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 .INC كریم /.INC تكنولوجیز أوبر

المصري المنافسة حمایة جھاز إلى الخامس االلتزامات اقتراح  

 سریةلاغیر النسخة 

 المص�������ري المنافس�������ة حمایة لجھاز ")اللتزامات("ا التالیة االلتزامات ")أوبر(".Inc تكنولوجیزأوبر  توفر
 كریم ألص��ولأوبر  من المقترح االس��تحواذ عملیة على الموافقة من الجھاز تمكین أجل من وذلك )”الجھاز“(

Inc. ")االلتزامات محل أدناه المذكورة االلتزامات تحل الش�������ك، لتجنبو ").المقترحة الص�������فقة(" ")كریم 
  .۲۰۱۹ دیسمبر ۱۲و نوفمبر ٦و أكتوبر ۱٦و سبتمبر ۳ في المصري المنافسة حمایة جھاز إلى المقدمة

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

 ُتطلب التيو صغیرة حافلة خدمات مورد تطبیق: خالل من ةمطلوبال الحافلة خدمات مورد ۱٫۱٫۱
 سیما وال( االلتزامات ھذه ألغراض .)باص وكریم باص وبرأل (مماثل التطبیق خالل من

 إذا ما المراقبة أمین سیحدد بعدھا)، وما ۲٫۳۱ الفقرة في البیانات إلى الوصول التزامات
 باالستناد التطبیق، خالل من ُتطلب التي الحافلة خدماتل احقیقیًّ  اموردً  الجدید المنافسكان 
 بھا، معمولال تراخیصال لدیھ كان ما إذا :الحصر ال المثال سبیل على منھا عوامل إلى

 وبرأل مماثلة خدمة لتقدیم المتخذة الملموسة والخطوات ،المجال ھذا في السابقة الخبرةو
 كافٍ  تمویل على والحصول الالزمین المعنیین الموظفین مع التعاقد مثل باص كریم /باص
 .التشغیل لبدء

 "السیطرة" وُتعرف كریم، أوأوبر  المطاف نھایة في علیھا یسیطر كیانات التابعة: الكیانات ۱٫۱٫۲
 المنافسة حمایة لقانون التنفیذیة الالئحة من ٥ لمادةحكام األ وفًقا تفسیره یتم الذيعلى النحو 
 نسبتھا، كانت أیا حصص أو ألسھم ملكیة أو اتفاق أو وضع كلعلى أنھا: " المصري،

وعلى الرغم من  ".القرارات اتخاذ في أو اإلدارة في التحكم إلى یؤدي نحو على وذلك
 تشوكسینغ دیدي شركةأسھم األقلیة ألوبر وحصولھا على حقوق مرتبطة محدودة في 

اعتباًرا من تاریخ السریان؛ فإن  ”)Grab(“ .Incوجراب ھولدنجز  ”)Didi(“تكنولوجي 
أوبر  لیسوا من الكیانات التابعة لشركة Grabو Didiشركتي  أنالجھاز یوافق على 
 تمتلك أخرى كیانات ةأی تقییم على اأیضً  جھازال یوافقااللتزامات. ووذلك ألغراض ھذه 

 .حدة على حالة كل أساس على مشتركة أسھمأوبر  معھا
 مباشرة ھویة محدداتب مصحوبة غیر (أ) مصر في رحلةال بیانات :المجھلة الرحلة بیانات ۱٫۱٫۳

 عبر رحالت ۱۰ األقل (على كافٍ  بشكل تجمیعھا یتم (ب) الترخیص)؛ لوحة االسم، (مثل
 ثالث إلى وإنزالھم الركاب اللتقاط بالنسبة GPS ال نقاط تقریب یتم (ج) واحد)؛ طریق
  عشریة. خانات
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 السائق تكلفة لتغطیة مصمموھو  الراكب یدفعھ يذال األجرة من الجزء :األساسیة األجرة ۱٫۱٫٤
 الراكب. اللتقاط للذھاب

 .البخاریةللدارجات  كریم منتجات :بایك كریم ۱٫۱٫٥
 الحقیبة. لتوصیل كریم منتج :بوكس كریم ۱٫۱٫٦
 باص. میني كریم منتج :باص كریم ۱٫۱٫۷
  مصر. في شعبیة كریم منتجات أكثر یعد والذي لكریم االقتصادي المنتج :جو كریم ۱٫۱٫۸
 مصر. في المقترحة الصفقة اتمام تاریخ االتمام: تاریخ ۱٫۱٫۹
 معلومات أي أو تجاریة معلومات أو تقنیة معرفة أو تجاریة أسرار أي سریة: معلومات ۱٫۱٫۱۰

 والتحلیالت التقاریر الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما خاصة، طبیعة ذات أخرى
 والخطط والخبرات والنوایا والمقتطفات والمالحظات والملخصات والمذكرات والمجموعات
 العام. المجال في لیست التي والنتائج والتصامیم والرسومات

 في واستقاللھ المراقبة أمین موضوعیة یعرقل المصالح في تعارض أي المصالح: تعارض ۱٫۱٫۱۱
 االلتزامات. بموجب واجباتھ أداء

 االلتزامات. مراعاة مع المقترحة الصفقة على بالموافقة جھازال یتخذه الذي القرار القرار: ۱٫۱٫۱۲
 مصر. في جو كریم كابتن أوإكس  أوبر سائق السائق: ۱٫۱٫۱۳
 للسائق. اإللكتروني البرید وعنوان الھاتف ورقم العائلة واسم األول االسم السائق: معلومات ۱٫۱٫۱٤
 في الوقت إلى باإلضافة ")،P2(" وااللتقاط اإلرسال بین ما الوقت :السائق استخدام معدل ۱٫۱٫۱٥

 "P1" یكون حیث ،P1 + P2 + P3( االتصال" "وقت من مئویة كنسبة ")،P3(" الرحلة
 االلتقاط). فیھ ینتظر السائق كان الذي الوقت ھو

 القرار. الجھاز فیھ تبنىی الذي التاریخ السریان: تاریخ ۱٫۱٫۱٦
 :TFEU األوروبي االتحاد سیر معاھدة من ۱۰۲ المادة بشأن األوروبي االتحاد توجیھات ۱٫۱٫۱۷

 االتحاد معاھدة من ۸۲ المادة تطبیق في اللجنة إنفاذ أولویات بشأن إرشادات -اللجنة من بالغ
 ،OJ C45 المھیمنة، كیاناتال بھ تقوم الذي التعسفي تبعادياالس السلوك على األوروبي

 .۲۰-۷ص. ،۲٤٫۲٫۲۰۰۹
 أجرتھا التي التغییرات غیر ألسباب ؛یحدث الذي الموقف ھو السوق: في استثنائي خلل ۱٫۱٫۱۸

 أو ،)زیادةال معدالت أو مستویات أو العضویة األجرة (إجمالي الراكب تسعیر علىأوبر 
 ؛أسبوعین فترة مدى على متداخلة منطقة فيوذلك  جو، كریم و/أوإكس  أوبر سائقمن  توریدال

 قیاسھا تم التي للوصول الفعلي بالوقت المقاسة الراكب انتظار أوقات متوسطارتفاع  (أ) إما
 (ج) أو ؛۲٪ ٦۸ من ألقل المكتمل الطلب نسبة انخفاض (ب) ؛۱٪٥۰ من كثرأل الرحلة بعد

                                                           
 ستزید ٪٥۰ بنسبة زیادةال فإن وبالتالي، .جیدة خدمة جودة ویمثل دقائق ۳٫٦ حالًیا مصر في X Uberبشأن  لوصولحتى ا الفعلي الوقت متوسط یبلغ ۱

 .الخدمة جودة في كبیًرا تدھوًرا سیمثل مما دقائق، ٦و ٥ بین تتراوح لمدة االنتظار أوقات من
 .الطلب ارتفاع فترات خالل ٪ ۸۰-۷٥ حوالي مصر في C/Rأوبر إكس  .برحلة المكتملة لراكبا طلبات عدد ")R / C(" المكتملة الطلب نسبة تقیس ۲

