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 ٢٠٢١إبر�ل  ٢٨ التار�خ:

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

 ئيس التنفيذي  الر 

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

 شركة أمانات القابضة ش.م.ع  اقامت �� عملية بيعإفصاح بخصوص  املوضوع: 

 تحية طيبة و�عد، 

") عن الصفقة("  حص��ا  من   ٪١٠٠بيع  ")  الشركة" أو "أماناتأمانات القابضة ش.م.ع ("شركة  أتمت    ٢٠٢١  إبر�ل  ٢٨��   الصفقةتار�خ واسم ونوع 

 ليمتد.  ٢طر�ق شرك��ا التا�عة تالنت انفستمنتس ش.ذ.م.م �� شركة املال دايركت ا�و��ي 

�� قيمة الصفقة البيع  صفقة  إمارا�ي  ٣٤٩٫٤٠٢٫٩٥٠  قيمة  و�سعمائة   درهم  ألف  واثنان  وأر�عمائة  مليون  وأر�عون  و�سعة  (ثالثمائة 

 وخمسون درهم)

�� مدى   أسباب تنفيذ الصفقة �� تقييم ا�حفظة االستثمار�ة ا�حالية والنظر  تتما�ىي مع أهداف الشركة االس��اتيجية املتمثلة  البيع  أن عملية 

.  إن التخارج من حصة األقلية �� �عليم يتوافق مع أهداف لنموذج املنصة االستثمار�ة ا�خاصة بالشركة مالئمة �ل استثمار  

أمانات أن تصبح مساهم مؤثر �� منصات استثمار�ة متخصصة �� قطا�� ال�حة والتعليم.  من شأن هذه الصفقة أن تمنح  

 أوسع الستكشاف واغتنام فرص استثمار�ة
ً
 تؤدي إ�� نمو وتحس�ن عائدات الشركة.  م��انية أمانات نطاقا

 بأن الصفقة ليست مع أي طرف ذو عالقة.  لطفا نؤكد أطراف الصفقة 

 (مملوكة بال�امل لشركة أمانات القابضة ش.م.ع)  شركة تالنت انفستمنتس ش.ذ.م.م الطرف البائع: 

الصادر   ٢٠١٧لسنة  ١٦(مؤسسة عامة تأسست �� د�ي بموجب القانون رقم  مؤسسة صندوق املعرفةالطرف املش��ي: 

 ) ٢٠١٧أكتو�ر   ١٨بتار�خ 

 .والتمو�ل عن طر�ق شيك بن�ي ٢٠٢١إبر�ل  ٢٨و�تمام الصفقة ��  ٢٠٢١إبر�ل  ٢٠تم توقيع اتفاقية شراء األسهم ��  إتمام الصفقة والتمو�لتار�خ 

ظهور   وميعاد  الصفقة  تأث�� 

 تأث��ها املا��

 وسيظهر    ١٦٠سينتج عن هذه الصفقة صا�� ر�ح قدره  
ً
األثر املا�� للصفقة �� الر�ع املا�� الثا�ي من السنة  مليون درهم تقر�با

 . ٢٠٢١املالية 

 الصفقة.  مفصال �جميع بياناتمرفق طيھ البيان ال�حفي 

 وتفضلوا بقبول فائق االح��ام،

 تامر مر��ي

 العام املستشار 

 أمانات القابضة ش.م.ع. 

 ��خة ا�� السادة هيئة االوراق املالية والسلع 



كة تعل�م القابضة  أمانات أتّمت صفقة تخارج من �ش
ي  ٣٥٠بق�مة 

 مليون درهم إمارايت
عوائد ممتازة محققة  

ع��  ضعف عائد    ٢٫٢يمثل   مليون درهم إمارا�ي، وما   ٢٢٥٪ �� شركة �عليم، ونتج عن هذه الصفقة عائد نقدي إجما�� قدره  ٢١٫٧أمانات بيع حص��ا البالغة  أتّمت   •

 االستثمار 

 تتوائم الصفقة مع األهداف اإلس��اتيجية الهادفة إ�� تنمية املنصات االستثمار�ة وال��ك�� ع�� حصص األغلبية  •

ا�خليج، عن بيع  ")، أك�� الشر�ات العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم ��  الشركة" أو "أمانات أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("  :٢٠٢١أبر�ل    ٢٨د�ي  

")، إحدى أك�� مزودي خدمات التعليم من مرحلة ر�اض األطفال وح�ى التعليم الثانوي �� اإلمارات ا�جموعة" أو "�عليم٪ �� شركة �عليم القابضة ("٢١٫٧حص��ا البالغة  

