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كة السعودية ألنابيب الصلب  الشر

ة الثالثة أشهر  ي  والسنة المالية نتائج فتر
 
م2021 ديسمت   13المنتهية ف  

ي هذا تقدم 
ة التقرير المعلومات المالية والتشغيلية الواردة ف  معروضه بالريال ال مدققةالموحدة ال القوائم الماليةعىل  مبنيهال أهم نتائج الفتر

  السعودي والمعده
ً
ي المملكة العربية السعودية والمعايت  واإلصدارات األخرى المعتمدة  ةالمعتمد للتقارير المالية ة الدوليت  يامعللوفقا

ف 
مقاييس أداء بديلة غت  تابعة للمعايت  الدولية إلعداد  الملخص باإلضافة إىل ذلك ، يتضمن هذا . من الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي   

ائب واإلستهالك واإلطفاء  مثل، التقارير المالية ي النقد )الدين( والتدفق النقدي الحر  EBITDAاألرباح قبل الفوائد والض 
 . انظر وصاف 

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

 ملخص النتائج

 م(2020 السنة الماليةم و 2021 ثالثم والرب  ع  ال2020 رابع)مقارنة بالرب  ع ال

ة الثالثة أشهر   السنة المالية فتر

رابع الرب  ع ال
 م2021

 م2020 م2021 م2021 لثالرب  ع الثا م2020 رابعلرب  ع الا

617,109 المبيعات )آالف الرياالت السعودية(  725,415  %(29)  315,38  %32  458,373  897,474  %(21)  

962% 565 6,001 )خسارة( رب  ح التشغيل )آالف الرياالت السعودية(  (692)  - (409,5)  (19433,)  %84  

ي )الخسارة( الرب  ح )آالف الرياالت 
صاف 

 *السعودية(
1,569 738 %113  918,15  %(90)  

932 (476,43)  - 

.300 *()ريال سعودي نصيب السهم األساسي من الرب  ح  010.  %113  0.31 %(90)  0.02 (680.)  - 

EBITDA )505,71 ** )آالف الرياالت السعودية  535,11  %25  603,10  %56  607,39  338,01  %283  

EBITDA% )ي المبيعات
61% )% من صاف   %7   %13   %11  %2   

(260,71) التدفق النقدي الحر )آالف الرياالت السعودية(  115,292  381,14   020,55  225,31   

ي النقد 
(978,271) )الدين( )آالف الرياالت السعودية(صاف   (239,217)   (560,381)   (978,271)  (239,217)   

ي الدين(
مرة .93 نسبة المديونية )حقوق الملكية / صاف  مرة 3.2  مرة .63   مرة .93   مرة 3.2    

 * تشمل نتائج العمليات غت  المستمرة. 

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

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

 : م2020 رابعمقارنة بالرب  ع الم 2021 رابعالرب  ع ال

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  11.5 ب  مقارنة ،16%هامش مليون ريال سعودي،  17.5موجبة بلغت

ي الرب  ع  7%هامش 
 م. 2020 الرابعف 

  رنة بتدفق نقدي حر مقام 2021 رابعمليون ريال سعودي للرب  ع ال (17.3)بلغ  سالباألنابيب السعودية تدفق نقدي حر سجلت

ي الرب  ع ال 115.3 بلغ موجب
ي م2020 رابعمليون ريال سعودي ف 

ي رأس المال العامل ف 
 م. 2021الرب  ع الرابع ، وذلك يرجع للزيادة ف 

 ي الدين  واصل
ي نهايةمليون ريال سعودي   128.0 االنخفاص اىلصاف 

كما   مليون ريال سعودي 217.2 منم 2021 رابعالرب  ع ال كما ف 

ي نهاية
  م. 2020 رابعالرب  ع ال ف 

 م: 2021 ثالثم مقارنة بالرب  ع ال2021 رابعالرب  ع ال

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  مليون ريال سعودي،  10.6مقارنة ب  ، 16%هامش مليون ريال سعودي،  17.5موجبة بلغت

ي الرب  ع ال 13هامش %
 م. 2021 لثثاف 

  مليون   14.4ارنة ب  م مق2021 رابعمليون ريال سعودي للرب  ع ال (17.3)بلغ  سالباألنابيب السعودية تدفق نقدي حر سجلت

ي الرب  ع ال
ي الرب  ع الرابع ، وذلك يرجع للزيادة م2021 لثثاريال سعودي ف 

ي رأس المال العامل ف 
 م. 2021ف 

  ي الدين االنخفاص اىل
ي نهاية الرب  ع ال مليون ريال 128.0واصل صاف 

مليون ريال سعودي كما  138.6م من 2021 رابعسعودي كما ف 

ي نهاية الرب  ع ال
 م. 2021 لثثاف 

 



كة السعودية ألنابيب الصلب ات                              الشر  2021مؤشر

 م: 2020 بالسنة الماليةم مقارنة 2021السنة المالية 

  سجلت األنابيب السعوديةEBITDA  ي السنة المالية  11%هامش مليون ريال سعودي،  39.6موجبة بلغت
 
