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ُتعد جمموعة »اأ�ضرتا ال�ضناعية« التي تاأ�ض�ضت عام 2006م ك�ضركة قاب�ضة 
اإحدى اأهم التكتالت ال�ضناعية يف اململكة العربية ال�ضعودية، مبا ت�ضمه من 
وحتر�ص  والتطوير،  الإب��داع  على  تركز  متنوعة  �ضناعية  �ضركات  جمموعة 

على حتقيق اجلودة، و�ضمان الرقابة الت�ضغيلية واملالية والإدارية الفعالة.
وتركز »اأ�ضرتا ال�ضناعية« على القطاعات ال�ضناعية الأ�ضا�ضية التي تتمثل 
يف ال�ضناعات الدوائية، واإن�ضاء املباين احلديدية، وال�ضناعات الكيميائية، 
و�ضناعة مركبات اللدائن والتعدين، اإمياًنا منها باأن التنويع ال�ضناعي من 

�ضاأنه اأن يحقق اأداء ثابًتا ومتوازًنا.
ومتتد جمموعة �ضركات »اأ�ضرتا ال�ضناعية« لتغطي منطقة ال�ضرق الأو�ضط 
و�ضمال اإفريقيا امتداًدا من املغرب غرًبا اإلى اأوزباك�ضتان �ضرًقا، م�ضتفيدة 
بذلك من اخلربات التي اكت�ضبتها حملًيا وعاملًيا، وتوؤدي هذه ال�ضبكة دوًرا 
الأ�ضواق  ومنتجاتها يف  املجموعة،  �ضركات  وانت�ضار  وجود  ت�ضهيل  كبرًيا يف 

الإقليمية. 
املحلي،  القت�ضاد  دعم  اإلى  الأول��ى  بالدرجة  ال�ضناعية«  »اأ�ضرتا  وتهدف 
والربحية  املبيعات،  منو  يف  الوا�ضح  اأثره  له  كان  مما  الإنتاجية،  وحت�ضني 
اخلليج  واأ���ض��واق  املحلي،  بال�ضوق  موؤثرة  ح�ضة  على  واملحافظة  العالية، 

العربي، وبقية الدول املجاورة.
قيمة  ذات  منتجات  خالل  من  اقت�ضادي  تطور  باإجناز  املجموعة  وتلتزم 
قيمها  تكمن  فيما  املجموعة،  �ضركات  متميزة مقدمة من  عالية، وخدمات 
يف الرتكيز على النتائج، حيث تقوم بال�ضتفادة من املوارد بال�ضكل الأكرث 
الطريق  العالية  الأخالقية  املعايري  ومتثل  دائًما،  الأف�ضل  لتحقيق  فعالية 
باأعلى  العمالء وال�ضركاء واملوظفني واجلهات الأخرى  للتوا�ضل مع  املعتمد 

م�ضتويات النزاهة والحرتام. 
من  ال�ضعي  يف  وا�ضحة  فتبدو  ال�ضناعية«  ل�»اأ�ضرتا  امل�ضتقبلية  الروؤية  اأما 
خالل ما متلكه من برامج وتقنيات متطورة لتحقيق الريادة يف ال�ضتثمارات 

ال�ضناعية على م�ضتوى منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا. 

مجموعة »أسترا الصناعية«
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وقد جنحت »اأ�ضرتا ال�ضناعية« يف و�ضع ا�ضرتاتيجية ذات 
خطط قريبة وبعيدة املدى مكنتها من التو�ضع على امل�ضتويني 
والو�ضول  وتنويعها،  منتجاتها  وتطوير  والإقليمي،  املحلي 
بها اإلى جميع دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا، وبع�ص 
وتنمية  بذلك يف دعم  م�ضاهمة  والأ�ضيوية،  الأوربية  الدول 

القت�ضاد الوطني باململكة العربية ال�ضعودية.
كما ت�ضعى »اأ�ضرتا ال�ضناعية« للتطوير امل�ضتمر، وذلك من 
�ضرورة  على  الوا�ضح  وتركيزها  امل�ضوؤولة،  قيادتها  خالل 
بتطوير اأدائها  با�ضتمرار  ت��ق��وم  ل��ذا  اأه��داف��ه��ا،  حتقيق 
عالية  وخ��دم��ات  منتجات  وت��ق��دمي  ب��اجل��ودة،  والل���ت���زام 
اجلودة حتقق لها التميز، عرب مواكبتها امل�ضتمرة لتوقعات 

ومتطلبات العمالء.
ولتحقيق اأهدافها اخلا�ضة وموا�ضلة معدل النجاح املرتفع 
اإن�ضائها  منذ  ال�ضناعية«  »اأ���ض��رتا  حتر�ص  حققته،  ال��ذي 
على  وتعمل  العالية،  واملواهب  الكفاءات  ا�ضتقطاب  على 
على اأف�ضل  وم�ضوؤولياتهم  باأعمالهم  القيام  من  متكينهم 
التي  النتائج  عن  كامل  ب�ضكل  م�ضوؤولني  �ضورة، ليكونوا 
العاملة  القوى  تلك  تطوير  على  حتر�ص  كما  يحرزونها، 
والتطوير  البحث  جم��الت  يف  الالزمة  اخل��ربة  واإك�ضابها 

والإنتاج والت�ضويق، واإدارة ال�ضوؤون املالية والإدارية.
ول يقل اهتمام »اأ�ضرتا ال�ضناعية« مب�ضانعها عن اهتمامها 
بتميز العاملني فيها، اإذ حتر�ص على اأن تكون تلك امل�ضانع 
واملعامل  الإنتاج،  وو�ضائل  املعدات،  باأحدث  جمهزة  دائًما 
املتطورة لدعم عملية البحث، وتطوير املنتجات، ما جعلها 
بجاهزية  ال�ضوق  وحت��دي��ات  ظ��روف  مواجهة  على  ق��ادرة 

عالية. 
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الأ�ضماء وقوًفا من اليمني اإلى الي�ضار: �سمري حممد احلميدي، حممد جنر العتيبي، فراج من�سور اأبو ثنني،  خالد �سبيح امل�سري، غ�سان اإبراهيم عقيل، �سلمان فار�س الفار�س.
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اأعزائي م�ساهمي اأ�سرتا ال�سناعية، 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

ي�ضرنا اأن نقدم لكم التقرير ال�ضنوي عن اأداء املجموعة 
 2013 دي�ضمرب   31 يف  املنتهى  امل��ايل  للعام  واإجنازاتها 
اأداء  امل�ضتمر يف  التطور  ي�ضتعر�ص من خالله  والذي  م، 
اململكة  داخل  وا�ضتثماراتها  ن�ضاطاتها  كافة  يف  ال�ضركة 
ال�ضناعي  القطاع  تطوير  يف  دوره��ا  ويظهر  وخارجها. 
يف اململكة العربية ال�ضعودية، وي�ضاهم بفاعليه يف تعزيز 
الوطنية  ال�ضناعة  دع��م  خ��الل  من  الوطني  القت�ضاد 

وحتقيق النمو الواعد والأمثل للم�ضاهمني.
التي  القاب�ضة  ال�ضناعية«  »اأ�ضرتا  اأه��داف  ج��اءت  لقد 
ال�ضناعية  ال�ضركات  من  مظلتها جمموعة   جتمع حتت 
التو�ضع  على  القائمة  ا�ضرتاتيجيتها  حتقيق  على  لتوؤكد 
امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي يف جم���ال ال�����ض��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة 
والكيماويات و�ضناعة احلديد، و�ضعًيا نحو حتقيق دورها 
الوطني،  القت�ضاد  تنمية  م�ضرية  دعم  يف  ي�ضهم  الذي 
وا�ضتثمار املعرفة والتقنيات العاملية والعمل على توطينها 

يف ال�ضناعات املحلية.
وتنويع  تنمية  عاتقها  على  ال�ضناعية«  »اأ���ض��رتا  وتتخذ 

صبيح طاهر المصري
رئيس مجلس اإلدارة
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ال�ضوق  احتياجات  يلبي  مبا  ال�ضناعي  ال�ضتثمار 
املحلي، ويوفر دعائم م�ضرية البناء وامل�ضاريع التي 
عنه  ينتج  مبا  التنموية،  الدولة  خطط  تطرحها 
خف�ص يف ال�ضترياد من اخلارج، اإلى جانب دعم 
عاملية  اأ�ضواق  وفتح  الوطنية  ال�ضادرات  وتعزيز 
يناف�ص  اأ�ضبح  ال��ذي  املحلي  املنتج  اأم��ام  جديدة 
الذي  الأم��ر  العاملية،  املنتجات  وال�ضعر  باجلودة 
وظيفية  فر�ص  ط��رح  يف  التو�ضع  فر�ص  لنا  اأت��اح  
اأمام الكفاءات واملهارات الوطنية التي اأدت دورها 
بكل مهنية واقتدار ب�ضكل يجعلنا نفخر يف »اأ�ضرتا 

ال�ضناعية« باأداء هذه الطاقات ال�ضابة.
اإننا ندرك يف »اأ�ضرتا ال�ضناعية« حجم التحديات 
ال�ضتثماري  القطاع  تواجه  زالت  ول  واجهت  التي 
اإل  والإقليمي،  العاملي  امل�ضتوى  على  والقت�ضادي 
اأننا وبكل ثقة نعمل وننتج ونحن ن�ضتمد قوتنا من 
عليه  نعتمد  ال��ذي  الوطني  القت�ضاد  وق��وة  متانة 
بكل  نتخذ  يجعلنا  اعتماًدا  التو�ضعية  اأهدافنا  يف 
اجلغرايف  والتمدد  والتو�ضع  النت�ضار  قرارات  ثقة 

والتنويع باملنتج على امل�ضتوى املحلي والإقليمي.
 ورغ����م ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات ف��ق��د مت��ك��ن��ت »اأ���ض��رتا 

ال�ضناعية« من حتقيق جناحات نوعية، متثلت يف 
�إنتاج  خطوط  و�إ�ضافة  م�ضانعها  ببع�ض  �لتو�ضع 
اإلى جانب التو�ضع  جديدة لزيادة معدلت الإنتاج 
وال�ضتحواذ على ح�ض�ص �ضراكة جديدة وامتالك 

م�ضانع قائمة.
اأرباح  – بف�ضل من اهلل -    وبذلك فقد ارتفعت 
 )%4( ق��دره��ا  من��و  بن�ضبة  ال�ضناعية«  »اأ���ض��رتا 
�ضهم  متكن  كما  2012م،  املا�ضي  بالعام  مقارنة 
اأن  من  2013م  ع��ام   خ��الل  ال�ضناعية«  »اأ���ض��رتا 
اإدراجه بال�ضوق  اأعلى معدل ارتفاع له منذ  يحقق 

املالية يف اأغ�ضط�ص 2008م.
مبعايري  التزامنا  اأن  للجميع  نوؤكد  فاإننا  وعليه 
هو  �ضيبقى  مبنتجاتنا  والتنويع  والتو�ضع  اجل��ودة 
وعًدا  اأنف�ضنا  على  قطعنا  فقد   الدائم،  �ضعارنا 
باأن نبقى مواكبني لكل مراحل النمو والتطور، واأن 
نبقى نعمل وفق اأعلى املعايري. وهذا ما يجعلنا نقف 
الواقع  ترثي  متكاملة  كمنظومة  م�ضوؤولياتنا  اأمام 
بقطاعاته  العمل  تي�ضري  يف  وت�ضاهم  ال�ضناعي، 

املختلفة.
ودمتم
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ال�سادة امل�ساهمون يف اأ�سرتا ال�سناعية املحرتمون
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

تعتز »جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية« باأنها اأ�ضبحت اأحد اأهم روافد 
�ضنوات  مدى  على  اأن جنحت  بعد  اململكة  الوطنية يف  ال�ضناعة 
كوادر  وبناء  الإنتاج،  رقعة  وزي��ادة  الوطنية  امل�ضاركة  يف  طويلة 

وطنية ت�ضهم وب�ضكل لفت يف دعم النجاحات وا�ضتمرارها.
والأداء  الأع��م��ال  حجم  يف  كبرًيا  تطوًرا  املجموعة  حققت  فقد 
املايل خالل عام 2013 حيث متكنت اأ�ضرتا ال�ضناعية من حتقيق 
مقارنة  ري��ال  مليار   )1.8( بلغت  املبيعات  يف  قيا�ضي  م�ضتوى 
ب���)1.5( مليار ريال يف عام 2012، وهو ما ميثل زيادة قدرها 
اأن �ضايف  تبلغ )18%(. يف حني  ون�ضبة منو  ريال  مليون   )275(
الربح بلغ )253( مليون ريال مقارنة ب�)243( مليون ريال يف عام 
2012، اأي بزيادة قدرها )10(ماليني ريال وبن�ضبة منو قدرها 
)4%(، وبلغ �ضعر ال�ضهم يف نهاية 2013م )53( ريال فيما بلغت 
عام  يف  ري��ال  ب����)3.27(  مقارنة  ري��ال   )3.42( ربحيته  ن�ضبة 

2012م.
قطاع  مبيعات  زيادة  اإلى  عام  ب�ضكل  املبيعات  الرتفاع يف  ويعود 
ارتفعت  حيث  باملجموعة،  واحلديد  وال�ضناعة  والطاقة  الأدوية 
 ،2013 عام  اأرباحها  وعززت  ال�ضلب  ومبيعات  الأدوي��ة  مبيعات 
وو�ضلت اإلى اأعلى م�ضتوياتها منذ اأكرث من خم�ص �ضنوات، بينما 
بالفرتة  مقارنة  احلالية  الفرتة  خالل  الأرب��اح  يف  الرتفاع  يعود 
املماثلة من العام ال�ضابق، اإلى ارتفاع املبيعات يف كل القطاعات 

والإيرادات الأخرى.
اإليه  و�ضلت  ال��ذي  والتقدم  التطور  م��دى  النتائج  ه��ذه  وتعك�ص 
ال�ضرتاتيجية   اأهدافها  حتقيق  يف  جناحها  خالل  من  املجموعة 
عرب تو�ضعة �ضبكة مراكز العمل والتوزيع التي كانت اأحد الأ�ضباب 
وكذلك  ال�ضابقة،  الأع��وام  خالل  حتقق  ال��ذي  للنجاح  الرئي�ضة 
الإنتاجية  العمليات  بدعم  اخلا�ضة  ال�ضتثمارية  خططها  تنفيذ 
التزام  ك��ان  حيث  التابعة،  �ضركاتها  من  ع��دد  يف  والت�ضنيعية 
املجموعة مبعايري الدقة واجلودة العاملية اجل�ضر الذي عربت من 
خالله اإلى ال�ضوق ال�ضرق اأو�ضطي، والذي يتميز ب�ضالبة املعايري 
اإلى  ُي�ضاف  لفًتا  جناًحا  فيه  وحققت  املناف�ضة،  حدة  وازدي��اد 

�ضل�ضلة جناحاتها الأخرى.

