
   
 

السنة المالية لربع األول من افي  ارتفاع االيراداتعن "أنابيب الشرق"  شركة تعلن

 السوق في نشاط الاستئناف ب ا  مدفوع، 2023

 هامش لتحسن تؤدي الرئيسية  المواد الخاممن  متوسط تكلفة الطنانخفاض مع البيع  سعرومتوسط المبيعات  أحجام ارتفاع

 على أساس سنوي اإلجماليالربح 

  التركيز المستمر على الكفاءات التشغيلية وتقنيات اإلنتاج المتقدمة يعزز الربح التشغيلي 

  ريد سالسل التوالحاصلة في ضطرابات االالتعامل مع مكن الشركة من ت  العالقات الوثيقة وطويلة األمد مع الموردين

 العالمية 

 على قطاع المياهالشركة تركيز زيادة للعام، مع  ستقبليةمجموعة قوية من المشاريع الم 

أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" )"أنابيب الشرق" أو "الشركة"،  :2022يوليو  28الدمام، المملكة العربية السعودية، 

في تداول السعودية(، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور  1321المدرجة تحت الرقم 

(HSAW اليوم، عن نتائجها المالية للربع األول ،) في ا تحسن  مستعرضة  ،2022يونيو  30تهي في المن، و2023من السنة المالية

 نتعاش في نشاط السوق والتركيز المستمر على الكفاءات التشغيلية. ا يعود في األساس إلى االم  اإليرادات م

 2023أبرز المؤشرات للربع األول من السنة المالية 

  مليون  194٪ على أساس سنوي )38٪ على أساس فصلي و6مليون لاير سعودي بنسبة  206البالغة  اإليراداتارتفعت

(، 2022في الربع األول من السنة المالية لاير سعودي مليون  149؛ و2022من السنة المالية  الرابعفي الربع لاير سعودي 

جائحة ال جراءمن قبل العمالء الرئيسيين سابق ا العديد من المشاريع الرئيسية التي تم تأجيلها  علىاستئناف العمل  بفضل

 . العالمية

  لاير سعودي مليون  11٪ على أساس سنوي )66 نسبتها مليون لاير سعودي مسجال ارتفاع   19إلى  إجمالي الربحوصل

٪ سنوي ا(، 70في حجم المبيعات )+ ةالكبير الزيادةساس إلى في األ ( ويرجع ذلك2022الربع األول من السنة المالية في 

عالقات ال مكنت. وقد على أساس سنوي٪ في متوسط تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية 14 نسبتهانخفاض  إلى جانب

ما العالم في الحد من تأثير االضطرابات التي عصفت بسالسل التوريد العالمية،  حول مورديهالشركة مع القوية والراسخة ل

. من ناحية أخرى، انخفض إجمالي الربح عند المقارنة مع الربع القائمةفي المشاريع بسالسة لعمل اباستمرار سير  سمح

(، على خلفية انخفاض حجم المبيعات 2022من السنة المالية  الرابعالربع مليون لاير سعودي في  22٪ )13السابق بنسبة 

 ٪ .45 بنسبة طن من المواد الخامالمتوسط تكلفة  ٪ على أساس فصلي، وزيادة30بنسبة 

  على أساس 6٪ على أساس فصلي و11بنسبة احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك الربح قبل  انخفض ٪

 2022من السنة المالية  الرابعفي الربع لاير سعودي مليون  20ا من مليون لاير سعودي )منخفض   18سنوي ليصل إلى 

إلى ارتفاع يعود  سنويوسبب االنخفاض على أساس (، 2022في الربع األول من السنة المالية لاير سعودي مليون  19و

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك هامش  وقد بلغ إعادة الهيكلة. بسببالمصروفات العمومية واإلدارية 



   
% في الربع األول من 13و 2022من السنة المالية  الرابع% في الربع 10٪ خالل الفترة )بعد أن كان 9واالستهالك 

 استئناف النشاط عبر مختلف المشاريع.  مع(، وهو ما تسعى إدارة الشركة حالي ا لتحسينه 2022السنة المالية 

 ( 2022في الربع األول من السنة المالية سعودي  مقارنة بمليوني لاير) ماليين لاير سعودي 6البالغ  افي الربحص تم تعزيز

 األثرتبين أن السابق،  ربعالالنتائج مع لكن عند مقارنة و ،الرتفاع في حجم المبيعاتوا سوقالنشاط في ال اعادة بفضل

نخفاض قد أدى ال ،لكل طن من المواد الخام٪ 45بنسبة ٪، وزيادة متوسط التكلفة 30الصافي النخفاض حجم المبيعات بنسبة 

 كفاءات اإلنتاج بما يتماشى زيادةالتركيز على وقد واصلت أنابيب الشرق . على أساس فصلي ٪21بنسبة الربح التشغيلي 

ومع ذلك، فإن االرتفاع  .في المملكةوق أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور المستمرة لتعزيز مكانتها في سها مع مساعي

كبير  قد فاق إلى حد   ،٪ في رسوم التمويل الناشئة عن االتجاه الصاعد في سعر الفائدة بين البنوك السعودية64الكبير بنسبة 

