
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PRESS RELEASE 

 

ي مليون درهم إمارات  9.8ريسبونس بلس القابضة تستحوذ على هيلث تك بقيمة بـ   

أعلنت "ريسبونس بلس القابضة" ش.م. خ للخدمات الطبية، أكبر مزّود لخدمات الرعاية الصحية في دولة اإلمارات -2021نوفمبر  28أبوظبي،   

بقيمة اجمالية تقدر -احدى مراكز التدريب الرائدة في المجال الطبي والغير الطبي -تك اإلماراتية-هيلث العربية المتحدة، عن استحواذها على شركة  

مليون درهم إماراتي 9.8بنحو  . 

اسمب الحوجاء ذلك تماشياً مع رؤية الشركة لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية. وسيساهم هذا االستحواذ ريسبونس بلس على دمج الجان   

نياتفي التدريب والتطوير الوظيفي مع القطاع الرئيس في توريد القوى العاملة الطبية. وتؤكد الشركة على التوسع في زيادة فروع وخدمات التق  

 .الصحية في مدينة كوشين الهندية ودبي والدمام ومسقط في العام المقبل

في "ريسبونس بلس القابضة" قائالً: " تتمثل رؤيتنا في إنشاء نموذج أعمال حيويةوفي هذا السياق، علّق الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي    

لعملية للغاية وتلبية الطلب المستمر على التدريب نظًرا لمتطلباته اإللزامية لتجديد الترخيص الطبي للموظفين. وتتمثل إحدى األفكار الرئيسية  

حيث التكلفة في قطاع التدريب وإضافتها إلى خدماتنا الشاملةاالستحواذ هذه في توسيع خدماتنا بطريقة فعّالة من  ". 

ر منويتابع لويس:" كجزء من الخدمات التي نوفرها من مصادر القوى العاملة وأسواق توريد القوى العاملة لدينا، نسعى أيضاً إلى توفير الكثي  

الرئيسيين من مختلف القطاعات. ونحن نتطلع إلى افتتاح خمسة فروع التدريبات الطبية والمهارات البسيطة المطلوبة قبل تقديمها إلى الشركاء  

تك في كوشين ودبي والدمام وأديس أبابا ومسقط في غضون عام واحد فقط-جديدة لمراكز التدريب لهيلث   ". 

كي، و، وتم اعتمادها من قبل جمعية القلب األمريكية، ومعهد الصحة والسالمة األمري2014تك في يوليو -تأسست هيلث  Highfield ، والمجلس 

 .NAEMT األوروبي لإلنعاش

 CSSD وبرنامج مكافحة العدوى و PHTLS & Fire and Safety و Heart Saver و PALS و ACLS و BLS وتشمل الدورات المقدمة

 .األخرى CME ودورات

يوفر االستحواذ الجديد لشركة ريسبونس بلس القابضةوتم تصميم الدورات وتقديمها بأسلوب عملي باستخدام أحدث التقنيات وأدوات التعلم. و  

 .إمكانية تقديم أفضل المعايير الطبية في هذه المنطقة، كما سيعزز التطوير الوظيفي المستدام للمهنيين الطبيين

 

 
 

                                                                   ----ENDS--- 
About Response Plus Holding  
Response Plus Medical Services & Response Plus Man Power Supply (RPM), was established in 2010. Our key objectives 
include providing medical support for oil and gas sector - both onshore & offshore, chemical industries, major construction 
sites, site clinic and ambulance services for educational institutions, labor camps and shopping malls. We operate as one of 
the leading medical manpower (staffing) organizations, specialized in various medical staffing services. Located in Abu 
Dhabi, Dubai and Northern Emirates, RPM has developed into a strong integrated healthcare provider, delivering 
comprehensive, affordable and top-of- the-line healthcare solutions. Also on offer, aside from the site medical support, 
round-the- clock medical assistance and evacuation support, the occupational & industrial health management and 
medical support for local and international events. The organization provides its prestigious clients in the Middle East with 
project management services. Its efforts have always been best spent on offering the advanced treatment facilities, making 
use of our state-of- the-art facilities and diagnostics, conforming to the international best practices and standards. A well- 
experienced and trained team of specialists and medical personnel gives us the tag of one of the best healthcare providers 
in the region and beyond.  
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