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 ٢٠٢١سبتم��   ٢٦التار�خ: 

 السر�ال  نالسيد/ حسن عبد الرحم

 الرئيس التنفيذي 

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

 : إفصاح بخصوص صفقة تخارج قام ��ا الصندوق السعودي لل�حة والتعليماملوضوع

 تحية طيبة و�عد،،

إخطاركم   ("يقبنود  والتعليم  لل�حة  السعودي  الصندوق  استثمار  الصندوق ام  صندوق  وهو  باململكة ")  مؤسس  خاص 

٪ من  ١٠٠من خالل شر�ا��ا التا�عة العر�ية السعودية طبقا ألح�ام صناديق االستثمار وال�ي تملك أمانات القابضة ش.م.ع 

 . ٪ من األسهم �� املركز الط�ي الدو�� باململكة العر�ية السعودية١٣،١٣ �� واملتمثلةلصندوق اببيع حصة وحداتھ، 

 تار�خ، اسم، ونوع الصفقة

 قيمة الصفقة مليون درهم إمارا�ي. ٤٣٣مليون ر�ال سعودي بما �عادل  ٤٤٣بلغ إجما�� قيمة الصفقة 

األقلية حيث ي�ون التأث�� محدود    صحصالتخارج من    واملتمثلة ��إس��اتيجية أمانات املعلنة  إن عملية التخارج تتوائم مع  

. إن هذا التخارج يتيح ألمانات الفرصة  ،الوغ�� فعّ 
ً
 مؤثرا

ً
والتطلع إ�� ال��ك�� ع�� االستثمارات ال�ي ت�ون ف��ا أمانات مساهما

 نحو املز�د من الفرص االستثمار�ة املتخصصة �� قطاع الرعاية ال�حية والتعليم،  
ً
ل��سيخ قاعد��ا االستثمار�ة  للم��ي قدما

 تآزر لدعم العائدات املستقبلية.  ال ھمن خالل توسعة اآلفاق ودعم أوج

 أسباب تنفيذ الصفقة

 إن هذه الصفقة ال تتضمن أية أطراف ذات عالقة وتمت ب�ن: 

 ("البائع"). الصندوق  .١

 شركة كن لالستثمار القابضة ("املش��ي"). .٢

 أطراف الصفقة 

توقيع    من خالل  ٪ من األسهم �� املركز الط�ي الدو�� باململكة العر�ية السعودية١٣٫١٣  ��  واملتمثلةة  ت ببيع حصالصندوق  قام  

 عن طر�ق شيك بن�ي. ، وتماتفاقية البيع ب�ن األطراف
ً
 سداد قيمة الصفقة نقدا

تنفيذ الصفقة واالن��اء م��ا 

 والتمو�ل

الثالث من عام  من املتوقع أن  للصفقة  يجا�ي  اإل ثر  األإن   الر�ع   �� نتج عن    ،٢٠٢١ينعكس  عائد نقدي  التخارج    ذلكوقد 

�جل صا�� ر�ح من هذا البيع يبلغ �مليون درهم إمارا�ي شامال توزيعات األر�اح، ومن املتوقع أن    ١٠٠إجما�� قدره حوا��  

 .مليون درهم إمارا�ي ٤٠حوا�� 

 األثر املا�� للصفقة

 ال�حفي املتضمن �افة التفاصيل. نرفق لسيادتكم البيان 

 تامر مر��ي

 املستشار العام 

 أمانات القابضة ش.م.ع 

 ��خة إ�� السادة: هيئة األوراق املالية والسلع 



   

 ر�ال سعودي مليون  ٤٤٣تخارج من املركز الط�ي الدو�� مقابل ال

ال�حية    قام • للرعاية  السعودي  سعودي    والتعليم،الصندوق  استثماري  صندوق  غ��    خاص،وهو  �ش�ل  مملوكة  وحداتھ 

هذه الصفقة عائد نقدي إجما�� قدره  �� املركز الط�ي الدو��، ونتج عن  ٪   ١٣،١٣البالغة  حصتھ  بالتخارج من  مباشر ألمانات  

