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مليون  ١٥٠بقيمة توزيع أر�اح  تقر أمانات  

٢١٢٠درهم إمارا�ي للسنة املالية   

 

 

عن قيام    شركة أمانات القابضة ("أمانات" أو "الشركة")، أك�� شركة استثمار�ة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم �� دول مجلس التعاون ا�خلي��،اليوم  | د�ي | أعلنت    ٢٠٢١  مارس ٢٤

 للسنة املالية املن��ية ��   اجتماع ا�جمعية العامةالشركة �عقد 
ً
 .٢٠٢١السنوي عن �عد/إلك��ونيا

فلس    ٦وتوصية مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح نقدية قدرها   ٢٠٢١د�سم��    ٣١ع�� جميع القرارات بما �� ذلك البيانات املالية املوحدة للسنة املالية املن��ية �� خالل االجتماع  وقد وافق املساهمون  

الر�ح العائد  صا��  من    ٪٥٣، ما �عادل  ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي للسنة املالية    ١٥٠أع�� أر�اح نقدية �� تار�خ أمانات بقيمة  حيث توزع الشركة    .٢٠٢١للسهم عن السنة املن��ية �� د�سم��  

 .ملساه�ي الشركة

 بتقدم م�حوظ ع�� ، وجاء ذلك النمو  يسها مستوى ر�حية منذ تأسلتحقق أع��    ٢٠٢٠مقارنة �عام  ضعف    ٢٨  و�ز�ادة بلغتمليون درهم إمارا�ي    ٢٨٠٬٨  بلغالشركة صا�� ر�ح    حققت
ً
مدعوما

 .استثمارا��ا ع�� املدى البعيد �� منصات التعليم والرعاية ال�حيةصعيد اس��اتيجية الشركة ال�ي ��دف إ�� �عظيم القيمة من 

 بمبلغأر�اح  منصة الرعاية ال�حية  حققت  حيث
ً
ومن جانب آخر، بلغ معدل نمو  ،  ٢٠٢٠  ��إمارا�ي  مليون درهم    ٤٩٫٥بمبلغ  خسائر قدرت  مقارنة ب  ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي �� عام    ٤٠٫٦  ا

 باالرتفاع امل�حوظ �عدد الطلبة املقيدين ونمو حصة ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي خالل عام    ٩٨٬٤، لت�جل  ٪٤الدخل السنوي من محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم �سبة  
ً
، مدعوما

  .االستثمارات السوقية

مليار درهم إمارا�ي ��دف �عظيم قيمة استثمارات الشركة بما �� ذلك إتمام صفق�ي التخارج من    ١٫٧تنفيذ أر�ع صفقات ناجحة بقيمة إجمالية  تم �عز�ز نمو الدخل �ش�ل أسا��ي من خالل  و 

 ،مليون درهم إمارا�ي   ٢٠٠  ع�� م�اسب تز�د    عنصفق�ي التخارج    ت�، حيث أثمر �حصص األقلية �شركة �عليم القابضة واملركز الط�ي الدو�� باململكة العر�ية السعودية خالل شهر أبر�ل وسبتم

مليون درهم إمارا�ي �� ��اية   ٨٧٣مقابل   )CMRC( �� �ام��يدج للرعاية ال�حية والتأهيل  ٪١٠٠مليون درهم إمارا�ي. كما استحوذت الشركة ع�� حصة    ٧٨٣حوا��  ب  قدرتوعائدات نقدية  

  CMRC ف��اير، حيث ساهمت
ً
  .إمارا�ي �� صا�� أر�اح محفظة استثمارات الرعاية ال�حيةمليون درهم  ٦١ بمبلغالحقا

 ع�� ذلك، أو�ح السيد حمد  
ً
 �� تار�خ أمانات، حيث �جلنا أع�� �سبة عائدات ملساهمينا. نحن نواصل بنجاح  "لقد اختتمنا    :الشام��ي، رئيس مجلس إدارة شركة أماناتو�عليقا

ً
 تحوليا

ً
عاما

�� أعمال   ا�حالية�� استثمارات جديدة أو من خالل تنمية استثماراتنا    املالتعز�ز النمو �� إجما�� عائدات املساهم�ن سواًء من خالل توظيف رأس  لالقيمة    إستدامة ��بقوة نحو خلق  الس��  

