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 Date: 10/01/2020  ١٠/١/٢٠٢٠التار�خ:

 السيد / حسن عبد الرحمن السر�ال ا�ح��م 

 رئيس قطاع العمليات -رئيس تنفيذي للعمليات 

 سوق د�ي املا��

 اإلمارات العر�ية املتحدة - د�ي

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Chief Operation Officer  - Head of Operation Division 
Dubai financial market  
Dubai, UAE 

 Subject: Amanat Holdings reviewing potential املوضوع: أمانات القابضة تطلع ع�� فرصة إستثمار�ة محتملة �� قطاع ال�حة
investment opportunity in healthcare sector 

 ,Greetings تحية طيبة و�عد،

 بأ��ا مساهم��ا �علم أن اإلفصاح هذا بموجب تود") أمانات(" ع.م.ش القابضة أمانات

 حصة ع�� لإلستحواذ ا�حتملة اإلستثمار�ة الفرص إحدى بدراسة تقوم حاليا

أحد  األوسط، الشرق  بمنطقة ال�حية الرعاية �خدمات  VPS مجموعة  �� إس��اتيجية

م أك�� ّدِ
َ

 عم املتحدة العر�ية اإلمارات دولة �� املت�املة ال�حية الرعاية خدمات يُمق

 .عمان سلطنة �� م��ايد تواجد

Amanat Holdings PJSC (“Amanat”) wishes to inform its 
shareholders that it is currently assessing a potential 
transaction to acquire a strategic stake in the Middle East 
operations of VPS Healthcare Group, one of the largest 
integrated private healthcare service providers in the UAE 
with a growing foothold in Oman. 

إن تقييم هذه الفرصة �� مراحلھ األولية، و يتوقف ع�� العديد من العوامل و اإلش��اطات 

ص العديد من الفر  التجار�ة و املالية. و تقوم أمانات بصورة دور�ة بتقييم و النظر ��

 اإلستثمار�ة ا�حتملة مع املؤسسات اإلقليمية.

تركز أمانات ع�� القطاعات األساسية ال�ي ستستفيد من النمو املطرد �� منطقة الشرق 

من املتوقع أن ينمو قطاع الرعاية ال�حية ع�� وجھ ا�خصوص بمعدل سنوي و األوسط. 

اإلنفاق ا�ح�ومي ع�� الرعاية ال�حية مع ارتفاع  ٢٠٢٢بحلول عام  ٪ ٦٫٧مركب �سبتھ 

. تدعم هذه ٢٠٢١مليار دوالر بحلول عام  ٣٠٫٥�� دول مجلس التعاون ا�خلي�� إ�� 

من خالل مز�ج من ا�حجم ، التآزر �ا لبناء قيمة طو�لة األجل ملساهم�ات األساسيات أمان

 .وا�خ��ة عند تقديم الفرصة املناسبة
 

مة فور التأكد من أى تطورات جوهر�ة بخصوص ذلك و ستخطر أمانات مساهم��ا و العا

 التقييم إل��اما م��ا بقواعد اإلفصاح و الشفافية.

The evaluation of this opportunity is still at an early stage 
and is contingent upon various commercial and business 
reviews. Amanat regularly evaluates investment 
opportunities with regional based entities, which may or 
may not materialize. 

Amanat focuses on core sectors that are set to benefit from 
sustained growth across the Middle East. The Healthcare 
sector specifically is expected to grow at a 6.7% CAGR by 
2022 with Government spending on healthcare in the GCC 
expected to rise to $30.5 billion by 2021. Such fundamentals 
support Amanat to build long-term value for shareholders 
through a combination of scale, synergy and expertise 
when the right opportunity is presented. 

Amanat will continue to update the market if and when 
there are any material developments in this evaluation, in 
accordance with the disclosure and transparency rules.  

 ,Yours Sincerely وتفضلوا بقبول فائق االح��ام،

 

 

 تامر مر��ي

 املستشار العام

  أمانات القابضة ش.م.ع.

Tamer Morsi 
General Counsel 
Amanat Holdings PJSC 

 

 Cc: Securities and Commodities Authority ��خة ا�� السادة هيئة االوراق املالية والسلع
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