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اإلمارات والقطاع الصحي في مصر
د .السيد رأفت العابد
من جديد وبشكل أوسع ،عادت شركة أبراج كابيتال اإلماراتية لبسط نفوذها على
تدريجيا ،وذلك بعدما تمكنت من شراء سلسلتي معامل
المؤسسات الصحية في مصر
ً

خاصا من بينها النيل بدراوي والنخيل
ً
البرج والمختبر وما يزيد على  01مستشفى

وكليوباترا والقاهرة التخصصي وفي طريقها لالستحواذ على النزهة الدولي .
ففي مارس  7101الماضي ،أعلنت شركة "أبراج كابيتال" اإلماراتية أنها قامت بتأسيس
مجموعة استثمارية للرعاية الصحية في مصر وتونس باسم مجموعة مستشفى شمال
أفريقيا القابضة باستثمارات تصل إلى  711مليون دوالر .
وأضافت أن المجموعة يتم تأسيسها بالشراكة مع عدد المؤسسات المالية التنموية ومنها
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ) ، ( E BRDوالوكالة األلمانية لالستثمار والتنمية )، ( DE G
ومؤسسة الترويج والمشاركة من أجل التعاون االقتصادي

)( PROPARCOومؤسسات

أخرى .
وأبراج كابيتال التي تتخذ من دبي مقرً ا لها ،هي شركة تعمل في تقديم خدمات استثمارية
متخصصة في الملكية الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق
مكتبا
آسيا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وتركيا وآسيا الوسطى ،ولديها أكثر من 71
ً

موزعً ا على ست مناطق في اسطنبول ،مكسيكو سيتي ،دبي ،ومومباي ونيروبي
وسنغافورة .
حاليا إلى نحو  2.1مليار دوالر ،عبر أكثر
وتصل قيمة األصول التي تديرها "أبراج كابيتال"
ً
ً
صندوقا في األسهم والعقارات الخاصة ،موزعة على أكثر من  01دولة في جميع
من 71

األسواق الناشئة ،و 711استثمار يدار من قبل فريق يضم أكثر من  011خبير استثماري .
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وبدوره ،قال الدكتور خالد سمير ،عضو النقابة العامة لألطباء ،ورئيس لجنة الصحة بحزب
المصريين األحرار ،إن شراء شركة أبراج كابيتال االقتصادية اإلماراتية ألكثر من 077
خاصا عالوة على استحواذها على معامل تحاليل مثل المختبر والبرج يمثل
ً
مستشفى

خطرً ا شدي ًدا على منظومة الصحة واألمن القومي المصري .

وأشار إلى أن خطورة سيطرة شركة أبراج كابيتال للمؤسسات الصحية في مصر يمثل
سياسة احتكارية للسوق بالكامل والتحكم في األسعار مما يؤدي لتقليل االستثمار في
مصر نظرً ا لعدم قدرة صغار المستثمرين على مواكبة ظروف السوق وبالتالي التحكم في

ً
وفقا ألجندات سياسية أو حزبية أو دينية مما يثير القلق
حجم ومستوى الخدمة الصحية

الشديد تجاه ذلك  .وأفاد أن استحواذ تلك الشركة على المؤسسات الصحية في مصر بهذا
الشكل يثير عالمات االستفهام سواء من الناحية اإلجرائية أو القانونية أو السياسية.
وقد نشرت صحيفة «المصري اليوم» مضمون تقرير سري أصدرته هيئة الرقابة اإلدارية،
بخصوص استحواذ شركة أبراج «كابيتال» اإلماراتية على القطاع الصحي الخاص بمصر،
بعد شراء عدد من المؤسسات الصحية الخاصة ،ما يهدد األمن القومي المصري ،وفقا
للتقرير ،محذرا من وجود شبهة «غسيل أموال» نتيجة طبيعة تأسيس شركة «كريد
هيلثكير ليمتد» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال ،ومديرها التنفيذي
باكستاني الجنسية ،بينما المساهمون فيها مجهولون ،وأكد التقرير وجود شبهات حول
الغرض من الشراء .
ويحمل المستند الرسمي توقيع «محمد عمر وهبى ،رئيس هيئة الرقابة اإلدارة السابق،
والصادر بتاريخ  70مارس/آذار  7101بقيد رقم  7032وموجه إلى عادل عدوى ،وزير الصحة
السابق ،وطالب الوزير حينها بتنفيذ توصيات الرقابة اإلدارية بشكل عاجل ،والتي طالبت
بوضع ضوابط إللزام الشركات المؤسسة وفقا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة
األمنية الالزمة قبل إجراء أى تصرف قانوني بشأن المستشفيات ومصانع األدوية الخاصة.