 C / R نسبةراكب. ال إلغاء إلى تؤدي التي العالیة االنتظار أوقات أو السائق إلغاء :مثل ،عوامل بسبب تفشل الرحلة طلبات من ٪۲٥-۲۰ أن یعني ھذا
 كفاءة على سلًبا سیؤثر المرتفع اإللغاء معدل ألن نظًرا سیئة خدمةو موثوقیة ضعیفةتعني  منخفضة C / R نسبة. موثوقة خدمة على عالمة ھي عالیة

 غیر وخدمة للعمیل سیئة تجربة تعني ٪٦۸ من أقل إلى تنخفض التي C / R نسبة والراكبین. السائقین من لكل انتظار وقت إضافة خالل من المنصة
  .إلغاؤه سیتم حجز طلبات ثالثة كل من واحد طلب ألن نظًرا موثوقة
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 الراكبین خسارة باستثناء ،اشھریًّ  شطیناالن السائقین أو الركاب من أكثر أو ٪۱۰ الخدمة تفقد
 المتشاركة. الرحالت خدمات لمقدمي السائقین أو الناشطین

 للبرلمان ۲۰۱٦/٦۷۹ األوروبي) (االتحاد الالئحة البیانات: لحمایة العامة الالئحة ۱٫۱٫۱۹
 یتعلق فیما الطبیعیین األشخاص حمایة بشأن ۲۰۱٦ أبریل ۲۷ ةالمؤرخ والمجلس األوروبي

 EC./۹٥/٤٦ رقم التوجیھ وإلغاء البیانات، ھذه حركة وحریة الشخصیة البیانات بمعالجة
 ألسعار الرسمي المؤشر (أ) من األكبر یساوي مبلغ التضخمیة: التكالیف في الزیادات ۱٫۱٫۲۰

 ٤الوقود. سعر مؤشرو (ب) ؛CPI(۳( مصر في المستھلك
 یدخلون المتشاركة الرحالت خدمات مقدمي من أكثر أو واحد السوق: إلى مھم محلي دخول ۱٫۱٫۲۱

 عن یقل ال ما مجتمعین أو األقل، على ٪۲۰ فردي بشكل ویحققون مصر في متداخلة منطقة
 المنطقة تلك في التوالي على شھر لمدة المتوسط في األسبوعیة شاركةتالم رحالتال من ۳۰٪

 خدمات قدميم وبیانات رحلةبال الخاصةأوبر  بیانات أساس على محسوبة المتداخلة،
 بین اعلیھ االتفاق یتمبحیث  الجھاز بواسطة توفیرھا تم التي األخرى، المتشاركة الرحالت

 أدناه. ۳٫۲ للفقرة وفقا المراقبة وأمینأوبر 
 الرحلة. مقابل دفعھ الراكب على یتعین ممكن سعر أقل لألجرة: األدنى الحد ۱٫۱٫۲۲
 المادة بشأن األوروبي االتحاد توجیھات من ٤۸ الفقرة في محدد ھو كما مختلط: تجمیع ۱٫۱٫۲۳

 المنتجات فیھا تتاح التي الحالة وھي TFEU األوروبي االتحاد سیر معاھدة من ۱۰۲
 السعر من أعلى منفصل بشكل بیعھا عند األسعار مجموع لكن منفصل، بشكل أیًضا المجمعة
 المجمع.

 الموافقة تتم الذین االعتباریین أو الطبیعیین األشخاص من أكثر أو شخص المراقبة: أمین ۱٫۱٫۲٤
 لدیھم/یتحملون والذین أدناه، ٥ قسملل وفًقاأوبر  ِقبل من وتعیینھم الجھاز قبل من علیھم

 الحالیة. لاللتزاماتأوبر  امتثال مراقبة مسؤولیة
 المتشاركة الرحالت خدمات مقدمي من أكثر أو واحد :السوق إلى مھم وطني دخول ۱٫۱٫۲٥

 ما مجتمعین أو األقل، على ٪۲۰ فردي بشكل ویحققون مصر في متداخلة منطقة یدخلون
 في التوالي على شھر لمدة المتوسط في األسبوعیة شاركةتالم رحالتال من ٪۳۰ عن یقل ال

 خدمات ومقدمي رحلةال بشأنأوبر  بیانات أساس على محسوبة المتداخلة، المنطقة تلك
 أدناه. ۳٫۲ للفقرة وفًقا المراقبة وأمین الجھاز وفرھمی الذین اآلخرین، المتشاركة الرحالت

 ذلك: في بما وكریم،أوبر  من كل فیھا یعمل مصر في مدینة أي متداخلة: منطقة ۱٫۱٫۲٦
 بورسعید، المنصورة، اإلسماعیلیة، الغردقة، الجونة، دمیاط، دمنھور، القاھرة، اإلسكندریة،

 الزقازیق. ،طنطا السویس، الساحل،
 المادة بشأن األوروبي االتحاد توجیھات من ٤۸ الفقرة في محدد ھو كما الصافي: التجمیع ۱٫۱٫۲۷

 المنتجات بیع فیھا یتم التي الحالة وھي TFEU األوروبي االتحاد سیر معاھدة من ۱۰۲
 ثابتة. وبنسب مشترك بشكل فقط المجمعة

                                                           
 growth-cpi-index-price-https://www.ceicdata.com/en/indicator/egypt/consumerانظر  ۳
 /4b6b2daad49bb865c6b821414be79ea0https://apnews.com انظر ٤

https://www.ceicdata.com/en/indicator/egypt/consumer-price-index-cpi-growth
https://apnews.com/0ea79be821414b6c865bb49daad2b6b4
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 تنشیط إلغاء إلى بأوبر الخاصة العملیة تھدف "):QSIP(" والسالمة الجودة انتھاك عملیة ۱٫۱٫۲۸
 األبعاد على بناءً  المستوى دون خدمة وتكراًرا مراًرا یقدمون حیثأوبر  منصة من السائقین
 صعوبة الخاطئة، الوجھة المھذب، غیر السلوك المرفوضة، الوجھة االحتراف، التالیة:

 السیارة. نظافة عدم الھواء، تكییف عطل األجرة، مشاكل ،االلتقاط
 من المراقبة أمین إلى تقدیمھا یتعین التي الرحلة بیانات من عشوائیة عینة عشوائیة: عینة ۱٫۱٫۲۹

 تقدیم المراقبة أمین منأوبر  طلبتس عشوائي، نموذج إنتاج أجل منحیث إنھ  أوبر. قبل
 عشوائیة طریقة باستخدام الرقم ھذا المراقبة أمین وسیختار ٥۹و ۰ بین یتراوح شامل رقم

 الطابع في الدقائق رقم یكون حیث الرحالت، لجمیع بیاناتأوبر  قدمتس ذلك، بعد موضوعیة.
 الرقم نفس ھو الرحلة نھایة إلى یشیر الذي )HH: MM: SS بشكل/صیغة (أخذا الزمني

 ،٤۱ الرقم المراقب اختار إذا لذلك، الصلة. ذات الزمنیة للفترة المراقبة أمین قدمھ الذي
 زمني طابع مع الصلة ذات الزمنیة للفترة بالنسبة الرحالت لجمیع بیاناتأوبر  قدمت فسوف
 .HH:41: SS بشكل أخذا الرحلة إلنھاء

 الالزمة واإلجراءات القواعد بشأن ۲۰۱۹ لعام ۲۱۸۰ رقم الوزراء رئیس قرار اللوائح: ۱٫۱٫۳۰
 المعلومات تكنولوجیا باستخدام للركاب البري النقل خدمات ینظم الذي القانون أحكام لتطبیق
 حیز دخلو ۲۰۱۹ سبتمبر ۱۸ في المعتمد ،۲۰۱۸ لعام ۸۷ رقم القانون بموجب الصادر