  ، مقارنة ب م2021ف

ي  2مليون ريال سعودي، هامش % 10.3
 
 م. 2020 السنة المالية ف

  ي مليون ريال سعودي  55.2سجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ
 
مليون ريال  31.2ب  م 2021 السنة المالية ف

ي 
 
 . م2020 السنة المالية سعودي ف

  ي الدين االنخفاص اىل
 
ي  128.0واصل صاف

 
مليون ريال سعودي  217.2م من 2021 نهاية السنة المالية مليون ريال سعودي كما ف

ي 
 
كةم. يعكس هذا التحسن إجراءات اإلنضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل 2020 نهاية السنة المالية كما ف ي تنفذها الشر

، التر

كةللبيع االصول التشغيلية الرئيسية  من المبالغ المحصلةاىل باالضافة  كة ،التابعة المملوكة بالكامل شر صناعات التيتانبوم  شر

  . والفوالذ المحدودة
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 مقاييس األداء البديلة -الرفق أ 

EBITDA ، ائب واإلستهالك واإلطفاءاألرباح قبل الفوائد  والض 

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

 
ات غت  نقدية يمكن أن تختلف ستهالك واإلطفاء واالنخفاض ف تغت 

كة إىل أخرى خإ ا من شر ا ا كبت 
ا
ا عىل السياسات المحاسبية والقيمة المحاسبية لألصولإتالف

ا
 للتدفق النقدي من  EBITDA. وتعد عتماد

ً
تقريبا

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

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:  EBITDAيتم إحتساب 

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

 
 األصول الثابتة قيمة )عكس االنخفاض ف

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

 ديسمت   31 
ي ل 

 
 لسنة المالية المنتهية ف

 ديسمت   31 

 2021 2020  2021 2020 

    

617,109 المبيعات  725,154   485,373  897,474  
(09,45)  565 6,001 رب  ح التشغيل )خسارة(  (19433,)  

,50411 *اإلستهالك واإلطفاء  97010,   017,45  532,43  

EBITDA 505,17  535,11   607,39  10,338 
EBITDA% %16  %7   %11  %2  

026,5  570 165 مصاريف غت  متكررة  61519,  
EBITDA 669,71 المعدلة  104,12   633,44  953,29  

EBITDA % 61% المعدلة  %8   %21  %6  

 * ال يشمل اإلستهالك واإلطفاء المتعلق بالعمليات غت  المستمرة. 

ي الرب  ع  7  %مقارنة ب 16بلغ % موجب EBITDAاألنابيب السعودية هامش  سجلت
موجب  EBITDAم، كما سجلت هامش 2020 الرابعف 

ي  2%  مقارنة ب 11%بلغ 
اكم خالل العام نتج هذا التحسن م. 2020 السنة المالية ف  ي التكاليف و الكفاء من التحسن المتر

  . ةف 
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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

 بالطريقة التالية: يتم إحتساب التدفق النقدي الحر 

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

 
 النفقات الرأسمالية – )المستخدم ف

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

 ديسمت   31 
ي ل 

 
 لسنة المالية المنتهية ف

 ديسمت   31 

 2021 2020  2021 2020 

    

ي النقد
 
( األنشطة التشغيلية صاف ي

 
(339,61) الناتج من )المستخدم ف  118,900  840,61  753,46  

(922) النفقات الرأسمالية  (608,3)   (640,6)  (825,51)  

(260,71) التدفق النقدي الحر  292,115   020,55  225,31  

 

بلغ  موجبتدفق نقدي حر رنة ب م مقا2021 رابعمليون ريال سعودي للرب  ع ال (17.3)بلغ  سالبسجلت األنابيب السعودية تدفق نقدي حر 

ي الرب  ع ال 115.3
ي الرب  ع الرابع م2020 رابعمليون ريال سعودي ف 

ي رأس المال العامل ف 
نتيجة لتحسن الربحية و . م2021، وذلك يرجع للزيادة ف 

مليون ريال سعودي  55.2تدفق نقدي حر موجب بلغ  األنابيب السعودية سجلت، نضباط النقدي الصارمواإل وإدارة رأس المال العامل 

ي 
ي  31.2  رنة ب م مقا2021 السنة المالية ف 

 م. 2020 السنة المالية مليون ريال سعودي ف 

ي النقد )الدين(
 
 صاف

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

ا منها إجماىلي القروض. 
ي النقد )الدين( يقدم و 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(
 
 ديسمت   31ف

 2021 2020 

  

67,399 نقد وما يعادله  149,055 
(866,182) القروض المتداولة  (663,287)  

(,47944) القروض الغت  متداولة  (630,78)  

ي النقد )الدين(
 
(978,271) صاف  (239,217)  

,185493 495,204 حقوق الملكية  

ي الدين(
 
مرة  نسبة المديونية )حقوق الملكية/صاف مرة 3.2  3.9  

ي الدين اىل انخفض 
ي نهاية  مليون ريال سعودي 128.0صاف 

ي  كما   مليون ريال سعودي 217.2من م 2021 الرابعالرب  ع  كما ف 
 رابعالرب  ع النهاية ف 

كة. م2020 ي تنفذها الشر
بيع من  المبالغ المحصلة، باالضافة اىل يعكس هذا التحسن إجراءات اإلنضباط النقدي وإدارة رأس المال العامل التر

كةلاالصول التشغيلية الرئيسية ل كة ،التابعة المملوكة بالكامل شر  اىل مديونيةالنسبة تحسنت كما .  صناعات التيتانبوم والفوالذ المحدودة شر

ي نهايةمرة   3.9
ي كما مرة   2.3م مقارنة ب  2021 السنة المالية كما ف 

  . م2020 السنة المالية نهايةف 


