
 
 

 

   2021 عام األول من  النصفمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية تفصح عن نتائج 
 خروج اإلدارة وتعلن عن بدء عملية 

التوقعات والميزانية، مما يعكس قوة عمليات الرعاية الصحية المتنوعة   يفوق أداء مالي وتشغيلي قوي،  •
 برنامج تحسين األداء نجاح و  إن إم سيوالمتخصصة في  

جلسة  تعقد من الدائنين.  الهائل  الدعمبعد ،  (DOCAترتيب الشركة ) صك رسمية لترخيصإطالق عملية  •
 سبتمبر   1في   على التصديق التصويت

جاري ، بما في ذلك التحكيم والقضايا اإلدارية ينالمشتركون العمل على حل قضايا الدائن األوصياءيواصل   •
 في االحتيال السابق بشكل غير مباشر ، والتحضير للقضايا القانونية ضد الجهات المتورطةالتنفيذ

 

أعلنت اليوم شركة إن إم سي )إن إم سي للرعاية الصحية أو   2021أغسطس  11اإلمارات العربية المتحدة،  -أبوظبي 
المالية والتشغيلية  نتائجها العربية المتحدة، عن ت"المجموعة"(، الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في اإلمارا

 . 2021يونيو  30المالية المنتهية في   السنة للنصف األول من 

،  2021 رمضان في أبريل ومايوشهر و  2021 فبراير في الفترة بين، 19-كوفيدعلى الرغم من تأثير الموجة الثانية من 
تفوق خطة  مليون دوالر  611  ةفي اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان البالغ  إن إم سيفإن إجمالي اإليرادات ألعمال 

 . %10بنسبة العمل 

مليون   2.4بعد مليون مريض حتى اآلن ) 4.4 لتصل إلى ًا،كبير المرضى عبر المجموعة نموًا  مراجعاتشهدت إذ 
في إطار جهودها المستمرة  و . 19-كوفيدعادت الطاقة التشغيلية الكاملة في أعقاب كما  ، (2020في عام  تجلس   مراجعة

اختبار  مليون  1.7القيام بـو   لقاحاً  98،919بإعطاء ، قامت المجموعة للجائحةلدعم استجابة دولة اإلمارات العربية المتحدة 
PCR   2021في النصف األول من . 

  شغيلية مركزًيا باإلضافة إلىبما في ذلك تحسينات القوة العاملة والكفاءة التساهم البرنامج المستمر لمبادرات تحسين األداء، 
 دعم األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكفي  توفير تكلفة المشتريات عبر المجموعة في مختلف المجاالت، 

(EBITDA) رجة التي  الميزانية المد، أي ما يفوق دوالر أمريكي قبل نهاية النصف األولمليون  103.9  والتي وصلت إلى
 %.50ون دوالر أمريكي بنسبة يمل 69.3تبلغ 

 تحديث المبيعات غير األساسية

بقيمة  فريزينيوس هيليوس إلى يوجين مجموعةعن االنتهاء من بيع شركة إن أم سي للرعاية الصحية في أبريل، أعلنت 
 مليون دوالر(. 525)حوالي  مليون يورو  430إجمالية للمؤسسة تبلغ 

 



 
 

 

 (DOCAترتيب الشركة )إطالق عملية 

ترتيب الشركة لصكوك  إطالق المشتركون  األوصياءمن الدائنين، اقترح  الذي شهدته المجموعة الهائل  بعد الدعم
(DOCA والتي ستسمح لشركات مجموعة ،)ولتحقيق  بالخروج من اإلدارة ومواصلة تشغيل األعمال األساسية. إن إم سي

مضمونة مقابل دائنين غير مضمونين يتلقون  الغير ديون  الإلى تسوية ( DOCA)المقترحة   الصكوكذلك، ستؤدي 
 .الجديدةحصصًا شبيهة بحقوق الملكية أو األسهم في مجموعة إن إم سي 

  شركة ال( وجميع أصول اإلدارة)تحت  ذات المسؤولية المحدودة  إن إم سي للرعاية الصحيةشركات بخالف السيتم نقل أسهم 
اإلدارة من أجل متابعة بعض دعاوى التقاضي المحتملة نيابة عن   تحت األخيرةستظل و الجديدة.  إن إم سيإلى مجموعة 

صكوك ترتيب لشروط  األخرى، وسيتم توزيع أي عائدات منها على الدائنين المعنيين وفقاً  المجموعةنفسها وشركات 
 . الشركة

