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القطاعاتمقدمة

تعد مجموعة أسترا الصناعية من الشركات الرائدة يف االستثمار الصناعي يف اململكة 
العربية السعودية والتي مت إدراجها يف سوق األسهم السعودي "تداول" عام 2008م.

تسعى املجموعة بشكل حثيث النشاء وتطوير مشاريع صناعية من شأنها أن تساهم إيجابيا يف 
االقتصاد الوطني واالقليمي )الشرق األوسط وشمال أفريقيا( من خالل تصنيع منتجات عالية 

اجلودة تلبي جزء من احتياجات االقتصادات احمللية واإلقليمية.
التنوع هو من املقومات الرئيسية التي تقوم عليها الفلسفة االستثمارية للمجموعة، حيث 
مكنها ذلك من احلفاظ على منو متوازن يف أداء املجموعة.  وميتد التنوع يف استثمارات 

املجموعة ليشمل طبيعة الصناعات واملناطق اجلغرافية باالضافة إلى شريحة العمالء.
وتشمل استثمارات املجموعة أربع قطاعات صناعية وهي قطاع األدوية وقطاع الصناعات 
الكيماوية املتخصصة وقطاع الصناعات احلديدية والطاقة باالضافة إلى قطاع التعدين.   

تصل منتجات املجموعة ألكثر من 40 دولة حول العالم من خالل ١5 منشأة تصنيع متتد يف 5 دول.

صافي الدخل

مليون ريال سعودي

اإليــــرادات

الربح اإلجمالي

مليون ريال سعودي

109مليون ريال سعودي

605

1,919

األدويـــة

١

٢

٣

الصناعات
الحديدية
والطاقة

متتلك مجموعة استرا الصناعية ١00% من شركاتها التابعة عن طريق امللكية املباشرة والغير مباشرة باستثناء:
 مجموعة استرا الصناعية متتلك 5١% من شركة التنمية لصناعة احلديد. ١
 مجموعة استرا الصناعية متتلك 76% من شركة أسترا للطاقة. 2
 مجموعة استرا الصناعية متتلك 60% من شركة استرا للتعدين احملدودة. 3

*القطاعات األخرى تشمل الشركة القابضة "مجموعة أسترا الصناعية"
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مــوظــف

� من�أك � من ١٥ شركة مرتبطة بمنظومة�أك

عالمة تجا��ة مسجلة

شركات تابعةمنشأة تصنيع

� من���ك

دولـــة

تصل منتجا�نا

3,729
مليون ريال سعودي

مجموع
الموجودات

248
مليون ريال سعودي

إس�ثما�ات
�أسمالية

211
صافي النقد النا�ج

من األنشطة التشغيلية

مليون ريال سعودي

أسواق تصدير

2014
 إجمالي اإلي�ادات

1,919 
مليون ��ال سعودي

21%

31
%

48
%

2010
 إجمالي اإلي�ادات

1,120 
مليون ��ال سعودي

40
%

40%

20%

معدل النمو 
السنوي المركب 14%

معدل النمو 
السنوي المركب 14%

اإليردات حسب القطاع

انتشار عالمي

منشأة تصنيع

مثلت إيرادات قطاع الصناعات احلديدية والطاقة 2١ % من اجمالي االيرادات. 
وشهد هذا القطاع منو اإليرادات بنسبة ١6 % خالل عام 20١4 مدعوما ببدء 

النشاط التجاري يف "التنمية لصناعة احلديد" بالعراق.

قطاع االدوية ميثل اكبر حصة من إيرادات 
املجموعة حيث انها قاربت نسبة 48 ٪. وقد 

منت إيرادت القطاع بنسبة 7 ٪ خالل 20١4. 

مثلت إيرادات قطاع الكيماويات املتخصصة 
حوالي3١٪ من إجمالي اإليرادات. وقد حقق 

هذا القطاع منوا بنسبة 6 % خالل 20١4.



صبيح طاهر املصري
رئيس مجلس اإلدارة

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت

غياث منير سختيان
عضو مجلس اإلدارة

محمد جنر العتيبي
عضو مجلس اإلدارة

عضو جلنة األداء واالستثمار

سلمان فارس الفارس
عضو مجلس اإلدارة
عضو جلنة املراجعة

رئيس جلنة الترشيحات 
واملكافآت

خالد صبيح املصري
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

رئيس جلنة األداء 
واالستثمار

فراج منصور أبوثنني
عضو مجلس اإلدارة

عضو جلنة األداء 
واالستثمار 

غسان إبراهيم عقيل
عضو مجلس اإلدارة

عضو جلنة األداء واالستثمار
رئيس جلنة املراجعة

كميل عبد الرحمن
سعد الدين

عضو مجلس اإلدارة
عضو جلنة األداء

واالستثمار

سمير محمد احلميدي
عضو مجلس اإلدارة
عضو جلنة املراجعة

عضو جلنة الترشيحات 
واملكافآت

أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية،

السالم عليكم ورحمة اهلل،، 

متتد جذور مجموعة أسترا الصناعية بعمق كأحد أعمدة 
الصناعة السعودية منذ زمن بعيد. ما قد بدأ مبشاريع 
صغيرة يف صناعات متنوعة منذ حوالي الثالثة عقود 
قد أصبح بحمد اهلل مجموعة صناعية إقليمية تخدم 

قطاعات متنوعة ومبستوى مبيعات يقارب 2 مليار 
ريال سعودي. وهذا بدوره يؤكد مكانة مجموعة أسترا 

الصناعية ضمن دائرة كبار املنتجني الصناعيني يف اململكة 
العربية السعودية والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

منذ نشأتها استهدفت املجموعة االستثمارات 
االستراتيجية طويلة األجل متاشيا مع رؤيتنا لبناء 

قاعدة صناعية متنوعة صلبة تترامى أطرافها لتشمل 
منطقة الشرق األوسط وشمال افربقيا. وتؤمن املجموعة 

أن التنوع من شأنه أن يساعد على استدامة أعمالها 
وربحيتها على املدى الطويل كما يساهم يف دعم صالبة 

املجموعة أمام تقلبات األسواق قصيرة املدى.

خالل عام 20١4، واجهت املجموعة حتديات مختلفة 
ضمن  القطاعات الصناعية التي تعمل بها. وبشكل 
عام، فإن التقلبات السياسية يف املنطقة مصحوبة 

باالضطرابات االقتصادية والهبوط السريع جدا ألسعار 
البترول قد ساهمت جميعا يف رفع مستوى التحديات يف 

مجال  الصناعة واألعمال. 

أما على صعيد أعمال املجموعة، فقد استمرت بالنمو 
بشكل عام على جميع األصعدة مع التركيز على التوسع 

يف الطاقات االنتاجية وأنواع املنتجات والدخول يف أسواق 
جديدة ال سيما ضمن قطاع األدوية وقطاع الكيماويات 

املتخصصة. يف املقابل، كان هناك حتديات ضمن 
قطاعات أخرى مما تطلب من املجموعة بحثها وتدارسها 

والعمل على جتاوزها واملساهمة يف دعم شركات 
املجموعة على مواكبة آخر املستجدات يف السوق.

صبيح املصري
رئيس مجلس اإلدارة

وفيما يخص مشروع املجموعة يف العراق،  فإنه على الرغم 
من اجلهود املضنية التي بذلتها املجموعة لالسراع يف تنفيذ 
مشروع التنمية للحديد إال أن مدة بناء املشروع كانت أطول 
بكثير مما هو متوقع نتيجة للعقبات التي واجهناها، إال أن 

املشروع قد أعلن، وبحمد اهلل، عن بدء االنتاج التجاري 
بنهاية عام 20١3 ليمثل عام 20١4 السنة األولى من االنتاج 
التجاري. وبالرغم من كل الظروف احمليطة، فإننا نرى أن 
إستشمارنا بالعراق لم يؤت أكله بعد نظرا لكثرة التقلبات 

السياسية يف العراق وتأثيرها على العجلة االقتصادية ولكن 
ما زالت املجموعة تؤكد على إميانها باملشروع على املدى 

الطويل.

وبشكل عام، فإنه وبالرغم من التقلبات التي تشهدها املنطقة 
باالضافة إلى ازدياد وتيرة التذبذب يف االقتصادات واألسواق 

العاملية، إال أن املجموعة جنحت بحمد اهلل يف الدخول 
ألسواق جديدة كما جنحت يف التمدد يف األسواق التي لها 
تواجد سابق فيها وبالتالي تعزيز وجود املجموعة يف هذه 

الدول. 

وبهذا نود أن نشكر كل من عمالئنا وموظفينا والفريق 
اإلداري على إخالصهم وكذلك نود أن نشكر كل شركائنا 
سواء من القطاع اخلاص أو القطاع احلكومي واجلهات 

التنظيمية على دعمهم املتواصل لنا بشكل خاص والقطاع 
الصناعي بشكل عام. والشكر اخلالص ملساهمينا على ثقتهم 

باملجموعة.

صبيح املصري

"على صعيد أعمال المجموعة، فقد 
استمرت بالنمو بشكل عام على 
جميع األصعدة مع التركيز على 
التوسع في الطاقات االنتاجية 

وأنواع المنتجات . .

وبالرغم من التقلبات التي تشهدها 
المنطقة باالضافة إلى ازدياد 

وتيرة التذبذب في االقتصادات 
واألسواق العالمية، إال أن 

المجموعة نجحت بحمد اهلل في 
الدخول ألسواق جديدة كما نجحت 
في التمدد في األسواق التي لها 

تواجد سابق فيها"

11



محمد عبداهلل احلقباني
الرئيس التنفيذي

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية احملترمني

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

على الرغم من كثرة التحديات االقتصادية بشكل عام يف 
املنطقة خالل عام 20١4، إال أن املجموعة، وبحمد اهلل 

وتوفيقه، قد جنحت يف مواصلة منو مبيعاتها محققة 
مستوًى قياسياً جديداً لها حيث منت بنسبة ٩٪ لتصل 

إلى ١.٩ مليار ريال مقارنة مببلغ ١.8 مليار ريال يف عام 
20١3.  ويف املقابل، فقد انخفض صايف الربح إلى ١0٩ 

مليون ريال مقابل 253 مليون ريال يف العام السابق.

وبالنظر إلى أداء قطاعات املجموعة خالل العام، فإن 
قطاع الصناعات احلديدية والطاقة كان له دوٌر مؤثر 

وبشكل ملحوظ  على نتائج املجموعة السيما وأن جناح 
املجموعة يف اعالن بدء النشاط التجاري ملشروعها 

يف العراق )مصنع التنمية( قد صاحبه بداية التوترات 
السياسية يف البالد والتي أدت إلى توقف شبه تام يف 

العجلة االقتصادية يف العراق. باإلضافة إلى ذلك، فإن 
عدم اعتماد ميزانية للدولة خالل العام قد أدى إلى 

تعثر مشاريع البنية التحتية العمالقة مما تسبب بدوره 
يف ضعف الطلب على احلديد الصلب بالتزامن مع 

ازدياد مخاطر االئتمان، وقد أدت هذه الظروف مجتمعة 
إلى تخفيض مصنع التنمية لكميات االنتاج مما أدى 

لتحقيق معدالت انتاجية منخفضة للعام. وبالرغم من 
هذه الظروف، فإننا الزلنا نؤمن باألسس الثابتة حول 

اجلدوى االستثمارية للمشروع على املدى البعيد، ولكنه 
يتوجب علينا كذلك توخي احليطة واحلذر يف إدارة 
عوامل املخاطرة التي ال زالت قائمة يف العراق. أما 

بالنسبة لقطاع الهياكل احلديدية يف اململكة، فقد تأثر 
القطاع بشكل سلبي بسبب ازدياد حجم املنافسة ووتيرتها 

باالضافة إلى االرتفاع يف تكلفة العمالة.

أما بخصوص أداء قطاع األدوية يف املجموعة، فقد واصل 
القطاع منوه بوتيرة أسرع من معدالت منو السوق، إال 

أن تسارع النمو يف 20١4 كان أقل من نظيره يف 20١3. 
ويبقى هذا القطاع من القطاعات القوية يف املجموعة 

ذات النمو املتواصل يف جميع األسواق.

وبالنسبة ألداء قطاع الكيماويات املتخصصة، فقد استمر 
القطاع يف النمو مع قدرته يف حتسني مستويات الربحية 

وصاحب ذلك النجاح يف دخول أسواق جديدة حول العالم.

وبالنظر إلى حرص املجموعة الدائم على تنمية استثماراتها، 
فقد كان عام 20١4م مليئاً باملستجدات بهذا اخلصوص. فقد 

امتت شركة تبوك الدوائية بناء مصنعها يف الدمام، والذي 
سيكون املصنع الوحيد يف اململكة العربية السعودية لتصنيع 
املنتجات املجففة بالتجميد. كما بدأت شركة أسترا للتعدين 
أعمال اإلنشاء الفعلية يف مشروع كربونات الكالسيوم إلنتاج 

اجلير املطفأ واجلير احلي، ومن املتوقع أن يبدأ التشغيل 
التجريبي يف الربع األول من عام 20١6. باإلضافة إلى 

ذلك، بدأت شركة أسترا ملركبات اللدائن يف أعمال اإلنشاء 
اخلاصة بإقامة مصنع اللدائن يف الهند. 

