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ﺧﺒﺮ صحفي

أمانات القابضة تحقق نموا ً في صافي الربح المعدل بنسبة  %7خالل النصف األول من عام
2022

ا و إج الئ الحخل ال عحل بنسب  %14ليسبإ  96.7مليو
هال جما تي خالل النصف األول من عام  ،2022مقابإ
هال جما اتي خالل نفس الفترة من العام السابق
 85.1مليو

وا تفع صافئ الةبح ال عحل بنسب  %7ليبلغ  67.4مليو
هال جما تي في النصف األول من عام  ،2022مقابإ 63.1
هال جما اتي خالل نفس الفترة من العام السابق.
مليو

وتعليقا على أداء الشررة  ،أشرراد السرريح د ح عبحهللا الشررايسررئ ،ميل ي لل
إدا ة أيراارا  ،بالنمو القوي لنتاج جميع ش ر ات محفظة أمانات اتث ت ما ة
خالل النص ف األول من عام  ،2022وهو ما انعكس بش كإ ج بابي على ص افي
الربح خالل الفترة .وأعرب الش امس ي عن ت لعش الش د د جلى تحقيق الم د من
اإلنبازات خالل المرحلة المقبلة ،خاص ةً في ض وا التوث عات البا ة لكإ من
امبر دج للرعا ة الص حية والتلهيإ ،ونما القابض ة ،وث كو  ،وجامعة
مر
ميد لس كس بي .و لتي ذلك بالتوازي مع مس اعي أمانات لتعظيال اتث تفا ة من
فرص النمو الم روحة واث تددافدا للتوظيف األم إ تث ت ما اتدا الرأث مالية في
األصول المتمي ة التي تساهال في تحقيق التكامإ بمحفظتدا اتثت ما ة الحالية.

وأ د الش امس ي على المك انة القو ة التي تحظى بدا أمانات ،والتي ت هلدا
ببدا ة لمواص لة تحقيق أهدان النمو التي تتبناها ،على الرغال من التحد ات
اتقتص ا ة الص عبة التي تتعرض لدا مختلف أث وا العالال .و لتي ذلك بفضإ
اتختيا الس د د لمحفظة اث ت ما ات أمانات بق اعات وأث وا تتمي بالمرونة
الفاجقة في مواجدة مختلف التحد ات.
النتامج ال الي ال ودحة

أمانات تنبح في إاهاء النصف األول ين عام  2022ب ة ز
يالئ قوي في ضوا تباوز األ صدة النقد ة مبلغ  700مليو
هال جما اتي وتمو إ منخفض
دبئ  3أغسرررر ل  :2022أعلن ت أم انات الق ابض ة .م" .أم انات" أو
"الش ر ة") ،وهي أ بر الش ر ات اتث ت ما ة العاملة في ق اعي الرعا ة
الص حية والتعليال على الس احة الخليبية ،عن نتاجبدا المالية العاجدة جلى فترة
النصف األول من السنة المالية  2022والمنتدية في  30ونيو .2022
هال جم ا اتي خالل
بلغ ججم الي ال دخ إ ال ذي حققت ش الش ر ة  96.7مليو
هال جما تي خالل نفس
النص ف األول من عام  ،2022مقابإ  257.4مليو
الفترة من العام السابق .وا تفع ججمالي الدخإ المعدل بعد اثتبعا أ باح البيع
ومر و اتث ت ما ات التي تال التخا ج مندا خالل عام  )2021بمعدل %14
هال جما اتي خالل النص ف األول من العام البا ي مقابإ
ليبلغ  96.7مليو
هال جما تي خالل نفس الفترة من العام السابق.
 85.1مليو
هال جما تي في
وا تفع ص افي الربح المعدل بنس بة  %7ليبلغ  67.4مليو
هال جما اتي خالل نفس
النص ف األول من عام  ،2022مقابإ  63.1مليو
الفترة من العام الس ابق .جد ر بالذ ر أ ص افي الربح المعلن بلغ  66.6مليو
هال جم ا اتي خالل النص ف األول من الع ام الب ا ي مق اب إ  235.4مليو
هال جما اتي خالل النصف األول من العام السابق والتي تتضمن أ باح البيع
ومر و اتثت ما ات التي تال التخا ج مندا خالل عام .2021

