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كة السعودية ألنابيب الصلب نتائج م2021للرب  ع األول من عام  الشر  

ي هذا تقدم 
ة التقرير المعلومات المالية والتشغيلية الواردة ف  الموجزة )غتر القوائم المالية األولية الموحدة عىل  مبنيهال أهم نتائج الفتر

  معروضه بالريال السعودي والمعدهال مدققة(
ً
ي المملكة العربية السعودية والمعايتر  ةالمعتمد للتقارير المالية ة الدوليتر يامعللوفقا

ف 
مقاييس أداء بديلة  الملخص باإلضافة إىل ذلك ، يتضمن هذا . واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير  

ائب واإلستهالك واإلطفاء  مثل، غتر تابعة للمعايتر الدولية إلعداد التقارير المالية ي النقد )الدين(  EBITDAاألرباح قبل الفوائد والض 
وصاف 

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

 م2021األول ملخص نتائج الرب  ع 

 م(2020 رابعم والرب  ع ال2020 ول)مقارنة بالرب  ع األ

الرب  ع األول  
 م2021

 م2020 لرب  ع الرابعا م2020 ولالرب  ع األ

ي المبيعات 
 
 (%40)  156,990     (%23)  122,344      94,695       )آالف الرياالت السعودية(صاف

 -  1,649         (%74) (18,065)     (4,695)       )آالف الرياالت السعودية()خسارة( رب  ح التشغيل 

ي )الخسارة( الرب  ح 
 
 -  738            (%52) (17,770)     (8,479)       )آالف الرياالت السعودية(صاف

 -  0.01          (%52) (0.35)         (0.17)         ()ريال سعودي نصيب السهم األساسي من الرب  ح

EBITDA* )(%50)  12,966       - (6,908)        6,532         )آالف الرياالت السعودية 

EBITDA% (ي المبيعات
  %8  (%6) %7 (% من صاف 

 (%66)  115,292     - (35,354)      39,173       )آالف الرياالت السعودية(التدفق النقدي الحر 

ي النقد )الدين( 
 
 (%18) (217,239)   (%38) (285,156)   (177,740)   )آالف الرياالت السعودية(صاف

ي الدين(
 
مره 2.7 نسبة المديونية )حقوق الملكية / صاف مره 1.8  مره 2.3     

 * 
 
ي قيمة األصول الثابتة.  EBITDAعرف ت

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

 : م2020مقارنة بالرب  ع األول م 2021الرب  ع األول 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة  7%هامش مليون ريال سعودي،  6.5موجبة بلغت ،

( مليون ريال سعودي، 6.9سالبه بلغت ) EBITDA. سجلت األنابيب السعودية مقارنة بالرب  ع المماثل من العام السابق% 23

ي الرب  ع األول  (،6%)هامش 
 م. 2020ف 

  م مقابل تدفق نقدي حر 2021مليون ريال سعودي للرب  ع األول  39.2سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ

ي الرب  ع األول 35.4سالب بلغ )
 . م2020( مليون ريال سعودي ف 

 ي الدين  واصل
ي الرب  ع األ 177.7 االنخفاص اىلصاف 

ي الرب  ع  285.2 منم 2021 ولمليون ريال سعودي ف 
مليون ريال سعودي ف 

كة.  م. 2020ول األ ي تنفذها الشر
 يعكس هذا التحسن إجراءات اإلنضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل التر

 م: 2020م مقارنة بالرب  ع الرابع 2021الرب  ع األول 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA بالرغم من انخفاض المبيعات بنسبة  7%هامش مليون ريال سعودي،  6.5بة بلغت موج ،

ي الرب  ع ال ،8% هامشمليون ريال سعودي،  12.9بلغت  EBITDAالسابق. سجلت األنابيب السعودية مقارنة بالرب  ع % 40
 رابعف 

 م. 2020

  بلغ  م مقابل تدفق نقدي حر 2021ول مليون ريال سعودي للرب  ع األ 39.2سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ

ي الرب  ع ال 115.3
 . م2020 رابعمليون ريال سعودي ف 

 ي الدين  واصل
ي الرب  ع األ 177.7 االنخفاص اىلصاف 

ي الرب  ع  217.2 منم 2021 ولمليون ريال سعودي ف 
مليون ريال سعودي ف 

كة.  ط النقدي اإلنضبايعكس هذا التحسن إجراءات  م. 2020رابع ال ي تنفذها الشر
 التر

 

 



كة السعودية ألنابيب الصلب ات الرب  ع األول  الشر  2021مؤشر

 مقاييس األداء البديلة -الرفق أ 

EBITDA ،ائب واإلستهالك واإلطفاء  األرباح قبل الفوائد والضر

 لنتائج التشغيل بتحل EBITDAوفر ت
ا
ي القيمة، حيث إنها مستثناء اإل إيال

 
ات غتر نقدية يمكن ستهالك واإلطفاء واالنخفاض ف تغتر

كة إىل أخرى خإأن تختلف  ا من شر ا ا كبتر
ا
ا عىل السياسات المحاسبية والقيمة المحاسبية لألصولإتالف

