
 

1 

 

% إلى  52مع ارتفاع األرباح الصافية بنسبة  2022برجيل القابضة تحقق نتائج قياسية في السنة املالية  

 مليون درهم  355

   مليار درهم 1.1إلى   صافي الدينمليار درهم في خفض  2.2أسهمت عائدات الطرح العام األولي البالغة   •

قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء  األرباح بلغتو  ،على أساس سنوي  %17بزيادة بنسبة  مليار درهم 3.92اإليرادات بلغت  •

 % 13بزيادة بنسبة  مليون درهم 878الدين 

في   مرة 1.5 بلغتاألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين  نسبة صافي الدين/ مع تحقيقللمجموعة مالي قوي  مركز •

 1نهاية الفترة 

 عبر شبكتنا  األصول  ة استخداماملرض ى وزياد وائدع  تحسين ل تنفيذ استراتيجيتنا مواصلة  •

 "لجام للرياضة"من خالل مشروع مشترك مع التوسع في اململكة العربية السعودية   •

وتحسن هوامش األرباح قبل  ،معدل قوي وبمع توقع نمو إيرادات املجموعة بشكل عضوي  2023االستمرار في تحقيق نمو قوي في عام  •

 على األقل  2021إلى مستويات  وإطفاء الدين الفوائد والضرائب واالستهالك 

 واستحواذ، بما في ذلك عمليات دمج قيد الدراسة فرص نمو إستراتيجية مختلفة •

 

مجموعة برجيل القابضة بي إل س ي )"برجيل" أو "املجموعة"(، إحدى  أعلنت : 2023 فبراير 10أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

منصات الرعاية الصحية الرائدة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واملدرجة في سوق أبوظبي 

إلثني عشر لفترة ا األولية اليوم عن نتائجها املالية(، AEE01119B224رمز التعريف الدولي: ، BURJEELلألوراق املالية تحت الرمز )

 والثالثة
ً
 .2022ر ديسمب 31أشهر املنتهية في  شهرا

 
 16احتساب تأثير معيار إعداد التقارير المحاسبية الدولي رقم صافي الدين/ األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين قبل  1

على أساس %  52، بزيادة بنسبة مليون درهم 355 الربح صافيبلغ 

  تحقيق أولوياتها االستراتيجية، ما يعكس قدرة املجموعة على سنوي 

 وائد لتحسين الع 

% على أساس 17مليار درهم، بزيادة بنسبة  3.92اإليرادات بلغت 

بنسبة  الذي حققته مدينة برجيل الطبيةنمو مدفوعة بال، سنوي 

125 % 

إلى   وإطفاء الدين الفوائد والضرائب واالستهالكاألرباح قبل وصلت 

امش  ، مع استقرار ه% على أساس سنوي 13مليون درهم، بزيادة  878

  %.22عند وإطفاء الدين  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك

النمو القوي في األرباح قبل الفوائد والضرائب  ويعود الفضل في ذلك إلى 

 طبية برجيل الواإلهالك لدى مدينة 

، مما يعكس قدرة املجموعة على %15بنسبة  إجمالي عدد املرض ىارتفع 

تنفيذ استراتيجيتها لزيادة استخدام األصول. كما بلغ إجمالي عدد زيارات 

   2022 مليون في السنة املالية 5.4العيادات الخارجية أكثر من 

تحقيق نتائج قوية، مع ارتفاع اإليرادات   مدينة برجيل الطبيةواصلت 

زيادة االستخدام، حيث تضاعف عدد ويعزى ذلك إلى  %،125بنسبة 

أسهمت خدمات الرعاية التخصصية املرض ى قرابة الثالث مرات، كما 

 الفائقة في رفع متوسط اإليرادات املحققة 

صافي الدين/األرباح قبل  للمجموعة مع تحقيق نسبة تحّسن املركز املالي

في نهاية الفترة، مع   مرة  1.5  وإطفاء الدين الفوائد والضرائب واالستهالك

بعد الطرح األولي العام في سوق  تحقيق تحسن إضافي بعد نهاية الفترة

 لألوراق املالية أبوظبي 
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 على النتائج املالية، 
ً
 قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة:وتعليقا

 دولة  تفاني موظفينا والتزامهم برؤيتنا املتمثلة في ضمان جودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء  مدى  شهادة على  تعد بمثابةإن نتائجنا للعام بأكمله  "

