تشكيل لجنة رباعية مشتركة لإلشراف على تنفيذ االتفاقية

تعاون بين "أبوظبي العالمي" ودائرة الصحة لترخيص المنشآت الطبية
أبوظبي 2 ،أبريل  :2018كشف سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي في أبوظبي ،عن شراكة جديدة مع
دائرة الصحة في أبوظبي لتفعيل التعاون والتكامل االستراتيجي بين الجانبين ،وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز
اقتصادي رائد في مجاالت االستثمارات الصحية والطبية والدوائية.
وبموجب االتفاقية ستتولى دائرة الصحة في أبوظبي مهام منح كافة الموافقات األولية لترخيص المؤسسات والمنشآت
ذات التخصصات الطبية واألنشطة الصحية للعمل في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي الخاضعة إلدارة سوق
أبوظبي العالمي ،وذلك بما يتماشى مع اشتراطات ومتطلبات التراخيص الطبية التي تطبقها الدائرة .كما ستشمل
مهامها في إطار االتفاقية أيضا ً استالم ومراجعة طلبات ترخيص المهن الصحية وشركات التأمين الصحي ،ومراقبة
عمل المنشآت الصحية وتقديم التقارير للسوق حول عمل وتطبيق المنشآت الطبية والصحية المرخصة لالشتراطات
المحددة.
وتسهم اتفاقية التعاون الجديدة في توحيد جهود الطرفين ،وتمكين تشارك المعرفة والخبرات الفنية فيما يتصل بالقطاع
الصحي ،حيث ستتضمن وضع آلية تفاهم محددة لتبادل المعلومات المتعلقة بالصحة واألنشطة الطبية والصيدالنية
التي تتم ممارستها في المنطقة المالية الحرة بأبوظبي .وسيتم في إطار االتفاقية تشكيل لجنة عمل رباعية مشتركة
تضم عضوين من كل طرف لضمان تنفيذ البنود المتفق عليها ،بحيث تشمل مهام اللجنة مراجعة االتفاقية وتقديم
المقترحات أو التعديالت ،وتشارك المعلومات المتعلقة بالفعاليات الطبية الهامة لسوق أبوظبي العالمي.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري ،الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي" :تؤكد هذه االتفاقية
على التزامنا المستمر بتطوير الشراكات التي تخدم تميز عمل القطاعات الصحية في سوق أبوظبي العالمي ،وتعزيز
الروابط الوثيقة مع الدوائر الحكومية المعنية ،وتقديم مجاالت ترخيص متكاملة لألنشطة الصحية لالستفادة من مزايا
العمل تحت مظلة منطقة حرة شاملة .ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع دائرة الصحة سيدعم ريادة خدماتنا المقدمة
لقطاع العمل الصحي ،كما سيرسخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي وتجاري متنوع".
من جانبه ،قال محمد حمد الهاملي ،وكيل دائرة الصحة باإلنابة " :تعد الرعاية الصحية اليوم من القطاعات
االقتصادية األكثر حيوية في أبوظبي .وسنعمل في إطار هذه االتفاقية الجديدة على تشارك خبراتنا التنظيمية
والصحية مع سوق أبوظبي العالمي للمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان امتثال عمل المنشآت الطبية
المرخصة مع األنظمة والقوانين المتبعة للحفاظ على سالمة وحقوق جميع األطراف المعنية".
يذكر أن االتفاقية الجديدة تتيح تبسيط وتسريع طلبات ترخيص األنشطة الطبية والصحية للعمل في سوق أبوظبي
العالمي تحت مظلة دائرة الصحة في أبوظبي ،كما سترفع مستوى التعاون الوثيق بين الطرفين لتحقيق األهداف
االقتصادية واالجتماعية التي تعزز ريادة المشاريع في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.
 -انتهى -

ملاحظات للسادة المحررين:

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي:
بدأ سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الواقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة،
ممارسة أعماله رسميا في يوم  21أكتوبر من عام  .2015وتأسس السوق بموجب قانون اتحادي ليشكل
جزءا محوريا من رؤية أبوظبي الاقتصادية ،حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي دورا هاما في
ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للمال والأعمال على الصعيد الدولي ،يرتبط مع الاقتصادات المتنامية
في الشرق الأوسط ،وأفريقيا ،وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.
ويتكون سوق أبوظبي العالمي من ثلاث سلطات مستقلة تشمل ،سلطة التسجيل ،وسلطة تنظيم
الخدمات المالية ،ومحاكم سوق أبوظبي العالمي ،حيث تقوم استراتيجية السوق الواقع في مدينة تضم
أحد أكبر الصنا ديق السيادية في العالم ،وأحد أكبر تجمعات الأشخاص والمؤسسات ذوي القيمة المالية
العالية ،على النشاط في مجالات رئيسة تعتمد على مرتكزات قوة أبوظبي تشمل الخدمات المصرفية
الخاصة ،وإدارة الثروات ،والابتكار المالي .ويتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات المسجلة فيه ممارسة
نشاطاتها ضمن بيئة عمل تتمتع ب أطر تنظيمية ذات مستويات عالمية ،ونظام محاكم مستقل وبنية
تحتية تشريعية تستمد قواعدها من قانون العموم الإنجليزي.
وحصل سوق أبوظبي العالمي منذ تأسيسه على عدد من الجوائز الهامة منها ،تتويجه لعامين متتاليين
بجائزة "أفضل مركز ما لي دولي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نظير مبادراته ومساهماته
المتميزة في أسواق رأس المال بالمنطقة وفقا لجوائز "جلوبال انفستور".
ويقع سوق أبوظبي العالمي ويشرف على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على
مساحة إجمالية تبلغ  114هكتار ( 1.14كلم مربع) ،وتضم مرافق مالية وتجارية تشمل مباني سكنية،
ومراكز ومحلات تجارية ،وفنادق ومرافق ترفيهية ومساحات مكتبية .للمزيد من المعلومات حول سوق
أبوظبي العالمي ،الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
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