ا
  EBITDA. وتعد عتماد

ً
تقريبا

ي رأس المال العامل
 
يبة ويعكس توليد النقد من العمليات قبل التغتر ف يستخدم . للتدفق النقدي من العمليات قبل الض 

( ، وكذلك من قبل وكاالت التصنيف والدائنير  اتمضاعفبالعىل نطاق واسع عند تقييم األعمال )التقييم  EBITDAالمستثمرون 

ي الدي EBITDAلتقييم مستوى الدين، ومقارنة 
 
 المعدلة تستبعد المصاريف غتر المتكررة.  EBITDA ن. مع صاف

 بالطريقة التالية:  EBITDAيتم إحتساب 

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

 
 األصول الثابتة قيمة )عكس االنخفاض ف

   
ي  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

ر
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  مارس 31لفتر

 2021 2020 

 غتر مدققة غتر مدققة 

 122,344 94,695 المبيعات

 (18,065) (4,695) رب  ح التشغيل )خسارة(

 11,157 11,226 اإلستهالك واإلطفاء

EBITDA 6,532  (6,908) 

EBITDA% 7% )6%( 

   
 10,321 1,650 مقيدةالتعويضات نهاية الخدمة للموظفير  

EBITDA 3,413  8,181 المعدلة  

EBITDA % 3 %9 المعدلة% 

 

سابق بالرغم من انخفاض من العام البالرب  ع المماثل مقارنة  7( اىل %6من )% EBITDAرفعت األنابيب السعودية هامش 

ي التكاليف وزيادة الكفاءاتاسابق. نتج هذا التحسن من من العام البالرب  ع المماثل مقارنة  23المبيعات بنسبة %
 
 <لتحكم ف

 التدفق النقدي الحر

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

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

 يتم إحتساب التدفق النقدي الحر بالطريقة التالية: 

ي النقدالتدفق النقدي الحر = 
 
( األنشطة التشغيلية نالناتج م صاف ي

 
 النفقات الرأسمالية – )المستخدم ف

ي  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
ر

ة الثالثة أشهر المنتهية ف  مارس 31لفتر

 2021 2020 

 غتر مدققة غتر مدققة 

ي النقد
 
( األنشطة التشغيلية صاف ي

 
 (31,072) 42,023 الناتج من )المستخدم ف

 (4,282) (2,849) النفقات الرأسمالية

 (35,354)  39,173 التدفق النقدي الحر
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م مقابل تدفق نقدي حر سالب بلغ 2021مليون ريال سعودي للرب  ع األول  39.2سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 

ي الرب  ع األول 35.4)
 
 . نضباط النقدي الصارمواإل نتيجة لتحسن الربحية وإدارة رأس المال العامل  م2020( مليون ريال سعودي ف

 

ي النقد )الدين(
ر

 صاف

ي رصيد النقد و 
 
، ستحقاقالثابت المحتفظ بها حتر تاري    خ اإل ستثمارات الجارية األخرى واستثمارات الدخل واإل  مايعادلههو صاف

ا منها إجماىلي القروض.  إن وجدت،
ي النقد )الدين( يقدم و مطروحا

 
كة. يستخدم صاف ا للمالءة المالية والسيولة للشر ملخصا

ي النقد )الدين( عىل نطاق واسع لتقييم 
 
كة وقوتها المالية ومرونتها  مديونيةالمستثمرون ووكاالت التصنيف والدائنون صاف الشر

 ومخاطرها. 

ي النقد )الدين( بالطريقة التالية: 
 
 يتم إحتساب صاف

ي النقد )الدي
 
مشتقات التحوط للقروض واإلستثمارات  -ن( = نقد وما يعادله + إستثمارات أخرى )متداولة وغتر متداولة( +/ صاف

 القروض )متداولة وغتر ومتداولة( –

ي  كما  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
ر

 مارس 31ف

 2021 2020 

 غتر مدققة غتر مدققة 

 3,859 110,883 نقد وما يعادله

 (246,866) (230,837) المتداولة القروض

 (42,149) (57,786) القروض الغتر متداولة

ي النقد )الدين(
ر

 (285,156) (177,740) صاف

 510,288 484,706 حقوق الملكية

ي الدين(
ر

 1.8 2.7 نسبة المديونية )حقوق الملكية/صاف

 

ي الدين اىل انخفض 
 
ي الرب  ع األول  مليون ريال سعودي 177.7صاف

 
، مقارنة ب  م2013قل مستوى منذ الرب  ع األول ، أم2021ف

ي الرب  ع األول  285.2
 
ي الرب  ع األول  2.7مديونية النسبة تحسنت . م2020مليون ريال سعودي ف

 
مرة  1.8م مقارنة ب  2021مرة ف

ي الرب  ع األول 
 
  . م2020ف


