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كة السعودية ألنابيب الصلب  الشر

ة الثالثة أشهر  ي  أشهر  والتسعة نتائج فتر
 
م2022 سبتمت   03المنتهية ف  

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

  المعروضه بالريال السعودي والمعده
ً
ي 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 ي النقد )الدين( والتدفق  EBITDAاألرباح قبل الفوائد والض 
وصاف 

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

 نتائجملخص ال

ي والرب  ع  م2021 الثالث )مقارنة بالرب  ع
ة و  م2022 الثان   م (2021 أشهر  التسعةفتر

ة الثالثة أشهر  ة  فتر  أشهر التسعةفتر

 الثالثالرب  ع 
 م2022

ي الرب  ع  م2021 الثالثلرب  ع ا
أشهر  تسعة م2022 الثان 

2022 
 2021أشهر  تسعة

 %128 263,867 600,678 (%3) 211,820 %146 83,315 204,777 الرياالت السعودية( المبيعات )آالف
 - (11,411) 59,531 %13 18,545 - (692) 21,004 التشغيل )آالف الرياالت السعودية( رب  ح )خسارة( 
ي الرب  ح

)الخسارة(  )آالف الرياالت  صاف 
 *السعودية(

16,794 15,918 6% 11,744 43% 43,067 (638) - 

 - (0.01) 0.85 %43 0.23 %6 0.31 0.33 *(سعودي )ريال نصيب السهم األساسي من الرب  ح
EBITDA )315 22,102 91,681 %9 29,164 %200 10,603 31,853 ** )آالف الرياالت السعودية% 

EBITDA% )ي المبيعات
  %8 %15  %14  %13 %16 )% من صاف 

  72,460 (84,615)  89,019  14,381 (112,389) التدفق النقدي الحر )آالف الرياالت السعودية(

ي النقد )الدين( )آالف الرياالت السعودية(
  (138,605) (213,788)  (102,056)  (138,605) (213,788) صاف 

ي الدين(
مرة  نسبة المديونية )حقوق الملكية / صاف  مرة 6.3   2.5 مرة 5.1   مرة 2.5   مرة 6.3    

 * تشمل نتائج العمليات غت  المستمرة. 

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

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

 

 م: 2021 الثالثم مقارنة بالرب  ع 2022 الثالثالرب  ع 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي، 10.6، مقارنة ب  16%هامش مليون ريال سعودي،  31.9موجبة بلغت

ي الرب  ع  13هامش %
 م. 2021 الثالثف 

  م وسجلت تدفق نقدي حر سالب بلغ 2022بسبب ارتفاع مستوى النشاط ، ارتفع رأس المال العامل لألنابيب السعودية في الربع الثالث

م . ونتيجة لذلك، 2021مليون لاير سعودي في الربع الثالث  14.4موجب بلغ  ( مليون لاير سعودي مقابل تدفق نقدي حر 112.4)

مليون لاير سعودي كما في نهاية  138.6م من 2022اية الربع الثالث مليون لاير سعودي كما في نه 213.8ارتفع صافي الدين الى 

 م.2021الربع الثالث 

 

ي م مقارنة بالرب  ع 2022 الثالثالرب  ع 
 م: 2022 الثان 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي، 29.2، مقارنة ب  16%هامش مليون ريال سعودي،  31.9موجبة بلغت

ي الرب  ع  14هامش %
ي ف 

 م. 2022 الثان 

 ( مليون لاير سعودي للربع الثالث 112.4نتيجة لتراكم رأس المال العامل, سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر سالب بلغ )

م, نتيجة لذلك ارتفع صافي الدين الى 2022مليون لاير سعودي في الربع الثاني  89.0م مقابل تدفق نقدي حر موجب بلغ 2022

 م.2022مليون لاير سعودي كما في نهاية الربع الثاني  102.1م من 2022مليون لاير سعودي كما  في نهاية الربع الثالث  213.8
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ة  ة 2022أشهر  التسعةفتر  م: 2021أشهر  التسعةم مقارنة بفتر

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  22.1، مقارنة ب  15%هامش مليون ريال سعودي،  91.7موجبة بلغت

 . م2021 أشهرالتسعة  فترةل 8هامش %

  ( 84.62الفترة الحالية وسجلت تدفق نقدي حر سالب بلغ )بسبب ارتفاع مستوى النشاط، ارتفع رأس المال العامل لألنابيب السعودية في

. ونتيجة لذلك، ارتفع  م2021أشهر  التسعةفترة لمليون لاير سعودي  72.46بلغ مليون لاير سعودي مقابل تدفق نقدي حر موجب 