محمد عبداهلل الحقباني
الرئيس التنفيذي
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على  2013م  ع��ام  يف  ال�ضناعية«  »اأ���ض��رتا  حافظت  وق��د 
تبوك  �ضركة  م�ضنع  اأ�ضبح  حيث  التو�ضعية،  �ضيا�ضتها 
لإنتاج  جاهًزا  الدمام  يف  اجلديد  الدوائية  لل�ضناعات 
بعد  جتريبي  ب�ضكل  الأخ��رى  واملنتجات  الطبية  احلقن 
يف  �ضي�ضهم  مما  والإن�ضاء،  الت�ضييد  عملية  من  النتهاء 
توفري طاقة اإ�ضافية تدعم اأداء م�ضنع مدينة تبوك لتلبية 
احلقن،  بخالف  الأخ��رى  ال�ضركة  منتجات  على  الطلب 
ومن املقرر النتهاء من هذه التو�ضعة يف الن�ضف الثاين 
يف  للحديد  التنمية  ل�ضركة  وبالن�ضبة  2014م،  عام  من 
التجريبي  الت�ضغيل  مرحلة  من  النتهاء  مت  فقد  العراق 
مل�ضهر احلديد مبدينة الب�ضرة، وبداأ الإنتاج التجاري يف 
ا�ضرتاكيم يف عام 2013  انتهت  10 دي�ضمرب 2013. كما 
باململكة  ال�ضرقية  املنطقة  يف  رائ��د  م�ضنع  اإن�ضاء  م��ن 
الذائبة  املحببة  الأ�ضمدة  لت�ضنيع  ال�ضعودية  العربية 
وبطيئة الذوبان واملخلوطة كيميائًيا بطاقة اإنتاجية عالية.

متكنت  احلديثة  التقنيات  اأح��دث  ا�ضتخدام  اط��ار  ويف    
التابعة  وال�ضركات  القاب�ضة  ال�ضركة  ربط  من  املجموعة 
لها داخل اململكة وخارجها بنظام اإداري وحما�ضبي واحد 
 ،)SAP( من خالل تطبيق نظام تخطيط واإدارة املوارد
وذلك بهدف الرتقاء بعمليات التخطيط واإدارة العمليات 
التقارير  اإ�ضدار  وكذلك  واملحا�ضبية،  والبيعية  الإنتاجية 
واإحكام الرقابة، كما �ضممت ال�ضركة موقًعا تقنًيا خارج 
مدينة الريا�ص لتقوية ال�ضبكة التي جرى اإن�ضاوؤها �ضابًقا 
مبوا�ضفات فنية كافية تهدف اإلى ا�ضتيعاب تبادل وتخزين 
املعلومات داخل وخارج اململكة، وب�ضكل م�ضتمر على مدار 
يف  املختلفة  بالقطاعات  العمل  ا�ضتمرار  ي�ضمن  ال�ضاعة 

وقت الأزمات والكوارث.
التام مع  التوافق  يف  ال�ضناعية«  »اأ�ضرتا  جنحت  كذلك 
خالل  م��ن  ال�ضعودية،  العربية  باململكة  العمل  اأنظمة 
�ضركاتها،  يف  املحققة  ال�ضعودة  ن�ضبة  على  حفاظها 
انطالًقا من م�ضوؤوليتها الجتماعية جتاه العقول ال�ضعودية 
حيث  قدراتها،  لإثبات  فر�ضة  اإل��ى  تتوق  والتي  املبدعة، 
الكوادر،  تلك  لحت�ضان  املالئمة  البيئة  املجموعة  وفرت 
للق�ضم  دعمها  توا�ضل  كما  للعمل،  وتاأهيلها  وتدريبها 

عمليات  يف  امل�ضاركة  من  العاملة  املراأة  لتتمكن  الن�ضائي 
البناء والتنمية يف املجتمع.

ومن منطلق م�ضوؤوليتها الجتماعية  جتاه الفرد واملجتمع 
الن�ضاطات  م��ن  ال��ع��دي��د  دع��م  على  املجموعة  حت��ر���ص 
دعم  ت�ضمل  وال��ت��ي  املختلفة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الجتماعية 
اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي ت��رع��ى ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ض��ة، 
والرتقاء باإمكانياتهم املهنية، والهتمام بالتعليم وتوفري 
احلياة الكرمية لهم، اإ�ضافة اإلى دعم  الطالب اخلريجني 
يف اإجناز م�ضاريعهم الدرا�ضية كم�ضاريع التخرج وغريها، 
بالتوعية من  امل�ضاركة  املجموعة جهًدا يف  تدخر  ل  فيما 
الإ�ضابة بالأمرا�ص املزمنة، ومن تلك اجلهود ما قدمته 
�ضركة تبوك الدوائية مل�ضاركتها يف اليوم العاملي لل�ضكري 
عام 2013، بالإ�ضافة اإلى تقدمي املجموعة دعًما لكل من 
اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون )د�ضكا( وجمعية الإعاقة 

احلركية للكبار )حركية(.
توا�ضل  خ��الل  م��ن  ب��اأن��ه  يقني  على  فاإننا  اخل��ت��ام،  ويف 
جمموعة  ت�ضبح  ب��اأن  املجموعة  روؤي��ة  �ضنحقق  اجلهود 
اأ�ضرتا ال�ضناعية رائدًة يف قطاع ال�ضتثمارات ال�ضناعية 
طريق  عن  اإفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
ال�ضتثمارات  خ��الل  من  ���ض��واًء  املجموعة  اأع��م��ال  تنمية 
وتطوير  تنمية  يف  امل�ضاهمة  اأو  املالئمة  ال�ضرتاتيجية 
امل��وارد  باأف�ضل  وتزويدها  با�ضتمرار  املجموعة  �ضركات 
املالية والإدارية. وبالرغم من اأن هذا يعد حتدًيا بالن�ضبة 
لنا جميًعا، اإل اأنني على ثقة مطلقة باأن ما لدينا من عقول 
نرية وعزمية قوية، �ضيمكننا بحول اهلل من حتقيق اأعلى 

النتائج و الو�ضول لالأهداف التي ن�ضبو اإليها.
اأخرًيا، نتوجه بال�ضكر اإلى موظفينا تقديًرا لأدائهم امل�ضرف 
املجموعة،  اأعمال  ومتيز  ج��ودة  يف  بفعالية  �ضاهم  ال��ذي 
ورفع معدل الإنتاجية والأرباح، كما ن�ضكر عمالءنا الكرام 
اأف�ضل  حتقيق  على  معنا  وتعاونوا  باأعمالنا،  وثقوا  الذين 
النتائج، كما نوجه التحية اإلى املوردين ومزودي اخلدمات 
امل�ضاندة من القطاعني العام واخلا�ص، وال�ضكر مو�ضول 
ملجل�ص الإدارة وال�ضادة امل�ضاهمني فهم الدعامة احلقيقية 

للنجاح والرقي.
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مقارنة بين المبيعات المحلية مع الصادرات للخمس سنوات األخيرة

مقارنة بين األصول وحقوق المساهمين للخمس سنوات األخيرة )مليون ريال(

الصادرات

المبيعات المحلية

2009 2010 2011 2012 2013 ال�سنة

2،075 2،889 2،963 3،583 3،646 جمموع الأ�سول

1،626 1،745 1،833 1،857 1،879 جمموع حقوق امل�ساهمني

مجموع األصول

مجموع حقوق المساهمين
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المساهمة القطاعية في المبيعات وصافي الربح لسنة 2013م

تطور إجمالي الربح والمبيعات للخمس سنوات األخيرة )مليون ريال(

المبيعات

صافي الربح

صافي الربحالمبيعات
2013

األدويةالكيماويات المتخصصة

الصناعات الحديدية والطاقةالشركة القابضة وأخرى

األدوية

الصناعات الحديدية

الكيماويات المتخصصة

2009 2010 2011 2012 2013 ال�سنة

1،042 1،121 1،382 1،496 1،771 املبيعات

204 259 248 243 253 �سايف الربح

85

17

-1
-1

20

31

49
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إنجازاتنا - لمحة تاريخية..

2005 - 1979

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

  جمموعة اأ�ضرتا

  اإن�ضاء جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية بعد اإعادة تنظيم 
ا�ضتثمارات معينة ملجموعة اأ�ضرتا و�ضركائها عام 2006.

  اإدراج املجموعة يف ال�ضوق املالية ال�ضعودية بعد طرح 
30% من الأ�ضهم لالكتتاب.

  ال�ضتحواذ على 51% من اأ�ضهم �ضركة التنمية 
لل�ضناعات احلديدية يف العراق.

  توقيع مذكرة تفاهم لتاأ�ضي�ص اأ�ضرتا للتعدين.

  ال�ضتحواذ على 51% من اأ�ضهم �ضركة اأ�ضرتا نوفا يف تركيا.
  ال�ضتحواذ على 80% من اأ�ضهم �ضركة Sigmatau لل�ضناعات الدوائية يف ال�ضودان.

  بيع 100% من ال�ضركة العربية لالأغطية والو�ضائد.
  ال�ضتحواذ على 100% من اأ�ضهم �ضركة Constab Middle East Polymersيف تركيا.

.SAP ربط املجموعة باأكملها من خالل نظام املعلومات املركزي  
  زيادة ح�ضة جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية يف �ضركة اأ�ضرتا نوفا يف تركيا اإلى %67.

  بدء ت�ضغيل امل�ضنع اجلديد ل�ضركة Astra Polymers يف مدينة رابغ.

  بدء الإنتاج التجاري يف تو�ضعة م�ضنع تبوك ال�ضودان
  رفع ملكية ال�ضركة يف م�ضنع ال�ضودان اإلى %100.
  بدء الإنتاج التجاري يف م�ضنع اأ�ضرتا نوفا برتكيا.

  رفع ن�ضبة امللكية يف �ضركة نوفا ايل  92.4 %.
  بدء الت�ضغيل التجاري مل�ضنع الإمناء بالعراق التابع ل�ضركة التنمية.

  بدء الإنتاج التجاري يف اأ�ضرتا للطاقة املحدودة.
  بدء الإنتاج التجاري يف تو�ضعة اأ�ضرتاكم لالأ�ضمدة املحببة.
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الهند

اوكرانيا
اأوزبك�ضتان

دول جمل�ص التعاون

تركيا

العراق
الأردن

ال�ضعودية

اجلزائر

م�ضر

ال�ضودان

املغرب
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ال�سعودية، وُتعد من  العربية  لل�سناعات الدوائية عام 1994م يف مدينة تبوك باململكة  تاأ�س�ست �سركة تبوك 
اإحدى ال�سركات الكربى الرائدة يف �سناعة الأدوية اململوكة من قبل القطاع اخلا�ص.

