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 النشاطاتالتنظيم و - 1

-01رقم األجنبي  استثمار رأس المال ترخيص شركة مساهمة سعودية تعمل بموجب، شركة أسترا الصناعية )"الشركة"(

 1010069607وتعمل بموجب السجل التجاري رقم لالستثمار  العامةمن قبل الهيئة في الرياض الصادر  030114989

 .(1988أغسطس  22هـ )الموافق 1409محرم  9بتاريخ الصادر في الرياض 

 

 األنشطة التالية: تزاول الشركة

مة لالستثمار على كل واالستثمار في المنشآت الصناعية شريطة الحصول على موافقة الهيئة العادارة وتشغيل إنشاء وإ (أ

  .نشاؤهإمشروع يراد 

 

تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاهزة والشراشف والمناشف والبطانيات وخالفه واألسمدة واألعالف والمبيدات  (ب

الزراعية والبيوت المحمية والمنتجات الزراعية والحيوانية ومقاوالت أعمال الحشرية وأجهزة الري والمعدات واآلالت 

 .التشجير

 

 تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي: 

 إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية والمستحضرات الدوائية. 

 ت بالستيكية أخرىإنتاج المركبات الكيميائية والمواد البالستيكية المضافة ومركزات األلوان ومنتجا. 

 اإلنشاءات الحديدية لألبنية الصناعية وهياكل األبنية. 

  إنتاج األسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة لألسمدة واألعالف ومبيدات

 .المشاريع الزراعية الحشرات باإلضافة إلى تنفيذ

 وتوليد الطاقة الالزمة لهذا النشاط  صناعة الكتل الحديدية وحديد التسليح 

 ا األراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق جميع الخامات والمعادن في كافة مناطق المملكة فيما عد استكشاف

 .من نظام االستثمار التعديني 8فقرة التطبيق نظام االستثمار التعديني والمنصوص عليها في 

 

 

 توحيد القوائم الماليةأسس  -2

حذف وذلك بللشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( بعد تعديلها القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية تشتمل هذه 

الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير  .الهامة المتداخلة كافة الحسابات والمعامالت

الملكية غير تمثل حقوق  .تمارس عليها سيطرة عمليةأو /ومن رأس المال  %50مباشرة، استثمارا طويل األجل يزيد عن 

يتم  .شركةبال ،أو غير مباشرةبصورة مباشرة  ،تتعلقالتي ال في الشركات التابعة للشركة وحقوق الملكية جزء من المسيطرة 

كما يتم ، في قائمة المركز المالي األولية الموحدةضمن حقوق الملكية بصورة مستقلة الملكية غير المسيطرة اظهار حقوق 

 .قائمة الدخل األولية الموحدةفي في صافي نتائج الشركات التابعة بصورة مستقلة  الملكية غير المسيطرة ظهار حقوق إ

 .باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل الشركةتعد القوائم المالية للشركات التابعة 
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 تتمة  –أسس توحيد القوائم المالية  -2

 : األولية هذه القوائم الماليةفي المدرجة الشركات التابعة فيما يلي بيانا ب

   

 نسبة الملكية  

 )مباشرةالالمباشرة و غير (

 2015  6201  بلد التأسيس  التابعةالشركة 

 شركة تبوك للصناعات الدوائية 
 

 ٪100 ٪100  السعودية

  تمتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:
   

 

ية األردنالمملكة   شركة تبوك الدوائية لألبحاث -

 الهاشمية 

 100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100  السودان   شركة تبوك الدوائية المحدودة -

 ٪100 ٪100  مصر  تبوك للصناعات الدوائية  شركة -

 ٪100 ٪100  مصر  تبوك الدوائية شركة -

 ٪100 ٪100  الجزائر  شركة تبوك ايرل الجزائر -

 ٪100 ٪100  السعودية  مصنع البارق النتاج االدوية المحدودة شركة -

 شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة 
 

 ٪100 ٪100  السعودية

      تمتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

 شركة أسترا بوليمرز السوق الحررة امراالت سرانايا -

 في تيكاريت انونيم سيركيتي 

 

 ٪100  تركيا

 

100٪ 

 ٪100 ٪100  تركيا  سان في تك  شركة استرا لمركبات اللدائن بازارلما -

محردودة  شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهنرد -

 خاصة

 

