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١ JWא 
 

Wאאאאאאא 

  

شركة صناعات التيتانيوم   ثني األنابيب  األنابيب المتوسطة  األنابيب الصغيرة  البيان
  والفوالذ المحدودة

  المجموع

2015 2014 2015 2014 2015 2014  2015  2014 2015  2014  
 858 852 3 15 23 22 553 579 278 236  (مليون لایر)المبيعات 

 97 96 10- -9 4863530.076 42  (مليون لایر)مجمل الربح
  

 

EאFאא٢٠١٥W 
  

  

حصة األنابيب السعودية   النتائج اإلجمالية  البيان
)٣٥(%  

2015  2014  2015  2014  
 - - 52 256  (مليون لایر)المبيعات 

 9.7- 9 28- 26  مليون لایر)( مجمل الربح
 16.8- -0.01 48- -0.03  (مليون لایر) الربح صافي

  

א   א   א א   א
אEאאFאאאאא

٥٠K٪ 
  

٢ JWאאא 
    

  א  א א  ٢٠١٥א
Wאא 

  
  

  

  المجموع  التصدير المبيعات المحلية  البيان
2015  2014  2015  2014  2015  2014  

  853  837  60  6٦  795  772  (مليون لایر)المبيعات 
 %100 %100 %7 %8 %93 %92  التأثير في حجم العمل
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  אא٢٠١٥א
Wאא 

  
  

  

  المجموع  التصدير المبيعات المحلية  البيان  الشركة التابعة
2015  2014  2015  2014  2015  2014  

تيتانيوم شركة صناعات ال
  والفوالذ المحدودة

  3  15  0  0  3  15  (مليون لایر)المبيعات 
 %100 %100 %0 %0 %100 %100  التأثير في حجم العمل

 الشركة العالمية لألنابيب
  المحدودة

  52  256  34  0  18  256  (مليون لایر)المبيعات 
 %100 %100 %65 %0 %35 %100  التأثير في حجم العمل
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 شركةالاسم 

 
 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 م الشركةاس
 

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،٠٠٠األسھم اإلجمالي:  (عدد

 %4,375,00035 الشركة السعودية ألنابيب الصلب

 %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،٠٠٠اإلجمالي:  (عدد األسھم

 %6,000,00020  الشركة السعودية ألنابيب الصلب

%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  (الكويت) واخوانه

%9,871,60432.9  )امساھمً  ١٩آخرون (
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א–Wא 
  

  

אאאאאא
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א א 
EFא אאאאK 

FאE 
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אאK 

אEF 
      א א 
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١–Wאא 
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אא  א  א א

א    K א א א א  
٧٢٠١٣٦٢٠١٦K 

 

אאאא
Wא 

  

 التصنيف المنصب االســـم
 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة خالد عبداللطيف الربيعة  -١
 تنفيذي نائب الرئيس والعضو المنتدب رياض يوسف الربيعة  -٢
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  فھد محمد السجا  -٣
 غير تنفيذي عضو مجلس إدارة  بدهللا الخريف محمد ع -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  المحسن الموسىموسى عبد  -٩
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٢–אאאא 
אWא 

 

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

  
نسبة 
 التغيير

  

صافي 
 التغيير

   م٢٠١٥ بداية العام م٢٠١٥ نھاية العام
أدوات   اسم من تعود له المصلحة

 الدين
أدوات  عدد األسھم

 الدين
 عدد األسھم

0 0 0 20,403,075 0 20,403,075 אא 
18.8% 9,000 0 56,832  0 47,832  א 

0 0 0 1,391,775  0 1,391,775  א 
300% 15,000 0 20,000  0 5,000  אא 

0 0 0 1,000  0 1,000   
21.8% 70,000 0 391,000 0 321,000 א 

0 0 0 2,016 0 2,016 אאאא 
 אאא  1,004 0  1,004 0 0 0

0% 0 0 5,000 0 5,000 אא 
 
  
  

 

وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي 
  من شركاتھا التابعة

  
نسبة 
 التغيير

  