من خالل محفظتنا االستثمار�ة القو�ة ذات األصول الرائدة ��   ھتوظيفيتم    وذات مردود قوي �� املستقبل.  تتمتع أمانات بم�انة قو�ة تمك��ا من استقطاب الطلب امل��ايد الذي  للنموقابلة  

 ".�� قطاع التعليم K-12 تخصصة والسوق �� �ل من الرعاية الطبية طو�لة األمد و�عادة الـتأهيل، والتعليم العا��، إ�� جانب الفرص األخرى �� قطاعات الرعاية ال�حية امل 

أننا" املثمرة، حيث  املستمر ومساهم��م  ع�� دعمهم  التنفيذية  اإلدارة، واإلدارة  وأعضاء مجلس  تقديرنا ملساهمينا،  عن  �عرب  أن   
ً
أيضا     نود 

ً
معا  

ً
قدما امل��ي  إ��  آخر    نحوننطلع   ءم��عام 

 .أضاف الشام��ي" .بالنجاحات

  وتحصلتبثقة متجددة مبنية ع�� النتائج القو�ة ال�ي حققناها ع�� مدار العام املا��ي،   ٢٠٢٢نحن ندخل عام "   لشركة أمانات:ومن جانبھ، أعرب الدكتور محمد حماده الرئيس التنفيذي 

شمل  بل  امل�حوظ ألمانات لم يقتصر ع�� األرقام فقط،    التحول ن  ، أومن ا�جدير بالذكر ،  ا هذه النتائج من خالل الشراكة �� الرؤ�ة مع مجلس اإلدارة، وثقة السادة املساهم�ن �� إس��اتيجيتن

ألعضاء مجلس  شكر  ألتقدم بال. وأود أن أغتنم الفرصة  للمستقبل   ورؤ�تھاستشراف هو�ة أمانات ا�جديدة ال�ي �عكس روح الفر�ق  هي�لة املنصات اإلستثمار�ة، تنمية فر�ق العمل، وكذا    أيضا

 ".مشارك��م لنا �� رحلتناع��  العمل   وفر�ق اإلدارة والسادة املساهم�ن
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 نبذة عن شركة أمانات القابضة 

مليار درهم. و�عمل الشركة   ٢٫٥مال مدفوع يبلغ  شركة أمانات القابضة ش.م.ع �� أك�� الشر�ات املت�املة العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم ع�� الساحة اإلقليمية بإجما�� رأس  
هذه   ع�� تأسيس واالستحواذ ع�� الشر�ات العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم ودمجها بنموذج اعمالها، إ�� جانب تطو�ر و�دارة و�شغيل  ٢٠١٤املا�� منذ عام  املدرجة �� سوق د�ي  

)، وهو مركز متخصص �� تقديم خدمات إعادة CMRCأهيل (الشر�ات �� منطقة الشرق األوسط وخارجها. و�شمل محفظة أمانات للرعاية ال�حية مركز �ام��يدج للرعاية ال�حية والت
ضافة إ�� شركة س�ون العاملية القابضة (س�ون)، الرائدة  التأهيل والرعاية طو�لة األمد، وتمتد فروعھ إ�� مدن أبوظ�ي والع�ن بدولة اإلمارات، ومدينة الظهران باململكة العر�ية السعودية، باإل 

)، وهو مستشفى يقدم RHWCاملمتدة واملتخصصة وا�حادة، وتقع �� مدينة جدة باململكة العر�ية السعودية، وكذلك املستشفى املل�ي للنساء واألطفال (  �� تقديم خدمات الرعاية ال�حية
حر�ن. و�شمل محفظة أمانات لقطاع التعليم شركة جامعة باقة مت�املة من ا�خدمات وفًقا ألر�� املستو�ات العاملية، وال�ي �شمل خدمات الرعاية ال�حية للنساء واألطفال و�قع �� مملكة الب

معة ميديلسكس ال�ي �عد من أشهر ا�جامعات أبو ظ�ي القابضة، و�� الشركة الرائدة �� مجال التعليم العا��، وجامعة ميديلسكس د�ي، وال�ي تمثل أول حرم جام�� خارج مدينة لندن �جا
 ).CMRC) �� د�ي باإلمارات العر�ية املتحدة واألصول العقار�ة ملركز �ام��يدج للرعاية ال�حية والتأهيل ( NLCSر�ة ملدرسة "نورث لندن �وليجييت"(العاملية. وتمتلك أمانات أيًضا األصول العقا
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