
 

 

لشركة أمانات �� الر�ع الرا�ع أداء متم��   

 
عن  لية: أعلنت شــركة أمانات القابضــة ش.م.ع. (أمانات)، أك�� الشــر�ات العاملة �� قطا�� الرعاية ال�ــحية والتعليم �� ا�خليج، عن نتائجها املا٢٠٢١  ف��اير 25  د�ي

 .٢٠٢٠د�سم��  ٣١الف��ة املن��ية �� 

 

 ٢٠٢٠ –النتائج املالية املدققة للر�ع الرا�ع 

 �� األداء لم �شــــهده منذ بداية املوجة األو�� من �وفيد٢٠٢٠  –�� الر�ع الرا�ع 
ً
 قو�ا

ً
.  ٢٠٢٠وال�ي بدأت �� ر�يع عام    ١٩-، شــــهدت محفظة أمانات االســــتثمار�ة انتعاشــــا

�� قطاع الرعاية ال�ــــــحية  رســــــتثمااال لر�ع الرا�ع من العام املا�ــــــ�ي، بينما تقلصــــــت ا�خســــــائر من مقارنة با ٪٦٧٫٠ســــــتثمار من قطاع التعليم بنســــــبة  اال فقد زاد دخل  

 .٢٠١٩مقارنة بالر�ع الرا�ع من العام  ٪٩٥٫٤مليون درهم إمارا�ي بز�ادة �سب��ا  ٣٩٫٢ستثمارات اال خالل نفس الف��ة، حيت بلغ الدخل من  ٪٢٤٫٦بنسبة 

 

 ٢٠٢٠النتائج املالية املدققة للعام 

مع  مقارنة بالعام املا�ــــــــــــ�ي ٪٣٦٫٨، بانخفاض قدره ٢٠٢٠مليون درهم إمارا�ي لعام    ٧٠٫٦بالنســــــــــــبة للنتائج املالية املدققة، فقد �ــــــــــــجلت أمانات إجما�� دخل قيمتھ 

 بنســـبة    ٥٦٫١دخل من االســـتثمارات قيمتھ 
ً
 صـــافية بلغت قيم٢٠١٩باملقارنة مع عام   ٪٢٢٫٣مليون درهم إمارا�ي انخفاضـــا

ً
مليون   ١٠٫١  ��ا. وقد حققت أمانات أر�احا

 .٢٠١٩مليون درهم إمار�ي لعام  ٦٠٫٠مقارنة بصا�� أر�اح قيم��ا  ٢٠٢٠درهم إمارا�ي لعام 

 

العام بنفس الف��ة من مقارنة  ٪٤٫٥ لم يتجاوز مليون درهم إمارا�ي بانخفاض    ٨٧٫٥ تھ�ــــــــــجلت أمانات إجما�� دخل قيمفقد    ،�� املتكررة غخصــــــــــصــــــــــات  ا�باســــــــــتثناء 

   ،الذي ســبقھمليون درهم إمارا�ي بارتفاع هام�ــ�ي مقارنة بالعام   ٧٢٫٩ســتثمارات  اال املا�ــ�ي، وقد بلغ الدخل من 
ُ
مليون   ٢٦٫٩قيمتھ   �ــجلت الشــركة صــا�� ر�ح وأيضــا

 بالعام املا��ي ٪٣٢٫٥، بانخفاض قدره ٢٠٢٠درهم إمارا�ي لعام 
ً
 . مقارنة

 

ا ع�� هذه النتائج 
ً

   ناشـهدفقد    ٢٠٢٠بالنظر إ�� النتائج املالية �� ��اية العام "  أو�ـح سـعادة حمد الشـام�ـ�ي رئيس مجلس إدارة شـركة أماناتو�عليق
ً
 قو�ا

ً
انتعاشـا

  
ً
املـدخالت االســـــــــــــتعـانـة بـاملرونـة التشـــــــــــــغيليـة و   �عود إ�� تطبيق أفضـــــــــــــل املمـارســـــــــــــات �� ، وذلـك٢٠٢٠ �� الر�ع األخ�� مناألداء ع�� محفظتنـا االســـــــــــــتثمـار�ـة ��  وتحســـــــــــــنـا

  م��انية أمانات العمومية وهي�لية رأس املالو�ان لقوة .  ١٩-�وفيدجائحة نذ بداية االســـــــــــــ��اتيجية الذكية من قبل فرق اإلدارة م
ً
   دورا