 توزيعات األر�اح منذ تار�خ بدء االستثمار شامال  مليون درهم إمارا�ي،  ١٠٠

د هذا التخارج صا�� أر�اح بقيمة •
ّ
 مليون درهم إمارا�ي ٤٠ حوا�� من املتوقع أن يول

 من خالل مية املنصات االستثمار�ة  تتوائم الصفقة مع األهداف اإلس��اتيجية الهادفة إ�� التخارج من حصص األقلية وتن •

 مؤثرة حصص 

 بما �عادل حوا��   •
ً
 ماليا

ً
ضعف من مكرر األر�اح قبل خصم الفوائد والضر�بة واالس��الك واإلطفاء    ١٥حقق هذا التخارج عائدا

   ٢٠٢١للصفقة ح�ى تار�خ يونيو 

("  : ٢٠٢١   سبتم��  ٢٦د�ي   ش.م.ع.  القابضة  أمانات  شركة  اليوم  "أماناتأعلنت  أو  ال�حية الشركة"  الرعاية  قطا��   �� العاملة  الشر�ات  أك��   ،("

ا�خليج،    �� ("  أن والتعليم  والتعليم  ال�حية  للرعاية  السعودي  العر�ية الصندوق الصندوق  اململكة   �� تأسس  خاص  استثماري  صندوق  وهو   ،  ("

العائدة    قد قام ببيع حصة األقلية٪ من وحداتھ،  ١٠٠من خالل شر�ا��ا التا�عة   اتاديق االستثمار، والذي تمتلك فيھ أمانالسعودية بموجب الئحة صن

 ر�المليون    ٤٤٣") إ�� مستثمر خاص مقابل  املركز("  ٪ من األسهم �� املركز الط�ي الدو�� باململكة العر�ية السعودية ١٣،١٣  املتمثلة ��للصندوق و  

 مليون درهم إمارا�ي    ١٠٠عائد نقدي إجما�� قدره حوا��  التخارج    ذلك). وقد نتج عن  إمارا�ي  درهممليون    ٤٣٣(  سعودي
ً
توزيعات األر�اح، ومن    شامال

 .مليون درهم إمارا�ي ٤٠حوا�� يبلغ البيع هذا �جل صا�� ر�ح من �املتوقع أن 

 ع��    الصندوق استحوذ  
ً
سر�ر ط�ي، يخّدم املنطقة الغر�ية ��    ٣٠٠، وهو مركز ط�ي متعدد التخصصات �سعة  ٢٠١٧املركز �� يناير    �� حصتھ سابقا

ضعف من مكرر األر�اح قبل خصم الفوائد  ١٥ بحوا��التخارج ذلك  و�قدراململكة العر�ية السعودية ويس��دف الشر�حة الرفيعة املستوى من السوق. 

 . ٢٠٢١لصفقة ح�ى تار�خ يونيو والضر�بة واالس��الك واإلطفاء ل

والتطلع إ�� ال��ك��    ،الاألقلية حيث ي�ون التأث�� محدود وغ�� فعّ   صحصالتخارج من    واملتمثلة ��إس��اتيجية أمانات املعلنة  إن عملية التخارج تتوائم مع  

 نحو املز�د من الفرص االس
ً
. إن هذا التخارج يتيح ألمانات الفرصة للم�ىي قدما

ً
 مؤثرا

ً
تثمار�ة املتخصصة ع�� االستثمارات ال�ي ت�ون ف��ا أمانات مساهما

 تآزر لدعم العائدات املستقبلية. ال ھل��سيخ قاعد��ا االستثمار�ة من خالل توسعة اآلفاق ودعم أوج�� قطاع الرعاية ال�حية والتعليم، 

 ع�� ذلك، فقد أفاد حمد الشام�ىي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: 
ً
"يتمتع املركز الط�ي الدو�� بم�انة فر�دة وسمعة مم��ة من خالل تزو�د   و�عليقا

العر�ية السعودية. حيث �انت بداية   �� الرعاية ال�حية �� سوق اململكة  �� املركز منذ ما يقارب ا�خمس   الصندوق   استثمارخدمات عالية ا�جودة 

