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% 10زيادة الطاقة اإلنتاجية ب مدفوعة   2022 عام فيقوية  نتائج تحقق   بروج
 العام بأكمله   إيراداتارتفاع في مما ساهم % 15ونمو حجم المبيعات 

ساهم في ارتفاع اإليرادات بنسبة    العام  خاللفي حجم المبيعات    %15بنسبة    قوي   نمو •
8 % 

  بهدف     أمريكي  دوالر  مليون   400  تعزيز القيمة وتحقيق وفورات قدرها    برنامج  عن  اإلعالن •
 اإليرادات تحسينو  التكلفة خفضل فعالة مبادرات من خالل النمو المستدام دعم

 فرص النمو دوليا   استكشافب الشركة يفوض اإلدارة مجلس •
بعد    أمريكيمليون دوالر    975  بقيمة   للمساهمين  أرباح  توزيعات  دفعب  التزامها  تؤكد  لشركةا •

لسنة لأمريكي    دوالر  مليار  1.3  يقل عنال  ما  و ،  2022  المالية  السنة  عن   الطرح العام
 2023المالية 

في سوق    المدرجة)  "الشركة"(  أو)"بروج"    سي  إل  بي   بروج  شركة  اليوم  أعلنت:  2023  فبراير  2  –  المتحدة  العربية  اإلمارات  أبوظبي،
شركات البتروكيماويات الرائدة    إحدى  ،(AEE01072B225  الدولي  التعريف   ورمز BOROUGE المالية تحت الرمز  لألوراقأبوظبي  

  رابع ال لربعلو   2022 ديسمبر 31 في المنتهية شهرا   عشر لالثنيفي توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن نتائجها المالية 
 .على أساس سنوي  المبيعات حجم في وي النمو الق بفضلجيد بشكل   اإليرادات وارتفاع من العام الماضي

 بلغت %  8.2في اإليرادات بنسبة    زيادةبروج    حققت:  2022  ديسمبر  31  في  المنتهية  شهرا    عشر  االثني  فترة  فياإلنجازات    أبرز
 هذه الفترة خالل    اتالبولي أوليفين   مبيعات  إجمالي  نمو  بفضل  وذلك  ،2021عام    من  نفسها  بالفترة  رنةمقا  أمريكي  مليار دوالر  6.7

 الوحدة   تشغيلاستكمال    بعد  سنوي   أساس  على%  10بنسبة  اإلجمالية    اإلنتاجيةفي الطاقة    ا  وشهدت هذه الفترة نمو .  %14.9بنسبة  
  إنتاجية   قدرة  دعم اإلنتاج المتميز من خالل توفير  ، األمر الذي أدى إلى بشكل كامل  التابعة لبروجإلنتاج البولي بروبيلين    الخامسة 
 بلغتو مزيج المنتجات ودعم تصنيع المنتجات الممتازة.  من    وجودة  تنوعا    أكثر  أصنافتوفير  و   كيلو طن سنويا    500  بلغت  إضافية
 1.4  العام  صافي أرباح  بلغكما  .  أمريكي  دوالر  مليار  2.6  بأكمله  للعام  واالستهالك  واإلهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  المعدلة  األرباح

 .على الرغم من بيئة السوق الصعبة بشكل عام بشكل جيد  صمودهو  السوق  توقعات مع  يتماشى  ماب ، أمريكي مليار دوالر

وذلك   ،وتحقيق وفورات ةالقيم لتعزيزعالي التأثير  برنامج إطالق عن أعلنت، 2022 عام في  التكلفة خفض في بروج لجهود استكماال  و 
  والثابتة،   المتغيرة  التكاليف  خفض تعزيز الكفاءة في    على  البرنامج  يركزو لخفض التكلفة وتحسين اإليرادات.    فعالة  مبادراتخالل    من

