
   

 
 

ً تسجل  القابضة أمانات   ملیون درھم إماراتي ۲۳٥٫۳بقیمة  قیاسیة أرباحا
 ۲۰۲۱األول من عام  نصفخالل ال

 

ا ليصل إ��   •
ً
مليون درهم    ٠٫٦مقابل    ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي �� النصف األول من عام    ٢٣٥٫٣�ّجل صا�� الر�ح نمًوا م�حوظ

 .٢٠٢٠عام إمارا�ي �� النصف األول من 

مقابل    ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي �� النصف األول من عام    ٢٥٥٫٦نمو إجما�� الدخل (اإليرادات) �سعة أضعاف ليصل إ��   •
 ٢٠٫٢لي�جل    ٪٢٦٫٨مع انخفاض إجما�� املصروفات بمعدل سنوي  ،  ٢٠٢٠مليون درهم إمارا�ي �� النصف األول من عام    ٢٨٫٢

 . ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي خالل النصف األول من عام 

")، أك�� الشر�ات العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم ��  الشركة"، "أماناتم.ع ("أعلنت شركة أمانات القابضة ش.   : ٢٠٢١  أغسطس   ١٥د�ي  

بواقع �سع    الدخل إجما��  تضاعف  حيث    ؛٢٠٢١  يونيو  ٣٠املن��ية ��    ٢٠٢١السنة املالية  األول من    نصفالعن نتائجها املالية املوحدة عن ف��ة    ،ا�خليج

كما مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة من العام السابق.    ٢٨٫٢مقابل    ٢٠٢١النصف األول من عام  خالل    إمارا�يمليون درهم    ٢٥٥٫٦  مرات ليبلغ

ا لي�جل  الدخل من االستثماراتشهد  
ً
مليون درهم إمارا�ي   ٢١٫٣النصف األول من العام ا�جاري مقابل  مليون درهم إمارا�ي خالل    ٢٥١٫٩  نمًوا م�حوظ

إمارا�ي مليون درهم    ٠٫٦، مقابل  ٢٠٢١األول من عام    نصفخالل ال  إمارا�ي  مليون درهم  ٢٣٥٫٣و�لغ صا�� الر�ح    العام السابق.خالل نفس الف��ة من  

 خالل نفس الف��ة من العام السابق. 

والتعليم خالل النصف األول من    ال�حيةاستثمارات أمانات بقطا�� الرعاية  النتائج القو�ة ال�ي حقق��ا محفظة  �� ضوء    ستثنائيذلك األداء اال أ�ي  و�

تعا�� من مستو�ات ال��اجع ال�ي شهد��ا خالل النصف األول من العام السابق �سبب  ح�ى نجحت �� التصاعدي  النمٍو  المسار  واصلت    وال�ي ،  ٢٠٢١عام  

  التخارج من حص��ا مليون درهم إمارا�ي عن صفقة    ١٦٠نجاح أمانات �� تحقيق أر�اح بقيمة  القوي  ذلك األداء  عزز  . كما  جائحة �وروناتداعيات انتشار  

 عن  
ً
قطاع الرعاية ال�حية املتمثل �� مركز �ام��يدج للرعاية با  ا��استثمار أحدث  املساهمة القو�ة من  �شركة �عليم القابضة خالل أبر�ل املا��ي، فضال

 . CMRCال�حية والتأهيل 

مليون درهم إمارا�ي   ٧٥٫٣فإن صا�� الر�ح سيبلغ    القابضة؛ة أمانات �شركة �عليم  التخارج من حصصفقة   مردود  إستبعادجدير بالذكر أنھ �� حالة  

و�عكس   .العام السابقالف��ة من  ��ا بذاتال�ي �شهدها نتائج الشركة عند مقارنالقو�ة حالة التعا��  ع�� ، مما يؤكد ٢٠٢١خالل النصف األول من عام 

ض إجما�� املصروفات بمعدل سنوي ا انخف، �� ضوء  بالكفاءة التشغيلية  وا�جهود ا�حثيثة لإلرتقاء كذلك التحسن امل�حوظ �� إدارة هي�ل الت�اليف  