   منلدائنين أيضاً ا كما سيتمكن المقترحة. الصكوكاجتماع للدائنين للتصويت على  2021سبتمبر  1في  وسيعقد
ما يتراوح من  ، من المتوقع أن يستغرق التنفيذسوق أبوظبي العالمي. بمجرد التأكيد من قبل محاكم وكالئهمالتصويت عبر 

من الجهات الحكومية  التصريحاتوكذلك الحصول على  المجموعة،أشهر إلكمال نقل أسهم وأصول شركات   3-5
 .المعنية

الجانب المشرق مقارنة    2021النصف األول من عام  تمثل نتائج : " ديفيس، الرئيس التنفيذي، قال مايكل من جانبه
الشركة   أعدنا. لقد (2020)النصف األول من  2020جهناها خالل الوقت نفسه من عام  اوالمصاعب التي و بالتحديات 

  صحية قدرتنا على تقديم رعاية ولضمان سي،إن إم لتأمين مستقبل  تقريبًا، وسخرنا مجهوداتنامن حافة االنهيار التام 
الثمانية عشر الماضية، عملنا مع أصحاب المصلحة   األشهر . على مدارفي جميع الظروف لمرضانا بمستوى عالمي

والشركاء لتحقيق االستقرار في الوضع المالي للمجموعة وتحسين العمليات، وتوفير أكثر من ملياري دوالر من القيمة في  
بجد كل يوم لدعم مجتمعهم في طبيب وموظف يعملون  12000أن يكون من ضمن فريقنا  ،ومن دواعي فخرنا. الفترةهذه 

الستكشاف الحماسة غاية في  أنا، نشاطاتنا الطبيعيةمع عودتنا إلى مستويات و  جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 عبر محفظتنا متعددة التخصصات". ـ إن إم سي للرعاية الصحية، اإلمكانات الحقيقية ل

إن إم سي للرعاية لشركة   ينوأحد األوصياء المشتركل ألفاريز ومارساريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة  كما علق
أقصى عوائد   بهدف تحقيق ،على نهج طويل األجلإن إم سي : "لقد عملنا عن كثب مع أصحاب المصلحة في الصحية

( اآللية األفضل واألنسب DOCA. توفر صكوك ترتيب الشركة )في توليد القيمة إن إم سي استمراريةللدائنين مع ضمان 
لتقديم رعاية من الدرجة األولى للمرضى، مع تمكين المجموعة من مواصلة برنامج إعادة الهيكلة   إن إم سيلتأمين موقع 

إعادة   هوو  سبتمبر كخطوة تالية لتحقيق الغرض من اإلدارة 1إلى رئاسة االجتماعات في وتحسين األداء. إنني أتطلع بشدة 
 ."الكاملشركة إلى التشغيل  34

 انتهى/ /



 
 

 

 لالستفسار في الشرق األوسط 

Hanover Communications Middle East 

Jonty Summers   +971 (0)55 559 7398 

Kiran Makhija  +971 (0)55 471 0294 

nmchealthcare@hanovercomms.com 

 لالستفسارات في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم 

Headland Consultancy 

Susanna Voyle  +44 7980 894 557 

Henry Wallers  +44 7876 562 436 

 الصحية: حول مجموعة إن إم سي للرعاية 

إن إم سي هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في مجلس التعاون الخليجي، مع شبكة دولية  
من العيادات والمستشفيات متعددة التخصصات للمرضى الداخليين والخارجيين، وعيادات األمومة والخصوبة المتخصصة،  

الطبية طويلة   للخدماتكمزود رائد إن إم سي للرعاية الصحية مجموعة   عرفتدولة.  19ودور الرعاية طويلة األجل في 
  2،207اإلجمالية  إن إم سيتبلغ سعة و التابعة لها.  ProVitaاألجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركة 

 مرخص عبر شبكتها.  سرير

تم وضع إن إم سي للرعاية الصحية تحت اإلدارة من قبل محكمة العدل العليا ومحاكم األعمال والممتلكات في إنجلترا 
مشتركين.  كأوصياءوتم تعيين ريتشارد فليمنج ومارك فيرمين وبن كيرنز من ألفاريز ومارسال  2020أبريل  9وويلز في 

تحت اإلدارة بموجب لوائح إن إم سي للرعاية الصحية تابعة لشركة ، تم وضع عدد من الكيانات ال2020سبتمبر  27في 
مشتركين. للحصول على معلومات كاملة بخصوص  كأوصياءسوق أبوظبي العالمي. تم تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز 

 : زيارة الرابط، يرجى تعييناتهذه ال

https://nmc.ae 
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