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 ٢٠٢١ف��اير  ٢٨التار�خ: 

السيد / حسن عبد الرحمن السر�ال      ا�ح��م  

 ئيس التنفيذي  الر 

 اإلمارات العر�ية املتحدة - سوق د�ي املا��، د�ي

 إفصاح بخصوص استحواذ قامت بھ شركة أمانات القابضة ش.م.ع  املوضوع: 

 تحية طيبة و�عد، 

("  ٢٠٢١ف��اير    ٢٨��   تار�خ واسم ونوع الصفقة ش.م.ع  القابضة  أمانات  أو  أماناتأتمت  االستحواذ  الشركة""  مركز    ")الصفقة("  ل�امال")  ع�� 

   ")�ام��يدجم��يدج للطب و�عادة التأهيل ("ا� 

 .مليون درهم إمارا�ي) ٨٥١مليون دوالر أمر��ي ( ٢٣٢بت�لفة استثمار�ة قيم��ا  قيمة الصفقة

الرعاية    املتفرد�ام��يدج    نمو أسباب تنفيذ الصفقة مجال  واململكة ا�حرجة  ��  ("اإلمارات")  املتحدة  العر�ية  اإلمارات   �� الطبية  التأهيل  و�عادة 

�ل مستمر لتصل قدر��ا االستيعابية اليوم إ�� أك�� من  شمنذ البداية، نمت �ام��يدج �   .العر�ية السعودية ("السعودية")

 سر�ر ط�ي مرخص، وثالث مرافق طبية، اثنان �� اإلمارات وواحدة �� السعودية.   ٢٥٠

 أي طرف ذو عالقة. صفقة ليست مع ال علما بأن  أطراف الصفقة 

 :منالطرف البائع: �ل 

TVM Healthcare (CEIC) Limited, Olayan Investments Cyprus Limited, MENA Healthcare 
Services Company Limited, QFB LT Care LLC, and TVM Healthcare MENA II (CEIC) 
Limited 

اإلمارات العر�ية املتحدة  –ADGMسوق أبو ظ�ي العاملي  –هولدينجز ليمتد  ١الطرف املش��ي: إ�ش ��ي إنفستمنتس 

 (مملوكة بال�امل لشركة أمانات القابضة) 

��ي�ل   مليون درهم إمارا�ي  ٤٠٥بمبلغ    االستدانةو الصفقة من خالل مز�ج من النقد الفوري تم تمو�ل  ،  ٢٠٢١ف��اير    ٢٨  �� الصفقة والتمو�لإتمام تار�خ 

 . سنوات ٧أقساط �سدد ع�� مطابق للشريعة اإلسالمية و 

الصفقة   ظهور  تأث��  وميعاد 

 املا��تأث��ها 

إ��    ٧٥٫٣�جلت �ام��يدج عوائد مالية قياسية   مليون دوالر أمر��ي قبل خصم   ٢٢مليون دوالر أمر��ي، ووصلت األر�اح 

،  ٢٠٢٠�� السنة املالية    مليون دوالر أمر��ي  ١٥٫٢الفوائد والضر�بة واالس��الك واإلطفاء، باإلضافة إ�� صا�� دخل بقيمة  

 . ٢٠٢١صف األول من عام الن خاللور تأث�� الصفقة ومن املتوقع ظه 

 مرفق طيھ البيان ال�حفي املفصل بخصوص الصفقة.

 وتفضلوا بقبول فائق االح��ام،

 تامر مر��ي

 املستشار العام 

 أمانات القابضة ش.م.ع. 

