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Amanat Reports 39% Growth in Underlying 
1Q-2022 Performance 
 
 

 
 

 

 
11 May 2022 | Dubai | Amanat Holdings PJSC 
(“Amanat” or the “Company”), the GCC’s largest 
healthcare and education investment company, 
announces financial results for the quarter ended 31 
March 2022. 
The Company recorded total income of AED 46.9 
million in 1Q-2022, growth of 12% versus the AED 
42.0 million recorded in 1Q-2021. On an adjusted 
basis, excluding the prior year result from divested 
entities, the Company recorded total income of AED 
46.9 million, an increase of 40% on the AED 33.5 
million recorded in 1Q-2021.  
Adjusted net profit recorded AED 32.1 million in the 
quarter, a 39% increase on the AED 23.1 million 
reported in the same quarter of the prior year.  
Commenting on this quarter’s performance, 
Amanat’s Chairman, Hamad Alshamsi said: “I 
am delighted to report that Amanat started the new 
year by building on a record-breaking 2021 having 
delivered strong year-on-year growth in our quarterly 

bottom line while actively advancing on our long-term 
value creation strategy. Despite the difficult global 
macroeconomic environment, our healthcare and 
education platforms reported strong results in the first 
three months of 2022.” 
 

Consolidated Performance 
Amanat’s healthcare platform continued to record 
impressive year-on-year growth, building on strong 
results in the previous year to deliver income of AED 
14.0 million in 1Q-2022, a fivefold year-on-year 
increase compared with AED 2.5 million recorded in 
1Q-2021.  

Performance was primarily driven by a full quarter 
contribution of Cambridge Medical and Rehabilitation 
Center (“CMRC”), which only contributed to March’s 
result in 1Q-2021, a narrowing of losses at the Royal 
Hospital for Women and Children (“RHWC”) in Bahrain, 
with revenues doubling versus the first quarter of last 
year, and a positive contribution from Sukoon driven 
by a successful turnaround.  
The education platform recorded income of AED 32.6 
million, up 3% year-on-year driven by enrollment 
growth at Middlesex University Dubai which drove a 
13% increase in revenues. At Abu Dhabi University 
Holding Company income declined versus the first 
quarter of last year as credit hours normalized 
following a return to physical learning post the prior 
year COVID-19 distance learning surge. 
Amanat’s Chief Executive Officer, Dr. Mohamad 
Hamade, added: “Three months into the new year, 
we are progressing as planned and are focused on 
delivering solid growth through the rest of 2022.” 
“We have a strong pipeline of healthcare and education 
opportunities, and we are working on optimizing our 
capital structure to deploy further capital and grow our 
assets under management.” 

“Our solid portfolio and future investments will 
collectively drive our ability to continue to deliver 
sustainable value for shareholders as we create 
scalable investment platforms for future monetization.” 
Dr. Hamade concluded. 

 

 

Adjusted total income increased 
40% to record AED 46.9 million, 
compared with AED 33.5 million 
recorded in 1Q-2021 
  

The healthcare portfolio recorded a 
fivefold year-on-year profit 
expansion, and the education 
portfolio grew 3% compared to 1Q-
2021 

Adjusted net profit grew 39% 
year-on-year, excluding prior year 
results from divested entities, to record 
AED 32.1 million for the quarter 
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Summary Financial Results AED million 1Q-2021 1Q-2022 Change 
Platform Income1 34.1 46.6 37%  
    Healthcare 2.5 14.0 458% 
    Education2 31.6 32.6 3% 
Interest & Other Income 1.8 3.3 80% 
Purchase Price Amortization  (2.4) (2.9) (22)% 
Adjusted Total Income3 33.5 46.9 40%  
Total Income 42.0 46.9 12%  
Holding Level Costs (8.6) (11.1) (28)% 
Transaction Related Costs (0.0) (0.1) (100)% 
Finance Charges (1.8) (3.8) (107)% 
Net Profit 31.5 32.0 2%  
Adjusted Net Profit3 23.1 32.1 39%  
Adjusted EBITDA 29.3 48.5 66%  
Cash and Bank Balances 878.0 886.9 1%  