صافي 
 التغيير

  م٢٠١٥ بداية العام م٢٠١٥ نھاية العام 

אא
أدوات 
 الدين

أدوات  عدد األسھم
 الدين

 عدد األسھم

21.8% 70,000 0 391,000 0 321,000 א 
0% 322 0 322 0 0 אא
0% 0 0 0 0 0 א 
0% 0 0 0 0 0 אאא 
0% 0 0 0 0 0 אא 
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٣–Wאאאאא 
  

Wאאאא 
 

 اسم العضو
  تصنيف العضوية
مستقل/غير تنفيذي/ 

 تنفيذي

אא
 

אא   אא 

א  
 אא 
 אא 

א   אא 

אא  
 א 
 אא 
 א 

   א 
א   

אאאא   אא 
אאא   

אא  א 
  

א    א א  א  א א א 
Wאאאאא 

 

  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 
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٤–אWאא 
 

  

٢٠١٥،אאאאא
אאאאא

Wאאא،אא  
 

 
٥–Wאא 

  

W،אא 
 

 אאא 
 

 א אא     ٧ ٢٠١٣ 
٦٢٠١٦K 

 
א: 

 

١. Kאאאאאאאא 
٢. אאאאאאא

א. 

 اسم العضو
 االجتماع األول

بتاريخ 
م٢٤/٢/٢٠١٥

الجتماع الثاني ا
بتاريخ 

 م٧/٦/٢٠١٥

االجتماع الثالث 
بتاريخ 

م١٦/١١/٢٠١٥
اإلجمالي

    3 خالد عبداللطيف الربيعة 
    3 رياض يوسف الربيعة 

 x   2 فھد محمد السجا 
    3 محمد عبدهللا الخريف 

  x x 1 جين تشول لي
    3 أحمد مبارك الدباسي

 x   2 ز الحمدانحمدان عبدالعزي
    3 إبراھيم محمد الراشد

    3 موسى عبد المحسن الموسى
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٣. אאאאאאאאא
א. 

٤.     א אא   אא
א. 

٥.      א    א
Kאא 

 
אאאאWא 

  
 

  

א א 

١ Jא 
אאאא–

א 
٢ Jא אאאא 
٣ Jאאאא אא 
٤ Jאאאאא 
٥ Jאאאא 

  
אאאא٢٠١٥

Wאא 
 

אא 
  ١٦االجتماع رقم 
بتاريخ 

 م١٤/١/٢٠١٥

  ١٧الجتماع رقم ا
بتاريخ 

  م٢٩/٤/٢٠١٥

 ١٨االجتماع رقم 
بتاريخ 

 م١٣/١٠/٢٠١٥
 اإلجمالي

א    3 
א    3 

אאאא    3 
אאא    3 

אא    3 
 
  
  



23 SSP 2015 Annual Report
 

 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 אא،אאאא
אא. 

٦K  א  אא  א א א  . 

٧K א  א א  אא א    . 

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– 
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א٢٠١٥אאאא
Wאא 

 

אא 
١٦  ١٧  ١٨  ١٩  ٢٠  ٢١  

١٤ א
٢٠١٥ 

٢٤א
٢٠١٥ 

١٥
٢٠١٥ 

٠٧
٢٠١٥ 

أكتوبر  ١٣
م٢٠١٥  

٠٩
٢٠١٥  

אא       6 
אאאא  x     5 

אאאא       6 
 
  

 Wאא 
  

  

אא٧٢٠١٣
٦٢٠١٦K 

 

א: 
 

١K א  אא   א   אא 
 א      א   א. 
 

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

 

٣K א   אא  א   אא א  
א. 

 

٤K  א א א   ،אא אא   
אK 

 

٥K א    א א ،א    
 א  א    א     

   א. 
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٦K   א     אא  
،א א    א אא   Kא 

 

Wאאאאא 
  

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

אאאאאא٥٢٠١٥
K 

  

٦–Wאאא 
  

אאאא٢٠١٤אא
א٢٠٠א

٢٠١٥א        KאF
،אא،אא،אאא،

אאWE 
  

EאF 

أعضاء المجلس   البيان
  التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
  التنفيذيين/ المستقلين