مصر  :المجتمع

2

 70نوفمبر 7102

كما عرض رئيس اإلدارة المركزية للمؤسسات العالجية غير الحكومية بتاريخ 02
أغسطس/آب  ،7102مذكرة على وزير الصحة تضمنت بيع  %12من أسهم مستشفى القاهرة
التخصصي بالبورصة ،وبيع مستشفى كليوباترا لـ«كابيتال» اإلماراتية ،وبيع أسهم بنك
مصر  ،%3.1وأسهم البنك األهلي  ،%3.1بمستشفى دار الفؤاد إلى الدكتور فهد خاطر،
وانتهت المذكرة بطلب مخاطبة نقابة األطباء بعدم تغيير المالكين إال بموافقة الوزارة،
ومخاطبة الهيئة العامة لالستثمار وتم اعتماد التوصيات .
وتبين أن عمليات التداول التى نفذتها «أبراج كابيتال» على األوراق المالية للشركات
العاملة في مجال قطاع الرعاية الصحية واألدوية من خالل البورصة تشمل« :استحواذ
) ،( CRE E D HE AL T HCARE L T Dبتاريخ  3يوليو/تموز  ،7102من خالل شركة ( CARE
) HE AL T HCAREالمملوكة لها بالكامل على نسبة  %17.2005من أسهم شركة مستشفى
القاهرة التخصصي ،وبتاريخ  72يوليو/تموز  ،7102اشترت الشركة نسبة  %011من أسهم
شركة مستشفى كليوباترا ،وفى  1أغسطس  ،7107اشترت شركة I NT E GRAT E D
) ) ،DI AGNOS I T I CS HOL DI NGS L I MI T E Dالمالكة لنسبة  %31.11من إجمالي األسهم
المصدرة لشركة معامل البرج ،نسبة  %3.72من األسهم ،وبتاريخ  70أغسطس/آب ،7107
اشترت شركة المختبر للتحاليل الطبية نسبة تبلغ  33.33من إجمالي األسهم" .كما أن
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة بمجال الرعاية الصحية واألدوية هي 02
شركة ويساهم األجانب في  05شركة منها.
ومن جانبها ،وصفت الدكتورة منى مينا ،وكيل أطباء مصر ،هذا االستحواذ بـ"الكارثة" وأنه
في الوقت الذي يسعى مشروع خصخصة التأمين الصحي الجديد لفتح المستشفيات
العامة للقطاع الطبي الخاص في مصر ،تستولي شركة أبراج اإلماراتية على المستشفيات
الخاصة األكبر في مصر بالتدريج.
وأوضحت أن شركة أبراج متعددة الجنسيات مقرها في المنطقة الحرة باإلمارات ،وقانون
إنشائها يمنع اإلعالن عن المساهمين فيها سواء أفراد أو حكومات ،الفتة إلى أنها اشترت
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حتى اآلن بشكل أكيد مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بداروي
والنخيل .

وتابعت مينا" :وتوقفوا عن إعالن المستشفيات المشتراة حدي ًثا بعد الضجة التي أثارتها
النقابة حول الموضوع وأن هناك ضغوط مستمرة لشراء النزهة الدولي ،قائلة :يعني إحنا
حاليا يسعى لفتح مؤسساتنا الصحية والتحكم في كل المنظومة الصحية في بالدنا
ً

للمجهول ،وضع مرعب بجد"( .المصدر مصر العربية  75يناير )7105

خالصة:
إن االحتكار اإلماراتي في القطاع الصحي من شأنه ارتفاع أسعار الخدمات الطبية..
وشريحة محدودة قاصرة على العالج سياسة أسهمت كذلك الشركة االحتكارية ،في
ً
مؤهال لهذا الدور الذي تلعبه الشركة
القضاء على مسألة تطوير القطاع العام ،الذي كان

اإلمارتية المرتفع فيها تكلفة العالج ،ألن الهدف األساسي الذي تسعى إليه ،هو رفع أرباحها
المالية .وللداللة على ذلك فان قانون التأمين الصحي ،الذي تعكف لجنة حكومية على
إعدادهُ ،يتيح ضمن أحد بنوده ،سياسة الخصخصة للمستشفيات التي تتبع هيئة التأمين
الصحي( .)01

( )1اآلراء الواردة تعبر عن كتابها ،وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات
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