 الربع. هذا خالل  ٪30بنسبة  المصروفات البيعية والعمومية واإلدارية تقليصاإليجابي ل األثر

  ( 2022مارس  بنهايةمليون لاير سعودي  74مليون لاير سعودي )بعد أن كان  18إلى  رصيد النقد وما يعادلهانخفض

اللشركة،  التمويل لتكاليف اإلدارة الفعالةبقصد بسبب التسوية المبكرة لجزء كبير من الديون المستحقة  تجاه الصاعد لال نظر 

 في سعر الفائدة. المتوقع 

  مليون لاير سعودي 181مليون لاير سعودي إلى  274 ، منالسنة بداية منذ٪ 34بنسبة  لديونإجمالي اانخفضت. 

 أبرز الجوانب التشغيلية

  من قبل  الضخمةاالستمرار في متابعة العديد من المشاريع( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةSWCC) من  اوغيره

ومن الجدير  مليار لاير سعودي. 1.3تتجاوز قيمتها  مشاريع الشركة حالي ا بتنفيذ مع قيام ،الرئيسيينالشركاء االستراتيجيين 

   .2022 يوليو خالل ملحوظ بشكل   المشاريع حجم ةزياد تمقد  هبالذكر أن

 المزايا من أهم  باإلضافة إلى نطاق العمليات الواسع الجودة،والمنتجات عالية  والمتقدمة،مرافق التصنيع المتكاملة  تعد

 التنافسية الرئيسية للشركة.

  ةكبيرنسبة ب الصناعة معدالت يفوق على المواد الخامعائد تحقيق للمشاريع الرئيسية مع  التنفيذ عالي الجودةاستمرار  

  إلطار ةشامل لمراجعةوجود خطط قيد التنفيذ  معالشركات  الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمةالتركيز القوي على 

 للشركة.االستدامة 

   لشركة أنابيب الشرق: قال محمد الشاهين الرئيس التنفيذي في هذا الصدد

 ،الرائدة يةالتصنيع نامن موقعنا التنافسي وكفاءات االنتفاعمع استمرارنا في فيرادات، زيادة اإل، مع بقوة"يسعدنا أن نبدأ العام الجديد 

 .سوقاللتحقيق أعلى مستويات التميز التشغيلي واالستحواذ على حصة أكبر من نطمح 

 

ا لعودة الزخم   المشاريع القادمةمن  جزء كبير لحيز علىل ونتطلع دائما  للمشاريع المتوقفة،  اقوي  استئناف ا ا نشهدفقد السوق،  إلىونظر 

  .كذلك

 

بإعادة حاليا حيث نقوم  ،لتوافق مع المبادرات الحكومية وأفضل الممارسات العالميةلاالستدامة في مجال جهودنا  زيادةكما نعمل على 

بتعزيز االبتكار واألداء في  مازلتاالسنستمر في ، المقبلة. وبالنسبة للفترة واالجتماعية وحوكمة الشركاتتقييم إطار اإلدارة البيئية 

 ."الشركة، من أجل تقديم قيمة ممتازة وعوائد طويلة األجل لمساهمينا أقسامجميع 



   
 

 :المدير المالي لشركة أنابيب الشرق درويش،قال محمد من جهته 

 مرمستالنتعاش نادا  لالاست، االيراداتبنمو  ، مدعومة  2023في الربع األول من السنة المالية جيدة أنابيب الشرق نتائج مالية  سجلت"

 وضعه الطبيعي.مع عودة السوق إلى  األعمالنشاط في 

قوية مع شركائنا الرئيسيين مما مكننا من تأمين مشاريع جديدة مهمة وتعزيز ال ناعالقات تدعيمز على يركواصلنا التالربع، هذا وخالل 

نعمل  الوقت الذيفي كفاءات اإلنتاج،  تطوير أسفرت عنوالتي واصلنا تنفيذ تدابير حاسمة لترشيد التكاليف، كما مكانتنا في السوق. 

 . للشركة الماليالمركز تحسين على التخفيف من وطأة تقلب أسعار الفائدة عبر فيه 

زدهار للمرحلة القادمة من النمو واال داستعداأتم  علىنحن  ،التي يتميز بها نموذجنا التشغيلي ومركزنا المالي ةنوالمرووبفضل القوة 

 فيالبرامج االقتصادية التحويلية للمملكة  منواغتنام الفرص الناشئة  ةالمتراكم األعمال زيادة حجمغف إلى ، حيث نتطلع بشللشركة

 ."2030إطار رؤية 

 االستراتيجية والتوقعات

وطنية المبادرات الب مدى السنوات القليلة القادمة، مدعومة   علىمن المتوقع أن تشهد أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور طلبا  قويا  

 ، والتي ستؤدي الى زيادة المشاريع الضخمة في قطاعي المياه والنفط والغاز.2030رؤية  ضمنالواردة 

ومن خالل االستفادة من مكانتها الريادية في سوق تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور في المملكة، تهدف الشركة إلى 

اغتنام المزيد وتعتزم الشركة  عبر تنويع منتجاتها وتعزيز مبادراتها التسويقية. يةحصتها السوق ادةزيومبيعات من التحقيق أقصى قدر 

مجالي باالستمرار في ضخ االستثمارات في كما تلتزم إمكانات واعدة.  متوقع لهالتي تو، والنفط والغاز المياه يفرص في قطاعمن ال

على ذلك، تقوم الشركة بتقييم إطار  يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعمالء. عالوة  البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات بما 

 االستدامة الخاص بها، للتوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة. 

