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 نمو  تحققأمانات 
 
 قوي ا

 
 2022من عام  الربع األول خالل  األرباحلصافي  ا

 

 

  2022مسررررررررر هل العام ا       في   حقق انطالق  قوي العام املاضررررررررر    ل الشرررررررررر   خالل  أحرزتها  

  
 
 مس ل 

 
   نموا

 
 مع تق مهذا الربع  في لصافي الربح  قويا

 
 ملحوظ  ا

 
االستراتيجي   تنفيذ على صعي    ا

 تعظيم القيم  على امل ى الطويل.الهادف  إلى 

وأضرراا الشررامأرر   أة محفظ  اسررأممارات أمانات رقطاة الرعا   التررحي  وال عليم واصررل   

عرررررام   رررررررررررر يرررررل ن رررررامن قويررررر  خالل الربع األول من  لهرررررا رغم  ،  2022تسر ال حررررر  رررررات اله    عر  

 .االق صاد على مس وى أسواق العالم

   النتائج املالية والتشغيلية املوحدة

رررررررررحي   رررررررررأممارات الرعا   التر رررررررررل  محفظ  اسر رررررررررنو  ملحوظ ، ت  تسرررررررررر يل مع ال في واصر نمو سر

م عوم  رأدائها القو  خالل العام السررررررررارق، فق  تخرررررررراع  ال خل من محفظ  اسررررررررأممارات  

إماراتي خالل الربع األول من مليوة درهم   14.0الرعا   الترررررحي  رواقع خمت مرات ل سررررر ل 

 مليوة درهم إماراتي خالل نفت الفترة من العام السارق. 2.5، مقارل 2022عام 

املسررررررررررررررررراهمرررر  القويرررر  من مر ت هررررام ر رررر   للرعررررا رررر  الترررررررررررررحيرررر  وال ررررأهيررررل  هررررذا األداس  ويعكت 

 "(CMRC)"  ررررررررررررحيرر  خالل الربع األول من   على ررررررررررررأممررارات الرعرا ر  التر إجمررالي ن ررامن محفظرر  اسر

، مقارل مساهم ها في ن امن شهر مارس فقط خالل الربع األول من العام املاض  .  ا  ار   العام

رررررررررررررراس واأل فررال  ررررررررررررف  املل ي لل سر ررررررررررررأشر ررررررررررررررامر املسر ررررررررررررررل تراجع خسر  مررا  ررأتي هررذا النمو القو  رفخر

“(RHWCفي البحرين، حير  تخررررررررررررراعفر )”ررررررررررررف  خالل الربع األول من العرام      إ رادات ررررررررررررأشر املسر

 .2022خالل الربع األول من عام  شر   س وة   تحسن أداس راإلضاف  إلى،  ا  ار  

على صررعي  رخر، ارتفع ال خل من محفظ  اسررأممارات أمانات رقطاة ال عليم رمع ل سررنو   

3  
 
رررررررررررر ال عرررررام    32.6% مسر إمررررراراتي خالل الربع األول من   2022مليوة درهم 

 
مررررر فوعرررررا رنمو    ، 

 تسررررر يل رفخرررررل ارتفاة مع ل٪، 13  سرررررب ر ("MDX") جامع  مي  لسررررركت دبيمن اإلرادات  

الرررر خررررل   جررررامعرررر  أروظض  القررررارخرررررررررررررررر     فيالطالب. وقرررر  أذمر علررررد عن ا حرررر  من أذر ان فررررا  

("ADUHC")    .  ويأتي  خالل الربع األول من العام ا  ار  مقارن  رنفت الفترة من العام املاضرررر

رررررررررررر   ان فرراعلررد على خلفيرر    رررررررررررررراعررات املسر نظررام   الى تطبيق  ةدالعو   لرر  للطلبرر   عرر   عرر د السر

وعلد مقارل  ،  جامح  هورونارفع اإلجراسات االحترازي  امل علق  رأزم    سرر  ا حخررور املباشررر 

رررررررررررر   أذنرررراس فر  اإلجراسات   املرررراضر عرررر  خالل الربع األول من العررررام  تطبيق نظررررام ال عليم عن  خ

 .االحترازي 

ر  امن الشرر    ، الرئيس التنفيذي لشارتة أمانا،،هجانبه، أشاا  الدتتو  ممدد حدا   من

 
 
رررررررررررر هررا قرر مررا وب ط  ذررار رر  نحو تحقيق    خالل الربع األول من العررام ا  ررار ، وهو مررا  ي رر  مخر

 .للعام ا  ار  له   أه اا النمو القو  املخطط

الفرص الواعر ة املطروحر  رقطرااي الرعرا ر  لر ههرا مجموعر  من على أة الشرررررررررررررر ر   هوأ ر  حمراد

ا  نال وسرع رمحفظ   سرأممار ولال تحسرنة هي ل رأس املال،  ونحن نعمل على  الترحي  وال عليم