شركة تبوك للصناعات 
الدوائية

)إحدى أكبر الشركات الرائدة في صناعة األدوية(

17
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ال�ضرق  منطقة  يف  الدوائية  لل�صناعات  تبوك  �صركة  ن�صاط  يرتكز 
وت�ضويق  وت�ضنيع  بتطوير  ال�ضركة  وتقوم  اإفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط 
وهي  اجلني�ضة  املنتجات  ب�ضقيها،  ال��دوائ��ي��ة  امل�ضتح�ضرات  وت��وزي��ع 
الأدوية املطابقة كيميائًيا وحيوًيا لأدوية انتهت براءات اخرتاعها لتقوم 
ال�ضركة باإنتاجها وت�ضويقها حتت اأ�ضماء جتارية خا�ضة بها، اأو املنتجات 
املُ�ضّنعة برتخي�ص من �ضركات مالكة لرباءة اخرتاع وعالمات جتارية 

م�ضجلة �ضارية املفعول.
قوية  جت��اري��ة  ب��ع��الم��ات  ال��دوائ��ي��ة  لل�سناعات  ت��ب��وك  ���س��رك��ة  تتميز 
العقيمة وغري  ال�ضيفالو�ضبورين  العالية من فئة  ملنتجاتها ذات اجلودة 
املنتجات  وتوزيع  ال�ضيفالو�ضبورينات،  فئة  غري  من  وكذلك  العقيمة، 
من  العديد  متثيل  اإل��ى  اإ�ضافة  العامل،  حول  بلًدا   25 يف  ال�ضيدلنية 
التجميل،  وم�ضتح�ضرات  الأدوية،  �ضناعة  جمال  يف  العاملية  ال�ضركات 
والأجهزة الطبية، واملكمالت الغذائية من خالل ذراع الوكالة والتوزيع 

املتخ�ض�ص.
ال�ضعودية من خالل م�ضنعيها يف منطقة  ال�صركة يف  وتوجد م�صانع 
تبوك �ضمال غرب اململكة، اإلى جانب قرب النتهاء من م�ضنع ال�ضركة 
الربع  خالل  لالنتاج  ي�ضتعد  والذي  احلقن  بانتاج  اخلا�ص  الدمام  يف 
يف  امل��وج��ود  ال�ضركة  م�ضنع  اإل��ى  بالإ�ضافة  2014م،  ع��ام  من  الول 

ال�ضودان.
وت�صم خطوط الأعمال بال�صركة عدة قطاعات ت�صمل: 

تغطي  التي  املنتجات  ت�ضنيع  يتم  حيث  اجلني�ضة:  املنتجات  قطاع   
جمموعة وا�ضعة من الفئات العالجية وباأ�ضكال دوائية خمتلفة.

 قطاع املنتجات املرخ�ضة: والذي يقوم بالتعاون مع ال�ضركاء الدوليني 

لتوفري حمفظة دوائية ملواجهة العديد من الأمرا�ص.
  قطاع منتجات الوكالة: يقوم بت�ضجيل وت�ضويق وتوزيع جمموعة وا�ضعة 

من منتجات التجميل وال�ضحة.
جمالت  عدة  على  الدوائية  لل�سناعات  تبوك  �سركة  تركز  عملها  ويف 
الع�ضبي  اجلهاز  اأم��را���ص  والأوع��ي��ة،  القلب  اأم��را���ص  ت�ضمل:  عالجية 
املركزي، التهابات العظام واملفا�ضل، الأمرا�ص املعدية، اأمرا�ص اجلهاز 

التنف�ضي، بالإ�ضافة اإلى ا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي.
وتعمل »تبوك لل�سناعات الدوائية« على تطوير قدرات الت�ضنيع، وتو�ضيع 
امل�ضانع  جانب  فاإلى  الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  التقنية  التحتية  البنية 
وال�ضودان،  وال��دم��ام(  )تبوك  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  امل��وج��ودة 
توا�ضل ال�ضركة جهودها يف اإن�ضاء م�ضانع وم�ضتودعات يف اململكة العربية 

ال�ضعودية، وبلدان اأخرى مبنطقة ال�ضرق الأو�ضط.
�ضركات  مع  التعاون  عرب  املنطقة،  يف  ح�ضورها  ال�ضركة  ع��ززت  وق��د 
اأدوية ذات  متعددة اجلن�ضيات، وذلك باحل�ضول على تراخي�ص ت�ضنيع 
والتدريب  للتطوير  طموًحا  برناجًما  تنفيذها  اإلى  اإ�ضافة  حيوية،  اأهمية 
كافة  1900 موظف يف  اأكرث من  يبلغ عددهم  الذين  للموظفني،  امل�ضتمر 

البلدان التي توجد فيها ال�ضركة.
امل�ضممة  اجل��ودة  اإدارة  نظم  اأعلى  تنفيذ  على  جيًدا  ال�صركة  وحتر�ص 
وغريها   ،SFDA والدواء  للغذاء  ال�ضعودية  الهيئة  متطلبات  مع  لتتوافق 
من  واح��دة  ال�ضركة  تطبق  كما  الدولية،  املعيارية  واللوائح  املبادئ،  من 
العمليات،  تكامل  لتح�ضني  املوؤ�ض�ضات،  م��وارد  تخطيط  اأنظمة  اأف�ضل 
الأوروبية  ال�ضهادة  على  حت�ضل  موؤ�ض�ضة  اأول  ُتعد  وهي  كفاءتها،  و�ضمان 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف   )EU-GMB( الدوائي  الت�ضنيع  جلودة 
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ا على ترخي�ص جمل�ص دول التعاون اخلليجي  كما حاز م�ضنعها اأي�ضً
.)GCC(

لل�صركة م�صاهمات عدة  فاإن  الجتماعية  امل�صئولية  اأما يف جمال 
ا�ضرتاتيجية،  عالقات  على  الأول  املقام  يف  ترتكز  املجتمع،  جتاه 
ولي�ص فقط على التربعات اخلريية، ولذا و�ضعت »تبوك لل�ضناعات 
الوعي  لتح�ضني  ف��ع��اًل  �ضريًكا  لت�ضبح  طموحة  خطة  ال��دوائ��ي��ة« 

ال�ضحي للمر�ضى واملجتمع يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.
التوعية  على  ال�ضركة  تركز  الجتماعية  م�ضوؤوليتها  اإط���ار  ويف 
الأو���ض��ط،  ال�ضرق  منطقة  يف  وال��رب��و  وال�ضكري  القلب  ب��اأم��را���ص 
الربو  ويوم  لل�ضكري،  العاملي  اليوم  اأن�ضطة  يف  مل�ضاركتها  كمقدمة 
العاملي خالل 2014م، ف�ضاًل عن ا�ضتمرار مبادراتها اخلا�ضة جتاه 
الأو�ضط  ال�ضرق  لالأطباء يف منطقة  املهارات  ونقل  املعرفة،  تطوير 
لل�ضركة  اجتماعًيا  موؤ�ض�ضًيا  هدًفا  ذلك  باعتبار  اإفريقيا،  و�ضمال 
لأمرا�ص  العلمي  التثقيفي  للتوا�ضل  برناجًما  تقدمي  ب��داأت  التي 
لي�ضمل  م�ضتمرة  تو�ضعة  ي�ضهد  اأن  له  وُيتوقع  2012م،  عام  القلب 

اهتمامات عالجية اأخرى.
فيه  ين�ضط  ال�ضديدة، حيث  باملناف�ضة  ال�ضعودي  ال�ضوق  ورغم متيز 
ت�ضنيع  يف  املتخ�ض�ضة  والعاملية  الوطنية  ال�ضركات  من  كبري  عدد 
بني  الثالث من  املركز  على  ال�ضركة  فقد ح�ضلت  الأدوي��ة،  وت�ضويق 
يف  ل��الأدوي��ة  وم�ضوقة  منتجة  وعاملية  وطنية  �ضركات  ع�ضر  اأك��رب 

ال�ضعودية عام 2013م. 
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تاأ�س�ست �سركة »اأ�سرتا بوليمرز« عام 1993م، وهي �سركة م�سهود لها على م�ستوى ال�سوق الإقليمي يف جمال �سناعة 
املواد اخلام للبال�ستيك حيث تقوم باإنتاج »ما�سرتبات�ص« عايل اجلودة من اأنواع: الأبي�ص، الأ�سود، الألوان، وكذلك 
املركبات املخ�س�سة لعمليات ت�سكيل البال�ستيك احلراري، اإ�سافة اإلى جمموعة من املنتجات اخلا�سة بال�سناعات 
ا لأنابيب ال�سغط العايل والغاز. البرتوكيميائية، واأنظمة امل�سافات اخلالية من الغبار، واملركبات امل�سممة خ�سي�سً

أسترا لمركبات اللدائن 
»أسترا بوليمرز«

 )من أهم منتجي الملونات والمركبات والمضافات في الشرق األوسط(
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ال��دول، ففي  اأ�صرتا بوليمرز يف عدد من  توجد م�صانع �صركة 
خالل  1993م��ن  ع��ام  البداية  حيث  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
»اأ�ضرتا  تاأ�ضي�ص  ورابغ، ويف عام 2010م مت  الدمام  م�ضنعها يف 
جبل  منطقة  يف  م�ضنعها  اإن�ضاء  ثم  ومن  الإم��ارات  يف  بوليمرز« 
بوليمرز«  »اأ���ض��رتا  متلكت  تركيا  ويف  2004م،  ع��ام  احل��رة  علي 
وهي  2010م،  عام  الأو�ضط«  ال�ضرق  بوليمرز  »كون�ضتاب  �ضركة 
عبارة عن �ضركة ت�ضنيع ما�ضرتبات�ص من نوع امل�ضافات املتطورة 

لتعزيز وجود ال�ضركة يف ال�ضوق الرتكي واأوروبا..
وقامت ال�ضركة بو�ضع اللم�ضات الخرية علي املخططات النهائية 
انتاجه  يبداأ  اأن  املتوقع  من  والذي  الهند  يف  جديد  م�ضنع  لبناء 
 16،000 للم�ضنع  النتاجية  الطاقة  وتبلغ  2015م  عام  نهاية  يف 

طن �ضنويًا.
وُيعد م�صنع ال�صركة يف رابغ اأكرث م�ضانع املا�ضرتبات�ص تقدًما، 
الآلت  باأحدث  ا�ضتعانته  خالل  من  املنطقة،  يف  طاقة  والأعلى 
على  الرتكيز  نظرية  تنفيذ  جانب  اإلى  الدمج،  وتقنية  املتقدمة 
جانب  من  ثقة  الأك��رث  امل��ورد  ت�ضبح  ال�ضركة  جعل  ما  العميل، 

معظم م�ضنعي البال�ضتيك يف املنطقة. 
وي��ع��ت��م��د جن����اح »اأ�����ص����رتا ب��ول��ي��م��رز« يف خ��دم��ة ع��م��اء ق��ط��اع 
لالحتياجات  وتقديرها  العميق  فهمها  على  البرتوكيماويات 
اآلت  اإل��ى  حتتاج  التي  الأ�ضا�ضية،  ال�ضناعة  لهذه  احل�ضا�ضة 
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من  ع��ال  وم�ضتوى  اجل���ودة،  عالية  موا�ضفات  ذات 
الحرتافية، اإ�ضافة اإلى القدرات، واخلربات املعقدة، 
والنهج امللتزم للتمكن من تلبية اللتزامات اللوج�ضتية.

بتقنية  وا�ضتعانتها  املتطورة،  م�ضانعها  خ��الل  وم��ن 
العاملة  الأي���دي  على  واعتمادها  املحو�ضبة،  العمل 
امل��م��ي��زة، وامل���خ���ت���ربات امل��ج��ه��زة جت��ه��ي��ًزا ك��ام��اًل، 
متكنت  والتطوير،  البحث  يف  املتوا�ضل  وال�ضتثمار 
اجلودة  معايري  على  املحافظة  من  بوليمرز«  »اأ�ضرتا 
ال�ضرق  يف  الأ�ضواق  تخدم  واأن  املنتجات،  يف  العالية 
حتى  م�ضت  عاًما  ع�ضرين  طيلة  وخارجها  الأو���ض��ط 
�ضوق  يف  للعمالء  امل��وث��وق��ة  الأ���ض��م��اء  اأح���د  اأ�ضبحت 

البال�ضتيك. 
وا���ص��ع يف  ن��ط��اق  بها على  امل��ع��رتف  ل�صمعتها  ون��ظ��ًرا 
تطوير املنتجات اجلديدة والتقنيات، وكذلك النهو�ص 
على  بوليمرز«  »اأ���ض��رتا  ح�ضلت  املا�ضرتبات�ص  ب�ضوق 
نظام  حالًيا  تتبع  وه��ي  البداية،  منذ  الأي��زو  �ضهادة 
مواقعها  جميع  يف  اجلودة  لإدارة   9001:2008 الأيزو 
نظام  مبمار�ضات  التام  لتقيدها  اإ�ضافة  ال�ضناعية، 
ومتطلبات  اإي(  اإ���ص  )اإت�ص  والبيئة  ال�ضحة  �ضالمة 

العمالء ذوي الأن�ضطة البرتوكيميائية.
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المصنع العالمي ألنظمة المباني
)أنتج ما يزيد عن 10.000 مبنى لـ36 دولة حول العالم(

تاأ�س�ست �سركة »امل�سنع العاملي لأنظمة املباين« عام 1993م براأ�سمال بلغ 40 مليون ريال �سعودي، وي�سمل ن�ساطها 
العالية،  الأدوار  ذات  الكبرية  املباين  يف  ت�ستخدم  التي  احلديدية  والهياكل  املباين،  وت�سييد  وت�سنيع  ت�سميم 
احلديد  مثل  الثقيلة  ال�سناعات  وكذلك  البرتوكيماوية،  وال�سناعات  والغاز  الزيت  ومن�ساآت  املطارات  و�سالت 