وبشكل عام، فقد كثفت املجموعة استثماراتها يف مختلف 
املجاالت سواًء لتعزيز تواجد شركاتها يف األسواق املختلفة 

وعمليات األبحاث والتطوير، باالضافة إلى مواصلة 
استثماراها يف أهم أصولها على اإلطالق؛ موظفيها.

كما شهدت املجموعة خالل عام 20١4 العديد من اجلهود 
التي استهدفت حتسني هيكلة بعض العمليات يف املجموعة 

والشركات التابعة على حد سواء. وقد مت تأسيس إدارة 
ضمان اجلودة بهدف رفع مستوى اجلودة يف كل جانب من 
جوانب سير العمل يف شركات املجموعة. كما قمنا بالبدء 

ببرنامج لتطوير االفكار االستراتيجية ضمن عدة أقسام يف 
املجموعة. 

وعلى صعيد االستثمار يف مجتمعنا احمللي، فقد قمنا برعاية 
أسبوع املهنة يف جامعة امللك سعود، باالضافة إلى التعاون 

مع اجلامعة يف فتح الباب للطلبة من خالل التدريب التعاوني 
وإعطاءهم الفرصة للتعرف على طبيعة احلياة العملية. 

كما قمنا أيضا برعاية جائزة االبداع الصناعي التي تساهم 
يف تطوير القطاع الصناعي الوطني. باإلضافة إلى ذلك، 

فقد قامت املجموعة بعقد حلقات عمل بهدف زيادة الوعي 

الصحي يف املجتمع بالتعاون مع شركة تبوك الدوائية.

إن استهداف قطاعات صناعية مختلفة كان دوماً جزءاً من 
فلسفتنا االستثمارية، لذا فإن املجموعة ماضية يف سعيها 

الدائم واملستمر يف البحث عن الفرص االستثمارية الصناعية 
الواعدة والتي بدورها له قيمة مضافة على االقتصاد الوطني 

وعلى محفظة منتجاتنا وفق استراتيجيتنا االستثمارية.

أخيرا، اتوجه بالشكر ملوظفينا تقديًرا على أدائهم الذي 
ساهم، بعد توفيق اهلل تعالى، يف اجنازات أعمال املجموعة، 

كما نشكر عمالئنا الكرام لثقتهم، و إلى املوردين ومزودي 
اخلدمات املساندة ، والشكر موصول العضاء مجلس اإلدارة 

والسادة املساهمني الذين يشكلون حجر األساس لنجاح 
املجموعة.

محمد عبداهلل احلقباني

"مجموعة أسترا الصناعية 
واصلت نمو مبيعاتها محققة 
مستوًى قياسيًا جديدًا، حيث 

نمت المبيعات بنسبة ٩% 
لتصل إلى ١،٩ مليار ريال . .

شهدت المجموعة خالل عام 
20١4 العديد من النشاطات 

التي استهدفت تحسين 
هيكلة بعض العمليات في 

المجموعة والشركات التابعة"

كلمة الرئيس التنفيذي
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موظفونا؛ أساس نجاحنا

2010
� ��مجموع الموظف

1,940
  � ��432 سعودي

*

2014
� ��مجموع الموظف

3,172
 � ��6 سعودي

58

� ��
ودي

                                                           2,514 غ�� سع

� ��
ودي

                                                           1,506  غ�� سع

*

� ��� بنسبةنما عدد الموظف ��السعــودي

تفخر مجموعة استرا الصناعية بتوظيف أكثر من 4800 
موظف يف مختلف مواقع ومصانع وشركات املجموعة.

وتسعى املجموعة جاهدة لتوفير الظروف املالئمة 
للموظف التي تؤهله لتحقيق التفوق املهني وكذلك 

النجاح على املستوى الشخصي.

فمن خالل برامج املوارد البشرية، نقوم باكتشاف 
الكفاءات ، بناء املهارات القيادية، تعزيز القدرات 

على جميع املستويات الوظيفية من أجل تطوير كادر 
وظيفي ذي احترافية عالية يستطيع املساهمة يف 

التطور املستمر ملختلف أنشطة املجموعة.

السعودة والتنمية المجتمعية المستدامة:  

 إننا يف مجموعة أسترا الصناعية نسعى دائما 
خللق فرص وظيفية للمواطن السعودي إنطالقا من 

إمياننا بأنه اللبنة األساسية يف تطوير االقتصاد 
الوطني. وقد جنحت املجموعة يف توظيف السعوديني 
والسعوديات يف مختلف املستويات، حيث إرتفع عدد 
املوظفني السعوديني من 432 يف عام 20١0 إلى نحو 
658 يف عام 20١4 وذلك من إدراكنا للدور األساسي 

الذي يلعبه املوظف السعودي يف تطوير املجموعة 
ورسم مستقبلها. 

كما استطاعت املجموعة توفير فرص وظيفيه متعدده 
للمرأه السعودية صاحبة الكفاءة. اليوم , هنالك حوالي 

٩0 موظفة سعوديه ضمن مجموعه استرا الصناعيه يف 
مستويات مختلفة.

تطوير وتدريب الموظفين:

توفر املجموعة الدعم املطلوب ملوظفيها من أجل 
تطويرهم على الصعيد املهني والشخصي. قامت 

املجمعة بعقد العديد من البرامج التدريبية للموظفني 
والتي شملت تطوير املهارات القيادية، أنظمة اجلودة، 

برنامج ساب )SAP(، بناء روح الفريق، إداره الوقت 
وهذا نابع من إمياننا بأن التدريب والتطوير هو أمر 

أساسي لتعزيز مهارات موظفينا والذي سينعكس 
إيجابيا على أداء املجموعة.

*هذه األرقام تشمل موظفي املجموعة وشركاتها التابعة يف اململكة فقط.
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المسؤولية االجتماعية
إنطالقا من أهمية املجتمع لدى مجموعة أسترا الصناعية وإميانها الكامل بإسهامه الفعال يف إستمرار منو املجموعة 

وأعمالها، فقد قامت املجموعة يف عام 20١4 بتصميم منهج عمل املسؤوليه اإلجتماعية. حيث قامت املجموعة يف رعاية 
العديد من النشاطات باالضافة إلى االشتراك  يف فعاليات مختلفة يف اململكة.

رفع مستوى الوعي في المجتمع:

تعمل املجموعة من خالل برنامج املسؤولية االجتماعية 
على رفع الوعي الصحي وذلك عن طريق التوعية حول 
األمراض الرئيسية والتي متثل عبئاً كبيرا على الرعايه 

الصحيه يف اململكة:

 مارثون "املشي قول وفعل"
قامت املجموعة بالتعاون مع شركة تبوك الدوائية برعاية 

مارثون "املشي قول وفعل"  الذي تنظمها جمعية القلب 
السعودية.

برنامج التوعية مبرض السكري
قامت شركة تبوك برعاية العديد من األنشطه يف جميع 
أنحاء الشرق األوسط. باالضافة إلى ذلك، رعت شركه 

تبوك برنامج التوعيه ضد مرض السكري يف العديد من 
جامعات اململكة مثل جامعه األميرة نورة للبنات , جامعة 

األمير سلطان, جامعه دار العلوم , كلية التميز والعديد 
من اجلامعات.

برنامج التدريب التعاوني:

تقدم املجموعة فرصه التدريب لطالب اجلامعات وذلك 
إلكسابهم اخلبرة العمليه باالضافة إلى تلبية متطلبات 

منهاجهم األكادميي. إن برامج التدريب التي توفرها 
املجموعة على مستوى عالي من التميز وذلك من أجل 
تهيئة الطالب ملواجهة التحديات احلقيقية يف السوق 

التنافسي للعمل.

جمعية أصدقاء المرضى:

قامت املجموعة برعاية جمعيه أصدقاء املرضى خالل عام 
20١4. وجمعية أصدقاء املرضى هي جمعية خيرية تقوم 

بتوفير معدات طبيه للفقراء واحملتاجني يف محاولة منها لرسم 
االبتسامة على الوجوه.

سالمة الموظفين:

سالمه املوظفني واحلفاظ على نظافه البيئه هي من األولويات 
الهامة للمجموعة. حيث أننا النسعى فقط ألن يقوم املوظفون 
باتباع أنظمة ومعايير السالمة يف العمل وإمنا نسعى إلى أن 

يقوم املوظفون بنقل جتربتهم إلى خارج إطار العمل يف املجتمع 
والبيت.

جائزه اإلبداع الصناعي:

قامت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
)مدن( بتكرمي مجموعة أسترا الصناعية لكونها الراعي 

الذهبي جلائزة االبداع الصناعي.

جائزة اإلبداع الصناعي أُطلقت من قبل ) مدن ( وذلك 
لتحقيق العديد من األهداف مثل تطوير القطاع الصناعي من 

خالل مشاريع صناعية مبتكرة وجذب املخترعني السعوديني 
املبدعني وإعطائهم الفرصة لتحويل بحثهم العلمي إلى 
مشاريع على أرض الواقع يف املدن الصناعية, حتفيز و 

تشجيع املبدعني لتطوير أفكارهم من خالل طرح الفرص 
الصناعية باالضافة إلى إشراك القطاع اخلاص يف املسؤولية 
االجتماعية، و بالتالي تهيئة جميع هذه الظروف لتحقيق منو 

وتطور متوازن يف املناطق الواعدة.

1

برنامج التوعية مبرض السكري اخلاص بشركة 1
تبوك الدوائية.
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مؤتمر 2014

جامعة الملك سعود
يوم التوظيف 2014

معرض 2014

ركن استرا كيم يف املعرض الزراعي السعودي.

ركن مجموعة أسترا الصناعية يف يوم املهنة جامعة امللك 
سعود.

.Plastivison Arabia 2014 ركن استرا بوليمرز يف

من اليسار إلى اليمني, رئيس مجموعة شركة استرا 
الصناعيه السيد محمد احلقباني، مع املدير التنفيذي 
للمصنع العاملي ألنظمة املباني السيد مفيد حطاب يف 

اليوم الهندسي - املصنع العاملي ألنظمة املباني.

من اليسار إلى اليمني: املدير التنفيذي لشركة استرا كيم 
السيد :يحيى العزب, رئيس مجموعة استرا الصناعية 

السيد محمد احلقباني, وزير الزراعه السابق الدكتور فهد 
بن عبد الرحمن الغنيم يف معرض الزراعه السعودي. 

3

الفعاليات والمؤتمرات:

تؤمن مجموعة أسترا الصناعية باملساهمة الفّعالة يف النشاطات واملؤمترات اإلجتماعية واإلقتصادية على حد سواء. 
خالل عام 20١4 شاركت املجموعة بالعديد من الفعاليات واملؤمترات منها:
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7%

9%

17%

926

لمحة عن قطاع األدوية

مليون
ريال سعودي

اإليـــــــــرادات

563

169

الـربح اإلجمالي

اإلستثمارات الرأسمالية

"قطاع االدوية يمثل اكبر حصة 
من إيرادات المجموعة حيث انها 

قاربت نسبة 48 %. وقد نمت إيرادت 
القطاع بنسبة 7 % خالل 2014"

الشركات التابعة لهذا القطاع:

مليون
ريال سعودي

مليون
ريال سعودي
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شركاء تجارييننشاطات الشركةنظرة عامة

شهادات من:

أقسام المنتجات حسب الفئة العالجية:

 تأسست شركة تبوك للصناعات الدوائية عام ١٩٩4م.

 تتمثل مهمتها يف تطوير وتصنيع وتسويق وتوزيع األدوية 
اجلنيسة ذات العالمات التجارية املسجلة باسم الشركة 

باالضافة الى املنتجات املرخص تصنيعها من قبل 
الشركات العاملية يف منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

 وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من 
املستحضرات الطبية والتي تشمل حبوب الدواء، 

الكبسوالت، واألدوية السائلة واحملاليل املعلقة، احلقن، 
املراهم والكرميات، بخاخات األنف والشامبو.

 تفخر شركة تبوك للصناعات الدوائية بكونها أول 
شركة حتصل على الشهادة األوروبية جلودة التصنيع 

الدوائي EU-GMP  يف اململكة العربية السعودية.

 مضادات لاللتهابات.

 أمراض اجلهاز التنفسي.

 األمراض املتعلقة باجلهاز الهضمي والعمليات األيضية.

 أمراض اجلهاز العظمي والعضلي )العضالت واملفاصل(.

 أمراض القلب واألوعية الدموية.

 أمراض اجلهاز العصبي.

 قطاع املنتجات اجلنيسة:

تقوم شركة تبوك بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة 
من املنتجات اجلنيسة املسجلة بعالمات جتارية خاصة 

بالشركة حيث بلغ عدد املنتجات أكثر من 250 منتج.

