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  المجموع  التصدير المبيعات المحلية  البيان
2014  2013  2014  2013  2014  2013  

  839  853  101  60  738  795  (مليون لایر)المبيعات 
 %100 %100 %12 %7 %88 %93  التأثير في حجم العمل
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  المجموع  التصدير المبيعات المحلية  البيان  الشركة التابعة
2014  2013  2014  2013  2014  2013  

شركة صناعات التيتانيوم 
  والفوالذ المحدودة

  0  3  0  0  0  3  (مليون لایر)المبيعات 
 %0 %100 %0 %0 %0 %100  التأثير في حجم العمل

 الشركة العالمية لألنابيب
  المحدودة

  0  52  0  34  0  18  (مليون لایر)المبيعات 
 %0 %100 %0 %65 %0 %35  التأثير في حجم العمل
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 شركةاسم ال

 
 نشاطھا الرئيس

المركز الدولة محل 
  الرئيس لعملياتھا

الدولة محل 
  تأسيسھا

نسبة 
  الملكية

شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ 
 المحدودة

تصنيع المبادالت الحرارية 
وأوعية الضغط والمفاعالت 
 والمكثفات وتوصيالت األنابيب

  %70 السعودية السعودية

الشركة العالمية لألنابيب 
 المحدودة

تصنيع أنابيب ملحومة كبيرة 
 %35 السعودية السعودية عالية السماكة واألقطار

  شركة التطوير الكيميائي
 المشاريع وتشغيل وتنفيذ إقامة

 بالصناعات المتعلقة الصناعية
  لطاقة المتجددة.وا الكيماوية

 %20 السعودية السعودية

  

אW 

 التابعة اسم الشركة
 

نسبة   عدد األسھم المساھمون
  الملكية

  "شركة صناعات التيتانيوم والفوالذ المحدودة"
  

  سھم) ٣،٢٠٠،٠٠٠(عدد األسھم اإلجمالي: 

  %70 2,240,000  الشركة السعودية ألنابيب الصلب

  %30  960,000  شركة تي إس إم الكورية

  "الشركة العالمية لألنابيب المحدودة"
  

)سھم ١٢،٥٠٠،٠٠٠(عدد األسھم اإلجمالي: 

 %4,375,00035 ألنابيب الصلبالشركة السعودية 

 %4,375,00035  األلمانية EEWشركة 

  %20 2,500,000  أحمد حمد الخنيني

  %5  625,000  عبر الخليج القابضة

  %5  625,000  عبر الخليج ألنظمة األنابيب

  "شركة التطوير الكيميائي"
 سھم) ٣٠،٠٠٠،٠٠٠(عدد األسھم اإلجمالي: 

 %6,000,00020  الصلبالشركة السعودية ألنابيب 

%4,922,06716.4  الجامعي العالي التعليم صندوق

%4,019,04113.4  المالية العليان شركة

 المحسن عبد بن يلھس شركة
 %2,640,8008.8  القابضة وأوالده الشعيبي

 الصقر الحمد عبدهللا شركة
 %2,546,4888.5  واخوانه (الكويت)

%9,871,60432.9  )امساھمً  ١٩آخرون (
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 التصنيف المنصب االســـم
 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبداللطيف الربيعة  -١
 تنفيذي المنتدبنائب الرئيس والعضو  رياض يوسف الربيعة  -٢
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  فھد محمد السجا  -٣
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  محمد عبدهللا الخريف  -٤
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  * جين تشول لي -٥
 تنفيذي عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي أحمد مبارك الدباسي -٦
 مستقل عضو مجلس إدارة  حمدان عبدالعزيز الحمدان -٧
 مستقل عضو مجلس إدارة  إبراھيم محمد الراشد -٨
 مستقل عضو مجلس إدارة  موسى عبد المحسن الموسى -٩
  

*אאאאאאא
٩L٧L٢٠١٤אאK 

 

٢–אאאא 
אWא 

 

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين 
  أو أي من شركاتھا التابعة الشركة

  
 نسبة التغيير

  