 .۲۰۱۹ سبتمبر ۱۹ في التنفیذ
 مصر. في جو كریم أوإكس  أوبر راكب ھو الراكب: ۱٫۱٫۳۱
 اإللكتروني البرید وعنوان الھاتف ورقم األخیر واالسم األول االسم الراكب: معلومات ۱٫۱٫۳۲

 متاًحا. ذلك كان حیثما للراكب،
 خدمة قدمی ذيال المتشاركة الرحالت خدمات مورد ھو :تشاركةالم الرحالت خدمات مقدم ۱٫۱٫۳۳

 االلتزامات ھذه ألغراض تابًعا. اكیانً  عتبری ال لذيوا مصر في جو كریم اكس/ ألوبر مماثلة
 المراقبة أمین سیحدد ،)بعدھا وما ۲٫۳۱ الفقرة في البیانات إلى الوصول التزامات سیما وال(

 إلى باالستناد ، المتشاركة الرحالت خدماتل احقیقیًّ  امقدمً  ھو الجدید المنافس كان إذا ما
 الخبرة بھا، المعمول التراخیص لدیھ كان إذا ما :الحصر ال المثال سبیل على منھا عوامل
 كریم /إكس  وبرأل مماثلة خدمة لتقدیم المتخذة الملموسة والخطوات المجال، ھذا في السابقة

 .للعمل كاف تمویل على والحصول الالزمین المعنیین الموظفین مع التعاقد مثل جو
 السائق یدفعھا والتي الراكب على المفروضة الرحلة أجرة من المئویة النسبة الخدمة: رسوم ۱٫۱٫۳٤

 السائق. إلى المقدمة المطابقة خدمة مقابل كریم أوأوبر  إلى
 العرض الطلب یتجاوز عندما ومؤقًتا اتلقائیًّ  األسعار ترفع دینامیكیة تسعیر آلیة الزیادة: ۱٫۱٫۳٥

 معین. محدد وقت في محلیة منطقة في كبیر بشكل
 بشأن األوروبي االتحاد توجیھات من ٤۸ الفقرة في المحدد النحو علىویتضح  الربط: ۱٫۱٫۳٦

 من فیھا یطلب التي الحالة ووھ ،TFEU األوروبي االتحاد سیر معاھدة من ۱۰۲ المادة
 لتفادي المرتبط). (المنتج آخر منتج شراء المقید) (المنتج واحًدا منتًجا یشترون الذین العمالء
 ھذه إحدى مستخدمي مطالبة دون التطبیق نفس على منتجین توفیر/إتاحة فإن الشك،

 .اربطً  یشكل لن أیًضا اآلخر المنتج باستخدام المنتجات
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 حساب في المستخدم كیلومتر لكل والمعدل الدقیقة في المعدل والمسافة: الوقت معدالت ۱٫۱٫۳۷
 .جرةاأل

 األساسیة، األجرة ذلك في بما الرحلة، راكب على المحملة األجرة العضویة: األجرة إجمالي ۱٫۱٫۳۸
 للراكب. والعروض الزیادة باستثناء ولكن والمسافة، الوقت ومعدالت لألجرة األدنى والحد

 باص. مینيأوبر  منتج :باص أوبر ۱٫۱٫۳۹
 الطعام. لتوصیلأوبر  منتج :إیتس أوبر ۱٫۱٫٤۰
 البخاریة. للدراجات أوبر منتجات :سكوتر أوبر ۱٫۱٫٤۱
  مصر. في شعبیةأوبر  منتجات أكثر یعد والذي ألوبر االقتصادي المنتج اكس: أوبر ۱٫۱٫٤۲
 

 االلتزامات .۲
 ھذا مصر. في بالمنافسة تتعلق مخاوف أي تثیر ال المقترحة الصفقة أوبر، نظر وجھة من .۲٫۱

 المتشاركة الرحالت خدمات توفیر مجرد من أوسع المعنیة السوق ألن الخصوص وجھ على الحال ھو
 المدینة داخل التنقل في الركاب یستخدمھا قد التي األخرى النقل وسائل جمیع شملت حیث بالسیارة،

 الضیق التعریف ھذا مثل اعتماد تم لو حتى الصغیرة). والحافالت األجرة سیارات ذلك في (بما
 تمارسھا التي القویة التنافسیة القیود ذلك في (بما السوق تحركات بسبب ،الجھاز قبل من للسوق
 مخاوف أي تثیر ال المقترحة الصفقة فإن )،للمتنافسین الجدید الدخول وإمكانیة البدیلة النقل وسائل
 الراكبین لصالح الكفاءات، من العدید المقترحة الصفقة ستجلب ذلك، على عالوة مصر. في تنافسیة

 المصري. واالقتصاد والسائقین
 السابقة المذكرات في عنھ المعبر النحو على ألوبر القانونیة بالمواقف المساس دون ذلك، ومع .۲٫۲

 في الجھاز أثارھا التي المخاوف معالجة أجل ومن الجھاز مع التعاون من بروح ،الجھاز إلى ألوبر
 سبتمبر ۹ بتاریخ لنتائجھ الجھاز ملخص في والموجز ۲۰۱۹ مایو ۲٤ المؤرخ المخاوف بیان

 االلتزامات لتقدیم مستعدةأوبر  ،٥لاللتزامات السابقة للصیغ بالنسبة الجھاز تعلیقات على اردًّ و ،۲۰۱۹
 المقترحة. الصفقة تخلیص لتأمین التالیة

 المقترحة الصفقة على الموافقة من الجھاز ستمكن أدناه الواردة االلتزامات أن فيأوبر  تثق .۲٫۳
 بسرعة.

 معادل. تأثیر لھا تدابیر أو تعاقدیة حصریة أحكام توجد ال .۲٫٤
 الحصریة شرط إزالة إما ؛السریان تاریخ من اعتباًرا واحد شھر خالل أوبر، على یجب .۲٫٥

 االتفاقیة تعدیل تأمین خالل من [*] بتاریخ[*] بین المبرمة االستراتیجیة العالقة اتفاقیة في الوارد
 المذكورة االتفاقیة في الحصریة نص على تعتمد لنأوبر  بأن واحد جانب من[*] إخطار أو المذكورة

 وباطل. ملغى عتبری ذيوال

                                                           
 السوق اختبار نتائج (ب) ،۲۰۱۹ سبتمبر ۳ بتاریخ المبدئيأوبر  التزامات اقتراح على ۲۰۱۹ سبتمبر ۲۲ المؤرخة الجھازخصوًصا؛ (أ) تعلیقات  ٥

 السوق اختبار نتائج، و (ج) ۲۰۱۹ أكتوبر ۳۱ المؤرخ الجھاز تقریر في موضح ھو كما ،۲۰۱۹ أكتوبر ۱٦ بتاریخ المعدلأوبر  التزامات لمقترح
 .۲۰۱۹ نوفمبر ۲٥ المؤرخ الجھاز تقریر في الموجز النحو على ۲۰۱۹ نوفمبر ٦ بتاریخ الثالثأوبر  التزامات القتراح
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 عقود في مماثل تأثیر لھ إجراء أي أو تعاقدي حصري نص أي إدخالأوبر  لشركة یجوز ال .۲٫٦
 وسطاء / التأجیر / األسطول شركاء ذلك في بما الشركاء أو DOST مستخدمي أو السائقین معأوبر 

 مصر. مستوى على جو وكریمإكس  ألوبر التوظیف
 الخدمة لرسوم أقصى حد وضع .۲٫۷
 عند بأسرھا مصر سائقي لجمیعإكس  أوبر لـ التعاقدیة الخدمة برسومأوبر  تحتفظ أن یجب .۲٫۸

 رسوم من أقل لیس ولكن أقل بمستوى (ب)أوبر  لتقدیر وفًقا أو ٪،۲۲٫٥ البالغ الحالي المستوى (أ)
 لخدمات آخر قدمم یتقاضاھا أشھر) ثالثة عن تقل ال لمدة (أي المستمرة المنخفضة التعاقدیة الخدمة

