
OCTOBER 2021FO R B E S M I D D L E E AST.CO M

38

Macro-economic landscape: 
liquidity and increased M&A activity
The inflows into capital markets in 
2021 are attracting attention. Global 
equity markets are witnessing a 
significant spike in retail investor 
activity, accounting for $1 trillion 
of annualized inflows at the end 
of August 2021 – notably higher 
than the cumulative inflows over 
the last 20 years. Confidence from 
encouraging vaccine statistics and 
a strong economic rebound from the 
woes of COVID-19 have stimulated 
growth in M&A activity and the 
allocation of liquidity into equity 
capital markets (ECMs).  

Equities are seemingly the asset 
class of choice in the medium term, 
with debt capital markets less 
favorable given the low interest rate 
environment. That said, investors will 
likely be quite selective and target 
investment opportunities with robust 
margins and resilient growth profiles 
in select sectors. Still, emerging 

markets (EMs) seem ripe for the 
taking having lagged developed 
counterparts with a mere 4% incline 
in total returns compared to 18% 
in developed equity markets as of 
August this year.

Why healthcare is at the forefront of 
investor strategies
Healthcare has long been at the 
top of national agendas globally. 
However, the crisis brought on by 
COVID-19 tested the industry’s 
infrastructure and resilience, making 
healthcare even more of a priority. 
In response to the pandemic, the 
healthcare industry proved to be 
resilient and attractive on a risk-
adjusted basis, having adapted and 
adjusted to permanent changes that 
improve and enhance outcomes for 
all stakeholders.  

Since the onset of COVID-19, one 
of the drivers shaping healthcare 
budgets is the shortage of various 
specialized healthcare services, 

including post-acute care and 
rehabilitation, that facilitate a more 
bespoke model of care for long-term 
patients and free ICU and acute 
care beds. Additionally, there has 
been a push towards patient-centric 
models with a more value-based 
approach towards the provision 
of healthcare primarily geared 
towards strengthening chronic 
care management and improving 
preventative care. The focus on 
preventative care and outcome-
oriented models through AI, big data, 
and cost-containment systems will 
ultimately lead to more sustainable 
and favorable outcomes.

These healthcare verticals are 
adapting and growing, and will 
act as enablers to strengthen and 
empower the healthcare sector with 
HealthTech and MedTech aimed 
at making care more accessible, 
agile, and personalized. These 
technologies include electronic 
medical records, chronic disease 
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management, remote patient 
monitoring, and e-pharmacy 
solutions. Combined, these tech-
driven solutions help create a more 
efficient healthcare system.

MENA healthcare: the favored 
opportunity for investors 
Looking more closely at MENA, and 
according to industry reports, the 
current healthcare expenditure in 
the region is nearly half that of other 
EMs and a third of the spending in 
developed countries such as the 
U.S. and U.K. Key demographics 
such as the rapidly increasing 
population – specifically in the 50+ 
age bracket – have been shaping 
regional government budgets. 

The prevalence of lifestyle and 
noncommunicable diseases and 
the shortfall in healthcare provision 
in the MENA region compared with 
other EMs or developed markets also 
have an impact. These factors have 
been the drivers of demand over the 
last decade and the pandemic only 
intensified the need for change and 
increased healthcare expenditure. 

However, change is not 
possible without the support of 
legislative agendas. That is why 
MENA represents a pyramid of 
success. At the top of the chain, 
healthcare is a government priority 
and its importance trickles down to 
providers, payors, and consumers. 
This pyramid, alongside supportive 
governance frameworks and 
regulative infrastructure, allows for a 
more coherent adoption of change. 

Healthcare is vital to economic 
success and its transformation 
is at the core of the U.A.E. Vision 
2071, Saudi Vision 2030, Abu Dhabi 

Economic Vision 2030, and Egypt’s 
Sustainable Development Strategy 
for Vision 2030. These agendas 
require stakeholder engagement and 
collaborative effort to ensure the best 
outcomes. That is the exact reason 
why public-private partnerships 
(PPPs) have become an important 
advocate of national agendas. 