صافي 
 التغيير

   2014بداية العام 2014نھاية العام
أدوات   اسم من تعود له المصلحة

 الدين
أدوات  عدد األسھم

 الدين
 عدد األسھم

 خالد عبداللطيف الربيعة  20,403,075 0 20,403,075 0 0 0
 فھد محمد السجا   1,391,775 0  1,391,775 0 0 0
 رياض يوسف الربيعة   47,832 0  47,832 0 0 0
 جين تشول لي  *1,000 0  1,000 0 0 0
 حمدان عبدالعزيز الحمدان 2,016 0 2,016 0 0 0

-75.00% -15,000  محمد عبدهللا الخريف  20,000 0  5,000 0
-14.25% 53,329 -  أحمد مبارك الدباسي 374,329 0 321,000 0

 إبراھيم محمد الراشد  1,004 0  1,004 0 0 0
 موسى عبدالمحسن الموسى 3,250 0 5,000 0 1,750 53.85%

  أوك سو آن  1,000 0  1,000** 0 0 0
 
  اعتباًرا من تاريخ تعيينه. *

 ** حتى تاريخ استبداله.
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وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي 
  من شركاتھا التابعة

  
 نسبة التغيير

  

صافي 
 التغيير

     2014 بداية العام 2014 نھاية العام
أدوات   اسم من تعود له المصلحة

 الدين
أدوات  عدد األسھم

 الدين
 عدد األسھم

 أحمد مبارك الدباسي 374,329 0 321,000 0 53,329- 14.25%-

 أيمن أحمد الحوطي  0 0 0 0 0 0

 محمد عبدهللا البواردي  0 0 0 0 0 0

 عبدالحميد الشاذلي  0 0 0 0 0 0
  

  
٣–Wאאאאא 

  
  

Wאאאא 
 

 اسم العضو
تصنيف 
  العضوية

مستقل/غير تنفيذي/ 
تنفيذي

عضويته في مجالس إدارات شركات مساھمة 
  أخرى

אא   אא 

א  
 אא 
 אא 

א   

אא  
 א 
 א 

   א 

א   

אאאא   

אאא   

אא   א 
  

א אאאא אא
 א א א  א

Wא 
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  نشاط الشركة اسم الشركة اسم العضو

 אא 
 א 

אא אא
אאא

Kאאא 
 א אא א

Kאאאא 
 אא אא

?אא?א
א٥}٢א–٨K 

  
א 

אאאא
٢L١–٢٤K 

 
  
 

٤–אWאא 
  

  
  ٢٠١٤ א  אא  א   

אאאאא،א
   א א ،א א    

Wא 
 

 اسم العضو
 االجتماع األول

بتاريخ 
م١٨/٢/٢٠١٤

االجتماع الثاني 
بتاريخ  

 م٠٩/٧/٢٠١٤

االجتماع الثالث 
بتاريخ 

م١٨/١١/٢٠١٤
 مالحظاتاإلجمالي

אא    3  J 
א    3  J 

א    3  J 
 x    J  

   x 1  
אאאא    3  J 

אא    3  J 
א    3  J 
אאא    3  J 

אא    3  J 
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٥–Wאא 
  

W،אא 
 

 אאא 
 

אאא٧٢٠١٣٦
 ٢٠١٦K  א      ٢٠١٤ א א 

אאאK 
 

א: 
 

١. Kאאאאאאאא 
٢. אאאאאאא

א. 
٣. אאאאאאאאא

א. 
٤. אאאאא

א. 
٥.      א    א

Kאא 
 

אאאWאא 
  
 

  

א א 
١ Jא אאאא–א 
٢ Jא אאאא 
٣ Jאאאא אא 
٤ Jאאא אא 
٥ Jאא אא 
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אאאא٢٠١٤
Wאא 

 اسم العضو
  ١٤االجتماع رقم 
بتاريخ 

 م٣٠/٤/٢٠١٤

االجتماع رقم 
بتاريخ  ١٥
م٢١/١٠/٢٠١٤

 مالحظات اإلجمالي

א 2  J 
א x 1  J 

אאאא2  J 
אאא 2 - 

אא 2 - 
  
  
 אא 
 

אא٧٢٠١٣٦
٢٠١٦K 

א: 
١K אא  א אא אא  ،א   א   

  א א א   Kאא 

٢K א  א אא        K 

٣K א  אא אא   אאא א  

אא . 

٤K א  אא  א א    א 

 Kאאא 

٥K   א אאאאא،א
אא. 

٦K  א  אא  א א א  . 

