
 
 

 
 

 خبر صحفي
 

 ملیون درهم 11.4�مبلغ النقد�ة  التوز�عاتتقر ز�ادة " ماناتأ"
 خالل االجتماع السنوي لجمعیتها العمومیة

 
، أكبر شر�ة استثمار�ة ")أمانات("شر�ة أمانات القا�ضة  أعلنت :2018أبر�ل   23دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة، 

اجتماع الجمعیة �عقد   الشر�ةقیام  عن الیوم ،مجلس التعاون الخلیجي في قطاعي الرعا�ة الصحیة والتعلیم في دول
 .2018ابر�ل  22بتار�خ ") الجمعیة العمومیة("العمومیة السنو�ة للشر�ة 

 
ومیزانیتها التصدیق على تقر�ر مجلس اإلدارة عن نشاط الشر�ة ومر�زها المالي جمعیة العمومیة الوتم خالل اجتماع 

 . 2017د�سمبر  31في  تهیةالمن المالیة عن السنةوحساب األر�اح والخسائر 
 

�عد أن  2017د�سمبر  31في  تهیةالمن المالیة عن السنة اتتوز�عالز�ادة على كذلك وافقت الجمعیة العمومیة ألمانات 
فلس  1.5(من القیمة اإلسمیة لكل سهم   في المئة 1.5بواقع قد اقترح توز�ع أر�اح نقد�ة " أمانات"كان مجلس إدارة 

الجمعیة و�ناءا علیه فقد اقرت  .اإلجتماع تقدم عدد من المساهمین بذلك خاللأن وافقة �عد موتمت ال  )للسهم الواحد
تحو�ل ما ذلك من خالل و  2017ملیون درهم إماراتي عن العام  11.4�قیمة النقد�ة الموزعة التوز�عات  ز�ادة العمومیة
اصدار ملیون درهم إماراتي من احتیاطي  5.7األر�اح المدورة �اإلضافة إلى ملیون درهم إماراتي من  5.7مجموعه 

ملیون  48.9ما سیرفع مجموع األر�اح الموزعة إلى م مع الحصول على موافقة هیئة االوراق المالیة والسلع، األسهم
 .)فلس للسهم الواحد 1.956( سهم لكل اإلسمیةمن القیمة  في المئة 1.956بواقع درهم إماراتي 

 
�سرنا القیام بز�ادة مجموع : ""أمانات" السید حمد عبدهللا الشامسي رئیس مجلس إدارة شر�ةوتعلیقًا على هذا القرار قال 

العوائد. لقد نجحنا حتى تار�خه في  میةتنوفي  دائم تجاه مساهمینافي خطوة تعكس التزامنا ال الموزعة قد�ةنالاألر�اح 
في تنمیة عوائد  في المئة من رأسمال الشر�ة، ونحن متفائلون �قدرتنا على االستمرار 43استثمار ما �عادل نسبة 

قطاعي والعاملة في الرائدة الشر�ات النشط في  عبر االستثماراالستثمار�ة  المساهمین �التزامن مع تعز�زنا لقاعدتنا
  ".یة والتعلیمالرعا�ة الصح



 
 

 
لقد تمكنا من تحقیق  الد�تور شمشیر فا�الیـل، نائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشر�ة "أمانات": وأضاف

نا نتمتع إنسیسها. أمنذ تتحقیق الشر�ة لتدفقات نقد�ة تشغیلیة ا�جابیة ، �فضل الموزعةالنقد�ة األر�اح هذه الز�ادة في 
أسواق دول مجلس الرعا�ة الصحیة والتعلیم في  نشاطنا االستثماري في قطاعي فيالیوم �مقومات صلبة لالستمرار 

 ." ستثمار�ة في دول مجلس التعاون الخلیجيلتعز�ز مكانتنا �كبرى الشر�ات اال التعاون الخلیجي وخارجها
 

 -انتهى-

  :القا�ضة نبذة عن شر�ة أمانات
ملیار درهم.   2.5القا�ضة هي أكبر الشر�ات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعا�ة الصحیة والتعلیم في المنطقة برأسمال قدره  شر�ة أمانات

وتعمل الشر�ة المدرجة في سوق دبي المالي على تأسیس واالستحواذ على شر�ات تعمل في قطاعي الرعا�ة الصحیة والتعلیم، وتطو�ر و�دارة 
 ات في دول مجلس التعاون الخلیجي وخارجها. للمز�د من المعلومات الرجاء ز�ارة موقعنا اإللكترونيوتشغیل هذه الشر�
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