Legislative reboot: the evolution  
of PPPs
The legislative and regulatory 
landscape has evolved in MENA 
during the pandemic, enabling 
significant change in the delivery 
of care and further enabling foreign 
direct investment. There is already 
an evolving landscape to empower 

the creation of PPPs in the region, 
primarily driven by more established 
participants including the U.A.E. 
and K.S.A. Essentially, the success 
model revolves around stakeholders 
including governments, regulators, 
and providers, collaborating on key 
pillars to reshape the healthcare 
system. These pillars include policy, 
governance, PPPs, financing, and 
technology, collectively forming 
the foundation of a modern 
healthcare system. 

Amanat’s unique positioning to 
capture growth in MENA healthcare 
Amanat is well-positioned to capture 
demand-led growth across the region 
through its healthcare platform. 
Today, the platform consists of the 
region’s largest post-acute care and 
rehabilitation platform across four 
cities in the U.A.E. and K.S.A., with the 
potential to develop its existing Royal 
Hospital for Women & Children in 
Bahrain into a specialized platform. 

As the only listed investment 
company in MENA with an integrated 
focus on healthcare and education, 
it provides investors with a more 
favorable asset class given the 
recent macro-economic backdrop 
globally, as well as access to some 
of the leading private healthcare 
providers in the region. 

Amanat is proud to work 
within best practice governance 
frameworks and has a strong track 
record of investing and divesting 
at attractive multiples, having 
transacted nearly $500 million in 
M&As since the beginning of 2021. 
Even after its share price doubled 
from the lows in 2020, Amanat still 
offers investors a safe haven amidst 
single operators in the region with 
higher risk at a much lower price to 
earnings multiple. 

Amanat’s value proposition lies 
in the unique offering of a diversified 
platform with focus on specialized 
healthcare supported by strong 
demographics and proactive 
management teams.

Today, investors are looking to 
develop platforms that can build 
scale, benefit from synergies, attract 
talent, and ultimately create more 
attractive and asset-light models 
that are built for premium exits in the 
future. These are the platform models 
that Amanat is building, providing 
global partners and investors with 
the opportunity to tap into MENA 
healthcare equities with unrealized 
upside potential. 
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PROMOTION

األفــكار واآلراء الــواردة في هذا اإلعــان تعبر عن آراء العميل.

الكلــي:  االقتصــاد  صعيــد  علــى  المشــهد 
الســيولة وزيــادة أنشــطة االندمــاج واالســتحواذ
الماليــة  األســواق  إلــى  التدفقــات  لفتــت 
االنتبــاه فــي عــام 2021. حيــث تشــهد أســواق 
األســهم العالميــة ارتفاعــًا ملحوظــًا فــي نشــاط 
المســتثمرين األفــراد، الــذي وصــل إلــى تريليون 
نهايــة  فــي  الســنوية  التدفقــات  مــن  دوالر 
أعلــى نســبة  لتشــكل   ،2021 أغســطس/آب 
مــن التدفقــات المتراكمــة علــى مــدار العشــرين 
عامــًا الماضيــة. وقــد حفــزت الثقــة الناتجــة عــن 
إحصــاءات اللقاحــات، والتعافــي االقتصــادي 
مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد-19، النمــو فــي 
وتخصيــص  واالســتحواذ،  االندمــاج  أنشــطة 

الســيولة فــي األســواق الماليــة.
فئــة  هــي  األســهم  أن  للعيــان  ويتــراءى 
المتوســط  المــدى  علــى  المفضلــة  األصــول 
بعكــس أســواق ســندات الديــن غيــر المفضلــة 
النخفــاض معــدالت الفائــدة. وعليــه ســيكون 
ــة، ويســتهدفون  ــن للغاي المســتثمرون انتقائيي
أعلــى  ربــح  هوامــش  ذات  االســتثمار  فــرص 
وقــدرة علــى مواجهــة التحديــات فــي قطاعــات 
محــددة. مــع ذلــك، يبــدو أن األســواق الناشــئة 
باتــت مهيــأة لاســتثمارات، حيــث ال تتخلــف 
ــوى  ــة س ــواق المتقدم ــي األس ــا ف ــن نظيراته ع
بنســبة %4 فقــط مــن إجمالــي العوائــد، مقارنة 