 ��خة ا�� السادة هيئة االوراق املالية والسلع 



 

 

 

يدج مركز   أمانات تستحوذ عىل رعاية الطبية وإعادة التأهيل مقابل للكامبر

مليون درهم أمريك   232  
 

 .خالل السنوات األخيرة الخليج من أكبر صفقات الرعاية الصحية في  •

 ألمانات في قطاع الرعاية الصحية في اإلمارات العربية املتحدة.  كامل  أول استثمار  •

كامبريدج هي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الطبية في اإلمارات العربية املتحدة   •

 .واململكة العربية السعودية

مليون دوالر   22مليون دوالر أمريكي، ووصلت األرباح إلى  75.3بلغت  2020سجلت كامبريدج عوائد مالية قياسية في عام  •

 مليون دوالر أمريكي.  15.2الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء، باإلضافة إلى صافي دخل بقيمة أمريكي قبل خصم 

 .في دول مجلس التعاون الخليجيللرعاية وإعادة التأهيل الطبية نتج عن هذه الصفقة إنشاء أكبر منصة  •

 

: أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع. )"أمانات" أو "الشركة"(، أكبر الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم 2021 فبراير 28 يدب

  851يكي )مليون دوالر أمر  232)"كامبريدج"( بتكلفة استثمارية قيمتها ركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل ملفي الخليج، عن استحواذها الكامل 

ا مليون درهم إماراتي( من شركة تي في أم كابيتال للرعاية الصحية، وهي شركة أسهم خاصة تركز على األسواق الناشئة. حيث أنه تم تمويل هذ

اإلمارات العربية  من خالل مزيج من النقد الفوري واملديونّية. وتمثل هذه الصفقة االستثمار األول لشركة أمانات في قطاع الرعاية الصحية في الصفقة

وتعتبر واحدة من أكبر الصفقات االستثمارية التي تّمت خالل السنوات األخيرة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون   )"اإلمارات"(، املتحدة

 الخليجي.

 

 في مجال الرعاية وإعادة التأهيل الطبية في اإلمارات واململكة الع
ً
 رائدا

ً
 ربية السعودية )"السعودية"(. تعتبر كامبريدج مزودا

في  منهم سرير طبي مرخص، وثالث مرافق طبية، اثنان 250كل مستمر لتصل قدرتها االستيعابية اليوم إلى أكثر من شمنذ البداية، نمت كامبريدج ب

املزود   اإلمارات وواحدة في السعودية. إلى جانب محفظة أمانات االستثمارية التي تتضمن شركة سكون العاملة القابضة )"شركة سكون"( والتي تعتبر

مانات في بناء منصة  الرئيس ي للرعاية الطويلة األجل في السعودية، فإن نموذج أعمال كامبريدج القابل للتطوير يعتبر جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية أ

 الرعاية الطبية الطويلة األمد في املنطقة.

 

ا على ذلك فقد أوضح سعادة حمد الشامس ي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: 
ً
"إن عملية االستحواذ على كامبريدج توفر لنا فرصة ربحية   وتعليق

في منطقة الخليج العربي متضمنة  الطبية الطويلة األمد منصة للرعاية قابلة للتطوير، وإلى جانب شركة سكون فإن كامبريدج مكنتنا من إنشاء أكبر 

 اإلمكانية على زيادة القدرة االستيعابية التي يقودها عامل الطلب.  توافر هران معظوالوموزعة بين أبوظبي، العين، جّدة،  سرير 500أكثر من 

 



 

 

 

   2.5ومن خالل إتمام هذه الصفقة فإن أمانات تكون قد استثمرت كامل رأسمالها والذي تبلغ قيمته 
ً
مليار درهم إماراتي، وتدير اليوم أمانات أصوال

العائد املرتفع  مليارات درهم إماراتي.  ونحن نواصل تحقيق أهدافنا االستراتيجية والتي تتمحور حول االستثمار في األصول ذات  3بقيمة مالية تقارب 

 والتي تقود إلى التحول في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وتقدم قيمة إضافية ملساهمينا".  