 ٪100  الهند

 

100٪ 

 شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة 
 

 ٪100 ٪100  السعودية

      تمتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

 ٪100 ٪100  السعودية  شركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة المحدودة  -

  شررررركة مجمررررع أسررررترا الصررررناعي المحرررردودة ل سررررمدة

 والمبيدات الزراعية )"أستراِكم"(
 ٪100 ٪100  السعودية 

      تمتلك هذه الشركة الشركات األجنبية التابعة التالية:

 ٪100 ٪100  الجزائر  شركة أسترا ِكم السعودية -

 ٪100 ٪100  المغرب  شركة أسترا ِكم المغرب -

 شركة أغيس العالمية المحدودة -
جزر برتش  

 فيرجن

 
100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100  تركيا  شركة أستراِكم تركيا -

 ٪100 ٪100  سوريا  شركة أستراِكم سوريا -

 ٪100 ٪100  أوزبكستان  شركة أستراِكم طشقند -

شررركة مجمررع أسررترا الصررناعي لألسررمدة والمبيرردات        -

 األردن –الزراعية 

ية األردنالمملكة  

 ٪50 ٪50  الهاشمية 
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 تتمة – أسس توحيد القوائم المالية - 2

 

   

 نسبة الملكية  

 )مباشرةالالمباشرة و غير (

 2015  6201  بلد التأسيس  التابعةالشركة 

  أسررررترا الصررررناعي المحرررردودة ل سررررمدةشررررركة مجمررررع 

 تتمة  –والمبيدات الزراعية )"أستراِكم"( 

     

 ٪92.4 ٪92.4  تركيا  تركيا  –شركة أسترا نوفا  -

 ٪100 ٪100  أوكرانيا  شركة أستراِكم األوكرانية المحدودة -

 ٪100 ٪100  مصر  شركة أستراِكم السعودية األردنية -

 ٪100 ٪100  مصر  المحدودةاألردنية  شركة أسترا الزراعية السعودية -

 شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات -

 الزراعية واالستثمار     

 

 ٪99  ُعمان

 

99٪ 

ية األردنالمملكة   شركة الهضبة الخضراء للبذور المحدودة -

  الهاشمية 

100٪ - 

 شركة التنمية لصناعة الحديد  
ية األردنالمملكة 

 الهاشمية 
 

51٪ 51٪ 

      تمتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

 ٪100 ٪100  العراق  (8)إيضاح  شركة اإلنماء -

 شركة أسترا للطاقة المحدودة  
ية األردنالمملكة 

 الهاشمية 
 76٪ 76٪ 

      تمتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:   

 ٪100 ٪100  العراق  شركة الهالل الخصيب لتوليد الكهرباء -

 60 ٪60  السعودية  شركة أسترا للتعدين المحدودة٪ 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامةملخص ب -3
 

 .الموحدة وفقاً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالقوائم المالية تم إعداد هذه  

الموحدة والملخصة أدناه، مع تلك القوائم المالية في إعداد هذه المجموعة السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل تتماشى 

 .2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  راجعةالمبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية الم
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 القوائم الماليةاعداد أسس  

يجب ان  .السنوية في القوائم المالية الموحدةالمطلوبة الموحدة على جميع المعلومات واالفصاحات القوائم المالية هذه  ال تشتمل 

القوائم اإلدارة أن  ترى .2015ديسمبر  31تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة للسنة المنتهية في 

  .المعروضةفترة ظهر بعدل نتائج العمليات للتالضرورية كي التسويات الموحدة تعكس جميع المالية 

   .لها السنويةعلى النتائج للمجموعة مؤشرا األولية قد ال تكون النتائج  

الموحدة وقد تم تطبيقها بشكل ثابت على كافة الفترات القوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه تبيان أدناه تم  
 .المعروضة

 
 العرف المحاسبي 

 .دة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحالقوائم المالية  هذه تعد 
 

 التقديرات  استخدام 

التقديرات واالفتراضات التي قد  استخدامالموحدة، طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، األولية يتطلب إعداد القوائم المالية  

 األولية تؤثر على قيم الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية

قد تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه  .الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل الفترة المالية

  .التقديرات
 

 النقدية وشبه النقدية  

والتي تستحق خالل عالية السيولة لاالستثمارات ا، وتحت الطلب ، والودائعفي الصندوق تشتمل النقدية وشبة النقدية على النقد 

