
يف ةيئاودلا نوؤشلل جيلخلا ةمق بطقتست
2023 ماع يبد يف ةنماثلا اهتخسن

GCC Regulatory Affairs Pharma Summit

رثكأ مضتو نيموي ةدمل ةمقلا دقعنت

كلذ يف امب لوؤسم صتخم 350 نم

ءاربخلاو نييموكحلا نيلوؤسملا

ةلديصلا قاطن يف نييميلقإلا

DUBAI, UAE, January 20, 2023

/EINPresswire.com/ -- جيلخلا ةمق

تارييغتلا رثأ" :ةيئاودلا نوؤشلل

يف ةيئاودلا تاروطتلاو ةيميظنتلا

"يجيلخلا نواعتلا سلجم لود قاطن

(Arab Newswire)

:ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا – يبد

جيلخلا ةمق نم ةنماثلا ةخسنلا دوعت

يف يبد يف دقعتسو ةيئاودلا نوؤشلل

.2023 سرام 7و 6 يموي لالخ فادجلا تويرام قدنف

لود تاموكح يلثمم عمجي ةقطنملا يف هعون نم ىدتنم لوأ ةيئاود نوؤشلل جيلخلا ةمق دعُت

ثدحأ لوح ةفرعملا لدابتو ةشقانمل لولحلا يمدقمو لامعألا داورو يجيلخلا نواعتلا سلجم

.ءاودلا عاطق مكحت يتلا حئاوللا

ةنماثلا ةخسنلل ةيساسألا تاعوضوملا ىلع زكرتت تاشقانمو ةقمعتم لمع شرو ةمقلا دهشتس

نواعتلا سلجم لود قاطن يف ةينالديصلا تاروطتلاو ةيميظنتلا تارييغتلا رثأ" :ماعلا اذهل

ةيركفلا ةيكلملا حئاولو ةيميظنتلا تانايبلا ةايح ةرود ةرادإ لمشت يتلا "يجيلخلا

يف يميلقإلا يميظنتلا راطإلاو (نيمطت جمانرب :لاثم) لسلستلاو بقعتلاو عبتتلا ماظنو

.ىرخألا تاعوضوملا نم اهريغو ،يجيلخلا نواعتلا سلجم لود

ىلعف .ةيودألا لاجم يف ريوطتلا ىلع يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف ةحصلا تاموكح لك لمعت"

ةيؤرل ةيساسأ ةطقن ةيئاودلا ةعانصلا ذخأت ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ،لاثملا ليبس

ةرازو ةسائرب ةيودألا عينصتو ءارشلا معد لثم تاردابملا نم ديدعلا تقلطأ دقو 2023

 ."ينطولا سرحلاب ةيحصلا نوؤشلا ةسائرب ةريرسلا براجتلاو تاربتخملا ريوطتو ةحصلا

يإ رآ يب ةكرشل بدتنملا وضعلاو سسؤملا كيرشلا اهتفصب ،يلصوملا ىنم ةروتكدلا تفاضأو

تارامثتسالاو ةحصلا عاطق يف ةرمتسملا تاروطتلا ببسب ةعانصلا عسوتت" تاراشتسالل

تارامإلا ةلود لخاد اميس ال ،يلبقتسملا ريكفتلا تايجيتارتسا ذيفنتو ةيموكحلا

نأ يميظنت ريبخ لك ىلع بجي ببسلا اذهلو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا
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،كلذ ىلع ةوالعو .اًثيدح ةضورفملا حئاوللا عيمجب مئاد يعوو ةلماك ةيارد ىلع نوكي