 قبل  األرباح  في  أمريكي  دوالر  مليون   400تحقيق تأثير إيجابي بقيمة    فيذلك    يسهم  أن   المتوقع  ومن   اإليرادات،  نمو  فرص  وتحسين
  خصم  رباح قبلألل  إيجابي  إدارة بروج بعد ذلك الحفاظ على تأثير  وتتوقع.  2023في عام    واالستهالك  الكهواإل  والضرائب  الفوائد  خصم

ويهدف البرنامج   ،2022لعام  اإلجمالية بالتكاليف، مقارنة 2024% اعتبارا  من عام 15الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 
 . المستقبلي لنموفي ضمان االسوقية ومساعدة الشركة  الضغوطإلى تعويض 
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  إدارتها  بروج  إدارة  مجلس  فوضللنمو المستدام، فقد    األجل  ةطويل  واستراتيجيتهامن تنافسيتها العالية ووضعها المالي القوي    انطالقا  و 
التوسع على المناطق الجغرافية واألسواق   السعي نحو  خاللالتركيز    وسيتم.  الدولي  التوسع   عبرجديدة    نموفرص    استكشافب   التنفيذية

 .المال  رأس   لتخصيص  منضبطةالضمن إطار سياسة بروج    فرص التوسع  بحث  وسيتم  ،التي تدعم أولويات الشركة االستراتيجية الحالية

  عشر  لإلثني  القوية  المالية  نتائجنا  عن  نعلن  أن  يسرنا"لشركة "بروج":    التنفيذي  الرئيس  السويدي  سلطان   هزيم   قالبهذه المناسبة،  و 
نمو قوي في المبيعات واإليرادات    تحقيققدرتنا على    وتؤكد  وكفاءتها  نال أعما  مرونة  تعكس  والتي   ،2022  ديسمبر  31  في  المنتهية  شهرا  
للتوسع في    جديدةفرص    واستكشاف  النمو  بمواصلةواألعوام المقبلة، نؤكد التزامنا    2023عام    إلىنتطلع    بينماو السوق.    تحديات  رغم

 ."منتج عالمي رائد للبولي أوليفيناتومكانتنا ك األجل طويل للنمو استراتيجيتنا  يعزز بمادولة اإلمارات ودوليا ، 

كما أننا نحرص    ،قوية للغايةال  أحجام اإلنتاج  خالل  منذلك    ويتضح  عالمي،على مستوى    عال    مقياسعملياتنا بجودة و   تتميز: "وأضاف
أن    كذلك  نتوقعو   مكانتنا التنافسية.  زتعزي و   السعرية  العالوات  دعم  على  ونعملمن أي وقت مضى،    أكبر  بصورةعلى تنويع منتجاتنا  

منتجات   وتوفيرلالبتكار،  في استراتيجيتنا    ما  األسواق العالمية، وسنمضي قد  الطلب فيويتفوق على  يستمر الطلب في مناطقنا األساسية  
 الطلب المتغير".  لتلبيةمناسبة  إنتاج أحجامعلى توفير  بحرص  التخطيط معجديدة للعمالء 

أمريكي مع وجود    مليار دوالر  1.6  بلغت قيمة اإليرادات :  2022  ديسمبر   31  في  المنتهيةاألخيرة    الثالثة   األشهر   في  اإلنجازات   أبرز
% 23.8  بنسبة  الفترةهذه    خالل   اإلجمالية  المبيعات  حجم  ارتفعكما  قابلتها جزئيا  أحجام مبيعات قوية للغاية.    ، والتيضغوطات تسعيرية

توجهاتها في عالوات التسعير الخاصة تحافظ بروج على  الربع السابق.  ب   مقارنة%  5.5  بنسبةو   طن،  كيلو  1,415  إلى  سنوي   أساس   على
  وهو  سنوي،  ربع  أساس  علىالتي واجهتها    اتطو الضغ  بعضمن  بالرغم    شركةلل  رئيسية  تنافسية  ميزةتعتبر  على مدار الدورة والتي  بها  