   .ثالثة أشهر أو أقل
 

 استثمارات المرابحة

يد ثالثة أشهر أو أكثر وال تز األصليةتتكون استثمارات المرابحة من استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وسنة استحقاقها 

 .لعموالت المتفق عليهاثبات دخل العمولة وفقا لمبدأ االستحقاق باستخدام أسعار اإيتم  .عن سنة من تاريخ الشراء
  

 المدينون  

 للديون تقدير إجراء يتم .للتحصيل قابلة غير مبالغ أية لقاء المخصص ناقصا للفاتورة األصلي بالمبلغ المدينة الذمم تظهر 

 المعدومة الديون تشطب .الموحدة األولية الدخل قائمة على وتحمل بالكامل المبالغ تحصيل يتعذر عندما تحصيلها في المشكوك

  .تكبدها عند
 

 المخزون 

المستهلكة التعبئة والتغليف وقطع الغيار والمواد تكلفة المواد الخام وتحدد  .، أيهما أقلالقيمة السوقيةقّوم المخزون بالتكلفة أو ي 

تكلفة على مخزون البضاعة قيد التنفيذ والبضاعة التامة الصنع يشتمل  .على أساس المتوسط المرجحوالبضاعة التامة الصنع 

مخصص جنب ، ياً متقادم أو اً قديم المخزونصبح يعندما  .وحصة مالئمة من المصاريف غير المباشرةواليد العاملة  المواد

 .الدخل األولية الموحدةائمة على قيحمل و ،المتقادموالحركة  للمخزون البطيء
  
 ات في الشركات الزميلة االستثمار 

يتم  .الشركة الزميلة هي عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا هاما وال تعتبر شركة تابعة أو مشروعا مشتركا 

وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد  .المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية

االستثمار في الشركة الزميلة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالتكلفة المعدلة بالتغيرات في حصة المجموعة في 

وفي حالة  .تعكس قائمة الدخل األولية الموحدة الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة .صافي موجودات الشركة الزميلة

أي تغير واإلفصاح عن ذلك، أي تغيير مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في ثبات إ

الشركة الزميلة ويتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة  .حسبما هو مالئم، في حقوق المساهمين

  .بقدر حصتها في الشركة الزميلة
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 والمعدات واآلالت الممتلكات 

والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم، فيما عدا األراضي واألعمال االنشائية قيد التنفيذ التي واآلالت تظهر الممتلكات  

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على المصاريف، بينما يتم رسملة التحسينات التي تزيد قيمة األصل  .ظهارها بالتكلفةإتم ي

على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات باستخدام طريقة القسط  ستهالكيتم احتساب اإل .من عمره اإلنتاجيأو تطيل 

 .الثابت

تستهلك  .تطفأ تحسينات المباني المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو المدة المتبقية من عقد اإليجار، أيهما أقل 

 .سنة اإليجار، أيهما أقلالموجودات المستأجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو 

 الرئيسية للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي: للفئاتاألعمار اإلنتاجية المقدرة إن  

 السنوات            

 سنة 33إلى  10    المباني  

 سنوات  10إلى  4 مستأجرةالمباني التحسينات   

 سنة  12.5إلى  5  اآلالت والمعدات   

 سنوات 10إلى  3 مفروشات والمعدات المكتبيةالاألثاث و  

  سنوات     4                      السيارات                 

 

 ملموسةالغير الموجودات 
 
 الشهرة   

 ظهارهاإ، ويتم يعاد قياس الشهرة دوريا .ت كشهرةيقيد العوض المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشترا 

 .، إن وجدالقيمةفي  نخفاضباالدة بالقيمة الدفترية المعدلة القوائم المالية الموحفي 

 خرىاألملموسة الموجودات غير ال

نتفاع لال تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة أخرى، وتطفأ على مدى السنة المقدرة

 7إلى  4األخرى رسوم تسجيل وترخيص، وتطفأ بطريقة القسط الثابت على سنة ملموسة الغير تمثل الموجودات  .بها

 .سنوات، ويحمل االطفاء على قائمة الدخل األولية الموحدة
 

 في القيمة االنخفاض 

للتأكد من عدم وجود  طويلة األجل تقوم المجموعة دوريا بإجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة 