والأ�سمنت وتوليد الطاقة وحتلية املياه.
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ا  اأي�ضً امل��ب��اين  لأن��ظ��م��ة  ال��ع��امل��ي  امل�صنع  ���ص��رك��ة  اأن�����ص��ط��ة  ت�صمل 
ال�ضناعية،  املباين  يف  امل�ضتخدمة  املعزولة  واجلدران  الألواح  اإنتاج 
وكذلك املنتجات امل�ضممة وامل�ضنعة كاإ�ضافات للمباين، مثل اأنظمة 
اإلى  اإ�ضافة  اأر�ضيات امليزانني، واجلدران امل�ضممة لتوفري الطاقة، 
اأنظمة الأ�ضقف، واأنظمة الرافعات، وال�ضتائر والواجهات، ف�ضاًل عن 
واملنتجات  التهوية،  واأجهزة  والنوافذ،  الأبواب  من  وا�ضعة  جمموعة 

املكملة لها.
بالإ�ضافة اإلى ما �ضبق تتميز �ضركة امل�ضنع العاملي بتفردها بت�ضاميم 
جمالية خا�ضة، مثل ت�ضنيع األواح مبثبتات غري ظاهرة وذات مظهر 
متجان�ص واأنيق وتقاوم العوامل اجلوية، كما يقدم امل�ضنع اخلدمات 
ذات القيمة امل�ضافة ح�ضب احتياج العمالء، وذلك يف جمال البناء 
املدنية،  والأعمال  والإ�ضراف،  الرتكيب  باأعمال  واخلا�ضة  والت�ضييد 
وخدمات  الفنية  ال�ضت�ضارات  تقدمي  وك��ذل��ك  امل�ضاريع،  واإدارة 
الهند�ضية  واحللول  احلديدية  واملن�ضاآت  الهياكل  وت�ضنيع  ت�ضميم 

املتكاملة، وغريها من اخلدمات الأخرى ذات ال�ضلة.
املوثوق  امل�ضانع  طليعة  يف  املباين  لأنظمة  العاملي  امل�ضنع  بات  وقد 
حول  دولة  ل�36  مبنى   10.000 عن  يزيد  ما  اأنتج  حيث  بكفاءتها، 
العامل، وما زال يطمح لإجناز املزيد من التقدم والنجاح، ملا حتظى 

منتجاته ب�ضمعة جيدة، كونها تتميز باجلودة والدقة العالية.
وميتلك امل�ضنع العاملي ثالثة م�ضانع يف املدينة ال�ضناعية بالريا�ص، 
الأعمال  بالريادة يف  ميتاز  وهو  اجلبيل،  مدينة  واحًدا يف  وم�ضنًعا 
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تفوقه  اإلى  بالإ�ضافة  الفولذية،  والهياكل  الهند�ضية 
التقني يف اأ�ضاليب بنائه وت�ضييده. 

العربية  اململكة  يف  ال�ضناعية  العمليات  تركز  ورغ��م 
�ل�ضعودية، �إال �أن �لن�ضاط ميتد �إلى دول �خلليج وباقي 
اإفريقيا،  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال��دول 
ال��دول  وب��ع�����ص  والأردن  وال��ع��راق  اجل��زائ��ر  وك��ذل��ك 
الأ�ضيوية، حيث قامت ال�ضركة بتنفيذ عدد من امل�ضاريع 
الهامة، اإ�ضافة اإلى �ضعيها يف التو�ضع عن طريق اإن�ضاء 
عدة مكاتب لت�ضويق منتجاتها ب�ضكل رئي�ضي يف اململكة 

العربية ال�ضعودية، ودول اخلليج العربي. 
املنتجات  من  جمموعة  على  امل�ضانع  اإنتاج  وي�ضتمل 
ال�ضلب،  وهياكل  الهند�ضة،  �ضابقة  امل��ب��اين  ت�ضم: 
واأبراج الت�ضالت، وحمطات توليد الطاقة، وامل�ضانع 
منتجات  اإل��ى  اإ�ضافة  العمل،  وور����ص  وامل�ضتودعات 

اأخرى ت�ضاهم بن�ضيب وافر يف التنمية القت�ضادية.
الأمريكية  املعايري  لأحدث  وفًقا  املباين  ت�ضميم  ويتم 
من املباين احلديدية �ضابقة ال�ضنع التي ت�ضم: املعهد 
احلديد  ومعهد   ،)AISC( البناء  للحديد  الأمريكي 
البناء  م�ضنعي  ورابطة  )اي�ضي(،  الأمريكي  وال�ضلب 
الأمريكية  اللحام  وجمعية   ،)MBMA( املعدنية 

.)AWS(
وي��ح��ر���ص امل�����ض��ن��ع ع��ل��ى حت��ق��ي��ق م��ع��اي��ري ال��ك��م��ال 
بداية  منذ  للجودة،  ال�ضارمة  املراقبة  با�ضتخدام 

عملية الت�ضنيع، و�ضوًل لت�ضليم املنتج اإلى العميل. 
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تاأ�س�ست �سركة جممع اأ�سرتا ال�سناعي عام 1996م بعد دمج �سركتني �سعوديتني تعمالن يف جمال مدخالت الإنتاج 
الزراعي وهما: »اأ�سرتا الزراعية املحدودة«، و»جممع اأ�سرتا ال�سناعي املحدودة لالأ�سمدة واملبيدات الزراعية«.

شركة مجمع أسترا الصناعي 
»أستراكيم«

)إحدى الشركات الرائدة في القطاع الزراعي(

29
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الريا�ص  مبدينة  1988م  عام  امل��ح��دودة«  ال��زراع��ي��ة  »اأ���س��رتا  تاأ�س�ست   
الأ�ضمدة  خمتلف  وتوزيع  ا�ضترياد  بهدف  ال�ضعودية  العربية  باململكة 
اآفات  اإلى مبيدات  اإ�ضافة  العالية،  الزراعية ذات اجلودة  والكيماويات 
من  وغريها  وال��ب��ذور  البيطرية  والأدوي���ة  واملبيدات  العامة،  ال�ضحة 

مدخالت الإنتاج الزراعي.
حيث  1995م،  عام  ال�ضركة  مكونات  من  الثاين  ال�ضق  ان�ضاء  مت  فيما 
اجتهت ال�ضركة اإلى ال�ضتثمار يف م�ضنع حديث مبنطقة الدمام لإنتاج 
»�ضركة  م�ضمى  حتت  اأخرى،  زراعية  كيميائية  ومواد  املركبة،  الأ�ضمدة 
ليتم  الزراعية«،  واملبيدات  لالأ�ضمدة  املحدودة  ال�ضناعي  اأ�ضرتا  جممع 
وهو   1996 ع��ام  جديد  م�ضمى  حتت  ال�ضركتني  دم��ج  على  ال�ضتقرار 

»اأ�ضرتاكيم«.
وُتعد »اأ�صرتاكيم« من ال�صركات الرائدة يف القطاع الزراعي بامتالكها 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  والتوزيع  البيع  ملراكز  اإقليمية  �ضبكة 
اإ�ضافة اإلى فروعها املنت�ضرة يف العديد من دول ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
وتركيا  وعمان  وم�ضر  و�ضوريا  والأردن  واملغرب  اجلزائر  مثل  اإفريقيا 

واأوزبك�ضتان واأوكرانيا.
ال�صركة حيث بلغت ال�ضادرات  اأ�صواق  اأهم  اأحد  الت�صدير  اأ�صبح  وقد 
النجاح  اإل��ى  ذلك  ويرجع  املبيعات،  اإجمايل  من  ما  نوًعا  عالية  ن�ضبة 

والرواج الذي لقته منتجات ال�ضركة يف ال�ضوق املحلية واخلارجية.
ولتدعيم اإمكانياتها يف الأ�صواق اخلارجية قامت ال�ضركة بال�ضتحواذ 
اإنتاج  يف  متخ�ض�ضة  تركية  �ضركة  من   )%51( مقدارها  ح�ضة  على 
املبيدات الزراعية عام 2010، ومت اإعادة ت�ضمية ال�ضركة اجلديدة با�ضم 

ال�ضركة  م�ضنع  تو�ضعة  جرت  فيما   ،)ASTRANOVA( نوفا  اأ�ضرتا 
وتزويده باأحدث التجهيزات منت�ضف عام 2012م، واأخرًيا يف عام 2013 

مت رفع ن�ضبة احل�ضة اإلى %92. 
اإلى  نوفا  اأ�ضرتا  ���ص��ادرات  مبيعات  زي��ادة  على  اأ�صرتاكيم  �صركة  وتعمل 
بعد  نوفا«  »اأ�ضرتا  الأ�ضمدة يف  اإنتاج  كما جرى  لرتكيا،  املتاخمة  الأ�ضواق 

دجمها مع فرع �ضركة اأ�ضرتاكيم برتكيا.
والأج��ه��زة  الآل��ي��ات  ب��اأح��دث  املجهزة  مبرافقه  ال�ضركة  م�ضنع  ومي��ت��از 
ودقة وجودة  بكفاءة  الإنتاجية  العملية  ل�ضري  الالزمة  والتقنيات  واملعدات 
رفيعة امل�ضتوى، كما يحتوي على معدات واأجهزة متطورة للتاأكد من �ضالمة 
املعتمدة،  العلمية  باملوا�ضفات  الدقيق  اللتزام  و�ضمان  الإنتاج،  عملية 

واملحافظة على اأف�ضل م�ضتويات اجلودة النوعية.
ويف عام 2013 انتهت ال�ضركة  من اإن�ضاء خط اإنتاج جديد خا�ص بالأ�ضمدة 
املحببة، وذلك يف م�ضنع �ضركة جممع اأ�ضرتا لالأ�ضمدة واملبيدات يف الدمام، 
ال�ضركة  تقدمها  التي  املنتجات  يف  التنوع  زيادة  اإلى  اخلطوة  هذه  وتهدف 

لل�ضوق، ومواكبة اآخر التطورات يف �ضناعة الأ�ضمدة وال�ضوق ال�ضعودي.
معايري  ا  اأي�ضً ال�ضركة  تطبق  وحمايتها  بالبيئة  اهتمامها  م��ن  وك��ج��زء 
»اأ�ضرتاكيم«  تعمل  كما   ،)US EPA( البيئة  حلماية  الأمريكية  الوكالة 
الأغذية  منظمة  معايري  مثل  عاملًيا  املعتمدة  اجلودة  مقايي�ص  تطبيق  على 
الدولية  واللجنة  العاملية  ال�ضحة  ومنظمة   )FAO( العاملية  والزراعة 
الأ�ضمدة  لتطوير  الدويل  واملركز   )CIPAC( املبيدات  لتحليل  التعاونية 

.)IFDC(
الزراعية  والكيماويات  لالأ�ضمدة  متكاماًل  م�����ض��دًرا  ال�ضركة  وتعترب 
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الكيماويات  ت�ضمل:  منتجات  عدة  ت�ضم  التي  املختلفة  الإنتاج  ومدخالت 
اإلى مبيدات  الزراعية: وت�ضم مبيدات ح�ضرية وفطرية واأع�ضاب، اإ�ضافة 
الأ�ضمدة  وكذلك  البيطرية،  والأدوي��ة  واملبيدات  العامة،  ال�ضحة  اآف��ات 
املحببة،  والأ�ضمدة  للذوبان،  القابلة  املركبة  الأ�ضمدة  ت�ضم  التي  املركبة: 
فلورابل  واأ�ضمدة  واملعلقة،  ال�ضائلة،  والأ���ض��م��دة  الأح��ادي��ة،  والأ���ض��م��دة 
اخل�ضراوات  ب��ذور  املنتجات:  ت�ضم  كما  ال��ن��ادرة،  الدقيقة  والعنا�ضر 
من  وغريها  الرتبة،  وبدائل  البطاط�ص،  وتقاوي  واخلارجية،  الداخلية 

مدخالت الإنتاج الزراعي.
وخالل م�سريتها ال�سناعية ح�ضلت ال�ضركة على تراخي�ص من �ضركات 
و  FMC عاملية ذات باع طويل يف تطوير واإنتاج املبيدات، مثل �ضركات
Chemtura حيث تقوم »اأ�ضرتاكيم« باإنتاج املواد الكيماوية الزراعية 

مبوجب هذه الرتاخي�ص.
امل��وارد  ا�ضتقطاب  ع��ل��ى  اأ���ص��رتاك��ي��م يف حر�صها  اأ���ص��ب��اب جن��اح  وت��ك��م��ن 
الب�ضرية املوؤهلة وا�ضتخدام اأ�ضاليب وو�ضائل البحث والتطوير املتقدمة 
وكذلك  املجال،  هذا  يف  املتطورة  واملنتجات  املركبات  على  للح�ضول 
للقطاع  املتغرية  املتطلبات  ومواكبة  منتجاتها  لتطوير  امل�ضتمر  �ضعيها 

