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 بنسبة  تحققبرجيل القابضة 
ً
% في األرباح الصافية لألشهر التسعة األولى 61.7نموا

 % في إيرادات مستشفى مدينة برجيل الطبية  145.6ونمو بنسبة   2022من العام 
 

)"برجيل" أو "املجموعة"(،  بي إل س ي  برجيل القابضة    مجموعة   أعلنت   :2022نوفمبر    10  ،أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

املدرجة في  و   فريقيا أاإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال  دولة   فيالرائدة   الرعاية الصحية   منصات إحدى  

اليوم عن نتائجها املالية لفترة  (،  AEE01119B224  رمز التعريف الدولي:، BURJEEL)  الرمز  سوق أبوظبي لألوراق املالية تحت

  .2022 سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 

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

 مع رؤية واضحة ورغبة في  "
ً
أن تصبح خدمات الرعاية الصحية عاملية املستوى متاحة  انطلقت املجموعة قبل خمسين عاما

من  سجلناه  في ما    وينعكس ذلك،  يقهابمساعي تحق للجميع في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ونحن ملتزمون بهذه الرؤية ونفخر  

لها على اإلطالق،   وتعتبر اليوم برجيل القابضة في أفضل وضعنمو قوي في عدد زيارات املرض ى وفي نتائجنا القوية خالل الفترة.  

 من إضافة سيولة بقيمة  
ً
أبوظبي    2.2بعد أن تمكنت مؤخرا لألوراق  مليار درهم من خالل اإلدراج الناجح ألسهمها في سوق 

لوصول  ، وامشاريع مبتكرةيؤهلها لالستثمار في  ما   ،املالية، السيولة التي اسُتخدمت لسداد االلتزامات املالية الحالية للمجموعة

 ".متسارعةمستويات نمو  وتحقيق  واستكشاف فرص الدمج واالستحواذ  أسواق جديدةإلى 

 

املرض ى ارتفع   عدد  قدرة    %،20.4بنسبة    إجمالي  يعكس  مما 

كما  املجموعة على تنفيذ استراتيجيتها لزيادة استخدام األصول.  

مليون    4.1بلغ إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية أكثر من  

 2022للعام في فترة التسعة أشهر زيارة 

برجيل  واصلت   قوية،   الطبيةمدينة  نتائج  ارتفاع   تحقيق  مع 

بنسبة   ذلك  145.6اإليرادات  ويعزى  إيرادات زيادة  إلى  %، 

ذلك   في  بما  الفائقة،  التخصصية    زراعةاألورام و طب  الرعاية 

 األعضاء 

املاليتحس   املركز  صافي  نسبةتحقيق  مع  للمجموعة    ن 

الدين/األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين  

نهاية    2,5 في  نهاية  بعد    إضافي  تحسنتحقيق    مع   الفترة،مرة 

 الفترة

 2022لعام لفترة التسعة أشهر املالية لنتائج الأبرز 

بنسبة بزيادة    إماراتي،مليون درهم    2,831.6  اإليراداتبلغت  

ب  % 17.8 مدفوعة  سنوي،  أساس  حققعلى  الذي  ه تالنمو 

 % 145.6نسبة بمستشفى مدينة برجيل الطبية 

واالستهالك وصلت   والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح 

مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة   608.4إلى   وإطفاء الدين

قبل  %على  13.2 األرباح  هامش  واستقرار  سنوي،  أساس 

عند   الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضرائب  %.  21.5الفوائد 

الفوائد   قبل  األرباح  تحول  إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود 

والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين ملستشفى مدينة برجيل 

قطاعات   حققته  الذي  والنمو  إيجابي  بشكل  الطبية 

 طبية املستشفيات واملراكز ال

  ةنسبزيارة بب  إماراتي،درهم    مليون   205.1  الدخلصافي  بلغ  

قدرة املجموعة على مما يدل على    على أساس سنوي،   61.7%

 تحقيق عائد للمرض ى و الوفاء بأولويتها االستراتيجية 
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 برجيل القابضة: جموعة الرئيس التنفيذي مل  سونيل، جون  قال  ،ومن جانبه

ستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تركيزنا على رفع مستوى االستفادة من أصولنا  نتائجنا قدرتنا على تحقيق أولوياتنا اال  عكس"ت