المتقدمــة،  األســهم  أســواق  فــي   18% بـــ 
حســبما ُســجل فــي أغســطس/آب  2021 .
لمــاذا تتصــدر الرعايــة الصحيــة اســتراتيجيات 

ــتثمرين؟ المس
إن األزمــة التــي أحدثتهــا الجائحــة مثلــت تحديــًا 
للبنيــة التحتيــة للقطــاع وقدرتــه علــى التكيــف، 
ممــا جعــل الرعايــة الصحيــة ذات أولويــة أكبــر. 
وقــد أثبــت القطــاع، فــي اســتجابته للجائحــة، 
التكييــف  أســاس  علــى  وجــاذب  مــرن  أنــه 
حســب المخاطــر، حيــث تكّيــف مــع التغييــرات 
وتعززهــا  النتائــج  تحّســن  التــي  الدائمــة 

للمســتفيدين منهــا.
كان  كوفيــد-19،  جائحــة  ظهــور  منــذ 
الرعايــة  خدمــات  مــن  العديــد  فــي  النقــص 
العوامــل  أحــد  هــو  المتخصصــة  الصحيــة 
الصحيــة  الرعايــة  ميزانيــات  تشــكل  التــي 
والتأهيــل،  الممتــدة  الرعايــة  ذلــك  فــي  بمــا 
الحرجــة  والرعايــة  المركــزة  العنايــة  وأســّرة 
المجانيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك 
توجــه نحــو نمــاذج تتمحــور حــول المريــض 
مــع اتبــاع نهــج قائــم علــى القيمــة نحــو توفيــر 
نحــو  أساســًا  الموجهــة  الصحيــة  الرعايــة 
تعزيــز إدارة الرعايــة المزمنــة وتحســين الرعايــة 
الرعايــة  علــى  التركيــز  ســيؤدي  الوقائيــة. 
الوقائيــة والنمــاذج الموجهــة مــن خــال الــذكاء 

وأنظمــة  الضخمــة  والبيانــات  االصطناعــي 
احتــواء التكاليــف فــي النهايــة إلــى نتائــج أكثــر 

للجميــع. وإيجابيــة  اســتدامة 
وتنمــو،  االتجاهــات  هــذه  تتكيــف 
تقويــة  تتيــح  عوامــل  بوصفهــا  وســتعمل 
خــال  مــن  الصحيــة  الرعايــة  قطــاع  وتعزيــز 
والتكنولوجيــا  الصحيــة،  الرعايــة  تكنولوجيــا 
ــر  ــة أكث ــل الرعاي ــى جع ــدف إل ــي ته ــة الت الطبي
شــخصي  طابــع  وذات  وســرعة،  ســهولة 
بدرجــة أكبــر فــي حيــن تشــمل هــذه التقنيــات 
وإدارة  اإللكترونيــة،  الطبيــة  الســجات 
المرضــى عــن  المزمنــة، ومتابعــة  األمــراض 
بعــد، وحلــول الصيدلــة اإللكترونيــة. وتســاعد 
هــذه الحلــول، مجتمعــة، فــي إنشــاء نظــام 
رعايــة صحيــة أكثــر كفــاءة، ســواء مــن الناحيــة 
الناحيــة  مــن  حتــى  أو  الماليــة  أو  التشــغيلية 

التكنولوجيــة.
أفضليــة فــرص االســتثمار  بقطــاع الرعايــة 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الصحيــة 

أفريقيــا وشــمال 
الشــرق  منطقــة  فــي  كثــب  عــن  بالنظــر 
لتقاريــر  ووفًقــا  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط 
الرعايــة  الحالــي علــى  القطــاع، فــإن اإلنفــاق 
الصحيــة فــي المنطقــة يبلــغ حوالــي نصــف 
اإلنفــاق فــي األســواق الناشــئة، وثلــث اإلنفــاق 

يقدم الدكتور محمد حماده، الرئيس التنفيذي 
لشركة أمانات القابضة وجهة نظر خبيرة على 