لاير سعودي كما في نهاية الفترة المماثلة  مليون 138.6مليون لاير سعودي كما في نهاية الفترة الحالية من  213.8صافي الدين الى 

 من العام السابق.
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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 ي 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 ي رأس المال العامل العمليات قبل الض 
 
عىل نطاق واسع  EBITDAيستخدم المستثمرون . قبل التغت  ف

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

 
 األصول الثابتة قيمة )عكس االنخفاض ف

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
 

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

  سبتمبر 30   سبتمبر 30 
2021 2022  2021 2022  

  غير مدققة  غير مدققة
(11,411) 59,531 

 
 )خسارة( ربح التشغيل 21,004 (692)

33,513 32,150 
 

 اإلستهالك واإلطفاء* 10,849 11,295

22,102 91,681 
 

10,603 31,853 EBITDA 

8% 15% 

 
13% 16% EBITDA% 

 .المستمرة غير بالعمليات المتعلق واإلطفاء اإلستهالك يشمل ال* 

ي الرب  ع الثالث  16موجب بلغ % EBITDAسجلت األنابيب السعودية هامش 
ي الرب  ع  13مقارنة ب  %م  2022ف 

هامش  و م2021 الثثالف 

EBITDA  ة التسعة اشهر  15% لغبموجب ة الل %8 مقارنة ب م 2022لفتر  من التحسن بشكل رئيسي . نتج هذا التحسن م2021أشهر  تسعةفتر

ي 
 . تحسن المزي    ج البيعي و المبيعات  حجمزيادة و  ةالكفاءف 
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 التدفق النقدي الحر

 ،  لتدفق النقدي التشغيىلي با ويتم إحتسابهالتدفق النقدي الحر هو مقياس لألداء الماىلي
ً
 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: 

ي النقدالتدفق النقدي الحر = 
 
( األنشطة التشغيلية الناتج من صاف ي

 
 النفقات الرأسمالية – )المستخدم ف

 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 

  سبتمبر
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
2021 2022  2021 2022  

   غت  مدققة   غت  مدققة

78,179             (82,867)   

 
15,844 (112,153)  التشغيليةصافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة  

(5,719)             (1,748) 

 
 النفقات الرأسمالية (236) (1,463)

72,460 (84,615)  
 

14,381  (112,389)  التدفق النقدي الحر 

 

 لاير مليون (112.4) بلغ سالب والذي نتج عنه تدفق نقدي حربسبب ارتفاع مستوى النشاط، ارتفع رأس المال العامل لألنابيب السعودية 

وبالمثل، ونظرا م. 2021 الثالث الربع سعودي في لاير مليون 14.4 بتدفق نقدي حر موجب بلغ مقارنة م،2022سعودي في الربع الثالث 

 سعودي في فترة لاير ( مليون84.6) بلغ سالب تدفق نقدي حر نابيب السعوديةسجلت األ، الرتفاع مستوى النشاط وزيادة رأس المال العامل

 .م2021 أشهر التسعة فترةفي سعودي  لاير مليون 72.5 بتدفق نقدي حر موجب بلغ مقارنة م،2022 أشهر التسعة

ي النقد )الدين(
 
 صاف

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

ا منها إجماىلي القروض. 
ي النقد )الدين(  مطروحا

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

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

ي النقد )الدين( بالطريقة التالية: 
 يتم إحتساب صاف 

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

 )متداولة وغت  ومتداولة(

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

 2022 2021 

  

  112,378       136,312          نقد وما يعادله

 (206,700)    (248,018)       القروض المتداولة

 (44,283)      (102,082)          القروض الغت  متداولة

ي النقد )الدين(
 
 (138,605)   (213,788)  صاف

  492,547       538,271          حقوق الملكية

ي الدين(
 
مرة 2.5 نسبة المديونية )حقوق الملكية/صاف مرة 3.6   

 

ي الدين اىل  رتفعانتيجة زيادة رأس المال العامل بسبب ارتفاع مستوى النشاط, 
ي نهاية الرب  ع ال 213.8صاف 

 ثالثمليون ريال سعودي كما ف 

ي نهاية الرب  ع ال 138.6  ب قارنة م م2022
ي نهاية الرب  ع المرة  2.5نسبة المديونية  بلغت . م2021 ثالثمليون ريال سعودي كما ف 

 ثالثف 

ي نهاية الرب  ع المرة  3.6مقارنة مع  م2022
ي الدين. م2021 ثالثف 

 ، وذلك يرجع بشكل رئيسي اىل ارتفاع صاف 


