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(جامعة أبوظبي القابضة نما القابضة )شركة 
ً
ألمانات تستحوذ على  ملحفظة التعليم العالي التابعة سابقا

 كلية ليوا للتكنولوجيا 

 

الرائدة في  نما مكانةمن   الخوارزميجامعة  ليوا و  على كل من كليةتعزز عمليات االستحواذ  

خالل إنشاء محفظة   وذلك منأبو ظبي،  سوق  مجال التعليم العالي الخاص والتدريب املنهي في  

 .طالب 10,000 أكثر مناحتياجات متكاملة قادرة على تلبية 

ك  تمويل  اال تم  عمليتي  من  قبل  ل  من  كامل  نماستحواذ  من وذلك  ،  بشكل  مزيج  خالل  من 

 .السيولة النقدية والديون 

مع خطة أمانات االستراتيجية لبناء   لنما القابضةيتماش ى التوسع في محفظة التعليم العالي  

باالشتراك مع جامعة ميدلسكس دبي،   ،الخاص   منصة إقليمية رائدة في مجال التعليم العالي

أساسيين   رائدين  فإن منصة التعليم العالي للشركة تضم  أمانات،   من٪  100اململوكة بنسبة  

التعليمية حتياجات اال على تلبية مع القدرة أبوظبي ودبي،  إمارتي منالقطاع الخاص في كل في 

 .طالب 14,000 حوليل

 على عملية  
ً
رئيس مجلس بن حرمل الظاهري،    سعيد  االستحواذ، قال الدكتور عليوتعليقا

 في مجال التعليم   20"منذ ما يقارب    :شركة نما القابضةإدارة  
ً
 رائدا

ً
 ونحن نلعب دورا

ً
عاما

على  تدل  ليوا ملجموعتنا  أبوظبي، وإضافة  في سوق  الشركات  املنهي وتدريب  والتدريب  العالي 

 ".التزامنا بتوفير خيارات تعليمية عالية الجودة للطالب في اإلمارات وخارجها 

ستحواذ هذه، قمنا بزيادة نمو منصتنا التعليمية "من خالل عمليات اال   وأضاف الدكتور علي

لتضم ثالث عالمات تجارية رائدة في مجال التعليم العالي؛ جامعة أبوظبي والخوارزمي وليوا، 

أحرام جامعية. نحن   ستة طالب من خالل    10,000الذين يقدمون خدمات تعليمية ألكثر من  

النمو املتكامل من خالل الت إلى زيادة حجم  التعليمية لدينا نتطلع  وسع في تقديم الخدمات 

 إلى جنب مع أمانات بهدف االستمرار في خلق القيمة ملساهمينا 
ً
 ".جنبا

أماناتو  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  الشامس ي،  عبد هللا  حمد  السيد  سعداء    :قال  “نحن 

   ،أبوظبيالرائدة في مجال التعليم العالي في سوق  ة  ضالقاب  نماليوا إلى محفظة  بإضافة  
ً
 إيمانا

والتنوع  منا   التوسع  زيادة  عنهم    نمافي  بأن  الكفاءةتحس  و اإليرادات  في  نمو  سينتج  في    ن 

 ". ةالتشغيلي

هي    الشامس يواختتم   الصفقة  وفريق  برهان"هذه  أمانات  بين  القوية  الشراكة  نما   على 

تتماش ى مع استراتيجيتنا التي  بن حرمل الظاهري، و   سعيد  الدكتور علي  إدارةتحت  القابضة  

مع خلق قيمة ملساهمينا النمو عملية  تدفع بدورها التيو تراكمية  عوائدذات  صفقاتلتنفيذ 

  " . على املدى الطويل

 . 2018القابضة في مارس  نما٪ في 35استحوذت أمانات على حصتها البالغة 

 

 

 
 

 

 

(، "الشركة" أو  "أمانات"  أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع )   :2022  يونيو   13دبي  

الساحة  على  والتعليم  الصحية  الرعاية  قطاعي  في  العاملة  االستثمارية  الشركات  أكبر  وهي 

 ) ()"نما" الخليجية، عن استحواذ نما القابضة  
ً
على   ) شركة جامعة أبوظبي القابضة سابقا

  .("ليوا")٪ من كلية ليوا للتكنولوجيا 100

أبو  جامعة  القابضة  شركة  تغيير  ظبي  عن  التجاري أعلنت  نما  اسمها   القابضة    إلى 
ً
مواكبة

 الستراتيج
ً
تها في تطبيق خطط التوسع وبما يعزز إسهاماتها يللتطور الذي تشهده نما وترجمة

 الخمسين املقبلة.  األعوام في خدمة االقتصاد الوطني خالل

بعد إتمام  وذلك  العام،    خالل هذا  لنما  من نوعها  الثانيةهي  تعتبر صفقة االستحواذ على ليوا  

