بــالغ مجلس المنافسة بخصوص عملية التركيز االقتصادي المتعلق باقتناء
شركة  Uber Technologies, Inc.لمجموع أصول شركة Careem Inc.
و التعهدات المقترحة من لدن هذه الشركة
تطبيقا لمقتضيات البند الثالث من المادة  15من القانون  12-104المتعلق بحرية األسعار والمنافسة،
قرر مجلس المنافسة على مستوى اللجنة الدائمة بتاريخ  24يوليوز  2019ما يلي :
 القيام بدراسة معمقة بخصوص عملية التركيز االقتصادي المتعلق باقتناء شركة Technologies, Inc.لمجموع أصول شركة  Careem Inc.وذلك نظرا لإلشكاليات المتعلقة
بالمنافسة التي تطرحها هذه العملية؛
 تهدف هذه الدراسة المعمقة إلى تحليل السوق المعني و كذا اآلثار المحتملة لهذه العمليةبخصوص المنافسة داخل األسواق المعنية.
Uber

وفي هذا اإلطار قدمت شركة  Uber Technologies, Inc.لمصالح التحقيق لمجلس المنافسة التعهدات
التالية :
ملخص حول التعهدات المقترحة من طرف شركة ( Uber Technologies, Inc.النسخة الكاملة لهذه
التعهدات مرفقة لهذا البيان)

 بداية العمل بتسقيف مصاريف الخدمة  :ستحافظ "كريم" على المصاريف التعاقدية للخدمةبالنسبة " لكريم گو" ) (Careem Goلجميع حاملي صفة كابتن عبر مجموع مناطق
المغرب ) (1بمعدل (*) أو حسب تقدير شركة "كريم" ) (2بمستوى أدنى على أال يقل عن
المصاريف التعاقدية األساسية للخدمة )أي لفترة ال تقل عن ثالثة أشهر( مفوترة من لدن
مزود آخر لخدمات ربط اإلتصال بين المرتفقين والسائقين بالمغرب.
 بداية العمل بتسقيف الرفع من إجمالي التعريفة القانونية  :لن تعمد شركة "كريم" إلى رفعإجمالي التعريفة القانونية بنسبة أعلى من  % 5سنويا زيادة على رفع التكاليف بسبب التضخم

بالنسبة "لكريم گو" وكريم سيارة األجرة بالمغرب .ودفعا لكل الشكوك ،يمكن للمكونات
الفردية إلجمالي التعريفة القانونية أن تتجاوز عتبة  % 5المنصوص عليها في الفقرة أعاله،
شريطة أال يتجاوز إجمالي التعريفة القانونية نفس العتبة أعاله.
 بداية العمل بثمن مرجعي للتسعير بالنسبة لجميع سيارات األجرة  :ينبغي على شركة "كريم"أن تضمن كون إجمالي التعريفة القانونية الخالية من أي تخفيضات لفائدة المرتفقين عن كل
رحلة أن يبقى أعلى من الثمن المرجعي للتسعير بالنسبة لجميع سيارات األجرة.
 بداية العمل بتسقيف التسعيرة المرتفعة  :ستعمل "كريم" على تسقيف التسعيرة المرتفعة إلىمستوى أقصاه ضعف السعر خارج التسعيرة المرتفعة "لكريم گو" بالمغرب.

األجل المحدد لألطراف المعنية من أجل إبداء مالحظاتها:
طبقا للمادة  26من المرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر  1436فاتح ديسمبر  2014بتطبيق
القانون رقم  104.12المتعلق بحرية األسعار والمنافسة ،يدعو مجلس المنافسة األغيار الذين تخصهم
عملية التركيز االقتصادي هذه أن تتقدم باقتراحاتها داخل أجل  10أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا
البالغ بالموقع اإللكتروني للمجلس .وتجدون رفقته صيغة غير سرية للتعهدات المقترحة من طرف
شركة  Uber Technologies, Inc.موضوعة رهن إشارة العموم.
وقد تم إعداد هذه التعهدات من قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها ،ذلك أن كل
المعلومات ،الخاطئة أو غير الصحيحة ،التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة
حول التعهدات المقترحة.

المقرر العام لمجلس المنافسة
خالد البوعياشي

التعهدات المقترحة من لدن شركة
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