. على سبیل :  (Inter-city) بین المدن ۱٫۱٫۱٦
  إلى القاھرة ُیعد طریق بین المدن. اإلسكندریة المثال، الطریق من 

 

طریق یمر داخل منطقة مدینة واحدة فقط. على :  (Intra-city) داخل المدینة ۱٫۱٫۱۷
 .طریق داخل القاھرة الكبرى أو داخل اإلسكندریة ُیعد طریق داخل المدنیةسبیل المثال، 

الطریق العابر في منطقة مدینة واحدة والمقسوم على محافظتین، مثل منطقة الساحل، ُیعد 
أیضاً طریق داخل المدنیة. لتجنب الشك، ھذا ال یتضمن الطرق بین المدن. یكون الجھاز 

 المدنیة.  مسؤوالً عن تحدید مساحة منطقة
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 الذین /الذي االعتباریین أو الطبیعیین األشخاص من أكثر أو واحد :المراقبة أمین ۱٫۱٫۱۸
 قبل من مشترك بشكل تعیینھم ویتم المصري المنافسة حمایة جھاز قبل من اعتمادھم یتم

 ٥ قسملل وفًقا من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات وموردي أوبر
 خدمات وموردي أوبر جانب من االمتثال مراقبة واجب لدیھم الذین /والذي أدناه،

 .الحالیة االلتزامات مع األخرین من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي

 العروض من صافیة لرحلة، كباالر یدفعھ كیلومتر لكل السعرمتوسط : التسعیر ۱٫۱٫۱۹
 .مصر في المسارات جمیع عبر تقویمي شھر لكل لراكبل

 المسارات جمیع عبر میالد شھر لكل أوبر راكبو یدفعھا التي األسعار :اإلیرادات ۱٫۱٫۲۰
 .مبالغ االسترداد للركابو الترویجیة العروض من صافیة مصر، في

 .في مصر من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركيراكب  :الراكب ۱٫۱٫۲۱

. في واحد من خالل تطبیقللحافالت المطلوبة  دینامیكي أو ثابت مسار :طریقال ۱٫۱٫۲۲
أوتوبیسات النقل  بھ یقوم أن المقرر من الذي المسار ھو فھذا ثابت، طریق وجود حالة

 فھذا دینامیكي، مسار وجود حالة في .معین وقت في من خالل تطبیقة مطلوبال التشاركي
 واحد من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي بھ یقوم الذي المسار ھو

ة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي یستخدمون الذین الراكبین لجمیع الرحالت الستكمال
  .من خالل تطبیق

 

 جنیھ مصري). [*]% من معیار الربحیة ([*]معیار الربحیة االنتقالي الثاني:  ۱٫۱٫۲۳

ة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي.، مورد خدمات ذ.م.م.ش ،سویڤل: ڤلسوی ۱٫۱٫۲٤
 في مصر. من خالل تطبیق

 .جنیھ مصري) [*]( الربحیة معیار من %[*]: الثالث االنتقالیة الربحیة معیار ۱٫۱٫۲٥

 بأكملھ طریقاً  تشمل قد والتي أخرى، إلى نقطة من الراكب بھا یقوم رحلة :الرحلة ۱٫۱٫۲٦
 .طریق من جزًءا أو

 لشروط وفًقا كریم أصول على أوبر قبل من المقترح االستحواذأوبر/ كریم:  صفقة ۱٫۱٫۲۷
 .۲۰۱۹ مارس ۲٦ بتاریخ األصول شراء اتفاقیة
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 في المتشاركة الرحالت لخدمات مورد وھي ،.incتكنولوجیز أوبر شركة :أوبر ۱٫۱٫۲۸
 .مصر

 االلتزامات .۲

 المنافسة ظروف تشوه قد كریم /أوبر صفقة أن المصري المنافسة حمایة جھاز نظر وجھةمن   .۲٫۱
 خالل منوذلك  ،مصر في تطبیقمن خالل ة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات توفیر في

 .للمنافسة المضاد لتسعیرا فرصة زیادة

 خدمات توفیر في بالمنافسة الضرر تلحق لن كریم /أوبر صفقة أن ھي أوبر نظروجھة   .۲٫۲
 أوبر حصة انخفاض إلى بالنظر مصر، في من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي

 المتشاركة الرحالت من المتداخلة ستفادةاال ومنع سویڤلبـ مقارنة القطاع ھذا في المجمعة وكریم
 باالستفادةالخاص  االلتزام أساس على من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي إلى

 .خامسال االلتزامات اقتراح في المقدمة االلتزامات من وغیره المتداخلة

 مناقشتھ تم الذي النحو على أوبر، نظر بوجھات المساس ودون مع ھذا التحفظ و ذلك،ومع   .۲٫۳
 بحضور ۲۰۱۹ دیسمبر ٥ في المصري المنافسة حمایة جھازمقر  في عقد الذي االجتماع في

 وسویڤل أوبر أن أساس على حل قبول یمكن ،الجھاز مخاوف من التخفیف أجل من وسویڤل، أوبر
جھاز حمایة  مخاوف من التخفیف ھو االلتزامات من الھدف .االلتزامات ھذه في یدخالن سوف

 مشغل كل یعمل حیثتكافؤ الفرص  وضمان التكلفة من أقل تسعیرالب یتعلق فیما المنافسة المصري
 .للسائق المحددة والتكالیفالركاب من  یراداتاإل مراعاة مع إیجابي أو محاید مساھمة ھامش على

 .ربحیةلل المعیار ھذا لمثل بسھولة امراقبتھ یمكن طریقة یجادإ ھو االلتزام من الھدف

 الجھاز من موافقة على الحصول أجل من التعاون بروح االلتزامات ھذه في أوبر تدخل .۲٫٤
 وجود عدم بشأن أوبر نظر بوجھات یخل ال االلتزامات ھذهل أوبر خضوع إن. كریم /أوبر لصفقة

 المصري المنافسة حمایة قانونوفقا لكریم  /أوبر صفقة لمراجعة للجھاز صالحیاتسلطة أو 
 تعریف حول أوبر نظر بوجھات اإلخالل ودون) القانون من ۱۹ المادة باستثناء") (القانون("

دخول أوبر في ھذه االلتزامات مشروط على دخول  .للمنافسة مانعة آثار وجود عدم أو السوق
 سویفل أیضاً في ھذه االلتزامات.

 األسعار مستوى .۲٫٥

أوتوبیسات النقل  منتجات أسعار بتحدید أوبر قومت لن ،االتمام تاریخ بعد سنة من اعتباًرا  .۲٫٦
معیار الربحیة. دونفي مصر  على أي طرق داخل المدینة من خالل تطبیقة مطلوبال التشاركي
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 أوبر تقوم لناعتباراً من شھر واحد بعد تاریخ االتمام، وحتى ستة أشھر بعد تاریخ االتمام،  .۲٫۷
على أي طرق داخل  من خالل تطبیقة مطلوبال التشاركيأوتوبیسات النقل  منتجات أسعار بتحدید
  األول. االنتقالي معیار الربحیة دونفي مصر  المدینة

 

 أوبر قومت لن ،االتمام تاریخ من أشھر ستة وحتى االتمام تاریخ من أشھر ثالثة من اعتباًرا .۲٫۸
على أي طرق داخل  من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي منتجات أسعار بتحدید
  .الثاني االنتقالي الربحیة معیار دونمصر  في المدینة

 

 قومت لن ،االتمام تاریخ من شھراً  إثنى عشر وحتى االتمام تاریخ من أشھر ستة من تباًرااع .۲٫۹
على أي طرق  من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي منتجات أسعار بتحدید أوبر

  .الثالث االنتقالي الربحیة معیار دونمصر  في داخل المدینة

 الجدد المنافسین .۲٫۱۰

 إلى آخر من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي مورد فیھ یدخل الذي الحد إلى .۲٫۱۱
. نفسھا االلتزاماتیخضع لذات  المورد ھذا أن من یتأكد أن الجھاز على یتعین المصریة، السوق

 مستویات مطابقة في ةحر أوبر كونت أن یجب االلتزامات، ھذه نفس في الجدیدالمنافس  یدخل لمإذا 
 الجدیدالمنافس  یحقق عندما أو الدخول ھذا من أشھر ۳ بعد الجدید لمنافسل الربحیةو التسعیر
 في من خالل تطبیقة مطلوبال وتوبیسات النقل التشاركيأل ةاألسبوعی الرحالت من٪ ۱۰حصة 
 .أحدث أیھمامصر 