مليون درهم إمارا�ي متضمن توزيعات األر�اح   ٢٢٥عائد نقدي إجما�� قدره   مليون درهم إمارا�ي إ�� مش��ي اس��اتي��. وقد نتج عن هذه العملية  ٣٥٠العر�ية املتحدة، مقابل 

، ومن املتوقع أن ��جل أمانات صا�� ر�ح من البيع بقيمة ٪ ٢١ضعف كعائد ع�� االستثمار ومعدل عائد داخ�� بنسبة  ٢٫٢ابتداًء من تار�خ االستثمار �� �عليم، والذي يمثل 

 مليون درهم إمارا�ي.  ١٦٠

، وال�ي �عد من أك�� مزودي خدمات التعليم من مرحلة ٢٠١٧٪ بحلول د�سم��  ٢١٫٧ثم زادت حص��ا إ��    ٢٠١٦٪ من �عليم �� أبر�ل  ١٦٫٣استحوذت أمانات سابقا ع�� حصة  

 من خالل 
ً
 .مرافق ممتدة ع�� د�ي وأبوظ�ي ٩ا�حضانة املبكرة والتعليم االبتدائي إ�� الثانوي، وال�ي �عمل حاليا

 ع�� ذلك، فقد أفاد السيد/ حمد الشام�ىي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات:و�
ً
"�عت�� �عليم شركة محلية ذات م�انة بارزة و�� أول استثمار لنا �� قطاع التعليم    عليقا

 �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة. ح�ى اآلن، فإن رحلتنا مع �عليم قد توائمت مع ن�جنا �� دعم النمو والتطو�ر لق 
ً
طاع التعليم �� اإلمارات العر�ية املتحدة. ونحن فخورون جدا

عد األو� 
ٌ
 بالتقدم الذي حققتھ �عليم منذ بدء استثمارنا ��ا. وأود أن أو�ح أن عملية البيع هذه �عت�� خطوة مهّمة ألمانات، حيث أ��ا �

ً
� منذ خمس سنوات وتأ�ي م�حو�ة

نا االس��اتي�� املتمثل �� تقييم محفظتنا ا�حالية ومدى مالءمة �ل استثمار لنموذج منصتنا االستثمار�ة، فقد خرجنا من  ممتاز. وتتوائم تلك ا�خطوة مع هدف �عائد ما��

 حصة األقلية �وسيلة إلعادة تدو�ر األموال النقدية لفرص استثمار�ة أخرى". 

 للقيمة املضافة ال�ي ��دف فر�قنا إ�� تقديمه
ً
 وا�حا

ً
وعدم توافر    ١٩ا للمساهم�ن، برغم البيئة االقتصادية املضطر�ة منذ بداية جائحة �وفيد  "�عت�� هذه الصفقة مثاال

 أوسع الستكشاف واغتنام الفرص ا 
ً
الستثمار�ة ال�ي ستدعمنا �� رحلتنا  بيئة �شطة لالندماج واالستحواذ �� املنطقة، إال أن هذا التخارج منح م��انية أمانات العمومية نطاقا

 . أضاف الشام�ىيوتحس�ن عائداتنا بينما نواصل تقديم قيمة مستدامة للمساهم�ن".  لدفع �جلة النمو 

أمانات: لشركة  التنفيذي  الرئيس  حمادة،  محمد  الدكتور  من   وأضاف  العديد  اج��نا  أن  �عد  �عليم  مع  جنب  إ��   
ً
جنبا حققناها  ال�ي  العديدة  باإلنجازات  نفخر  "نحن 

 �عائدات مالية ممتازة. وأود   رات وقوة فر�ق أمانات، �عدهذه الصفقة �� شهادة ع�� قد    التحديات.
ً
أن تم إدارة عملية التخارج األو�� للشركة �� قطاع التعليم بنجاح مدعوما

 أن أغتنم الفرصة ألشكر املساهم�ن �� �عليم ع�� �عاو��م ومساهما��م ع�� مدى السنوات ا�خمس املاضية". 
ً
 أيضا



 

 
 
 

 
 

 

 

الرعاي �� �ل من قطا��  إ�شاء منصات متخصصة  إ��  وال�ي ��دف  بنا  ا�خاصة  االس��اتيجية  الطر�ق   مع خارطة 
ً
املستقبل، وتماشيا مع  "و�استشراف  والتعليم  ال�حية  ة 

