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خالل  %13.5 نمو قدرهب أمريكي مليار دوالر 5.13قيمة بروج تحقق إيرادات ب

 ها القويةمبيعات بفضل 2022من لتسعة أشهر األولى ا

 اعوارتف % 11.9بنسعبة  العام الحاليمن األولى أشعهر المبيعات في التسععة حجم  نمو 

سبة  سنوي % 18.1حجم المبيعات في الربع الثالث بن ساس  تحديات  بالرغم منعلى أ

 السوق

 متوسعععاة المد  جيهاتتوالوعلى من األسععععار القياسعععية أالعالوات السععععرية  التزال ، 

 الرائدة في السوق تهامكانمنتجات الشركة المتميزة و نظراً لتنافسية

  مليون دوالر أمريكي كتوزيعات أرباح للمسععععا مين  975بدفع التزامها الشععععركة  تؤكد

سنة المالية  سنة المالية  1.3، ودفع 2022عن ال مليار دوالر أمريكي على األقل عن ال

2023 

المدرجة في شركة بروج بي إل سي )"بروج" أو "الشركة"( )اليوم أعلنت : 2022أكتوبر  28 -اإلمارات العربية المتحدة  ،أبوظبي

إحدى شركات  ،(AEE01072B225ورمز التعريف الدولي  BOROUGE أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمزسوق 

 من العام الجاري األولىأشهر لتسعة لعن نتائجها المالية  ،البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة

بالنمو القوي في حجم مدفوعاً  نهاية الفترةاإليجابي حتى  أدائهاومحافظة الشركة على  ،2022سبتمبر  30في  والربع الثالث المنتهي

 المبيعات.

 30المنتهية في  أشهر التسعة فترة عنأمريكي مليار دوالر  5.13لتصل إلى  %13.5زيادة في اإليرادات بنسبة  "بروج" حققت 

 ارتفاع بما في ذلك %11.9بنسبة  ةاإلجماليحجم المبيعات  نمو وذلك بفضل، من العام السابقنفسها الفترة بمقارنة  ،2022سبتمبر 

على  %7.9بنسبة للشركة اإلنتاجية اإلجمالية اً في الطاقة الفترة نموهذه وشهدت . %14.7لين بنسبة يالبولي بروبمبيعات حجم  في

ت بدأهذا العام، من الربع الثالث  خاللو بروبيلين بكامل طاقتها.بعد استكمال تشغيل الوحدة الخامسة الجديدة إلنتاج البولي أساس سنوي 

وانخفضت األرباح قبل الفوائد والضرائب . وجودةأصناف أكثر تنوعاً  وتوفير الفعلي اإلنتاجب الوحدة الخامسة إلنتاج البولي بروبيلين

ً الخدمات اللوجيستية المواد ومليار دوالر أمريكي بسبب ارتفاع تكاليف  2.10% لتبلغ 3.6واإلهالك واالستهالك المعدلة بنسبة  . عالميا

 مع ذلك، شهدت هذه التكاليف انخفاضاً قليالً في نهاية الربع الثالث.

مليار  1.67على أساس سنوي لتصل إلى  %8.0بنسبة  2022سبتمبر  30المنتهية في  أشهر ثةالثالارتفعت اإليرادات في فترة و

على أساس سنوي  %18.1بنسبة  هانفس الفترةفي اإلجمالية ارتفع حجم المبيعات  ، فيمادوالر أمريكي مدفوعة بنمو حجم المبيعات

والتي تأثرت  البيع أسعاراالنخفاض في متوسط عن جزئياً في بروج  القوي المبيعاتحجم ارتفاع ض عو  و. طن كيلو 1,341لتبلغ 

ً  القطاع شهدهاي التيوالتسعيرالتي تتعرض لها سالسل التوريد  اتالضغوطب بروج أعلى من العالوات السعرية لمنتجات ظلت . عالميا

بروج خالل الربع الثالث أرباحاً قبل الفوائد  كما حققت .للشركةميزة تنافسية رئيسية وذلك يمثل ، الشركة على المدى المتوسط توجيهات

ً  593بقيمة  والضرائب واإلهالك واالستهالك المعدلة   مليون دوالر أمريكي. 308بقيمة  مليون دوالر أمريكي وأرباحا

 أشهر الثالث والتسعة نا أن نعلن عن نتائج الربعريس": الرئيس التنفيذي لشركة بروج ، زيم سلاان السويدي وبهذه المناسبة، قال

التي  اتمن الضغوطبالرغم الفترة  خالل هذهاإليرادات وحجم المبيعات من حيث  اً قوي أداءً حيث حققت الشركة  ،األولى من العام

متنوعة متميزة و منتجاتاالبتكار وتوفير  مواصلة علىالكبيرة هذه النتائج قدرتنا  وتعكس. والتسعير تتعرض لها سالسل التوريد العالمية

 "في جميع أنحاء العالم.والعديد من القطاعات الصناعية  ئنالعمال

 %46بلغت مبيعاتها حيث  ،لمنتجاتنا ةالنهائي في األسواق البنية التحتية زيادة حصتها لقطاعالمخصصة بروج  حلول تواصل": وأضاف

