
   

 
 

 كرئيس ما��  ايارالندجون السيد / ن أمانات القابضة �ع�ّ 

 

")، أك�� الشر�ات العاملة �� قطا��  الشركة" أو "أمانات: أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("٢٠٢١سبتم��    ١٩د�ي  

جون الدور    /  السيدم  لسيتس  ،بمنصب الرئيس املا�� للشركة  ايارالندجون    /  السيدالرعاية ال�حية والتعليم �� ا�خليج، عن �عي�ن  

ات الرعاية  عامر جانبيھ الذي شغل منصب الرئيس املا�� باإلنابة لشركة أمانات بالتوازي مع دوره كرئيس الستثمار   /   السيدمن  

  .ال�حية منذ شهر أغسطس العام املا��ي

 معھ خ��ة طو�لة تز�د عن    /  السيدانضم  
ً
 �� مجال اإلدارة املالية  ١٥جون إ�� أمانات حامال

ً
ومن خالل منصبھ كرئيس ما��    ، عاما

أسواق رأس املال، وا�خزانة،  جون سيشرف �ش�ل مباشر ع�� األ�شطة التمو�لية والتشغيلية للشركة بما �� ذلك   / السيدفإن  

 �� دعم فر�ق  
ً
 رئيسيا

ً
 دورا

ً
أيضا ا�خارجية. وسيلعب جون  التقار�ر  املا��، وا�حاسبة، و�عداد  والضرائب، والتخطيط، والتحليل 

ملالية االستثمار �� الشركة من خالل تحس�ن امل��انية العمومية للمحفظة االستثمار�ة و�عز�ز عالقات الشركة ا�حالية مع الفرق ا

  .ع�� شر�ات أمانات االستثمار�ة

 ع�� هذا التعي�ن، قال الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي للشركة: "�سعدنا أن نرحب بجون  
ً
 ��و�عليقا

ً
 عمل   فر�ق  كعضوا

رأس املال ع��  حيو�ة للشركة. يتمتع جون بخ��ة واسعة �� أسواق  ا�نشيطة و ال هذه الف��ة  أمانات بصفتھ الرئيس املا�� خالل ف��ة

، و�ن�ي أتطلع للعمل معھ عن كثب لتحقيق أهداف أمانات االس��اتيجية
ً
 وعامليا

ً
 ."مناطقنا األساسية جغرافيا

منصب رئيس ما�� باإلنابة خالل مرحلة   إبان تقلده أود أن أغتنم الفرصة ألشكر عامر جانبيھ ع�� ال��امھ ودعمھ  "وأضاف حماده 

تحس�ن محفظتنا ��  ز�ادة جهودنا    ركز ع��ن  إنناستثمارات الرعاية ال�حية حيث  إعامر �� إدارة    مهمة وحاسمة للشركة. سيستمر

 االستثمار�ة، ودمج منصاتنا وتنمي��ا، واالستثمار �� الفرص ذات العائد املرتفع وال�ي تز�د من العوائد االستثمار�ة للمساهم�ن". 

قبل انضمامھ إ�� أمانات، شغل جون مناصب عليا �� إدارة الشؤون املالية واالس��اتيجية وتطو�ر األعمال ع�� مجموعة متنوعة  

  
ً
أيضا العقارات واإلعالم وال��فيھ. وقد شغل  �� ذلك  بما  /  من الصناعات  املا��  السيد  الرئيس  لعدد من الشر�ات  جون منصب 

 . معتمدوهو محاسب قانو�ي  إكس��ل جون شهادة �� إدارة األعمال من جامعة يحم. ودولياالرائدة إقليميا 

 

 –��اية البيان –

 

 



   

 نبذة عن شركة أمانات القابضة 

ــــمال قدره   ـــ ــــحية والتعليم �� املنطقة برأســ ـــ ــــر�ات املت�املة العاملة �� قطا�� الرعاية ال�ــ ـــ ــــة ش.م.ع �� أك�� الشــ ـــ ــــركة أمانات القابضــ ـــ مليار درهم.   ٢٫٥شــ

ــــوق د�ي املا�� منذ عام و�عمل  ــــركة املدرجة �� ســ ــــحية والتعليم، وتطو�ر    ٢٠١٤الشــ ــــر�ات �عمل �� قطا�� الرعاية ال�ــ ــــتحواذ ع�� شــ ــــيس واالســ ع�� تأســ

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

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

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

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 مراCMRCالطبيــة و�عــادة التــأهيــل ( ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ فق �� ) 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

، وشــــركة  .
ً
ا األ  BEGiNميديلســــكس املشــــهورة عاملًيا صــــول العقار�ة ملدرســــة األمر�كية، و�� شــــركة رائدة �� مجال تكنولوجيا التعليم. وتمتلك أمانات أيضــــً

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

 
  للتواصل مع عالقات المستثمرین

  سارة شدید
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