
   

السنة من  الثالربع الثها خالل أرباحفي  تحسن ملحوظتحقيق  عن تعلنأنابيب الشرق" "

 قوي لإليرادات الداء األب ةمدفوع 2023 المالية

 الطلب ونشاط السوق اإليرادات واألرباح بدعم من عودة  استمرار ارتفاع 

 األداء  حسينتقاعدة صلبة ل 2030 خطة المملكة للشركة، ضمن ضخمالمشاريع الحجم وفر ي نأ من المتوقع
 في المستقبل

 

أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" )"أنابيب الشرق" أو "الشركة"،  :2023يناير  29 الدمام، المملكة العربية السعودية،

في تداول السعودية(، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور  1321تحت الرقم المدرجة 
(HSAWاليوم ،)  مستعرضة (2023)السنة المالية  2022ديسمبر  31في األشهر التسعة المنتهية و الثالثعن نتائجها المالية للربع ،

  . المصاريف المالية في االرتفاعمن ثر األالتي فاقت ، ويراداتإللالقوي داء ح، مدفوعة باألارباأل تنامي

 2023من السنة المالية األولى  فترة األشهر التسعو الثالثأبرز المؤشرات للربع 

  مليون  303٪ على أساس سنوي )266٪ على أساس فصلي و61مليون لاير سعودي بنسبة  487البالغة  اإليراداتارتفعت

(، 2022من السنة المالية لث الثا الربعمليون لاير سعودي في  133و 2023السنة المالية من ثاني ال الربعلاير سعودي في 
عودة تحسن حجم المبيعات بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة، باإلضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار المبيعات، مدعوماً ببفضل 

من السنة المالية بفترة األشهر التسعة األولى اإليرادات ووصلت  .السوقاألداء في مستويات الطلب على خلفية تحسن 
 .٪ على أساس سنوي147مليون لاير سعودي، بزيادة قدرها  996إلى  2023

 

 في الربع الثالث من السنة مليون لاير سعودي  67إلى الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  وصل

مليون لاير سعودي في الربع  8بخسارة و 2023من السنة المالية ثاني ال الربعمليون لاير سعودي في  20) 2023المالية 
الفوائد والضرائب  احتساببلغت األرباح قبل و. تحسن أداء اإليراداتإلى  مما يرجع(، 2022من السنة المالية  الثالث

مليون  18قارنة ب م ،2023من السنة المالية خالل األشهر التسعة األولى  سعوديمليون لاير  104 واالستهالكواإلهالك 
: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة نذلك بالرغم مجاء و. 2022من السنة المالية خالل األشهر التسعة األولى  لاير سعودي

 .تكلفة الطن من المواد الخام الرئيسية وزيادة مستوى اإلنتاجارتفاع متوسط 

 من السنة المالية  الثالث% في الربع 13.7إلى هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  وصل

 %10.5( و2022من السنة المالية  الثالثفي الربع % 6 -، و2023من السنة المالية  الثاني% في الربع 6.5) 2023

من السنة لفترة األشهر التسعة األولى % 4.7مقارنة بتسجيل  ،2023من السنة المالية فترة األشهر التسعة األولى في 

من رؤية هام تركيز الحكومة المستمر على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، كجزء ب، مدفوًعا 2022المالية 

2030. 

 

  ليون م 19خسارة قدرها مقارنة بـ 2023من السنة المالية  الثالثفي الربع ن لاير وملي 47ليصل إلى  صافي الربحارتفع

مما كبير في حجم المبيعات النتعاش واالع يرااستمرار المشب، مدفوعاً السابقةالمالية لسنة ترة من انفس الفلاير سعودي في 

 63إلى  2023من السنة المالية فترة األشهر التسعة األولى  وارتفع صافي الربح في .أدي إلى زيادة كبيرة في اإليرادات

 السابقة.المالية  سنةمليون في نفس الفترة ال 18قارنة بخسارة صافية بلغت مليون لاير سعودي م