 بنظرائنامقارنًة ومتنوعة مميزة حلول  كأولوية لتوفيرهذه الحلول تطوير  نستمر في التركيز علىو ،في الربع الثالث نامن إجمالي مبيعات

كفاءة عملياتنا وجودة ما يعكس م ،في السوقاألسعار القياسية عن سعرية حافظنا على ارتفاع العالوات ال اكم. على مستوى العالم
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نظراً لمكانة بروج  مقارنة باألسواق العالمية األخرى الرئيسيةاستمرار الطلب القوي في أسواقنا ونحن متفائلون ب .نوفرها المنتجات التي

 لمساهمينا".جذابة عائدات حقيق وت الجودةتقديم قيمة مضافة للعمالء بأعلى مستويات وقدرتنا على  ،الرائدة

للطن الواحد من البولي إيثيلين  أمريكي دوالر 200متوسطة المدى بشأن العالوات السعرية البالغة  توجيهاتهاتؤكد شركة بروج على 

مستويات حجم اإلنتاج خالل الربع  معحجم المبيعات  يتوافق المتوقع أنللطن الواحد من البولي بروبيلين. ومن أمريكي دوالر  140و

 .العالم في آسيا والشرق األوسط عن األسواق المتقدمة على مستوى األسواق الرئيسية لبروجفي الطلب ، مع توقع بزيادة الحالي

تؤكد  ،والتوقعات اإليجابية للربع الرابعالمتميز األداء التشغيلي  باإلضافة إلى ،2022عام ال خالل القوية يةنقدالتحويل الوفي ظل دورة 

مليار دوالر أمريكي  1.3، ودفع 2022كتوزيعات أرباح للمساهمين عن السنة المالية مليون دوالر أمريكي  975بروج التزامها بدفع 

مليون  325 بقيمةللمساهمين بتوزيع أرباح مرحلية الشركة ، قامت 2022وفي شهر أكتوبر . 2023على األقل عن السنة المالية 

ً فلس 3.97مليار درهم إماراتي أو  1.2أي ما يعادل  ،دوالر أمريكي الشركة  بقدرة إدارة بروج تثقوفي ظل هذه المعطيات  .للسهم ا

  .2022صافي األرباح للسنة المالية توقعات السوق فيما يتعلق بعلى تحقيق 

إدراج الشركة، انضمت بروج إلى سلسلة مؤشرات "فوتسي راسل" لألسهم العالمية التي يسترشد بها المستثمرون في جميع  وعقب

أنحاء العالم فيما يتعلق بقرارات تخصيص األصول وبناء المحافظ االستثمارية. ويعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية 

شاركوا في  ممن العالميةات المؤسسمن لمتنوع ويؤكد على أهميتها بالنسبة لقاعدة المستثمرين الرائدة وحضورها العالمي ا تهامكان

 االكتتاب العام األولي لبروج.

 المقاييس المالية الرئيسية

 والضرائب واإلهالك واالستهالك، واحتساب خسائر القيمة على العقارات والمصانع والمعدات.يقصد هنا األرباح المعدلة قبل الفوائد  (1)

 يلالتدفق النقدي الحر التشغيلي يقصد به هنا األرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك وبعد خصم اإلنفاق الرأسما (2)

 -انتهى-

 نبذة عن بروج

%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية تحت الرمز 36% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 54األغلبية في شركة بروج بنسبة تمتلك شركة أدنوك حصة 

"BOROUGE" ورمز التعريف الدولي / "AEE01072B255طاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات والتغليف " شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لق

 borouge.comالمطور والرعاية الصحية والزراعة. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى زيارة 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 

 رحاب عمر عتيق

 نائب الرئيس التنفيذي لالتصال الدولي

Media@borouge.com 

 

 سمر خان

 التنفيذي لعالقات المستثمرين نائب الرئيس

investorrelations@borouge.com 

 مليون دوالر
 أمريكي

الشهور التسعة 
 30المنتهية في 
 2021سبتمبر 

 )مبدئية(

الشهور التسعة 
 30المنتهية في 
 2022سبتمبر 

 )مبدئية(

 تغييرنسبة ال

الربع الثالث من 
السنة المالية 
2021 
 )مبدئية(

الربع الثاني من 
السنة المالية 
2022 
 )مبدئية(

 تغييرنسبة ال

 %18.1 1,341 1,136 %11.9 3,669 3,280 ) طن ألفأحجام المبيعات )

 %8.0 1,674 1,551 %13.5 5,134 4,522 اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 %(14.9) 593 696 %(3.6) 2,104 2,182 (1) واالستهالك المعدلةواإلهالك 

 %(22.3) 308 397 %(5.5) 1,161 1,229 خالل الفترة المحددة األرباح

 %(16.4) 564 674 %(1.7) 1,992 2,026 (2) التدفق النقدي الحر التشغيلي

mailto:IR@borouge.com