 االلتزامات وتعلیق العمل بھامدة   .۳

 الذكرى) أ( األول من إلى اإلتمام تاریخ من أعاله ۲٫٦ الفقرة في الموضحة االلتزامات تطبق .۳٫۱
 أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات موردي وجمیع أوبر) ب( أو اإلتمام لتاریخ الخامسة السنویة

 ھذه لرفع مشترًكا طلًبا وایقدم االلتزامات، بھذه یقومون الذیناآلخرین  من خالل تطبیقة مطلوبال
 .أدناه ۳٫۲ للفقرة وفًقا االلتزامات

 من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات مزودي وجمیع أوبر تقام إذا .۳٫۲
 االلتزامات ھذه رفع أجل من الجھاز إلى بطلب بالتقدم معاً  االلتزامات، بھذه یعملون الذین اآلخرین
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 حسب الجھاز یوافقسوف  ضروریة، االلتزامات ھذه تعد لم بحیث تغیرت قد السوق ظروف ألن
 .االلتزامات إنھاء على ،وفي حدود المعقول تقدیره

 من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات مزودي فشل حالة في .۳٫۳
 بناءً  المراقبة أمین ِقبل من معتمدة ھي كما االلتزامات لھذه االمتثال في أوتوبیسات النقل التشاركي

 لخدمات آخر دورم أي فإن االلتزامات، مع متوافق غیر المورد ھذا ظل وطالما الطلب، على
 .االلتزامات لھذه باالمتثال ملزمین یكونوالن  أوبر ذلك فيبما  أوتوبیسات النقل التشاركي

 التقاریر إعداد .٤

أوتوبیسات النقل  خدمات موردي مع باالشتراك مراقبة أمین مع اونالتع أوبر على یجب .٤٫۱
 الجھاز إلى مكتوًبا تقریًرا سیقدم الذي) أدناه ٥ القسم انظر( من خالل تطبیقة مطلوبال التشاركي

 في المراقبة أمین سیصف. االتمام تاریخ بعد أشھر ستة یتجاوز ال موعد في اإلنجلیزیة باللغة
 .لاللتزامات متثلت أوبر تكان إذا ما التقریر

 المنافسة حمایة جھاز إلى اإلنجلیزیة باللغة مكتوبة امتثال تقاریر المراقبة أمین سیقدم ذلك، بعد .٤٫۲
 بعد أسابیع أربعة غضون في اإلنجلیزیة باللغة نھائي مكتوب وتقریر أشھر ستة كل المصري

 .جھازال طلب على بناءً  العربیة باللغة التقاریر. تقدم االلتزامات فترة انتھاء

 المراقبة أمین لتمكین معقول بشكل الالزمة المعلومات بجمیع المراقبة أمین بتزوید أوبر قومت .٤٫۳
 .لاللتزامات أوبر امتثال تقییم من

 المراقبة أمین .٥

 وامتثال تنفیذ عن المصري المنافسة حمایة جھاز إبالغ عن مسؤوالً  المراقبة أمین سیكون .٥٫۱
 .لاللتزامات أوبر

 التعیین إجراءات .٥٫۲

 وتوبیسات النقل التشاركيأ خدمات موردي مع باالشتراك مراقبة أمین تعیین أوبر على یجب .٥٫۳
 تفویض في الدخول خالل من أعاله ٤ القسم في المحددة المھام لتنفیذ من خالل تطبیقة مطلوبال

 .التالیة الفقرات في الموضحة التعیین اتإجراء باتباع المراقبة، أمین مع

 كریم /أوبر صفقة اعتماد بعد ممكن وقت أقرب في المراقبة أمین تعیین من االنتھاء یتم .٥٫٤
 حمایة جھاز قبل من تفویضھو المراقبة أمینعلى  موافقةال فإن الشك، لتجنب. مصر في وإتمامھا
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 /أوبر لصفقة اإلتمام أو الموافقة تؤخر لن أدناه بعدھا وما ٥٫٦ بالفقرة عمالً  المصري المنافسة
 كریم. 