٧K א  א א  אא א    . 
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٨K א אא א א א     אא א א 

א. 

٩K אא א א א א א  אא  K 

  
אאWאאא 

  

 א א 
١ Jאא אא–א 
٢ Jאאאא אא– 
٣ Jאאאא אא– 
 

אא٢٠١٤אאא
Wאא 

 

אא 
١٨א

٢٠١٤ 
١٥٢٠١٤  

٢١
٢٠١٤ 

א

אא    3  J 
אא

אא 
x  x 1 

 J 

אאאא    3  J 
  

 אKאאאא 
 
  

 Wאא 
  

  

אא٧٢٠١٣
٦٢٠١٦K 

 

א: 
 

١K א  אא   א   אא 
 א      א   א . 
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٢K אא א  א  אא א   אא 
א  אא א   אא ،    
א א    א   אא . 

 

٣K א   אא  א   אא א  
א K 

 

٤K  א א א   ،אא  אא  
אK 

 

٥K א    א א ،א    
 א  א    א     

   א. 
 

٦K   א     אא  
،א א    א אא   Kא 

 
Wאאאאא 

  
 א א 
١ J אא אא–א 
٢ J א אאאא 
٣ J א אא 
٤ Jאא אא 
  

אאאאאא١٨٢٠١٤
K 
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٦–Wאאא 
  

   אא    א א ٢٠١٣א א
א٢٠٠א

٢٠١٤א        KאF
،אא،אא،אאא،

אאWE 
  

EאF 

أعضاء المجلس   البيان
  التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
  التنفيذيين/ المستقلين

كبار 
  التنفيذيين

אאאא 00 4,481 
א 400 1,400 300 

אאא 00 104 
אא 0 0 0 

א
 0 0 0 

 
٧–Wאאאא 
  

٢٠١٤אאאאא
Wאא، 

  
  

א אא

א


א

א 
EF 

אא  فھد محمد السجا  
א
 

 14,507,182

אא 
  خالد عبداللطيف الربيعة
 رياض يوسف الربيعة  

א
 

 7,930,139

א  الخريف محمد عبدهللا  
א
 

 1,908,341
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אאאא
Wאא 

 
  

طبيعة   عضو مجلس اإلدارة  الطرف
  القيمة مدة العقد  التعامل

  (لایر)
א 3,913,976 مشتريات  بيع أنابيب  الخريفعبد هللا  محمد 

א
א  881,412  مشتريات  بيع أنابيب  فھد محمد السجا 


א 

 أوك سو آن  
 جين شول لي  

 بيع أنابيب /
 مساعدة تقنية

  مشتريات/
سنة قابلة 
 للتجديد

228,195  

אא  خالد عبداللطيف الربيعة 
 رياض يوسف الربيعة 

استئجار مكتب 
 مبيعات الخبر

سنة قابلة 
  71,500 للتجديد

  

Kאאאא 
  

  

–Wא 
  

Wאאא 
אFE 

مبلغ أصل 
 القرض

  مبلغ القرض
المسدد منه مدة القرض الجھة المانحة  المستلم

 ٢٠١٤خالل 
المبلغ المتبقي 
 من القرض

صندوق التنمية   67,781  67,781 
 الصناعية

حتى نوفمبر 
٢٠١٦   13,205  32,429 

صندوق التنمية   7,995  26,650 
 الصناعية

حتى ابريل 
٢٠٢٠ 0  19,320  

صندوق التنمية   32,916  118,500 
 الصناعية

حتى مارس 
٢٠٢١  0  82,666  

البنك األھلي  160,000142,000
 التجاري

ابريل حتى 
٢٠١٧ 17,400 124,600 

حتى مارس  سامبا 100,000100,000
٢٠١٤ 60,000 0 

حتى ابريل  سامبا 30,00030,000
٢٠١٤ 30,000 0 
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 א א א א    א  
٣١L١٢L٢٠١٤W 