نبحت محفظة اث ت ما ات الرعا ة الص حية في مواص لة مس ا النمو القوي
هال جما اتي خالل النص ف
الذي تحققش ،مس بلةً خإ بقيمة  27.3مليو
هال جم ا اتي خالل نفس الفترة
األول من ع ام  ،2022مق اب إ  16.0مليو
من العام السابق ،نمو بنسبة  %71مقا نة بالعام الماضي.
امبر دج للرعا ة
خالل اتش در الس تة األولى من عام ،2022أعلن مر
الص حية والتلهيإ عن افتتاح توث عة جد دة لمس تش فى العين ،وش ا فت ث كو
على جتمام المرحلة األولى من أعمال التبد دات الخاصة بمنشلتدا.
تقلص ت بحية محفظة اث ت ما ات التعليال بنس بة  ٪5لتس بإ خالً قد 67.8
هال جما اتي في النص ف األول من عام  2022مقا نة بمبلغ 71.3
مليو
هال جما اتي في النصف األول من عام .2021
مليو
ثبلت جامعة ميد لسكس بي ا تفاعا ً في الدخإ بنسبة  %13لتسبإ 35.0
هال جما اتي خالل النصف األول من عام  ،2022مقابإ  30.9مليو
مليو
هال جما اتي خالل نفس الفترة من العام السابق .عو األ اا المتمي للبامعة
جلى نمو عد ال الب المسبّلين بنسبة  %13خالل العام الد اثي
 ،2022/2021مدعوما ً بنمو عد ال الب المسبّلين في الحرم ال اني البد د
للبامعة في مد نة بي األ ا مية العالمية .خالل األشدر الستة األولى من
عام  2022حصلت البامعة على تقييال  5نبوم من هيئة المعرفة والتنمية
البشر ة بدبي بالشرا ة مع م ثسة يو جس لتصنيف البامعات العالمية
 ،World University Rankings QSما صنفت هيئة المعرفة والتنمية
البشر ة جامعة ميد لسكس بي للعام ال اني على التوالي ل بر جامعة من حيث
عد ال الب المسبّلين.

ﺧﺒﺮ صحفي

من ناحية أخرى ،نبحت نما القابضة المعروفة ثابقا ً باثال جامعة أبوظبي
القابضة) في جحراز تقدم ملحوظ خالل األشدر القليلة السابقة على صعيد
تنفيذ اثتراتيبية النمو التي تتبناها ،حيث تمكنت من جتمام صفقة اتثتحواذ
على  %100من أثدال لية ليوا للتكنولوجيا ليوا) خالل النصف األول من
عام  ،2022فضالً عن نباحدا في اتثتحواذ الناجح على  %49من
الحصص المتبقية من أثدال لية الخوا زمي الدولية .وثون تساهال تلك
اتثتحواذات الناجحة في ترثيخ مكانة نما م و اجد في تقد ال خدمات
التعليال العالي والتد ب المدني فاجقة البو ة في أبو ظبي ،والتي تحتضن
أ ر من  10آتن طالب مس ّبإ بمنشآتدا التعليمية ال الث الراجدة.

ين جاابه ،أعةب الح تو يح ح د اده ،الةميل التنفيذي أليااا  ،عن
اعت از بالمرونة الفاجقة التي تتسال بدا محفظة أمانات اتثت ما ة ،وقد تدا
المتواصلة على ترثيخ مكانتدا الراجدة في السو .
وأوضح حما أ أمانات تواصإ مساعي النمو التي تندبدا والتي تضمنت
نباح شر تدا الشقيقة نما القابضة في اتثتحواذ على لية ليوا للتكنولوجيا،
و لية الخوا زمي الدولية .حيث تبع ذلك موافقة أمانات على خ ة التوثع
امبر دج للرعا ة الصحية والتلهيإ في المملكة العربية السعو ة
بمر
واإلما ات العربية المتحدة.
واثتكماتً لدذ البدو  ،أ د حما أ اإل ا ة تمضي قدما ً في اثة العد د
من الفرص اتثت ما ة المحتملة بددن التوظيف األم إ تثت ما اتدا
الرأثمالية وتنمية محفظتدا على نحو مستدام.