 
 
 
 
 
 
 
 
About Amanat Holdings PJSC 
Amanat Holdings PJSC is the region’s largest integrated healthcare and education investment company with paid-
up capital of AED 2.5 billion. Listed on the Dubai Financial Market (DFM) since 2014, Amanat’s mandate is to 
establish, acquire and integrate companies in the healthcare and education sectors, and develop, manage, and 
operate these companies within the MENA region and beyond. Amanat’s healthcare platform includes Cambridge 
Medical and Rehabilitation Center (CMRC), a leading post-acute care and rehabilitation provider in the UAE and 
KSA; Sukoon, a leading provider of post-acute care services ranging from extended critical care and home care 
medical services in Jeddah, Saudi Arabia and the Royal Hospital for Women and Children (RHWC), a world-class 
hospital for women and children located in the Kingdom of Bahrain. Amanat’s education platform includes Abu 
Dhabi University Holding Company, a leading provider of higher education in the UAE and Middlesex University 
Dubai, the first overseas campus of the internationally renowned Middlesex University in London. Through its 
enabling platforms Amanat also owns a small stake in BEGiN, a US-based award-winning education technology 
company and the real estate assets of the North London Collegiate School in Dubai, UAE, and the real estate assets 
of Cambridge Medical and Rehabilitation Center in Abu Dhabi, UAE.  

 
Investor Relations Contact 
Sara Shadid | Head of Investor Relations 
+971 4 330 9999 
investor.relations@amanat.com 
 
For further information visit: amanat.com 

 
1 Includes share of results from associates, net profit from subsidiaries & finance lease income, excluding NCI. Excludes share of results from divested entities. 
2 Assets under Amanat’s education platform have a fiscal year ending on the 31st of August and thus Amanat’s consolidated results for the three months ended 31 March 2022 reflect three-
month results (January 2022 to March 2022) from the education platform’s fiscal year ended 31 August 2022. 
3 Adjusted total income and adjusted net profit excludes prior period income from divested entities (Taaleem Holdings and International Medical Center KSA). 

- End   - 
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 نمو  تحققأمانات 
 
 قوي ا

 
 2022من عام  الربع األول خالل  األرباحلصافي  ا

 

 
 لصافي الربح 

 
 قويا
 
 نموا
 
 مع تقدمفي هذا الربع  مسجلة

 
 ملحوظ  ا

 
على صعيد تنفيذ االستراتيجية   ا

 الهادفة إلى تعظيم القيمة على املدى الطويل.

لتعليم واصاال   وأضاااا المااامأاامح أة محفظة اسااأممارات أمانات رقطاة الرعاةة ال ااحية وا

عاااااام   ااااااااااااجيااااال نتاااااامن قوياااااة خالل الربع األول من  لهاااااا رغم  ،  2022تسا التحااااادةاااااات الهح ةتعر  

 .االقتصاد على مستوى أسواق العالم

   النتائج املالية والتشغيلية املوحدة

اااااااااحية  اااااااااأممارات الرعاةة ال ا ااااااااال  محفظة اسا ااااااااانو  ملحوظة، ت  تسااااااااااجيل معدال في واصا نمو سا

خالل العام السااااااااارق، فقد تخاااااااااع  الدخل من محفظة اسااااااااأممارات  مدعومة رأدائها القو   

مليوة درهم إماراتي خالل الربع األول من   14.0الرعاةة ال اااااحية رواقع خمت مرات ل ساااااجل 

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

املسااااااااااااااااااهمااااة القويااااة من مر    ااااام رةااااد    هااااذا األداس  للرعاااااةااااة ال اااااااااااااحيااااة والتااااأهياااال ويعكت 

 "(CMRC)"  ااااااااااااحيااة خالل الربع األول من   على ااااااااااااأممااارات الرعااةاة ال ا إجمااالي نتااامن محفظااة اسا

العام الجار ، مقارل مساهمتها في نتامن شهر مارس فقط خالل الربع األول من العام املاضمح.  