 قطاع املنتجات املرخصة:

لدى الشركة اتفاقيات تعاون عديدة مع شركاء عامليني مثل 
LG life Sciences  و Sanofi  ترخص للشركة تصنيع وتسويق 

املنتجات املسجلة بأسماء الشركات األخرى، وتهدف الشركة 
من ذلك رفع مستوى التنوع والشمولية يف احللول العالجية 
التي تقدمها الشركة للقطاع الصحي باالضافة إلى مواصلة 

التوسع يف انتاجها.

"نجحت الشركة في تعزيز  مكانتها ضمن 
شركات األدوية الرائدة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا"
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التطورات في عام 2014

واصلت الشركة منوها خالل العام ليتجاوز معدل منو 
القطاع الدوائى يف اململكة.

 مت تعزيز التواجد احمللي للشركة يف أسواق عديدة يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا والتي شهدت 

املبيعات فيها منوا ملحوظا.

 أكملت الشركة بناء مصنع الدمام والذي مت تصميمه 
النتاج:

 احلقن.

 األدوية السائلة.

 األدوية شبه الصلبة.

 سيكون مصنع الدمام أول منشأة يف اململكة العربية 
السعودية مجهزة لتصنيع املنتجات املجففة بالتجميد.

 وقد مت احلصول على اعتماد هيئة الغذاء والدواء على 
املصنع.

 كما بدأت عمليات االنتاج التجريبي على بعض خطوط 
االنتاج، وسيتبع ذلك تسجيل األدوية بهيئة الغذاء 

والدواء والتي تستغرق عادة ما بني 6-١2 شهر، حيث 
ميكن بعد ذلك بدء عمليات االنتاج التجاري للمنتجات 

التي مت تسجيلها.

 شهدت مصاريف ما قبل التشغيل املتعلقة بهذا املصنع 
إرتفاعاً ملحوظاً خالل العام.

 كثفت الشركة من استثماراتها يف تطوير قدراتها يف 
مجال سلسلة اإلمدادات )supply chain( وعملت على 

تقوية شبكة التسويق واملبيعات.

 وقعت الشركة عددا من اتفاقيات شراكة مع شركات 
األدوية األجنبية تسمح للشركة تصنيع وتسويق أدوية 

مسجلة بأسماء هذه الشركات )على سبيل املثال، صفقة 
مع أكبر مصنع للمنتجات الدوائية يف الواليات املتحدة 

.)Pfizer – األمريكية

مصنع الدمام:

"مصنع الدمام سوف يكون أول منشأة 
في المملكة العربية السعودية مجهزة 

لتصنيع المنتجات المجففة بالتجميد 
".)Lyophilized(

الصورة: مصنع شركة تبوك الدوائية - تبوك.
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587

لمحة عن قطاع الكيماويات المتخصصة

159

34

الشركات التابعة لهذا القطاع:

6%

14%

161%

"مثلت إيرادات قطاع الكيماويات 
المتخصصة حوالي 31 % من 

إجمالي اإليرادات. وقد حقق هذا 
القطاع نموا بنسبة 6 % خالل 

"2014

مليون
ريال سعودي

اإليـــــــــرادات

الـربح اإلجمالي

اإلستثمارات الرأسمالية

مليون
ريال سعودي

مليون
ريال سعودي

27 الكيماويات
المتخصصة



الشركات المصّنعة التابعة:منتجات الشركة:نظرة عامة

 تأسست استرا ملركبات اللدائن عام ١٩٩3.

 شركة رائدة يف إنتاج املاستر باتش عالي’ اجلودة 
بأنواعها املختلفة: األبيض، األسود، امللونات الباستيكية 

الصلبة والسائلة والعجينة جلميع تطبيقات صناعة 
البالستيك، باإلضافة إلى أنظمة املضافات اخلالية من 

الغبار . كما تقوم الشركة بتصنيع املضافات اخلاصة 
لتصنيع البالستيك و املركبات املخصصة لتصنيع 

اللدائن والصناعات التحويلية للدائن.

 جنحت الشركة يف بناء عالقات استراتيجية طويلة 
املدى مع أهم منتجي البتروكيماويات ساعدت الشركة 

يف تبوء موقع ريادي يف السوق.

 لديها شراكة إستراتيجية يف اململكة العربية السعودية مع 
شركة BASF )أكبر شركة يف العالم يف قطاع الكيماويات(.

 تتمثل القاعدة الصناعية للشركة بوجود 4 مصانع يف 
ثالث دول: اململكة العربية السعودية، االمارات، وتركيا.

"شريك فاعل للتطوير واإلبداع 
التقني"

 ماسترباتش: )أبيض-أسود-ملون(.

 املضافات: مضاد لألكسدة، واق من األشعة الفوق 
بنفسجية، مانع لاللتصاق، أفالم متعددة الطبقات 

.)BOPP(

 املركبات: مركبات بولي ايثيلني عالي الكثافة، مركبات 
البوليسترين، مركيات البولي بروبولني.        

(formerly Constab Middle East Polimer)
Astra Polymer Free Zone, Turkey 

Astra Speciality Compounds, India

"من الشركات الرائدة في إنتاج 
الماسترباتش ومركبات اللدائن والملونات 

البالستيكية والمضافات البالستيكية 
األخرى"

الصورة: مصنع أسترا ملركبات اللدائن - جبل علي.
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التطورات في عام 2014

البحث
والتطوير

مت تأسيس شركة جتارية يف تركيا يف خطوة تهدف إلى 
مساعدة الشركة يف التواجد يف السوق التركي بشكل 

أقوى.

مت انشاء مركز أبحاث وتطوير األلوان يف دولة االمارات 
العربية املتحدة بهدف تطوير منتجات جديدة تساعد 

الشركة يف االستجابة لرغبات العمالء بشكل أسرع 
وأفضل.

مت تطوير خلطات جديدة لزيادة عدد املنتجات وتنوعها 
بهدف مواكبة اخر متطلبات السوق. وقد قامت شركة 
أسترا ملركبات اللدائن - املنطقة احلرة – تركيا )شركة 

تابعة(  بتعزيز محفظة منتجاتها من خالل تطوير منتجات 
جديدة.

مشروع الهند
 يضيف مشروع الشركة يف الهند مزايا تنافسية جديدة 

للشركة متكنها من استهداف أسواق منطقة شرق اسيا، 
باالضافة إلى ذلك سيشكل املشروع مركزا متخصصا 

ملجال األبحاث والتطوير.

 شهد هذا العام بداية العمل بانشاء املصنع.

 ومن املتوقع أن يبدأ االنتاج التجريبي يف نهاية عام 20١5.

"مركز جديد لألبحاث والتطوير متخصص 
بمنتجات األلوان"

"عالقات الشركة 
االستراتيجية طويلة 

المدى مع أهم منتجي 
البتروكيماويات ساعدتها 

في تبوء موقع ريادي 
في السوق"

الصورة: مصنع أسترا ملركبات اللدائن - جبل علي
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"المساهمة في تطوير سبل حماية 
الصناعة النباتية لتحقيق مفهوم الزراعة 

المستدامة"
الصورة: مصنع أسترا نوفا - تركيا.

نظرة عامة

 أُسست الشركة يف عام ١٩88م كمورد للكيميائيات 
الزراعية واألسمدة.

 متتلك الشركة شبكة توزيع مترامية األطراف تشمل 
إحدى وعشرون دولة.

 تلتزم الشركة باملعايير الدولية املتعلقة بصناعة األسمدة 
والكيمياويات الزراعية مثل معايير منظمة األغذية 
والزراعة العاملية ) FAO( و اللجنة الدولية التعاونية 

لتحليل املبيدات )CIPAC(  املركز الدولي لتطوير 
األسمدة ) IFDC (. كما تطبق الشركة املعايير الدولية 

.)US EPA(  وفق معايير الوكالة األمريكية حلماية البيئة

 وتعمل الشركة كشريك مؤثر ميكن اإلعتماد عليه للشركات 
الدولية التي تتستهدف سوق منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.

 استطاعت الشركة من خالل قربها وتفهمها العميق 
الحتياجات املزراعني املساهمة يف تطوير سبل حماية 

الصناعة النباتية لتحقيق مفهوم الزراعة املستدامة.

مورد وُمنتج لـ :

 املواد الكيميائية الزراعية  األسمدة

 البذور    مبيدات صحة عامة

"شبكة توزيع واسعه 
النطاق تخدم 21 دولة"

شركاء عالميين: منتجات الشركة:

حائزة على شهادات من:

عة تابعة: شركات مصنِّ
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التطورات في عام 2014

 جنحت الشركة يف االرتقاء باملستوى االنتاجي من حيث 
الكم واجلودة خلط انتاج السماد احملبب، مما ساهم يف 
تعزيز مكانة الشركة يف السوق كمورد معتمد لألسمدة 

احملببة.

قامت الشركة بتكثيف حضورها وتواجدها يف عدد من 
األسواق مثل عمان ومصر واملغرب من خالل تقدمي 

منتجات جديدة بينما حافظت على متركزها القوي يف 
أسواقها الرئيسية متمثلة باململكة العربية السعودية 

واجلزائر وتركيا.

عملت الشركه على تطوبر عمليات االنتاج يف مختلف 
اخلطوط بهدف رفع مستوى األمتتة يف عمليات التصنيع.

أثمرت جهود األبحاث والتطوير عن إبتكار منتج جتريبي 
فريد من نوعه باالضافة إلى االستمرار يف تسجيل 

منتجات جديدة لطرحها يف األسواق مستقبال.

 بدأت الشركة بتعزيز قطاع البذور من خالل تطوير عدة 
حقول جتارب. وقد مت االنتهاء من إنشاء أول محطة 

جتريبيه يف اخلرج وقد بدأ التشغيل فيها على أن يتم بدء 
األعمال يف محطات أخرى يف العام القادم.

جنحت أسترا نوفا ) شركة تابعه الستراكيم يف تركيا( 
يف التوسع يف السوق التركي بشكل أقوى باالضافة إلى 

توسعة رقعة مبيعاتها لتتعدى حدود تركيا.

"قامت الشركة بتكثيف حضورها 
وتواجدها في عدد من األسواق 

مثل ُعمان ومصر والمغرب من 
خالل تقديم منتجات جديدة بينما 

حافظت على تمركزها القوي 
"من خالل جهود األبحاث والتطوير، نجحت في أسواقها الرئيسية"

الشركة في إبتكار منتج تجريبي جديد"

الصورة: مختبر آستراكيم - الدمام.
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406

لمحة عن قطاع الصناعات الحديدية والطاقة

189

28

مبيــــعات التصـــدير*

الشركات التابعة لهذا القطاع:

16%

339%

60%

*يتضمن كذلك عمليات اإلنتاج والتصنيع خارج اململكة.

لت إيرادات قطاع الصناعات  "مثَّ
الحديدية والطاقة 21 % من اجمالي 

االيرادات. وشهد هذا القطاع نمو 
اإليرادات بنسبة 16 % خالل عام 

2014 مدعوما ببدء النشاط التجاري 
لـ )شركة التنمية لصناعة الحديد( 

بالعراق"

مليون
ريال سعودي

اإلستثمارات الرأسمالية

مليون
ريال سعودي

مليون
ريال سعودي

اإليـــــــــرادات

37 الصناعات
الحديدية والطاقة
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1

2

عمالء عالميين:منتجات الشركة:نظرة عامة

الشهادات:

 أُسست شركة املصنع العاملي ألنظمة املباني يف عام 
١٩٩3 ميالدي.

 تهدف الشركة يف استراتيجيتها أن تكون مورداً متكاماًل 
لكل احتياجات أنظمة املباني احلديدية وصناعة 

الهياكل احلديدية من التصميم فالتصنيع فالتنفيذ.

 تعتبر الشركة من املنتجني الرئيسني يف صناعة املباني 
والهياكل احلديدية، حيث قامت الشركة بانتاج أكثر من 

عشرة آالف مبنى يف خمس وثالثني دولة.

 تفخر الشركة بسجل حافل يف تنفيذ مشاريع ذات طابع 
هندسي معقد والتي يتطلب تنفيذها قدرات هندسية 

وانتاجية وتنفيذية فريدة من نوعها.

توريد وتنفيذ:

 أنظمة مباني حديدية. 

 الهياكل احلديدية.

 مشاريع متخصصة. 

خط اللحام اآللي، مصنع الشركة بالرياض.

مصنع الشركة باجلبيل.

"شريك فاعل في مشاريع 
المملكة التنموية"

الصورة: مدينة امللك عبد اهلل الرياضية - جدة

2
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 املنافسة الشديدة يف السوق، باالضافة إلى الزيادة يف 
تكلفة العمالة مصحوبة بالتزام الشركة التام بالوفاء 

بالتزاماتها القائمة نحو عمالئها مهما كانت الظروف، قد 
ساهمت مجتمعة بالتأثير على ربحية الشركة.