   2022كان عام  .  مان اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة ع  
ً
 بارزا

ً
بمساهمين جدد من خالل   مع ترحيب املجموعةبالنسبة لشركة برجيل القابضة،    عاما

. وقد استمر  في أسواقنا األساسية وفائقة  معقدة  ية خصصت  ، ال سيما في توفير رعايةخدماتنانطاق    توسعةلية و إدراجنا في سوق أبوظبي لألوراق املا

لتأسيس وتشغيل شبكة من مراكز العالج الطبيعي وإعادة    "لجام للرياضة"شركة    مع اإلعالن عن مشروعنا املشترك مع  ،2023هذا الزخم في عام  

، فإن  األولي  العام  طرحمع تحقيق أرباح قياسية وميزانية عمومية قوية بعد الة. و في جميع أنحاء اململكة العربية السعودي  "لجام  "التأهيل في أندية

استخدام  ، ودفع التوسع في أسواق جديدة وزيادة  لفائقةخصصية ارعاية التاملجموعة في وضع جيد لتسريع النمو، من خالل تعميق الخبرة في ال

 ". املرض ى  دوتعزيز عوائ األصول 

 قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي ملجموعة برجيل القابضة:  ومن جانبه،

عبر    بقوةتحسين االستخدام  ب، و العوائد تسهم في تعزيز  التي    ة التخصصي  رعايةتركيزنا املستمر على تقديم الب و   2022"أنا فخور جًدا بأدائنا في عام  

اإلمارات العربية املتحدة،    دولة  في  جعية طبيةوعززنا مكانتنا كمر   ،معقدة  تخصصية  قدرتنا على تقديم رعاية  تعزيز  واصلنا االستثمار في ا. وقدشبكتن

يعد تركيزنا على توفير رعاية  مو.  أصولنا الرئيسية سريعة الن أبرز  حيث أضفنا مواهب عاملية املستوى إلى فرقنا، ال سيما في مدينة برجيل الطبية،  

ملرض ى  عوائد االنمو من خالل زيادة    تعزيزل  ،األولي  العامطرح  معقدة عالية الجودة جزًءا مهًما من االستراتيجية التي قدمناها خالل التخصصية  

التنفيذ الناجح لهذه االستراتيجية ونتوقع الحفاظ على هذا الزخم    يعكس  2022األداء اإليجابي الذي قدمناه في عام  إن  تحسين استخدام األصول.  و 

 .الهامش"في مع نمو قوي في اإليرادات و 2023في عام 

 % 52د والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين، وارتفاع األرباح الصافية بنسبة قبل الفوائ قياسية للمجموعةوأرباح إيرادات 

 
ً
% على  17درهم إماراتي، بزيادة قدرها  مليار 3.92إلى  املجموعة. ووصلت إيرادات 2022السنة املالية في  سجلت برجيل القابضة أداًء قياسيا

في قطاعي  تركيز املجموعة على تقديم رعاية تخصصية فائقةوارتفاع عوائد املرض ى بفضل  أساس سنوي، مدفوعة بمكاسب االستخدام

 على التوالي. % 10و% 18 بنسبةاملستشفيات واملراكز الطبية، حيث ارتفعت إيراداتهما 

 

مليون درهم  878% على أساس سنوي لتصل إلى 13 أرباح املجموعة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بنسبةارتفعت 

تم تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة من خالل التوسيع املستمر للمختبر   .%22.4، وتم تسجيل هذه األرباح بهامش ثابت يبلغ 2022 عامإماراتي في 

، ال  أصحاب الخبرات العاليةالعاملة بسبب االستثمار في توظيف الجراحين واألطباء   يدياملركزي في برجيل، قابله زيادة متناسبة في تكاليف األ 

وستؤدي إلى مزيد   ،تعزيز قدرات برجيل بشكل كبير فيهذه اإلضافات  وتخصصات جديدة. وتسهمسيما في مدينة برجيل الطبية، لطرح خدمات 

 مع نمو األعمال. املرض ى وتحسين الهامش عوائد من التوسع في

 

تركيز    مليون درهم إماراتي، ويعزى هذا االرتفاع إلى 355ليصل إلى على أساس سنوي % 52بنسبة  2022 السنة املاليةفي  صافي الربحرتفع ا