 

"لقد كان الفوز حليفنا في هذه املنافسة القوية والتي نتج عنها االستحواذ على  وأضاف الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: 

 من نوعه وذو رواسخ  الطبية الطويلة األمدالرعاية  رزة، والتي ستكون الداعم األساس ي ملنصة كامبريدج ذات القيمة البا
ً
. ويعتبر هذا االستثمار فريدا

 بفريق إداري ذات خبرة عالية. ومن الجدير بالذكر أن كامبريدج سجلت عوائد مالية قياسية في 
ً
  75.3بلغت   2020عام قوية ورائدة في السوق مدعوما

مليون دوالر أمريكي قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء، باإلضافة إلى تحقيق صافي دخل   22مليون دوالر أمريكي، ووصلت األرباح إلى 

  مليون دوالر أمريكي. 15.2بقيمة 

 

، وبالتالي يكون قم تم االستحواذ على الشركة في  10.5يعادل للصفقة على املجموعة  الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاءمكرر األرباح قبل خصم 

 . 7.5يعادل  الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاءالسعودية بقيمة التكلفة وفي اإلمارات بمكرر أرباح قبل خصم 

 

 محركات القوة لدى كامبريدج  

 نمو قوي في اإليرادات •

 2020مليون دوالر أمريكي في عام  75.3لتصل إلى  2017٪ من عام 28قدره نمت اإليرادات املوحدة بمعدل نمو سنوي مركب 

 

 نمو قوي في األرباح  •

 26.6لتصل إلى    2017٪ من عام  58قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  اإلمارات    منطقة   فينمت األرباح  

 2020مليون دوالر أمريكي في عام 

 مليون دوالر أمريكي  22مبلغ   2020اح املوحدة قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء في العام املالي سجلت األرب

 2020مليون دوالر أمريكي في عام  21إلى  2017مليون دوالر أمريكي في عام  2.6نما صافي الدخل في اإلمارات من 

 مليون دوالر أمريكي  15.2مبلغ   2020سجل صافي الدخل املوحد في السنة املالية 

 

 ميزانية خالية من املديونية  •

 مليون دوالر أمريكي  25.7بصافي نقدي قدره  2020تم إغالق عام 

 

 تقديرات معتمدة ذات مستوى عالي  •

كامبريدج  حصل املشتركةت  الدولية  اللجنة  اعتماد  التأهيل (JCIA) على  إعادة  اعتماد مرافق  إلى   (CARF) ولجنة  السعودي  باإلضافة  املركزي  املجلس 

 كامبريدج في السعودية. ملنشأة (CBAHI) العتماد معاهد الرعاية الصحية



 

 

 

 فريق إداري ذو خبرة عالية  •

 حيث عمل الفريق   وآسيا،يتمتع فريق كامبريدج بخبرة إدارية واسعة في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء الواليات األمريكية املتحدة والشرق األوسط  

ص خاص للرعاية وإعادة التأهيل الطبية في دول مجلس التعاون  
ّ
 . الخليجي عن كثب مع املنظمين والدافعين خالل السنين املاضية بهدف إنشاء نظام مرخ

 

قمنا بدور رائد في  "لقد جاء استثمار أمانات في وقت محوري بالنسبة لنا. لقد  أضاف الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي ملجموعة كامبريدج:  

 سرير في اإلمارات والسعودية. 250تنفيذ خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الطبية في املنطقة بعد أن أنشأنا العديد من املرافق بسعة سريرية تزيد عن  

النمو لقطاع الرعاية الصحية في املنطقة.  في تسريع عجلة    بآفاق استراتيجية وخبرات واسعةويتمتع فريق أمانات املستثمر االستراتيجي الجديد لكامبريدج  

 ". الطبية الطويلة األمدونحن نتطلع إلى املرحلة التالية من رحلتنا، حيث سنقوم بدمج كامبريدج مع محفظة أمانات الحالية واملحتملة من شركات الرعاية  

 

كاب إم  في  تي  التنفيذي لشركة  والرئيس  اإلدارة  : الدكتور هيلموت شوهسلر، رئيس مجلس 
ً
قائال أمانات “  يتال هيلثكير  في  نحن سعداء ألننا وجدنا 

هذا االستثمار سيأخذ هذا املزود الرائد في الرعاية الصحية إلى املرحلة التالية من نموها.  ونحن في تي في إم    ن أاملشتري املثالي لشركة كامبريدج، حيث  