التطورات في عام 2014

 مت البدء ببرامج معينة بهدف حتسني وضع الشركة 
التنافسي. من هذه البرامج برنامج شمولي لتطوير 

.ASPIRE النواحي التشغيلية

 استطاعت الشركة تنفيذ مشروع رياضي فريد من نوعه 
يف مدينة امللك عبد اهلل الرياضية بجدة، متجاوزة بذلك 

الكثير من الصعوبات الهندسية والتقنية التي شكلت 
حتديا حقيقيا حتى بالنسبة للمصنعني الدوليني أصحاب 

الباع الطويل يف هذا املجال.

 كما امتت الشركة تنفيذ مشروع مميز اخر يف مركز امللك 
عبداهلل املالي )مركز املؤمترات(.

قامت الشركة بتسجيل شركة استرا للصناعات الثقيلة 
كشركة تابعة لها لتخصص مصنع الشركة يف اجلبيل 
لصناعات احلديد الثقيلة او التي تتسم بالصعوبة من 

حيث التصميم أو التصنيع. 

 جنحت الشركة يف جتديد اعتماداتها من قبل:

.”AISC“ املعهد األمريكي للحديد البناء

.”ASME“ اجلمعية األمريكية للهندسة امليكانيكية

.”ISO“ منظمة املعايير الدوليه

"الخبرات التقنية والتصنيعية  أتاحت للشركة 
القدرة على مواكبة خطة التنمية للمملكة 
حيثما كانت، واالنتقال بسالسة من النجاح 

في تنفيذ مشاريع صناعة النفط والغاز إلى 
تنفيذ المشاريع الحديثة في قطاع النقل 

والمنشآت الرياضية"

الصورة: مركز املؤمترات، مركز امللك عبد اهلل املالي - الرياض
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منتجات الشركة:نظرة عامة
 تقع الشركة يف جنوب العراق وقد بدأت التشغيل 

التجاري يف ديسمبر 20١3.

 يتمثل نشاط الشركة يف صهر خردة احلديد ومن ثم 
صب الكتل احلديدية، ودرفلة حديد التسليح املستخدم 

يف البناء والتشييد.

 وفرة يف املواد اخلام )خردة احلديد( بأسعار منافسة 
بالنسبة لألسعار العاملية.

 شركة التنمية هي املُصنِّع الوحيد للحديد يف جنوب العراق.

 يحتوي املصنع على معدات أوروبية تشمل فرن الصهر 
الكهربائي وخط صب الكتل احلديدية وخط الدرفلة.

 املشروع عبارة عن مجمع صناعي يحتوي أيضا على 
وحدات مساندة مثل محطة أكسجني ومحطة معاجلة 

مياه ومحطة للطاقة.

 قضبان حديد التسليح.

 الكتل احلديدية.

12

املنتج النهائي، حديد التسليح.محطة تنقية الغبار، التنميه لصناعة احلديد - العراق.

خط الدرفلة، التنمية لصناعة احلديد - العراق
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التطورات في عام 2014

واجهت الشركة حتديات كبيرة يف عام 20١4 بسبب 
التوترات السياسية يف العراق والتي أثرت بشكل سلبي 
على قطاع األعمال واالقتصاد يف البالد. كما أدى عدم 

اعتماد امليزانية إلى تعثر مشاريع البنية التحتية الرئيسية، 
مشكاًل بذلك تراجع للطلب على حديد الصلب وارتفاع 

مخاطر االئتمان، حيث دفعت هذه الظروف نحو تخفيض 
كميات االنتاج مؤثرة بشكل سلبي على معدل اإلنتاجية.

مت توقف معمل الصهر خالل النصف األول من العام 
نتيجة اندالع حريق فيه. استطاعت الشركة امتام عملية 

االصالح بتكلفة حول ٩ ماليني ريال سعودي، وهي 
مشمولة بالتغطية التأمينية.

استثمرت الشركة الفترة الزمنية الناجتة عن تخفيض 
كميات االنتاج يف حتسني جودة املنتجات، وتنفيذ عمليات 

االصالح والصيانة.

 عززت الشركة فريقها االداري باالضافة إلى االستعانة 
بخبرات اوروبيه لتطوير عمليات االنتاج وحتسني اجلودة.

جنحت الشركة يف الوصول إلى مستوى أعلى من اجلودة 
حيث أنها أصبحت الوحيدة محليا القادرة على انتاج 

املعيار البريطاني 444٩، والذي يتمتع بخصائص فيزيائية 
أفضل.

استطاعت الشركة أن تبني قاعدة من العمالء من 
قطاعات مختلفة ومتنوعة مثل القطاع احلكومي، 

اخلاص، املقاولني و جتار حديد البناء.

"أصبحت الشركة الوحيدة 
محليًا القادرة على انتاج المعيار 

البريطاني 444٩"
الصورة: فرن إعادة التسخني خلط الدرفلة، 

التنمية لصناعة احلديد - العراق
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نظرة عامة
 تأسست الشركة يف األردن عام 20١0.

 وهي شركة قابضة تستثمر يف مشاريع توليد الطاقة 
يف العراق حيث متتلك استرا الصناعية 76% منها، 

ومجموعة املسيرة الدولية %24.

 وقعت استرا للطاقة عقد تأجير مولدات كهرباء مع 
شركة التنمية لصناعات احلديد بهدف توفير الطاقة 

الكهربائية لشركة التنمية للحديد.

1

محوالت الطاقة، شركة أسترا للطاقة - العراق.مولدات الطاقة، شركة أسترا للطاقة - العراق.
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قطاعات أخرى

سعيًا من المجموعة في البحث عن إستثمارات جديدة ضمن قطاعات 
صناعية واعدة وبالتزامن مع دعم المملكة لصناعة التعدين، قامت 

مجموعة أسترا الصناعية بتأسيس شركة أسترا للتعدين المملوكة من قبل:

60% 40%

THARAWAT
MINING

"أول مشروع لشركة أسترا للتعدين 
هو مصنع كربونات الكالسيوم 

بالخرج"

49 قطاعات
أخرى



نظرة عامة
 تعمل أسترا للتعدين يف استكشاف اخلامات واملعادن 

يف اململكة العربية السعودية و إنشاء مصانع ملعاجلتها 
والتي بدورها متكن من تطوير الصناعات التحويلية يف 

البالد.

 تعمل الشركة حاليا على مشروع اجلير احلي واجلير 
املطفأ )كربونات الكالسيوم( يف املنطقة الصناعية يف 

منطقة اخلرج.

 تبلغ الطاقة اإلنتاجية املتوقعة ٩٩ ألف طن من اجلير 
احلي و66 ألف طن من اجلير املطفأ وتستخدم 

كربونات الكالسيوم يف العديد من املجاالت الصناعية 
مثل البناء والتشييد. 

 واجه املشروع بعض التأخير يف التشييد وذلك بسبب 
الفترة الزمنية التي احتاجتها الشركة للحصول على 

الترخيص الصناعي و احلصول على فسح البناء.

 بدأ العمل يف تنفيذ املشروع بالتزامن مع أمتام عمليات 
شراء اآلالت واملعدات.

 ومن املتوقع أن يبدأ االنتاج التجريبي  يف الربع األول 
من عام 20١6 ميالي.

منتجات الشركة
 اجلير احلي

 اجلير املطفي

1

12

2

إستخدامات اجلير يف عملية صهر احلديد.إستخدامات اجلير يف البناء.
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(All amounts in Saudi Riyals 
unless otherwise stated)

20142013إيضاح

املوجودات
موجودات متداولة:

4207.707.82٩١٩7.320.536نقد وما يعادله
5١.046.١32.070١.005.706.022ذمم مدينة

٩56.736.١4١60.66٩.75١مطلوب من أطراف ذوي عالقة
67١٩.066.7١6788.١77.878مخزون

7١٩٩.258.226208.706.260مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
2.228.٩00.٩822.260.580.447

موجودات غير متداولة:
82.522.8802.3١5.3١8استثمارات يف شركات تابعة غير موحدة وشركات زميلة

١0١.438.632.553١.325.828.587ممتلكات ومصنع ومعدات
١١44.054.8١١44.054.8١١الشهرة

١2١5.27٩.0١8١2.737.5١٩موجودات غير ملموسة
١.500.48٩.262١.384.٩36.235

3.72٩.3٩0.2443.645.5١6.682مجموع املوجودات

املطلوبات
مطلوبات متداولة:

١3١.066.١33.425٩43.055.4١١تسهيالت مرابحة وتورق
7.346.2488.٩٩5.04١أوراق دفع
١5٩.7١2.45١١32.٩65.٩67ذمم دائنة

٩١0.٩34.86043.384.726مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة
١42١5.7١0.536١٩8.275.26٩مستحقات ومطلوبات أخرى

١536.٩45.7١634.8٩3.270مخصص الزكاة وضريبة الدخل
١.4٩6.783.236١.36١.56٩.684

مطلوبات غير متداولة:
٩366.2١4.44332٩.١06.832مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

١68٩.0١3.١5475.803.385مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
-١750.١65.٩76قروض طويلة األجل 

2.002.١76.80٩١.766.47٩.٩0١مجموع املطلوبات

قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر

)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

كما يف 3١ ديسمبر
20142013إيضاححقوق امللكية

مساهمي الشركة:
74١.١76.47074١.١76.470  ١8رأس املال

١٩406.568.677406.568.677احتياطي نظامي
780.368.44282٩.734.060أرباح مبقاة

)١4.338.537()١4.338.537(أثر االستحواذ على حقوق أقلية مع االحتفاظ بالسيطرة
)68.506.٩43()67.487.656(احتياطي حتويل عمالت أجنبية
١.846.287.3٩6١.8٩4.633.727مجموع حقوق مساهمي الشركة

)١5.5٩6.٩46()١١٩.073.٩6١(حقوق األقلية
١.727.2١3.435١.87٩.036.78١مجموع حقوق امللكية

3.72٩.3٩0.2443.645.5١6.682مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
26التزامات محتملة وارتباطات

قائمة الدخل الموحدة
)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر
20142013إيضاح

١.٩١8.806.48١١.77١.426.340اإليرادات
)١.087.6١٩.68١()١.3١4.١73.348(تكلفة اإليرادات
604.633.١33683.806.65٩الربح االجمالي

مصاريف تشغيلية:
)305.68١.582()346.276.52١(20بيع وتسويق

)١87.240.4٩4()١7٩.380.0٩8(2١عمومية وإدارية
)١3.847.٩50()١٩.080.١04(أبحاث وتطوير

5٩.8٩6.4١0١77.036.633الدخل من العمليات الرئيسية
إيرادات )مصاريف( أخرى:

8207.5623١٩.١١7حصة الشركة يف صايف ربح الشركات التابعة غير املوحدة والشركات الزميلة
)28.3١6.874()42.476.734(نفقات مالية

62.3١8.332)7.840.٩26(22أخرى، بالصايف
٩.786.3١22١١.357.208الدخل قبل حقوق األقلية

٩٩.545.0274١.780.868خسارة عائدة إلى حقوق األقلية
١0٩.33١.33٩253.١38.076صايف الدخل للسنة

23ربحية السهم:
0.8١2.3٩الدخل من العمليات الرئيسية

١.483.42صايف الدخل للسنة

تعتبر اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 60 إلى رقم 82 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.تعتبر اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 60 إلى رقم 82 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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(All amounts in Saudi Riyals 
unless otherwise stated)

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر

20142013إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

١0٩.33١.33٩253.١38.076صايف الدخل للسنة

تعديالت لبنود غير نقدية:

١0١١١.236.٩١٩52.627.485استهالك

١25.845.٩276.054.02٩إطفاء

١6.840.530١5.244.088نفقات مالية - مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

)3١٩.١١7()207.562(8حصة الشركة يف ربح الشركات التابعة غير املوحدة والشركات الزميلة

)4١.780.868()٩٩.545.027(خسارة عائدة إلى حقوق األقلية

تغيرات يف رأس املال العامل:

)243.254.3٩١()40.426.048(ذمم مدينة

)5.56١.326(3.٩33.6١0مطلوب من أطراف ذوي عالقة

6٩.١١١.١6228.285.3٩2مخزون

)30.٩82.٩37(٩.448.034مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

)6.62٩.02٩(26.746.484ذمم دائنة

40.6١6.03٩)32.44٩.866(مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

١7.435.26730.0٩0.78٩مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

١6١3.20٩.76٩١١.606.828مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني، صايف

2١0.5١0.538١0٩.١35.058صايف النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

407.68١.75٩-استثمارات مرابحة

)236.١66.567()247.664.064(١0شراء ممتلكات ومصنع ومعدات

23.623.١7٩4.4٩٩.7٩5متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات، صايف

)3.587.667()8.387.426(١2موجودات غير ملموسة، صايف

١72.427.320)232.428.3١١(صايف النقد )املستخدم يف( الناجت من األنشطة االستثمارية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر

)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر

20١420١3إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

)73.468.842(١23.078.0١4تسهيالت مرابحة وتورق

-١750.١65.٩76قروض طويلة األجل، صايف

20.267.08١27.726.608مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

)25.57١.743()25.١38.62٩(١5الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة

)8.587.603()١.648.7٩3(أوراق دفع

)١2٩.705.882()١2٩.705.882(25توزيعات أرباح مدفوعة

)١.800.000()١.800.000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)3.003.807()3.٩3١.٩88(حقوق أقلية، صايف

)2١4.4١١.26٩(3١.285.77٩صايف النقد الناجت من )املستخدم يف( األنشطة التمويلية

٩.368.00667.١5١.١0٩صايف الزيادة يف نقد وما يعادله

١٩7.320.536١55.3١0.007نقد وما يعادله كما يف بداية السنة

)25.١40.580(١.0١٩.287احتياطي حتويل عمالت أجنبية

4207.707.82٩١٩7.320.536نقد وما يعادله كما يف نهاية السنة

معلومات إضافية عن أنشطة غير نقدية:

١6.840.530١5.244.088مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة - نفقات مالية

١527.١٩١.0752٩.٩32.500مخصص الزكاة وضريبة الدخل احملّمل على حقوق املساهمني

تعتبر اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 60 إلى رقم 82 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

تعتبر اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 60 إلى رقم 82 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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أرباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس املالإيضاح

أثر االستحواذ على 
حقوق األقلية مع 
االحتفاظ بالسيطرة

احتياطي حتويل عمالت 
أجنبية

التغيرات يف القيمة 
العادلة لتغطية مخاطر 

املجمــوعالتدفقات النقدية

1.894.633.727-)68.506.943()14.338.537(1741.176.470406.568.677829.734.060 يناير 2014

109.331.339---109.331.339--صايف الدخل للسنة

)129.705.882(---)129.705.882(--25توزيعات أرباح

)1.800.000(---)1.800.000(--مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1.019.287-1.019.287----فروقات حتويل عمالت أجنبية للشركات التابعة املوحدة

)27.191.075(---)27.191.075(--١5زكاة وضريبة دخل

1.846.287.396-)67.487.656()14.338.537(3١741.176.470406.568.677780.368.442 ديسمبر 20١4

١.842.328.٩١0)84.240()43.366.363(-174١.١76.470406.568.677738.034.366 يناير 2013

253.١38.076---253.١38.076--صايف الدخل للسنة

)١2٩.705.882(---)١2٩.705.882(--توزيعات أرباح

)١.800.000(---)١.800.000(--مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)١4.338.537(--)١4.338.537(---االستحواذ على حقوق أقلية مع االحتفاظ بالسيطرة

)25.١40.580(-)25.١40.580(----فروقات حتويل عمالت أجنبية  للشركات التابعة املوحدة

84.240 84.240-----التغير يف القيمة العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية

)2٩.٩32.500(--)2٩.٩32.500(--١5زكاة وضريبة دخل

 ١.8٩4.633.727-)68.506.٩43()١4.338.537(3174١.١76.470406.568.67782٩.734.060 ديسمبر 2013

تعتبر اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 60 إلى رقم 82 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر

)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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١-معلومات عامة
تتألف شركة مجموعة أسترا الصناعية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )مجتمعني "املجموعة"( من الشركة والشركات السعودية 
واألجنبية التابعة املوضحة أدناه. تشمل أنشطة الشركة الرئيسية إنشاء وإدارة وتشغيل واالستثمار يف املنشآت الصناعية 

)شريطة احلصول على موافقة من الهيئة العامة لالستثمار يف اململكة العربية السعودية على كل مشروع يراد إنشاؤه(.

إن الشركة هي شركة مساهمة سعودية، مرخصة مبوجب ترخيص استثمار أجنبي رقم 0١-030١١4٩8٩ صادر من قبل 
الهيئة العامة لالستثمار يف اململكة العربية السعودية يف مدينة الرياض وتعمل مبوجب سجل جتاري رقم ١0١006٩607 
صادر يف مدينة الرياض بتاريخ ٩ محرم ١40٩هـ )املوافق 22 أغسطس ١٩88(. إن عنوان الشركة املسجل هو ص.ب ١560، 
الرياض ١١44١، اململكة العربية السعودية. مت إدراج أسهم شركة مجموعة أسترا الصناعية يف سوق األسهم السعودية 
)"تداول"( بتاريخ ١7 شعبان ١42٩هـ )املوافق ١8 أغسطس 2008( من خالل طرح 30٪ من أسهم الشركة لالكتتاب العام.

تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة، والتي تعمل مبوجب سجل جتاري خاص بكل 
منها كما يلي:

بلد التأسيساسم الشركة التابعة
نسبة امللكية الفعلية
كما يف نهاية السنة

١00 ٪السعوديةشركة تبوك للصناعات الدوائية
متتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

١00 ٪األردنشركة تبوك الدوائية لألبحاث
١00 ٪السودانشركة تبوك الدوائية احملدودة

١00 ٪مصرشركة تبوك للصناعات الدوائية
١00 ٪مصرشركة تبوك للصناعات الدوائية مصر و شريكاتها

١00 ٪اجلزائرشركة تبوك ايرل اجلزائر

١00 ٪السعوديةشركة أسترا ملركبات اللدائن احملدودة
متتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

شركة  استرا بوليمرز السوق احلرة اماالت سانايا يف تيكاريت 
انونيم سيركيتي

١00 ٪تركيا)املسمى سابقاً  كونستاب الشرق األوسط ملركبات اللدائن(.
١00 ٪تركياشركة استرا ملركبات اللدائن بازارملا سان يف تك *

١00 ٪الهندشركة أسترا للمركبات املتخصصة، الهند محدودة خاصة

١00 ٪السعوديةشركة املصنع العاملي ألنظمة املباني احملدودة
متتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

١00 ٪السعوديةشركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة احملدودة 

بلد التأسيساسم الشركة التابعة
نسبة امللكية الفعلية
كما يف نهاية السنة

١00٪السعوديةشركة مجمع أسترا الصناعي احملدودة لألسمدة واملبيدات الزراعية )"أستراِكم"(

متتلك هذه الشركة الشركات األجنبية التابعة التالية:

١00٪اجلزائرشركة أسترا ِكم السعودية

١00٪املغربشركة أسترا ِكم املغرب

١00٪جزر برتش فيرجنشركة أغيس العاملية احملدودة

١00٪تركياشركة أستراِكم تركيا

١00٪سورياشركة أستراِكم سوريا

١00٪أوزبكستانشركة أستراِكم طشقند

50٪األردنشركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية - األردن

٩2.4٪تركياشركة أسترا نوفا - تركيا

١00٪أوكرانياشركة أستراِكم األوكرانية احملدودة

١00٪مصرشركة أستراِكم السعودية األردنية

١00٪مصرشركة أسترا الزراعية السعودية احملدودة

٩٩٪ُعمانشركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية واالستثمار

5١٪األردنشركة التنمية لصناعة احلديد

متتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

١00٪العراقشركة اإلمناء

76٪األردنشركة أسترا للطاقة احملدودة

متتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

١00٪العراقشركة الهالل اخلصيب لتوليد الكهرباء

60٪السعوديةشركة أسترا للتعدين احملدودة

مت تأسيس الشركة خالل عام 20١4.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر

)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة مبا يلي:

إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية واملستحضرات الدوائية.	 
إنتاج املركبات الكيميائية واملواد البالستيكية املضافة ومركزات األلوان ومنتجات بالستيكية أخرى.	 
اإلنشاءات احلديدية لألبنية الصناعية وهياكل األبنية.	 
إنتاج األسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات احلشرات الزراعية وجتارة اجلملة والتجزئة لألسمدة واألعالف ومبيدات 	 

احلشرات باإلضافة إلى تنفيذ عقود املشاريع الزراعية.
صناعة الكتل احلديدية وحديد التسليح وتوليد الطاقة الالزمة لهذا النشاط.	 
االستطالع عن جميع اخلامات واملعادن يف كافة مناطق اململكة فيما عدا األراضي واملناطق البحرية اخلارجة عن 	 

نطاق تطبيق نظام االستثمار التعديني واملنصوص عليها يف فقرة 8 من نظام االستثمار التعديني.

خالل السنة، مت دمج شركة مصنع البارق النتاج االدوية )البارق( مع شركة تبوك للصناعات الدوائية. كان البارق يف 
السابق مملوكة بنسبة ٩5٪ و 5٪ لشركة تبوك للصناعات الدوائية وشركة مجموعة استرا الصناعية، على التوالي.

تعمل املجموعة يف السودان من خالل شركتها التابعة، شركة تبوك الدوائية احملدودة. أن معدل التضخم املتراكم للثالث 
السنوات يف السودان جتاوز ١00٪ كما يف 3١ ديسمبر 20١4، إن هذا املؤشر باإلضافة إلى مؤشرات أخرى، نتج عنه 
إدراج السودان ضمن االقتصادات ذات التضخم املرتفع. إن االثر املالي للتضخم غير هام بالنسبة للقوائم املالية األولية 

املوحدة، مبوجب معيار احملاسبة الدولي رقم 2٩، التقارير املالية يف االقتصادات ذات التضخم املرتفع.

مت اعتماد هذه القوائم املالية األولية املوحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 6 جمادى األولى ١436ه 25 فبراير 20١5(.

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت إدراجها أدناه. مت تطبيق هذه السياسات بشكل 
منتظم على جميع السنوات املعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

2-1 أسس اإلعداد
أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً ملبدأ االستحقاق، وطبقاً ملعايير احملاسبة الصادرة 

عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

2-2  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على 
املالية،  القوائم  تاريخ  يف  كما  واملطلوبات  احملتملة  وااللتزامات  املوجودات  عن  واإلفصاح  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ 
وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصاريف خالل الفترة املالية. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهي 
تقوم  للظروف.  مناسبة  تعتبر  التي  املستقبلية  باألحداث  توقعات  تتضمن  أخرى  وعوامل  السابقة  اخلبرة  على  مبنية 

املجموعة بتقديرات وافتراضات تتعلق باملستقبل، والتي وفقاً لتعريفها، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلية. 

2-3  استثمارات

)ا( شركات تابعة
الشركات التابعة هي تلك التي لدى املجموعة القدرة على توجيه سياساتها املالية والتشغيلية للحصول على املنافع االقتصادية، 
والتي تنشأ عادة عند االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصويت يف الشركات التابعة. تتم مراعاة وجود تأثير حقوق التصويت 
املتوقعة القابلة للتنفيذ أو التحويل لتقييم ما إذا كان للمجموعة سيطرة على منشأة ما. يتم توحيد حسابات الشركات التابعة 
من تاريخ انتقال السيطرة إلى املجموعة ويتم التوقف عن توحيدها من تاريخ توقف السيطرة. مت قيد االستثمارات يف الشركات 

التابعة التي لم تكن جوهرية بالنسبة للقوائم املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية.

تستخدم طريقة الشراء احملاسبية لقيد شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء على أساس القيمة العادلة للموجودات 
املشتراة أو االلتزامات التي مت تكبدها أو حتملها كما يف تاريخ الشراء. تقيَّد زيادة تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة 
املجموعة يف صايف املوجودات املشتراة القابلة للتحديد كشهرة. يتم سنوياً اختبار الشهرة لتحديد أية خسائر ناجتة عن الهبوط 

يف القيمة، وتقيَّد بصايف التكلفة بعد حسم أي خسائر هبوط يف القيمة، إن وجدت.

إذا حصل تغير يف حصة الشركة يف الشركات التابعة دون أن يؤدي ذلك إلى فقد الشركة لسيطرتها فإنه يتم استخدام نسب 
حصص امللكية القائمة يف تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة حلساب كل من حصة الشركة وحصة حقوق األقلية غير املسيطرة 
يف صايف أصول الشركة التابعة، ويتم إجراء التسويات الالزمة لتحديد صايف الدخل املوحد وحصة حقوق األقلية يف صايف دخل 

الشركة التابعة، وال يتم إثبات أية مكاسب أو خسائر تنشأ عن التغيرات يف حصة السيطرة.

يتم استبعاد املعامالت بني شركات املجموعة واألرباح غير احملققة الناجتة عنها وكذلك األرصدة املتعلقة بها. ويتم كذلك استبعاد اخلسائر 
غير احملققة. يتم تعديل السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.

)ب(  شركات زميلة وشركات تابعة غير موحدة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون سيطرة وتكون نسبة ملكيتها تتراوح بني 20٪ إلى 
50٪ من حقوق التصويت. يتم قيد االستثمارات يف شركات زميلة وشركات تابعة غير موحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية 

وتقيَّد مبدئياً بالتكلفة.

تقيَّد حصة املجموعة يف ربح أو خسارة الشركات الزميلة والشركات التابعة غير املوحدة املتحققة بعد الشراء يف قائمة الدخل 
القيمة  تعديل  يتم  االحتياطيات.  الشراء يف حساب  بعد  الذي يحدث  االحتياطيات  التغير يف  تقيَّد حصتها يف  كما  املوحدة، 
الدفترية لإلستثمار باحلركة املتراكمة ملا بعد الشراء. عندما تكون حصة املجموعة يف خسائر شركة زميلة مساوية حلصتها يف 
الشركة الزميلة أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غير مضمونة، ال تقيَّد املجموعة أية خسائر إضافية، ما لم تتكبد أية التزامات 

أو تسديدات نيابة عن الشركة الزميلة.