 أوبر من اقتراح

 جھاز إلى قدمت أن أوبر على یتعین السریان، تاریخ من أسابیع أربعة یتجاوز ال موعد في .٥٫٥
 أوبر قترحت أكثر أو واحد اعتباري أو طبیعي شخص أسماء أو اسم المصري المنافسة حمایة
 االقتراح یحتوي أن یجب. علیھ المصري المنافسة حمایة جھاز لموافقة وذلك مراقبة كأمین تعیینھ
 األشخاص أو الشخص أن من للتحقق المصري المنافسة حمایة لجھاز كافیة معلومات على

 أدناه بعدھا وما ٥٫۱۲ الفقرة في علیھا المنصوص بالمتطلبات سیوفون مراقبة كأمین المقترحین
 :وتشمل

 لتمكین الالزمة األحكام كافة تتضمن أن یجب والتي المقترح للتفویض الكاملة الشروط ۱٫۱٫۱
 و االلتزامات؛ تلكل وفقاً  بواجباتھ الوفاء من المراقبة أمین

 المسندة االلتزامات تنفیذ المراقبة أمین یعتزم كیف توصف التي العمل لخطة موجز ۱٫۱٫۲
 .إلیھ

 أو الموافقة من قبل الجھاز: الرفض

 التقدیریة السلطة للجھاز یكون المراقبة، مینأل أوبر اقتراح من الحقة أسابیع أربعة خالل في .٥٫٦
 أمین رفض أو على لموافقةا النیة حسناعماال لووبحرص  على الوجھ المنطقيعدم التعسف و مع

ضروریة من  تعد قد تعدیالت ألیة الخاضع المقترح التفویض على والموافقة المقترح المراقبة
 تعیین أوبر على یجب ،فقط واحد اسم على الموافقة تم إذا. بالتزاماتھ المراقبة أمین أجل أن یوفي

 التفویض مع یتماشى فیما المراقبة، ألمین المعنیین األشخاص أو الشخص تعیین في یتسبب أو
 لخدمات أخر مورد وأي أوبر تكون اسم، من أكثر على الموافقة تم إذا. الجھاز من علیھ الموافق

 اختیار في اً أحرار ،قائم بھذه االلتزاماتو ،من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي
 وأي أوبر تفقت أن ستطعت لم إذا. علیھا الموافق األسماء ضمن من لتعیینھ سویاً  المراقبة أمین
 ،االلتزاماتقائم بھذه و ،من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي لخدمات أخر مورد
 .علیھا الموافق األسماء ضمن من المراقبة أمین الجھاز یختار سوف ،بتعیینھ یقوموا سر أمین على

 التفویض مع یتماشى فیما الجھاز، موافقة من أسبوعین خالل في المراقبة أمین یعین أن یجب .٥٫۷
 .الجھاز من علیھ الموافق

 :أوبر من جدید اقتراح
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 لخدمات أخر مورد أي أو أوبر من المقترحین المراقبة أمناء جمیع الجھاز رفض إذا .٥٫۸
 أوبر على یجب ،قائم بھذه االلتزاماتو ،خالل تطبیقمن ة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي

 برفض علمھم من أسبوعین خالل في األقل على آخر اعتباري أو طبیعي شخص أسماء إیداع
 خالل في المقترحین المراقبة أمناء رفض أو موافقة على قادر الجھاز یكون سوف. الجھاز

  .أوبر لمقترح الحقین أسبوعین
 

 قبل الجھازأمین مراقبة مقترح من 

 لخدمات آخر مورد وأي أوبر من المقترحین اآلخرین المراقبة أمناء كافة الجھاز رفض إذا .٥٫۹
 الجھاز على یجب ،قائم بھذه االلتزاماتو ،من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي

 آخر مورد وأي أوبر على یجب والذي للرفض، الالحقین األسبوعین خالل مراقبة أمین تعیین
 أو تعیینھ ،قائم بھذه االلتزاماتو ،من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي لخدمات
  .الجھاز من علیھ الموافق المراقبة أمین تفویض مع یتماشى فیما تعیینھ في التسبب

 

 جدیدمنافس 

 یظل االلتزامات، ھذه في جدید منافس دخول المصري المنافسة حمایة جھاز یشترط عندما  .٥٫۱۰
 في تعارض لدیھ كان أو الجدیدلمنافس ا عن مستقل غیر یكن لم ما مكانھ، في المراقبة أمین