 . ٢٠٢١مليون درهم إمارا�ي خالل النصف األول من عام  ٢٠٫٢لي�جل  ٪٢٦٫٨

ا ع�� هذه النتائج،  
ً

الذي أحرزتھ خالل النصف    باألداء اإلستثنائي للشركة،  السيد حمد الشام��ي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات  شادأو�عليق

التخارج من شركة �عليم   مدعوما بصفقة  والتعليم  بقطا�� الرعاية ال�حية   �ا النتائج القو�ة ال�ي حقق��ا استثمارا� األر�اح و   من خاللاألول من العام،  

ا�جودة الفائقة عن  و ،  للمساهم�ن   أفضل عائد استثماري تحقيق    مواصلة  ����ا  قدر ع��    أداء الشركة  دلّ و   .القابضة خالل الر�ع الثا�ي من هذا العام

مما أثمر عن �عظيم االستفادة من حالة  ر،  �والتطو قيادة نحو طر�ق النمو  ال�� توجيھ دفة    ساهم ذلك  وقد  .الس��اتيجية النمو املتطورة ال�ي تتبناها

 . �وروناجائحة التعا�� ال�ي �شهدها السوق عقب القيود ال�ي فرض��ا 

ا خالل النصف األول ي شهد �قطاع الرعاية ال�حية، والب  �ا حفظة استثمارا� �   القوي   داءالنتائج القو�ة ال�ي أحرز��ا أمانات، األ عكس  �و 
ً
ت �عافًيا م�حوظ

مليون درهم إمارا�ي خالل النصف األول من العام ا�جاري، مقابل  ١٩٫٢. فقد ارتفع الدخل من محفظة استثمارات الرعاية ال�حية إ�� ٢٠٢١من عام  



   

مركز �ام��يدج للرعاية ال�حية والتأهيل    مليون درهم إمارا�ي خالل نفس الف��ة من العام السابق. و�أ�ي ذلك بفضل مساهمة  ٣٨٫٧خسائر بقيمة  

CMRC    ف��اير    ��منذ إتمام صفقة االستحواذ الناجحة    ،محفظة استثمارات الرعاية ال�حيةمن  دخل  ال�� إجما��  مليون درهم إمارا�ي    ٢١٫٨بقيمة

ن  . كما شهدت ر�حية االستثمارات األخرى بقطاع الرعاية ال�حية تحسًنا كب�ً�ا خالل النصف األول من العام ا�جاري، مقارنة بنفس الف��ة م املا��ي 

 العام السابق. 

  استثمارات التعليم �� ضوء ارتفاع الدخل من محفظة    واصلت محفظة استثمارات أمانات بقطاع التعليم إحراز نتائج مالية قو�ة،و�التوازي مع ذلك،  

أمانات ة  حص. و�� حالة استثناء مردود صفقة التخارج من  ٢٠٢١األول من عام  نصف  مليون درهم إمارا�ي خالل ال  ٢٣٢٫٨لتبلغ    ٪٢٨٨٫٢بمعدل سنوي  

مليون درهم إمارا�ي خالل النصف األول من العام ا�جاري، وهو نمو سنوي    ٧٢٫٨�شركة �عليم القابضة، سيبلغ الدخل من محفظة استثمارات التعليم  

إ�� نمو ر�حية  ٪٢١٫١بمعدل   التا�عة، باإلضافة  التعليمية  باملؤسسات  القا، بفضل ارتفاع معدالت قيد الطالب  أبو ظ�ي  بضة، واألداء شركة جامعة 

 القوي �جامعة ميديلسكس د�ي خالل نفس الف��ة.