، عاملوالتكاليف التشغيلية ورأس المال ال مديونيةال التركيز علىعن طريق ، الماليمركزها التركيز على تحسين  الشركة تواصلو

 أسعار الفائدة.في  رتفاعااللموازنة الزيادة المتوقعة في تكاليف التمويل نتيجة 

والقدرة الفنية الالزمة لالستفادة الكاملة من المشاريع الضخمة لمكانة القوية لذلك، فإن شركة أنابيب الشرق واثقة بتحليها با واستنادا  

 للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.القادمة، وبالتالي تقديم قيمة مستدامة طويلة األجل 

 ملخص البيانات المالية

 )بالمليون لاير سعودي(العمومية الميزانية 

 2022 مارس 31 كما في 2022يونيو  30 كما في 

 896 872 صولمجموع األ

 515 521 مجموع حقوق الملكية

 381 351 مجموع المطلوبات

 

 قائمة الدخل )بالمليون لاير سعودي(



   
لسنة لالربع االول  

 2023المالية 

لسنة لالربع االول 

 2022المالية 

على أساس  التغير

 سنوي

لسنة ل الرابعالربع 

 2022المالية 

على أساس  التغير

 فصلي

 206 اإليرادات

 

149 

 

38% 

 

194 6%  

 

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 واإلهالك واالستهالك

18 

 

19 

 

)6%( 20 )11%( 

 6 الربح / )الخسارة(صافي 

 

 

2 

 

 

190% 

 

 

14 )56%( 

 

 سعودي( قائمة التدفقات النقدية )بالمليون لاير

الربع األول من السنة المالية  

2023 

المالية  الربع األول من السنة

2022 

 التغير

التدفقات النقدية الصادرة من األنشطة  صافي

 التشغيلية
38 (43) (187%) 

الصادرة من األنشطة التدفقات النقدية  صافي

 االستثمارية
(0.6) (1.4) (57%) 

التدفقات النقدية الواردة من األنشطة  صافي

 التمويلية
(93) 150 (162%) 

 (%153) 105 (56) التغير في النقد والنقد المعادل صافي

 

 - انتهى -

 :نبذة عن أنابيب الشرق

م(، وهي اآلن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع 2010 هـ )الموافق1431الشرق( في عام شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة )أنابيب  تأسست

منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وباألخص  في المملكة العربية السعودية، وتتواجد (HSAW) المغمور أنابيب اللحام القوسي الحلزوني

تغليف األنابيب، تصل  يع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنعوالغاز. وبفضل قدرات تصن في تطبيقات المياه والنفط

 في األنابيب الحلزونية األنابيب الحلزونية سنوي ا، ما يجعلها واحدة من أكبر م صن  عي ألف طن من 500إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 

 .المنطقة

 IR@eastppipes.com :لالتصال

 :إخالء مسؤولية

التوقعات الحالية لإلدارة أو االستراتيجية المتعلقة  هذا المستند من قبل شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة )أنابيب الشرق( لتعكس تم إعداد

ال  "بيانات تطلعية" وغير معروفة. وتشكل بعض العبارات الواردة في هذا االتصال لمخاطر وشكوك معروفة باألحداث المستقبلية التي تخضع

وتوقعاتها،  حين تعكس هذه البيانات التطلعية النوايا الحالية لشركة أنابيب الشرق وخطتها، تتعلق بشكل مباشر أو حصري بالحقائق التاريخية. وفي

للمخاطر والشكوك والعوامل األخرى، والتي قد تكون خارجة عن سيطرة أنابيب  إال أنها تخضع وافتراضاتها، ومعتقداتها حول األحداث المستقبلية،

عن التوقعات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية  تتضمن العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالف ا جوهري ا .الشرق

التطلعية لتعكس أي تغييرات على   تتحمل شركة أنابيب الشرق أي مسؤولية لمراجعة أي من هذه البياناتمعروفة. لذا ال مخاطر معروفة وغير

ا ألن النتائج الفعلية قد تختلف مادي ا عن النوايا، توقعاتها أو أي تغيير في الظروف، أو األحداث، أو والخطط،  االستراتيجية، أو الخطط. ونظر 

mailto:IR@eastppipes.com


   
نحث على عرض جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند بعناية  عتقدات الحالية للشركة بشأن المستقبل فنحنوالتوقعات، واالفتراضات، والم

 .المشورة المستقلة عند تقييم قرارات االستثمار المتعلقة بأنابيب الشرق وحذر وطلب

 

 