المشهد االستثماري لقطاع  الرعاية الصحية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الرعاية الصحية.. أكبر 
استثمار في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا
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فــي البلــدان المتقدمــة مثــل الواليــات المتحــدة 
ظلــت  وقــد  المتحــدة.  والمملكــة  األميركيــة 
الخصائــص الســكانية الرئيســية، مثــل التزايــد 
المتســارع ألعــداد الســكان، بصفــة خاصــة فــي 
الفئــة العمريــة فــوق ســن الخمســين عامــًا، 
أحــد العوامــل التــي تحــدد ميزانيــات الحكومات 

فــي المنطقــة. 
المرتبطــة  األمــراض  انتشــار  أن  كمــا 
المعديــة،  غيــر  واألمــراض  الحيــاة  بأســلوب 
فــي  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر  فــي  والنقــص 
المنطقــة، مقارنــة بالبلــدان الناشــئة األخــرى 
أو األســواق المتقدمــة، لــه تأثيــر أيضــًا. وكانــت 
هــذه العوامــل هــي القــوى المحركــة للطلــب 
علــى مــدى العقــد الماضــي، ولــم تــؤدِّ الجائحــة 
وزيــادة  للتغييــر،  الحاجــة  مضاعفــة  إلــى  إال 

اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة.
دعــم  دون  التغييــر  يمكــن  ال  أنــه  غيــر 
البرامــج التشــريعية. وهــذا مــا يجعــل المنطقــة 
تمثــل هرمــًا للنجــاح. ففــي الجــزء العلــوي مــن 
السلســلة، تعــد الرعايــة الصحيــة مــن أولويــات 
مقدمــي  إلــى  أهميتهــا  وتصــل  الحكومــة، 
هــذا  يتيــح  بينمــا  والمســتهلكين  الخدمــات 
الداعمــة  الحوكمــة  أطــر  إلــى جانــب  الهــرم، 
والبنيــة التحتيــة التنظيميــة، االتســاق بدرجــة 

أكبــر فــي تبنــي التغييــر.
العوامــل  مــن  الصحيــة  الرعايــة  وتعــد 
الرئيســية للنجــاح االقتصــادي، وإحــداث تحول 
فيهــا هــو جوهــر رؤيــة اإلمــارات 2071، ورؤيــة 
الســعودية 2030، ورؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة 
للتنميــة  مصــر  واســتراتيجية   ،2030
المســتدامة لرؤيــة 2030. فيمــا تتطلــب هــذه 
البرامــج مشــاركة أصحــاب المصلحــة وبــذل 
أفضــل  تحقيــق  لضمــان  تعاونيــة،  جهــود 
بيــن  الشــراكات  يجعــل  مــا  وهــذا  النتائــج 
القطاعيــن العــام والخــاص، ركيــزة مهمــة مــن 

الوطنيــة. األجنــدة  ركائــز 

بيــن  الشــراكة  تطــور  التشــريعي:  التنظيــم 
والخــاص العــام  القطاعيــن 

فــي  والتنظيمــي  التشــريعي  المشــهد  تطــور 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
أثنــاء تفشــي الجائحــة، ممــا أتــاح إحــداث تغييــر 
المجــال  الرعايــة، وإفســاح  تقديــم  فــي  كبيــر 
بقــدر أكبــر لالســتثمار األجنبــي المباشــر. إذ أنــه 
هنــاك بالفعــل مشــهد آخــذ فــي التطــور لتهيئــة 
بيئــة مواتيــة إلنشــاء الشــراكات بيــن القطاعيــن 
يحفــزه  المنطقــة،  فــي  والخــاص  العــام 
بشــكل أساســي المشــاركون األكثــر رســوخًا، 
ويتمحــور  والســعودية.  اإلمــارات  أبرزهــم 
حــول  أساســية،  بصفــة  النجــاح،  نمــوذج 
الحكومــات  فيهــم  بمــا  المصلحــة  أصحــاب 
الخدمــات،  ومقدمــو  التنظيميــة  والهيئــات 

الرئيســية  الركائــز  بشــأن  يتعاونــون  الذيــن 
إلعــادة تشــكيل نظــام الرعايــة الصحيــة. بينمــا 
تشــمل هــذه الركائــز، السياســات والحوكمــة 
والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
مجتمعــًة  وتشــكل  والتكنولوجيــا  والتمويــل 

