
   

 
 

 تطلق منصة البنیة التحتیة أمانات 
 

")، أك�� الشر�ات العاملة �� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم الشركة" أو "أمانات: أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("٢٠٢١ سبتم��  ١٢د�ي  

التحتية    �� ا�خليج، عن البنية  ال�امل    معبال��امن  إطالق منصة  العقارات  استحواذها  �� ع��  التأهيل  للرعاية الطبية و�عادة  التا�عة ملركز �ام��يدج 

") قيم��ا  �ام��يدجأبوظ�ي  استثمار�ة  بت�لفة  ال�حي  46")  الرعاية  �� قطاع  استثمار عقاري ألمانات  أول  الصفقة  إمارا�ي. وتمثل هذه  . ةمليون درهم 

 النمو لشر�ات محفظة أمانات االستثمار�ة.    ر�ائز يتما�ىى هذا االستحواذ مع اس��اتيجية أمانات االستثمار�ة �خلق البنية التحتية وال�ي تدعم بدورها 

��دف منصة البنية التحتية إ�� تمك�ن شر�ات محفظة  و ع�� قطا�� الرعاية ال�حية والتعليم.  أمانات  سبل توسع  ��  تنوع  الإن هذه الصفقة تز�د من  

ومتنوعة  واسعة  فرصة إل�شاء محفظة  ات  . �� املقابل، توفر املنصة ألماناستقرار طو�ل األجل من ناحية اإليجارتوف��    باإلضافة إ��،  أمانات من النمو

 .املستقرة واملرنةالعوائد من االستثمارات العقار�ة ذات 

م�� مر�ع �شمل مبني�ن بثالثة    ٦٬٦٠٠م�� مر�ع وأبنية بمساحة حوا��    6,000  حوا��  أرض بمساحةتألف من  ياالستحواذ ع�� العقارات التا�عة ل�ام��يدج  

غرفة ملر�ىى العيادات ا�خارجية وثالث   ١٤سر�ر ط�ي مرخص، باإلضافة إ�� املرافق ا�خاصة بإعادة التأهيل وال�ي �شمل    ١٠٦طوابق ل�ل مب�ى متضمن�ن  

 سلسلة من وسائل الراحة ال�ي تل�ي 
ً
 . العمل �� املنشأة متطلباتصاالت ر�اضية. وهناك أيضا

 ع�� هذا االستحواذ، أعرب السيد/ حمد ا 
ً
لشام�ىي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: "نحن �عمل ع�� تقييم سلسلة من الفرص االستثمار�ة و�عليقا

ل التا�عة  العقارات   �� االستثمار  خالل  من  وذلك  للمساهم�ن،  قو�ة  عائدات  تحقيق   �� االستمرار�ة  بدورها  تدعم  ��  شر�ات  لال�ي  محفظتنا الرائدة 

 �� �جلة النمو والتطور سواًء من خالل امتالك العقارات التا�عة للشركة أو   عواملتقديم ما يلزم لشر�اتنا من    ��دف االستثمار�ة  
ً
مناسبة للم�ىي قدما

لتحس�ن  من خالل االستثمار �� التكنولوجيا املناسبة لز�ادة و�سهيل عملية التطور. ونحن نرى أن هذه الصفقة �� خطوة جديدة �� االتجاه ال�حيح  

 فظتنا وتحقيق عوائد مستدامة للمساهم�ن." مح

ج �� أبوظ�ي خطوة يداالستحواذ ع�� العقارات التا�عة ل�ام��   عملية  عت���من جانبھ، أشاد الدكتور محمد حمادة الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: "  

نحن ��دف من خالل منصة البنية و ال�حية والتعليم.     اس��اتيجية أخرى باتجاه خلق منصات تا�عة وداعمة �حفظتنا االستثمار�ة �� قطا�� الرعاية

وال�ي   املم��ة  العوائد  ذات  االس��اتيجية  االستحواذات  إ��  استمرارو بدتضمن  التحتية  واملستأجر.  مستقبلية  عالقة    رها  املالك  ب�ن  هذه مستقرة  إن 

شر�اتنا �� حوكمة وتمو�ل الشر�ات والعمل عن كثب مع فرق العمل ��  الفّعالة املشاركة االستثمارات مرتبطة �ش�ل مباشر باس��اتيجيتنا القائمة ع�� 

 " ونحن ننظر إ�� هذه الصفقة ع�� أ��ا واحدة من العديد من الفرص االستثمار�ة املستقبلية �� هذا ا�جال.لتنمية العوائد االستثمار�ة. 
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 نبذة عن شركة أمانات القابضة 

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

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

ـــــحية �ل من املركز الط�ي الدو�� ( و�دارة ـــــمل محفظة أمانات للرعاية ال�ــ ـــــر�ات �� دول مجلس التعاون ا�خلي�� وخارجها. �شــ ـــــغيل هذه الشــ )،  IMCو�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�� RHWCم خدمات الرعاية ال�ـــحية املمتدة واملتخصـــصـــة وا�حرجة �� جدة اململكة العر�ية الســـعودية، واملســـتشـــفى املل�ي للنســـاء واألطفال (مقد

عاية للر  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 �� CMRCالطبيــة و�عــادة التــأهيــل ( ـــ ـــ ـــــصــ ـــ ـــ ) وهو مزّود رائــد �خــدمــات الرعــايــة الطبيــة طو�لــة األجــل و�عــادة التــأهيــل �� عــدة تخصــ

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

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

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