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 خبر صحفي

 الرعاية الصحية أنظمةر ينشسوق أبوظبي العاملي 

في إمارة أبوظبي  النافذة التشريعات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية    املعتمدة  األنظمة الجديدةتتبنى   •

   الرعاية الصحية في سوق أبوظبي العاملي  ملزّودي داعم تشريعينظام  توفير وذلك بهدف 

،  الرائد في أبوظبياملركز املالي الدولي  ،  أصدر سوق أبوظبي العاملي  :2023   يناير   11،  اإلمارات العربية املتحدة، دولة  أبوظبي

  املطبقة تشريعات الرعاية الصحية  تتبنى  والتي    (،"الرعاية الصحيةأنظمة  ")  2022الخاّصة بالرعاية الصحية لعام    األنظمة 

  ملزّودي   أبوظبي  –الصادرة عن دائرة الصحة    والقواعد واملعايير والتوجيهات والتعاميماألنظمة  في إمارة أبوظبي، بما في ذلك  

 .لسوق أبوظبي العامليالتشريعي   النظام  عبر تضمينها وذلك ،املهن الطبيةممارسو و   خدمات الرعاية الصحية

العامليلدى    التسجيل تحتفظ سلطة    اإلطار، وفي هذا   أبوظبي  الصحية  التراخيص  إصدار  بسلطة    سوق  ملرافق الرعاية 

ختصة بتطبيق   أبوظبي   في   تكون دائرة الصحةبينما    سوق أبوظبي العاملي اختصاصنطاق   العاملة ضمن
ُ
االلتزامات  هي امل

 بما في ذلك التصنيف واإلشراف واملراقبة.وممارسو املهن الطبية العاملين فيها  مرافق الرعاية الصحية  الخاصة بالتنظيمية  

  جميع  أبوظبي من قبل  فينظمة الرعاية الصحية الجديدة إلى ضمان االلتزام باملتطلبات التي تفرضها دائرة الصحة  أتهدف  و 

صة في سوق أبوظبي العاملي ملمارسة أّي عمل أو نشاط في مجاالت الكيانات
ّ
الرعاية الصحية والعالج الطبي والوقاية  ‘ املرخ

، واملنتجات الطبية والتأمين والتثقيف الصحي واملعلومات، وعالج املرض ى الخارجيين، والبحوث  واالستشفاءمن األمراض  

وامل الشركات  تجريها  التي  والصيدالنية  والصيدليات  الصحية  البحوث  ومراكز  العالج  ومراكز  والعيادات  ستشفيات 

 .’خاصة، واألفراد العاملين في قطاعي الرعاية الصحية العام أو الخاص  أمواملختبرات، سواء كانت عامة 

 
 
لسلطة التسجيل  حمد صّياح املزروعي، الرئيس التنفيذي    قال   ، الخاّصة بالرعاية الصحية  األنظمةنشر  على    وتعليقا

ايحرص سوق أبوظبي العاملي  : "سوق أبوظبي العاملي  لدى س ي  ستراتيجي املتبادل والتكامل املؤّس على تعزيز التعاون اإل   دائم 

ع سوق  . وفي  2030بين الهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي للمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي االقتصادية  
ّ
هذا اإلطار، وق

تنظيم ومراقبة املنشآت  في مجال      أبوظبي، لالستفادة من خبراتها  –أبوظبي العاملي اتفاقية تعاون وتفويض مع دائرة الصحة  

 الصحية والطبية والصيدالنية العاملة ضمن نطاق اختصاص سوق أبوظبي العاملي".

ر: "املزروعي  وأضاف
ّ
لدى  وثقة    راحة أكبر في إمارة أبوظبي    املطّبقة سوق أبوظبي العاملي لتشريعات الرعاية الصحية    تبني   يوف

الصحية والطبية والصيدالنية   قطاع  في  املستثمرين التامّ الرعاية  التناغم  العاملي وإمارة    ، ويؤكد على  أبوظبي  بين سوق 

 ."قطاع الرعاية الصحيةتنظيم  أبوظبي ككّل من حيث

من خالل الضغط على الرابط  الرعاية الصحية الصادرة عن سوق أبوظبي العاملي    أنظمةاالطالع على    للجمهور   ويمكن

 regulations-https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/healthcare-2022 التالي 

 -انتهى -

 

https://en.adgm.thomsonreuters.com/rulebook/healthcare-regulations-2022
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 نبذة عن سوق أبوظبي العاملي 

 

ساهم سوق أبوظبي العاملي في ترسيخ مكانة أبوظبي    2015أكتوبر    21افتتاحه في  . منذ  املركز املالي الدولي لعاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدةهو  سوق أبوظبي العاملي،  

أنحاء   وكافةكما يشكل حلقة وصٍل إستراتيجية بين االقتصادات املتنامية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ، ومقر متميز ملمارسة األعمال كمركز مالي رائد 

 العالم. 

  

أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العاملي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التي تشمل املنطقة املالية الحرة إلمارة   يتولى سوق أبوظبي العاملي مهمة حوكمة جزيرة املاريه بأكملها

 التطبيق املباشر لقانون العموم اإلنجليزي. 

  

منطقة الشرق ولوجيا املالية في  ُصنف سوق أبوظبي العاملي كواحد من أبرز املراكز املالية الدولية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكن

 في العالم يوفر سوق أبوظبي العاملي بيئة عمل متطورة وشاملة  
 
 وشموال

 
تجتذب املؤسسات املالية وغير املالية  األوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر املراكز املالية تطورا

ئص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العاملي واألسواق العاملية  العاملية، ويتيح سوق أبوظبي العاملي لكافة الكيانات العاملة في السوق االستفادة من خصا

 األخرى.

  

أو متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام":   www.adgm.comملزيد من املعلومات عن سوق أبوظبي العاملي، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني  

@adglobalmarket  :"و"لينكد إن@Abu Dhabi Global Market (ADGM) . 

 

 املؤسسات اإلعالمية: للتواصل من قبل 

 سيمون هيلز

 رئيس منطقة الشرق األوسط 

 شركة إدملان سميث فيلد

 1173 973 50 971+جوال: 

 simon.hailes@edelmansmithfieldالبريد االلكتروني: 

 

 هاجر الطنيجي 

 رئيسة االتصال املؤسس ي واإلعالم، سوق أبوظبي العاملي 

 media@adgm.comالبريد االلكتروني: 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adgm.com%2F&data=05%7C01%7CTarek.Zahnan%40edelmansmithfield.com%7Ce3182c6455744f583b7208da94ad09c7%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637985768190683627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9RqII0u72eX9yhLrG6X3oFYkIcWV210kXLXAXjMe9uE%3D&reserved=0
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