الزراعي، وقطاع �ضحة البيئة. 
جرى  جديدة  كيمائية  مركبات  بثمانية  منتجاتها  ال�ضركة  وع��ززت 
املحببة  لالأ�ضمدة  اجلديد  منتجها  واأطلقت  2013م،  خالل  طرحها 
تركيبة   )82( يقارب  ما  حالًيا  ال�ضركة  ومتتلك  »جران�ضول«.  با�ضم 
اأن يتم ت�ضجيل املزيد خالل عام  ُيتوقع  كيميائية م�ضجلة با�ضمها، كما 

2014م.
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شركة التنمية لصناعة الحديد
300 ألف طن سنويًا من القضبان الحديدية

متتلك �سركة »التنمية ل�سناعة احلديد م�سنع الإمناء لل�سناعات الإن�سائية بجنوب العراق، ويقوم ن�ساطها على 
�سهر الفولذ واإنتاج الكتل احلديدية، وذلك با�ستخدام اأحدث الآلت، واملعدات، والتقنيات، بطاقة اإنتاجية 
قدرها 430 األف طن من الكتل احلديدية، التي ُت�ستخدم معظمها يف اإنتاج الق�سبان احلديدية، بطاقة �سنوية 

تبلغ 300 األف طن.
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الت�ضغيل  عملية  م��ن  للحديد  التنمية  ���ص��رك��ة  ان��ت��ه��ت 
ب��ال��ع��راق(ومت  الإمن����اء  )م�ضنع  مل�ضنعها  التجريبي 
التي  التقنية  للتحديات  احللول  واإيجاد  العقبات  جتاوز 
بهذا  �ضناعي  م�ضروع  بدء  عند  ظهورها  الطبيعي  من 
مت  فقد  التجريبي  الت�ضغيل  نتائج  على  وبناًء  احلجم. 
دي�ضمرب   10 يف  للم�ضنع  التجاري  الت�ضغيل  يف  البدء 

2013م.
ويبدو موقع ال�صركة الواقع بالقرب من ميناء الب�ضرة 
اخل��ام،  امل���واد  على  احل�ضول  ل�ضهولة  ن��ظ��ًرا  مم��ي��ًزا، 
وبالتايل �ضهولة عملية الت�ضدير، ما مينح ال�ضركة ميزة 

تناف�ضية اأكرب.
وق����د ج����رى جت��ه��ي��ز م�����ص��ن��ع ���ص��ه��ر ال�����ص��ل��ب ب��اأح��دث 
امللحة  الطلبات  تلبية  ميكنه  حتى  الإنتاجية،  الأدوات 
ملواد البناء لإعادة بناء البنية التحتية بالعراق، ويتكون 
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حديث  كهربائي  قو�ص  ف��رن  من  داخله  احلديد  معمل 
امل�ضتمر،  ال�ضب  وماكينة  البودقة،  وفرن  املوا�ضفات، 
لإنتاج  واأخ���رى  امل��ي��اه،  ملعاجلة  وح��دة  على  يحتوي  كما 
الأوك�ضجني وثالثة لتوليد الكهرباء، وقد حر�ضت ال�ضركة 
من  امل�ضنع  امل�ضتخدمة يف  املعدات  ا�ضترياد جميع  على 

�ضركات اأوروبية مرموقة.
اجل��ودة،  معايري  باأعلى  الل��ت��زام  على  ال�صركة  وتعمل 
والتح�ضني امل�ضتمر للمنتج واحلر�ص على اأن يكون الأكرث 
متيًزا يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، اإ�ضافة اإلى الرتكيز على 
ا�ضتقطاب  خالل  من  وذلك  جيدة  نهائية  نتائج  حتقيق 
امل�ضهود  الرئي�ضية ذات اخلربة  والفنية  الإدارية  الكوادر 
لها من اأجل �ضمان ح�ضن الت�ضغيل والإنتاج والتعامل مع 
ويبلغ  الت�ضغيل،  ببداية  تتعلق  منظورة  غري  تطورات  اأي 

عدد موظفي ال�ضركة 894 موظًفا تقريًبا.
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شركة أسترا للتعدين
)مساهمة فعالة في التنمية المستدامة(

اإن�ساء �سركات خمت�سة  اإلى  »اأ�سرتا ال�سناعية« باحلاجة  اإمياًنا من جمموعة  اأ�سرتا للتعدين«  تاأ�س�ست »�سركة 
العا�سمة  جنوب  اخلرج  حمافظة  يف  الواقع  م�سنعها  لإن�ساء  الإعداد  بداأ  ذلك  ومن  التعدين،  جمال  يف  تعمل 

ال�سعودية الريا�ص.
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يرتكز ن�صاط �صركة اأ�صرتا للتعدين الأ�ضا�ضي على درا�ضة وتطوير وامتالك واإدارة وت�ضغيل م�ضاريع 
التعدين، وا�ضتخدام حقوق التعدين للتو�ضع يف ال�ضناعات التحويلية.

 وتعمل ال�صركة حالًيا على تنفيذ م�ضروع اجلري احلي واملطفى )كربونات الكال�ضيوم( الذي ي�ضتخدم 
باخلرج   ال�ضناعية  املنطقة  يف  والبناء  الإن�ضاء  يف  املثال  �ضبيل  على  متعددة،  �ضناعية  جمالت  يف 

وبطاقة اإنتاجية �ضنوية قدرها 99 األف طن من اجلري املطفى و66 األف طن من اجلري احلي.
ومن املتوقع اأن يبداأ الت�ضغيل التجريبي للم�ضنع يف الربع الأول من عام 2015م وقد مت تر�ضية العقود 
النهائية على �ضركتني �ضوي�ضريتني و�ضركة امل�ضنع العاملي لأنظمة املباين وهي �ضركة مملوكة بالكامل 

من قبل جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية.
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Astra Energy
شركة أسترا للطاقة
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Astra Energy
شركة أسترا للطاقة

41

شركة أسترا للطاقة
بالطاقة وهي  للحديد  التنمية  م�سنع  بهدف تزويد  دي�سمرب 2013  الت�سغيل يف  بدء  تاأ�س�ست عام 2010م ومت 

�سركة متخ�س�سة يف توليد الطاقة و�سراوؤها وبيعها وتاأجريها وا�ستثمارها يف كافة الأوجه.
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بلغ  مال  براأ�ص  الها�ضمية،  الأردنية  اململكة  يف  2010م  عام  للطاقة«  »اأ���ص��رتا  �صركة  تاأ�ص�صت 
التي  الطاقة،  توليد  يف  لال�ضتثمار  القاب�ضة  ال�ضركات  اإحدى  ُتعترب  وهي  دولر،  1.410مليون 

متتلك »اأ�ضرتا ال�ضناعية« 76% منها، وجمموعة امل�ضرية الدولية ن�ضبة %24.
ل�ضناعة احلديد«  »التنمية  �ضركة  الكهرباء مع  لتاأجري مولدات  للطاقة« عقًدا  »اأ�صرتا  ووقعت 
بهدف توفري الطاقة الكهربائية مل�ضنع الإمناء لإنتاج احلديد ال�ضلب، يف الوقت الذي متتلك فيه 

ال�ضركة مولدي كهرباء بطاقة اإنتاجية ت�ضل اإلى 70 ميجا وات �ضنوًيا.
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Astra Energy
شركة أسترا للطاقة



4444

شركة مجموعة أسترا الصناعية
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

وتقرير مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي الموحدة
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

)يتبع(

موجودات متداولة:
20132012اإي�ضاح

4197.320.536155.310.007نقد وما يعادله
407.681.759-ا�ستثمارات مرابحة
51.005.706.022762.451.631ذمم مدينة، �سايف

960.669.75155.108.425مطلوب من اأطراف ذوي عالقة
6788.177.878816.463.270خمزون، �سايف

7208.706.260177.723.323مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى
2.260.580.4472.374.738.415

موجودات غري متداولة:

ا�ستثمارات يف �سركات تابعة غري موحدة
82.315.3181.996.201  و�سركات زميلة

101.325.828.5871.146.789.300ممتلكات وم�سنع ومعدات، �سايف
1144.054.81144.054.811�سهرة

1212.737.51915.203.881موجودات غري ملمو�سة، �سايف
1.384.936.2351.208.044.193

3.645.516.6823.582.782.608جمموع املوجودات
املطلوبات

مطلوبات متداولة:

13943.055.4111.016.524.253ت�سهيالت مرابحة وتورق
148.995.04117.582.644اأوراق دفع
132.965.967139.594.996ذمم دائنة

943.384.7262.768.687مطلوب اإلى اأطراف ذوي عالقة
15198.275.269168.268.720م�ستحقات ومطلوبات اأخرى

1634.893.27030.532.513خم�س�ص زكاة و�سريبة دخل
1.361.569.6841.375.271.813

مطلوبات غري متداولة:

9329.106.832286.136.136مطلوب اإلى اأطراف ذوي عالقة
1775.803.38564.196.557خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.766.479.9011.725.604.506جمموع املطلوبات

الموجودات

كما في 31 ديسمبر
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قائمة المركز المالي الموحدة )تتمة(
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

20132012�إي�ضاح

م�شاهمي ال�شركة:

٫1741٫176٫470741٫176٫470 18راأ�س املال

19406٫568٫677406٫568٫677احتياطي نظامي

829٫734٫060738٫034٫366اأرباح مبقاة

اأثر اال�ستحواذ على حقوق اأقلية مع
-)14٫338٫537(1  االحتفاظ بال�سيطرة

)43٫366٫363()68٫506٫943(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

التغريات يف القيمة العادلة لتغطية
)84٫240(        -  خماطر التدفقات النقدية

1.894.633.7271.842.328.910جمموع حقوق م�ضاهمي �ل�ضركة

14٫849٫192)15٫596٫946(حقوق االأقلية

1.879.036.7811.857.178.102جمموع حقوق �مللكية

3.645.516.6823.582.782.608جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

26التزامات حمتملة وارتباطات

تعترب االإي�ساحات املرفقة يف ال�سفحات من رقم 53 اإلى رقم 71 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

كما في 31 ديسمبر

حقوق الملكية
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قائمة الدخل الموحدة
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

تعترب االإي�صاحات املرفقة يف ال�صفحات من رقم 53 اإلى رقم 71 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20132012�إي�ضاح

91.771.426.3401.496.329.255االإيرادات
)878.403.274()1.087.619.681(9تكلفة االإيرادات
683.806.659617.925.981الربح االجمايل

م�ضاريف ت�ضغيلية:

)236.632.868()305.681.582(20بيع وت�صويق

)185.702.491()187.240.494(21عمومية واإدارية
)10.369.541()13.847.950(اأبحاث وتطوير

177.036.633185.221.081الدخل من العمليات الرئي�صية

�إير�د�ت )م�ضاريف( �أخرى:
ح�صة ال�صركة يف �صايف ربح ال�صركات التابعة

8319.117405.567غري املوحدة وال�صركات الزميلة، �صايف

)21.094.297()28.316.874(13نفقات مالية
2262.318.33249.105.208اأخرى، بال�صايف

211.357.208213.637.559الدخل قبل حقوق االأقلية
41.780.86829.033.019خ�صارة عائدة اإلى حقوق االأقلية

253.138.076242.670.578�ضايف �لدخل لل�ضنة
23ربحية �ل�ضهم:

2.392.50الدخل من العمليات الرئي�صية
3.423.27�صايف الدخل لل�صنة



50

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

)يتبع(

20132012�إي�ضاح
�لتدفقات �لنقدية من �لأن�ضطة �لت�ضغيلية:

253.138.076242.670.578�سايف الدخل لل�سنة
تعديالت لبنود غري نقدية:

1052.627.48536.273.222ا�ستهالك
126.054.0294.276.527اإطفاء

)41.413()256.514(ربح من بيع ممتلكات وم�سنع ومعدات
ح�سة ال�سركة يف �سايف ربح ال�سركات التابعة

)405.567()319.117(8  غرياملوحدة وال�سركات الزميلة

)29.033.019()41.780.868(خ�سارة عائدة اإلى حقوق الأقلية
تغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل:

)183.277.776()243.254.391(ذمم مدينة، �سايف
)12.262.748()5.561.326(مطلوب من اأطراف ذوي عالقة

)264.182.377(28.285.392خمزون، �سايف
)88.709.959()30.982.937(مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اأخرى

36.048.393)6.629.029(ذمم دائنة
)8.198.376(40.616.039مطلوب اإلى اأطراف ذوي عالقة

30.090.78915.746.629م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى
)35.935.779()25.571.743(16زكاة و�سريبة دخل م�سددة

11.606.8286.344.487خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف
)280.687.178(68.062.713�ضايف �لنقد �لناجت من )�مل�ضتخدم يف( �لأن�ضطة �لت�ضغيلية

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�ضطة �ل�ضتثمارية:

407.681.75951.425.000ا�ستثمارات مرابحة
)167.390.224()236.166.567(10�سراء ممتلكات وم�سنع ومعدات

4.756.30956.688.809متح�سالت من بيع ممتلكات وم�سنع ومعدات
)17.353.763()3.739.769(12�سراء موجودات غري ملمو�سة

152.102950.510متح�سالت من بيع موجودات غري ملمو�سة
�ضايف �لنقد �لناجت من )�مل�ضتخدم يف( �لأن�ضطة 