يتم استبعاد األرباح غير احملققة من املعامالت بني املجموعة وشركاتها الزميلة إلى حد حصة املجموعة يف الشركات الزميلة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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2-4 التقارير القطاعية
)أ( القطاع التشغيلي

القطاع التشغيلي هو مجموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت التي:
تعمل يف أنشطة تدر إيرادات،

تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع املصادر و تقييم األداء،
وتتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

)ب( القطاع اجلغرايف
القطاع اجلغرايف هو مجموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت التي تقوم بأنشطة تدر إيرادات يف منطقة اقتصادية 

محددة تخضع ملخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل يف مناطق اقتصادية أخرى.

2-5  حتويل العمالت األجنبية
)أ( العملة الرئيسية

تظهر البنود يف القوائم املالية املوحدة للشركة بالريـال السعودي وهو العملة الرئيسة للشركة.

)ب( معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ تلك 
املعامالت. يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك املعامالت وكذلك الناجتة من حتويل املوجودات 
واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما يف نهاية العام ضمن قائمة الدخل 

املوحدة. 

)ج( شركات املجموعة
يقيَّد الناجت عن حتويل املراكز املالية ونتائج األعمال للشركات األجنبية التابعة أو الزميلة التي تكون عملتها الرئيسة غير 

الريـال السعودي إلى الريـال السعودي كما يلي:

حُتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املالي.
حُتّول اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف.

حُتّول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.

تدرج التعديالت املتراكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات األجنبية التابعة والزميلة إلى الريـال السعودي، إذا 
كانت جوهرية، كبند منفصل ضمن حقوق امللكية.  

يتم حتويل توزيعات األرباح املستلمة من شركة زميلة أو تابعة بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق حتويل العملة 
األجنبية احملققة يف قائمة الدخل املوحدة.

عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية الزميلة أو التابعة، يتم قيد فروق حتويل العمالت األجنبية 
املقيدة يف حقوق امللكية ضمن قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو البيع.

2-6  نقد وما يعادله

يشتمل النقد وما يعادله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل 
ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء.

2-7  استثمارات مرابحة

تشتمل استثمارات املرابحة على استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة تستحق خالل فترة من ثالثة أشهر أو أكثر وال تزيد عن سنة 
من تاريخ الشراء. يتم قيد إيراد العمولة وفقاً ألساس االستحقاق وذلك باستخدام معدل العمولة املتفق عليه.

2-8  ذمم مدينة

تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها. يتم عمل مخصص للديون املشكوك يف 
حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن املجموعة من حتصيل جميع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية 
للذمم املدينة. يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند "مصاريف بيع وتسويق". عندما تكون الذمم املدينة 
غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها. تقيَّد أية مبالغ تسترد يف وقت الحق لذمم مت شطبها 

بقيد دائن على "مصاريف بيع وتسويق" يف قائمة الدخل املوحدة.

2-9  إيرادات مستحقة

تشتمل اإليرادات املستحقة على اإليرادات املكتسبة التي لم يصدر بها فواتير حتى نهاية السنة. يتم إصدار الفواتير املتعلقة بهذه 
اإليرادات خالل الفترة الالحقة. مت تصنيف الرصيد حالياً ضمن بند الذمم املدينة.

2-10  مخزون

يقّيد املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحّدد سعر التكلفة على أساس متوسط التكلفة 
املرجح. تشتمل تكلفة املنتجات تامة الصنع على املواد األولية والعمالة وتكاليف التصنيع غير املباشرة.

ر يف سياق األعمال العادية، ناقصاً تكاليف استكمال العملية ومصاريف البيع. ميثل صايف القيمة القابلة للتحقق سعر البيع املقدَّ

2-11  ممتلكات ومصنع ومعدات

تظهر املمتلكات واملصنع واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات املتراكمة، ما عدا إنشاءات حتت التنفيذ، والتي تظهر بالتكلفة. 
ال يتم استهالك األراضي. يحّمل االستهالك على قائمة الدخل املوحدة على أساس طريقة القسط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه 

رة لها كما يلي: املوجودات على مدى االعمار اإلنتاجية املقدَّ

عدد السنوات
١0-33مباني

4-١0حتسينات على مباني مستأجرة
5- ١2.5آالت ومعدات

3-١0 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية 
4سيارات

4برامج حاسب آلي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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د األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة. حتدَّ

ر لألصل، يف قائمة الدخل املوحدة  تقيَّد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية، التي ال تزيد جوهرياً من العمر اإلنتاجي املقدَّ
عند تكبدها. يتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة، إن وجدت، ويتم استبعاد األصل الذي مت استبداله.

2-12  الهبوط يف قيمة املوجودات غير املتداولة

يتم مراجعة املوجودات غير املتداولة فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما تشير احلاالت أو التغير يف الظروف إلى أن 
القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن الهبوط يف القيمة، والتي متثل الزيادة يف 
القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، 
أيهما أعلى. لغرض تقدير مقدار  الهبوط يف القيمة، يتم جتميع املوجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات 
نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة هبوط الشهرة سنوياً كما يتم مراجعة املوجودات غير املتداولة 
األخرى بخالف الشهرة، والتي سبق أن حدث هبوط يف قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل فترة 
مالية. إذا ما مت الحقاً عكس خسارة الهبوط يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املدرة للنقد 
ل لقيمتها القابلة لالسترداد، على أالَّ يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط يف  إلى التقدير املعدَّ
قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقد يف السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط يف القيمة فوراً كإيرادات 

يف قائمة الدخل األولية املوحدة.

2-13  موجودات غير ملموسة

متثل املوجودات غير امللموسة، عدا عن الشهرة، رسوم التسجيل والترخيص، ويتم إطفاؤها باستخدام طريقة القسط 
الثابت على مدة 5 سنوات.

2-14  القروض

يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت. يتم رسملة تكاليف القروض 
إنتاج املوجودات املؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل تكاليف  أو  أو إنشاء  باقتناء  التي ترتبط مباشرة 

القروض األخرى على قائمة الدخل املوحدة.

2-15  مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم قيد مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية من 
قبل املجموعة وشركاتها التابعة السعودية ويحمل على قائمة الدخل املوحدة. يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على أساس القيمة 
احلالية للمكافأة املكتسبة املستحقة للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما يف تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. يتم 
إحتساب املبالغ املسددة عند نهاية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخيرة وعدد سنوات خدماتهم املتراكمة، 

كما هو موضح يف األنظمة املعمول بها يف اململكة العربية السعودية.

تقوم الشركات التابعة األجنبية حالياً بتكوين مخصص مقابل مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا األخرى وذلك طبقاً 
لقوانني الدول التي متارس فيها نشاطاتها. ال توجد برامج تقاعد ممولة أو غير ممولة للشركات التابعة األجنبية.

2-16  ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات مبالغ املطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء مت إصدار فواتير مبوجبها إلى املجموعة، أو ال.

2-17  الزكاة وضريبة الدخل

تخضع املجموعة للزكاة وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"( وذلك فيما يتعلق باملساهمني السعوديني كما تخضع 
لضريبة الدخل فيما يتعلق باملساهمني األجانب. يتم حتميل مخصصات الزكاة وضريبة الدخل علي حسابات حقوق امللكية 
للمساهمني السعوديني واألجانب، على التوالي. يتم تسجيل املبالغ اإلضافية املستحقة مبوجب التسويات النهائية، إن وجدت، 
عند حتديدها. بالنسبة للشركات التابعة خارج اململكة العربية السعودية، يتم احتساب ضريبة الدخل وفق أنظمة وقوانني ضريبة 

الدخل املطبقة يف كل دولة، إذا تطلب األمر، وتسجل قي قائمة الدخل املوحدة.

يتم إثبات ضريبة الدخل املؤجلة، والتي تنتج عن جميع الفروقات املؤقتة اجلوهرية بني الدخل احملاسبي والدخل الضريبـي، 
وذلك يف الفترة التي تنشأ فيها تلك الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس الفروقات املؤقتة املتعلقة بها. يتم إثبات موجودات 
ضريبة الدخل املؤجلة املتعلقة باخلسائر املدورة إلى احلد الذي يحتمل عنده توفر دخل مستقبلي خاضع للضريبًة ملقابلة تلك 
اخلسائر الضريبية املدورة والتي ميكن االستفادة منها. يتم حتديد ضريبة الدخل املؤجلة بإستخدام شرائح الضريبة املطبقة كما 
يف تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة ويتوقع أن يتم تطبيقها عند حتقق موجودات ضريبة دخل مؤجلة أو تسوية مطلوبات ضريبة 
دخل مؤجلة. لم تكن ضريبة الدخل املؤجلة التي نتجت عن تلك الفروقات املؤقتة جوهرية، ولذلك، لم يتم قيدها يف نهاية السنة.

تقوم املجموعة وشركاتها التابعة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة يف اململكة 
العربية السعودية، وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.

2-18  مخصصات

يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى املجموعة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناجت عن حدث سابق، وهناك إحتمال كبير 
الستخدام املوارد لتسوية هذا االلتزام مع إمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.

2-19  اإليرادات

يتم  اخلدمات.  تقديـم  عند  أو  ذلك،  األمر  تطلب  إن  العمالء،  قبل  من  وقبولها  املنتجات  تسليم  عند  اإليرادات  إثبات  يتم 
قيد اإليرادات بالصايف بعد حسم اخلصومات التجارية وخصومات الكميات، إن وجدت، وبعد إستبعاد املبيعات بني شركات 

املجموعة. يتم قيد إيراد حقوق االمتياز باستخدام أساس االستحقاق وفقاً ملا تنص عليه االتفاقيات.

يتم إثبات إيرادات العقود بطريقة نسبة اإلجناز. حتدد نسبة اإلجناز مبقارنة تكاليف العقد املتكبدة حتى تاريخه مع إجمالي 
رة وخسائر العقود غير املنجزة. إن وجدت، يف الفترة التي  رة. يتم إثبات التغيرات يف تكاليف العقود املقدَّ تكاليف العقد املقدَّ
حتدد فيها. يتم إثبات اخلسارة املتوقعة فوراً عندما يكون من احملتمل أن تزيد إجمالي تكاليف العقد على إجمالي إيرادات 
رة التي تزيد على املبالغ التي صدرت بها فواتير، إن وجدت، ضمن املوجودات املتداولة.  العقد. يتم إثبات التكاليف واألرباح املقدَّ
رة، إن وجدت، ضمن املطلوبات املتداولة. كما يتم إثبات املبالغ التي صدر بها فواتير تزيد على التكاليف املتكبدة واألرباح املقدَّ

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر
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2-20  مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية

تشتمل مصاريـف البيع والتسويق والعمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغير املباشرة التي ال تكون بالضرورة جزءاً 
من تكلفة املبيعات وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها. توزع هذه التكاليف بني مصاريف البيع والتسويق والعمومية 

واإلدارية وتكلفة اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

2-21  مصاريف البحث والتطوير

يتم حتميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل املوحدة يف الفترة التي يتم تكبدها فيها.

2- 22  عقود إيجار تشغيلية

يتم حتميل مصاريف اإليجار مبوجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة على مدى فترة العقد.

2-23  توزيعات أرباح

تقيَّد توزيعات األرباح يف القوائم املالية املوحدة يف الفترة التي يتم املوافقة عليها من قبل مساهمي الشركة.

2-24  ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم  للسنتني املنتهيتني يف 3١ ديسمبر 20١4 و 20١3 بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصايف 
الدخل للسنة لكل سنة على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل هذه السنوات.

2-25  إعادة تصنيف

للسنة  املالية  القوائم  تتوافق مع طريقة عرض  لكي  املقارنة،  املوحدة  املالية  القوائم  املبالغ يف  إعادة تصنيف بعض  مت 
احلالية.

3 -األدوات المالية وإدارة المخاطر

إن أنشطة املجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه املخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة، 
يركز  السيولة.  ومخاطر  االئتمان  السعر(، مخاطر  ومخاطر  العمولة  لسعر  النقدية  والتدفقات  العادلة  القيمة  مخاطر 
برنامج إدارة املخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات 

السلبية احملتملة على األداء املالي للمجموعة. 

تتم إدارة املخاطر من قبل اإلدارة العليا. إن أهم أنواع املخاطر مت إدراجها أدناه.

تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املالي املوحدة النقد وما يعادله والذمم املدينة واستثمارات يف شركات 
تابعة غير موحدة وزميلة وتسهيالت مرابحة وتورق وقروض طويلة األجل وأوراق الدفع وذمم دائنة. إن طرق القيد املطبقة 

واخلاصة بهذه البنود مت اإلفصاح عنها ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.

يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية وإثبات الصايف بالقوائم املالية املوحدة عندما يكون لدى املجموعة 
حقاً قانونياً يف إجراء املقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصايف أو إثبات املوجودات واملطلوبات يف نفس الوقت.

3-1  مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير يف قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم 
والدينار  اإلماراتي  والدرهم  واليورو  التركية  والليرة  األمريكي  والدوالر  السعودي  بالريـال  اجلوهرية هي  املجموعة  معامالت 

األردني واجلنيه املصري واجلنيه السوداني.

متارس املجموعة عملها علي نطاق دولي وهي معرضة ملخاطر العملة التي تنتج من التعرض لعمالت مختلفة. لدى املجموعـة 
أيضاً إستثمارات يف شركة أجنبية تابعة وشركة أجنبية زميلة والتي تتعرض صايف موجوداتها ملخاطر تغير أسعار العمالت. 
تتمثل تلك املخاطر حالياً يف تذبذب أسعار حتويل العملة بني الريـال السعودي وبني اجلنيه السوداني والليرة التركية والدينار 
األردني وعمالت أخرى. يتم قيد أثر هذه التعرضات يف بند منفصل ضمن بند حقوق املساهمني يف القوائم املالية املوحدة 

املرفقة.

3-2  مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة هي التعرضات ملخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تذبذب أسعار العمولة 
تنتج بشكل رئيسي من  العمولة على املجموعة  للمجموعة. إن مخاطر سعر  النقدية  والتدفقات  املالي  املركز  السوق على  يف 

تسهيالت مرابحة وتورق وقروض طويلة األجل، والتي لها أسعار عمولة عائمة ويتم مراجعتها بشكل دوري.

3-3  مخاطر السعر

إن مخاطر السعر هي مخاطر تعرض قيمة األداة املالية للتقلبات نتيجة للتغيرات يف أسعار السوق سواًء كانت تلك التغيرات 
ناجتة عن عوامل متعلقة باألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات املتداولة يف السوق. إن املجموعة غير معرضة 

حالياً ملخاطر السعر.

3-4  مخاطر االئتمان

إن مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف األخر خلسارة مالية. 
يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. تقيَّد الذمم املدينة بعد خصم مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها.

3-5  مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه منشأة ما صعوبات يف تأمني السيولة الالزمة ملقابلة اإللتزامات املتعلقة باألدوات 
املالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار 
ارتباطات  أية  ملقابلة  إئتمانية،  تسهيالت  من خالل  كافية،  سيولة  توفر  من  دوري  بشكل  التأكد  طريق  عن  السيولة  مخاطر 

مستقبلية.

3-6  القيمة العادلة

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك وتتم بنفس 
شروط التعامل مع أطراف مستقلة. وحيث أنه يتم جتميع األدوات املالية للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية، قد تنتج 
فروقات بني القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة 

ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر
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4 -نقد وما يعادله

20١420١3

205.282.002١٩5.8٩١.454نقد لدى البنوك

2.425.827١.42٩.082نقد يف الصندوق

207.707.82٩١٩7.320.536

5 -ذمم مدينة

20١420١3

١.064.205.658٩7٩.576.548ذمم مدينة - جتارية

١7.6١2.74455.١١3.٩٩١إيرادات مستحقة لم تصدر بها فواتير

١.08١.8١8.402١.034.6٩0.53٩

)28.٩84.5١7()35.686.332(ناقصاً: مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها

١.046.١32.070١.005.706.022

6 -مخزون

20١420١3

384.005.١٩7433.7١7.432مواد أولية ومواد تغليف

276.6٩4.7١52٩4.278.8١3منتجات تامة الصنع

26.5١4.١٩322.870.222أعمال حتت التنفيذ

١١.830.٩323.202.732بضاعة يف الطريق

40.0٩١.57342.5١١.634قطع غيار ومستهلكات )غير مخصصة للبيع(

73٩.١36.6١07٩6.580.833

)8.402.٩55()20.06٩.8٩4(ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة احلركة

7١٩.066.7١6788.١77.878

7 -مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى

20١420١3
١03.480.407١30.702.78٩دفعات مقدمة للموردين

48.087.3434٩.5١5.0٩5مصاريـف مدفوعة مقدماً
١4.٩77.37١١3.27٩.274ذمم موظفني

2١.87٩.53١4.٩67.36٩تأمينات مستردة ومطالبات تأمني
١0.833.574١0.24١.733ضرائب قيمة مضافة و أخرى

١٩٩.258.226208.706.260

8 - استثمارات في شركات تابعة غير موحدة وشركات زميلة
نسبة امللكية

 20١420١3

شركات تابعة غير موحدة:

١00٪١00٪تبوك الدوائية احملدودة – بولندا

١00٪١00٪شركة تبوك الدوائية – فرنسا

١00٪١00٪شركة تبوك الدوائية – جمهورية التشيك

شركات زميلة:

4٩٪4٩٪شركة ماسترا الزراعية – جمهورية مصر العربية

4٩٪4٩٪شركة أسترا الزراعية احملدودة – جمهورية اليمن

فيما يلي ملخصاً للتغير يف حصة املجموعة يف الشركات التابعة غير املوحدة والشركات الزميلة:

20١420١3
2.3١5.3١8١.٩٩6.20١الرصيد كما يف ١ يناير

207.5623١٩.١١7حصة املجموعة يف صايف الربح، صايف
2.522.8802.3١5.3١8الرصيد كما يف 3١ ديسمبر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر
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٩ - معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة

قامت الشركـــــة وشركاتهــــا التابعـــة بإجـراء معامـالت مع عدة جهـــات ذوي عالقــــة خالل عامي 20١4 و 20١3. إن 
املعامالت  يلي تفاصيل  التجارية مع األطراف اخلارجية. فيما  التعامالت  الفواتير واملصاريف تتشابه مع  شروط هذه 

اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة خالل السنتني املنتهيتني يف 3١ ديسمبر:

20١420١3
24.٩54.7٩١2١.٩64.483مبيعات

5.6٩8.2268.074.0١0مشتريات

١6.840.530١5.244.088عموالت مالية

)ا( يتكون املطلوب من أطراف ذوي عالقة كما يف 3١ ديسمبر مما يلي:

20١420١3
2١.750.4062١.755.368زينث فارما

٩.754.750١7.85٩.744مصنع الكندي – اجلزائر

٩.١١7.٩٩٩٩.١١7.٩٩٩الشركة املتحدة للصناعات الدوائية

7.١١١.١356.327.04٩مجموعة منير سختيان – األردن

١74.8١0١.٩١7.730شركة أسترا الغذاء

-8.053.٩86الشركة العربية للتموين والتجارة

773.0553,6٩١,86١أخرى

56,736,١4١60,66٩,75١

)ب( يتكون املطلوب إلى أطراف ذوي عالقة كما يف 3١ ديسمبر مما يلي:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر

)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

20١420١3
متداول

37.0١4.052-الشركة العربية للتموين والتجارة

٩.708.١704.34٩.0١8شركة ثروات للتعدين

١.١٩3.270١.588.322شركة نور لالتصاالت

33.420433.334أخرى

١0.٩34.86043.384.726

غير متداول

323.835.5٩١288.602.٩8١شركة املسيرة الدولية

42.378.85240.503.85١السيد/ علي شمارة

366.2١4.44332٩.١06.832

ميثل اجلزء غير املتداول املشار إليه أعاله قروض طويلة األجل من شركاء األقلية يف شركة التنمية لصناعة احلديد وشركة 
أسترا للطاقة )شركات تابعة( لتمويل بناء مصنع احلديد ومحطة طاقة. لم يتم جدولة سداد هذه األرصدة خالل اإلثني عشر 

شهراً القادمة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما يف 3١ ديسمبر

)جميع املبالغ بالريـاالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

١0 - ممتلكات ومصنع ومعدات

آالت ومعداتأراضــي ومباني
أثاث ومفروشات 
املجموعاملجمـــوعمشاريع حتت التنفيذسيـاراتومعدات مكتبية

20142013

التكلفة

١342.27١.857١.00٩.620.60٩52.42١.36033.407.7٩0222.062.٩00١.65٩.784.5١6١.42٩.20٩.733 يناير 20١4

20.١44.80787.8١١.8427.762.0١58.5١6.534١23.428.866247,664,064236.١66.567إضافات

)5.5٩١.784()27.768.٩42()24.٩32.872()١.262.846()١.573.224(--استبعادات/حتويالت

3١362.416.6641.097.432.45158.610.15140.661.478320.558.8941,879,679,6381.659.784.516 ديسمبر 20١4

االستهالكات املتراكمة

333.٩55.٩2٩282.420.433-١68.٩40.364208.3٩٩.١5٩33.82٩.64١22.786.765 يناير 20١4

١١١.236.٩١٩52.627.485-١2.258.46٩87.577.4504.855.43٩6.545.56١احملّمل للسنة

)١.0٩١.٩8٩()4.١45.763(-)7٩0,856()387.534()2.٩67.373(-استبعادات

441.047.085333.955.929-3١81.198.833293.009.23638.297.54628.541.470 ديسمبر 20١4

صايف القيمة الدفترية

31281.217.831804.423.21520.312.60512.120.008320.558.8941.438.632.553 ديسمبر 2014

3١273.33١.4٩380١.22١.450١8.5٩١.7١٩١0.62١.025222.062.٩00١.325.828.587 ديسمبر 20١3

بعض املباني ومنشآت الشركات التابعة مت إنشاءها على أرض مستأجرة مبوجب اتفاقيات تأجير تشغيلي مختلفة 	 
بقيمة إيجارية سنوية رمزية وقابلة للتجديد.

ريـال 	  مليون   3.٩  :20١3( سعودي  ريـال  مليون   2.8 بقيمة  مستأجرة  مباني  على  حتسينات  واملباني  األراضي  تتضمن 
سعودي(.

إن الزيادة يف االستهالك لهذه السنة، تعود الى التحويالت من املشاريع حتت التنفيذ والتي متت خالل عام 20١3 	 
و حتديداً يف الربع الرابع، بحيث مت التحويل الى املباني مببلغ ١١١ مليون ريـال سعودي وإلى آالت و املعدات مببلغ 

586 مليون ريـال سعودي.
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١١- الشهرة

يتم حتديد القيمة املستردة للشهرة على أساس احتساب القيمة العادلة. يتم استخدام طريقة التدفقات النقدية يف حساب 
القيمة العادلة على أساس املوازنة املعتمدة من قبل اإلدارة التي تغطي فترة خمس سنوات.

التقديرات األساسية يف احتساب القيمة العادلة كما يلي:
مجمل الربح التقديري.. ١
املتوسط املرجح ملعدل النمو.. 2
معدل اخلصم املطبق للتدفقات النقدية املستقبلية.. 3

حتدد اإلدارة مجمل الربح التقديري واملتوسط املرجح ملعدل النمو على أساس األداء السابق وتوقعات النمو يف السوق. 
يستخدم معدل أن اخلصم ما قبل الزكاة وضريبة الدخل والذي يعكس مخاطر محددة خاصة بالصناعة. تشير نتائج 

اختبار الهبوط يف القيمة  يف نهاية السنة إلى أنه ال يوجد مصروف هبوط يف القيمة.

١2-موجودات غير ملموسة 

20١420١3
التكلفة:

24.225.27420.637.607الرصيد كما يف ١ يناير
8.387.4263.73٩.76٩إضافات

)١52.١02(-استبعادات
32.6١2.70024.225.274الرصيد كما يف 3١ ديسمبر

اإلطفاءات املتراكمة:
١١.487.7555.433.726الرصيد كما يف ١ يناير

5.845.٩276.054.02٩احملّمل للسنة
١7.333.682١١.487.755الرصيد كما يف 3١ ديسمبر

صايف القيمة الدفترية
١5.27٩.0١8١2.737.5١٩الرصيد كما يف 3١ ديسمبر

١3-تسهيالت مرابحة وتورق

لتمويل  البنوك  من  أخرى  وقروض  األجل  قصيرة  وتوّرق  مرابحة  على شكل  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقيات  املجموعة  لدى 
االحتياجات املالية املستمرة لشركات املجموعة. بلغ الرصيد املستخدم من هذه التسهيالت كما يف 3١ ديسمبر 20١4 مبلغ 
١.3 مليار ريـال سعودي )3١ ديسمبر 20١3: ١.١ مليار ريـال سعودي(. تقّيم التسهيالت بشكل أساسي بسعر الصرف 
الثابت املتفق عليه باالضافة إلى السايبور. كما أن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات الشركة. مت خالل العام رسملة تكلفة 

القروض البالغة 5.٩ مليون ريـال سعودي.

١4-مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

20١420١3
٩2.035.0778٩.٩٩6.747مصاريف مستحقة

52.5٩٩.66660.532.847مزايا موظفني
7١.075.7٩347.745.675دفعات مقدمة من عمالء و محتجزات وعموالت بيع

2١5.7١0.536١٩8.275.26٩

إن املصاريف املستحقة حتتوي على مخصص ملطالبات مببلغ 8 مليون ريـال سعودي ) 20١3: الشيء(.

