
   

 

 

 

 لتأمين الصحيللتعاون في تقديم الحلول والتقنيات المبتكرة ل

 ةالماليلتطوير التكنولوجيا  و"ضمان""أبوظبي العالمي"  شراكة بين

 

 عن توقيعكشف سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، : 2017 ديسمبر 4أبوظبي، 

ولة دفي  ، شركة التأمين الصحي الرائدةضمان  – مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي

لتفعيل التعاون حول فرص ومجالات تطوير التكنولوجيا المالية فيما يتصل بتقنيات وحلول ، الإمارات

 الصحي في أبوظبي ودولة الإمارات. التأمين

 

، ضمان - الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحيوّقع المذكرة كل من 

تتيح  سوق أبوظبي العالمي، حيثفي وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية 

المشترك لإطلاق المبادرات والبرامج التي تدعم رواد الأعمال الشراكة الجديدة للطرفين العمل 

المشاركة بل سحث والشركات التكنولوجية والناشئة المعنية بتطوير حلول وتقنيات التأمين الصحي، وب

 في المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالتأمين وإدارة التأمين الصحي.
 
 

نحن فخورون " :ضمان -للشركة الوطنية للضمان الصحي قال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي و

لتحويل أبوظبي لمركز عالمي سوق أبوظبي العالمي  مساعي دعمبهذا التعاون لذي من شأنه 

تطوير قطاع الخدمات المالية بالمعنية أبوظبي  برامج خطةللتكنولوجيا المالية، وبما يتماشى مع 

ن على الصغيرة والمتوسطة. ونحالمؤسسات ريادة الأعمال بين ونشر ثقافة التنويع الاقتصادي لتحقيق 

وامكانياتنا المتعددة والإطار التنظيمي المتكامل لسوق أبوظبي العالمي تشكل  الواسعةثقة بأن خبرتنا 

 القرن الحادي والعشرين". متطلبات الحلول التأمينية التي تتناسب معتطوير ل مشجّعةمعاً عوامل 

 

وظبي أب في سوق ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات الماليةمن جانبه، قال 

مليار  205قطاع التأمين الصحي لحوالي  على: "من المتوقع أن يصل حجم الانفاق التكنولوجي العالمي

، وبالرغم من ذلك مازال مفهوم تكنولوجيا التأمين في بداياته. ونسعى عبر شراكتنا 2019دولار بحلول 

ن الصحي، قطاع التأمي حلول المبتكرة فيالتقنيات والمع "ضمان" للتعاون الوثيق حول تطوير وتطبيق 

يرة والمعرفة الواسعة التي تتمتع به الشركة لإطلاق المبادرات كما نتطلع للاستفادة من الخبرات الكب

. ونحن من جانبنا سنواصل التعاون مع الأطراف أبوظبي ودولة الإماراتإمارة التي تخدم احتياجات 

المعنية والشركات الكبرى المتخصصة في قطاع التأمين لدعم وتطوير بناء مجتمع متكامل لتكنولوجيا 

 التأمين".

 

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يبحث بشكل مستمر على مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهوده في 

تطوير التكنولوجيا المالية. وكان السوق قد نظم في أكتوبر الماضي قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية 

ة لدعم ت الفعاليمشاركة أبرز الخبراء والمؤسسات المالية والمعنين محلياً واقليمياً وعالمياً، حيث سعب

الاستراتيجية العامة لحكومة أبوظبي ومبادراتها الهادفة لتطوير القطاعات الرئيسة بما يشمل قطاعات 

 .الإماراتيورأس المال البشري  الخدمات المالية، والابتكار، وريادة الأعمال

 



 -انتهى  -
 ملاحظات للسادة المحررين:

 
 

 :نبذة عن ضمان

ضمان هي شركة رائدة متخصصة في قطاع التأمين الصحي على مستوى المنطقة،  -الصحي الشركة الوطنية للضمان 

  .مليون مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة 3تقدم حلولاً صحية متكاملة لأكثر من 

 

 وعلى مر السنوات أصبحت "ضمان" الشريك المفضل لأبرز المؤسسات والشركات العالمية العاملة في الدولة وفي

 .مختلف الصناعات من أبرزها النفط والغاز، والطيران، والطاقة، والإنشاء، والاستثمارات، والإعلام

 

من قبل حكومة أبوظبي بينما  80% ضمان هي شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة -الشركة الوطنية للضمان الصحي 

ستراتيجيا لـ"ضمان". وتقوم "ضمان" بنشاطاتها المتبقية شركة "ميونخ ري" والتي تتخذ دور شريكاً ا 20تملك حصة الـ%

بدعم من قبل حكومة أبوظبي، ومساندة "ميونيخ ري"، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال إعادة التأمين، 

 .حيث تلعب دوراً مهماً كمعيد للتأمين وكمصدر غنّي بخبرة واسعه في مجال التأمين

 

، طيفاً متنوعاً من برامج التأمين الصحي 2006وظبي، تقدم "ضمان" منذ تأسيسها عام وانطلاقاً من مقرها الرئيسي في أب