)75.679.668(172.683.834  �ل�ضتثمارية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة )تتمة(
)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

تعترب االإي�صاحات املرفقة يف ال�صفحات من رقم 53 اإلى رقم 71 جزًءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

20132012�إي�ضاح

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�ضطة �لتمويلية:

495.866.078)73.468.842(ت�صهيالت مرابحة وتورق 

)6.340.961()8.587.603(اأوراق دفع

42.970.69667.352.620مطلوب اإلى اأطراف ذوي عالقة

)129.314.106()129.705.882(25توزيعات اأرباح مدفوعة

)1.800.000()1.800.000(مكافاأة اأع�صاء جمل�س االإدارة

1.789.032)3.003.807(حقوق اأقلية 

�ضايف �لنقد )�مل�ضتخدم يف( �لناجت من
427.552.663)173.595.438(  �لأن�ضطة �لتمويلية

67.151.10971.185.817�ضايف �لزيادة يف نقد وما يعادله

155.310.007118.885.180نقد وما يعادله كما يف بداية ال�صنة

)34.760.990()25.140.580(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

4197.320.536155.310.007نقد وما يعادله كما يف نهاية �ل�ضنة

معلومات �إ�ضافية عن �أن�ضطة غري نقدية:

خم�ص�س الزكاة و�صريبة الدخل املحّمل على
1629.932.50031.177.354  حقوق امل�صاهمني

اأثر اال�صتحواذ على حقوق اأقلية مع
-14.338.537  االحتفاظ بال�صيطرة

-)14.338.537(التغريات يف حقوق االأقلية

التغريات يف القيمة العادلة لتغطية خماطر
84.2406.076.395  التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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تتاألف �ضركة جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية )ال�ضركة( و�ضركاتها التابعة جمتمعة )املجموعة( من ال�ضركة وال�ضركات ال�ضعودية والأجنبية التابعة 
املو�ضحة اأدناه. ت�ضمل اأن�ضطة ال�ضركة الرئي�ضية اإن�ضاء واإدارة وت�ضغيل وال�ضتثمار يف املن�ضاآت ال�ضناعية )�ضريطة احل�ضول على موافقة من الهيئة 

العامة لال�ضتثمار يف اململكة العربية ال�ضعودية على كل م�ضروع يراد اإن�ضاوؤه(.

العامة  الهيئة  قبل  من  �ضادر   030114989-01 رقم  اأجنبي  ا�ضتثمار  ترخي�ص  مبوجب  مرخ�ضة  �ضعودية،  م�ضاهمة  �ضركة  هي  ال�ضركة  اإن 
لال�ضتثمار يف اململكة العربية ال�ضعودية يف مدينة الريا�ص، وتعمل مبوجب �ضجل جتاري رقم 1010069607 �ضادر يف مدينة الريا�ص بتاريخ 9 حمرم 
1409ه� )املوافق 22 اأغ�ضط�ص 1988(. اإن عنوان ال�ضركة امل�ضجل هو �ص.ب 1560، الريا�ص 11441، اململكة العربية ال�ضعودية. مت اإدراج اأ�ضهم 
�ضركة جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية يف �ضوق الأ�ضهم ال�ضعودية )»تداول«( بتاريخ 17 �ضعبان 1429ه� )املوافق 18 اأغ�ضط�ص 2008( من خالل طرح 

%30 من اأ�ضهم ال�ضركة لالكتتاب العام.

تت�ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�ضابات ال�ضركة و�ضركاتها التابعة، والتي تعمل مبوجب �ضجل جتاري خا�ص بكل منها كما يلي:

غري مب��سرةمب��سرةبلد الت�أ�سي�س

5٪95٪ال�صعودية   �صركة تبوك لل�صناعات الدوائية

متتلك هذه ال�صركة ال�صركات التابعة التالية:

-100٪الأردن�صركة تبوك الدوائية للأبحاث	 

-100٪ال�صودان�صركة تبوك الدوائية املحدودة	 

-95٪ال�صعودية�صركة م�صنع البارق لإنتاج الأدوية املحدودة *	 

-100٪م�صر�صركة تبوك لل�صناعات الدوائية	 

5٪95٪ال�صعودية   �صركة اأ�صرتا ملركبات اللدائن املحدودة

متتلك هذه ال�صركة ال�صركات التابعة التالية:

-100٪تركيا�صركة كون�صتاب ال�صرق الأو�صط ملركبات اللدائن	 

-100٪الهند�صركة اأ�صرتا للمركبات املتخ�ص�صة، الهند حمدودة خا�صة	 

5٪95٪ال�صعودية   �صركة امل�صنع العاملي لأنظمة املباين املحدودة

-95٪ال�صعودية�صركة م�صنع اأ�صرتا لل�صناعات الثقيلة املحدودة **	 

نسبة الملكية الفعلية
كما في 31 ديسمبر 2013

اسم الشركة التابعة

1- معلومات عامة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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متتلك �ضركة اأ�ضرتا كم احل�ضة املتبقية يف هذه ال�ضركة وقدرها 5%.  **
متتلك �ضركة جمموعة اأ�ضرتا ال�ضناعية احل�ضة املتبقية يف هذه ال�ضركة وقدرها 5%.  *

مت خالل عام 2013 زيادة راأ�ص مال �ضركة اأ�ضرتا نوفا - تركيا، وقد متت الزيادة من خالل م�ضاهمة من قبل �ضركة اأ�ضرتاِكم فقط دون   ***
بقية ال�ضركاء يف �ضركة اأ�ضرتا نوفا - تركيا مما اأدى اإلى زيادة ن�ضبة امللكية ل�ضركة اأ�ضرتاِكم يف �ضركة اأ�ضرتا نوفا - تركيا من %67 اإلى 92.4% 
ونتج عن هذه الزيادة تغري يف حقوق الأقلية مت قيده �ضمن حقوق املليكة يف ح�ضاب اأثر ال�ضتحواذ على حقوق اأقلية مع الحتفاظ بال�ضيطرة.

غري مب��سرةمب��سرةبلد الت�أ�سي�س

   �سركة جممع اأ�سرتا ال�سناعي املحدودة للأ�سمدة
5٪95٪ال�سعودية      واملبيدات الزراعية )»اأ�سرتاِكم«(

متتلك هذه ال�سركة ال�سركات الأجنبية التابعة التالية:

-100٪اجلزائر�سركة اأ�سرتا ِكم ال�سعودية	 

-100٪املغرب�سركة اأ�سرتا ِكم املغرب	 

-100٪جزر برت�س فريجن�سركة اأغي�س العاملية املحدودة	 

-100٪تركيا�سركة اأ�سرتاِكم تركيا	 

-100٪�سوريا�سركة اأ�سرتاِكم �سوريا	 

-100٪اأوزبك�ستان�سركة اأ�سرتاِكم ط�سقند	 

�سركة جممع اأ�سرتا ال�سناعي للأ�سمدة واملبيدات 	 
-50٪الأردنالزراعية - الأردن

-92.4٪تركيا�سركة اأ�سرتا نوفا - تركيا )***(	 

-100٪اأوكرانيا�سركة اأ�سرتاِكم الأوكرانية املحدودة	 

-100٪م�سر�سركة اأ�سرتاِكم ال�سعودية الأردنية	 

-100٪م�سر�سركة اأ�سرتا الزراعية ال�سعودية املحدودة	 

�سركة جممع اأ�سرتا ال�سناعي للأ�سمدة واملبيدات 	 
-99٪ُعمانالزراعية وال�ستثمار

-51٪الأردن   �سركة التنمية ل�سناعة احلديد

متتلك هذه ال�سركة ال�سركات التابعة التالية:

-100٪العراق�سركة الإمناء	 

-76٪الأردن   �سركة اأ�سرتا للطاقة املحدودة

-60٪ال�سعودية   �سركة اأ�سرتا للتعدين املحدودة

نسبة الملكية الفعلية
كما في 31 ديسمبر 2013

اسم الشركة التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي:
- اإنتاج وت�ضويق وتوزيع الأدوية وامل�ضتح�ضرات الدوائية.

ومركزات  امل�ضافة  البال�ضتيكية  وامل��واد  الكيميائية  املركبات  اإنتاج   -
الألوان ومنتجات بال�ضتيكية اأخرى.

- الإن�ضاءات احلديدية للمباين ال�ضناعية وهياكل املباين.
- اإنتاج الأ�ضمدة الكيميائية املركبة ومبيدات احل�ضرات الزراعية وجتارة 
اإلى  بالإ�ضافة  احل�ضرات  ومبيدات  والأع��الف  لالأ�ضمدة  والتجزئة  اجلملة 

تنفيذ عقود امل�ضاريع الزراعية.
- �ضناعة الكتل احلديدية وحديد الت�ضليح وتوليد الطاقة الالزمة لهذا 

�لن�ضاط.
عدا  فيما  اململكة  مناطق  كافة  واملعادن يف  ا�ضتخراج جميع اخلامات   -
ال�ضتثمار  نظام  تطبيق  نطاق  عن  اخل��ارج��ة  البحرية  واملناطق  الأرا���ض��ي 

التعديني واملن�ضو�ص عليها يف فقرة 8 من نظام ال�ضتثمار التعديني.
تبوك  �ضركة  التابعة،  �ضركتها  خالل  من  ال�ضودان  يف  املجموعة  تعمل 
باأن  الدويل  النقد  �ضندوق  ن�ضرها  التي  املعلومات  ت�ضري  املحدودة.  الدوائية 
معدل الت�ضخم املرتاكم للثالث ال�ضنوات يف ال�ضودان جتاوز %100 كما يف 31 
دي�ضمرب 2013، اإن هذا املوؤ�ضر بالإ�ضافة اإلى موؤ�ضرات اأخرى، نتج عنه اإدراج 
ال�ضودان �ضمن القت�ضادات ذات الت�ضخم املرتفع يف الربع الرابع من عام 
املوحدة،  املالية  للقوائم  بالن�ضبة  هامة  غري  التابعة  ال�ضركة  هذه  اإن   .2013
وبناًء عليه، مل يتم اإعداد قوائمها املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013 
مبوجب معيار املحا�ضبة الدويل رقم 29، التقارير املالية يف القت�ضادات ذات 

الت�ضخم املرتفع.

اأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية املطبقة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة 
مت اإدراجها اأدناه. مت تطبيق هذه ال�ضيا�ضات ب�ضكل منتظم على جميع ال�ضنوات 

املعرو�ضة، ما مل يذكر غري ذلك.

2-1 أسس اإلعداد
اأعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�ضا�ص التكلفة التاريخية وفًقا 
ال�ضعودية  الهيئة  عن  ال�ضادرة  املحا�ضبة  ملعايري  وطبًقا  ال�ضتحقاق،  ملبداأ 

للمحا�ضبني القانونيني.

2-2  تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة
للمبادئ املحا�ضبية املتعارف  املالية املوحدة وفًقا  القوائم  اإعداد  يتطلب 
عليها ا�ضتخدام تقديرات وافرتا�ضات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات 
تاريخ  يف  كما  واملطلوبات  املحتملة  واللتزامات  املوجودات  عن  والإف�ضاح 
الفرتة  خالل  وامل�ضاريف  الإي���رادات  مبالغ  تقدير  وكذلك  املالية،  القوائم 
مبنية  وه��ي  م�ضتمر،  ب�ضكل  والف��رتا���ض��ات  التقديرات  تقييم  يتم  املالية. 
امل�ضتقبلية  بالأحداث  توقعات  تت�ضمن  اأخرى  وعوامل  ال�ضابقة  اخلربة  على 
تتعلق  وافرتا�ضات  بتقديرات  املجموعة  تقوم  للظروف.  منا�ضبة  تعترب  التي 

بامل�ضتقبل، والتي وفًقا لتعريفها، نادًرا ما تت�ضاوى مع النتائج الفعلية. 