 مصر. في المتشاركة الرحالت
 (أ) بأسرھا مصر سائقي لجمیع جو كریم لـ التعاقدیة الخدمة برسومأوبر  تحتفظ أن یجب .۲٫۹

 الخدمة رسوم من أقل لیس ولكن أقل بمستوى (ب)أوبر  لتقدیر وفًقا أو ٪،۲٥٫٥ متوسط بمعدل
 الرحالت لخدمات آخر مزود یتقاضاھا أشھر) ثالثة عن تقل ال لمدة (أي المستمرة المنخفضة التعاقدیة

 الخدمة رسوم لسقفأوبر  امتثال من التحقق من المراقبة أمین تمكین أجل من مصر. في المتشاركة
 .شھري أساس على عشوائیة لعینة الالزمة التسعیر ببیانات المراقبة أمین تزویدأوبر  على یجب ھذا،

 العضویة األجرة إجمالي لزیادة أقصى حد وضع .۲٫۱۰
 التضخمیة التكالیف في الزیادة عن اسنویًّ  ٪۱۰ عن یزید لما العضویة األجرة إجماليأوبر  ترفع لن .۲٫۱۱
 مصر. أنحاء جمیع في جو وكریمإكس  أوبر لـ
 الفقرة في المحددة ٪۱۰ ال حد العضویة األجرة لـإجمالي الفردیة المكونات تتجاوز قد الشك، لتجنب .۲٫۱۲

 الحد. ھذا یتجاوز ال العضویة األجرة إجمالي أن طالما أعاله، ۲٫۱۱
 العضویة األجرة إجمالي لزیادة األقصى للحدأوبر  امتثال من التحقق من المراقبة أمین تمكین أجل من .۲٫۱۳

 لعینة الالزمة التسعیر ببیانات المراقبة أمین تزود أنأوبر  على یتعین أعاله، ۲٫۱۱ الفقرة في الموضحة
  وكریم. ألوبر بالنسبة شھر كل جو وكریمإكس  أوبر رحلة بیانات أساس على عشوائیة

 surge)( للزیادة أقصى حد وضع .۲٫۱٤
 أوبر على زیادة بدون السعر ضعف ۲٫٥ یبلغ أقصى بمستوى الزیادة مضاعف على سقًفاأوبر  تطبق .۲٫۱٥

 مصر. أنحاء جمیع في جو وكریمإكس 
 أوبر على السنویة الرحالت من ٪۳۰ عن یزید ال ما على الزیادة أسعار تطبیقأوبر  تضمن أن یجب .۲٫۱٦

 ھذا حدود تخضع .مصر مستوى على جو كریم على السنویة الرحالت من ٪۳۰ عن یزید ال وماإكس 
 .أدناه ٦٫٤ للفقرة وفًقا جھازال لمراجعة االلتزام

 السائق استخدام بمعدل یتعلق فیما االلتزام .۲٫۱۷
 حدود في مصر أنحاء جمیع في جو وكریمإكس  أوبر في السائق استخدام معدل علىأوبر  تحافظ .۲٫۱۸

٦۰-۸۰٪. 
 الفقرة في الموصوف السائق استخدام لمعدلأوبر  امتثال من التحقق من المراقبة أمین تمكین أجل من .۲٫۱۹

إكس  أوبر على الشھري االستخدام معدل بمتوسط المراقبة أمین تزویدأوبر  على یتعین أعاله، ۲٫۱۸
 جو. وكریم

 ةالخدم وجودة باالبتكار االلتزام .۲٫۲۰
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 من عالیة درجة على للحفاظ الجھود أقصى ببذلأوبر  تلتزم والسائق، للراكب مرضیة تجربة لتوفیر .۲٫۲۱
 الخدمة. وجودة االبتكار

 التي والتطویر البحث أنشطة على أساسي بشكل سیعملون[*]أوبر  ستخصص ،االبتكارب یتعلق فیما .۲٫۲۲
 .مصر ذلك في بما الكبیر، األوسط الشرق إلى االبتكار جلب على تركز

 تاریخ من واحدة سنة غضون في مصر في التالیة االبتكارات بتنفیذأوبر  ستقوم ذلك، على عالوة .۲٫۲۳
 اإلتمام:

۲٫۲۳٫۱ [*] 
 .[*] السائق. تطبیق ضمن السالمة میزات ۲٫۲۳٫۲

 حالًیا اختبارھا یتم جدیدة أدوات تعد والتي مصر، في التالیة االبتكارات تطبیق أیًضاأوبر  على یجب .۲٫۲٤
 الرحالت وفحوصات راكببال الخاص التطبیق داخل األمان میزات على للحصول المتحدة الوالیات (في

 االختبارات توضح أن بشرط الراكب)، من للتحقق كطریقة القاھرة وفي الشاذة، الحاالت عن الكشف /
 وفعالة: ناجحة االبتكارات ھذه أن

 [*] الراكب تطبیق في األمان میزات ۲٫۲٤٫۱
 . [*]الشاذة الحاالت عن الكشف / الرحالت فحص ۲٫۲٤٫۲
 .[*] الراكب: من التحقق طریقة ۲٫۲٤٫۳

 :أوبر على یجب ،الخدمة بجودة یتعلق فیما .۲٫۲٥
 دقائق. ٤و ۲ بین مصر أنحاء جمیع في الركاب لجمیع االنتظار أوقات متوسط على الحفاظ ۲٫۲٥٫۱
 تزود أنأوبر  على یتعین االلتزام، بھذاأوبر  امتثال من التحقق من المراقبة أمین تمكین أجل من

 الشھریة. للرحالت عشوائیة بعینة المراقبة أمین
 أوبر بـ الخاصة ونظافتھا السیارة بجودة یتعلق فیما الحالیة معاییرھا على الحفاظ ۲٫۲٥٫۲

 صرامة أكثر كونھا حالة في اللوائح لمتطلبات تمتثل أو مصر أنحاء جمیع في جو وكریمإكس 
 الحالیة.أوبر  معاییر من

 مستوى على بالعمل السائق إلحاق بمعاییر یتعلق فیما الحالیة معاییرھا على الحفاظ ۲٫۲٥٫۳
 الحالیة.أوبر  معاییر من صرامة أكثر كونھا حالة في اللوائح لمتطلبات االمتثال أو مصر
 (أ) على االستمرار یجب مصر، أنحاء جمیع في جو وكریمإكس  بأوبر یتعلق فیما ۲٫۲٥٫٤
 یسجلون الذین الجدد السائقین لجمیع افتراضي سیاق في أو اشخصیًّ  إما بالعمل اإللحاق تعالیم توفیر

 سائق ألي أخرى مرة اشخصیًّ  التدریب (ب) ،خرینآأوبر  سائقین قبل من أو بمفردھم بالمنصة
 فرض و(د) ")،QSIP(" والسالمة الجودة خرق عملیة تطبیق (ج) ،٤٫٦۰ عن تصنیفھ یقل

 بھا. ةالخاص منصةال على للقیادة السائقین إلى بالنسبة أدنى كحد ٤٫٦۰ تصنیف
 مصر، في جو وكریمإكس  أوبر في المستخدمة للسیارات سنویة تفتیش عملیات تطلب ۲٫۲٥٫٥
 ).األسبوع في ساعة ٥۰ من أكثر( كامل بدوام وتعمل واحد سائق من أكثر لدیھا والتي
 تمویل / تأجیر شركات تقدمھ الذي المركبة تطویر برنامج في السائقین تسجیل تسھیل ۲٫۲٥٫٦

 سائق من أكثر لدیھا والتي مصر، في جو وكریمإكس  وبرأ في المستخدمة للسیارات السیارات
 ).األسبوع في ساعة ٥۰ من أكثر( كامل بدوام وتعمل سنوات خمس من أكثر عمرھا واحد،
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أوبر  امتثال من یتحقق سوف المراقبة أمین أن أدناه ٥٫٥ الفقرة في الموضح المراقبة أمین والیة تحدد .۲٫۲٦
 أعاله. ۲٫۲٥ الفقرة في علیھا المنصوص الخدمة جودة اللتزامات

