
   

 أر�اح  حققتأمانات 
ً
 ة قياسي ا

    ٢٠٢١خالل �سعة أشهر من عام  إمارا�ي مليون درهم ٢٧٣٫٨بقيمة 
 مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة من العام السابق ٢٧٫٢مليون درهم إمارا�ي مقابل  ٣٠٥٫٣��جيل إجما�� دخل  •

مليون درهم إمارا�ي خســــائر خالل نفس الف��ة من   ١١٫٩، مقابل  ٢٠٢١إمارا�ي خالل أول �ســــعة أشــــهر من عام  مليون درهم    ٢٧٣٫٨��ــــجيل صــــا�� ر�ح قيا�ــــ�ي بقيمة  •

  ٢٠٢٠عام  
ً
املركز الط�ي الدو�� باململكة �شـــــركة �عليم القابضـــــة و   عن صـــــفقات التخارج الناجحة من حصـــــة األقليةمليون درهم إمارا�ي   ٢٠٣ �اقيم�  بأر�اح، مدعوما

 السعوديةالعر�ية 

 املستقبلية اتستثمار ال ا تمو�لل مليون درهم إمارا�ي،  ٨٧٢النقدية إ�� السيولة مستو�ات  ارتفاعركز املا�� �� ضوء املا�حفاظ ع�� قوة   •

 

ة  أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع (أمانات)، و�� أك�� الشر�ات املت�املة العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم ع�� الساح   :٢٠٢١  نوفم��   ٩د�ي  

 خالل  حيث أحرزت    ؛٢٠٢١  سبتم��   ٣٠املن��ية ��    ٢٠٢١السنة املالية  من  أول �سعة أشهر  ا�خليجية، عن نتائجها املالية املوحدة عن ف��ة  
ً
 م�حوظا

ً
تلك الشركة تقدما

مليون درهم إمارا�ي    ٢٧٫٢مليون درهم إمارا�ي وهو نمو م�حوظ مقابل    ٣٠٥٫٣و �جلت الشركة إجما�� دخل    صعيد تحقيق األولو�ات االس��اتيجية املعلنة.  ع��الف��ة  

مليون درهم إمارا�ي خالل أول �سعة أشهر من العام ا�جاري   ٨١٫٥لي�جل    خالل نفس الف��ة من العام السابق. كما تضاعف الدخل من االستثمارات بواقع ست مرات 

مليون درهم إمارا�ي خالل أول �سعة   ٢٧٣٫٨مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة من العام السابق. وقد أثمر ذلك عن ��جيل صا�� ر�ح قيا��ي بقيمة    ١٢٫٦مقابل  

 .  ٢٠٢٠�ي خسائر خالل نفس الف��ة من عام مليون درهم إمارا ١١٫٩، مقابل ٢٠٢١أشهر من عام 

  األقلية �شركة �عليم القابضةعن صفق�ي التخارج من حصص    إمارا�ي  مليون درهم   ٢٠٣بقيمة    عائدعكس النمو القوي لصا�� الر�ح نجاح الشركة �� تحقيق  وي

مع تحقيق عائدات نقدية بقيمة   ل شهري أبر�ل وسبتم�� املاضي�ن ع�� التوا�� واملركز الط�ي الدو�� باململكة العر�ية السعودية، وال�ي نجحت أمانات �� إتمامهما خال

مليون درهم إمارا�ي خالل أول �سعة    ٥٦٫٤إ��  التخارج املذ�ورت�ن) ارتفع  استبعاد مردود صفق�ي    �عدجدير بالذكر أن صا�� الر�ح املعدل (ومما هو  .  مليون درهم  ٧٨٣

والقدرات    األسس املتينةشهادة قو�ة ع��    النمو املتواصل لصا�� الر�حذلك  . ويعد  ٢٠٢٠مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة من عام    ٠٫٧مقابل    ٢٠٢١أشهر من عام  

