
 
 

خط   من تقترب للرعاية الصحية وشركات مجموعة إن إم سي 2021من  نتائج قوية للربع الثالث
 النهاية إلعادة الهيكلة والخروج من اإلدارة 

مليون دوالر أمريكي واألرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب  915نتائج الربع الثالث: اإليرادات البالغة  •
مليون دوالر أمريكي   155والبالغة    -16 بعد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم-واإلهالك واالستهالك 

 تعكس تداوالت صيفية قوية
 هو تاريخ االنتهاء من إعادة الهيكلة والتسليم من اإلدارة إلى المالك الجدد  2021ديسمبر  16 •
 مع التركيز بشكل كبير على تلبية مختلف شروط إعادة الهيكلة  صكوك ترتيب الشركةاالنتقال إلى مرحلة تنفيذ  •
•  

إن إم سي للرعاية الصحية أو  شركة إن إم سي ) : أعلنت 2021نوفمبر  1اإلمارات العربية المتحدة،  -أبوظبي 
، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية العربية المتحدة ت"المجموعة"(، الرائدة في مجال الرعاية الصحية الخاصة في اإلمارا

 قبل نهاية العام. وتسليم الملكيةإلى الخروج من اإلدارة  تستعد الشركةحيث ، 2021سبتمبر  30في  للربع الثالث المنتهي

  ، 2021حتى الربع الثالث من  في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان "إن إم سي"إجمالي اإليرادات ألعمال  وبلغ
بلغ عدد  كما . %8العمل بنسبة  مما يفوق خطةمليون دوالر أمريكي(  816 :2020)عام  مليون دوالر أمريكي  915

 مليون مقابلة مريض(. 3.7: 2020عام ) مليون مريض حتى اآلن  6.7لقاءات المرضى عبر المجموعة  

األوصياء ، انتقل 2021الدائنين في سبتمبر قبل من الملحوظة  موافقةالو  الهائل دعم المع حصول المجموعة على  
شركات مجموعة إن إم سي المشغلة من  خرج ست إذ(،  DOCAsإلى مرحلة تنفيذ صكوك ترتيبات الشركة ) المشتركين

ن على الحصول على الموافقات  ين والمستشار يالدائن إلى جانب الشركة تعملمملوكة من قبل الدائنين.  لتصبح اإلدارة
للمجموعة الخروج من اإلدارة في   اكمال إعادى الهيكلة للشركة حتى يتسنىالتنظيمية النهائية وغيرها من الموافقات لضمان  

 . 2021ديسمبر  16اإلطار الزمني المتوقع في 

"إن إم سي هيلث" "نتطلع إلى تسليم  :ألفاريز ومارسال وأحد األوصياء المشتركينفليمنج، العضو المنتدب لشركة  ريتشارد يقول
على   طويل والتغلبتمكنا من عبور طريق . 2021ديسمبر  16بنجاح في بخروجها من اإلدارة مالكيها الجدد  إلى  الجديدة

لتحقيق  "إن إم سي"في جميع أنحاء العالم على دعمهم لـ لجميع أصحاب المصلحة   ممتنون جدا   ونحنالعديد من العقبات، 
بعد إعادة الهيكلة  لتجميع العناصر النهائية للوصول إليه. جمع جهودنا ونحتاج إلى  خط النهاية نقتربذلك. نحن اآلن 

من الفرص الجديدة   ونتطلع لالستفادةفي وضع أفضل من أي وقت مضى   "إن إم سي"التشغيلية والمالية الكبيرة، أصبحت 
 مرافق المجموعة ". جميع المقبلة لضمان استمرار الجودة الممتازة للرعاية المقدمة للمرضى في 

 

 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 

Charlie Twigg  +44 7946 494 568 

nmchealthgroup@headlandconsultancy.com  

 

 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  
من العيادات والمستشفيات متعددة التخصصات للمرضى الداخليين والخارجيين، وعيادات األمومة والخصوبة المتخصصة،  

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

 سرير مرخص عبر شبكتها. 

ا ومحاكم األعمال والممتلكات في إنجلترا تم وضع إن إم سي للرعاية الصحية تحت اإلدارة من قبل محكمة العدل العلي
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 
ظبي العالمي. تم تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز كأوصياء مشتركين. للحصول على معلومات كاملة بخصوص سوق أبو 

 https://nmc.ae هذه التعيينات، يرجى زيارة الرابط:
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