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كة السعودية ألنابيب الصلب  الشر

ي 
 
ة الثالثة والستة أشهر المنتهية ف م2021يونيو  30نتائج فتر  

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

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

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

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

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

 ملخص النتائج

  
ة م و 2021م والرب  ع  األول 2020)مقارنة بالرب  ع الثان   م(2020الستة أشهر فتر

ة الثالثة أشهر  ة الستة أشهر فتر  فتر

ي 
الرب  ع الثان 
 م2021

ي 
 النصف األول م2021الرب  ع األول  م2020الرب  ع الثان 

 م2021
 النصف األول

 م2020

 %6 169,857 180,552 (%4) 92,075 %52 58,257 88,477 المبيعات )آالف الرياالت السعودية(

 %77 (46,257) (10,718) %14 (5,759) %83 (29,818) (4,959) )خسارة( رب  ح التشغيل )آالف الرياالت السعودية(

  )الخسارة( الرب  ح )آالف الرياالت السعودية(
 %63 (44,789) (16,556) %5 (8,479) %70 (27,019) (8,077) *صاف 

 %63 (0.89) (0.33) %5 (0.17) %70 (0.53) (0.16) *()ريال سعودي السهم األساس  من الرب  حنصيب 

EBITDA** )(24,630) 11,499 %24 5,129 - (18,983) 6,370 )آالف الرياالت السعودية - 

EBITDA% )المبيعات  
  (%15) %6  %6  (%33) %7 )% من صاف 

  (5,582) 58,079  39,173  29,772 18,905 السعودية(التدفق النقدي الحر )آالف الرياالت 

  النقد )الدين( )آالف الرياالت السعودية(
  (254,852) (158,555)  (177,740)  (254,852) (158,555) صاف 

  الدين(
مرة 3.0 نسبة المديونية )حقوق الملكية / صاف  مرة 1.9  مرة 2.7   مرة 3.0   مرة 1.9    

 غتر المستمرة.  * تشمل نتائج العمليات

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

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

ي الرب  ع ال
ي مقارنة بالرب  ع الم 2021 ثان 

 : م2020 ثان 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مقارنة ب   ،7%هامش مليون ريال سعودي،  6.4موجبة بلغتEBITDA ( 19.0سالبة بلغت )

   (33مليون ريال سعودي، هامش )%
  الرب  ع الثان 

 م. 2020ف 

  مليون ريال سعودي للرب  ع ال 18.9سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ  
مليون ريال  29.8 رنة ب مقام 2021 ثان 

  الرب  ع ال
  سعودي ف 

 . م2020 ثان 

 الدين  واصل  
  نهايةمليون ريال سعودي   158.6 االنخفاص اىلصاف 

  الرب  ع ال كما ف 
كما   مليون ريال سعودي 254.9 منم 2021 ثان 

  نهاية
  الرب  ع ال ف 

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

ي الرب  ع ال
 م: 2021 ولم مقارنة بالرب  ع األ2021 ثان 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  5.1مقارنة ب  ، 7%هامش مليون ريال سعودي،  6.4موجبة بلغت

  الرب  ع  6هامش %
 م. 2021األول ف 

  مليون ريال سعودي للرب  ع ال 18.9سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ  
مليون ريال   39.2ارنة ب  م مق2021 ثان 

  الرب  ع ال
 . م2021 ألولسعودي ف 

  الدين االنخفاص اىل  
   158.6واصل صاف 

  نهاية الرب  ع الثان 
ال سعودي كما مليون ري 177.7م من 2021مليون ريال سعودي كما ف 

  نهاية الرب  ع األ
كة2021 ولف    تنفذها الشر

 .م. يعكس هذا التحسن إجراءات اإلنضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل التر
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 م: 2020 نصف األولم مقارنة بال2021 نصف األولال

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مقارنة ب  6%هامش مليون ريال سعودي،  11.5موجبة بلغت ،EBITDA ( 24.6سالبة بلغت )

  النصف األول 15مليون ريال سعودي، هامش )%
 
 م. 2020( ف

  تدفق نقدي حر ارنة ب م مق2021 نصف األولمليون ريال سعودي لل 58.1سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ

  ال  (5.6سالب بلغ )
 
 . م2020 ألولالنصف مليون ريال سعودي ف

 الدين ا  
 
  نهاية ال 158.6النخفاص اىل واصل صاف

 
مليون ريال سعودي  254.9م من 2021 نصف األولمليون ريال سعودي كما ف

  نهاية ال
 
كة2020 ولاأل نصفكما ف   تنفذها الشر

 .م. يعكس هذا التحسن إجراءات اإلنضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل التر
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 البديلةمقاييس األداء  -الرفق أ 

EBITDA ،ائب واإلستهالك واإلطفاء  األرباح قبل الفوائد والض 

 لنتائج التشغيل بتحل EBITDAوفر ت
ا
  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 إتالف