 مليون لاير سعودي )بعد أن  77ليصل إلى  حتى تاريخه المالية% منذ بداية السنة 4بنسبة  رصيد النقد وما يعادله ارتفع
، من المالية ٪ منذ بداية السنة61بنسبة  إجمالي الديون ارتفعبينما ( 2022مارس  31مليون لاير سعودي بتاريخ  74كان 

حجم رأس المال العامل لتنفيذ المشروعات الزيادة في ، بسبب مليون لاير سعودي 442مليون لاير سعودي إلى  274
 . المسندة من العمالء

 أبرز الجوانب التشغيلية

  المشاريع أكبر منحصة  على للحصول القوية في السوقالشركة مكانة االستفادة من. 

  في السوق لتعزيز العالمة التجاريةزيادة التركيز على أنشطة البيع والتسويق. 

  المستهلكينتلبية طلبات الشركة من  تمكن المنتجاتوجودة تنوع. 

  من أهم المزايا التنافسية الرئيسية للشركة. مرافق التصنيع المتكاملة والمتقدمة، باإلضافة إلى نطاق العمليات الواسعتعد 



   
  يفوق معدالت الصناعة بنسبة كبيرة عائد على المواد الخامتحقيق االستمرار في. 

 لتحقيق التميز التشغيليالحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لتركيز القوي على ستمرار اا. 

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

 ةمحلي شركةيسرني أن أعلن عن اتجاه تصاعدي في الربحية خالل الربع الثالث من هذه السنة المالية، وهو مؤشر قوي على مكانتنا ك"
 .ا القطاع الحيويفي هذ ةرائد

حصة أكبر في السوق، قمنا بتعزيز مبادراتنا التسويقية، مع االستمرار في التركيز على االبتكار وجودة  وفي ظل سعينا للحصول على
ألعمالنا، وسنواصل للغاية  ، مبشرة2030.  إن اآلفاق اإليجابية للقطاع، نتيجة لإلعالنات الهامة عن المشاريع تحت مظلة رؤية نامنتجات

 .صول إلى مستويات أعلى من األداءللو ياإليجاباالستفادة من هذا الزخم 

رئيسي  وهي عنصرواالستراتيجية التي حافظنا عليها على مر السنين هي جزء ال يتجزأ من نمونا وتطورنا،  الراسخةإن الشراكات 
 يمكننا من تقديم أداء تشغيلي ومالي ممتاز."

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

  .للشركةالمشاريع القائمة  ب وزيادة حجمالطلمع انتعاش  ،الربع هذاسجلت أنابيب الشرق نتائج مالية قوية "

مما أدى إلى زيادة مستمرة في أحجام المبيعات مقارنة بالفترات  المالي القوي،تعزز هذا األداء في  قاعدة عمالئنا القويةساهمت كما 

 السابقة.

ر الشركة في تحقيق التميز التشغيلي ومتابعة راستماآلن في ا األولويةوتكمن سنة مالية ناجحة، لس اسقاعدة األوضع ببالفعل قمنا قد و
 ي السوق."أنابيب الشرق فمن خالل االستفادة من نقاط القوة التنافسية الرئيسية التي تشتهر بها  ،مسار التصاعديهذا ال

  
 

 االستراتيجية والتوقعات

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، من في نابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور واحدة من أكبر المصنعين ألكونها المملكة 

ً مدعوم ،المقبلةخالل السنوات القليلة  مستمر نمو بمعدل ازدهارا كبيرا المتوقع أن يشهد القطاع  ضمنوطنية الواردة المبادرات الب ا

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

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

تنويع منتجاتها وتعزيز مبادراتها وتحقيق الكفاءات التشغيلية من خالل  ،يةحصتها السوق وزيادةمبيعات من التحقيق أقصى قدر 

إمكانات واعدة. كما تلتزم  توقع لهمالتي تو، والنفط والغاز المياه يفرص في قطاعاغتنام المزيد من الالتسويقية. وتعتزم الشركة 

