
 
 

 

 2021قوية للعام حتى يوليو  عن نتائج  تعلن  إن إم سي للرعاية الصحية

 تحقيق خطة العمل وتجدد الثقة ل

 

إم سي )إن إم سي للرعاية الصحية أو   أعلنت اليوم شركة إن : 2021أغسطس    29اإلمارات العربية المتحدة،  -أبو ظبي  
يوليو   حتىعن نتائج تداولها للعام  العربية المتحدة، ت"المجموعة"(، الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في اإلمارا

2021 . 

مليون دوالر مدفوعة باألداء القوي في األعمال األساسية،   710،  2021بلغت عائدات المجموعة، منذ بداية العام وحتى يوليو  

إجمالي   وفاقوالسيما المستشفيات متعددة التخصصات والعيادات والمراكز الطبية والرعاية طويلة األجل والعيادات التجميلية.  

في عام   % 3بنسبة  و 2020 العام السابق في  ذاتهاالفترة مقارنة ب  % 16وارتفع بنسبة   % 9عمل بنسبة  اإليرادات لهذه الفترة خطة ال

أرباًحا قبل اقتطاع الفوائد والضرائب   والذي حقق. إلى جانب التأثير اإليجابي المستمر لبرنامج تحسين األداء التشغيلي، 2019

اريخه. بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين لهذه  مليون دوالر حتى ت  120واالستهالك وإطفاء الدين بلغت  

. ولم تتغير 2019مقارنة بعام  % 15بنسبة  و 2020مقارنة بعام  % 91  % وهي أعلى بنسبة44  والتي فاقت خطة العمل الفترة

متوافقة مع األرباح قبل خصم الفوائد   التوجيهات للعام بأكمله عما تم إصداره في الشهر الماضي، حيث ستكون النتائج المالية

 توقع في خطة العمل. و ،والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

عائدات المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية متعددة التخصصات التوقعات، مدفوعة بخطوط الخدمات السريرية اإلضافية   وفاقت

من السعة اإلضافية في دبي وأبو ظبي وعملت عن كثب مع   األجلاستفادت الرعاية طويلة ووعدد أكبر من لقاءات المرضى.  

ة للمرضى الذين يتم  ر  س  أ  وتوفير المستشفيات الحكومية في جميع اإلمارات للمساعدة في رعاية المرضى على المدى الطويل، 

المواسم الصيفية   تباطؤ  منتفادت اسإذ نتائج قوية بشكل استثنائي،  كما سجلت العيادات التجميلية . عالجهم في المستشفيات العامة

 . المعتادة وخيارات السفر المحدودة، وبقاء العديد من العمالء داخل الدولة

 

 لإلخصاب فقيه لـ  األعمال التجارية عن تحديث 

التداول   فاق كان ألعمال فقيه لإلخصاب بداية قوية في النصف األول من العام، حيث  "  :في تصريحهم، قال األوصياء المشتركون 

. أنشطة التوظيف جارية  بعض التغييرات في الكوادر الطبيةشهد شهري يوليو وأغسطس انخفاًضا في النتائج بسبب وخطة العمل. 

 " فصل في خطة العمل.النتائج إلى المستوى الم مما سينعكس قريباً على عودة لتعيين أطباء جدد،

بعنوان "المفاوضات المتعلقة بأعمال فقيه للتلقيح   المراجعةمن مقترحات المسؤولين  6.19.2 المادةإلى  باإلشارةعالوة على ذلك، 

ولكن لم يكن واضًحا ما إذا كان سيتم االتفاق على الصفقة بحلول   ، جاريةالصناعي". أشارت المقترحات إلى أن المفاوضات كانت 

( إن إم سي للرعاية الصحية المحدودة  1)  حيث سيتم تقسيم ملكية أسهم شركة "فقيه لإلخصاب" بين: ،تاريخ سريان إعادة الهيكلة

% )معاملة المستشار  35بنسبة   %، المستشار الرئيسي0.75( وإن إم سي هيلث العالمية المحدودة بنسبة 2%، )64.25بنسبة 

وأنه ال يوجد ضمان إلبرام أي صفقة من هذا القبيل. على الرغم من استمرار   ، أن هذا ال يزال هو الموقف الرئيسي(. ونؤكد

 المشتركين.  األوصياءالمفاوضات مع المستشار الرئيسي، فإن هذه المفاوضات تقودها المجموعة المخصصة األساسية بدالً من 

المشتركون بتقييم السيناريوهات المحتملة المختلفة، وفي حالة عدم الموافقة على صفقة المستشار الرئيسي، ال يوجد   وصياءاأل قام 

 .ستتغيردارة أداء المؤسسة إلحاليًا أي توقع بأن القيمة اإلجمالية التي يتلقاها الدائنون وفقًا 

قامنا هذا العام انعكاًسا إيجابيًا لبرنامج تحسين األداء الذي تم تنفيذه على  : "تعد أرقال مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذيومن جهته، 

مدار االثني عشر شهًرا الماضية وبرنامج إعادة الهيكلة الشامل. تشير نتائجنا السنوية حتى اآلن إلى انتعاش أعمالنا بشكل أسرع من  

  نشغل، باهتمام شديد،للتخفيف من مخاطر األعمال. نحن  التحول المتسارع للشركة ومنصة مثبتة وذلك بفضل االقتصاد الكلي، 

،  إن إم سيأعداد المرضى لدينا في جميع مرافق ، باإلضافة إلى ارتفاع محفظة اجتماعية واقتصادية وجغرافية وسريرية واسعة جًدا

 توزيعذلك، قمنا بتحسين مؤشر  حيث نظر مشغلونا في اإليرادات اإلضافية واعتمدوا طرقًا جديدة لتبسيط العمليات. باإلضافة إلى

أعمااًل جديدة عبر المؤسسة من خالل عقود العمليات واإلدارة وعالقات مجتمعية أقوى. بينما تكافح  وتبنيناالحاالت الخاص بنا 

بأداء مجموعتها األساسية من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية   إن إم سي أنظمة المستشفيات في جميع أنحاء العالم، تفخر 

تقف  سالجائحة، أنه مع تعافي دولة اإلمارات من تداعيات العام. نحن على ثقة  متعددة التخصصات، ونتطلع إلى استمرار النمو لبقية

 كمنارة للصحة والرفاهية لصالح المجتمعات التي نخدمها ".   ةً شامخمجموعة إن إم سي الجديد، 



 
 

 

 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 

 

 حول مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية: 

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

دولة. تعرف مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية كمزود رائد للخدمات الطبية طويلة   19ودور الرعاية طويلة األجل في 
  2،207إم سي اإلجمالية   التابعة لها. وتبلغ سعة إن ProVitaاألجل في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل شركة 

 سرير مرخص عبر شبكتها. 

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

، تم وضع عدد من الكيانات التابعة لشركة إن إم سي للرعاية الصحية تحت اإلدارة بموجب لوائح 2020سبتمبر  27في 
سوق أبوظبي العالمي. تم تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز كأوصياء مشتركين. للحصول على معلومات كاملة بخصوص 

 هذه التعيينات، يرجى زيارة الرابط: 

mailto:nmchealthcare@hanovercomms.com
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