مع كامبريدج والتي تعود بالفائدة على املرض ى وأسرهم وأنظمة الرعاية الصحية املحلية    كابيتال هيلثكير فخورون للغاية بالقيمة التي خلقناها بالتعاون 

، حيث توفر لنا الزخم والتفاؤل الستثماراتنا املستقبلية في جميع
ً
 رئيسيا

ً
أنحاء الشرق    في اإلمارات والسعودية ومستثمرينا. تمثل هذه الصفقة معلما

 يدج وإدارتها وفريقها النجاح املستمر بدعم من مساهميها الجدد".األوسط وجنوب شرق آسيا. ونتمنى لـكامبر 

 

 ماذا يعني هذا االستحواذ ألمانات 

 مليار درهم إماراتي ودخلت في تسهيالت بنكية لتحسين هيكل رأس املال 2.5لقد استثمرت أمانات رأسمالها املدفوع بالكامل والبالغ  •

 ٪ في التعليم 47٪ في مجال الرعاية الصحية و53مليارات درهم إماراتي، بنسبة  3ما يقارب وصلت قيمة األصول املدارة من الشركة إلى  •

أنشأت أكبر منصة للرعاية والتأهيل الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي وهي قطاع فرعي متخصص جاهز لنمو الشراكة بين القطاعين العام   •

 عاية الصحية لديها وتحسين عروض الرعاية املتخصصة في املنطقة. والخاص الذي سيساعد الحكومات على تنويع ميزانيات الر 

على   زيادة عناصر وإمكانيات النمو من خالل التنويع الجغرافي والخدمات، وذلك بدعم من فريق إدارة قوي ومتمكن واتباع نموذج األعمال القائم •

 األصول الخفيفة.

وفجوة كبيرة في العرض في باملراحل العمرية للسكان، وزيادة متوسط العمر املتوقع،  دعومةمقطاع سوق متميز مع أسس قوية تساعد على النمو،  •

 السعودية.

 

 واختتم حماده  
ً
أثبتت الرعاية وإعادة التأهيل الطبية أنها واحدة من أكثر القطاعات مرونة أثناء تفش ي الوباء، ونحن اآلن في وضع جيد لتسريع   د: “وققائال

لخليجي من النمو ومتابعة التوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع القطاع العام في دول مجلس التعاون ا

ل إنشاء مجموعات من الشراكات لتطوير تكامل خدمات الرعاية الصحية حيث يتم تقديم خدمات الرعاية والتأهيل الطبية وغيرها من الخدمات  خال

 لتلبية الطلب في السوق من خالل عالقة أكثر منهجية توفر أوجه تعاون طويلة األجل وفعالة من حيث التكلفة". 

 

 –نهاية البيان –



 

 

 

 

 :نبذة عن شركة أمانات القابضة

مليار درهم.  وتعمل   2.5شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر الشركات املتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في املنطقة برأسمال قدره  

املالي منذ عام   في سوق دبي  املدرجة  الصحية والتعليم،    2014الشركة  الرعاية  في قطاعي  تعمل  تأسيس واالستحواذ على شركات  وتطوير وإدارة على 

الدولي الطبي  املركز  الصحية كل من  للرعاية  أمانات  الخليجي وخارجها. تشمل محفظة  التعاون  في دول مجلس  الشركات  ، وهو (IMC) وتشغيل هذه 

 له؛ شركة سكون العاملية القابضة 300مستشفى متعدد التخصصات يتسع لـ 
ً
)سكون(، مقدم   سرير ويتخذ من جدة في اململكة العربية السعودية مقرا

 إلى املستشفى امللكي للنساء واألطفال
ً
، وهو (RHWC) خدمات الرعاية الصحية املمتدة واملتخصصة والحرجة في جدة اململكة العربية السعودية، إضافة

تشمل محفظة أمانات لقطاع  مستشفى عاملي املستوى يقدم مجموعة متكاملة من خدمات األمومة والطفولة  للنساء واألطفال في مملكة البحرين. كذلك  

