
 

 

من عام   االولى تسعة أشهرال% خالل 6صافي الربح المعدل بنسبة لنمًوا  تحققأمانات 

2022 

في قطاعي الرعاية الصحية    الرائدةالشركة االستثمارية    أعلنت اليوم شركة أمانات القابضة ش.م.ع )أمانات(،  |دبي   | 2022نوفمبر    14

 . 2022فترة أول تسعة أشهر من السنة المالية والتشغيلية ل الماليةعن نتائجها  ،والتعليم

 

 

، تحقيقها النمو  ةواصتلفي ممحفظة استتثمارات أمانات  بنجاح  السري  مم  الشرايسري، س يج ي لج رداسر شررة  أيانا ،  شرادأ،  أداء الشررة وتعليقًا على  

وتنفيذ خططها  ي عن ثقته في قدرة الشتتركة على تجاوت تلا التحديات  ستت. وأعرب الشتتامأستتواا العالم  التي تمر بها مختلفاالقتصتتاةية  ُرغم التحديات  

والذي ستيثمر عن صتفقة االستتحواع على شتركة تنمية اانستاس الستعوةية  الشتركة في تنفيذ  نجاح    الشتامستي نثم  و ي.مركزها المالمدعومةً ب ، االستتثمارية

فضتتالً عن عملية االستتتحواع النااحة التي و  مم( في المملكة العربية الستتعوةيةةخولها قطاع الرعاية والتعليم ألصتتحاب الرعاية الخاصتتة )اصتتحاب اله

ل ستلستة الصتفقات التي نفذتها الشتركة خال  ل عام نفذتها شتركة ننما القابضتةن على كلية ليوا للتكنولوايا في وقت ستابق من العام الجاري، مما يكم 

 .مليار ةرهم البالغ قيمتها 

خالل  ي أحرتته  ذالالقياستي   األةا عن اعتزاته بنجاح الشتركة في البنا  على ال ةتوس يحم  ممادر، الر يج التنفيذي لشررة  أيانا ،  ين جانبه، أشراد  

ل قطاع الرعاية حيث ستج  المعلنة ة النموتقدم ملحوظ على صتعيد تنفيذ استتراتيجي تحقيق مع   ،الجاريالعام خالل  النمو من  المزيد  ستجلالعام الماضتي  لت 

وحققت الشتتركة نمو في االرباح التشتتغيلية المعدلة  مليوس ةرهم،   مليوس ةرهم مقارنةً ب   % ليبلغ  الدخل بنستتبة إامالي الصتتحية نمواً في  

 مليوس ةرهم خالل نفس الفترة من العام الماضي. مليوس ةرهم مقارنة ب  % لتبلغ قبل خصم الضرائب والفوائد واالطفا  بنسبة 

 2022خالل أول تسع  أشهر ين عام النتا ج المالي  نظرر على 

من  .  خالل نفس الفترة من العام الماضيمليوس ةرهم    مقابل    ،  عام   منأشهر    تسعة   خالل أولمليوس ةرهم      الدخلإامالي  بلغ  

خالل  ٪    بنسبة  خالل العام السابق(  منها  التخارجاالستثمارات التي تم  انشطة  ارباح بيع ومرةوة  )بعد استبعاة    المعدلارتفع إامالي الدخل  ناحية أخرى،  

، مقابل من عام  أشهر  خالل أول تسعة    ةرهممليوس      % ليسجلالمعدل بنسبة  وارتفع صافي الربح    .أول تسعة أشهر من العام الجاري

 عام    من  أول تسعة أشهرخالل    ةرهممليوس    صافي الربح    بلغ  من اانب آخرخالل الفترة المماثلة من العام الماضي.    ةرهممليوس    

ن بعض استثماراتها  تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة م  تي شهدتالمن العام الماضي  الفترة  نفس  خالل    ةرهممليوس      مقابل

  التابعة.

 

 

 

 

 

 – نهاية البياس–

 مليوس 90.8 مقابل ،2022 عام من أشهر تسعة أول خالل ةرهم مليوس 106.3 ليبلغ% 17 بنسبة المع ل ال خل رجمالي نمو
 .الماضي العام من الفترة نفس خالل ةرهم

 
 92.3مليوس ةرهم، مقابل  110.1% لتسجل 19بنسبة  الضرا ب والفوا   واالطفاءنمو االسباح التشغيلي  المع ل  قبل خصم 

 مليوس ةرهم خالل نفس الفترة من العام الماضي.