 عن  ،  استثمارات أماناتمحفظة  الرا�خة ال�ي تحظى ��ا  
ً
وال�ي نتج ع��ا   إلدارة،نجاح خطط تحس�ن هي�ل الت�اليف واالرتقاء بالكفاءة التشغيلية ال�ي تتبناها افضال

 . ٢٠٢١من عام  أول �سعة أشهرمليون درهم إمارا�ي خالل  ٢٥٫٣لي�جل  ٪٣٥إجما�� املصروفات بمعدل سنوي �� ض اانخف

ارتفع الدخل  فقد    .٢٠٢١من عام    �سعة أشهر  والتعليم خالل أول   بقطا�� الرعاية ال�حية  �ااستثمارا�محفظة  ع�� صعيد  وقد نجحت أمانات �� ��جيل نتائج قو�ة  

، و�تحسن قدره    ٢٠٢٠مليون درهم �� الف��ة املماثلة من    ٤١٫٩مقابل خسارة    مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة   ٢٦٫٧من محفظة استثمارات الرعاية ال�حية إ��  

درهم  ٦٨٫٦ �شهدهاإمارا�ي  مليون  ال�ي  القو�ة  التعا��  حالة  بفضل  �خسائر  ،  امل�حوظ  بال��اجع  مدعومة  نتائج  ،  وتحسن  س�ون،  للنساء  شركة  املل�ي  املستشفى 

�� إجما�� الدخل من محفظة استثمارات الرعاية ال�حية،  CMRCمركز �ام��يدج للرعاية ال�حية والتأهيل من ، باإلضافة إ�� املساهمة القو�ة )RHWCواألطفال (

محفظة استثمارات الرعاية ال�حية   ألداء  امل�حوظ  تحسنالو�أ�ي    الل ف��اير املا��ي.مليون درهم، منذ إتمام صفقة االستحواذ الناجحة عليھ خ  ٤٣٫٧وال�ي بلغت  

وفعالية   جدارة ال�ي نفذ��ا الشركة، وال�ي تجسد بوضوح  والتطو�ر  نجاح اس��اتيجية إعادة الهي�لة    إ�� قدرة أمانات ع�� تنفيذ عمليات االستحواذ �عوائد مم��ة و���  

 إدارة استثمارا��ا، ومردوده ع�� ترسيخ م�ان��ا الرائدة �� األسواق ال�ي �عمل ��ا. �� أمانات  ه الذي تتبنا املت�امل املن�ج

مليون درهم إمارا�ي خالل أول �سعة أشهر من    ٥٤٫٨�جل دخل بقيمة  لت  اإليجا�ي  مسار النمو  محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم  ، واصلتو�التوازي مع ذلك

قد ارتفع الدخل من جامعة ميديلسكس د�ي بمعدل ف . ٪١مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة من العام السابق، وهو نمو سنوي بمعدل   ٥٤٫٥، مقابل ٢٠٢١عام 

 عن انخفاض ٢٠٢١من عام    خالل أول �سعة أشهر  مليون درهم إمارا�ي  ١٧٫٠ليبلغ    ٪٣سنوي  
ً
، بفضل نمو معدل قيد الطالب، وارتفاع الرسوم الدراسية، فضال

،  ٢٠٢١خالل أول �سعة أشهر من عام    مليون درهم إمارا�ي   ١٨٫٦  أو ما �عدل  ٪١١معدل  تراجعا �� الدخل بشركة جامعة أبو ظ�ي القابضة    وقد �جلت  الت�اليف.