 .االسأمماري 

 
 
ررررررررررررأممرراريرر  القويرر     هالرر   ور حمرراد   رر   أوخ ررامررا ررررررررررررأممررارات على أة محفظرر  أمررانررات االسر   واالسر

 ياملسرررررررر قبل
 
 وتطويرها رصررررررررف  مسرررررررر  ام   سررررررررأممارياال  رمنصرررررررراتناال وسررررررررع  منسرررررررر مكننا   معا

 .الشر   مساهمنة العام ة على القيم زيادة   من االس مرار فيلن مكن 

 

 

 
 

 

 

(،  " الشررررر  " أو   " أمانات" أعلن  اليوم شررررر   أمانات القارخرررر   .م.ة ) :2022مايو   11 بي  

العامل  في قطااي الرعا   الترررررررررحي  وال عليم على السررررررررراح   االسرررررررررأمماري وهي أ  ر الشررررررررررهات  

ررررررررررررنرر  املراليرر     العررامر ة إلىا خليجيرر ، عن ن ررامجهررا املراليرر  املوحر ة     2022فترة الربع األول من السر

 .2022مارس  31املن هي  في و 

مليوة درهم إمررراراتي خالل الربع األول من عرررام   46.9  وقررر ره  دخرررلإجمرررالي    حققررر  الشرررررررررررررر ررر 

خالل نفت الفترة من العررام السرررررررررررررررارق.   إمرراراتيمليوة درهم   42.0% مقررارررل  12  رمعرر ل 2022

ررررررررررررأممرارات اله  تم ال  رار  م هرا خالل  وارتفع إجمرالي ال خل املعر ل ) ررررررررررررأبعراد مردود االسر  عر  اسر

  إمررراراتي مليوة درهم    33.5مقررراررررل  إمررراراتي  درهم    مليوة   46.9ليبلغ   %40( رمعررر ل  2021عرررام  

 خالل نفت الفترة من العام السارق.

ررررررررررررررافي الربح   ،  إمرراراتي مليوة درهم   32.1ليبلغ    خالل هررذا الربع%  39املعرر ل ر سررررررررررررربرر   وارتفع صر

رررررررررررل النمو القو    23.1مقارل   رررررررررررارق، رفخر مليوة درهم إماراتي خالل نفت الفترة من العام السر

  املع ل  قبل خصرررررررررررم الخررررررررررررام  والفوام  واإل فاس إلجمالي ال خل املع ل.  ما ارتفع  األرباح 

  29.3، مقررارررل  2022خالل الربع األول من عررام    إمرراراتيمليوة درهم    48.5% ل بلغ  66رمعرر ل  

 خالل نفت الفترة من العام السارق.  إماراتيمليوة درهم 

ا على أ اء الشاااااااااارتة، أعرد ال اااااااااايد حدد 
ً
الشااااااااااامماااااااااا  ،  ئيس م لس   ا ة  عبد هللاوتعليق

 الن امن القياسي  اله     ار  اس  من املس مر النموعن اعتزازه رنجاح الشر   في   شرتة أمانا،،

 

 ارتف املعدل دخلال جدالي حقق 
 
خالل هذا  %40ر سب   اعا

رل مقا مليوة درهم إماراتي 46.9 ليبلغ ذا العاممن ه الربع

 في نفت الفترة من العام املاض  مليوة درهم إماراتي  33.5

 

خد ة   استثدا ا، الرعاية الصحيةحفظ  ق  م حق

، فيما 2021مقارن  رالربع األول من عام  ربحالصافي  أضعاف

مقارن  رذات الفترة  %3  استثدا ا، التعليمارتفع ال خل من 

 من العام املاض  

 
مقارن  رالربع األول من  %39نسب   صافي الربح املعدلارتفع 

االسأممارات اله  تم ) ع  اسأبعاد مردود العام املاض   

مليوة درهم  32.1 ل حقق  (2021عام خالل ال  ار  م ها 

 تياإمار 
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2021الربع األول  ملخص النتائج املالية )مليون   هم  ما اتي( 2022الربع األول    التغير  

% 37 46.6 34.1  1الدخل من االستثدا ا،   

% 458 14.0 2.5 قطاة الرعا   التحي        

%3 32.6 31.6 2قطاة ال عليم       

% 80 3.3 1.8 دخل الفام ة ودخل تشغيلي رخر   

( 2.4) اإل فاس في سعر شراس األصول   (2.9 )  (22)%  

% 40 46.9 33.5 3الدخل املعدل  جدالي   

% 12 46.9 42.0 4الدخل  جدالي   

( 8.6) ت الي  الشر   القارخ    (11.1 )  (28)%  

( 0.0) ت الي  م علق  رالعمليات   (0.1 )  % (100) 