اااااااااااااااس واأل  ااااااااااااف  املل ي لل سا ااااااااااااأما ااااااااااااااامر املسا اااااااااااااال تراجع خسا فااال  مااا ةااأتي هااذا النمو القو  رفخا

“(RHWCفي البحرين، حيا  تخااااااااااااااعفا )”ااااااااااااف  خالل الربع األول من العاام      إةرادات ااااااااااااأما املسا

 .2022خالل الربع األول من عام  شر ة س وة   تحسن أداس راإلضافة إلى،  الجار  

على صااعيد رخر، ارتفع الدخل من محفظة اسااأممارات أمانات رقطاة التعليم رمعدل ساانو   

3  
 
ااااااااااااجال عاااااام  مليوة درهم    32.6% مسا  2022إمااااااراتي خالل الربع األول من 

 
مااااادفوعاااااا رنمو    ، 

 تساااااجيل ٪، رفخااااال ارتفاة معدل13  سااااابةر ("MDX") جامعة ميدةلساااااكت دبيمن اإلرادات  

الاااادخاااال   جااااامعااااة أروظضح القااااارخااااااااااااااااة    فيالطالب. وقااااد أذمر علااااد عن الحااااد من أذر ان فااااا  

("ADUHC")    .ويأتي  خالل الربع األول من العام الجار  مقارنة رنفت الفترة من العام املاضاااامح

لااة للطلبااة  عااد العودة الى تطبيقعلااد على خلفيااة   ااااااااااااج  اااااااااااااااعااات املسا نظااام   ان فااا  عاادد السا

وعلد مقارل  جامحة  ورونا،  رفع اإلجراسات االحترازية املتعلقة رأزمة   ساا  الحخااور املباشاار 

اااااااااااامح أذناااااس فر  اإلجراسات  تطبيق نظااااام   املاااااضا ُ عااااد خالل الربع األول من العااااام  التعليم عن 

 .االحترازية

ر تامن المار ة  من جانبه، أشاا  الدتتو  ممدد حدا ،، الئئس  التنييي  لشائتة أمانا ،

 وب ط  ذااارتااة نحو تحقيق  
 
اااااااااااا هااا قاادمااا خالل الربع األول من العااام الجااار ، وهو مااا ةي ااد مخا

 له للعام الجار .    املخططأهداا النمو القو 

الفرص الواعادة املطروحاة رقطاااي الرعااةاة لادههاا مجموعاة من وأ اد حماادع على أة المااااااااااااار اة 

ا  نالتوساع رمحفظت  لالساأممار وتحسانة هي ل رأس املال،  ونحن نعمل على  ال احية والتعليم

 .االسأممارية

  أ
 
ااااااااااااأممااارات  على أة محفظااة أمااانااات  الااد تور حمااادع     اادوختااامااا ااااااااااااأمماااريااة القويااة واالسا االسا

 سااااااااتمكننا من
 
 وتطويرها رصاااااااافة مسااااااااتدامة ةسااااااااأمماريرمنصاااااااااتنا اال التوسااااااااع  املسااااااااتقبلية معا

 المر ة. مساهمنة العامدة على القيمةزيادة   لنتمكن من االستمرار في

 

 

 
 

 

 

(،  " الماااار ة" أو   " أمانات" أعلن  اليوم شاااار ة أمانات القارخااااة  .م.ة ) :2022مايو   11 بي  

العاملة في قطااي الرعاةة ال اااااااااحية والتعليم على السااااااااااحة  االساااااااااأمماريةوهي أ  ر المااااااااار ات  