كبار 
  التنفيذيين

אאאא0 0 5,576 

א 400 1,400 400 

אאא 0 0 791 

אא0 0 0 

א
 

0 0 0 

אאאא٢٠١٥ 
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٧–Wאאאא 
  

٢٠١٥אאאאא
،Wאא  

  

א אא 

א 


א

א 
EF 

אא فھد محمد السجا  א  13,062,350 

אא   خالد عبداللطيف الربيعة 
 رياض يوسف الربيعة 

א 7,029,141 

א  الخريف محمد عبدهللا  א  588,800 
  
 

אאאא
Wאא 

 
  

طبيعة   عضو مجلس اإلدارة  الطرف
  التعامل

مدة 
  العقد

  القيمة
  (لایر)

א
א  1,500,968 مشتريات  بيع أنابيب  فھد محمد السجا 

א 313,825مشتريات  بيع أنابيب  الخريفعبد هللا  محمد  


א 

 أوك سو آن  
 سنة قابلة  مساعدة تقنية  جين شول لي

 للتجديد
      299,404  

  

אא  عةخالد عبداللطيف الربي 
 رياض يوسف الربيعة 

استئجار مكتب 
 مبيعات الخبر

سنة قابلة 
  71,500 للتجديد

  

 

Kאאאא 
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–Wא 
  

Wאאא 
 

)الت(آالف الريا 
تاريخ 
بداية 
  القرض

مبلغ أصل 
 القرض

مبلغ 
  القرض
  المستلم

الجھة 
 المانحة

مدة 
 القرض

المسدد 
منه قبل 
  م٢٠١٥

المسدد 
منه خالل 
 م٢٠١٥

المبلغ 
المتبقي من 
 القرض

يوليو 
م٢٠١٠  67,781 67,781

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

حتى 
نوفمبر 
 م٢٠١٦

35,35221,895 10,534 

ديسمبر 
م٢٠١٣  26,650 24,650

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

حتى 
ابريل 
  م٢٠٢٠

00 24,650 

ديسمبر 
م٢٠١٣  118,500 97,150

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

حتى 
مارس 
  م٢٠٢١

00 97,150 

 مايو
البنك األھلي 154,600 160,000 م٢٠١٢

 التجاري

حتى 
ابريل 
 م٢٠١٧

30,00046,725 77,875 

 
 א א א א    א  

٣١L١٢L٢٠١٥W 
  )الت(آالف الريا

تاريخ 
بداية 
  القرض

مبلغ أصل 
 القرض

مبلغ 
  القرض
  المستلم

الجھة 
 المانحة

مدة 
 القرض

المسدد 
منه قبل 
  م٢٠١٥

المسدد 
منه خالل 
 م٢٠١٥

المبلغ 
المتبقي من 
 القرض

يونيو 
37,277 41,700 م٢٠١٣

صندوق 
التنمية 
 الصناعية

حتى مايو 
 37,277 00 م٢٠٢١

ديسمبر 
69,573 69,650 م٢٠١٢

البنك 
السعودي 
 لالستثمار

حتى يوليو 
 30,896 29,5209,157  م٢٠١٦
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אאאFאE٣١L١٢L٢٠١٥W 
FאE 

تاريخ 
بداية 
  القرض

مبلغ أصل 
 القرض

مبلغ 
  القرض
  المستلم

الجھة 
 مدة القرض المانحة

المسدد 
ل منه قب
  م٢٠١٥

المسدد 
منه خالل 
 م٢٠١٥

المبلغ 
المتبقي من 
 القرض

أكتوبر 
 م٢٠١١

 
200,000  200,000  

صندوق 
التنمية 
  الصناعية

 حتى اكتوبر
2020 0  0 200,000  

ديسمبر 
 373,000 373,000 م٢٠١٢

البنك 
السعودي 
 الفرنسي

 حتى ديسمبر
2019 100,0000 273,000 

نوفمبر 
 90,000 90,000  م٢٠١٤

لبنك ا
السعودي 
 البريطاني

 حتى ديسمبر
2018 00 90,000 

 

–Wאא 
  

אא٢٠١١٢٠١٥W 
 

Wאא 
EF 

  