بما يتماشى مع المتطلبات المتغيرة للعمالء.  ،باالستمرار في ضخ االستثمارات في مجالي البحث والتطوير، لتعزيز ابتكار المنتجات

 على ذلك، تقوم الشركة بتقييم إطار االستدامة الخاص بها، للتوافق مع أفضل الممارسات في الصناعة.  عالوةً 

، عاملوالتكاليف التشغيلية ورأس المال ال مديونيةالتركيز على العن طريق ، مركزها الماليالتركيز على تحسين  الشركة تواصلو

 أسعار الفائدة.لزيادة في تكاليف التمويل نتيجة  االرتفاعلموازنة 

لالستفادة الكاملة من المشاريع الضخمة القادمة، وبالتالي تقديم لمكانة القوية لذلك، فإن شركة أنابيب الشرق واثقة بتحليها با واستناداً 

 سواء.طويلة األجل للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد وقيمة مستدامة 

  



   
 ملخص البيانات المالية

 )بالمليون لاير سعودي(العمومية الميزانية 

 2022مارس  31 كما في 2022 ديسمبر 31كما في  

 896 1,246 مجموع األصول

 515 579 مجموع حقوق الملكية

 381 668 مجموع المطلوبات

 

 

 قائمة الدخل )بالمليون لاير سعودي(

للسنة  الثالثالربع  

 2023المالية 

للسنة  الثالثالربع 

 2022المالية 

األشهر التسعة  يرالتغي

للسنة  األولى

 2023المالية 

األشهر التسعة 

لسنة ل األولى

 2022المالية 

على  ريالتغي

 أساس سنوي

 %147 404 996 %266 133 487 اإليرادات

الربح قبل احتساب 

الفوائد والضرائب 

واإلهالك 

 واالستهالك

67 8 - -- 104 18 454% 

صافي الربح / 

 )الخسارة(
48 19 - -- 63 - 18 -- 

 

 

 

 سعودي( قائمة التدفقات النقدية )بالمليون لاير

للسنة  األشهر التسعة األولى 

 2023المالية 

لسنة المالية ل األشهر التسعة األولى

2022 

 يريالتغ

التدفقات النقدية الصادرة من  صافي

 األنشطة التشغيلية
155 - 11 -  %1250 

التدفقات النقدية الصادرة من  صافي

 األنشطة االستثمارية
3 - 2 - %40 

التدفقات النقدية الواردة من  صافي

 األنشطة التمويلية
161 89 %81 

 %96 - 75 3 التغير في النقد والنقد المعادل صافي

 

 - انتهى  -

 :نبذة عن أنابيب الشرق



   
م(، وهي اآلن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع 2010 هـ )الموافق1431المتكاملة للصناعة )أنابيب الشرق( في عام شركة أنابيب الشرق  تأسست

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

تغليف األنابيب، تصل  والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع والنفطفي تطبيقات المياه 

 في األنابيب الحلزونية األنابيب الحلزونية سنويًا، ما يجعلها واحدة من أكبر ُمصن ِّعي ألف طن من 500إنتاجية شركة أنابيب الشرق إلى أكثر من 

 .المنطقة

 IR@eastppipes.com :للالتصا

 :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" عروفة وغير معروفة. وتشكل بعض العبارات الواردة في هذا االتصاللمخاطر وشكوك م 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  المستقبلية، إال أنها تخضعوافتراضاتها، ومعتقداتها حول األحداث 

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

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

والخطط،  االستراتيجية، أو الخطط. ونظًرا ألن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا عن النوايا، توقعاتها أو أي تغيير في الظروف، أو األحداث، أو

نحث على عرض جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند بعناية  راضات، والمعتقدات الحالية للشركة بشأن المستقبل فنحنوالتوقعات، واالفت

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

 

mailto:IR@eastppipes.com

