
 

 

 حمایة المنافسة" یصدر قراًرا مبدئیا بعدم الموافقة على استحواذ مجموعة كلیوباترا"
 على مجموعة أالمیدا

  ,دیسمبر 2020 30

 أصدر مجلس إدارة جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة، برئاسة السید األستاذ/ إبراهیم السجیني؛ قراًرا مبدئیا بعدم منح
 الموافقة على استحواذ مجموعة كلیوباترا على مجموعة أالمیدا للرعایة الصحیة لوجود مؤشرات بالتأثیر سلًبا على قطاع الرعایة الصحیة

 .في مصر
 

 جاء قرار الجهاز في ضوء حرصه على منع إنشاء كیانات احتكاریة في سوق المستشفیات في مصر، وما قد یتبع ذلك من اإلضرار
 .بالرعایة الصحیة للمواطن المصري ورفع أسعارها

 
 وقرر مجلس اإلدارة إخطار وزیرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زاید، بتقریره المبدئي بشأن اآلثار المحتمل حدوثها في حال استحواذ

 مجموعة مستشفیات كلیوباترا على مجموعة مستشفیات أالمیدا، حیث إنه بعد القیام بدراسة مبدئیة لسوق المستشفیات الخاصة متعددة
 التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجیزة فقد تبین للجهاز أن من شأن االستحواذ المذكور أن یؤدي إلى خلق كیان احتكاري في
 سوق الرعایة الصحیة من خالل تعزیز هیمنة شركة كلیوباترا على مستشفیات الدرجة األولى والثانیة في نطاق 80 كیلو متر أو نطاق

 .محافظتي القاهرة والجیزة على أقصى تقدیر باعتباره سوق معني منفصل
 

 أشار مجلس إدارة الجهاز في خطابه إلى أنه من شأن ذلك أن یؤدي إلى التأثیر بالسلب على قطاع الرعایة الصحیة الخاصة في مصر من
 خالل؛ رفع أسعار الخدمات الطبیة وانخفاض جودتها وإضعاف فرص االستثمار المحتملة أو المرجوة في هذا القطاع، ورفع أسعار
 الخدمات الطبیة المقدمة للدولة بالنظر إلى إمكانیة مشاركة مستشفیات القطاع الخاص في منظومة التأمین الصحي الشامل وخدمات

 .الطوارئ اإللزامیة
 

 ومن اآلثار السلبیة المحتملة كذلك التي رصدها الجهاز، أن یؤدي ذلك إلى سیطرة شركة كلیوباترا على الكفاءات الطبیة من األطباء
 واألطقم الطبیة المختلفة، والتحكم في أجورهم لعدم وجود بدیل أو منافس قوي یمكن االستعاضة به عن شركة كلیوباترا في حال قیامها

 .باالستحواذ على أقرب منافسیها وهي شركة أالمیدا للرعایة الصحیة
 

 یذكر أن جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة سبق وتلقى إخطاًرا أولیا باستحواذ شركة مستشفى كلیوباترا والمرتبطة بإدارة
 وملكیة كل من مستشفى القاهرة التخصصي والنیل البدراوي والشروق والكاتب وكوینز ومستشفى بدایة على مجموعة أالمیدا للرعایة

 الصحیة المرتبطة بإدارة وملكیة كل من مستشفیات السالم الدولي بالمعادي والسالم الدولي بالقطامیة ومستشفى دار الفؤاد 6 أكتوبر
 .ومستشفى دار الفؤاد مدینة نصر ومعامل یوني الب والمركز االلماني إلعادة التأهیل ومجموعة عیادات طبیبي 24/7