 تجمیع أو ربط ال .۲٫۲۷
 ،باص أوبروإكس  أوبر بین المختلط التجمیع أو الصافي التجمیع في المشاركة أو بالربطأوبر  تقوم لن .۲٫۲۸

 مصر. أنحاء جمیع في جو كریم أو باص كریم أو ،بوكس كریم ،بایك كریم سكوتر،أوبر  ،إیتسأوبر 
 تطبیقھ. في المختلفة المنتجات عروض تضمین منأوبر  یمنع لن االلتزام ھذا الشك، لتجنب

 ،باص أوبرو جو كریم بین المختلط التجمیع أو الصافي التجمیع في المشاركة أو بالربطأوبر  تقوم لن .۲٫۲۹
 مصر. أنحاء جمیع في باص كریم أو ،بوكس كریم ، بایك كریم ،اكسأوبر  ،سكوترأوبر  ، إیتسأوبر 

 تطبیقھ. في المختلفة المنتجات عروض تضمین من كریم یمنع لن االلتزام ھذا الشك، لتجنب
 البیانات إلى الوصول .۲٫۳۰

 الخریطة بیانات إلى الوصول
 الحافلة خدمات مقدم أو المتشاركة الرحالت خدمات مقدم إلى الوصول حق منحأوبر  على یجب .۲٫۳۱
 الثابتة االھتمام نقاط خرائط بیانات على للحصول الطرف ھذا طلب على بناءً  تطبیق خالل من ةمطلوبال

 الطلب. ھذا وقت في ھي كما لكریم
 أو المتشاركة الرحالت خدمات لمقدم لكریم الثابتة االھتمام نقاط خرائط بیانات إلى الوصول منح یتم .۲٫۳۲

 المحددة الوصول معاییر على بناءً  واحدة لمرة تطبیق خالل منوذلك  ةمطلوبال الحافلة خدمات مقدم
 التالیة:

 من ةمطلوبال الحافلة خدمات مقدم أو المتشاركة الرحالت خدمات مقدم على یتعین ۲٫۳۲٫۱
وفقاً لھذه  لھ. المرخص قبل من االستخدام ھذا قواعد یحدد والذيأوبر  مع عقد توقیع تطبیق خالل

، في حالة خالف بین المرخص لھ وأوبر، سوف یحدد أمین الرقابة قواعد ذلك ۲٫۳۲الفقرة 
االستخدام، بعد التشاور مع المرخص لھ وأوبر، من أجل ضمان االمتثال لھذه االلتزامات 

وأیضا من أجل ضمان االمتثال لكل القوانین واجبة التطبیق (ومن  ۲٫۳۲وباألخص ھذه الفقرة 
 استخدام لھ للمرخص یجوز ال الخصوص، وجھ علىو ).الالئحة العامة لحمایة البیاناتھا ضمن

 أخرى، أغراض ألي (ولیس مصر في المتشاركة الرحالت خدمات توفیر لغرض إال البیانات
 المعتمدة/الموجودة. المتشاركة الرحالت تطبیقات خارج استخدامھ یجوز وال البیانات) تحلیل مثل

 عادل. غیر بشكل البیانات استغالل لھ للمرخص یجوز ال ۲٫۳۲٫۲
 ثالث. طرف اتلخدم البیانات بیع أو توزیع لھ للمرخص یجوز ال ۲٫۳۲٫۳
 البیانات. باستخدام مستقلة تخطیط حلول إنشاء لھ للمرخص یجوز وال ۲٫۳۲٫٤

 توفیرأوبر  على یجب أعاله، ۲٫۳۲ الفقرة في علیھا المنصوص الوصول معاییر استیفاء شریطة .۲٫۳۳
 معأوبر  تتعامل أن یجب واحدة. لمرة وذلك تمییزي غیر أساس وعلى لھ مبرر ال تأخیر دون الوصول

 الذین - تطبیق خالل من ةمطلوبال الحافلة خدمات ومقدمي المتشاركة الرحالت خدمات قدميم جمیع
 بصرف المساواة، قدم على - الوصول بمعاییر والموفون االلتزامات ھذه على بناءً  للوصول یسعون
 التمویل. أو الحجم أو الملكیة بینھا من أمور جملة عن النظر
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 استیفاء یتم لم إذا سحبھ أو/و لكریم الثابتة االھتمام نقاط خرائط بیانات إلى الوصول رفض یمكن .۲٫۳٤
 انتھاكھا. تم أو أعاله ۲٫۳۲ الفقرة في الموضحة المعاییر

 رسوم دفع مقابل لكریم الثابتة االھتمام نقاط خرائط بیانات إلى الوصول حق منحأوبر  على یجب .۲٫۳٥
 المعني. لھ المرخص قبل من تجاري أساس على السائدة السوق شروط أساس على ترخیص
 السائق ومعلومات باكالر معلومات ،المجھلة الرحلة بیانات إلى الوصول

 مرة الوصول إمكانیة األخیر طلب على بناءً  التشاركیة الرحالت خدمات قدمم إلى أیًضاأوبر  تمنح .۲٫۳٦
 وإرسال والسائقین، الراكبین لمطابقة التدریب خوارزمیات لغرض وذلك التالیة، للبیانات واحدة

 مصر: في الرحالت وتسعیر السائقین
 ؛المجھلة الرحلة بیانات ۲٫۳٦٫۱
 االشتراك؛ على والموافقة البیانات لحمایة العامة الالئحة وفًقا الراكب، بیانات ۲٫۳٦٫۲
 االشتراك. على والموافقة البیانات لحمایة العامة الالئحة وفًقا السائق، بیانات ۲٫۳٦٫۳

 التالیة: المحددة الوصول لمعاییر وفًقا ۲٫۳٦ الفقرة في الموصوفة البیانات إلى الوصول یمنح .۲٫۳۷
 ویحدد أوبر، مع عقد توقیع لھ) (المرخص المتشاركة الرحالت خدمة قدمم على یتعین .۲٫۳۷٫۱

، في حالة خالف ۲٫۳۷وفقاً لھذه الفقرة  لھ. المرخص قبل من االستخدام قواعد العقد ھذا
بین المرخص لھ وأوبر، سوف یحدد أمین الرقابة قواعد ذلك االستخدام، بعد التشاور مع 

 ۲٫۳۷المرخص لھ وأوبر، من أجل ضمان االمتثال لھذه االلتزامات وباألخص ھذه الفقرة 
الالئحة العامة ھا وأیضا من أجل ضمان االمتثال لكل القوانین واجبة التطبیق (ومن ضمن

 لغرض إال البیانات استخدام لھ للمرخص یجوز ال الخصوص، وجھ وعلى). لحمایة البیانات
 بھدف الرحالت وتسعیر السائقین وإرسال والسائقین، الراكبین لمطابقة خوارزمیاتھ تدریب
 ألیة (ولیس مصر في جو وكریمإكس  ألوبر مماثلة المتشاركة الرحالت خدمات توفیر

 استخدامھا یجوز ال البیانات) من المستمدة (والخوارزمیات والبیانات أخرى)، أغراض
 مصرح غیر آخر غرض ألي أو الموجودة / المعتمدة المتشاركة الرحالت تطبیقات خارج

  بھ.
 من البیانات جمع عند مجالال لمعاییر وفقاً  أمنیة تدابیر اتخاذ لھ المرخص على یجب .۲٫۳۷٫۲

 اتفاقیة الحصر، ال المثال سبیل على ذلك، یتضمن للخارج. تسریبھا من البیانات وحمایةأوبر 
 یمكن ال بأنھ تفید التي الداخلیة والضوابط استخدامھا؛ من االنتھاء بمجرد البیانات لحذف

