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 بنسبةنمو اإليرادات مع  2022للنصف األول من عام  نتائج مالية قويةتعلن عن  ج" برو"
 على أساس سنوي% 16.4

 

  بيئة  مدفوعاً بالنمو القوي في حجم المبيعات إلى جانب %2.5نمو صافي الدخل بنسبة
 التسعير اإليجابية

 

 منتجات الالطلب على  في زيادة يعكساألسعار القياسية السعرية عن  لعالواتاع كبير لارتف

 االستهالكيةالحلول و في قطاع البنية التحتية متميزةال
 

 أرباح توزيعات مليون دوالر أمريكي ك 975بدفع  الشركة تدعم التزام النتائج القوية
لسنة عن ا مليار دوالر أمريكي على األقل 1.3 ، ودفع2022المالية للمساهمين عن السنة 

 2023المالية 

 

شركة بروج بي ال سي )"بروج" أو "الشركة"( أعلنت  :2022يوليو  28 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

ورمز التعريف الدولي  BOROUGE لألوراق المالية تحت الرمز )المدرجة في سوق أبوظبي

AEE01072B225،) رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، ال اتبتروكيماويال إحدى شركات

 .2022عن الشهور الستة األولى من عام  عن نتائجها المالية

 %16.4بنسبة في اإليرادات عن زيادة  "بروج"في تقريرها األول عن أرباحها المالية كشركة مدرجة، أعلنت و

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك  2022دوالر أمريكي عن النصف األول من عام مليون  3,460لتصل إلى 

كما . على مستوى منتجات بروج %4.1بنسبة  سعر الطنمتوسط  وارتفاع% 8.6نمو حجم المبيعات بنسبة بفضل 

مليون دوالر أمريكي  1,512 % إلى1.7بنسبة  المعدلة ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة و. مليون دوالر أمريكي 853% ليصل إلى 2.5ع صافي الدخل بنسبة في حين ارتف

. وقد تم تحقيق %35.5بنسبة  المعدلة األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكفي حين ارتفعت  17.6%

الحصول على عمليات من تحسين  "بروج"حيث تمكنت  ارتفاع أسعار المواد الخام األساسيةالرغم من على ذلك 

    السابق. المواد الخام محققة بذلك انخفاضاً في تكاليف اإلنتاج اإلجمالية لكل طن مقارنة بالربع 

% على 6.9اإلنتاجية اإلجمالية للشركة بنسبة قدرتها نمواً في  2022خالل النصف األول من عام  "بروج"شهدت 

أساس سنوي بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة إلنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها، واستكمال الصيانة 

% على أساس سنوي 8.6بنسبة  ، مما ساهم في تحقيق نموفي الربع األول "(B1)" 1الدورية الشاملة لمصنع بروج 

 أحجام المبيعات اإلجمالية.في 
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العضو المنتدب والرئيس  ،معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمةقال بهذه المناسبة، و

في نمواً كبيراً  ‘بروج’حققت إيرادات " :التنفيذي ألدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة شركة بروج

األداء المالي والمرونة التجارية للشركة. وتأتي هذه كفاءة يؤكد مما  سنوية لها كشركة مدرجة،نصف  أول نتائج مالية

في سوق أبوظبي لألوراق المالية في ‘ بروج’ حصة أقلية من أسهمطرح لالنجاح غير المسبوق  بعدالنتائج المتميزة 

 . "الماضيشهر يونيو 

وتعزيز  ‘أدنوك’بمضاعفة العمل لتحقيق قيمة إضافية من جميع أعمال تماشياً مع رؤية القيادة " :وأضاف معاليه

الطموحة  ‘أدنوك’استراتيجية ضمن أساسي بدور  ‘بروج’تقوم  جذب االستثمارات،واالقتصاد الوطني في دعم  دورها

المزيد من التقدم ولديها إمكانات كبيرة تساعدها على تحقيق ، للنمو والتوسع في مجاالت التكرير والتسويق والتصنيع

ً  قطاع البتروكيماوياتالذي يشهده  النمو الكبيرخاصة في ضوء في المستقبل،  شريكها و "أدنوك"ستستمر . وعالميا

مسيرة نموها وسعيها لدعم  ‘بروج’بحصة األغلبية في شركة  ينا كمساهممدورهتعزيز ، ب‘بورياليس’االستراتيجي 

 كبيرة ومتميزة للمساهمين". عوائدتحقيق ونوعية قيمة  خلقالمتواصل ل

 ،2022النصف األول من العام  خالل أعلى من األسعار القياسيةسعرية أيضاً تحقيق عالوات  "بروج"واصلت و

فضالً عن قدرتها  ،خاصة في شهر يونيو، مما يدل على نجاح الشركة في توفير مزيج متميز من المنتجات المتنوعة

 283نحو  2022على اغتنام فرص األسعار اإلقليمية. بلغت عالوة البولي بروبيلين خالل النصف األول من عام 

دوالر أمريكي للطن الواحد خالل نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت  262دوالر أمريكي للطن الواحد، مقابل 

دوالر أمريكي للطن الواحد خالل النصف  264للطن الواحد، مقارنة بنحو دوالر أمريكي  368عالوة البولي إيثيلين 

 .2021األول من عام 

أداء بروج تحقيق  : "المساهمون سعداء بمواصلةبورياليستوماس غانغل الرئيس التنفيذي لشركة  قالمن جانبه 

بروج مواصلة مسيرة النمو، لهذا األداء القوي  يتيح. ونتائج تعلنها عقب االكتتاب العام األولي الناجح لضمن أوقوي 

في ظل الشراكة طويلة األجل بين بورياليس وأدنوك. كما يدعم كذلك استراتيجية بورياليس للتوسع الجغرافي في 

 منطقة الشرق األوسط وأسيا".