( 1.8) مصروفات تمويل   (3.8 )  % (107) 

%2 32.0 31.5 صافي الربح   

% 39 32.1 23.1 صافي الربح املعدل   

.548 29.3 الخرام  والفوام  واإل فاس األرباح الأشغيلي  املع ل  قبل خصم   66 %  

%1 886.9 878.0   األ صدة النقدية والرصيد بالبنوك  

 
   -ال ها    -

 نبذة عن شرتة أمانا، القابضة 

. وتعمل الشرررررر   امل رج  في إماراتي  مليار درهم  2.5العامل  في قطااي الرعا   الترررررحي  وال عليم على السررررراح  اإلقليمي  رمجمالي رأسرررررمال م فوة  بلغ  االسرررررأمماري شرررررر   أمانات القارخررررر   .م.ة هي أ  ر الشررررررهات 

عمالها، إلى جان  تطوير وإدارة وتشرررررررغيل هذه الشررررررررهات في منطق  الشررررررررق أ أسررررررر ت واالسررررررر حواع على الشررررررررهات العامل  في قطااي الرعا   الترررررررحي  وال عليم ودمجها رنموع   العلى   2014سررررررروق دبي املالي منذ عام 

مر ت م  صررري في تق  م خ مات إعادة ال أهيل والرعا    ويل  األم ، وتم   فروعه إلى م ة   ، وهو (CMRCمر ت هام ر    للرعا   الترررحي  وال أهيل )األوسرررط وخارجها. وتشرررمل محفظ  أمانات للرعا   الترررحي  

م خ مات الرعا   التررحي  املم  ة وامل  صررصرر  وا حادة، وتقع في عنة ر ول  اإلمارات، وم  ن  الظهراة راململك  العربي  السررعود  ، راإلضرراف  إلى شررر   سرر وة العاملي  القارخرر  )سرر وة(، الرام ة في تق  أروظض  وال

 RHWCل )م  ن  ج ة راململك  العربي  السرررعود  ، و ذلد املسرررأشرررف  املل ي لل سررراس واأل فا
 
ألرقى املسررر ويات العاملي ، واله  تشرررمل خ مات الرعا   الترررحي    (، وهو مسرررأشرررف   ق م راق  م  امل  من ا خ مات وفقا

هي  ، وجامع  مي  لسررركت دبي، و في اإلمارات العربي  امل ح ة  عليم العاليفي مجال التود رام  ملل سررراس واأل فال ويقع في مملك  البحرين. وتشرررمل محفظ  أمانات لقطاة ال عليم شرررر   جامع  أرو ظض  القارخررر ، وهي  

، وهي شرررر   تكنولوجيا تعليم حامتة على جوامت BEGiNصررر  صرررغنرة من شرررر   حألمانات     ال اعم  خرررمن املنصررر اله  تع  من أشرررهر ا  امعات العاملي . وت، و خار  م  ن  لن ة  م جامعي   امع  مي  لسررركتحر  أول 

  ، وتم لد أماناتومقرها الوال ات امل ح ة
 
في  (CMRC( في دبي راإلمارات العربي  امل ح ة واألصررررول العقاري  ملر ت هام ر    للرعا   التررررحي  وال أهيل )NLCSاألصررررول العقاري  مل رسرررر  "نورو لن ة هوليجي  ") أ خررررا

 .مارات العربي  امل ح ةراإل أرو ظض  
 

 

  للتواصل مع عالقا، امل تثدرين

 املسأممرين رم ت قسم عالقات  -  سارة ش   

9999 330  4  (0  )971 + 

investor.relations@amanat.com  

 www.amanat.com  زيا ةللدزيد من املعلوما، يرجى 

 
 2021 ع  اسأبعاد مردود االسأممارات اله  تم ال  ار  م ها خالل عام    الناتج  تشمل حص  الشر   من ن امن الشرهات الشقيق  وصافي ربح الشرهات ال ا ع  ودخل ال أجنر ال مويلي راس ثناس ا حصي غنر ا حا م  وحص  الشر  1
 . 2022أغسطت  31ن هي  في ( من السن  املالي  ملحفظ  أمانات في قطاة ال عليم امل2022إلى مارس  2022تعكت ذالذ  أشهر )من  نا ر  2022مارس  31أغسطت من هل عام، وبال الي فمة ن امن أمانات املوح ة للمالذ  أشهر املن هي  في  31طاة ال عليم في ت  ه  السن  املالي  لألصول ال ا ع  ملحفظ  أمانات في ق 2
 (شر   تعليم القارخ  واملر ت الطض  ال ولي راململك  العربي  السعود  )  ع  اسأبعاد ااإل رادات من االسأممارات اله  تم ال  ار  م هاإ رادات االسأممارات تعود إلى في األشهر المالذ  األولى من العام املاض   الربح املع ل إجمالي ال خل املع ل وصافي ا 3
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