واإلهالك   والضرائب  الفوائد  احتساب  قبل  معدلة  أرباحا    بروج  حققتو السوق الحالية.    أوضاع  ظل  في  قطاعال  مستوى   على   تحديا    يمثل  ما
ثابتة على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح للفترة   وبقيت  ،من العام الماضي  رابعلا  الربع   في  أمريكي   دوالر  مليون   541  واالستهالك بقيمة

 مع توقعات السوق.  يتماشى  بما ،أمريكي مليون دوالر 247

 ذلك  سهمي   أن  المتوقع  ومن  للغاية،  ةالمرتفع  هاحيث انخفضت تكاليف الشحن من مستويات   رابع،ال  الربع  خالل  نسبيا    التكاليف  تحسنت
التكاليف   خفضتنفيذها لبرنامج تعزيز القيمة الذي يستهدف    ظل  في  هتوجال  هذا  يستمر  أن  الشركة  تتوقع و .  ةالربحي   تحسين الهوامش  في

"( التابعة لبروج OCU)" اتاألوليفين  تحويل وحدة لعبت إلى جانب تحسين اإليرادات. باإلضافة إلى ذلك،  ،أكبر بصورةالثابتة والمتغيرة 
مواصلة  . كما سيتم  وليست خارجيةمادة البروبيلين الخام    منمصادر داخلية    منبالحصول عليها    الخامتكلفة المواد    خفضفي    مهما    دورا  

  منحنى   من  األعلى  الربع  ضمن  مريح  بشكل  العمل  الشركة  تواصلو .  الربحي  الهامش  لتعزيزاإلنتاجية  تشغيل هذه الوحدة بأقصى طاقتها  
 .ةالحديث  األصول مجموعة توفرو  الحجم  وفوراتعن  فضال  عقود المواد األولية التنافسية،  بسبب العالمية، التكلفة

بدفع  ،القوي التشغيلي    وأدائها  ةالجيد  ةالنقدي   اتهاتدفق  بفضل التزامها  بروج   أرباح توزيعات  ك  أمريكي  مليون دوالر  975  إجمالي  تؤكد 
 الشركة   قامتكما  .  2023للسنة المالية    على األقل  أمريكي  دوالر  مليار  1.3دفع  و ،  2022عام  عن  مرحلة الطرح العام  بعد    للمساهمين

 . 2022 أكتوبر في للمساهمين أمريكي دوالر مليون   325 بقيمةمؤقتة ح أربا دفعب 

 دوالر  مليار  3.65البالغ قيمتها  و   اآلجلةالتجارية    تسهيالتهامن    أمريكي  مليون دوالر  500سداد  إعادة  ب   2023  يناير  في  بروج  قامت
عبر ر  أكب   قيمة  توفيرتحقيق    في  ذلك  وأسهمفي نهاية العام الماضي.    أمريكي  المليار دوالر  تجاوزتمدعومة بسيولة ضخمة    ،أمريكي
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وتخصيص رأس المال   دينهاالشركة إدارة    ستواصلو .  أمريكي  مليار دوالر  3.15بقيمة    تتكاليف الفائدة ورصيد محدث للتسهيالخفض  
 قدرتها على دفع توزيعات األرباح المستقبلية. ويعززللنمو  تأهبا  سيسهم في دعم حساباتها  مابحكمة في ظل بيئة السوق السائدة، 

 النمو  آفاق

والشرق األوسط أقوى من األسواق المتقدمة، مع معدالت نمو يزال النشاط في أسواق بروج الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  ال
  تتوقعو في مناطقها األساسية.    اتالطلب على البولي أوليفين   في  ا  مستقر   ا  االقتصادات المتقدمة. لذلك تتوقع اإلدارة نمو   تفوق اقتصادي  