اااااااااااانااة املااليااة    العااامادة إلىالخليجيااة، عن نتااامجهااا املااليااة املوحادة     2022فترة الربع األول من السا

 .2022مارس  31املنتهية في و 

مليوة درهم إمااااراتي خالل الربع األول من عاااام   46.9  وقااادرع  إجماااالي دخااال  حققااا  المااااااااااااار اااة

خالل نفت الفترة من العااام الساااااااااااااااارق.   إماااراتيمليوة درهم   42.0% مقاااراال  12  رمعاادل 2022

ااااااااااااأمماارات الهح تم الت اار  م هاا خالل  وارتفع إجماالي الدخل املعادل ) ااااااااااااأبعااد مردود االسا  عاد اسا

  إمااااراتي مليوة درهم    33.5مقاااارااال  راتي  إماااامليوة درهم    46.9ليبلغ   %40( رمعااادل  2021عاااام  

 خالل نفت الفترة من العام السارق.

ااااااااااااااافي الربح   ،  إماااراتي مليوة درهم   32.1ليبلغ    خالل هااذا الربع%  39املعاادل ر سااااااااااااابااة  وارتفع صا

ااااااااااال النمو القو    23.1مقارل   اااااااااااارق، رفخا مليوة درهم إماراتي خالل نفت الفترة من العام السا

 إلجمالي الدخل املعدل. 

ا على أ اء الشاااااااااائتة، أعئد الداااااااااايد حدد عبد ه
ً
الشااااااااااامماااااااااا  ،  ئس  م ل    ا ة  وتعليق

 النتامن القياسااية الهح النمو املسااتمر ارتداس  منعن اعتزازع رنجاح الماار ة في   شاائتة أمانا ،

 2022العام املاضمح  لتحقق انطالقة قوية في مستهل العام الجدةد  المر ة خالل أحرزتها  

  

 

 ر سبة  املعدل دخلال جدالي حقق 
 
خالل هذا  %40ارتفاعا

مقارل  مليوة درهم إماراتي 46.9 ليبلغ من هذا العام الربع

 مليوة درهم إماراتي في نفت الفترة من العام املاضمح 33.5

 

خددة   استثدا ا  الئعاية الصحيةحفظة ق  م حق

، فيما 2021مقارنة رالربع األول من عام  ئبحالصافي  أضعاف

مقارنة رذات الفترة  %3  استثدا ا  التعليمارتفع الدخل من 

 من العام املاضمح

 
مقارنة رالربع األول من  %39نسبة  صافي الئبح املعدلارتفع 

العام املاضمح ) عد اسأبعاد مردود االسأممارات الهح تم 

مليوة درهم  32.1( لتحقق 2021الت ار  م ها خالل عام 

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

% 37 46.6 34.1  1الدخل من االستثدا ا    

% 458 14.0 2.5 قطاة الرعاةة ال حية       

%3 32.6 31.6 2قطاة التعليم       

% 80 3.3 1.8 دخل الفامدة ودخل تمغيلي 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  المر ة القارخة   (11.1 )  (28)%  

( 0.0) ت الي  متعلقة رالعمليات   (0.1 )  % (100) 

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

%2 32.0 31.5 صافي الئبح   

% 39 32.1 23.1 صافي الئبح املعدل   

.548 29.3 األرباح الأمغيلية املعدلة قبل خصم الخرام  والفوامد واإل فاس   66 %  

%1 886.9 878.0   األ صدة النقدية والئصيد بالبنوك  

 
   -ال هاةة  -

 القابضة نبية عن شئتة أمانا  

. وتعمل المااااار ة املدرجة في إماراتي  مليار درهم  2.5العاملة في قطااي الرعاةة ال اااااحية والتعليم على السااااااحة اإلقليمية رمجمالي رأسااااامال مدفوة ةبلغ  االساااااأمماريةشااااار ة أمانات القارخاااااة  .م.ة هي أ  ر المااااار ات 