  )الت(آالف الريا
مبلغ أصل 
 القرض

  مبلغ القرض
المسدد منه مدة القرض الجھة المانحة  المستلم

 ٢٠١٤خالل 
المبلغ المتبقي 
 من القرض

صندوق التنمية  41,70032,577
 الصناعية

حتى مايو 
٢٠٢١ 0 32,577 

البنك السعودي  69,60069,573
 لالستثمار

حتى يوليو 
٢٠١٦ 11,767 40,053 

  
אאאFאE٣١L١٢L٢٠١٤W 

FE 
مبلغ أصل 
 القرض

  مبلغ القرض
المسدد منه مدة القرضالجھة المانحة  المستلم

 ٢٠١٤خالل 
المبلغ المتبقي 
 من القرض

صندوق التنمية   200  200
 الصناعية

 حتى اكتوبر
2020   0 200  

البنك السعودي   340 340 
 الفرنسي

 حتى ديسمبر
2019 42 240 

البنك السعودي   30 90 
 البريطاني

 حتى ديسمبر
2018 0 30  
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٢٠١٤W

2011
457
502
959
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166
510
219
(15)
39
40
0 

793
959

א

832

10

خمس الماض

وبات

٢٠١٠

2012  
503 
578 

1,081 

113 
136 
32 

281 

510 
219 
(15) 
44 
42 
0 

800 

1,081 

א

959
793

2011

سنوات الخ
)الت

لمساھمين والمطلو

א

2013  
519 
825 

1,344 

139 
373 
38 

550 

510 
220 
(13) 
52 
16 
10 

795 

1,344 



1,081

800

2012

اھمين للس
اليين الرياال

حقوق الم ن

W 
א

2014  
541 
857 

1,398 

293 
251 
48 

592 

510 
220 
(12) 
55 
30 
3 

806 

1,398 

א 

1,34

0

2

قوق المسا
بمال(

 حقوق المساھمين

| SSP 2014

אא


W 

 

 

 
 

אא
Kא

44

795

2013

صول وحق

مجموع

4 Annual Re

–

אא

 البيان
א 

א
א 

א 
א

א
א 

 
אא 

א
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א
אא

 א


1,398

806

2014
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אEFW 
  2010  2011  2012 2013 2014  البيان

א 858 839 726 629 593 
א 761 708 630 530 485 

א 97 131 96 99 108 
אא א 

אא 52 48 38 33 31 

Lאא 5 3 3 1 5 
אא 17 1 1 4.8  J 

א 23 79 54 60.2 73 
W      

א 29 0 0 0 0 
אא (6) 0 0 0 0 

אא 
EF 51 51 51 51 51 

EFא 0.58 1.56 1.05 1.18 1.43 
  
 

–Wאא  
  

אא
אאאאאאאא

א א א   א א   
א  אא אא   א א 

א א   Kא  א    Kא
Wאא 

 

א א    א א א  
אאאWא 

 

١K ١٠אKאאא٪
Kאאאאאא 
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٢K אאאאאא
F٢٠אאE٪אאא

K 


٣K Fא٥אאE٪
אK 

 

٤K F١٠אE٪
אאאאאאא

אאאאאאאאאK 
 

٥K Fא١٠אאE٪
אאאא

אK 
 

٦K אאאK 
 

 

אא  א
Wאאא 

  

 2010 2011 201420132012 البيان
 73 60 297954 صافي األرباح (مليون لایر)

 76 76 03838 األرباح الموزعة (مليون لایر)
 51 51 515151 عدد األسھم (مليون سھم)

 1.5 1.5 0.75 0.75 0 ربح السھم (لایر/ سھم)
  

 

אאאאא٢٤א٢٠١٥
 א א  אא ٢٠١٤אF٥٠E   

F٠٠٠}٥٠٠}٢٥EF٥אE٪K 
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א–Wאאא  
אא٣١L١٢L٢٠١٤W 

  

א א 

אאא10,170,577 א 

אאא2,392,199 א 

אאא 481,985 

13,044,761 א 
  
  

–Wאא  
  

א א  א   א  א אא،
אאאאאאאאWא 

  
 

א 201420132012 2011 2010 

EF 822,138 882,250978,500 598,500 359,745 

EF 0 0 0 246,911 40,000 

EF399,745 845,411 882,250978,500 822,138 א 
  

אאאאאאאK 
  

  
–אאאאאאא 

 Wא 
  

  א  א א  ١١ ١١٠א א
  א  א  א     
אאאאא

  א    Kאא א א אא  א א
٢٠١٤K 
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  א   א  א א  
אאאא٥١א٢٠١٤K 

 

–Wאאא  
  

١ JאאK 
  

٢ JKאאא 
  

٣ JKאא 
  
  