 ، مرتفعة العائدية  . لقد استثمرنا بشكل كبير في مجاالت الرعاية الطبالفائقةاملعقدة و الرعاية التخصصية  في    تناوزيادة مساهم

 تال  ،األعضاءاألورام وزرع    طب بما في ذلك  
ً
 وعامليا

ً
 في الطلب عليها محليا

ً
 الفتا

ً
األرباح قبل  و  اإليرادات ارتفعت  .  ي نلمس ارتفاعا

حيث    ، الرائد  الطبيةمدينة برجيل  مستشفى  ال سيما في    منشآتنا،الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بشكل كبير عبر  

 شهدنا نمو 
ً
 في اإليرادات مكون  ا

ً
 من ثالثة أرقام وحققنا أرباح  ا

ً
  وباملثل، .  وإطفاء الدين  إيجابية قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  ا

عبر كٍل    ،والديموغرافية خالل رحلة التشخيص والعالجالشرائح االجتماعية  فإن قدرتنا على خدمة جميع املرض ى عبر مختلف  

الطبية   مراكزنا  النهارية  ومراكز  املستشفيات  و من  بشكل    ،والصيدلياتالرعاية  تعزيز  تساهم  في  كافة  الوالء  مستمر  تجاه 

 برجيل القابضة". جموعة ملالتابعة التجارية  العالمات 

 

 نتائج إيجابية لفترة التسعة أشهر

أشهر األولى من   التسعة  في   
ً
إيجابيا أداًء  القابضة  العامالنمو  هذا  مع استمرار    ،2022عام  السجلت برجيل  ووصلت  .  خالل 

مدفوعة    ، على أساس سنوي   % 17,8بزيادة قدرها    إماراتي،مليون درهم    2,831.6إلى    2022عام  ال التسعة أشهر من  فترة    إيرادات

 على التوالي.%9.1و %18.8بنسبة  همابمكاسب االستخدام في قطاعي املستشفيات واملراكز الطبية، حيث ارتفعت إيرادات

 

إلى    % 13.2بنسبة    واالستهالك وإطفاء الدينقبل الفوائد والضرائب  املجموعة    أرباحارتفعت   على أساس سنوي لتصل 

على    %21.5بهامش ثابت يبلغ  وتم تسجيل هذه األرباح  ،  2022عام  الالتسعة أشهر األولى من  في    مليون درهم إماراتي  608.4

النمو   الطبية وغيرها من املرافق عالية  أطباء إضافيين واالستثمار في منشآتها لتحقيق  بتعيين  الرغم من قيام مدينة برجيل 

 املزيد من العائدات املستقبلية. 

 

  508.1لتصل إلى    %15.8  في قطاع املستشفيات بنسبة  الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين  األرباح قبلارتفعت  

إلى  ويعزى    إماراتي،مليون درهم   الفائقةعلى  املستمر  ملجموعة  ا تركيز  هذا االرتفاع  القيمة.  و   الرعاية التخصصية  كما  عالية 

ارتفعت األرباح  و .  %19.4  في قطاع املستشفيات  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدينهامش    نسبة  تبلغ

  إماراتي، مليون درهم   76.3لتصل إلى    %13.8واالستهالك وإطفاء الدين في قطاع املراكز الطبية بنسبة  قبل الفوائد والضرائب  

إلى    %8.4متجاوزة نمو اإليرادات بنسبة   ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب  في حين  مليون درهم إماراتي.    279.1لتصل 

 . %27.3 بنسبة طفيففي قطاع املراكز الطبية بشكل  وإطفاء الدين واالستهالك 

 

درهم إماراتي على أساس  مليون    205.1ليصل إلى    %61.7بنسبة    2022عام  الالتسعة أشهر األولى من  فترة  في    صافي الربحارتفع  

 مزيج خدمات املجموعة الذي يوفر عائدويعزى هذا االرتفاع إلى  سنوي، 
ً
   ا

ً
 عبر الشبكة.  ينمحسن واستفادة

 

 في قطاع املستشفيات مدينة برجيل الطبية يحقق عائدات قياسية مستشفى 
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وهي نسبة مشابهة ملا تم تسجيله  الفترة،  هذه  من إجمالي إيرادات املجموعة في    %88.2نسبة    شكلت إيرادات قطاع املستشفيات

 . املاض يالعام في 

 