 الفقرة في علیھا المنصوص لإلجراءات وفقا جدید مراقبة أمین تعیین سیتم الحالة ھذه في المصالح،
 .بعدھا وما ٥٫۲

 التعیین معاییر .٥٫۱۱

 :المراقبة أمین على یجب .٥٫۱۲

أوتوبیسات  خدمات موردي وأي أوبر عن مستقل یكون أن التعیین، وقت في ٥٫۱۲٫۱
 االلتزامات بھذه یقومون والذین من خالل تطبیقة مطلوبال النقل التشاركي

 التابعة؛ وكیاناتھم
 یكون أن المثال سبیل على ،بمھامھ لالضطالع الالزمة المؤھالت یمتلك أن  ٥٫۱۲٫۲

 مراجع أو كاستشاري ذلك في بما محترف كمستشار صلة ذات كافیة خبرة لدیھ
 اقتصادي؛ أو حسابات

  .المصالح في تعارض یكتسب ولم لدیھ لیس ٥٫۱۲٫۳
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 أي، أوبر قبل من المساواة قدم وعلى مشترك بشكل جراأل المراقبة أمین یتقاضى أن یجب  .٥٫۱۳
 ھذهب مونویقالذین  من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات موردي

 .مھامھب والفعال المستقل الوفاء تعیق ال بطریقة االلتزامات

 وظائف امین المراقبة .٥٫۱٤

 لجھاز یجوز. االلتزاماتتحدد وظائف والتزامات امین المراقبة على أساس ضمان اتباع  .٥٫۱٥
 أو أوامر أي تقدیم أوبر، أو المراقبة أمین من طلب على بناءً  أو منھ بمبادرة المنافسة، حمایة

 .بالقرار المرتبطة وااللتزامات للشروط االمتثال ضمان أجل من المراقبة أمین إلى تعلیمات

 واجبات والتزامات امین المراقبة:

 :ان المراقبة امین على .٥٫۱٦
 أوبر امتثال لضمان ضروریة المراقبة أمین یعتبرھا التي التدابیر أوبر على یقترح ٥٫۱٦٫۱

 .االلتزامات ھذه تفرضھا التي وااللتزامات للشروط
 الي نسخة وإرسال اإلنجلیزیة، باللغة الجھاز الي الفور على مكتوب تقریر ارسال  ٥٫۱٦٫۲
 لھذه االمتثال في تفشل أوبر أن معقولة أسس على استنتج إذا الوقت، نفس في أوبر

 .االلتزامات
 
 :أوبرواجبات والتزامات  .٥٫۱۷
أمین  یطلبھاأمین المراقبة بكل ما یلزم من تعاون ومساعدة ومعلومات قد  أوبر زودت .٥٫۱۸
 مھامھ.بشكل معقول ألداء  لمراقبةا
كل  یقوم بحمایةوأمین المراقبة وموظفیھ ووكالئھ (كل "طرف معوض")  أوبرعوضت .٥٫۱۹

عن  أوبرلن یكون مسؤوالً تجاه  ق بموجب ھذا على أن الطرف المعوض، ویوافطرف معوض
أداء واجبات أمین المراقبة بموجب ھذه االلتزامات، إال إذا كانت ھذه عن ناشئة  أضرارأي 

أو  المراقبةتقصیر المتعمد أو التھور أو اإلھمال الجسیم أو سوء نیة أمین ناتجة عن ال ألضرارا
 موظفیھ أو وكالئھ أو مستشاریھم.

قد یفصح عن معلومات سریة مملوكة لھ مع امین المراقبة. ال یفصح  الجھازان  أوبروافق ت .٥٫۲۰
  .امین المراقبة عن تلك المعلومات

 
  المراقبةاستبدال واستبعاد وإعادة تعیین امین  .٥٫۲۱
 
في حالة ان اعرض امین المراقبة عن أداء مھامھ وفق لاللتزامات او ألي سبب وجیھ، بما  .٥٫۲۲

 تضارب مصالح: فيامین المراقبة  وجودفي ذلك 
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خدمات ین وأي من مورد أوبرو ، بعد سماع امین المراقبة جھازیجوز للـ   ٥٫۲۲٫۱
، ان الذین یقومون بھذه االلتزامات من خالل تطبیقة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي

من خالل ة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركي خدمات موردین من وأي أوبریطلب من 
 وأالمراقبة؛ مین أُیستبدل ن أزمین الملت تطبیق

من خالل ة مطلوبال أوتوبیسات النقل التشاركيخدمات وأي من موردین  أوبریجوز لـ  ٥٫۲۲٫۲
مسبقا، ان تستبدل  الجھازبعد الحصول على موافقة  االلتزامات،الذین یقومون بھذه ، تطبیق

 امین المراقبة بالتضامن.