أسهم تميز منتجات   لقدالنشاط االقتصادي في الصين.    استئناف  معبروج عودة أحجام المبيعات إلى مستويات تعادل أحجام اإلنتاج  
وضع مستدام وقوي    في ترسيخ  المتكامل  األسواق المستهدفة  ونهج  االبتكارية،  قدراتهاو   ،Borstar®تقنية    ها علىاعتماد  بفضلالشركة  

 سعرية   عالواتعلى    الحفاظ  اإلدارة  وتتوقع في الطلب.    التغيرمع  بما يتناسب    اإلنتاج  حجم  تغيير   على  بروجقدرة    تدعمه  في السوق،
للطن الواحد من   أمريكي  دوالر  140للطن الواحد من البولي إيثيلين و  أمريكي  دوالر  200البالغة  و   لدورة ا  خالل   توجيهاتهاوتؤكد    ةجيد

 .البولي بروبيلين

بتأثير ،  2023حتى مارس    أن تستمرومن المتوقع    2بروج    صنعمل  االشاملة المخطط لهالدورية  االستعداد للبدء في الصيانة    يجري 
الصيانة   برنامجمن    ا  جزء  2  بروج  الشاملة لمصنعالدورية    الصيانة  عتبرت   كيلوطن تقريب ا خالل تلك الفترة.    200يصل إلى    إنتاج  حجم

  في   الرائدة  األصول  موثوقية  ويدعم  العالمي  المستوى   ذات  الشركة  أصول  قاعدة  على  يحافظ  والذي  بروج،  نعالمص  ةالمنتظمالدورية  
 .واآلمنة الفعالة العمليات يعززو  قطاعال

 : برنامج تعزيز القيمة وتحقيق الوفورات المجهر تحت

  البحث عن فرصلتمكين بروج من متابعة  وتحقيق الوفورات  المالي القوي للشركة، تم تصميم برنامج تعزيز القيمة  األداء  إلى    ستنادا  ا
المتوقع  من  تعزيز مكانتها التنافسية.إضافة إلى  مقابل التسعير القياسي،  تسعير جيدة  وعالوات  ربحية    النمو المستقبلية وتحقيق هوامش

نتائج إيجابية  البرنامج  أن يؤدي   الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  ومستدامة علذلك إلى تحقيق  خالل ى مستوى األرباح قبل 
 .  2023خالل عام النصف الثاني من العام وبالتالي تعويض ضغوطات األسواق المتوقع أن تستمر 

والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات الشركة    2030ويدعم برنامج تعزيز القيمة بشكل مباشر إستراتيجية بروج التنموية لعام  
مالء  وترسيخ مكانتها في السوق من خالل زيادة القدرة اإلنتاجية والسعي لتحقيق التميز التشغيلي وتوفير منتجات أكثر تميزا  واستدامة للع

 ال تزال الشركة في وضع جيد لالستفادة من فرص النمو التي توفرها ظروف السوق الحالية.. في األسواق العالمية

التكاليف بشكل استباقي، مع  إدارة  بعد أن بدأنا بالفعل في    خلق منصة أقوى بكثير للنمو الربحي والمستدام: "نقوم ب قائال    السويدي  وعلق
ونقوم أيضا  باالستفادة من فرص عدة لتحسين نمو اإليرادات لمواصلة تعزيز  .الثابتة والمتغيرةمواصلتنا تحقيق خفض أكبر في تكاليفنا  

    وما بعده."  2023نمو الشركة مع الحفاظ على هوامش ربحية جيدة. ونتوقع أن يحقق البرنامج فوائد كبيرة للشركة ومساهميها خالل عام  

 ة:سيتضمن برنامج تعزيز القيمة أربعة عناصر رئيسي 

دورا  مهما  في البرنامج. ويشمل ذلك إستراتيجية    2022ستلعب التكاليف اللوجستية المتغيرة التي ارتفعت بشكل كبير في عام   •
ت التغليف واستكشاف فرص جديدة  أسعار الشحن البحري ورسوم التخزين وترشيد عمليا  تحسينلوجستية عالمية محدثة تتضمن  