بأنھنتيجة مصروفات االس��الك االستثنائية   العام ا�جاري، علًما  الثالث من  الر�ع  استبعاد مصروفات االس��الك االستثنائية   ال�ي �جل��ا الشركة خالل  �� حالة 

، مقارنة بنفس الف��ة من العام ٢٠٢١خالل أول �سعة أشهر من عام  مليون درهم إمارا�ي    ٢١٫٤شركة جامعة أبو ظ�ي القابضة إ��  املذ�ورة، س��تفع الدخل من  

مليون درهم إمارا�ي خالل أول    ٢٤٫٩إ��    ٪١٠) بمعدل سنوي  NLCSارتفع الدخل من عقود التأج�� التمو��� ألصول مدرسة "نورث لندن �وليجييت"(كما    بق.السا

 ، حيث �عكس ذلك املردود اإليجا�ي للتوسعات ال�ي نفذ��ا الشركة �� املرافق التا�عة للمدرسة.٢٠٢١�سعة أشهر من عام 

من خالل االستحواذ   NLCS�� سبتم�� هذا العام، أعلنت الشركة عن إطالق منصة البنية التحتية االجتماعية الستكمال ملكي��ا ا�حالية لألصول العقار�ة لشركة  

 االستثمار�ة. بدورها ر�ائز النمو لشر�ات محفظة أماناتتدعم منصة البنية التحتية سو �� أبو ظ�ي.  CMRCع�� األصول العقار�ة التا�عة ل 



   

ا
ً

  االق��اب  مع بال��امن لشركةل  القوي  والتشغي��  املا�� داءباأل  اع��ازه  عن أمانات، شركة إدارة مجلس  رئيس الشام��ي، حمد  السيد أعرب النتائج، هذه ع��  و�عليق

   يمثل  الذي  ؛ا�جاري   العام  اختتام  من
ً
  �جيل �  ��  ونجحت  والر�حية  النمو  مسار  أمانات  تاصل و   العام،  من  أشهر  �سعة  أول   مدار  فع��  .أمانات  نجاح  بقصة  مم�ً�ا  فصال

ا  تحسًنا  أمانات  استثمارات  محفظة  شهدت  كما  االس��اتيجية.  أهدافها  تحقيق  نحو  قدًما  امل��ي  مع  قياسية،  مستو�ات
ً
 من   التخارج  صفقة  نجاح  ضوء  ��  ،م�حوظ

 مليون   ٨٠٠  بقيمة  عائد  تحقيق   ��  جميًعا  وساهمت  ا�جاري،  العام  خالل  �ا�فذن  ال�ي  ةجحانال  التخارج  ات صفق  ثا�ي  و��  )،IMC(  الدو��  الط�ي   املركزب  األقلية  حصة

  طور��ا   ال�ي  النمو   اس��اتيجية  إ��  واستناًدا  ، ٢٠٢١  عام  خالل  الشركة  أحرز��ا  ال�ي  القو�ة  اإلنجازات  ضوء  و��  .املساهم�ن  للسادة   العائد   �عظيم  مع  تقر�ًبا،  درهم 

  ق، اسو األ   �شهدها  ال�ي  اإليجابية  املتغ��اتو   )،١٩  –  (�وفيد  ف��وس  انتشار  أزمة  من  التعا��  موجة  من  االستفادة   �عظيم  ع��  أمانات  بقدرة   ثقتھ  الشام��ي  أكد  اإلدارة،

 العالقة.  ذات األطراف �جميع اإليجا�ي واملردود العائد �عظيمو  املستدام والنم من جديدة  مرحلة إ�� لالنطالق

اوا
ً
اف   استثنائي  استثماري   عائد  تحقيق  أجل  من  جهودها  ستواصل  الشركة  أن أمانات، لشركة  التنفيذي  الرئيس  حماده  محمد  الدكتور   أو�ح  للمستقبل،  ستشر

 ودراسة   ا�حالية  االستثمارات  من  القيمة  �عظيم   ع��  ل��كز  �عناية  تصميمها  تم  اس��اتيجية  تب�ي  ع��   وذلك  بالسوق،  امل�جلة  املستو�ات  يتجاوز   املساهم�ن  للسادة 

  إيجا�ي تأث��  إحداث سبيل �� جهودها تواصل الشركة أن حماده  ضافوأ .التا�عة ستثمارات اال  مختلف ب�ن الت�امل �عز�ز  �� �ساهم واعدة  استحواذ  صفقات وتنفيذ