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير  .أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات

وفي حالة عدم إمكانية تقدير القيمة  .القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات

القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك  ، تقوم المجموعة بتقدير القيمةداد لذلك األصلالقابلة لالستر

  .األصل
 

خفض بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ توفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية 

ثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل إالقيمة القابلة لالسترداد، ويتم ل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة الدفترية لذلك األص

 .في قائمة الدخل األولية الموحدة
 

لألصل أو  وفيما عدا الشهرة، فإنه إذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية

إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية  الوحدة المدرة للنقدية

التي كان من المفترض تحديدها فيما لو يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية في السنوات 

 .يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل األولية الموحدة مباشرة .ةالسابق
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  مستحقة الدفعالوالمبالغ الدائنون 

قدمت أم لم تقدم بها  بضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءااللتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن ال تم إثباتي 

  .فواتير من قبل الموردين
  

 المخصصات 

)قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد  التزاماتيتم إثبات المخصصات عند وجود  

 .محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به االلتزاماتهذه 
 

 القروض 

يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة  .يتم اثبات القروض بالمبالغ المستلمة، بعد خصم تكاليف المعامالت المتكبدة، إن وجدت

تحمل تكاليف التمويل األخرى على قائمة الدخل  .ما كجزء من ذلك األصل شراء أو انشاء أو انتاج أصل مؤهلمباشرة ب

 .األولية الموحدة
 

 
 الزكاة وضريبة الدخل

تقيد أية مبالغ  .يحمل المخصص على األرباح المبقاه .يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا لألنظمة المالية السعودية
 .وجدت، قد تستحق عند اصدار الربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها اجراء الربط النهائين اضافية، إ

يجنب مخصص لضريبة الدخل على الشركات التابعة بالخارج وفقا لألنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها، ويحمل على  

 .قائمة الدخل األولية الموحدة

خالل  الخاضع للضريبةوالدخل  المحاسبيبين الدخل الرئيسية الفروقات المؤقتة  كافة علىيتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة، 

ة يضريبالموجودات اليتم إثبات  .ذات العالقةالفروقات المؤقتة  قيد ، ويتم تعديلها عند عكسالسنة التي تنشأ فيها هذه الفروقات

الضريبية الخسائر  لقاء حا خاضعة للضريبة يمكن استخدامهاعلى الخسائر المرحلة وذلك بالقدر الذي تتوفر فيه أرباالمؤجلة 

طبقة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة ويتوقع مباستخدام الشرائح الضريبية ال المؤجلةتحدد ضريبة الدخل  .المرحلة

 كانت ضرائب الدخل .العالقةذات تطبيقها عند تحقق ضرائب الدخل المؤجلة المعنية أو سداد المطلوبات الضريبية المؤجلة 

 .سنةالناتجة عن هذه الفروقات المؤقتة غير هامة، وبالتالي لم يتم تسجيلها في نهاية ال المؤجلة

تقوم المجموعة والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع األطراف 

 .وذلك طبقا لنظام ضريبة الدخل السعودي العربية السعودية المملكة المقيمة داخلغير 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة  للموظفينالدفع المستحقة  للمبالغيجنب مخصص  

 .همد عملولعقوفقاً 
 

 االحتياطي النظامي   

يبلغ مجموع حتى  دخل السنة إلى اإلحتياطي النظاميمن  %10طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول 

 .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع .كما تضاف أية عالوة إصدار إلى االحتياطي النظامي .االحتياطي نصف رأس المال
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 ثبات اإليراداتإ

يتم إثبات المبيعات عند انتقال  .الفترةالموردة والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل  عةتمثل المبيعات قيمة فواتير البضا

و يكون ذلك  ،المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري وأنه يمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به

 .اإليرادات من الخدمات المقدمة عند تقديم الخدمات المتعاقد عليها يتم إثبات .عادة عند تسليم البضاعة للعمالء
 

 .وذلك طبقا لجوهر االتفاقياتاالستحقاق دخل حقوق االمتياز وفقا لمبدأ يتم إثبات 
 

بالنسبة للعقود طويلة األجل، تحتسب اإليرادات  .الفترةتتكون إيرادات العقود من القيمة المستحقة عن األعمال المنفذة خالل 
وفي حالة العقود غير المربحة، يجنب مخصص لكامل  .على أساس التكاليف المتكبدة حتى تاريخه باستخدام نسبة اإلنجاز