 ع�� التعليم العا�� وا�حضانة املب
ً
زا

ّ
، سيظل توجهنا االستثماري مرك

ً
 مؤثرا

ً
 إ�� الرعاية ال�حية القدرات التشغيلية ال�ي نلعب ف��ا دورا

ً
كرة والتعليم االبتدائي والثانوي، إضافة

 واعدة لهذا العام، وال�ي تمثلت �� استحواذن
ً
ا ع�� مركز �ام��يدج للرعاية الطبية و�عادة التأهيل والقطاعات ال�حية املتخصصة. ونحن نتطلع إ�� االستمرار فيما نراه بداية

عد هذه اإلنجازات من الر�ائز و�عادة التأهيل �� شهر ف��اير، باإلضاف
ٌ
ة إ�� عملية التخارج املر�حة من حصة األقلية �� �عليم، إ�� جانب تحس�ن أداء محفظتنا االستثمار�ة. و�

 أضاف حمادة.األساسية ال�ي تز�د من قدرة أمانات ع�� تحقيق نمو مستدام �� إجما�� عوائد املساهم�ن ". 

 

ساه�ي �عليم وفر�ق اإلدارة �ل التوفيق �� دفع �جلة النمو املستمر للشركة وخدمة ا�جتمع من خالل توف�� �عليم ذات جودة عالية".  "أود أن أغتنم هذه الفرصة لنتم�ى مل

 أضاف الشام�ىي.

 

 إ�� التخارج من االستثمارات  ٌتظهر عملية البيع الناجحة، قدرات أمانات ع�� دورة االستثمار بدًء من االستحواذ املتقن، إ�� إدارة ا�حافظ االستثمار�ة وخلق  
ً
القيمة، وصوال

 مؤ 
ً
 �� منصات متخصصة ل�ل من عند الوقت املناسب. و�ن عملية التخارج من حصة األقلية �� �عليم تتوائم مع الهدف االس��اتي�� ألمانات واملتمثل �� �و��ا مساهما

ً
ثرا

والعائدات الناتجة عن التخارج، فإن الشركة لد��ا الفرصة والسيولة املالية لتسهيل عمليات الغ�� مدينة    قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم. و�النظر إ�� امل��انية العمومية

 تمو�ل استثمارات مستقبلية. 

 

 –��اية البيان–

 

 :نبذة عن شركة أمانات القابضة

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

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

الدو�� (ا�خلي�� وخارجها. �شمل محف  الط�ي  أمانات للرعاية ال�حية �ل من املركز  لـ  IMCظة  التخصصات يتسع  سر�ر و�تخذ من جدة ��    ٣٠٠)، وهو مستشفى متعدد 

�� وا�حرجة  واملتخصصة  املمتدة  ال�حية  الرعاية  خدمات  مقدم  (س�ون)،  القابضة  العاملية  س�ون  وشركة  لھ،   
ً
مقرا السعودية  العر�ية  ا   اململكة  اململكة  لعر�ية جدة 

)، و�� مستشفى عاملية املستوى تقدم مجموعة مت�املة من خدمات األمومة والطفولة للنساء واألطفال �� مملكة  RHWCالسعودية، واملستشفى املل�ي للنساء واألطفال (

لطبية طو�لة األجل و�عادة التأهيل �� عدة تخصصات طبية  ) وهو مزّود رائد �خدمات الرعاية ا CMRCالبحر�ن، إضافة إ�� مركز �ام��يدج للرعاية الطبية و�عادة التأهيل (

قطاع التعليم �ل من شركة جامعة  و�متلك مرافق �� أبوظ�ي والع�ن �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة والظهران �� اململكة العر�ية السعودية. كذلك �شمل محفظة أمانات ل

، أبو ظ�ي القابضة و�� الشركة الرائدة �� مجال التعلي
ً
م العا��؛ وجامعة ميديلسكس د�ي وال�ي تمثل أول حرم جام�� خارج مدينة لندن �جامعة ميديلسكس املشهورة عاملًيا

رات ) �� د�ي، اإلما NLCSاألمر�كية، و�� شركة رائدة �� مجال تكنولوجيا التعليم. وتمتلك أمانات أيًضا األصول العقار�ة ملدرسة “نورث لندن �وليجييت " (  BEGiNوشركة  

 العر�ية املتحدة.

 

  للتواصل مع عالقات املستثمر�ن

  سارة شديد

 رئيس قسم عالقات املستثمر�ن 

����� +971 (0) 4 330 9999  

investor.relations@amanat.com  

 www.amanat.comللمز�د من املعلومات ير�� ز�ارة 
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