
كة السعودية  ات الرب  ع ال                             ألنابيب الصلبالشر   مؤشر
 2022 ثان 

كة السعودية ألنابيب الصلب  الشر

ة الثالثة أشهر  ي  والستة أشهر  نتائج فتر
 
م2022 يونيو  03المنتهية ف  

ة المبنيه عىل    هذا التقرير أهم نتائج الفتر
 مدققةال الموجزة غت   الموحدة القوائم الماليةتقدم المعلومات المالية والتشغيلية الواردة ف 

  المعروضه بالريال السعودي والمعده
ً
  المملكة العربية السعودية والمعايت  واإلصدارات  ةالمعتمد للتقارير المالية ة الدوليت  يامعللوفقا

ف 
مقاييس أداء بديلة غت  تابعة  الملخص هذا  باإلضافة إىل ذلك ، يتضمن. األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي   

ائب واإلستهالك واإلطفاء  مثل، للمعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية   النقد )الدين( والتدفق  EBITDAاألرباح قبل الفوائد والض 
وصاف 

  . " لمزيد من التفاصيل حول مقاييس األداء البديلة هذهأ رفق"الم . انظر النقدي الحر 

 نتائجملخص ال

   )مقارنة بالرب  ع
 م (2021 الستة أشهر و  م2022 ولاألو  م2021 الثان 

ة الثالثة أشهر  ة الستة أشهر فتر  فتر

ي الرب  ع ا
لثان 
 م2022

ي لرب  ع الا
ستة أشهر  م2022 الرب  ع األول م2021 ثان 

2022 
 2021ستة أشهر 

 %119 180,552 395,902 %15 184,082 %139 88,477 211,820 المبيعات )آالف الرياالت السعودية(
 - (10,718) 38,527 (%7) 19,982 - (4,959) 18,545 التشغيل )آالف الرياالت السعودية( رب  ح )خسارة( 
  الرب  ح

 - (16,556) 26,273 (%19) 14,529 - (8,077) 11,744 *)الخسارة()آالف الرياالت السعودية( صاف 
 - (0.33) 0.52 (%19) 0.29 - (0.16) 0.23 *()ريال سعودي نصيب السهم األساس  من الرب  ح

EBITDA )420 11,499 59,828 (%5) 30,664 %358 6,370 29,164 ** )آالف الرياالت السعودية% 
EBITDA% )المبيعات  

  %6 %15  %17  %7 %14 )% من صاف 

  58,079 27,774  (61,244)  18,905 89,019 التدفق النقدي الحر )آالف الرياالت السعودية(

  النقد )الدين( )آالف الرياالت السعودية(
  (158,555) (102,056)  (191,458)  (158,555) (102,056) صاف 

  الدين(
مرة 1,5 نسبة المديونية )حقوق الملكية / صاف  مرة 0.3  مرة 7.2   مرة 1.5   مرة 0.3    

 * تشمل نتائج العمليات غت  المستمرة. 

 ال تشمل نتائج العمليات  **
 
  قيمة األصول الثابتة.  EBITDAعرف غت  المستمرة. ت

 بأنها رب  ح )خسارة( التشغيل يضاف إليها اإلستهالك واإلطفاء واالنخفاض )عكس االنخفاض( ف 

ي الرب  ع ال
ي م مقارنة بالرب  ع ال2022 ثان 

 م: 2021 ثان 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  6.4، مقارنة ب  14%هامش مليون ريال سعودي،  29.2موجبة بلغت

  الرب  ع ال 7هامش %
  ف 

 م. 2021 ثان 

 الربع في سعودي لاير مليون 18.9 بـ مقارنة سعودي، لاير مليون 89.0 بلغ موجب حر نقدي تدفق السعودية األنابيب سجلت 

 .م2021 الثاني

 الدين اىل  نخفضا  
 
  نهاية الرب  ع ال 158.6قارنة مع مليون ريال سعودي م 102.1صاف

 
  مليون ريال سعودي كما ف

. م2021 ثان 

   العامل المال رأس وإدارة النقدي االنضباط التحسن هذا  يعكس
كة تنفذها  التر  . الشر

ي 
 م: 2022 ولم مقارنة بالرب  ع األ2022 الرب  ع الثان 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  30.7، مقارنة ب  14%هامش مليون ريال سعودي،  29.2موجبة بلغت