خالل الفترة. ويمثل متوسط اإليرادات املحققة، الذي  متوسط اإليرادات املحققة دعمترعاية تخصصية معقدة وفائقة املجموعة على توفير 

 .لكل خدمة او إجراء، ويعد مساهم رئيس ي في عوائد املرض ى مع تحسن مستوى خدمات الرعاية التخصصية، متوسط اإليرادات يرتفع 
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%، متجاوًزا معدل نمو أعداد 17بنسبة في املستشفيات  داخليين دد املرض ى الع وارتفع%. 15بنسبة  ى لدى املجموعةإجمالي عدد املرض   زاد

نمو املرض ى   جاء .لى الرعاية التخصصية املعقدة، مما يعكس التركيز االستراتيجي للمجموعة ع%15الذي يبلغ املرض ى في العيادات الخارجية 

 
ً
 .أصول النمو وإضافة خدمات جديدة عزيز استخدامبت الداخليين والخارجيين مدفوعا

 

 في قطاع املستشفيات ويعزز النمو  مستشفى مدينة برجيل الطبية يحقق عائدات قياسية 

 

على أساس سنوي لتصل إلى   %18بنسبة    من إجمالي إيرادات املجموعة في هذه الفترة،  %88زادت إيرادات قطاع املستشفيات، التي شكلت نسبة  

، بفضل التحسن في مزيج املجموعةمستشفيات ، مدفوعة بالنمو القوي الذي سجلته مستشفى مدينة برجيل الطبية وغيرها من مليار درهم 3.47

ارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين   عظام.زراعة الكلى ونخاع الالقيمة والجراحات عالية خدماتها املتخصصة 

، مع مواصلة املجموعة  (2021% في السنة املالية  22)  %21مليون درهم، مع تراجع طفيف في الهامش إلى    743إلى    % 15في قطاع املستشفيات بنسبة  

مستشفى مدينة   لدىت املعقدة  لحاال ا  وحدة  في  على مستوى القطاع  أفضل املمارسين الرائديناالستثمار في طرح خدمات جديدة من خالل تعيين  

باستثناء مستشفى   سهم في تحسين مستدام للهامش. يسهم االستثمار في الخبرات املتخصصة في تعزيز توسع الوحدة، ويتوقع أن يو  .برجيل الطبية 

 .%24لى مستوى مستقر عند ع األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين حافظ هامشمدينة برجيل الطبية، 

 

 في  الرائد مدينة برجيل الطبيةمستشفى وحقق 
ً
 واستثنائيا

ً
 قويا

ً
  مليون 741  إلى% لتصل  125، مع زيادة اإليرادات بنسبة 2022 السنة املاليةنموا

مستقر  على مستوى نسبة إشغال أسّرة املرض ى ت حافظو أضعاف مستواه على أساس سنوي.  3حيث ارتفع إجمالي عدد املرض ى إلى  درهم إماراتي،

يطرح أكثر  وساهم مستشفى مدينة برجيل الطبية، الذي . %16مقابل % 29معدالت استخدام سعة العيادات الخارجية إلى  ، وارتفعت% 34عند 

  ويعد ،مليون متر مربع 1.2 تصل إلى تخصص طبي على مساحة إجمالية 50من 
ً
من  %20 أكبر مستشفى خاص في دولة اإلمارات، بنسبة حاليا

 .2022خالل العام إيرادات قطاع مستشفيات املجموعة 

 

األعضاء   ةع اال زالت مستشفى مدينة برجيل الطبية تركز على الرعاية التخصصية الفائقة، بما في ذلك علم األورام وزر على املستوى التشغيلي، 

أيًضا لالستفادة من السياحة  تؤهلها ، كما للمجموعة  عوائد كبيرة وانقاذها،القادرة على تغيير الحياة املعقدة  اتتوفر الجراحو وطب األطفال. 