 بذلك. للقیام تجاري غرض لدیھم كان إذا إال البیانات رؤیة للموظفین
 عادل. غیر بشكل البیانات استغالل لھ للمرخص یجوز ال .۲٫۳۷٫۳
 البیانات. ھویة تحدید إعادة محاولة لھ للمرخص یجوز ال .۲٫۳۷٫٤
 ثالث. طرف أي إلى البیانات بیع إعادة أو توزیع أو مشاركة لھ للمرخص یجوز ال .۲٫۳۷٫٥
 ثالث طرف إلى بالبیانات المتعلقة الحقوق من أي عن التنازل لھ للمرخص یجوز ال .۲٫۳۷٫٦

 تغییر خالل من ذلك في بما أخرى، طریقة ةبأی نقلھا أو تفویضھا أو الباطن من ترخیصھا أو
 التحكم.
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 المعمول القوانین لجمیع االمتثال لھ المرخص على یجبوفیما یتعلق بالبیانات، فإنھ  .۲٫۳۷٫۷
  وحمایتھا. الشخصیة البیانات بمعالجة المتعلقة بھا المعمول واللوائح القواعد ذلك في بما بھا،

 
 المستخدم بیانات نقل إمكانیة .۲٫۳۸
 االستمرارأوبر  على یجب ،آخرین متشاركة رحالت مقدمي إلى بیاناتھم الركابنقل  تسھیل أجل من .۲٫۳۹

 ال����ت����ال����ي ال����راب����ط ف����ي ال����م����درج����ة ب����ی����ان����ات����ھ����م إل����ى ال����وص�����������ول ال����رك����اب م����ن����ح ف����ي
-data-uber-your-in-https://help.uber.com/riders/article/whats

05e216825414-e1ac-4404-4a87-476006d3download?nodeId= خ����الل م����ن 
 .٦")CSV(" بفواصل مفصولة قیم بتنسیق البیانات ھذه تنزیل من تمكینھم

 البیانات نطاق لتوسیع اتجاریًّ  المعقولة الجھود أفضل مااستخدأوبر  على یتعین ذلك، إلى باإلضافة .۲٫٤۰
 الخاصة المحفوظة" "األماكن تضمینھا خالل من منافس إلى نقلھاب یقوموا ثم الركاب ینزلھا أن یمكن التي

 تاریخ من واحدة سنة غضون في ")Work" أو "Home(" مثل للركاب المفضلة األماكن (مثل بـالركاب
 مزودي معأوبر  عقود بموجب متوفرة المحفوظة" "األماكن في المدرجة البیانات تكون أن شریطة ،اإلتمام
 نقل لتسھیل إلكترونیة بوابة المتشاركة الرحالت خدمات قدمم أنشأ إذا .Google مثل الخرائط، بیانات

 مسبقة بموافقة ،CSV صیغة في الخاص تطبیقھ إلىأوبر  من أعاله ۲٫۳۹ الفقرة في إلیھا المشار البیانات
 مقدم مع للتعاون اتجاریًّ  معقولة اجھودً  تبذل سوفأوبر  شركة فإن المعنیین، الركاب /الراكب من صریحة
 مع ومتوافًقا عمليٌّ  الحل یكون أن شریطة البوابة، ھذه مثل إنشاء وتسھیل المتشاركة الرحالت خدمات

 ).البیانات لحمایة العامة والالئحة البیانات بأمان المتعلقة تلك ذلك في بما( بھا المعمول القوانین جمیع
 التجاریة العالمة .۲٫٤۱
 وكریمأوبر  بأن االعتقاد في الركاب خلط عدم لضمان التالیة التدابیر اتخاذ من التأكدأوبر  على یجب .۲٫٤۲

 االتمام: تاریخ بعد مستقالن
 ناتابع كیانان ھما وكریمأوبر  أن لتوضیح مصر في لـكریم التجاریة العالمة تعدیل ۲٫٤۲٫۱

 .الملحق في التوضیحیة لألمثلة مماثلة بطریقة
أوبر  تطبیق خالل من یتم مصر في تابعین كیانان وكریمأوبر  أن حقیقیة على التأكید ۲٫٤۲٫۲

 خاللھا من یمكن الكترونیة بوابة وأي وكریمأوبر  مواقع والسائقین، بالركاب الخاص وكریم
 مصر. في وكریمأوبر  تطبیقات تنزیل
 وكریمأوبر  تطبیقات - من وردت التي خطاراتاإل وكذلك - بین الصلة أن من للتأكد ۲٫٤۲٫۳

 أوأوبر  من الرحلة یتلقون كانوا سواء الرحلة، یحجزون عندما لھم توضح بالركاب الخاصة
 كریم.
 من تأكد مصر، في الكابتن والسائقین/ الركاب واتصاالت العام التسویق تطبیق في ۲٫٤۲٫٤

 القصیرة الرسائل أو التطبیق إشعارات في ،SMS ال رسائل باستثناء( االتصاالت ھذه أن
 .ناتابع كیانان ھما وكریمأوبر  أن تظھر )المماثلة

 المحلي الوجود .۲٫٤۳
                                                           

 المختلفة البرامج استخدام لتسھیل عادي نص في المجدولة البیانات CSV ملف یخزن .المبادئ لفصل فاصلةال یستخدم محدد نصي ملف ھو CSV ملف ٦
 .بفواصل مفصول أكثر، أو واحد مجال من سجل كل یتكون .بیانات سجل ھو الملف من سطر كل .للبیانات

https://help.uber.com/riders/article/whats-in-your-uber-data-download?nodeId=3d476006-87a4-4404-ac1e-216825414e05
https://help.uber.com/riders/article/whats-in-your-uber-data-download?nodeId=3d476006-87a4-4404-ac1e-216825414e05
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 بینما مصر، في امحلیًّ  المؤسسةالتابعة  وشركتھا الفعلي وجودھا على بالحفاظأوبر  شركة تلتزم .۲٫٤٤
 مصر. في أعمالھا إدارة تواصل

 االلتزامات نشر .۲٫٤٥
 سائقيو المشتركین راكبیھا جمیع إلى رسائلأوبر  سترسل االتمام، تاریخ من واحد أسبوع غضون في .۲٫٤٦

 إلى يإلكترون رابط تضمنوت السریة غیر االلتزامات لخصت واإلنجلیزیة) العربیة (باللغتین وكریمأوبر 
 االلتزامات. من السریة غیر الكاملة النسخة

 غیر الكاملة النسخة مصر، في كریم وموقع اإللكتروني موقعھا على رابط عبر أیًضا،أوبر  توفر .۲٫٤۷
 االتمام. تاریخ بعد واحد شھر لمدة بارزة بطریقة لاللتزامات السریة

  المصري. وكریمأوبر  موقع على االلتزامات من سریة غیر نسخة إتاحة فيأوبر  تستمر .۲٫٤۸
 

 بھا العمل وتعلیق االلتزامات مدة .۳
 ۲٫۱۸و ۲٫۱٦و ۲٫۱٥و ۲٫۱۱و ۲٫۹و ۲٫۸و ۲٫٦ الفقرات في الموضحة االلتزامات تطبق ۳٫۱

 (أ) من األول إلى االتمام تاریخ من أعاله ۲٫٤۸و ۲٫۳۹و ۲٫۳٦و ۲٫۳۱و ۲٫۲۹و ۲٫۲۸و ۲٫۲٥و
 دخول حدوث عند .السوق إلى ممحلي مھ دخول حدوث (ب) أو ،االتمام لتاریخ خامسةال السنویة الذكرى
 عند مصر. أنحاء جمیع في االلتزامات رفع سیتم القاھرة، و/أو اإلسكندریة في سوقال إلى مھم محلي

 االلتزامات رفع سیتم القاھرة، أو اإلسكندریة غیر متداخلة منطقة في السوق إلى ممھ محلي دخول حدوث
 یكون حتى مصر في أخرى أماكن في ساریة االلتزامات ھذه وستظل فقط المتداخلة المنطقة تلك في