اس��لت ��ا �� البناء ع�� اإلنجازات القو�ة ال�ي  الشركة  عن اع��ازه بنجاح  الدكتور محمد حماده الرئيس التنفيذي لشركة أمانات،    عربمن جانبھ، أ

العام. فقد شهدت االستثمارات التا�عة بقطاع الرعاية هذا  خالل الر�ع الثا�ي من  وتخارج ناجح    م��رةمرة أخرى من ��جيل نتائج  لتتمكن  ا�جاري،    العام

  و قوً�ا  ال�حية �عافًيا  
ً
اازديادا

ً
نجاحها �� ج�ي ثمار املبادرات ال�ي طبق��ا اإلدارة خالل العام السابق    إ�� جانبأعداد املر��ى ال�ي تقوم بخدم��ا،  ��    م�حوظ

الت�اليف.   ترشيد  شهدت��دف  التعليم،    كما  بقطاع  التا�عة  نمو  االستثمارات  وت��ة  التا�عةاستمرار  التعليمية  باملؤسسات  الطالب  ، عالوة ع�� قيد 

ها نتائج قو�ة، ح�ى و�ن تم استبعاد مردود صفقة التخارج من حصة أمانات قثمر عن تحقيالنجاح املشهود �جهود االرتقاء بالكفاءة التشغيلية، مما أ

ا للمستقبل�شركة �عليم القابضة.  
ً
، تواصل اإلدارة جهودها لتعظيم القيمة من جميع استثمارا��ا التا�عة مستفيدة من األسس املتينة وامل�انة  واستشراف

دًما �� طر�ق نمو الر�حية. وجدد حمادة ال��ام اإلدارة بأولو�ا��ا الرئيسية خالل الف��ة القادمة املتمثلة �� دفع أمانات، ومض��ا قالرائدة ال�ي تحظى ��ا  

نمو  سواء من خالل فرص جديدة تدعم بدورها  .  يتجاوز املستو�ات امل�جلة بالسوق   للمساهم�ن �جلة النمو والر�حية وتحقيق أفضل عائد استثماري  

، فنحن مستمرون بال��ك�� ع�� بناء االستثماري   نانموذجاس��تيجية  توافق مع  ناجحة ت تخارج  صفقات    ، أو من خالل�ش�ل أوسعمنصاتنا االستثمار�ة  

 القيمة مع أفضل العوائد االستثمار�ة للمساهم�ن. 

من إيرادا��ا مع املعاي�� والشروط    ٪٩٩٫٧إحدى الشر�ات املتوافقة مع أح�ام الشريعة اإلسالمية، حيث تتماثل  �عد من  أمانات  من ا�جدير بالذكر أن  

 ال�ي يقوم بتطبيقها سوق د�ي املا�� للتوافق مع أح�ام الشريعة اإلسالمية. 
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 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.   ٢٫٥أك�� 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

ـــــر�  ـــــغيل هذه الشــ ـــــحية �ل من املركز الط�ي الدو�� (و�دارة و�شــ ـــــمل محفظة أمانات للرعاية ال�ــ )،  IMCات �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� وخارجها. �شــ

 لھ، وشركة س�ون العاملية القابضة (س�ون)،    ٣٠٠وهو مستشفى متعدد التخصصات يتسع لـ 
ً
سر�ر و�تخذ من جدة �� اململكة العر�ية السعودية مقرا

)، و�� RHWCل�ـــحية املمتدة واملتخصـــصـــة وا�حرجة �� جدة اململكة العر�ية الســـعودية، واملســـتشـــفى املل�ي للنســـاء واألطفال (مقدم خدمات الرعاية ا

للرعاية  مستشفى عاملية املستوى تقدم مجموعة مت�املة من خدمات األمومة والطفولة للنساء واألطفال �� مملكة البحر�ن، إضافة إ�� مركز �ام��يدج

ــــــات طبيــة و�متلــك مرافق �� CMRCة التــأهيــل (الطبيــة و�عــاد ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ ) وهو مزّود رائــد �خــدمــات الرعــايــة الطبيــة طو�لــة األجــل و�عــادة التــأهيــل �� عــدة تخصــ

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

 بو ظ�ي القابضــة و�� الشــركة الرائدة �� مجال التعليم العا��؛ وجامعة ميديلســكس د�ي وال�ي تمثل أول حرم جام�� خارج مدينة لندن �جامعةجامعة أ

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

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