 
 مليوس 57.2 مقابل ،2022 عام من أشهر تسعة أول خالل ةرهم مليوس 60.8 سجللت% 6 بنسبة المع ل الربح صافي نمو
  .الماضي العام من الفترة نفس خالل ةرهم

 
 ،األخيرة إستثمارها تنفيذ في الشركة نجاح بعد ةرهم مليوس 540 النق ي  األسص ر بلغت ميث المالي المرةز ترسيخ

 .المنخفضة الدين مستويات على الحفاظو

 التغير  2022 تسعة أشهر 2021 تسعة أشهر (دسهميلخص النتا ج المالي  )يليون 

 %   1ال خل ين االستثماسا 

 %   قطاع الرعاية الصحية     
 %()  2قطاع التعليم    

 %  3ال خل المع لرجمالي 

 %()  رجمالي ال خل 

 (%)  صافي الربح 

 %  صافي الربح المع ل 

 %   األسباح التشغيلي  المع ل  قبل خصم الضرا ب والفوا   واإلطفاء 

 (%)    4األسص ر النق ي  والرصي  بالبنوك
والمكاسب  عمليات التخارجمن الشركة الناتجة حصة  ، وال يشملومخصصات سعر الشرا  التأاير التمويلي باستثنا  الحصص غير الحاكمةمن أنشطة دخل الالشركات التابعة ومن ربح التشمل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة وصافي  1

 عات الصلة.
إلى  2022)من يناير  فقط أشهر ثمانيةنتائج تعكس  2022سبتمبر  30تسعة أشهر المنتهية في خالل فترة أول أغسطس من كل عام، وبالتالي فإس نتائج أمانات الموحدة  31تنتهي السنة المالية لألصول التابعة لمحفظة أمانات في قطاع التعليم في  2

 .2023أغسطس  31من السنة المالية المنتهية في  واحد بااضافة إلى شهر 2022أغسطس  31أمانات في قطاع التعليم المنتهية في من السنة المالية لمحفظة ( 2022سبتمبر 
 ، وتكاليف الصفقات. تعليم القابضة والمركز الطبي الدولي بالمملكة العربية السعوةيةصفقتي التخارج بشركة  شملتوالتي  صفقات التخارج خالل نفس الفترة من العام الماضيبعد استبعاد مردود  المعدل  يعكس إجمالي الدخل 3
 .2021ديسمبر  31يظهر رصيد السنة السابقة كما في   4

 

 



 نبذر عن شرة  أيانا  القابض  

مليار ةرهم. وتعمل   2.5ااقليمية بإامالي رأستتمال مدفوع يبلغ  شتتركة أمانات القابضتتة ش.م.ع هي أكبر الشتتركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصتتحية والتعليم على الستتاحة  

وعج اعمالها، إلى اانب تطوير معلى تأستتيس واالستتتحواع على الشتتركات العاملة في قطاعي الرعاية الصتتحية والتعليم وةمجها بن  2014الشتتركة المدراة في ستتوا ةبي المالي منذ عام  

مركز متخصص ، وهو(CMRCمركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل )وخاراها. وتشتمل محفظة أمانات للرعاية الصتحية  األوستط    منطقة الشتراوإةارة وتشتغيل هذه الشتركات في 

ااضتتافة إلى شتتركة ستتكوس ب، وتمتد فروعه إلى مدس أبوظبي والعين بدولة اامارات، ومدينة الظهراس بالمملكة العربية الستتعوةية،  في تقديم خدمات إعاةة التأهيل والرعاية طويلة األمد

، وتقع في مدينة ادة بالمملكة  ة وما بعد ااصابات الحاةة وخدمات الرعاية الطبية المنزليةالعالمية القابضة )سكوس(، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الممتدة والمتخصصة والحاة

دم باقة متكاملة من الخدمات وفقًا ألرقى المستتتويات العالمية، والتي تشتتمل خدمات الرعاية الصتتحية للنستتا  ، وهو مستتتشتتفى يقالتخصتتصتتي  المستتتشتتفى الملكيوكذلا  العربية الستتعوةية، 

خدمات  لوشتتتركة نتنمية اانستتتاسن الرائدة قي تقديم خدمات الرعاية والتعليم الخاصتتتة بالمملكة العربية الصتتتحية، حيث تنفرة بتقديم باقة من أفضتتتل ا.  واألطفال ويقع في مملكة البحرين

في أبو ظبي بدولة اامارات    (CMRCمركز كامبريدج للرعاية الصتتتحية والتأهيل )األصتتتول العقارية لالتعليمية والرعاية الطبية وإعاةة التأهيل ألصتتتحاب الهمم. ويأتي علا إلى اانب  

، وهي الشركة الرائدة في مجال التعليم العالي، واامعة ميديلسكس ةبي، والتي تمثل أول حرم اامعي خارج مدينة نما القابضةقطاع التعليم شركة  بوتشمل محفظة أمانات    .العربية المتحدة

العقارية    األصتولحصتة صتغيرة في نبيجينن وهي شتركة تعليمية مقرها الواليات المتحدة، إلى اانب  لندس لجامعة ميديلستكس التي تعد من أشتهر الجامعات العالمية. وتمتلا أمانات أيضًتا  

 .( في ةبي باامارات العربية المتحدةNLCSلمدرسة ننورث لندس كوليجييتن)
 

  للتواصل يع عالقا  المستثمرين

  عبد الرحمن السويدي
 رئيس قسم عالقات المستثمرين 

     9999 330 4 971 + 

investor.relations@amanat.com  
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