  القاھرة. و/أو اإلسكندریة في لسوقا إلى ممھ محلي دخول ھناك
 حدث قد السوق إلى ممھال الوطني الدخول أو سوقال إلى ممھال المحلي الدخول أنأوبر  تاعتقد إذا ۳٫۲

 خدمات قدموم یقوم أن ضمنونسی الذین المراقبة وأمین الجھاز بإبالغ تقومفس متداخلة، منطقة في
 أو المحلي الدخول أن من للتحقق المراقبة ألمین الالزمة الرحلة بیانات بتوفیر المتشاركة الرحالت
 نتائج من سریة غیر بنسخةأوبر  بتزوید المراقبة أمین سیقوم بالفعل. حدث قد السوق إلى المھم الوطني

 .التحقق ھذا
 االحتفال )۱( من األول إلى االتمام تاریخ من أعاله ۲٫۲۲ الفقرة في الموضح االلتزام ینطبق ۳٫۳

 السوق. إلى ممھ وطني دخول حدوث عند )۲( أو االتمام، تاریخمن  الخامس السنوي
 ألوبر التجاریة العالمات دامت ما االتمام تاریخ من أعاله ۲٫٤۲ الفقرة في الموضح االلتزام ینطبق ۳٫٤

 مصر. في موجودة وكریم
 بالنسبة أعاله ۲٫۱٦و ۲٫۱٥و ۲٫۱۱و ۲٫۹و ۲٫۸ الفقرات يف الموضحة االلتزامات تعلیق یجب ۳٫٥

 فترة طوال جو كریم و/أوإكس  ألوبر السوق في استثنائي خلل وجود حالة في جو كریم و/أوإكس  ألوبر
  المراقبة. أمین یحددھا ذلك بعد معقولة زمنیة ولفترة السوق في االستثنائي الخلل

 
 التقاریر عدادإ .٤

 الجھاز إلى مكتوًبا تقریًرا سیقدم الذيو أدناه) ٥ القسم (انظر مراقبة أمین مع التعاقدأوبر  على یجب ٤٫۱
 التقریر في المراقبة أمین یصف سوف االتمام. تاریخ بعد أشھر ستة یتجاوز ال موعد في اإلنجلیزیة باللغة

  ال. أم لاللتزامات متثلتأوبر  تكان إذا ما
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 أشھر ستة كل الجھاز إلى اإلنجلیزیة باللغة مكتوبة امتثال تقاریر المراقبة أمین سیقدم ذلك، بعد  ٤٫۲
 ."االلتزامات" فترة انتھاء بعد أسابیع أربعة غضون في اإلنجلیزیة باللغة مكتوب نھائي وتقریر

 الثانیة السنویة الذكرى في لاللتزاماتأوبر  المتثال كامل تقییم بإجراء المراقبة وأمین الجھاز سیقوم ٤٫۳
 االتمام. لتاریخ

 المراقبة أمین لتمكین معقول بشكل الالزمة المعلومات بجمیع المراقبة أمین تزویدأوبر  على یجب  ٤٫٤
 لاللتزامات.أوبر  امتثال تقییم من

 كان لو حتى االنتھاء، تاریخ على الخامسة الذكرى مرور حتى المراقبة أمین مع التعاقد یتم سوف ٤٫٥
   ذلك. قبل حدث قد السوق إلى ممھال المحلي أو الوطني الدخول

 
 المراقبة أمین .٥

 لھا. واالمتثال تزاماتلاللأوبر  تنفیذ عن الجھاز إبالغ عن مسؤوًال  المراقبة أمین سیكون  ٥٫۱
 التعیین إجراءات  ٥٫۲
 تفویض في الدخول خالل من أعاله ٤ القسم في المحددة المھام لتنفیذ مراقبة أمینأوبر  یعین  ٥٫۳

 التالیة. الفقرات في الموضحة التعیین إجراءات باتباع وذلك المراقبة، أمین مع مراقبة
 المقترحة الصفقة على الموافقة بعد ممكن وقت أقرب في المراقبة أمین تعیین من االنتھاء یتم  ٥٫٤

 بالفقرة عمالً  الجھاز قبل من وتفویضھ المراقبة أمین موافقة فإن الشك، لتجنب مصر. في تمامھااو
 .المقترحة الصفقة إتمام أو الموافقة یؤخر لن أدناه بعدھا وما ٥٫٦

 أوبر من اقتراح 
 الجھاز إلى تقدم أنأوبر  على یتعین السریان، تاریخ من أسابیع أربعة یتجاوز ال موعد في  ٥٫٥

؛ أوبرشركة  مراقبة كأمین تعیینھ یقترح ،أكثر أو واحد اعتباري أو طبیعي شخص أسماء أو اسم
 أن من للتحقق لجھازل كافیة معلومات على االقتراح یحتوي أن یجب علیھ. الجھاز لموافقة وذلك

 الفقرة في علیھا المنصوص بالمتطلبات سیوفون مراقبة كأمین المقترحین األشخاص أو الشخص
 وتشمل: أدناه بعدھا وما ٥٫۱۰

 أمین لتمكین الالزمة األحكام جمیع یشمل أن یجب والذي المقترح، للتفویض الكاملة الشروط .٥٫٥٫۱
 و االلتزامات؛ ھذه بموجب واجباتھ أداء من المراقبة

 إلیھ. المسندة المھام تنفیذ المراقبة أمین ینوي كیف تصف التي العمل لخطة موجز .٥٫٥٫۲
 الجھاز قبل من الرفض أو الموافقة

 في تقدیریة بسلطة الجھاز یتمتع المراقبة، أمین بشأنأوبر  اقتراح بعد أسابیع أربعة غضون في ٥٫٦
 المقترح المراقبة (أمناء) أمین رفض أو على للموافقة نیة، وبحسن وجاد معقول بشكل التصرف
 من للتمكن المراقبة ألمین ضروریة یراھا تعدیالت ةأی مراعاة مع المقترح التفویض على والموافقة

 تعیین في التسبب أو بتعیینأوبر  یقوم فقط، واحد اسم على الموافقة حالة في بالتزاماتھ. الوفاء
 تمت إذا .الجھاز قبل من المعتمد للتفویض وفًقا مراقبة، كأمین المعنیین األشخاص أو الشخص
 األسماء بین من تعیینھ سیتم الذي المراقبة أمین اختیار حریة ألوبر یكون اسم، من أكثر على الموافقة

 المعتمدة.
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 قبل من المعتمد للتفویض وفًقا ،الجھاز موافقة من أسبوعین غضون في المراقبة أمین تعیین یتم ٥٫۷
 .الجھاز
 أوبر من جدید اقتراح

 شخصین أسماء تقدیمأوبر  على یجب أوبر، اقترحھم الذین المراقبة أمناء جمیع الجھاز رفض إذا ٥٫۸
 الجھاز سیتمكن الجھاز. برفض إبالغھا من أسبوعین غضون في األقل على اعتباریین أو طبیعیین

 القتراح التالیین األسبوعین غضون في المقترحة المراقبة أمناء رفض أو على الموافقة من ذلك بعد
 أوبر.
 الجھاز یرشحھ مراقبة أمین

 ھذا بعد أسبوعین غضون في أوبر، اقترحتھم الذین اآلخرین المراقبة أمناء جمیع الجھاز رفض إذا ٥٫۹
 أمین لتفویض وفًقا تعیینھ، في یتسبب أو بتعیینھ،أوبر  یقوم مراقبة، أمین الجھاز یرشح الرفض،
 الجھاز. علیھ وافق الذي المراقبة

 التعیین معاییر ٥٫۱۰
 المراقبة: أمین على یجب ٥٫۱۱

 لھما؛ التابعة والكیانات وكریمأوبر  عن مستقّالً  یكون أن التعیین، وقت في .٥٫۱۱٫۱
 ذات كافیة خبرة لدیھ المثال سبیل على ،بمھامھ لالضطالع الالزمة المؤھالت یمتلك .٥٫۱۱٫۲

 اقتصادي؛ أو حسابات مراجع أو كاستشاري ذلك في بما محترف كمستشار صلة
 المصالح. في تعارض یكتسب ولم لدیھ لیس .٥٫۱۱٫۳