 ً لربحية األساسية ، مما يعكس ارتفاع ا%94بنسبة  2022في النصف األول من عام قوياً حققت بروج تدفقاً نقديا

وانخفاض النفقات الرأسمالية بعد استكمال بناء وتشغيل الوحدة الخامسة الجديدة إلنتاج البولي بروبيلين. واستناداً إلى 

مليون دوالر أمريكي  975األداء القوي لعملياتها وأوضاع السوق الحالية، تؤكد بروج مجدداً عزمها على دفع 

مليار دوالر أمريكي على األقل عن السنة المالية  1.3، ودفع 2022لسنة المالية عن ا كتوزيعات أرباح للمساهمين

2023. 

التي تأتي ، ؤكد هذه النتائج المالية والتشغيلية القويةت" سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج:هزيم وقال 

وحلولنا المتخصصة، وتعتبر دليالً على كفاءة تفرد منتجاتنا  ،خالل فترة وجيزة من االكتتاب العام األولي على أسهمنا

لقد سجلنا . لتحقيق هذا األداء االستثنائي خالل النصف األول من العام الجاريواجتهاد موظفينا الذين عملوا دون كلل 

األسعار فوق سعرية تعالوات ، ونواصل تحقيق 2022في أحجام المبيعات خالل النصف األول من العام  اً كبيراً نمو
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نحن وتأثيرها اإليجابي على المجتمع.  ويؤكد تميزها ،المبتكرة لمنتجاتنا وحلولنا مضافةالقيمة ال القياسية، ما يعكس

 وتوزيعات أرباح جذابة للمساهمين".ما زلنا ملتزمون بتوفير قيمة استثنائية متفائلون حيال النمو المستقبلي للشركة، و

كبر على اإلطالق في هو األ 2022في شهر يونيو في سوق أبوظبي لألوراق المالية  "بروج"شركة وكان إدراج 

االكتتاب العام األولي اإلقبال على وكان مستوى  أبوظبي، واألكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط.

مع زيادة  ن المؤسسيين،مرة ضعف القيمة المستهدفة ضمن فئات المستثمرين األفراد والمستثمري 42قد بلغ حوالي 

 20في الطلب من قبل المستثمرين األفراد أكثر من أي اكتتاب عام أولي جرى في دولة اإلمارات على مدى ما يقارب 

يسترشد . وبعد استكمال إدراج الشركة، انضمت بروج إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" لألسهم العالمية التي عاماً 

يعكس وبها المستثمرون في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بقرارات تخصيص األصول وبناء المحافظ االستثمارية. 

تها انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانة الشركة الرائدة وحضورها العالمي المتنوع ويؤكد على أهمي

 لذين شاركوا في االكتتاب العام األولي لبروج.بالنسبة لقاعدة المستثمرين المؤسسيين العالميين ا

 المقاييس المالية الرئيسية

 % تغيير
الربع الثاني 
من السنة 

 2022المالية 

الربع األول من 
السنة المالية 

2022 
 % تغيير

النصف 
األول 
من 

السنة 
المالية 
2022 

النصف 
األول من 

السنة 
المالية 
2021 

مليون دوالر 
 أمريكي

11.55% 1,227 1,100 8.63% 2,328 2,143 
أحجام المبيعات 

 طن( 000)

 اإليرادات 2,972 3,460 16.42% 1,590 1,870 17.60%

35.54% 870 642 1.73 % 1,512 1,486 

األرباح قبل الفوائد 
والضرائب 
واإلهالك 
 واالستهالك

  )1(ةالمعدل

 صافي األرباح 832 853 2.49% 363 490 35.16%

77.96% 914 514 5.65 % 1,428 1,352 
التدفق النقدي الحر 

 )2(التشغيلي

خسائر القيمة على واحتساب ، المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكهنا األرباح يقصد  (1)

 عقارات والمصانع والمعدات.ال
 معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكالتدفق النقدي الحر التشغيلي يقصد به هنا األرباح ال (2)

 وبعد خصم اإلنفاق الرأسمال كواالستهال

 -نتهىا-
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 نبذة عن بروج

 ،%36% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 54تمتلك شركة أدنوك حصة األغلبية في شركة بروج بنسبة 
" / ورمز التعريف BOROUGEتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز "و

رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة  ات" شركة بتروكيماويAEE01072B225الدولي "
عرفة المزيد حول لملقطاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات والتغليف المطور والرعاية الصحية والزراعة. 

 borouge.comبروج، يرجى زيارة 
 
  مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:ل

 

 رحاب عمر عتيق
 نائب الرئيس التنفيذي لالتصال الدولي

Media@borouge.com  
 
 

 ايد سينيور
 عالقات المستثمريننائب الرئيس التنفيذي ل

edward.senior@adnoc.ae/  IR@borouge.com 
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