
 

 بیان صحفي

جلوفو شركتي ِقَبل من رسمیا إخطاًر االحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة حمایة جهاز              تلقى

ومنع المنافسة حمایة قانون أحكام مع التوافق على حرصهما خالله أكدتا هیرو،              ودیلیفري

 الممارسات االحتكاریة المصري عن طریق:

التطبیق● تشغیل واعادة المصري السوق في مجدًدا التجاري نشاطها جلوفو شركة             استئناف

 الخاص بها واإلعالن عن ذلك عن طریق وسائل النشر المختلفة.

بأي● جلوفو شركة في لدیها المكتسبة الحقوق استخدام بعدم بالتعهد هیرو دلیفیري شركة               قیام

 طریقة قد تؤثر على النشاط االقتصادي لشركة جلوفو في السوق المصري.

التجاري● بنشاطهما المتعلقة السریة االستراتیجیة المعلومات تبادل بعدم بالتعهد الطرفان             قیام

 في السوق المصري مما یتوافق مع متطلبات المنافسة الحرة.

والحفاظ● المصري السوق في االقتصادیة كیاناتهم استقالل على بالحفاظ بالتعهد الطرفان             قیام

 على حالة المنافسة بینهما وعدم االخالل بها.

من المتخذة باإلجراءات االحتكاریة الممارسات ومنع المنافسة حمایة جهاز الشركتان            وأبلغت

المنافسة على تؤثر قد ممارسات بأیة القیام بعدم والتعهد القانون مع للتوافق تنفیذها وآلیة                جانبهما

 في السوق المصري.

مع التعاون على وحرصهم اإلدارة، مجلس بقرار االلتزام على األطراف حرص الجهاز              ویثمن

 الجهاز لضمان المنافسة الفعالة في السوق المصري.

خاصة المصري، السوق في عملها الستئناف عودتها جلوفو شركة بإعالن الجهاز یرحب              كما

انها حیث اإلنترنت، عبر التطبیقات خالل من التوصیل مجال في الرائدة الشركات من               وأنها



 

إلى للسوق جلوفو شركة عودة أدت وقد وجیزة. فترة خالل السوق في ملحوًظا نجاًحا                حققت

المصري السوق في الشركة تتوسع أن المتوقع ومن عمل، فرصة 3000 یقارب ما على                الحفاظ

 مما یوفر المزید من فرص العمل.

السوق حمایة في به المنوط بدوره للقیام الدائم حرصه عن الجهاز یعرب الصدد هذا                وفي

جاذب حر تنافسي مناخ توفیر وضمان بالمنافسة، الضارة الممارسات جمیع من             المصري

نشر في الدولة خطة ویدعم المصري، واالقتصاد المواطن مصلحة في یصب مما              لالستثمار

االستثماري الجذب عناصر حمایة یضمن نحو على التوزیع شبكات كفاءة ورفع             الخدمات

لحریة مقیدة ممارسات بأیة تتأثر أن من وحمایتها المهم، القطاع هذا في االبتكاریة               والحوافز

 المنافسة باعتبارها حافز رئیسي لالبتكار والتشغیل.

في الهائلة إلمكاناتها وذلك التشاركي، واالقتصاد التكنولوجیا لقطاعات اهتمامه الجهاز            ویوجه

قد الذي االقتصادي التركز من القطاعات تلك وحمایة المصري، لالقتصاد عمل فرص              توفیر

 یرفع معدالت االحتكار بها.