ً
�� ا�حصـــــــــــــول ع�� هذه  وا�ـــــــــــــحا

 ،و�عزز من النتائج اإليجابية برغم العوامل ا�خارجية املؤثرة   التحديات االقتصــــــادية  . حيث أنھ من خالل م�انة الشــــــركة الرا�ــــــخ اســــــتطاعت أمانات أن تواجھالنتائج

 .إن نتائج محفظتنا االستثمار�ة متم��ة ف

 

ع�� بناء أســـــس أقوى من الناحية التشـــــغيلية ع�� مســـــتوى الشـــــركة وع�� مســـــتوى محفظتنا االســـــتثمار�ة. و�� الوقت الذي تكبدت فيھ   ٢٠٢٠لقد �ان ترك��نا �� عام  

اســــتبا�� ملواجهة هذه التحديات ومواصــــلة ال��ك�� ع�� بناء القيمة ع�� محفظتنا الشــــركة خســــائر من بنود اســــتثنائية �ســــبب إعادة الهي�لة فإن فر�قنا �عامل �شــــ�ل  

 .عالية ة االستثمار�ة مع ضمان استمرار عمل أصولنا بكفاء

 

ديد من هذه التحديات جهناها خالل العام املا��ي قد أثرت ع�� الر�حية �� �عض أصولنا االستثمار�ة، ولكن من ا�جدير بالذكر أنھ تم تجاوز العاإن التحديات ال�ي و 

 بكفاءة عالية، وتم عكس املسار نحو انتعاش قوي أو نمو �� �عض ا�حاالت مثل شركة جامعة أبوظ�ي القابضة وجامعة ميدلسكس د�ي.  

 

ائز األســــــاســــــية لز�ادة أر�احنا قمنا بتحديد الر�   حيث أننا  تحقيق عوائد قو�ة للمســــــاهم�ن، من، فإننا ســــــنعمل �شــــــ�ل أك�� ع�� تحســــــ�ن ر�حيتنا  بالنظر إ�� املســــــتقبل

، من ضــــــم��ا تحســــــ�ن هي�ل رأس املال لدينا �شــــــ�ل أك�� من خالل ال�جوء إ�� ز�ادة محفظة الدين و �ســــــريع االســــــتثمارات �� من النمو ودفع أمانات إ�� مرحل��ا التالية

 ”مليون درهم إمار�ي. ٤٥٦٫٦ نقديةو�جانب ذلك، فإن "أمانات" ال تزال تتمتع �سيولة ، األصول ذات العائد املرتفع

 



 

 

 

، فإن نتائجنا �عكس اســـ��اتيجيتنا االســـتباقية وال�ي ركزت  ٢٠٢٠بالنظر إ�� عام  "  أمانات ومن جانب آخر، أضــاف الدكتور محمد حماده الرئيس التنفيذي لشــركة

 �� الر�ع الرا�ع 
ً
 قو�ا

ً
من هذا العام مع ز�ادة ع�� تقليص التأث��ات القصـــــــ��ة املدى ووضـــــــعت الشـــــــركة �� موقع النمو الطو�ل األمد. وقد شـــــــهدنا �شـــــــ�ل خاص انتعاشـــــــا

 إ��    ٪٦٧٫٠التعليم بنسـبة  الدخل من منصـتنا االسـتثمار�ة �� قطاع 
ً
 بإقبال قوي ع�� الت�ـجيل �� فصـ�� الر�يع والصـيف، إضـافة

ً
مقارنة بالعام املا�ـ�ي وذلك مدعوما

 ٪٢٤٫٦ية ال�ـــحية بنســـبة النجاح �� مبادرات تقليص الت�اليف ع�� منصـــاتنا االســـتثمار�ة.  كما أننا نجحنا بتقليص ا�خســـائر الناتجة عن اســـتثماراتنا �� قطاع الرعا

ــ�ى �� املركز الط�ي الدو��، ومتا�عة وتكثيف جهودنا �� ــاء   مقارنة بالعام املا�ـــــ�ي، وقد تحقق هذا النجاح من خالل ز�ادة قياســـــية ألعداد املر�ـــ املســـــتشـــــفى املل�ي للنســـ

 إ�� ز�ادة عدد املر��ى والنجاح �� إعادة الهي�لة ��
ً
 س�ون. شركة واألطفال، إضافة

 