، قد یتطلب من امین المراقبة استكمال عالهأ ٥٫۲۲إذا تم استبعاد امین المراقبة بموجب الفقرة  .٥٫۲۳
تعیین امین وتسلیم امین المراقبة كافة المعلومات المرتبطة. یتم  وظائفھ لحین تعیین امین مراقبة جدید

 أعاله وما یتبعھا ٥٫۲المراقبة الجدید وفقا لإلجراءات المنصوصة بفقرة 

 كأمین العمل عن التوقف المراقبة أمین على یجب أعاله، ٥٫۲۲ للفقرة وفًقا استبعاده تتم لم ما .٥٫۲٤
 التي االلتزامات جمیع تنفیذ بعد واجباتھ من المصري المنافسة حمایة جھاز یخلیھ أن بعد فقط مراقبة
 أمین تعیین إعادة وقت أي في المصري المنافسة حمایة جھاز یطلب قد ذلك،ومع  .إلیھ بھا عھدت

 .ومناسب كامل بشكل تنفیذھا یتم لم ربما الصلة ذات التعویضات أن بعد فیما بدا إذا المراقبة

 مراجعة .٦

 وفًقا یقرر أن، أوبر طلب على بناءً  وقت، أي في المصري، المنافسة حمایة لجھاز یجوز .٦٫۱
 على أعاله ۱-۳ الفقرة في المحدد الموعد قبل ستنتھي) منھا أي أو( االلتزامات أن المطلق لتقدیره
. االلتزامات ھذه استمرار تبرر تعد لمالمعنیة ) األسواق( السوق في المنافسة ظروف أن أساس

 المنافسة حمایة جھاز إلى مسبًبا طلًبا یقدم أن اعلیھ یجب االلتزامات، إنھاء أوبر طلبتعندما 
 المراقبة، أمین من بتقریر مصحوًبا الطلب ھذا یكون أن. یجب وجیھ سببفیھ  یظھر المصري

 آخرین خدمات موردي وأي أوبر إلى التقریر من سریة غیر نسخة الوقت، نفس في یرسل، والذي
 یكون. لن االلتزامات ھذهیقومون ب الذین من خالل تطبیقة مطلوبال وتوبیسات النقل التشاركيأل

 ألي الصالحیة انتھاء تعلیق خاصة، وبصفة)، االلتزامات( االلتزام تطبیق تعلیق في أثر للطلب
 .بھا االلتزام یجب زمنیة فترة

 سبب ُیظھر أوبر من مسبب لطلب استجابة كذلك، المصري المنافسة حمایة لجھاز یجوز .٦٫۲
. االلتزامات ھذه من أكثر أو واحد استبدال أو تعدیل أو التنازل المطلق لتقدیره وفًقا قرری أن وجیھ،
 الوقت، نفس في یرسل، والذي المراقبة، أمین من بتقریر مصحوًبا الطلب ھذا یكون أنیجب 
 وتوبیسات النقل التشاركيأل آخرین خدمات موردي وأي أوبر إلى التقریر من سریة غیر نسخة
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 تطبیق تعلیق في أثر للطلب یكون. لن االلتزامات ھذهقومون بیوالذین  من خالل تطبیقة مطلوبال
 .بھا االلتزام یجب زمنیة فترة ألي الصالحیة انتھاء تعلیق خاصة، وبصفة)، االلتزامات( االلتزام

 النفاذ حیز الدخول .۷

 ٦ یتجاوز ال موعد وفي تأخیر دون وتنفذ السریان تاریخ من التنفیذ حیز االلتزاماتتدخل   .۷٫۱
 .ذلك خالف إلیھ المشار النحو على أو االتمامتاریخ  بعد أشھر

 

 

 

 