 نمو   الرائد  الطبيةمدينة برجيل  مستشفى  حقق  و 
ً
 قوي  ا

ً
 استثنائيو   ا

ً
، مع زيادة اإليرادات  2022عام  الفي فترة التسعة أشهر من    ا

إلى  ت معدالت  مليون درهم إماراتي، حيث زاد  524.5لتصل إلى    %145.6بنسبة    %27.6استخدام سعة العيادات الخارجية 

 2020عام  الافتتاحه في  ي تم  ذ مدينة برجيل الطبية، المستشفى    ساهمو .  %35.9إلى  الداخليين  أسّرة املرض ى  نسبة إشغال  و 

 قطاع مستشفيات املجموعة في تلك الفترة.إيرادات من    %20أكبر مستشفى خاص في دولة اإلمارات، بنسبة عد يو 

 

في  و  الوحيد  الرباعية  الرعاية  مستشفى  الطبيةستشفى  مكز  ر ي  املجموعة،بصفته  برجيل  التخصصية    مدينة  الرعاية  على 

العام وتم    يةأول عملية زرع كلبإجراء  املستشفى    نجحو األورام وزرع األعضاء وطب األطفال.  طب  بما في ذلك    الفائقة، هذا 

 االعتراف به دولي
ً
الناجح لحالة نادرة من متالزمة سيباسيا.    ا الطبيةمستشفى    حظىويلعالجه  مكانة رائدة في  ب  مدينة برجيل 

 . الطبيةالسياحة بهدف زوار الدولة  وعدد محدود ولكنه يتزايد من  ، املحليينلمرض ى  لتقديم الرعاية املعقدة 

 

بقدرة كبيرة على النمو في مجاالت الرعاية الطبية  تمتع  يو   سرير،  400أكثر من  ستوعب  يل  مدينة برجيل الطبيةمستشفى  ني  بُ 

ملواصلة  إلى    االستشاريين في العالماألطباء و أفضل  توظيف  من خالل  وتسعى املجموعة  والتخصصات الفائقة.  مرتفعة العائد  

 . مدينة برجيل الطبيةحققه مستشفى يالذي  كبيرالنمو  ال

 

 برجيل   جموعة القيمة مل يقدم ترابط املنمو النموذج 

  اكزها مر وذلك من خالل  ،"Hub & Spoke"برجيل أعمال نموذج التي يقدمها تسعة أشهر القيمة  ال فترة لنتائج املجموعة ؤكد ت

الـ  طبيال تتميز    23ة  املجتمعاتاال   هاموقعب التي  في  يزورون  املرض ى  تعزز عدد  التي  و   ، ستراتيجي  من  الذين  املكونة    16شبكتها 

مما يعكس نجاح نموذج أعمالها    ،%20.4اإلمارات. زاد عدد املرض ى اإلجمالي للمجموعة بنسبة  دولة مستشفى في جميع أنحاء  

األورام وأمراض القلب والجهاز الهضمي،  طب  ألصول نمو املستشفيات وإدخال خدمات جديدة، بما في ذلك  والنتائج القوية  

 عبر العديد من املستشفيات الرئيسية. وذلك 

 

 الطرح العام األولي لنمو بعد تعزيز الاإلدارة ق يتجديد فر 

لت  التنفيذية    إدارتهابرجيل القابضة تغييرات على فريق    مجموعة  جرتأ  سبتمبر،في  
ّ
 مجلسوشك

ً
 جديد  ا

ً
ة  عالي  بمؤهالتدارة  لل   ا

والذي اكتمل بنجاح    للمجموعة،  األولي  العام  طرحولجنة استشارية طبية وسريرية. تم إجراء هذه التغييرات قبل ال  املستوى 

 .2022أكتوبر  10بتاريخ بإدراج شركة برجيل القابضة في سوق أبوظبي لألوراق املالية 

 

 تم تعيين مؤسس املجموعة الدكتور شمشير فاياليل رئيس
ً
وتولى جون سونيل منصب    القابضة،برجيل    جموعةمملجلس إدارة    ا

وشغل  ما يزيد عن العشر أعوام، إلى برجيل القابضة منذ انضم  جون سونيل  وجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للمجموعة. 