  الرب  ع  17هامش %
 م. 2022 ولاألف 

 ال 89.0 موجب بلغ تدفق نقدي حر سجلت األنابيب السعودية  
  مليون ريال سعودي ف 

نقدي  قم، مقارنة بتدف2022رب  ع الثان 

  الرب  ع األول  (61.2) حر سالب بلغ
 .م2022مليون ريال سعودي ف 

 

 الدين اىل  نخفضا  
  نهاية الرب  ع األ 191.5 قارنة مع مليون ريال سعودي م 102.1صاف 

. م2022 ولمليون ريال سعودي كما ف 

   العامل المال رأس وإدارة النقدي االنضباط التحسن هذا  يعكس
كة تنفذها  التر  . الشر
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ة الستة أشهر  ة الستة أشهر 2022فتر  م: 2021م مقارنة بفتر

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  11.5، مقارنة ب  15مليون ريال سعودي، هامش % 59.8موجبة بلغت

ة الستة أشهر  6هامش %  م. 2021بفتر

  ة الستة أشهر   فتر
 
سجلت األنابيب م و 2022بسبب زيادة مستوى النشاط، أرتفع رأس المال العامل لألنابيب السعودية ف

   مليون ريال سعودي 58.1مليون ريال سعودي مقارنة ب   27.8 موجب بلغ فق نقدي حرتد السعودية
 
ة الستة أشهر ف فتر

  .م2021

 

  الدين اىل  
 
  نهاية الستة أشهر  102.1انخفض صاف

 
مليون ريال سعودي كما  158.6م مقارنة مع  2022مليون ريال سعودي كما ف

  نهاية الستة أشهر 
 
كة. م. يعكس هذا 2021ف   تنفذها الشر

 التحسن االنضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل التر
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 مقاييس األداء البديلة -رفق أ مال

EBITDA ،ائب واإلستهالك واإلطفاء  األرباح قبل الفوائد والض 

 لنتائج التشغيل ب EBITDAوفر ت
ا
ات غت  نقدية يمكن أن تختلف ستثناء اإل إتحليال   القيمة، حيث إنها متغت 

 
ستهالك واإلطفاء واالنخفاض ف

كة إىل أخرى إ ا من شر ا ا كبت 
ا
ا عىل السياسات المحاسبية والقيمة المحاسبية لألصولإختالف

ا
 للتدفق النقدي من  EBITDA. وتعد عتماد

ً
تقريبا

يبة ويعكس توليد النقد من العمليات   رأس المال العامل العمليات قبل الض 
 
عىل نطاق واسع  EBITDAيستخدم المستثمرون . قبل التغت  ف

   EBITDA( ، وكذلك من قبل وكاالت التصنيف والدائني   لتقييم مستوى الدين، ومقارنة اتمضاعفبالعند تقييم األعمال )التقييم 
 
مع صاف

 المعدلة تستبعد المصاريف غت  المتكررة.  EBITDA الدين. 

 بالطريقة التالية:  EBITDA يتم إحتساب

EBITDA + النتائج التشغيلية + اإلستهالك + اإلطفاء =  
 
( االنخفاض ف  

 
 األصول الثابتة قيمة )عكس االنخفاض ف

 أشهر المنتهية في ستةلفترة ال
 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية( لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو 30   يونيو 30 
2021 2022  2021 2022  

  غير مدققة  غير مدققة
 المبيعات 211,820 88,477  395,902 180,552

(10,718) 38,527 
 

 )خسارة( ربح التشغيل 18,545 (4,959)

22,217 21,301 
 

 اإلستهالك واإلطفاء* 10,619 11,329

11,499 59,828 
 

6,370 29,164 EBITDA 

6% 15% 

 
7% 14% EBITDA% 

 .المستمرة غير بالعمليات المتعلق واإلطفاء اإلستهالك يشمل ال* 

   14موجب بلغ % EBITDAسجلت األنابيب السعودية هامش 
  الرب  ع الثان 

  الرب  ع  7مقارنة ب  % م2022ف 
  الف 

 EBITDA هامش و  م2021 ثان 

ة الستة أشهر  15% بلغموجب    فتر
   %6 مقارنة ب  م2022ف 

ة الستة أشهر ف     من التحسن بشكل رئيس  . نتج هذا التحسن م2021فتر
ف 

 . تحسن المزي    ج البيع  و المبيعات  حجمزيادة و  ةالتكاليف و الكفاء
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 التدفق النقدي الحر