 .بمھامھ والفعال المستقل الوفاء تعوق ال بطریقةأوبر  من أجره یتقاضى أن المراقبة أمین على یجب ٥٫۱۲
 المراقبة أمین مھام ٥٫۱۳
 ،لجھازل یجوز لاللتزامات. االمتثال ضمان أجل من المحددة والتزاماتھ واجباتھ المراقبة أمین یتولى ٥٫۱٤

 المراقبة أمین إلى تعلیمات أو أوامر أي تقدیم أوبر، أو المراقبة أمین من طلب على بناءً  أو منھ بمبادرة
 بالقرار. المرتبطة وااللتزامات للشروط االمتثال ضمان أجل من

 المراقبة أمین والتزامات واجبات

 المراقبة: أمین على یجب ٥٫۱٥

 للشروطأوبر  امتثال لضمان ضروریة یراھا التي التدابیرأوبر  على قتراحاال .٥٫۱٥٫۱
 بالقرار؛ المرتبطة وااللتزامات

 منھ نسخة وإرسال اإلنجلیزیة، باللغة الجھاز إلى الفور على مكتوب تقریر إرسال .٥٫۱٥٫۲
 االمتثال في تفشلأوبر  أن إلى معقولة أسباب على بناء خلص إذا وذلك الوقت، نفس في ألوبر
 االلتزامات. لھذه

 وبرأ والتزامات واجبات .٥٫۱٦
 أمین یطلبھا قد التي والمعلومات والمساعدة التعاون أشكال بجمیع المراقبة أمین تزویدأوبر  على یجب .٥٫۱۷

 في استثنائي خلل بوجود الجھازو المراقبة أمین إبالغ ذلك سیشمل مھامھ. ألداء معقول بشكل المراقبة
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 من عشوائیة وعینة السوق، في االستثنائي الخلل ھذا لمثلأوبر  مراقبة من عمل یومي خالل السوق
 وكریم.أوبر  من شھر كل جو وكریمإكس  ألوبر الرحلة بیانات

 كل وإعفاء معوًضا") "طرًفا منھم (كل ووكالئھ وموظفیھ المراقبة أمین تعویضأوبر  على یجب .٥٫۱۸
 تجاه مسؤوًال  یكون لن المعوض الطرف أن على ھذا بموجب ویوافق المسئولیة، من معوض طرف
 إذا باستثناء ذلك كل االلتزامات. بموجب لمھامھ المراقبة أمین أداء عن ناشئة التزامات ةأی عنأوبر 
 أمین نیة سوء أو الجسیم اإلھمال أو االستھتار أو المتعمد التخلف عن ناتجة االلتزامات ھذه كانت

 مستشاریھ. أو وكالئھ أو موظفیھ أو المراقبة
 یجب المراقبة. أمین مع بھ الخاصة السریة المعلومات مشاركة لجھازل یجوز أنھ علىأوبر  وافقت .٥٫۱۹

 المعلومات. ھذه عن الكشف عدم المراقبة أمین على
 المراقبة أمین تعیین وإعادة وعزل استبدال .٥٫۲۰
 تعرض ذلك في بما وجیھ، سبب ألي أو االلتزامات بموجب وظائفھ أداء عن المراقبة أمین توقف إذا .٥٫۲۱

 المصالح: في تعارض إلى المراقبة أمین
 أمین استبدالأوبر  من یطلب أن وأوبر، المراقبة أمین سماع بعد ،جھازلل یجوز .٥٫۲۱٫۱

 أو المراقبة؛
 المراقبة. أمین یستبدل أن ،الجھاز من مسبقة بموافقة ألوبر، یجوز .٥٫۲۱٫۲

 وظیفتھ في االستمرار المراقبة أمین من ُیطلب فقد أعاله، ٥٫۲۱ للفقرة وفًقا المراقبة أمین عزل تم إذا .٥٫۲۲
 یتم الصلة. ذات المعلومات جمیع میبتسل المراقبة أمین یقوم حیث ؛جدید مراقبة أمین تعیین یتم أن إلى

 أعاله. ایلیھ وما ٥٫۲ الفقرة في إلیھ المشار لإلجراء وفًقا جدید مراقبة أمین تعیین
 فقط مراقبة كأمین العمل عن التوقف المراقبة أمین على یجب أعاله، ٥٫۲۱ للفقرة وفًقا عزلھ یتم لم ما .٥٫۲۳

 المراقبة. أمین إلى بھا عھد التي االلتزامات جمیع تنفیذ بعد وذلك ،واجباتھ من الجھاز یخلصھ أن بعد
 ذات التدابیر أن بعد فیما بدا إذا المراقبة أمین تعیین إعادة وقت أي في الجھاز یشترط قد ذلك، ومع

  الصحیح. وبالشكل بالكامل تنفیذھا یتم لم ربما الصلة
 

 مراجعة .٦
 االلتزامات أن المطلق لتقدیرھا وفًقا تقرر أن أوبر، طلب على بناءً  وقت، أي في جھازلل یجوز .٦٫۱

 شروط أن أساس على أعاله ۳٫٤و ۳.۳و ۳٫۱ الفقرتین في المحدد الموعد قبل ستنتھي منھا) أي (أو
 إنھاءأوبر  یطلب عندما االلتزامات. ھذه استمرار تبرر تعد لم المعنیة (األسواق) السوق في المنافسة

 ھذا یكون أن یجب .اوجیھً  اسببً فیھ  یوضح الجھاز إلى مسبب طلب تقدیم علیھ یجب االلتزامات،
 سریة غیر نسخة بإرسال الوقت، نفس في یقوم، والذي المراقبة، أمین من بتقریر مصحوًبا الطلب

 خاصة وبصفة (االلتزامات)، االلتزام تطبیق تعلیق في اأثرً  للطلب یكون لن أوبر. إلى التقریر من
 بھا. االلتزام یجب زمنیة فترة ةألی نتھاءاال تعلیق

 وفًقا قرری أن وجیھ، سبب بإظھارأوبر  من مسبب لطلب استجابة كذلك، الجھاز یقوم قد .٦٫۲
 ھذا یكون أن یجب االلتزامات. ھذه من أكثر أو واحد استبدال أو تعدیل أو التنازل المطلق لتقدیره
 سریة غیر نسخة بإرسال الوقت، نفس في یقوم، والذي المراقبة، أمین من بتقریر مصحوًبا الطلب
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 خاصة وبصفة (االلتزامات)، االلتزام تطبیق تعلیق في اأثرً  للطلب یكون لن أوبر. إلى التقریر من
 بھا. االلتزام یجب زمنیة فترة ةألی االنتھاء تعلیق

 ضروري غیر ذلك االلتزام أن ىرأ إذا ؛التزام بإزالة الخاص، لتقدیره وفًقا ،الجھاز یقوم قد .٦٫۳
 داع. دون الدخول یمنع أو السوق یشوه المعني االلتزام أن و/أو

 ذكرى في أعاله ۲٫۱٦ الفقرة في الواردة حدودال مراجعة لتقدیره، وفًقا كذلك، جھازلل یجوز .٦٫٤
 تصاریح یتلقون الذین األولون السائقون أساس على ذلك ویقاس اللوائح، سریان بدء على عام مرور

 اتخاذ عند .)۲۰۲۰ عام من األول الربع في تمی أن المتوقع من يذال( للوائح وفًقا المتشاركة الرحالت
 المسببة المذكرات عن فضًال  المراقبة أمین توصیة الحسبان في جھازال سیأخذ القرار، ھذا مثل

 .أوبر من المقدمة

 النفاذ حیز الدخول .۷

 ٦ یتجاوز ال موعد وفي تأخیر دون وتنفذ السریان تاریخ من التنفیذ حیز االلتزامات تدخل .۱٫۱
 ذلك. خالف إلیھ المشار النحو على أو ،االتمام تاریخ بعد أشھر

 

 