 مؤخر 
ً
 منصب الرئيس التنفيذي اإلقليمي لعالمتي برجيل وميديور.  ا
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 امليزانية العمومية والتدفقات النقدية

القروض والسلف    ضتانخفحيث  ،  2022من العام  أشهر  خالل فترة التسعة    %42.5انخفض صافي دين املجموعة بنسبة  

  2.5إلى  الدين    واالستهالك وإطفاءنسبة صافي الدين/األرباح قبل الفوائد والضرائب   بلغتو الفترة.  هذه  في    %34.1فوائد بنسبة  ب

التركيز  يبقى  في الديون.  ضافي  التي ساهمت بتقليل إ األولي  العام  وذلك قبل إتمام عملية الطرح  ،  2022سبتمبر    30في  مرة كما  

  برجيل  جموعة  االستراتيجي مل
ً
نطاق  ة  توسعأكثر من  ائد املرض ى  و عتحسين  األصول و استفادة من  تحقيق أقص ى  على  منصبا

 . انتشار املجموعة

 

 اإلدارةاملناقشة وتحليل 

 التقييم املالي 

 (2022سبتمبر  30املنتهية في  2022من العام أشهر فترة التسعة )

 مليون درهم إماراتي 
فترة التسعة أشهر من  

 2022العام 

فترة التسعة أشهر من  

 2021العام 
 التغيير 

 %17.8 2,404.1 2,831.6 اإليرادات 

وإطفاء  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

 الدين 
608.4 537.3 13.2% 

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء  

 الدين%
21.5 22.3 (0.8)bp 

 %61.7 126.8 205.1 صافي الربح للفترة 

 1.9bp 5.3 7.2 %  هامش صافي الربح

 التغيير%  2021ديسمبر  31كما في  2022سبتمبر  30كما في  مليون درهم إماراتي 

 (34.1) 3,208 2,115 القروض والسلف بفوائد

 (42.5) 3,165 1,821 صافي الدين 

 

 النتائج حسب قطاعات التشغيل 

 مليون درهم إماراتي( اإليرادات )
فترة التسعة أشهر من  

 2022العام 

فترة التسعة أشهر من  

 2021العام 
 التغيير% 

 18.8 2,102.4 2,498.5 املستشفيات 

 9.1 253.2 276.2 املراكز الطبية

 7.4 45.3 48.7 الصيدليات

 161.5 3.1 8.2 أخرى 

 17.8 2,404.1 2,831.6 إجمالي اإليرادات
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األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء  

 مليون درهم إماراتي( ) الدين

فترة التسعة أشهر من  

 2022العام 

فترة التسعة أشهر من  

 2021العام 
 التغيير% 

 15.8 438.8 508.1 املستشفيات 

 13.8 67.1 76.3 املراكز الطبية

 (60.9) 9.4 3.7 الصيدليات

 (7.9) 22.1 20.3 أخرى 

 13.2 537.3 608.4 إجمالي اإليرادات

 

 - انتهى-

 

 عن مجموعة برجيل القابضة
ٌ
 نبذة

في منطقة الشرق    الخاصة  الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحيةإحدى    وهي  ،2007  عام  في  القابضة  برجيل  مجموعة  تأسيس  تم

  61 تبلغ التي  أصولها  شبكة خالل . منفريقياأاألوسط وشمال 
ً
  23و مستشفى 16 ذلك في بما  مركزا

ً
  مركزا

ً
 والخدمات  الصيدليات  إلى باإلضافة طبيا

  مستشفيات   القابضة  برجيل  ملجموعة  التابعة  التجارية  العالمات  وتشمل.  املنطقة  في  للمرض ى   الرعاية  مستويات  أعلى  املجموعة  توفر  الصحية،

   12  املجموعة  وتمتلك.  ومركز "تجميل"  كير  اليف  ومستشفى  إتش  إل  إل  ومستشفيات  ميديور   ومستشفيات  برجيل
ً
   مرفقا

ً
 اللجنة   اعتماد  على  حاصال

 (  JCI)  املشتركة  الدولية
ً
   1660بـ    ومجهزا

ً
 الرعاية   مرافق  املجموعة  تمتلك  كما.  ُعمان  وسلطنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  في  عملياتها  في  للمرض ى   سريرا

 .والطفل لألم الصحية الرعاية تقديم في الدولة في الرائدة إحدى املنصات من وهي املتحدة العربية اإلمارات في السرطان  ملرض ى  املخصصة الشاملة

 

 املستثمرين:عالقات 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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