ا
  EBITDA. وتعد والقيمة المحاسبية لألصولعتماد

ً
تقريبا

  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 

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

 بالطريقة التالية:  EBITDAيتم إحتساب 

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

 
 األصول الثابتة قيمة )عكس االنخفاض ف

      
ة ال )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية( ي  أشهر المنتهية ثالثةلفتر

 
 ف

 يونيو 30 
ة ال  ي  أشهر المنتهية ستةلفتر

 
 ف

 يونيو 30 

 2021 2020  2021 2020 

 غتر مدققة  غتر مدققة 

 169,857 18,552  58,257 88,477 المبيعات
 (46,257) (10,718)  (29,818) (4,959) رب  ح التشغيل )خسارة(

 21,627 22,217  10,835 11,329 *اإلستهالك واإلطفاء

EBITDA 6,370 (18,983)  11,499 (24,630) 
EBITDA% 7% (33%)  6% (15%) 

 15,522 3,135  5,200 1,485 مصاريف غتر متكررة
EBITDA (9,108) 14,634  (13,783) 7,855 المعدلة 

EBITDA % (%5) %8  (%24) %9 المعدلة 

 * ال يشمل اإلستهالك واإلطفاء المتعلق بالعمليات غتر المستمرة. 

  33مقارنة بهامش سالب بلغ )% 7بلغ % موجب EBITDAاألنابيب السعودية هامش  سجلت
  الرب  ع الثان 

 
م، كما سجلت 2020( ف

  النصف األول 15مقارنة بهامش سالب بلغ )% 6موجب بلغ % EBITDAهامش 
 
  انتج هذا التحسن من  م. 2020( ف

 
لتحكم ف

 . التكاليف وزيادة الكفاءات

 التدفق النقدي الحر

 ،  لتدفق النقدي التشغيىل  با ويتم إحتسابهالتدفق النقدي الحر هو مقياس لألداء الماىل 
ً
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: 

  النقدالتدفق النقدي الحر = 
 
( األنشطة التشغيلية الناتج من صاف  

 
 النفقات الرأسمالية – )المستخدم ف

ي  المبالغ بآالف الرياالت السعودية()جميع 
 
ة الثالثة أشهر المنتهية ف  لفتر

 يونيو 30 
ة ال  ي  أشهر المنتهية ستةلفتر

 
 ف

 يونيو 30 

 2021 2020  2021 2020 

 غتر مدققة  غتر مدققة 

  النقد
 
( األنشطة التشغيلية صاف  

 
 2,045 62,335  33,116 20,312 الناتج من )المستخدم ف

 (7,626) (4,256)  (3,344) (1,407) الرأسماليةالنفقات 

 (5,582) 58,079  29,772 18,905 التدفق النقدي الحر
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  مليون ريال سعودي للرب  ع ال 18.9سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 
مليون ريال سعودي  29.8رنة ب  م مقا2021 ثان 

  الرب  ع ال
 
  ف

تدفق نقدي حر موجب سجلت ، نضباط النقدي الصارمواإل نتيجة لتحسن الربحية وإدارة رأس المال العامل و . م2020 ثان 

  النصف األولمليون ريال سعودي  58.1بلغ 
 
  ال (5.6رنة ب تدفق نقدي حر سالب بلغ )م مقا2021 ف

 
نصف األول مليون ريال سعودي ف

 م. 2020

 

ي النقد )الدين(
 
 صاف

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

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

 
كة. يستخدم صاف ا للمالءة المالية والسيولة للشر ملخصا

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

 ومخاطرها. 

  النقد )الدين( بالطريقة التالية: 
 
 يتم إحتساب صاف

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

 القروض )متداولة وغتر ومتداولة( –

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

 2021 2020 

 غتر مدققة 

 11,163 150,599 نقد وما يعادله
 (229,088) (251,115) *القروض المتداولة

 (36,927) (58,039) القروض الغتر متداولة

ي النقد )الدين(
 
 (254,852) (158,555) صاف

 483,269 476,629 حقوق الملكية

ي الدين(
 
 1.9 3.0 نسبة المديونية )حقوق الملكية/صاف

 البيع. * يشمل قروض متداولة مصنفة ضمن المطلوبات المتعلقة بشكل مباشر باألصول المحتفظ بها لغرض 

 

  الدين اىل انخفض 
 
  نهاية  مليون ريال سعودي 158.6صاف

 
  الرب  ع ال كما ف

، م2013قل مستوى منذ الرب  ع األول ، أم2021 ثان 

   254.9مقارنة ب  
 
  الرب  ع النهاية مليون ريال سعودي ف

  نهاية مرة   3.0 اىل مديونيةالنسبة تحسنت كما .  م2020 ثان 
 
الرب  ع كما ف

  ال
  الرب  ع الكما مرة   1.9م مقارنة ب  2021 ثان 

 
  ف

  . م2020 ثان 