، والتي "(زمير الخوا)"٪ املتبقية في كلية الخوارزمي الدولية  49ستحواذ على حصة  عملية اال 

   .٪ من الخوارزمي100 لنسبة نمانتج عنها امتالك 

 مزودحيث تعتبر    ،1993في  للتكنولوجيا    كلية ليواتأسست  
ً
 رئيسي  ا

ً
طالب في   1,700  لحوالي  ا

البكالوريوس  برامج  من  مجموعة  الجامعة  تقدم  أبوظبي.  في  الخاص  العالي  التعليم  مجال 

 والهندسة. وعلوم الصحةوالدبلوم في مجاالت األعمال وتكنولوجيا املعلومات واإلعالم 

 

شركة جامعة أبو ظبي القابضة ) )"نما"( نما القابضة استحوذت

 
ً
( "ليوا")من كلية ليوا للتكنولوجيا  ٪100على ( "(ADUHC)" سابقا

 في أبوظبي 
ً
إلى إجمالي عدد الطالب  طالب 1,700 حوالي مضيفة

 التابعة للمجموعة

للتعليم العالي والخدمات    كمزود رائد  نمايعزز هذا االستحواذ مكانة  

ثالثة أصول رائدة عبر    طالب  10,000  ألكثر مناملهنية في أبوظبي،  

 في السوق 

معهذه  تتماش ى   منصة  لبناء  االستراتيجية    أماناتخطة    الصفقة 

رائدة   الإقليمية  مجال  العالي في  املنصة  بمقدرة  ،  تعليم  على  هذه 

جامعتي    طالب  14,000  حوالي احتياجات  تلبية   وجامعة    نمافي 

 ميدلسكس دبي 

 -النهاية  -
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 القابضة نبذة عن شركة أمانات 

. وتعمل الشرررررركة املدرجة في إماراتي  مليار درهم  2.5العاملة في قطاعي الرعاية الصرررررحية والتعليم على السررررراحة اإلقليمية بإجمالي رأسرررررمال مدفوع يبل    االسرررررتثماريةشرررررركة أمانات القابضرررررة ش.م.ع هي أكبر الشرررررركات 

عمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشررررررغيل هذه الشررررررركات في منطقة الشرررررررق أتأسرررررريس واالسررررررتحواذ على الشررررررركات العاملة في قطاعي الرعاية الصررررررحية والتعليم ودمجها بنموذ   العلى   2014سرررررروق دبي املالي منذ عام 

مركز متخصررري في تقديم خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة األمد، وتمتد فروعل إلى مدن   ، وهو (CMRCمركز كامبريد  للرعاية الصرررحية والتأهيل )األوسرررط وخارجها. وتشرررمل محفظة أمانات للرعاية الصرررحية 

دة في تقديم خدمات الرعاية الصررحية املمتدة واملتخصررصررة والحادة، وتقع في أبوظبي والعين بدولة اإلمارات، ومدينة الظهران باململكة العربية السررعودية، باإلضررافة إلى شررركة سرركون العاملية القابضررة )سرركون(، الرائ

 RHWCاء واألطفال )مدينة جدة باململكة العربية السرررعودية، وكذلك املسرررتشرررفل امللكي للنسررر 
ً
ألرقى املسرررتويات العاملية، والتي تشرررمل خدمات الرعاية الصرررحية   (، وهو مسرررتشرررفل يقدم باقة متكاملة من الخدمات وفقا

( القابضررررة  نماللنسرررراء واألطفال ويقع في مملكة البحرين. وتشررررمل محفظة أمانات لقطاع التعليم 
ً
، وجامعة في اإلمارات العربية املتحدة تعليم العاليفي مجال الئد زود رام، وهي )شررررركة جامعة أبو ظبي القابضررررة سررررابقا

، وهي شررررركة تكنولوجيا  BEGiNصررررة صررررغيرة من شررررركة  حألمانات  ة الداعمةتضررررمن املنصرررر التي تعد من أشررررهر الجامعات العاملية. وتخار  مدينة لندن، و   حرم جامعي لجامعة ميديلسرررركس  هي أول ميديلسرررركس دبي، و 

  ، وتمتلك أماناتجوائز ومقرها الواليات املتحدةتعليم حائزة على 
ً
( في دبي باإلمارات العربية املتحدة واألصرول العقارية ملركز كامبريد  للرعاية الصرحية  NLCSاألصرول العقارية ملدرسرة "نورث لندن كوليجييت") أيضرا

 .مارات العربية املتحدةباإل في أبو ظبي  (CMRCوالتأهيل )
 

  عالقات املستثمرينللتواصل مع  

 رئيس قسم عالقات املستثمرين  -  سارة شديد

9999 330 4 (0 )971 + 

investor.relations@amanat.com  

 www.amanat.com  زيارةللمزيد من املعلومات يرجى 
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