حديــث. صحيــة  رعايــة  لنظــام  األســاس 
تفــرد موقــع “أمانــات” يتيــح لهــا تحقيــق النمــو 
منطقــة  فــي  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  فــي 

أفريقيــا. وشــمال  األوســط  الشــرق 
إن أمانــات فــي وضــع يؤهلهــا لتحقيــق النمــو 
المدفــوع بالطلــب فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، 
التــي  الصحيــة  للرعايــة  منصتهــا  خــالل  مــن 
تشــتمل فــي الوقــت الحالــي علــى أكبــر منصــة 
لرعايــة الحــاالت الحرجــة وإعــادة التأهيــل فــي 
المنطقــة عبــر 4 مــدن فــي اإلمــارات والمملكــة 
تطويــر  إمكانيــة  مــع  الســعودية،  العربيــة 
مستشــفى رويــال هوســبيتال فــي البحريــن إلى 
منصــة متخصصــة معنيــة فــي المقــام األول 

والطفولــة. باألمومــة 
وبوصفهــا الشــركة االســتثمارية الوحيــدة 
المدرجــة فــي المنطقــة، ذات التركيــز المتكامــل 

علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم، فهــي توفــر 
للمســتثمرين فئــة أصــول أكثــر مالءمــة، بالنظــر 
إلــى مــا شــهده ســياق االقتصــاد الكلــي مؤخــرًا 
إمكانيــة  عــن  فضــاًل  العالــم،  مســتوى  علــى 
الوصــول إلــى بعــض جهــات تقديــم الرعايــة 

ــة. ــي المنطق ــدة ف ــة والرائ ــة الخاص الصحي
كمــا تفخــر أمانــات بالعمــل ضمــن أفضــل 
فــي  حافــل  بســجل  وتتمتــع  الحوكمــة،  أطــر 
االســتثمار والتخــارج مــن االســتثمارات بعائدات 
مليــون   500 حوالــي  أنفقــت  حيــث  جاذبــة، 
ــذ  ــات االندمــاج واالســتحواذ من دوالر فــي عملي
تضاعــَف  أن  بعــد  وحتــى   .2021 عــام  بدايــة 
ســعر ســهمها عــن المســتويات المنخفضــة 
لــه فــي عــام 2020، ال تــزال “أمانــات” توفــر 
الشــركات  وســط  َامنــًا  مــالذًا  للمســتثمرين 
العاملــة فــي المنطقــة ذات المخاطــر األعلــى 

بســعر أقــل بكثيــر للعوائــد المضاعفــة.
تقدمــه  الــذي  القيمــة  عــرض  ويكمــن 
لمنصــة  المتفــرد  العــرض  فــي  “أمانــات”، 
الصحيــة  الرعايــة  علــى  تركــز  متنوعــة 
البشــرية  الكــوادر  التــي تدعمهــا  المتخصصــة 

الفعالــة. اإلدارة  وِفــرق  المؤهلــة، 
يتطلــع المســتثمرون، فــي الوقــت الحالــي، 
إلــى بنــاء منصــات يمكنهــا التوســع علــى نطــاق 
ــر، واالســتفادة مــن أوجــه التفاعــل، وجــذب  أكب
الكفــاءات وفــي نهايــة المطــاف إنشــاء نمــاذج 
أكثــر جاذبيــة وخفيفــة األصــول، تــم تصميمهــا 
لعمليــات التخــارج المربحــة فــي المســتقبل. 
تطورهــا  التــي  المنصــات  نمــاذج  هــي  هــذه 
“أمانــات”، ممــا يوفــر للشــركاء والمســتثمرين 
أســهم  مــن  لالســتفادة  الفرصــة  العالمييــن 
الرعايــة الصحيــة فــي المنطقــة، التــي تتمتــع 

بإمكانــات كامنــة للنمــو.

يكمــن عــرض القيمة الذي تقدمه “أمانات”، في 
العــرض الفريــد لمنصة اســتثمارية متنوعة تركز على 

الرعايــة الصحية المتخصصة.
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