" .لصاوتلا وه ةيميظنتلا نوؤشلا ةنهم يف حاجنلا حاتفم نأ ربتعأ

ةيلاحلا دعاوقلاب ةفرعملا رشن يف ةرمتسم ةيئاودلا نوؤشلل جيلخلا ةمق لازت الو

.ةيودألا عاطق يف ةديدجلا ةثدحتسملاو

ءاربخ اهدوقي ةيلعافت تاسلج نمضتتو تاعوضوملا نم ةعساو ةعومجم ىلع ةمقلا زكرتو

ليجستلا لوح تاربخلاو تامولعملا لدابت و ضرعل ةعانصلا ةداقو نويناديمو نويموكح

.ةيلاحلا نيناوقلاو ةيهيجوتلا ئدابملاو يئاودلا

:مويناتيتلا يعارلا كلذ يف امب ،ةاعرلا نم يوق روضح ةمقلا نم ماعلا اذه ةخسن لمشتسو

نييضفلا ةاعرلا ،ةءارب :يبهذلا يعارلا ،ليويناه :ينيتالبلا يعارلا ،وكنافدأو سيرتوي

مهريغو و سنجلتنا امراف يأ يب :كراشملا يعارلا ،امراف ويك يت و ونيسأ و ةمكح و كنيجيس و

 .اًبيرق مهنع نالعإلا متيس نيذلا ريثكلا نم

نوكن نأ اندعسي" :ةلئاق ماعلا اذه ةمق ىلإ مامضنالاب اهتداعس نع سيرتوي ةكرش تبرع

.نييجيتارتسإلا انئاكرش عم بنج ىلإ اًبنج " 2023 ةيئاودلا نوؤشلل جيلخلا ةمق " نم اًءزج

سلجم لود يف لسلستلا لبقتسمو ةيقيقحلا تايدحتلا ةشقانمل عيمجلل ةميظع ةصرفل اهنإ

لسلستلا ةلحر زايتجال نيكراشملا عيمج عم تاربخلا لدابت ىلإ علطتنو .يجيلخلا نواعتلا

 ."لضفأ ةموظنم ءانب ءانبو ناكمإلا ردق ةسالسب

نوؤشلل جيلخلا ةمق "يف ةكراشملل نوسمحتم نحن " :ةلئاق اهتاعقوت نع وكنافدأ ةكرش تحرصو

انل ةعئار ةصرف نوكتسو .سيرتوي ،يجيتارتسالا انكيرش عم بنج ىلإ اًبنج " 2023 ةيئاودلا

ةيئاودلاو ةيميظنتلا نوؤشلا يف ءاربخو ةيئاودلا ةعانصلا داور عيمج عم لصاوتلل

عم قفاوتلا لبقتسم ةشقانم ىلإ علطتن .ماعلا اذه نورضحيس نيذلا ةيموكحلا تائيهلاو

." هدعب امو لسلستلا

اًكراشمو اًريبخ 350 نم رثكأ ةيئاودلا نوؤشلل جيلخلا ةمق بطقتست نأ عقوتملا نمو

.ماعلا اذه ،ةيئاودلا ةيميظنتلا نوؤشلا يف ءاربخو ةحصلا تارازو نم نيلثممو

هيإ رآ يب ةكرشل يرادإلا ريدملاو ةيئاودلا نوؤشلل جيلخلا ةمقل سسؤملا وضعلا نلعأ دقل

،(ةينهملا ةيميظنتلا نوؤشلا لاجم يف ةيراشتسالا ةكرشلا) ةينالديصلا تاراشتسالل

نوكتس .هجول اًهجو لصاوتلل عيمجلل ربكأ ةحاسم رفوتتس" :يوازيشلا ةبيجن ةروتكدلا

نوؤشلا نع تاثيدحتلا نم ةعساو ةعومجم لمشيسو ةدافإ رثكأ ماعلا اذهل ةدنجألا

نيصصختملاو نييناديملا نيصصختملا عيمج ىلع بجيو .ةيودألاب طقف قلعتت يتلا ةيميظنتلا

ةاعرلا عيمجل ةحوتفم باوبألا .ةصرفلا هذه نم ةدافتسالا يجيلخلا نواعتلا سلجم لود يف

ىلع نيرداق نونوكيسو ةيئاودلا نوؤشلل جيلخلا ةمق ةلظم تحت اومضني يكل نيثدحتملاو

ميظنتو ةعانص يف رمتسملا روطتلا معدتس يتلا ةديفملا راكفألاو تاربخلا لدابتو لصاوتلا

."ءاودلا

ىجري ،ةنماثلا اهتخسن يف ةينالديصلا نوؤشلل جيلخلا ةمق لوح تامولعملا نم ديزملو
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