. حيـث عملنـا ع�� تحـديـد أولو�ـاتنـا االســـــــــــــ��اتيجيـة وال�ي ســـــــــــــتقودنـا إ��  ١٩-لعـام، فقـد قمنـا بتحو�ـل ترك�� أمـانـات للتخطيط إ�� مـا �عـد �وفيـدبينمـا كنـا نق��ب إ�� ��ـايـة ا

 إ�� خلق املز�د من 
ً
املســــتدامة �� الســــنوات  القيمةدورة النمو القادمة من خالل االســــتفادة من الفرص االســــتثمار�ة ال�ي توفرها األزمة العاملية غ�� املســــبوقة، إضــــافة

 إ�� رـ�ائز النمو الرئيســـــــــــــيـة ال
ً
 واعـدة ألمـانـات حيـث أننـا مقـدمون ع�� مرحلـة جـديـدة من النمو اســـــــــــــتنـادا

ً
�ي قمنـا بتحـديـدهـا تحـت القـادمـة. نحن متفـائلون ونرى آفـاقـا

ن حيث األداء والر�حية، إضـافة إ�� ز�ادة االسـتثمارات �� األصـول توج��ات مجلس إدارتنا. وهذه الر�ائز تتضـمن مبادرات اسـ��اتيجية لتحسـ�ن منصـاتنا االسـتثمار�ة م

  ."ن هي�ل رأس املال ا�خاص لدينا�ذات العوائد املرتفعة، وز�ادة تحس

 

من إجما�� رأسمالها املدفوع والبالغ قيمتھ   ٪٨٤مليار درهم إمارا�ي، وهو ما يز�د ع��    ٢٫١جدير بالذكر أن الشركة قامت منذ �شأ��ا ب�خ استثمارات بقيمة إجمالية  

% من إيرادا��ا مع املعاي�� والشروط ال�ي يقوم بتطبيقها 94.8مليار درهم. كما �عد أمانات إحدى الشر�ات املتوافقة مع أح�ام الشريعة اإلسالمية، حيث تتماثل  ٢٫٥

 سوق د�ي املا�� للتوافق مع أح�ام الشريعة اإلسالمية. 

 

 –البيان��اية 

 

 :نبذة عن شركة أمانات القابضة

مليار درهم.  و�عمل الشركة   ٢٫٥شركة أمانات القابضة ش.م.ع �� أك�� الشر�ات املت�املة العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم �� املنطقة برأسمال قدره  

عمل �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم، وتطو�ر و�دارة و�شغيل هذه الشر�ات �� ع�� تأسيس واالستحواذ ع�� شر�ات �   ٢٠١٤املدرجة �� سوق د�ي املا�� منذ عام  

 ٣٠٠، وهو مستشفى متعدد التخصصات يتسع لـ  (IMC) دول مجلس التعاون ا�خلي�� وخارجها. �شمل محفظة أمانات للرعاية ال�حية �ل من املركز الط�ي الدو��

 لھ؛ شركة س�ون العاملية القابضة (س�ون)، مقدم خدمات الرعاية ال�حية املمتدة واملتخصصة وا�حرجة سر�ر و�تخذ من جدة �� اململكة العر�ية السعودي
ً
ة مقرا

 إ�� املستشفى املل�ي للنساء واألطفال
ً
، وهو مستشفى عاملي املستوى يقدم مجموعة مت�املة من خدمات األمومة (RHWC) �� جدة اململكة العر�ية السعودية، إضافة

دمات  لنساء واألطفال �� مملكة البحر�ن. كذلك �شمل محفظة أمانات لقطاع التعليم �ل من شركة �عليم القابضة، و�� مؤسسة تر�و�ة رائدة توفر خوالطفولة  ل

� مجال التعليم العا��؛ �التعليم من مستوى ا�حضانة إ�� الصف الثا�ي عشر �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، شركة جامعة أبو ظ�ي القابضة و�� الشركة الرائدة  

، وشركة
ً
األمر�كية، و�� شركة رائدة �� مجال  BEGiN وجامعة ميديلسكس د�ي وال�ي تمثل أول حرم جام�� خارج مدينة لندن �جامعة ميديلسكس املشهورة عاملًيا

 .�� د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة  (NLCS) " تكنولوجيا التعليم. وتمتلك أمانات أيًضا األصول العقار�ة ملدرسة “نورث لندن �وليجييت

 

  للتواصل مع عالقات املستثمر�ن

  سارة شديد

 رئيس قسم عالقات املستثمر�ن 

����� +971 (0) 4 330 9999  

investor.relations@amanat.com  
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