اليوم، أمانات بدأت بتشكيل منصات   .خالل حصص األقلية �� األصول ذات التواجد القوي سنوات، باس��اتيجية ورؤ�ة مختلقة قائمة ع�� التوسع من  

قد تم �� الوقت املناسب الط�ي الدو��  متخصصة لد��ا القدرة ع�� أن ت�ون مزود رائد مع أمانات كمساهم مؤثر و�ملك األغلبية. إن التخارج من املركز  

 �عائدات مم��ة
ً
 إ�� أولمستمرون �  إننا حيث    ،م�حو�ا

ً
�اتنا االس��اتيجية واملتمثلة بالتخارج من حصص األقلية ال�ي تمكننا من إعادة  و � العمل وفقا

 ة."تدو�ر رأس املال �� استثمارات تتما�ىى �ش�ل أك�� مع نموذج منصات أمانات االستثمار�

  ي"بالتوازي مع استمرارنا �� تخط وأضاف الشام�ىي: 
ً
مدرك�ن القيمة ال�ي يقدمها فر�ق عمل أمانات للمساهم�ن. وأود  تحديات جائحة �ورنا، فإننا أيضا

. ونحن نتطلع إ�� االستمرار �� هذا املسار الذي أثمر بز�ادة ر�حية ٢٠٢١فر�ق إدارة الشركة منذ بداية عام    هاأن أث�ي ع�� سلسلة النجاحات ال�ي قاد



   

  ."للمساهم�ن أمانات وال�ي بدورها مكنتنا من تقديم قيمة أك�� 

ق الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: 
ّ
 إ�� جنب ع�� مدى سنوات متتالية مع زمالئي ا�ح��م�ن،   "  وعل

ً
 �� العمل جنبا

ً
لقد �ان شرفا

  الط�ي   املركز��    الصندوق   استثمارمنذ بداية  �� املنطقة.  املرموقة  السمعة  ذو  املركز    ��اإلدارة واملوظف�ن الطبي�ن  و أعضاء مجلس اإلدارة واملؤسس�ن  

 داعم�ن لفر�ق عمل املركز خالل جائحة �ورونا ��دف ضمان استمرار�ة العمل وا�ح  ،الدو��
ً
فاظ قمنا بتحقيق تقدم رغم ملكيتنا ا�حدودة. وقد كنا دوما

إ�� ذلك، فقد �انت أمانات قائمة ع�� عملية االستحواذ التا�عة لف��ست �لينيك �� شمال جدة. حيث    �حّية، إضافةع�� م��انية عمومية ذات قوائم  

 �� ز�ادة قوة التواجد للم
ً
 أساسيا

ً
للمجموعة. وأود أن   وأساسية مهّمة�� السوق من خالل إضافة خدمات رعاية �حية    ركز لعبت هذه الصفقة دورا

 املستمرة �� ا�جتمع".الفعالة و ع�� دعمهم املستمر ومساهم��م ع�� العمل �� املركز  قائم�ن والا�ختص�ن  أغتنم هذه الفرصة ألشكر 

�امل بالرغم من التحديات االقتصادية ا�حيطة. لقد تمكنا من اغتنام فرصة تخارج ذات   �ش�لو فر�ق العمل  تمت عملية التخارج داخليا من خالل  "

 باملستقبل، ر مردود مم�� وأثبتنا أنھ لدينا القد
ً
ة ع�� التخارج �� الوقت املناسب والوفاء بوعودنا للمساهم�ن من خالل ز�ادة إجما�� العائدات. واستشرافا

طلع إ�� االستثمار �� الفرص ذات تقطا�� الرعاية ال�حية والتعليم، ون �ل من �ة ��ر لشركة واس��اتيجي��ا االستثمابأهداف ا �ن فإننا كمستثمر�ن مل��م

يمة  ��ة مع ال��ك�� ع�� االستثمارات الرائدة وال�ي لد��ا القدرة ع�� قيادة التحول �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم، وذلك ��دف بناء قمالعائدات امل

