
 
 

 

ي   طة أبوظب 
 القيادة العامة لشر

ي   
 إدارة اإلعالم األمب 

  

   

 

ي المجاالت الطبية والبحث العلمي 
 
ي و"برجيل القابضة" ف طة أبوظب 

 تفاهم بي   شر

 

ي مذكرة تفاهم مع مجموعة برجيل القابضة بشأن التعاون  طة أبوظب 
وقعت القيادة العامة لشر

 . ي طة أبوظب 
ي شر ة لمنتسب 

ي المجاالت الطبية والبحث العلمي والتدريب وتقديم خدمات متمي  
 
 ف

ي اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع  طة أبوظب 
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشر

القابضة الدكتور شامشي  فاياليل المؤسس    المالية والخدمات، ومن جانب مجموعة برجيل 
 ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة. 

اهتمام    ي  أبوظب  طة 
ي شر

 
ف والخدمات  المالية  قطاع  مدير  الخييلي  محمد  خليفة  اللواء  وأكد 
اكة والتعاون مع مختلف الجهات بما يعزز ت ات واالطالع  القيادة العامة بتعزيز الشر بادل الخي 

ي باألداء إىل  افضل 
ي ترتق 

عل أفضل الممارسات  المتقدمة ومتابعة المستجدات التطويرية  الب 
ي     ابوظب  طة 

ا إىل جهود  شر
ً
المتخصصة  الفت العلمية والتطويرية   المناهج  المستويات  وفق 
اتيجية مع مختلف المؤس اكتها االسي    أن المذكرة  المستمرة الرامية إىل تعزيز شر

ً
سات  موضحا

ة للمنتسبي   وألشهم.  ي بهدف توفي  خدمات رعاية صحية متمي  
 تأت 

وقال الدكتور شامشي  فياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة:" إننا نفتخر ونعي   
ي دولة اإلمارات، 

 
ي ستضيف إىل رصيد انجازاتنا المهمة للقطاع الصحي ف

اكة القيمة والب   بهذه الشر
ي 
 
ف العاملي    احتياجات  وتلبية  بخدمة  المجتمعية  المسؤولية  ي 

 
ف بدورنا  نقوم  أن  يسعدنا  كما 

 
 
بأرف المجتمع  التكامل بي   األدوار وتزويد  ورة  التأكيد عل ض  ي وهذا من شأنه  أبوظب  طة 

شر
وأفضل الخدمات الطبية، حيث ستضمن هذه اإلتفاقية  توفي  أعل مستويات الرعاية الصحية 

ي مستشفياتنا المتقدم
 
ي تتمي   بها منشأتنا للموظفي   وعائالتهم ، ف

ة ذات المعايي  العالمية الب 
توفي  خدمات   عل 

ً
دائما اإلمارات، وسنحرص  دولة  أنحاء  نطاق خدماتها جميع  يغطي  ي 

الب 
ة ذات تخصصات طبية متعددة داخل منشأتنا ".   متمي  

  



 

طة وبموجب  مذكرة التفاهم يتم  إصدار بطاقة   ي القيادة العامة لشر
ة لموظق  الخدمة الممي  

 .) ي ، الشارقة، العي   ي ، دت  ي )أبوظب 
 
ي فروع مستشفيات برجيل القابضة ف

 
ي وذوي  هم ف  أبوظب 