 .لسلسلة اإلمداد. وُيتوقع أن تمثل قيمة التكاليف اللوجستية المتغيرة الجزء األكبر من تحسينات برنامج تعزيز القيمة
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إلى تعزيز الربح من خالل إطالق مبادرات    2022تهدف تدابير خفض تكاليف التحويل المتغيرة والتي تم طرحها بالفعل في عام   •
تكامل عبر الشركات في مدينة الرويس الصناعية، الالنتقال إلى إنتاج أصناف بديلة من منتجات البولي إيثيلين، وتعزيز  مثل ا

 .وزيادة حجم اإلنتاج واالستفادة القصوى من األصول وخفض استهالك الطاقة والمرافق األخرى وتقنين استهالك المواد الكيماوية
نفسه،   • الوقت  الثابتة  ل  حاليا    الجهود   بذل  يتموفي  التكاليف  ذلك    بما ،  2022ديسمبر    منذ خفض  الخدم  مبادرةفي   ات مركز 

 .المشتركة
سيكون تعزيز اإليرادات مدفوعا  بالتحسينات التي ُأدخلت على مزيج المنتجات ومزيج المبيعات اإلقليمية في بروج، والتي تم   •

إستراتيجي وتحقيق مستوى عال  من التنوع في أصناف منتجاتها، مما يدعم  تحقيقها بفضل قدرة بروج على تحديد األحجام بشكل  
زيادة حصة مبيعات حلول البنية التحتية وزيادة الكميات المباعة إلى األسواق النهائية عالية النمو. وفي الوقت نفسه، تتوقع 

 اإلدارة الحفاظ على عالواتها السعرية خالل الدورة. 

قوم الشركة باإلعالن عن مزيد من  لى ميزانية عمومية قوية للغاية. ست المحافظة علي للتدفقات النقدية و تواصل بروج تحقيق تحويل عا
 فصاحات المالية ربع السنوية.لإلحول التقدم المحرز في برنامج تعزيز القيمة من خالل الدورة العادية المستجدات 

 الرئيسية  المالية المقاييس

 -انتهى-

%في حين تمتلك شركة  54بنسبة  بي ال سي في شركة بروج األغلبيةشركة أدنوك حصة  تمتلك :بي ال سي جبرو  عن  نبذة
  التعريف ورمز " / BOROUGE"المالية تحت الرمز  لألوراق%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي 36بورياليس حصة 

لقطاعات الطاقة والبنية  متنوعةلوا ةالمبتكر  أوليفين البولي حلول توفير في رائدة بتروكيماويات شركة  " AEE01072B25" الدولي
 borouge.com زيارةلتحتية والسيارات والتغليف المطور والرعاية الصحية والزراعة. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى ا
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 التغير  نسبة

 
  لرابعا الربع

من السنة  
المالية  
2022 

 )مبدئية(

 
  الرابع الربع

  السنة من
  المالية

2021 
 )مبدئية(

 
 
 

 التغير  نسبة

 
  شهرا   عشر االثني

  31  في المنتهية
 2022 ديسمبر

 )مبدئية(

 
  شهرا   عشر اإلثني

  31  في المنتهية
 2021 ديسمبر

 )مبدئية(

 أمريكي  دوالر بالمليون 

       
 ( طن)باأللف  المبيعات حجم  4,422 5,083 14.9% 1,143 1,415 % 23.8

 اإليرادات  6,216 6,727 8.2% 1,694 1,593 %( 5.9)
 قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  المعدلة األرباح 2,725 2,646 %(2.9) 543 541 %( 0.3)
 المحددة الفترة خالل األرباح 1,528 1,409 %(7.8) 299 247 %( 17.3)

 الحرالتشغيلي النقدي  التدفق 2,469 2,457 %(0.5) 445 465 % 4.7
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