للأفراد والمؤسسات مع شبكة مزودي خدمات طبية الأوسع في الدولة. وتوفر "ضمان" تغطية صحية دولية عبر شبكة 

 .بلداً  45عالمية من مزودي خدمات الرعاية الصحية في أكثر من 

 

وقعها الريادي في قطاع التأمين الصحي، مسيرة الابتكار والتطوير في القطاع من خلال تطبيق وتقود "ضمان"، بفضل م

مجموعة من أحدث التقنيات المستخدمة وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الصحة عبر فريق عملها المتخصص 

أمراض المزمنة والحالات والمؤهل. ويحظى المشتركون بقيمة مضافة لعضويتهم في "ضمان" بفضل برامج إدارة ال

الصحية الخاصة التي توفرها خدمة "الدعم الصحي" في "ضمان" مجاناً للمشتركين. ويعمل مركز الاتصال لخدمة عملاء 

"ضمان" على مدار الساعة، في حين يتولى فريق الموافقات الطبية التنسيق المباشر مع شبكة مزودي الخدمات 

  .دمات إلكترونية هي الأكثر تنوعاً على مستوى الدولةالصحية. كما توفر "ضمان" مجموعة خ

 

وتساهم "ضمان" اليوم في إرساء معايير صناعة التأمين الصحي، بعد أن حصدت عدداً من الجوائز والاعتمادات الدولية 

 التي تعترف بالإنجازات التي حققتها خلال فترة زمنية قصيرة. 

 

 

 نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:

 21أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات، أبوابه لممارسة الأعمال في يوم سوق  فتح

وجاء إطلاق سوق أبوظبي العالمي كامتداد طبيعي لدور الإمارة كمساهم معتمد ومسؤول في  .2015أكتوبر من عام 

أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب السوق، من خلال المجتمع المالي العالمي. كما يشكّل السوق جزءاً محورياً من رؤية 

موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد 

 .للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي 

العالمي، سُيمكُِّّن سوق أبوظبي العالمي أعضائه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من 

 قل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانونالضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مست

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسية، هي: الخدمات المصرفية  الإنجليزي العام.

الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، علماً بأن السوق سيتمتع بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد 

 النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق. من

 1.14هكتار ) 114يقع سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 

كلم مربع(، وتتضمن مرافق عالمية متميزة مثل فندق "روزوود أبوظبي"، وفندق وشقق "فورسيزونز أبوظبي"، وأول 

خارج الولايات المتحدة الأمريكية للمستشفى التخصصي "كليفلاند كلينك"، ومتاجر تجزئة فاخرة في مركز "الغاليريا"،  مقر

ومساحات مكتبية من الدرجة الأولى لمواكبة احتياجات أبوظبي التطويرية والاقتصادية على المدى الطويل، حيث 

العالمي كمركز مالي دولي، وكوجهة حيوية في العاصمة تسهم كافة هذه المرافق في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي 



 ويذكر بأن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، تأسس بموجب قانون اتحادي. أبوظبي.

  www.adgm.com للمزيد من المعلومات حول سوق أبوظبي العالمي، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

 أبرز انجازات سوق أبوظبي العالمي في التكنولوجيا المالية:

أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق 

. كما يعد أول مركز مالي دولي في المنطقة يقوم 2016مارس  مجموعة من الانجازات المميزة المتصلة بذلك منذ

بتأسيس إطار عمل تنظيمي متكامل ومفتوح لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة "المختبر 

ماضية ترة الونجح السوق خلال الفالتنظيمي" لدعم وتشجيع الحلول والمشاريع الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية. 

في تطوير شراكات وثيقة مع عشرة مراكز ومؤسسات عالمية للتكنولوجيا المالية، حيث تمكّن هذه الشراكات السوق 

 من تعزيز مكانته كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية يخدم مجتمع أبوظبي والمنطقة.

ف لتعزيز شبكة علاقاته الدولية مع مختل ويواصل سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي للتكنولوجيا المالية، العمل

الأطراف المعنية حول العالم لتسهيل الوصول للأسواق، ورأس المال، وتمكين المشاركين في التكنولوجيا المالية من 

الحصول على الاعتراف التنظيمي. ويتفاعل السوق بشكل حيوي مع كافة شركائه، ويعمل على بناء الشراكات الجديدة 

وق أبوظبي س وقام ف مجالات التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية.وتعزيز مختل

براء ومؤسسات بمشاركة خ ،الماضيأكتوبر  فيأبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتيك أبوظبي"  فعاليةتنظيم ب العالمي

 ة والعالم.عالمية والعديد من المعنيين بالتكنولوجيا المالية من المنطق

 

أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي"، وتسجيل الاهتمام بالحضور، الرجاء  فعاليةللمزيد من المعلومات حول  

 www.fintechabudhabi.comزيارة الموقع الإلكتروني:  

 

 للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

 راشد محمد الشعالي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

 mom.cdga@rashid.shaali البريد الإلكتروني:
  

 ميرنا حجازي

 888 3338 2 971+  رقم الهاتف:

    mocm.dg@amirna.hijazi البريد الإلكتروني:
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