جد ر بالذ ر أ صفقات اتثتحواذ المذ و ة تلتي في جطا اتثتراتيبية
اتثت ما ة التي تتبناها أمانات والتي تددن جلى تع بناا منصتدا الراجدة
في خدمات التعليال العالي على مستوى المن قة ،والتي تقدم خدماتدا حاليا ً
لما قا ب  14ألف طالب عبر نما القابضة وجامعة ميد لسكس بي.
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 1تشمل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة وصافي ربح الشركات التابعة ودخل التأجير التمويلي باستثناء الحصص غير الحاكمة وحصة الشركة الناتجة عن عمليات التخارج
 2تنتهي السنة املالية لألصول التابعة ملحفظة أمانات في قطاع التعليم في  31أغسطس من كل عام ،وبالتالي فإن نتائج أمانات املوحدة للثالثة أشهر املنتهية في  30يونيو  2022تعكس ستة أشهر (من يناير  2022إلى يونيو  )2022من السنة املالية ملحفظة أمانات في قطاع التعليم املنتهية في  31أغسطس .2022
 3التعديالت على املساهمات في األشهر الستة األولى من العام املاض ي والتي جاءت نتيجة صفقتي التخارج الخاصتين بتعليم القابضة واملركز الطبي الدولي باململكة العربية السعودية
 4تشمل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة وصافي ربح الشركات التابعة ودخل التمويل والفائدة ودخل الفائدة والدخل التشغيلي اآلخر باستثناء الحصص غير الحاكمة و تكاليف األستحواذ

التغي
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ﺧﺒﺮ صحفي

ابذة عن أيااا القابض
هال .وتعمإ الش ر ة
أمانات القابض ة .م .هي أ بر الش ر ات اتث ت ما ة العاملة في ق اعي الرعا ة الص حية والتعليال على الس احة اإلقليمية بمجمالي أث مال مدفو بلغ  2.5مليا
المد جة في ث و بي المالي منذ عام  2014على تلث يس واتث تحواذ على الش ر ات العاملة في ق اعي الرعا ة الص حية والتعليال و مبدا بنموذج اعمالدا ،جلى جانب ت و ر وج ا ة
امبر دج للرعا ة الص حية والتلهيإ  ،)CMRCوهو مر متخص ص في
وتش غيإ هذ الش ر ات في من قة الش ر األوث وخا جدا .وتش مإ محفظة أمانات للرعا ة الص حية مر
تقد ال خدمات جعا ة التلهيإ والرعا ة طو لة األمد  ،وتمتد فروعش جلى مد أبوظبي والعين بدولة اإلما ات ،ومد نة الظدرا بالمملكة العربية الس عو ة ،باإلض افة جلى ث كو العالمية
القابض ة ث كو ) ،الراجدة في تقد ال خدمات الرعا ة الص حية الممتدة والمتخص ص ة والحا ة ،وتقع في مد نة جدة بالمملكة العربية الس عو ة ،و ذلك المس تش فى الملكي للنس اا واألطفال
 ،)RHWCوهو مستش فى قدم باقة متكاملة من الخدمات وفقًا أل قى المستو ات العالمية ،والتي تش مإ خدمات الرعا ة الصحية للنساا واألطفال و قع في مملكة البحر ن .وتش مإ محفظة
أمانات لق ا التعليال نما القابض ة جامعة أبو ظبي القابض ة ث ابقًا) ،وهي الش ر ة الراجدة في مبال التعليال العالي ،وجامعة ميد لس كس بي ،والتي تم إ أول حرم جامعي خا ج مد نة لند
لبامعة ميد لس كس التي تعد من أش در البامعات العالمية .وتمتلك أمانات أ ضًا األ صول العقا ة لمد ثة "نو ث لند وليبييت"  )NLCSفي بي باإلما ات العربية المتحدة واألصول
امبر دج للرعا ة الصحية والتلهيإ .)CMRC
العقا ة ل مر
للتواصل يع عالقا ال ستث ةين
ثا ة شد د
جيس قسال عالقات المست مر ن
☎+971 )0( 4 330 9999
 investor.relations@amanat.com
للم د من المعلومات رجى ز ا ة www.amanat.com