  2011  2012  2013  2014  2015  البيان
א 408 541 519 503 457 

א 874 857 825 578 502 
א 1,282 1,398 1,344 1,081 959 

א 272 293 139 113 79 
א 185 251 373 136 55 

א 48 48 38 32 32 
א 505 592 550 281 166 

א 510 510 510 510 510 
אא 219 219 220 219 219 

א (12) (12) (13) (15) (15) 
א 59 55 52 44 39 

 1 31 16 42 40 
א 0 3 10 0 0 

א 777 806 795 800 793 
אא 1282 1,398 1,344 1,081 959 



 

א

 

E 
2  

2
4
6
8
10
12
14
16

29 



F
 2011

629 
530 

99 

33 

1 
4.8 

60.2 
 
0 
0 

51 

1.18 
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200
400
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800
000
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400
600
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א

2012 
726 
630 

96 

38 

3 
1 

54 
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51 

1.05 

1
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011

مس الماض

א

2013  
839 
708 
131 

48 

3 
1 

79 
 
0 
0 

51 

1.56 

1,081

800

2012

نوات الخم

صول



2014  
858 
761 

97 

50 

5 
17 
25 

31 
(6) 

51 

0.61 

1,344

7

2013

ھمين للسن

األص ساھمين

א 

2015  
852 8
756 

96 7

55 

9 
2 7

30 

33 
(4 )

51 

0.66 

1,39

795

2

ق المساھ

حقوق المس
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Kא

2
6
6
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א 
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א
א

אא
א
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7
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א




א
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 א 



א


א





858

79
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صافي الدخل
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א

א
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א א

א 
  
אא

א
Wא
א
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אא
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٣K Fא٥אאE٪
אK 

 

٤K F١٠אE٪
אאאאאאא

אאאאאאאאאK 
 

٥K Fא١٠אאE٪
אאאאא

K 
 

٦K אאאK 
 

אא  א
Wאאא 

  

2011 2012 2013 2014 2015 א 

EFא 33 31 79 54 60 

EFא76 38 38 25.5 25.5 א 

 EF 51 51 51 51 51א

ELFא 0.5 0.5 0.75 0.75 1.5 
  

 
 
 

א–Wאאא  
אא٣١L١٢L٢٠١٥W 

  

א א 
אאא6,021,642 א 

אאאא 2,088,897 

אאא     446,124 

8,556,663 א 
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–Wאא  
  

א א  א   א  א אא،
אאאאאאאאWא 

  
 

א 2015 2014 2013 2012 2011 

EF 1,258,728822,138882,250 978,500 598,500 

EF 0 0 0 0 246,911 

EF845,411 978,500 1,258,728822,138882,250 א 
  

אאאאאא
אK 

  
  

  – א א  א א  א אא 

Wא 
  

  א  א א  ١١ ١١٠א א
  א  א  א     
אאאאא
 א א אא  א א  א    Kאא

٢٠١٥K 

א א    א   א  
אאאא٥١א٢٠١٥K 

 

 JאאאW 
 

FאאF٤L٢٩٧٨E٢٥L٠٣L٢٠١٤א
אאא אF٢٠١٤L٤٥٧٩E
١١L٠٢L٢٠١٤אאאאאא

אאאאאא
אאאאאאא 
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٠١L٠١L٢٠١٧ ،Eאאא ٢٥ ٢٠١٥
אא אא אאא

אא٢٠١٦אאא
אאאאאאא

אאאאאא 
אאאאאאאא

אאאאא٠١L٠١L٢٠١٧א  
Wאאא 

 

אWאאאאא
אאאא

Kא 
 

 JאאאאW 
 J אאאאאא

אאאאאאא
א. 

 J אאאאאא
אאאא. 

 J אאאאאאאאא. 
 J אאאאאא

אאאא א
אא. 

 J אאאאאאא. 
 J אאא

אא. 
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 J אאאאאאאא
אאK 

 

 JאאW 
 J אאאא

אאאאאא
אאא

א. 
 J אאאאאK 

 

א JאW 
 J אאאאאא. 
 J אאאאא.  
 J אאאאא. 
 J א אאאאא٢٠١٦

אא٢٠١٧،אאK 

 
 

–Wאאא  
  

١ JאאK 
  

٢ JKאאא 
  

٣ JKאא 
  
  