 ل �التحو   أجل  من  حثيثة  اجهودً   احاليً   الشركة  تبذل  كما  والتعليم.  ال�حية  الرعاية  قطا��  عيدص  ع��  ��ا  حتذىيُ   جديدة   معاي��   وصياغة  ��ا،  �عمل  ال�ي  ا�جتمعات  ع��

   ،املنطقة  ��  التا�عة  �ااستثمارا�  جميع�   الرق�ي
ً

  والتعليم.   ال�حية  الرعاية  بقطاعات  التطلعية  خططها  تنفيذ  ��   ا�خلي��  التعاون   مجلس   دول   ح�ومات  دعم  عن  فضال

 استثمارا��ا  من  مستفيدة   ،بلدا��م  و���  من   املر��ى  نقل  و�سهيل  نطقةامل  مستوى   ع��  العالجية  السياحة  بمنظومة  االرتقاء  ع��  الشركة  حرص  حماده   أكد  اًما،وخت

  ع��  بجدارة   والتفوق   املنافسة  ع��  قدرة ال  لد��او   ،ا�جودة   فائقة  املتخصصة  الطبية  ا�خدمات  من  مت�املة  باقة  تقدم  �يوال  ،ال�حية  الرعاية  مجال  ��  الشاملة

 األخرى. الناشئة األسواق �� املثيلة ا�خدمات

 –��اية البيان–

 نبذة عن شركة أمانات القابضة 

مليار  ٢٫٥يبلغ مال مدفوع  شركة أمانات القابضة ش.م.ع �� أك�� الشر�ات املت�املة العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم ع�� الساحة اإلقليمية بإجما�� رأس

وذج مودمجها بن ع�� تأسـيس واالسـتحواذ ع�� الشـر�ات العاملة �� قطا�� الرعاية ال�ـحية والتعليم  ٢٠١٤درهم. و�عمل الشـركة املدرجة �� سـوق د�ي املا�� منذ عام 

فظة أمانات للرعاية ال�ـــــحية شـــــركة ســـــ�ون العاملية تطو�ر و�دارة و�شـــــغيل هذه الشـــــر�ات �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� وخارجها. و�شـــــمل محإ�� جانب ،  اعمالها

باإلضافة إ�� املستشفى   القابضة (س�ون)، الرائدة �� تقديم خدمات الرعاية ال�حية املمتدة واملتخصصة وا�حادة، وتقع �� مدينة جدة باململكة العر�ية السعودية،

ا�خدمات وفًقا ألر�� املســـــــتو�ات العاملية، وال�ي �شـــــــمل خدمات الرعاية ال�ـــــــحية للنســـــــاء  )، وهو مســـــــتشـــــــفى يقدم باقة مت�املة من RHWCاملل�ي للنســـــــاء واألطفال (

مركز متخصــــص �� تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طو�لة   ، وهوCMRCمركز �ام��يدج للرعاية ال�ــــحية والتأهيل  ، وكذلك واألطفال و�قع �� مملكة البحر�ن

و�شــــــــمل محفظة أمانات لقطاع التعليم شــــــــركة جامعة أبو لع�ن بدولة اإلمارات، ومدينة الظهران باململكة العر�ية الســــــــعودية.  األمد، وتمتد فروعھ إ�� مدن أبوظ�ي وا

ميديلســـكس ال�ي �عد ظ�ي القابضـــة، و�� الشـــركة الرائدة �� مجال التعليم العا��، وجامعة ميديلســـكس د�ي، وال�ي تمثل أول حرم جام�� خارج مدينة لندن �جامعة 

، باإلضافة إ�� العقارات  ) �� د�ي باإلمارات العر�ية املتحدة NLCSأشهر ا�جامعات العاملية. وتمتلك أمانات أيًضا األصول العقار�ة ملدرسة "نورث لندن �وليجييت"(  من

 �� أبو ظ�ي ، اإلمارات العر�ية املتحدة. CMRCالتا�عة ل 
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