 أضاف حماده. " .طو�لة األجل مع تحقيق عوائد قو�ة للمساهم�ن مستدامة 

التوفيق �� االستمرار بخدمة ا�جتمع كمزود رائد للرعاية ال�حية عالية ا�جودة   العمل �ل"أود أن أتم�ى ألعضاء مجلس إدارة املركز واإلدارة و�امل فر�ق  

 اختتم الشام�ىي." السعودية.�� اململكة العر�ية 

، وهذا يدل ع�� قوة فر�ق أمانات من خالل قدرتھ ع�� قيادة دور 
ً
 ة االستثمارمن ا�جدير بالذكر أن صفقة التخارج من املركز الط�ي الدو�� تمت داخليا

 
ً
 إ�� التخارج من االستثمارات عند الوقت املناسب. بالنظر    �ش�ل �حيح بداية

ً
باالستحواذ املتقن، إ�� إدارة ا�حافظ االستثمار�ة وخلق القيمة، وصوال

  
ً
�عليم هذا العام، فإن    وشركةإ�� امل��انية العمومية القو�ة ألمانات والعائدات املتأتية من صفقات التخارج التا�عة ل�ل من املركز الط�ي الدو�� مؤخرا

 . مليون درهم إمارا�ي من السيولة املالية لتسهيل عمليات تمو�ل استثمارات مستقبلية ٧٠٠لك حوا�� تالشركة تم

 

 –��اية البيان    –

 

 

 

 

 

 

 



   

 نبذة عن شركة أمانات القابضة 

ــــة ش.م.ع ـــ ــــركة أمانات القابضــ ـــ ــــمال قدره    شــ ـــ ــــحية والتعليم �� املنطقة برأســ ـــ ــــر�ات املت�املة العاملة �� قطا�� الرعاية ال�ــ ـــ مليار درهم.   ٢٫٥�� أك�� الشــ

ــــوق د�ي املا�� منذ عام  ــــركة املدرجة �� ســ ــــحية والتعليم، وتطو�ر    ٢٠١٤و�عمل الشــ ــــر�ات �عمل �� قطا�� الرعاية ال�ــ ــــتحواذ ع�� شــ ــــيس واالســ ع�� تأســ

لشـر�ات �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� وخارجها. �شـمل محفظة أمانات للرعاية ال�ـحية �ل من شـركة سـ�ون العاملية القابضـة و�دارة و�شـغيل هذه ا

)، RHWCاملل�ي للنســاء واألطفال (  املركز(ســ�ون)، مقدم خدمات الرعاية ال�ــحية املمتدة واملتخصــصــة وا�حرجة �� جدة اململكة العر�ية الســعودية، و 

ـــافة إ�� مركز �ام��يدجو��  ـــاء واألطفال �� مملكة البحر�ن، إضــ ـــتوى تقدم مجموعة مت�املة من خدمات األمومة والطفولة للنســ ـــفى عاملية املســ ـــتشــ  مســ

ــــات طبية و�متلك مراCMRCللرعاية الطبية و�عادة التأهيل ( ــــصــ فق ) وهو مزّود رائد �خدمات الرعاية الطبية طو�لة األجل و�عادة التأهيل �� عدة تخصــ

ــــمل محفظة أمانات لقطاع التعليم  ــــعودية. كذلك �شــ ــــركة  �� أبوظ�ي والع�ن �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة والظهران �� اململكة العر�ية الســ �ل من شــ

ينة لندن �جامعة جامعة أبو ظ�ي القابضــة و�� الشــركة الرائدة �� مجال التعليم العا��؛ وجامعة ميديلســكس د�ي وال�ي تمثل أول حرم جام�� خارج مد

، وشــــركة  
ً
ا األصــــول العقار�ة ملدرســــة   BEGiNميديلســــكس املشــــهورة عاملًيا ــً األمر�كية، و�� شــــركة رائدة �� مجال تكنولوجيا التعليم. وتمتلك أمانات أيضــ

 ) �� د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة.NLCS“نورث لندن �وليجييت " (

 
 
 

  للتواصل مع عالقات المستثمرین
  دسارة شدی 
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