 .العالجية اإلقليمية والدولية

 

مليون درهم إماراتي في السنة  347مليون درهم ) 381من إيرادات املجموعة خالل الفترة، إلى  %10الذي مثل  ،قطاع املراكز الطبية زادت إيرادات

يعكس تزايد اإلقبال عبر شبكة الرعاية األولية للمجموعة. يتيح هيكل مجموعة برجيل القابضة تخصيص املوارد بشكل فعال  ( مما 2021املالية 

نها من ا
ّ
. ونتيجة لذلك، ارتفعت األرباح األصول  نمو استخدام حسين املرض ى وتستقطاب أعداد متزايدة من عبر كل موقع من مواقعها، مما يمك

مليون درهم إماراتي، مع إدارة تكلفة   113لتصل إلى  %22واالستهالك وإطفاء الدين في هذا القطاع خالل العام بنسبة قبل الفوائد والضرائب 

 .2022في عام  %30إلى  2021في عام  %27من وإطفاء الدين توسيع هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك تسهم في قوية 

 

 

  



 

4 

 

 األولي العام طرحميزانية عمومية قوية بعد ال

 2.2، والذي شهد ضخ 2022في عام   عام أولي بارز في سوق أبوظبي لألوراق املاليةطرح بشركة برجيل القابضة  قامتفي عام حافل باإلنجازات، 

امليزانية العمومية وفتح مسار جديد للتطوير االستراتيجي عبر األسواق الجديدة  تعزيز ، مما أدى إلىأعمال املجموعةمليار درهم من السيولة في 

 .خصصية جديدة للمرض ى وتقديم خدمات ت ة حديثوالتقنيات ال

الفوائد والضرائب  قبلاألرباح  /صافي الدينمرة  1.5أو  درهم إماراتي مليار 1.11 إلى 2022وصل صافي ديون مجموعة برجيل في نهاية السنة املالية 

  ةاملعلن خططهاقوي ويمنحها القدرة على االستفادة من فرص النمو املحتملة، بما في ذلك الاملجموعة  عزز مركز، مما يالك وإطفاء الدينهواالست

 .اململكة العربية السعودية للدخول إلى سوق مؤخًرا 

 

 اإلمارات العربية املتحدةدولة التوسع في اململكة العربية السعودية ونمو قوي في 

في اململكة العربية  ، التي تملك وتدير مراكز "فيتنس تايم""لجام للرياضة"عن تشكيل مشروع مشترك مع شركة  2023فبراير  6، في أعلنت برجيل

 تقوممذكرة التفاهم  وبموجب  .، وتعد أكبر مشغل للمراكز الرياضية في منقطة دول مجلس التعاون الخليجيالسعودية ومنطقة الشرق األوسط

في جميع " لجام"في أندية  واملراكز الصحية شركة برجيل القابضة وشركة لجام بإنشاء وتشغيل شبكة من مراكز العالج الطبيعي وإعادة التأهيل

ية والتي  أنحاء اململكة العربية السعودية. يأتي هذا املشروع بعد توقيع برجيل على مذكرة تفاهم مع وزارة االستثمار في اململكة العربية السعود

 .2030فرص الستثمار ما يصل إلى مليار دوالر في اململكة العربية السعودية بحلول عام لبرجيل  استكشافستشهد 

 األرباح توزيعات التوقعات و 

تركز املجموعة على تحقيق و . األولي العام طرحتتوقع برجيل أن تستمر في تحقيق نمو قوي أثناء تنفيذها لإلستراتيجية التي تم اإلعالن عنها خالل ال

. ال يزال تقديم  استخدام كبيرة انيةذات إمكمن أصول نمو  معظمهانمو عضوي من خالل االستفادة من قاعدة أصولها عالية الجودة، التي تتكون 

عزز توقعات النمو االقتصادي القوي واالتجاهات تعوائد أعلى من املرض ى من خالل االستثمار املستمر في الرعاية املعقدة يمثل أولوية. 

 .من أفاق نمو املجموعةالديموغرافية الداعمة في أسواقها 

من خالل شراكات طبية متخصصة  وذلك فريقيا، أدول مجلس التعاون الخليجي و  منطقة استكشاف فرص التوسع في بنشاط تواصل املجموعة

لالستفادة من فرص االستحواذ املحتملة التي تدعم اإلستراتيجية العامة   يؤهلها قوي  مركزملجموعة في تعد اضمن قاعدة أصولها الحالية. 