 .الخسائر المنظورة
 

  .ثبات االرادات األخرى عند استحقاقهايتم إ
 

 المصاريف
المبيعات وقسم المبيعات، بينما تتعلق مصاريف البحث والتطوير  بمندوبيمصاريف البيع والتسويق هي تلك المتعلقة أساسا إن 

توزع كافة المصاريف األخرى وفق أسس ثابتة، على تكلفة المبيعات  .خصيصا بالتكاليف المتعلقة بقسم البحث والتطوير
 .والمصاريف العمومية واإلدارية وفق عوامل التوزيع التي تراها المجموعة مالئمة

 
 التشغيلية اتعقود اإليجار

بطريقة القسط الثابت على  في قائمة الدخل األولية الموحدة ثبات الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية كمصروفإيتم 
 .اإليجار فترة مدى

 
 ربح السهم

على المتوسط المرجح  فترةمن العمليات الرئيسية لل يتم احتساب ربح السهم األساسي من العمليات الرئيسية وذلك بتقسيم الدخل

 .الفترةلعدد األسهم القائمة خالل 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم  الفترةوذلك بتقسيم صافي دخل  الفترةيتم احتساب ربح السهم األساسي من صافي دخل 

وذلك إلظهار، بأثر رجعي، عدد األسهم المجانية المصدرة  خالل الفترة يتم تعديل عدد األسهم المصدرة للفترة السابقةالقائمة 

  .خالل السنة
  
 العمالت األجنبية 

 المعامالت 
ويعاد تحويل  .تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء المعامالت 

أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية 
 .الدخل األولية الموحدةج كافة فروقات التحويل في قائمة تدر .الموحدة

  

 ترجمة العمالت األجنبية 
السائدة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة القوائم المالية للعمليات الخارجية لرياالت سعودية بأسعار التحويل  تترجم 

تحول  .بالنسبة لإليرادات والمصاريف والمكاسب والخسائر فترةللموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحويل لكل 
تدرج تسويات ترجمة العمالت  .بأسعار التحويل السائدة عند نشوء كل عنصرعناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرباح المبقاة، 

   .األجنبية كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين
 

 المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة حيث يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقديم منتجات أو  

 .اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرىخدمات في بيئة 
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 قروض التورق والمرابحة قصيرة األجل  - 4

متطلبات رأس ب للوفاءعلى شكل توّرق ومرابحة قصيرة األجل وتسهيالت ائتمانية أخرى  بنكيةلدى المجموعة تسهيالت 

بلغ الرصيد المستخدم من هذه التسهيالت كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة مبلغ  .المال العامل الخاص بها

تحمل هذه التسهيالت عمولة خاصة  .مليون ريـال سعودي( 656.47: 2015 سبتمبر 30مليون ريـال سعودي ) 435.94

 .وفقا لألسعار التجارية السائدة بالسوق، كما أن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات مشتركة

 

 قرض مرابحة  - 5

كما في تاريخ قائمة المركز المالي  .لدى المجموعة تسهيل مرابحة طويل األجل مع بنك محلي لتمويل المصاريف الرأسمالية 

إن هذا القرض  .مليون لاير سعودي( 693.31: 2015 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 842.9الموحدة، تم استخدام 

ضافة لمعدل العموالت السائد بين البنوك إة، ويحمل عمولة خاصة بمعدل ثابت باللاير السعودي، ومضمون بضمانات مشترك

يستحق القرض السداد على مدى ست سنوات وذلك على شكل أقساط نصف سنوية متساوية،  .ية السعوديةفي المملكة العرب

  .بدءا من تاريخ استخدام التسهيل مع سنة سماح مدتها سنة

 

مليون  158.64الموحدة، يبلغ الجزء المتداول من قرض المرابحة طويل األجل األولية  كما في تاريخ قائمة المركز المالي

  .(لاير سعودي مليون 69.32: 2015 سبتمبر 30) سعودي لاير

 

 الزكاة وضريبة الدخل  - 6

 
 مكونات الوعاء الزكوي

 

تقوم الشركات السعودية التابعة للمجموعة بتقديـم إقرارات زكوية وضريبية منفصلة على أساس غير موحد. تتكون أهم  

لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل من حقوق الملكية ورصيد المخصصات كما في  مكونات الوعاء الزكوي

ر الخاضع للضريبة ناقصاً صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع واآلالت والمعدات  الفترةبداية  والدخل المقدَّ

 واالستثمارات وبعض البنود األخرى.