 ،  لتدفق النقدي التشغيىل  با ويتم إحتسابهالتدفق النقدي الحر هو مقياس لألداء الماىل 
ً
 التدفق النقدي الحر النفقات الرأسمالية. يمثل  ناقصا

كة تحقيقه بعد إنفاق األموال المطلوبة للحفاظ عىل قاعدة أصولها أو توسيعها.   النقد الذي تستطيع الشر

 يتم إحتساب التدفق النقدي الحر بالطريقة التالية: 

  النقدالتدفق النقدي الحر = 
 
( األنشطة التشغيلية الناتج من صاف  

 
 النفقات الرأسمالية – )المستخدم ف

 30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

  يونيو
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
2021 2022  2021 2022  

   غير مدققة    غير مدققة 

62,335             29,286  

 
20,312 89,575 

 صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

(4,256)             (1,512) 

 
(1,407) (556) 

 النفقات الرأسمالية

58,079       27,774  
 

18,905  89,019 
 التدفق النقدي الحر

 

  الربحية  التحسنبسبب 
سعودي في الربع  لاير مليون 89.0 بلغ موجب تدفق نقدي حر السعودية األنابيب سجلتالعامل،  المال رأس وإدارةف 

بسبب زيادة مستوى النشاط، أرتفع رأس المال العامل لألنابيب م. 2021 الثاني الربع سعودي في لاير مليون 18.9 بـ مقارنة م،2022الثاني 

ة الستة أشهر    فتر
 م،2022 أشهر الستة سعودي في فترة لاير مليون 27.8 بلغ موجب تدفق نقدي حرسجلت الشركة وم 2022السعودية ف 

 .م2021 أشهر الستة فترةسعودي في  لاير مليون 58.1 بـ مقارنة

ي النقد )الدين(
 
 صاف

  رصيد النقد و 
 ، إن وجدت،ستحقاقستثمارات الجارية األخرى واستثمارات الدخل الثابت المحتفظ بها حتر تاري    خ اإل واإل  مايعادلههو صاف 

ا منها إجماىل  القروض. 
  النقد )الدين( يقدم و مطروحا

كة. يستخدم المستثمرون ووكاالت التصنيف صاف  ا للمالءة المالية والسيولة للشر ملخصا

  النقد )الدين( عىل نطاق واسع لتقييم 
كة وقوتها المالية ومرونتها ومخاطرها.  مديونيةوالدائنون صاف   الشر

  النقد )الدين( بالطريقة التالية: 
 يتم إحتساب صاف 

  النقد )الدين( = نقد وما يعادله
القروض  –مشتقات التحوط للقروض واإلستثمارات  -+ إستثمارات أخرى )متداولة وغت  متداولة( +/  صاف 

 )متداولة وغت  ومتداولة(

ي  كما  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
 
 يونيو 30ف

 2022 2021 

  

  150,599       100,216          نقد وما يعادله

 (251,115)    (138,738)       القروض المتداولة

 (58,039)      (63,534)          القروض الغت  متداولة

ي النقد )الدين(
 
 (158,555)   (102,056)  صاف

  476,629       521,477          حقوق الملكية

ي الدين(
 
مرة 1.5 نسبة المديونية )حقوق الملكية/صاف مرة 0.3   

 

  الدين اىل  نخفضا
  نهاية الرب  ع ال 102.1صاف 

  مليون ريال سعودي كما ف 
  نهاية  158.6 قارنة مع م م2022 ثان 

مليون ريال سعودي كما ف 

  الرب  ع ال
  نهاية الرب  ع الكما   مرة 5.1 اىلنسبة المديونية  تحسنت . م2021 ثان 

  ف 
  نهاية الرب  ع الكما مرة   3.0مقارنة مع  م2022 ثان 

  ف 
 ثان 

 . م2021


