
Attributable to an Uber Eats spokesperson:  
“We have made the decision to discontinue Uber Eats in the Middle East. This will also allow us to commit 
further energy and resources on our top Eats markets around the world. Looking ahead, we remain 
committed to growing and investing in Uber’s mobility platform in the Middle East.” 
 
On background: 

● These decisions were based on a hard look at the business metrics in what has been a 
competitive market for food delivery. 

● The decision allows us to redirect resources to other markets in Europe and around the world, 
where Uber Eats is growing incredibly fast. 

● Our number one priority now is to minimise the impact on our valued employees, restaurant 
partners, delivery partners and consumers who have supported us. 

● We are committed to continuing to serve cities in the Middle East through our Uber Rides 
business, where we continue to launch new products/services such as Uber Medics to help 
support our communities through this difficult time. 

 
 تصریح للمتحدث من أوبر إیتس:

 لقد اتخذنا القرار بإیقاف خدمة تطبیق أوبر إیتس في الشرق األوسط. سیسمح لنا هذا القرار بتركیز الجهود والموارد في أسواق أوبر إیتس األخرى
 حول العالم. ونتطلع ُقدمًا لالستمرار بالتزامنا بالنمو واالستثمار في منصة أوبر للتنقل في الشرق األوسط“

 
 معلومات مهمة:

 
 تم اتخاذ هذه القرارات استنادًا على فحص دقیق لمقاییس األعمال في السوق التنافسي لخدمات توصیل الطعام.●
 یسمح لنا هذا القرار بإعادة توجیه الموارد إلى أسواق أخرى في أوروبا وحول العالم، حیث تنمو أوبر إیتس بسرعة كبیرة.●
 من أهم أولویاتنا اآلن الحد من األثر الناجم عن هذا القرار على الموظفین األعزاء والمطاعم المشاركة في الخدمة وشركاء التوصیل●

 وعمالئنا الكرام الذین یدعموننا باستمرار.
 سنظل ملتزمین بخدمة المدن حول الشرق األوسط من خالل التنقل عبر تطبیق أوبر، حیث سنواصل إطالق منتجات وخدمات جدیدة●

 مثل دعم تنقل القطاع الطبي، للمساعدة في دعم مجتمعاتنا خالل هذا الوقت العصیب.
 