2-3  استثمارات

)أ( شركات تابعة
توجيه  على  ال��ق��درة  املجموعة  ل��دى  التي  تلك  ه��ي  التابعة  ال�ضركات 
تن�ضاأ  والتي  القت�ضادية،  املنافع  على  للح�ضول  والت�ضغيلية  املالية  �ضيا�ضاتها 

ال�ضركات  الت�ضويت يف  ن�ضف حقوق  من  باأكرث  الحتفاظ  عند  عادة 
القابلة  املتوقعة  الت�ضويت  حقوق  تاأثري  وج��ود  مراعاة  تتم  التابعة. 
اأو التحويل لتقييم ما اإذا كان للمجموعة �ضيطرة على من�ضاأة  للتنفيذ 
ما. يتم توحيد ح�ضابات ال�ضركات التابعة من تاريخ انتقال ال�ضيطرة 
اإلى املجموعة، ويتم التوقف عن توحيدها من تاريخ توقف ال�ضيطرة. 
مت قيد ال�ضتثمارات يف ال�ضركات التابعة التي مل تكن جوهرية بالن�ضبة 

للقوائم املالية املوحدة با�ضتخدام طريقة حقوق امللكية.
ت�ضتخدم طريقة ال�ضراء املحا�ضبية لقيد �ضراء ال�ضركات التابعة. 
تقا�ص تكلفة ال�ضراء على اأ�ضا�ص القيمة العادلة للموجودات امل�ضرتاة اأو 
اللتزامات التي مت تكبدها اأو حتملها كما يف تاريخ ال�ضراء. تقيَّد زيادة 
تكلفة ال�ضراء عن القيمة العادلة حل�ضة املجموعة يف �ضايف املوجودات 
ال�ضهرة لتحديد  يتم �ضنوًيا اختبار  للتحديد ك�ضهرة.  القابلة  امل�ضرتاة 
بعد  التكلفة  ب�ضايف  وتقيَّد  القيمة،  �لهبوط يف  عن  ناجتة  خ�ضائر  �أية 

ح�ضم �أي خ�ضائر هبوط يف القيمة، اإن وجدت.
اإذا ح�ضل تغري يف ح�ضة ال�ضركة يف ال�ضركات التابعة دون اأن يوؤدي 
ح�ض�ص  ن�ضب  ا�ضتخدام  يتم  فاإنه  ل�ضيطرتها  ال�ضركة  فقد  اإلى  ذلك 
امللكية القائمة يف تاريخ اإعداد القوائم املالية املوحدة حل�ضاب كل من 
اأ�ضول  �ضايف  يف  امل�ضيطرة  غري  الأقلية  حقوق  وح�ضة  ال�ضركة  ح�ضة 
ال�ضركة التابعة، ويتم اإجراء الت�ضويات الالزمة لتحديد �ضايف الدخل 
يتم  ول  التابعة،  ال�ضركة  الأقلية يف �ضايف دخل  املوحد وح�ضة حقوق 

اإثبات اأية مكا�ضب اأو خ�ضائر تن�ضاأ عن التغريات يف ح�ضة ال�ضيطرة.
يتم ا�ضتبعاد املعامالت بني �ضركات املجموعة والأرباح غري املحققة 
ا�ضتبعاد  كذلك  ويتم  بها.  املتعلقة  الأر���ض��دة  وكذلك  عنها  الناجتة 
لل�ضركات  املحا�ضبية  ال�ضيا�ضات  تعديل  يتم  املحققة.  غري  اخل�ضائر 

التابعة عند ال�ضرورة لتتما�ضى مع ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للمجموعة.

)ب(  شركات زميلة وشركات تابعة غير موحدة
تاأثري  للمجموعة  يكون  التي  ال�ضركات  ه��ي  الزميلة  ال�ضركات 
جوهري عليها دون �ضيطرة، وتكون ن�ضبة ملكيتها ترتاوح بني %20 اإلى 
زميلة  �ضركات  يف  ال�ضتثمارات  قيد  يتم  الت�ضويت.  حقوق  من   50%
وتقيَّد  امللكية  حقوق  طريقة  با�ضتخدام  موحدة  غري  تابعة  و�ضركات 

مبدئًيا بالتكلفة.
الزميلة  ال�ضركات  خ�ضارة  اأو  رب��ح  يف  املجموعة  ح�ضة  تقيَّد 
وال�ضركات التابعة غري املوحدة املتحققة بعد ال�ضراء يف قائمة الدخل 
املوحدة، كما تقيَّد ح�ضتها يف التغري يف الحتياطيات الذي يحدث بعد 
ال�ضراء يف ح�ضاب الحتياطيات. يتم تعديل القيمة الدفرتية لال�ضتثمار 
يف  املجموعة  ح�ضة  تكون  عندما  ال�ضراء.  بعد  ملا  املرتاكمة  باحلركة 
اأكرث،  اأو  الزميلة  ال�ضركة  يف  حل�ضتها  م�ضاوية  زميلة  �ضركة  خ�ضائر 
اأية خ�ضائر  اأي ذمم مدينة غري م�ضمونة، ل تقيَّد املجموعة  مبا فيها 
ال�ضركة  عن  نيابة  ت�ضديدات  اأو  التزامات  اأية  تتكبد  مل  ما  اإ�ضافية، 

الزميلة.
املجموعة  بني  املعامالت  من  املحققة  غري  الأرب��اح  ا�ضتبعاد  يتم 

و�ضركاتها الزميلة اإلى حد ح�ضة املجموعة يف ال�ضركات الزميلة.

2-4 التقارير القطاعية

)أ( القطاع التشغيلي
اأو  العمليات  اأو  امل��وج��ودات  من  جمموعة  هو  الت�ضغيلي  القطاع 

املن�ضاآت التي:

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة
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- تعمل يف اأن�ضطة تدر اإيرادات،
- تقوم الإدارة با�ضتمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات 

التي تتعلق بتوزيع امل�ضادر و تقييم الأداء،
- وتتوفر عنها معلومات مالية ب�ضكل منف�ضل.

)ب( القطاع الجغرافي
املن�ضاآت  اأو  العمليات  اأو  املوجودات  من  جمموعة  هو  اجلغرايف  القطاع 
التي تقوم باأن�ضطة تدر اإيرادات يف منطقة اقت�ضادية حمددة تخ�ضع ملخاطر 

وعوائد خمتلفة عن تلك التي تعمل يف مناطق اقت�ضادية اأخرى.

2-5  تحويل العمالت األجنبية

)أ( العملة الرئيسية
وهو  ال�ضعودي  بالري�ال  لل�ضركة  املوحدة  املالية  القوائم  يف  البنود  تظهر 

العملة الرئي�ضة لل�ضركة.

)ب( معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الري�ال ال�ضعودي 
على اأ�ضا�ص اأ�ضعار ال�ضرف ال�ضائدة يف تاريخ تلك املعامالت. يتم قيد اأرباح 
وخ�ضائر فروق العملة الناجتة عن ت�ضوية تلك املعامالت، وكذلك الناجتة من 
اأ�ضعار  اأ�ضا�ص  على  الأجنبية  بالعملة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  حتويل 

�ضرف العمالت ال�ضائدة كما يف نهاية العام �ضمن قائمة الدخل املوحدة. 

)ج( شركات المجموعة
يقيد الناجت عن حتويل املراكز املالية ونتائج الأعمال لل�ضركات الأجنبية 
التابعة اأو الزميلة التي تكون عملتها الرئي�ضة غري الري�ال ال�ضعودي اإلى الري�ال 

ال�ضعودي كما يلي:
1( حُتّول املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل باأ�ضعار ال�ضرف 

ال�ضائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل.
2( حتّول الإيرادات وامل�ضاريف لكل قائمة دخل على اأ�ضا�ص متو�ضط �ضعر 

ال�ضرف.
يف  ال�ضائدة  ال�ضرف  باأ�ضعار  امللكية  حقوق  ح�ضابات  بنود  حُت��ّول   )3

التواريخ التي تعود لكل بند عند حدوثه.
لل�ضركات  املالية  القوائم  الناجتة عن حتويل  املرتاكمة  التعديالت  تدرج 
كبند  جوهرية،  كانت  اإذا  ال�ضعودي،  الري�ال  اإلى  والزميلة  التابعة  الأجنبية 

منف�ضل �ضمن حقوق امللكية.  
ب�ضعر  تابعة  اأو  زميلة  �ضركة  من  امل�ضتلمة  الأرب��اح  توزيعات  حتويل  يتم 
ال�ضرف يف تاريخ املعاملة، ويتم قيد فروق حتويل العملة الأجنبية املحققة يف 

قائمة الدخل املوحدة.
عند ا�ضتبعاد اأو بيع جزء من ال�ضتثمار يف ال�ضركات الأجنبية الزميلة اأو 
التابعة، يتم قيد فروق حتويل العمالت الأجنبية املقيدة يف حقوق امللكية �ضمن 

قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح اأو خ�ضارة ال�ضتبعاد اأو البيع.

2-6  نقد وما يعادله
البنوك  ول���دى  ال�����ض��ن��دوق  يف  النقد  على  ي��ع��ادل��ه  وم��ا  النقد  ي�ضتمل 
وال�ضتثمارات الأخرى ق�ضرية الأجل عالية ال�ضيولة والتي ت�ضتحق خالل ثالثة 

اأ�ضهر اأو اأقل من تاريخ ال�ضراء.

2-7  استثمارات مرابحة
ت�ضتمل ا�ضتثمارات املرابحة على ا�ضتثمارات ق�ضرية الأجل عالية ال�ضيولة 
تاريخ  من  �ضنة  عن  تزيد  ول  اأك��رث  اأو  اأ�ضهر  ثالثة  من  ف��رتة  خ��الل  ت�ضتحق 
با�ضتخدام  وذلك  ال�ضتحقاق  لأ�ضا�ص  وفًقا  العمولة  اإي��راد  قيد  يتم  ال�ضراء. 

معدل العمولة املتفق عليه.

2-8  ذمم مدينة
ا خم�ض�ص الديون  تظهر الذمم املدينة باملبالغ الأ�ضلية للفواتري ناق�ضً
حت�ضيلها  يف  امل�ضكوك  للديون  خم�ض�ص  عمل  يتم  حت�ضيلها.  يف  امل�ضكوك 
حت�ضيل  من  املجموعة  متكن  عدم  على  مو�ضوعي  دليل  هناك  يكون  عندما 
قيد  يتم  �ملدينة.  للذمم  �الأ�ضلية  �ل�ضروط  مبوجب  �مل�ضتحقة  �ملبالغ  جميع 
هذه املخ�ض�ضات يف قائمة الدخل املوحدة وتظهر حتت بند »م�ضاريف بيع 
وت�ضويق«. عندما تكون الذمم املدينة غري قابلة للتح�ضيل، يتم �ضطبها مقابل 
خم�ض�ص الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها. تقيَّد اأية مبالغ ت�ضرتد يف وقت لحق 
الدخل  قائمة  يف  وت�ضويق«  بيع  »م�ضاريف  على  دائن  بقيد  �ضطبها  مت  لذمم 

املوحدة.

2-9  إيرادات مستحقة
ت�ضتمل الإيرادات امل�ضتحقة على الإيرادات املكت�ضبة التي مل ي�ضدر بها 
فواتري حتى نهاية ال�ضنة. يتم اإ�ضدار الفواتري املتعلقة بهذه الإيرادات خالل 

الفرتة الالحقة. مت ت�ضنيف الر�ضيد حالًيا �ضمن بند الذمم املدينة.

2-10  مخزون
القابلة للتحقق  اأو �ضايف القيمة  التكلفة  اأ�ضا�ص �ضعر  يقّيد املخزون على 
ت�ضتمل  املرجح.  التكلفة  متو�ضط  اأ�ضا�ص  على  التكلفة  �ضعر  يحّدد  اأقل.  اأيهما 
تكلفة املنتجات تامة ال�ضنع على املواد الأولية والعمالة وتكاليف الت�ضنيع غري 

املبا�ضرة.
الأعمال  �ضياق  يف  ر  املقدَّ البيع  �ضعر  للتحقق  القابلة  القيمة  �ضايف  ميثل 

ا تكاليف ا�ضتكمال العملية وم�ضاريف البيع. العادية، ناق�ضً

2-11  ممتلكات ومصنع ومعدات
ال�ضتهالكات  خ�ضم  بعد  بالتكلفة  واملعدات  وامل�ضنع  املمتلكات  تظهر 
يتم  ل  بالتكلفة.  تظهر  والتي  التنفيذ،  حتت  اإن�ضاءات  ع��دا  ما  املرتاكمة، 
ا�ضتهالك الأرا�ضي. يحّمل ال�ضتهالك على قائمة الدخل املوحدة على اأ�ضا�ص 
طريقة الق�ضط الثابت وذلك لتوزيع تكلفة هذه املوجودات على مدى الأعمار 

رة لها كما يلي: الإنتاجية املقدَّ

10-33مباين
4-10حت�سينات على مبان م�ستاأجرة

5- 12.5اآالت ومعدات
3-10  اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

4�سيارات
4برامج حا�سب اآيل

عدد السنوات

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(



57

مع  املتح�ضالت  مبقارنة  ال�ضتبعاد  عن  الناجتة  واخل�ضائر  الأرب��اح  د  حتدَّ
القيمة الدفرتية وتقيَّد يف قائمة الدخل املوحدة.

التي ل تزيد جوهرًيا من  العادية،  والإ�ضالحات  ال�ضيانة  تقيَّد م�ضاريف 
يتم  تكبدها.  عند  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  لالأ�ضل،  ر  املقدَّ الإنتاجي  العمر 
ا�ضتبعاد الأ�ضل الذي  اإن وجدت، ويتم  الهامة  التجديدات والتح�ضينات  ر�ضملة 

مت ا�ضتبداله.