ارات التعليم كل من شركة تعليم القابضة، وهي مؤسسة تربوية رائدة توفر خدمات التعليم من مستوى الحضانة إلى الصف الثاني عشر في دولة اإلم

دبي والتي تمثل أول حرم جامعي   العربية املتحدة، شركة جامعة أبو ظبي القابضة وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي؛ وجامعة ميديلسكس

، وشركة
ً
األمريكية، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم. وتمتلك أمانات أيًضا  BEGiN خارج مدينة لندن لجامعة ميديلسكس املشهورة عاملًيا

 .في دبي، اإلمارات العربية املتحدة (NLCS) " األصول العقارية ملدرسة “نورث لندن كوليجييت

 

  للتواصل مع عالقات املستثمرين

  سارة شديد

 رئيس قسم عالقات املستثمرين 

       +971 (0) 4 330 9999  

investor.relations@amanat.com  

 www.amanat.comللمزيد من املعلومات يرجى زيارة 
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 للرعاية الطبية وإعادة التأهيل: كامبريدج مركز نبذة عن 

ويمتلك    مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل هو مزّود رائد لخدمات الرعاية الطبية طويلة األجل وإعادة التأهيل في عدة تخصصات طبية

. ويوفر املركز خدمات إعادة تأهيل مكثفة في العديد  مرافق في أبوظبي والعين في دولة اإلمارات العربية املتحدة والظهران في اململكة العربية السعودية

من التخصصات ملساعدة األفراد املصابين بمجموعة من املشاكل الصحية واألمراض بما في ذلك السكتات الدماغية وإصابات الدماغ أو النخاع  

الطبية وإعادة التأهيل التميز التشغيلي والطبي في مقدمة   الشوكي أو حتى الحاالت الطبية الخلقية مثل الشلل الدماغي. ويضع مركز كامبريدج للرعاية

 أولوياته وهو معتمد من اللجنة الدولية املشتركة، املنظمة البارزة لتقييم جودة الرعاية الصحية والسالمة حول العالم.

 

 

 "نبذة عن شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير

في استثمارات األسهم الخاصة في قطاع الرعاية الصحية. تركز الشركة استثماراتها على األسواق   رائدة متخصصةتي في إم كابيتال هيلثكير" هي شركة "

حية الناشئة، وتستثمر رؤوس األموال لتعزيز نمو شركات الرعاية الصحية ال سيما تلك التي تقدم خدمات الرعاية الصحية املتخصصة والحلول الص

ة واألجهزة الطبية وحلول التشخيص. ويتميز شركاء "تي في إم كابيتال هيلثكير" في مجالْي االستثمار والتشغيل بخبراتهم الرقمية واملستحضرات الدوائي

  .الدولية الطويلة في عمليات الدمج واالستحواذ وإدارة العمليات في قطاع الرعاية الصحية

في ميونيخ وبوسطن. وتتعاون مع فرق اإلدارة في الشرق األوسط وجنوب شرق   تمتلك الشركة مقّرين رئيسين في سنغافورة ودبي ولديها مكاتب أخرى 

املنطقة  آسيا لبناء شركات رائدة في القطاع الصحي ودعم الشركات التي تختارها من مناطق مثل أوروبا أو أمريكا الشمالية عبر مشاريع توسعية في 

ستثماري بين تحقيق قيمة تجارية عالية مع عوائد مجزية من جهة، واالستثمار املسؤول  الجغرافية املستهدفة لكل شركة. وتدمج الشركة في نهجها اال 

مة تقدم وفق آلية عمل شاملة تراعي املعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة من جهة أخرى، وذلك لتحقيق مهمتها ببناء شركات قوية ومؤثرة ومستدا

وليد فرص العمل ضمن بيئة عمل عادلة وشاملة ومتنوعة تطبق أفضل معايير وأخالقيات خدمات رعاية صحية فائقة الجودة وتواصل النمو وت

 .العمل

www.tvmcapitalhealthcare.com 

http://www.tvmcapitalhealthcare.com/