عمالها، إلى جان  تطوير وإدارة وتماااااااغيل هذع المااااااار ات في منطقة المااااااارق أتأسااااااا ت واالساااااااتحواع على المااااااار ات العاملة في قطااي الرعاةة ال اااااااحية والتعليم ودمجها رنموع   العلى   2014ساااااااوق دبي املالي منذ عام 

مر   مت صاااي في تقدةم خدمات إعادة التأهيل والرعاةة  ويلة األمد، وتمتد فروعه إلى مدة   ، وهو (CMRCمر    ام رةد  للرعاةة ال اااحية والتأهيل )األوساااط وخارجها. وتمااامل محفظة أمانات للرعاةة ال اااحية 

م خدمات الرعاةة ال ااحية املمتدة واملت صااصااة والحادة، وتقع في عنة ردولة اإلمارات، ومدةنة الظهراة راململكة العربية السااعودةة، راإلضااافة إلى شاار ة ساا وة العاملية القارخااة )ساا وة(، الرامدة في تقدةأروظضح وال

 RHWCل )مدةنة جدة راململكة العربية الساااعودةة، و ذلد املساااأماااف  املل ي لل سااااس واأل فا
 
ألرقى املساااتويات العاملية، والهح تمااامل خدمات الرعاةة ال اااحية   (، وهو مساااأماااف  ةقدم راقة مت املة من الخدمات وفقا

هي  ، وجامعة ميدةلساااكت دبي، و في اإلمارات العربية املتحدة تعليم العاليفي مجال ال ود رامد ملل سااااس واأل فال ويقع في مملكة البحرين. وتمااامل محفظة أمانات لقطاة التعليم شااار ة جامعة أرو ظضح القارخاااة، وهي  

، وهي شااار ة تكنولوجيا تعليم حام ة على جوام  BEGiNصاااة صاااغنرة من شااار ة حألمانات   ة الداعمةتخااامن املنصااا الهح تعد من أشاااهر الجامعات العاملية. وت، و خار  مدةنة لندة  م جامعي لجامعة ميدةلساااكتحر  أول 

  ، وتمتلد أماناتومقرها الوالةات املتحدة
 
في  (CMRC( في دبي راإلمارات العربية املتحدة واألصااااول العقارية ملر    ام رةد  للرعاةة ال ااااحية والتأهيل )NLCSاألصااااول العقارية ملدرسااااة "نورو لندة  وليجي  ") أةخااااا

 .مارات العربية املتحدةراإل أرو ظضح 
 

 

  للتواصل مع عالقا  املدتثدئين

 املسأممرين رم ت قسم عالقات  -  سارة شدةد

9999 330  4  (0  )971 + 

investor.relations@amanat.com  

 www.amanat.com  زيا ةللدزيد من املعلوما  يئجى 

 
 2021 عد اسأبعاد مردود االسأممارات الهح تم الت ار  م ها خالل عام  ة الناتجة تممل حصة المر ة من نتامن المر ات المقيقة وصافي ربح المر ات التا عة ودخل التأجنر التمويلي راستثناس الحصي غنر الحا مة وحصة المر  1
 . 2022أغسطت  31( من السنة املالية ملحفظة أمانات في قطاة التعليم املنتهية في 2022إلى مارس  2022تعكت ذالذة أشهر )من ةناةر  2022مارس  31أغسطت من  ل عام، وبالتالي فمة نتامن أمانات املوحدة للمالذة أشهر املنتهية في  31طاة التعليم في ت تهح السنة املالية لألصول التا عة ملحفظة أمانات في ق 2
 (شر ة تعليم القارخة واملر   الطضح الدولي راململكة العربية السعودةة)  عد اسأبعاد ااإلةرادات من االسأممارات الهح تم الت ار  م هاإةرادات االسأممارات تعود إلى في األشهر المالذة األولى من العام املاضمح الربح املعدل إجمالي الدخل املعدل وصافي ا 3
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