١5-مخصص الزكاة وضريبة الدخل

15-1  مكونات الوعاء الزكوي:
تقوم الشركات السعودية التابعة للمجموعة بتقديـم إقرارات زكوية وضريبية منفصلة على أساس غير موحد. تتكون أهم مكونات 
الوعاء الزكوي لكل شركة مبوجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل من حقوق امللكية ورصيد املخصصات كما يف بداية السنة والدخل 
البنود  وبعض  واالستثمارات  واملعدات  واملصنع  للممتلكات  الدفترية  القيمة  خصومات صايف  ناقصاً  للضريبة  اخلاضع  ر  املقدَّ

األخرى.
15-2  مخصص الزكاة وضريبة الدخل:

احلركة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر 20١4 هي كما يلي:

إجمالـــيضريبة دخلزكــاة
30.719.4844.173.78634.893.270الرصيد كما يف ١ يناير

19.705.3317.485.74427.191.075مخصص للسنة
)25.138.629()4.518.358()20.620.271(املسدد

29.804.5447.141.17236.945.716الرصيد كما يف 3١ ديسمبر

احلركة للسنة املنتهية يف 3١ ديسمبر 20١3 هي كما يلي:

2٩.0٩0.٩١8١.44١.5٩530.532.5١3الرصيد كما يف ١ يناير

١٩.424.٩١4١0.507.5862٩.٩32.500مخصص للسنة - صايف

)25.57١.743()7.775.3٩5()١7.7٩6.348(املسدد

30.7١٩.4844.١73.78634.8٩3.270الرصيد كما يف 3١ ديسمبر
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15-3  وضع الربوط النهائية:
قامت املجموعة وشركاتها التابعة بتقديـم اإلقرارات الزكوية/الضريبية حتى السنة املنتهية يف 3١ ديسمبر 20١3. 
فيما يلي آخر الربوطات الزكوية والضريبية النهائية للشركة والشركات التابعة التي مت االتفاق عليها مع مصلحة 

الزكاة والدخل كما يف 3١ ديسمبر 20١4:
الربط الزكوي/الضريبـي النهائـي لغايـةاسم الشركة/الشركات التابعة

2004شركة مجموعة أسترا الصناعة

2002شركة تبوك للصناعات الدوائية

2002شركة أسترا ملركبات اللدائن احملدودة

2002شركة املصنع العاملي ألنظمة املباني احملدودة

2004شركة مجمع أسترا الصناعي احملدودة لألسمدة واملبيدات الزراعية

لم يصدر بعدشركة أسترا للتعدين احملدودة

لم يصدر بعدشركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة احملدودة

١6- مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20١420١3

75.803.38564.١٩6.557الرصيد كما يف ١ يناير

20.571.59822.0١2.467مخصصات

)١0.405.63٩()7.361.829(املسدد

89.013.15475.803.385الرصيد كما يف 3١ ديسمبر

١7- قروض طويلة األجل
حصلت املجموعة على قروض مرابحة طويلة األجل من البنك مببلغ 800 مليون ريـال سعودي، من أجل متويل النفقات 
الرأسمالية طويلة األجل وقد استخدم مبلغ 50 مليون ريـال سعودي خالل عام 20١4. وتخضع لعموالت بسعر الصرف 
الثابت املتفق عليه باالضافة إلى معدل الفائدة السائد بني البنوك السعودية )سايبور(. يتم جدولة القروض خالل ست 

سنوات على أقساط نصف سنوية متساوية بدءاً من مواعيد استالمها.

١8-رأس المال
يتكون رأس مال الشركة كما يف 3١ ديسمبر من 74.١١7.647 سهم بقيمة إسمية ١0 ريـال سعودي للسهم الواحد موزعة 

كما يلي:

نسبة امللكية
20١420١3املساهمون

57.63٪57.57٪مساهمون مؤسسون سعوديون
١١.١١٪١١.١١٪مساهمون مؤسسون غير سعوديون

3١.26٪3١.32٪اجلمهور
٪١00.00٪١00.00

١٩- احتياطي نظامي
وفقاً ملتطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين احتياطي 
نظامي بنسبة ١0 باملئة من صايف الدخل حتى بلغ هذا االحتياطي 50 باملئة من رأس املال. إن االحتياطي النظامي 
يف القوائم املالية املوحدة املرفقة هو احتياطي نظامي للشركة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كتوزيعات أرباح.

20- مصاريف بيع وتسويق
20١420١3

١5٩.028.7٩5١4٩.080.847رواتب ومزايا املوظفني
٩7.508.77878.263.655تسويق وإعالن وترويج

2٩.555.١7833.482.380مصاريف توزيع و سفر وتنقالت 
١6.١١2.580٩.٩١١.543مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها

١6.6٩0.4755.80٩.2٩١مخزون تالف ومنتهي الصالحية
7.658.6547.8١0.845إيجارات و منافع

4.2١7.8383.444.٩2٩استهالكات
١5.504.223١7.878.0٩2أخرى

346.276.52١305.68١.582

2١- مصاريف عمومية وإدارية
20١420١3

١05.١65.٩7٩١04.٩88.600رواتب ومزايا املوظفني
١8.٩83.٩5322.08١.٩62أتعاب مهنية

8.5١0.١4٩١4.682.35٩سفر وتنقالت
١5.570.6٩٩١4.687.044إيجارات و تأمني و منافع

7.832.3١8٩.525.٩05استهالكات وإطفاءات
3.478.7462.6١0.٩60اصالح وصيانة

١٩.838.254١8.663.664أخرى
١7٩.380.0٩8١87.240.4٩4
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22- إيرادات أخرى، صافي
20١420١3

40.2١0.6٩٩-رسوم وتصنيع مواد أولية
3.3٩١.٩08١4.676.420إيراد استثمار

2.685.2١2)١6.١7٩.685(أرباح/)خسائر( فروقات عملة
4.٩46.85١4.746.00١أخرى، صايف

)7.840.٩26(62.3١8.332

يتضمن بند أخرى، صايف نتائج االستبعادات للممتلكات واملعدات واملصنع، ربح أو خسارة حتويل عمالت أجنبية و بنود 
متنوعة.

23- ربحية السهم
مت احتساب ربحية السهم للسنتني املنتهيتني يف 3١ ديسمبر 20١4 و 20١3 بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصايف 

الدخل لكل سنة، من خالل 74.١١7.647 سهم متداولة قائمة خالل هذه السنوات.

24-المعلومات القطاعية
تعمل املجموعة بشكل أساسي يف القطاعات التشغيلية التالية:

أ - األدوية
ب - الكيماويات املتخصصة

ج - الصناعات احلديدية
د - الشركة القابضة وأخرى

وفيما يلي البيانات املالية لهذه القطاعات ممثلة بالقطاعات املذكورة أعاله:

األدوية
الكيماويات 
املتخصصة

الصناعات 
احلديدية والطاقة

الشركة القابضة 
املجموعوأخـرى

2014

االيرادات:

١.١٩0.566.755-557.780.6234١5.563.2852١7.222.847   محلية

728.23٩.726-368.2١3.870١7١.243.٩٩3١88.78١.863   تصدير

١.٩١8.806.48١-٩25.٩٩4.4٩3586.807.278406.004.7١0    املجموع

604.633.١33-)١١7.68٩.725(563.328.45١١58.٩٩4.407الربح )اخلسارة( اإلجمالية

األدوية
الكيماويات 
املتخصصة

الصناعات 
احلديدية والطاقة

الشركة القابضة 
املجموعوأخـرى

5٩.8٩6.4١0)١٩.250.٩2١()١60.452.476(١74.204.22865.3٩5.57٩الربح )اخلسارة( من العمليات الرئيسية

٩.786.3١2)24.803.462()١77.٩6٩.7١٩(١67.435.24845.١24.245الربح )اخلسارة( قبل حقوق األقلية

١7.255.844١4.٩67.٩7٩77.622.373١.3٩0.723١١١.236.٩١٩االستهالكات

5.386.7١45.845.٩27-220.257238.٩56اإلطفاءات

452,77١,86١١6١.448.3037٩7.323.80227.088.587١.438.632.553املمتلكات واملصنع واملعدات

١6٩.025.6٩833.68٩.84627.675.04٩١7.273.47١247.664.064النفقات الرأسمالية 

األدوية
الكيماويات 
املتخصصة

الصناعات 
احلديدية 
والطاقة

الشركة القابضة 
املجموعوأخـرى

2013

االيرادات:

١.26٩.587.006-577.3١5.852384.٩8٩.١40307.282.0١4   محلية

50١.83٩.334-2٩0.70١.646١68.١55.48342.٩82.205   تصدير

١.77١.426.340-868.0١7.4٩8553.١44.623350.264.2١٩     املجموع

683.806.65٩-5١7.838.8١١١3٩.06١.78826.٩06.060الربح اإلجمالي

١77.036.633)20.76١.766()35.427.527(١84.732.١4648.4٩3.780الربح )اخلسارة( من العمليات الرئيسية

2١١.357.208)٩.206.734()34.٩40.8٩١(2١6.086.63837.4١8.١٩5الربح )اخلسارة( قبل  حقوق األقلية

١3.666.334١5.726.0١42١.826.0١3١.40٩.١2452.627.485االستهالكات

4.70١.7٩06.054.02٩-446.١24٩06.١١5اإلطفاءات

3١4.١٩5.٩4٩١4٩.04٩.١0385١.06٩.02٩١١.5١4.506١.325.828.587املمتلكات واملصنع  واملعدات 

١44.20٩.478١2.887.4١470.604.3538.465.322236.١66.567النفقات الرأسمالية 
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املمتلكات  إن  أخرى.  وبلدان  العراق  إلى  باإلضافة  السعودية،  العربية  اململكة  رئيسي يف  بشكل  املجموعة  عمليات  تتم 
واملصنع واملعدات لنهاية السنة حسب املنطقة اجلغرافية، على النحو التالي:

اإلجماليبلدان أخرىالعراقالسعودية
20١45٩3.263.250704.٩١6.072١40.٩١6.072١.438.632.553
20١3465.4١3.738754.720.28١١05.6٩4.568١.325.828.587

إن ما يزيد عن 70٪ من مبيعات التصدير للمجموعة تتم يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
إن املمتلكات واملصنع واملعدات يف العراق أعاله مملوكة للمجموعة من خالل شركتني تابعتني هما، شركة اإلمناء وشركة 

أسترا للطاقة احملدودة والتي متتلك فيهما املجموعة نسبة 5١ باملئة و 76 باملئة، على التوالي.

25- توزيعات األرباح
وافقت اجلمعية العامة للمساهمني يف اجتماعها السنوي املنعقد بتاريخ 2٩ جمادى اآلخرة ١435هـ )املوافق 2٩ إبريل 
20١4( على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية مببلغ ١2٩.705.882 ريـال سعودي عن السنة املنتهية يف 

3١ ديسمبر 20١3 بواقع ١.75 ريـال سعودي لكل سهم قائم والتي دفعت بالكامل خالل عام 20١4.

26- التزامات محتملة وارتباطات
لدى املجموعة كما يف 3١ ديسمبر 20١4 التزامات محتملة يف سياق األعمال االعتيادية على شكل خطابـات ضمان مببلغ 
١4١ مليون ريـال سعودي )20١3: ١١١ مليون ريـال سعودي( وإعتمادات مستندية مببلغ 80 مليون ريـال سعودي )20١3: 

56 مليون ريـال سعودي(.

بلغت  أخـرى.  وخدمـات  ومعدات  آالت  لشراء  موردين  مع  بالتعاقد  االعتيادية،  األعمال  سيـاق  يف  املجموعـة،  قامت 
االرتباطات الرأسمالية كما يف 3١ ديسمبر 20١4 مبلغ 28 مليون ريـال سعودي )20١3: 25 مليون ريـال سعودي(.

إفصاح:
"يتضمن هذا التقرير بيانات متوقعة تتعلق بعمليات مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة حيث بذلت الشركة كل 

جهد ممكن لضمان دقة املعلومات الواردة يف هذا التقرير السنوي. ومع ذلك، فإن الشركة ال تضمن مدى مالئمة أو 
دقة أو فائدة هذه املعلومات. واملعلومات الواردة يف هذا التقرير لم تنشر جلذب املستثمرين وشراء وبيع األوراق املالية 

للشركة.
 

إن أسماء الشركات املذكورة يف التقرير وشعاراتها هي عالمات جتارية مسجلة ومملوكة من قبل الشركات نفسها. 
إن استخدام هذه األسماء والشعارات يف هذا التقرير ال يجوز أن تفسر على أن مجموعة أسترا الصناعية أو أي من 
شركاتها التابعة هي شركات تابعة لتلك الشركات كما وال تعني تصديق تلك الشركات أو موافقتها على محتوى هذا 

التقرير