 .القوية، وذلك بفضل امليزانية العمومية والسيولة ةللمجموع
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 2023عام النطاق اإلرشادي 

 % 20إلى  %15تتراوح بين وبمعدالت  بشكل عضوي  إيرادات املجموعةمن املتوقع أن تنمو  •

o  مرة 1.5بأكثر من  إيرادات مستشفى مدينة برجيل الطبيةيرجح نمو 

 على األقل  2021إلى مستويات عام  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين هامشمن املتوقع أن يتحسن  •

o  20% إلى  13بمعدالت تتراوح بين  يةب مستشفى مدينة برجيل الطح هامش أربا من املتوقع أن يتحسن % 

 % من اإليرادات2.5نحو للصيانة النفقات الرأسماليةمن املتوقع أن تبلغ  •

o بما في ذلك عمليات الدمج واالستحواذ( املمولة من خالل مزيج من  النفقات الرأسمالية للنموتوظيف  يجوز للمجموعة(

 .وحقوق امللكيةالديون 

افعة املالية الصافية الحفاظ على • أقل من  مستوى ( عند األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين صافي الدين/) الر

 مرة  2.5

 

 رباح توزيعات األ 

ملا ذكرته خالل    
ً
األوليوفقا العام  نقدية،  الطرح  أرباح  توزيعات  املجموعة دفع  لنسبة   2023اعتباًرا من عام   تعتزم  فصاعًدا، على أساس متوقع 

 .على االستثمارات املطلوبة لخطط النمو اإلضافية  اعتماًدامن صافي الدخل، % 70إلى  40مدفوعات تبلغ  

 

 

  



 

6 

 

 نظرة عامة على النتائج املالية األولية

 املنتهية   12، فترة الـ 2022السنة املالية )
ً
 ( 2022بر ديسم 31في شهرا

 

  %التغيير 2021السنة املالية  2022السنة املالية  مليون درهم إماراتي 

 17 3,351 3,924 اإليرادات 

 13 779 878 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين 

الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء  هامش األرباح قبل 

 الدين% 
22.4 23.3 (0.9)bp 

 52 234 355 صافي الربح للفترة 

 2.0bp 7.0 9.0 %  هامش صافي الربح

 التغيير%  2021السنة املالية  2022السنة املالية  مليون درهم إماراتي 

 (62) 3,299 1,261 القروض والسلف بفوائد 

 (65) 3,165 1,113 صافي الدين

 

 النتائج حسب قطاعات التشغيل

 التغيير%  2021السنة املالية  2022السنة املالية  مليون درهم إماراتي( اإليرادات )

 18 2,942 3,469 املستشفيات 

 10 347 381 املراكز الطبية 

 12 58 65 الصيدليات 

  129 4 9 أخرى 

 17 3,351 3,942 إجمالي اإليرادات 

 

الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء  األرباح قبل 

 مليون درهم إماراتي( ) الدين
 التغيير%  2021السنة املالية  2022السنة املالية 

 15 647 743 املستشفيات 

 22 92 113 املراكز الطبية

 8 5 5 الصيدليات

 (52) 35 17 أخرى 

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  إجمالي 

 الدين وإطفاء 
878 779 13 

 

 

 - انتهى-
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 عن مجموعة برجيل القابضة 
ٌ
 نبذة

، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. من 2007تم تأسيس مجموعة برجيل القابضة في عام 

 بما في ذلك  61خالل شبكة أصولها التي تبلغ 
ً
 باإلضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر املجموعة أعلى مستويات الرعاية  23مستشفى و 16مركزا

ً
 طبيا

ً
مركزا

ومستشفى اليف كير  للمرض ى في املنطقة. وتشمل العالمات التجارية التابعة ملجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش 

 على اعتماد اللجنة الدولية املشتركة ) 12". وتمتلك املجموعة ومركز "تجميل
ً
 حاصال

ً
 بـ JCIمرفقا

ً
 للمرض ى في عملياتها في اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة   1660( ومجهزا

ً
سريرا

مان. كما تمتلك املجموعة مرافق الرعاية الشاملة املخصصة ملرض ى السرطان في اإلمارات العربية  املتحدة وهي من إحدى املنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية  ع 

 الصحية لألم والطفل.

 

 عالقات املستثمرين:الستفسارات 

 شيتان سيجال

 برجيل القابضة  -رئيس عالقات املستثمرين 

ir@burjeelholdings.com 

 0356 885 52 971+ :الهاتف

 لالستفسارات اإلعالمية

 ستيفان سميث  

 تينيو  -نائب الرئيس األول 

burjeelholdings@teneo.com 

 1588 546 58 971+الهاتف: 
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