
 

 بیان صحفي بشأن خروج شركة جلوفو من السوق
 المصري

هیرو أثبتت تحریات جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة، دیلیفري شركة     قیام
الشركتان اتفقت حیث المنافسة، حمایة قانون من 6 المادة مخالفة شأنها من بممارسات جلوفو                وشركة
لشركة المملوكة التجاریة للعالمات جلوفو شركة منافسة عدم یضمن الذي النحو على األسواق تقسیم                على
خدمات سوق في المنافسة تقیید إلى أدت التي الممارسات وهي العربیة، مصر جمهوریة في هیرو                 دیلیفري

 التوصیل من خالل التطبیقات عبر اإلنترنت.

علیه كان كما الوضع وإعادة بینهما، المبرمة باالتفاقات فوًرا العمل بإیقاف الشركتین إلزام الجهاز                وقرر
بأي الشركة قیام وعدم المصري، السوق في للعمل جلوفو شركة برجوع وذلك االتفاقات، تلك إبرام                 قبل
من المتخذة اإلجراءات عن والتبلیغ الجهاز مع بالتواصل الشركتین تلتزم أن على التصفیة، أعمال من                 عمل

 جانبهما لتنفیذ قرارات مجلس اإلدارة في مدة أقصاها 30 یوم من تاریخ اإلخطار.

عن ُأثیر وما ،2019 أبریل 30 في المصري السوق من المفاجئ جلوفو شركة خروج إثر على كانت                   البدایة
بإجراءات الجهاز بادر حیث االحتكاریة، الممارسات ومنع المنافسة حمایة لقانون مخالفة شبهة              وجود
البحث خالل من وتبین المصري، السوق من الشركة خروج بشأن االستدالالت وجمع التقصي               عملیات
من الحد شأنها من والتي جلوفو، وشركة هیرو دیلیفري شركة بین أفقیة اتفاقات وجود                والتحري،

 المنافسة، حیث كانت هذه االتفاقات السبب الرئیسي وراء خروج شركة جلوفو من السوق المصري.

مما جلوفو، شركة أسهم من %16 على باالستحواذ هیرو دیلیفري شركة قامت ،2018 عام في أنه                  وتبین
السریة المعلومات على الحصول فرصة لها أتاحت حیث الحقوق، من بعًضا الشركة اكتساب إلى                أدى
فتحت الحقوق هذه أن إلى باإلضافة هذا المصري، السوق في األقوى بمنافسها المتعلقة               واالستراتیجیة
بالسوق المتعلقة جلوفو لشركة االستراتیجیة القرارات بعض على التأثیر من للتمكن الشركة أمام               الباب

 المصري.

عدًدا خسارة في یساهم أن یمكن مما المصري، السوق من جلوفو شركة خروج إلى الممارسات تلك                  وأدت
تقدم كانت جلوفو شركة أن كما المجتمع، داخل كبیرة لقطاعات الشركة وفرتها التي الوظائف من                 كبیًرا
في ملحوًظا نجاًحا الشركة حققت وقد اإلنترنت، عبر التطبیقات خالل من التوصیل مجال في مبتكرة                 خدمة
السوق في التوسع فرصة لها ستتیح كانت كبیرة سوقیة حصة واكتسبت وجیزة، فترة في المصري                 السوق

  المصري، وتطبیق المزید من الخدمات المبتكرة التي تقدمها الشركة في األسواق العالمیة األخرى.

السوق في هیرو دیلیفري لشركة المملوكة التجاریة للعالمات المنافسین أكبر هي جلوفو شركة أن                وبما
لفرص وتحجیم الخدمة مستخدمي مصلحة في تصب التي للمنافسة تقیید الشركة خروج فیعتبر               المصري،
من یعزز سوف المصري السوق من جلوفو شركة خروج أن إلى باإلضافة هذا أمامهم. المتاحة                 االختیار
تحد ممارسات إلى السوقیة للقوة الكبیر التركیز یؤدي وقد المصري. السوق في هیرو دیلیفري شركة                 وضع
خدمات مستخدمي سواء المعني، السوق في المشاركة األطراف جمیع على سلبًا وتؤثر المنافسة               من

 التوصیل، أو السائقین والمطاعم.



 

سیاسة دور على تؤكد التي الحاالت أبرز من هذه           وتعد
السوق إلغالق تسعى احتكاریة ممارسات نتیجة الخروج من األجنبي االستثمار حمایة في المنافسة               حمایة

 وإضعاف فرص االستثمار فیه، وهي ركیزة من ركائز دعم االستثمار األجنبي وحمایته.