 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل حركة  

 
 :كاآلتي 2015و 2016 سبتمبر 30المنتهيتين في  للفترتيننت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل كا

 

 اإلجمالي ضريبة دخل زكاة 

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي :2016سبتمبر  30المنتهية في  للفترةالحركة 

 32.873.325 6.354.028 26.519.297  الفترةفي بداية 

 26.178.714 5.060.038 21.118.676  الفترةمجنب خالل 

        (13.248.559) (1.822.060) (11.426.499)  الفترةمدفوع خالل 

        45.803.480 9.592.006 36.211.474  الفترةفي نهاية 

  

 اإلجمالي ضريبة دخل زكاة 

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي :2015سبتمبر 30المنتهية في  للفترةالحركة 

 36.945.716 7.141.172 29.804.544  الفترةفي بداية 

 16.220.510 3.135.234 13.085.276  الفترةمجنب خالل 

        (21.795.923) (4.212.895) (17.583.028)  الفترةمدفوع خالل 

        31.370.303 6.063.511 25.306.792  الفترةفي نهاية 
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 تتمة  –الزكاة وضريبة الدخل  - 6

 
 الربوط الزكوية 

 

. فيما يلي 2015ديسمبر  31قامت المجموعة وشركاتها التابعة بتقديـم اإلقرارات الزكوية/الضريبية حتى السنة المنتهية في  

كما في  الهيئة العامة للزكاة والدخلوالضريبية النهائية للشركة والشركات التابعة التي تم االتفاق عليها مع  الربوط الزكوية

 :2016 سبتمبر 30

 

الضريبي /الربط الزكوي  اسم الشركة/الشركات التابعة 

 النهائي لغاية

 *2003  شركة مجموعة أسترا الصناعية

 2002  شركة تبوك للصناعات الدوائية

 2002  شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة

 2006  شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة

 2004  شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات   

 لم تصدر بعد  شركة أسترا للتعدين المحدودة

 لم تصدر بعد  شركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة المحدودة    

 

(، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإجراء 2016أكتوبر  3هـ )الموافق 1438محرم  2بموجب خطاباتها المؤرخة في * 

. وقد أظهرت هذه الربوط التزامات زكوية 2013حتى  2004الربوط على شركة مجموعة أسترا الصناعية لألعوام من 

ليون لاير سعودي، على التوالي. تعتزم الشركة تقديم م 1.75مليون لاير سعودي و 67.78وضريبية اضافية قدرها 

اعتراض على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل خالل فترة الستين يوما المسموح بها، وبناًء على المعلومات التي ستقدمها 

لدخل لألعوام من الشركة في خطاب االعتراض، فإن اإلدارة واثقة بأن الربط المعدل الذي ستصدره الهيئة العامة للزكاة وا

   لن ينتج عنه أية التزامات زكوية وضريبية إضافية مستحقة.  2013حتى  2004

 

 رأس المال - 7

سهم(  80.000.000: 2015 سبتمبر 30)سهم  80.000.000من  2016 سبتمبر 30يتكون رأسمال الشركة كما في  

 إن رأس المال مملوك على النحو التالي: .ريـال سعودي للسهم الواحد 10بقيمة اسمية قدرها 

 

 نسبة الملكية  

 2015  2016  المساهمون

 ٪57.59  ٪57.59  مساهمون مؤسسون سعوديون

 ٪11.34  ٪12.19  مساهمون مؤسسون غير سعوديين

 ٪31.07  ٪30.22  الجمهور

  
100٪ 

 
100٪ 
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 المعلومات القطاعية - 8

 .قطاعات األعمال فيما يتعلق بأنشطة المجموعة اعتمد مجلس اإلدارةتماشيا مع عملية إعداد التقارير الداخلية للمجموعة، 

المجموعة بشكل أساسي من خالل  تعمل .أسعار التحويل داخل المجموعةعلى أساس األعمال  المعامالت بين قطاعاتتتم 

 قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 األدوية -أ 

 الكيماويات المتخصصة -ب 

 الطاقة والصناعات الحديدية -ج 

 الشركة القابضة وأخرى -د 

 

إجمالي والمعدات، واآلالت الممتلكات وو، )الخسارة( الدخلوصافي  ،)الخسارة( إجمالي الربحإليرادات، وبيانا باوفيما يلي 

 الموحدة لكل قطاع من قطاعات األعمال: الموجودات والمطلوبات

 

 

   

  األدوية  

الكيماويات 

  المتخصصة

الطاقة والصناعات 

  الحديدية

الشركة القابضة 

 المجموع  وأخرى

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

  2016 سبتمبر 30
 

         

 1.348.642.994  -  206.527.860  468.748.820  673.366.314  يرادات إجمالي اإل 

 769.304.509  -  (28.172.023)  138.943.257  535.533.398  إجمالي الربح )الخسارة(  

 41.755.697  (23.819.766)  (20.980.168)  47.960.040  38.595.591  الفترة )خسارة( دخلصافي  

 1.426.780.248  63.067.686  625.861.868  164.003.230  573.847.464  الممتلكات واآلالت والمعدات

 3.753.113.648  91.796.915  1.138.458.243  846.316.510  1.676.541.980  إجمالي الموجودات  

 2.386.020.181  220.343.370  724.388.942  462.876.936  978.410.933  إجمالي المطلوبات  

           

           

            2015 سبتمبر 30

 1.333.171.564  -  237.966.427  455.969.910  639.235.227  يرادات إجمالي اإل 

 474.596.462  -  (54.429.294)  130.469.506  398.556.250  إجمالي الربح )الخسارة(  

 71.662.517  (28.808.708)  (23.481.127)  38.440.932  85.511.420  الفترة)خسارة(  صافي دخل 

 1.460.187.584  41.128.950  760.802.660  170.030.204  488.225.770  الممتلكات واآلالت والمعدات

 3.927.406.679  83.673.994  1.384.920.742  823.432.610  1.635.379.333  إجمالي الموجودات  

 2.342.670.498  207.691.685  769.784.094  486.956.561  878.238.158  إجمالي المطلوبات  
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 تتمة - المعلومات القطاعية - 8

 .وبلدان أخرى وأفريقيا رئيسي في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى العراقبشكل  هاعملياتالمجموعة  تمارس

في وللفترتين المنتهيتين في ذلك التاريخ حسب المنطقة الجغرافية  سبتمبر 30كما في المختارة المعلومات المالية ب تتلخص

 :اآلتي

 
المملكة العربية  

 السعودية
 

 العراق
 

 أفريقيا
 

 البلدان األخرى
 

 المجموع
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

  2016 سبتمبر 30
     

 1.348.642.994 309.416.203 191.048.281 30.869.071 817.309.439 يراداتاإل

 3.753.113.648 262.200.507 365.376.533 757.038.495 2.368.498.113 إجمالي الموجودات 
      

  2015 سبتمبر 30
     

 1.333.171.564 371.636.310 236.900.863 64.285.946 721.348.384 يرادات اإل

 3.927.406.679 642.990.224 408.458.025 934.766.027 2.359.191.985 إجمالي الموجودات 
 

ايقاف االنتاج في شركة االنماء المملوكة من قبل شركة التنمية )شركة تابعة(، ومن  2015عام خالل قررت المجموعة 

 .األوضاع في العراق وانتعاش الطلب على المنتجات حال استقرارالمحتمل أن تستأنف االنتاج 

 

 االلتزامات المحتملة  - 9

صدرت البنوك أ .األعمال االعتياديةدورة خالل التزامات محتملة ناتجة يوجد لدى المجموعة  ،2016 سبتمبر 30كما في 

مليون لاير  94.10 :2015 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 134.36 بمبلغ اعتمادخطابات  وعةمالتي تتعامل معها المج

وذلك خالل  مليون لاير سعودي( 110: 2015 سبتمبر 30مليون لاير سعودي ) 121.13بمبلغ  ضمانوخطابات سعودي( 

 .االعتيادية للمجموعةاألعمال دورة 

 

 أرقام المقارنة - 10

 .الحالية للفترة كي تتماشى مع عرض الحساباتالسابقة  الفترةبعض أرقام  أعيد تصنيف

 

 