2-12 الهبوط في قيمة الموجودات غير المتداولة
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها عندما 
ت�ضري احلالت اأو التغري يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة 
متثل  و�لتي  �لقيمة،  يف  �لهبوط  عن  �لناجتة  �خل�ضارة  �إثبات  يتم  لال�ضرتداد. 
الزيادة يف القيمة الدفرتية لالأ�ضل عن القيمة القابلة لال�ضرتداد، وهي القيمة 
لغر�ص  اأعلى.  اأيهما  ال�ضتخدام،  اأو قيمة  البيع  تكاليف  ا  ناق�ضً العادلة لالأ�ضل 
لها  اأدنى م�ضتوى  �ملوجود�ت على  يتم جتميع  �لقيمة،  �لهبوط يف  تقدير مقد�ر 
يتم  للنقد(.  مدرة  )وح��دات  وحمددة  منف�ضلة  نقدية  تدفقات  تتواجد  بحيث 
مراجعة املوجودات غري املتداولة، بخالف املوجودات غري امللمو�ضة، والتي �ضبق 
�أن حدث هبوط يف قيمتها بغر�ض �حتمال عك�ض ذلك �لهبوط، وذلك يف تاريخ 
تتم  �لقيمة، عندئذ  �لهبوط يف  ما مت الحًقا عك�ض خ�ضارة  اإذا  كل فرتة مالية. 
زيادة القيمة الدفرتية لالأ�ضل اأو الوحدة املدرة للنقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها 
القابلة لال�ضرتداد، على األ يزيد عن القيمة الدفرتية لالأ�ضل قبل اإثبات خ�ضارة 
�لهبوط يف قيمة ذلك �الأ�ضل �أو الوحدة املدرة للنقد يف ال�ضنوات ال�ضابقة. يتم 
اإثبات عك�ص خ�ضارة �لهبوط يف �لقيمة فوًر� كاإير�د�ت يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

2-13 موجودات غير ملموسة
الت�ضجيل  ر���ض��وم  ال�����ض��ه��رة،  ع��ن  ع��دا  امللمو�ضة،  غ��ري  امل���وج���ودات  متثل 
 5 م��دة  على  الثابت  الق�ضط  طريقة  با�ضتخدام  اإطفاوؤها  ويتم  والرتخي�ص، 

�ضنوات.

2-14 القروض
يتم اإثبات القرو�ص بقيمة املتح�ضالت امل�ضتلمة بعد ح�ضم تكاليف املعاملة 
املتكبدة، اإن وجدت. يتم ر�ضملة تكاليف القرو�ص التي ترتبط مبا�ضرة باقتناء اأو 
اإن�ضاء اأو اإنتاج املوجودات املوؤهلة وذلك كجزء من هذه املوجودات. يتم حتميل 

تكاليف القرو�ص الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.

2-15 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم قيد خم�ض�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �ضروط �أنظمة 
العمل والعمال يف اململكة العربية ال�ضعودية من قبل املجموعة و�ضركاتها التابعة 
اللتزام على  مبلغ  احت�ضاب  يتم  املوحدة.  الدخل  قائمة  ويحمل على  ال�ضعودية 
اأ�ضا�ص القيمة احلالية للمكافاأة املكت�ضبة امل�ضتحقة للموظف فيما لو ترك املوظف 
امل�ضددة  املبالغ  احت�ضاب  يتم  املوحدة.  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  كما يف  عمله 
اأ�ضا�ص رواتب وبدلت املوظفني الأخرية وعدد �ضنوات  عند نهاية اخلدمة على 
خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�ضح يف الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية 

ال�ضعودية.
مكافاأة  مقابل  خم�ض�ص  بتكوين  حالًيا  الأجنبية  التابعة  ال�ضركات  تقوم 
نهاية اخلدمة للموظفني واملزايا الأخرى وذلك طبًقا لقوانني الدول التي متار�ص 
التابعة  لل�ضركات  اأو غري ممولة  ن�ضاطاتها. ل توجد برامج تقاعد ممولة  فيها 

الأجنبية.

2-16 ذمم دائنة ومستحقات
يتم اإثبات مبالغ املطلوبات التي �ضيتم دفعها مقابل ب�ضائع وخدمات م�ضتلمة، 

�ضواًء مت اإ�ضدار فواتري مبوجبها اإلى املجموعة، اأو ل.

2-17 الزكاة وضريبة الدخل
تخ�ضع املجموعة للزكاة وفًقا لأنظمة م�ضلحة الزكاة والدخل )امل�ضلحة( 
فيما  الدخل  ل�ضريبة  تخ�ضع  كما  ال�ضعوديني،  بامل�ضاهمني  يتعلق  فيما  وذل��ك 
الدخل  و�ضريبة  الزكاة  خم�ض�ضات  حتميل  يتم  الأجانب.  بامل�ضاهمني  يتعلق 
التوايل.  على  والأج��ان��ب،  ال�ضعوديني  للم�ضاهمني  امللكية  حقوق  ح�ضابات  على 
وجدت،  اإن  النهائية،  الت�ضويات  مبوجب  امل�ضتحقة  الإ�ضافية  املبالغ  ت�ضجيل  يتم 
يتم  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  التابعة خارج  لل�ضركات  بالن�ضبة  عند حتديدها. 
احت�ضاب �ضريبة الدخل وفق اأنظمة وقوانني �ضريبة الدخل املطبقة يف كل دولة، 

اإذا تطلب الأمر، وت�ضجل قي قائمة الدخل املوحدة.
املوؤقتة  الفروقات  تنتج عن جميع  والتي  املوؤجلة،  الدخل  اإثبات �ضريبة  يتم 
اجلوهرية بني الدخل املحا�ضبي والدخل ال�ضريب�ي، وذلك يف الفرتة التي تن�ضاأ 
فيها تلك الفروقات، ويتم تعديلها عند عك�ص الفروقات املوؤقتة املتعلقة بها. يتم 
اإثبات موجودات �ضريبة الدخل املوؤجلة املتعلقة باخل�ضائر املدورة اإلى احلد الذي 
يحتمل عنده توفر دخل م�ضتقبلي خا�ضع لل�ضريبًة ملقابلة تلك اخل�ضائر ال�ضريبية 
املدورة والتي ميكن ال�ضتفادة منها. يتم حتديد �ضريبة الدخل املوؤجلة با�ضتخدام 
�ضرائح ال�ضريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة، ويتوقع اأن يتم 
�ضريبة  ت�ضوية مطلوبات  اأو  موؤجلة  �ضريبة دخل  موجودات  تطبيقها عند حتقق 
دخل موؤجلة. مل تكن �ضريبة الدخل املوؤجلة التي نتجت عن تلك الفروقات املوؤقتة 

جوهرية، ولذلك مل يتم قيدها كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و2012.
تقوم املجموعة و�ضركاتها التابعة ال�ضعودية با�ضتقطاع ال�ضريبة الواجبة عن 
وذلك  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  مقيمة  غري  اأط��راف  مع  حمددة  معامالت 

طبًقا لنظام �ضريبة الدخل ال�ضعودي.

2-18 مخصصات
يتم اإثبات املخ�ض�ضات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين حايل اأو 
متوقع ناجت عن حدث �ضابق، وهناك احتمال كبري ل�ضتخدام املوارد لت�ضوية هذا 

اللتزام مع اإمكانية تقدير املبلغ ب�ضكل يعتمد عليه.

2-19 اإليرادات
اإن  العمالء،  قبل  من  وقبولها  املنتجات  ت�ضليم  عند  الإي��رادات  اإثبات  يتم 
بعد  بال�ضايف  الإي��رادات  قيد  يتم  تقدي�م اخلدمات.  اأو عند  الأمر ذلك،  تطلب 
ا�ضتبعاد  وبعد  وج��دت،  اإن  الكميات،  وخ�ضومات  التجارية  اخل�ضومات  ح�ضم 
املبيعات بني �ضركات املجموعة. يتم قيد اإيراد حقوق المتياز با�ضتخدام اأ�ضا�ص 

ال�ضتحقاق وفًقا ملا تن�ص عليه التفاقيات.
الإجن��از  ن�ضبة  حتدد  الإجن��از.  ن�ضبة  بطريقة  العقود  اإي���رادات  اإثبات  يتم 
رة.  مبقارنة تكاليف العقد املتكبدة حتى تاريخه مع اإجمايل تكاليف العقد املقدَّ
رة وخ�ضائر العقود غري املنجزة. اإن  يتم اإثبات التغريات يف تكاليف العقود املقدَّ
وجدت، يف الفرتة التي حتدد فيها. يتم اإثبات اخل�ضارة املتوقعة فوًرا عندما يكون 
يتم  العقد.  اإي��رادات  اإجمايل  على  العقد  تكاليف  اإجمايل  تزيد  اأن  املحتمل  من 
رة التي تزيد على املبالغ التي �ضدرت بها فواتري،  اإثبات التكاليف والأرباح املقدَّ
بها  �ضدر  التي  املبالغ  اإثبات  يتم  كما  املتداولة.  امل��وج��ودات  �ضمن  وج��دت،  اإن 
رة، اإن وجدت، �ضمن املطلوبات  فواتري تزيد على التكاليف املتكبدة والأرباح املقدَّ

املتداولة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(



58

2-20 مصاريف بيع وتسويق وعمومية وإدارية
التكاليف  على  والإداري��ة  والعمومية  والت�ضويق  البيع  م�ضاري�ف  ت�ضتمل 
املبيعات  تكلفة  من  ج��زًءا  بال�ضرورة  تكون  ل  التي  املبا�ضرة  وغري  املبا�ضرة 
التكاليف بني م�ضاريف  توزع هذه  املتعارف عليها.  املحا�ضبية  للمبادئ  وفًقا 
البيع والت�ضويق والعمومية والإدارية وتكلفة الإيرادات، اإن لزم الأمر، بطريقة 

منتظمة.

2-21 مصاريف البحث والتطوير
يتم حتميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل املوحدة يف الفرتة 

التي يتم تكبدها فيها.

2-22 عقود إيجار تشغيلية
يتم حتميل م�ضاريف الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�ضغيلية على قائمة 

الدخل املوحدة على مدى فرتة العقد.

2-23 توزيعات أرباح
يتم  التي  الفرتة  يف  املوحدة  املالية  القوائم  يف  الأرب��اح  توزيعات  تقيَّد 

املوافقة عليها من قبل م�ضاهمي ال�ضركة.

2-24 ربحية السهم
و  لل�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2013  يتم احت�ضاب ربحية ال�ضهم  
2012 بق�ضمة الدخل من العمليات الرئي�ضية و�ضايف ربح ال�ضنة لكل �ضنة على 

اأ�ضا�ص املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم القائمة خالل هذه ال�ضنوات.

2-25 إعادة تصنيف
لعام  املقارنة  املوحدة  املالية  القوائم  املبالغ يف  بع�ص  اإعادة ت�ضنيف  مت 

2012، لكي تتوافق مع طريقة عر�ص القوائم املالية لعام 2013.

اإن اأن�ضطة املجموعة تعر�ضها اإلى خماطر مالية خمتلفة، وتت�ضمن هذه 
العادلة  القيمة  خماطر  العملة،  خماطر  )ت�ضمل  ال�ضوق  خماطر  املخاطر: 
الئتمان  خماطر  ال�ضعر(،  وخم��اط��ر  العمولة  ل�ضعر  النقدية  والتدفقات 
عدم  على  للمجموعة  العام  املخاطر  اإدارة  برنامج  يركز  ال�ضيولة.  وخماطر 
التاأثريات  من  التقليل  اإلى  وي�ضعى  املالية،  الأ�ضواق  باأو�ضاع  التنبوؤ  اإمكانية 

ال�ضلبية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة. 
مت  املخاطر  اأن��واع  اأه��م  اإن  العليا.  الإدارة  قبل  من  املخاطر  اإدارة  تتم 

اإدراجها اأدناه.
تت�ضمن الأدوات املالية املعرو�ضة �ضمن قائمة املركز املايل املوحدة النقد 
وما يعادله والذمم املدينة وا�ضتثمارات يف �ضركات تابعة غري موحدة وزميلة 
وت�ضهيالت مرابحة وتورق واأوراق الدفع وذمم دائنة. اإن طرق القيد املطبقة 
واخلا�ضة بهذه البنود مت الإف�ضاح عنها �ضمن ال�ضيا�ضة املحا�ضبية لكل منها.

ال�ضايف  واإثبات  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بني  املقا�ضة  اإج��راء  يتم 
اإجراء  يف  قانونًيا  حًقا  املجموعة  لدى  يكون  عندما  املوحدة  املالية  بالقوائم 
املقا�ضة والنية اإما للت�ضوية على اأ�ضا�ص ال�ضايف اأو اإثبات املوجودات واملطلوبات 

يف نف�ص الوقت.

3-1 مخاطر العملة
ب�ضبب  املالية  الأدوات  قيمة  يف  التغري  خماطر  هي  العملة  خماطر  اإن 
التغريات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية. اإن معظم معامالت املجموعة 
واليورو  الرتكية  واللرية  الأمريكي  والدولر  ال�ضعودي  بالري�ال  اجلوهرية هي 

والدرهم الإماراتي والدينار الأردين واجلنيه امل�ضري واجلنيه ال�ضوداين.
العملة  املجموعة عملها على نطاق دويل، وهي معر�ضة ملخاطر  متار�ص 
ا ا�ضتثمارات يف  التي تنتج من التعر�ص لعمالت خمتلفة. لدى املجموع�ة اأي�ضً
موجوداتها  �ضايف  تتعر�ص  والتي  زميلة  اأجنبية  و�ضركة  تابعة  اأجنبية  �ضركة 
اأ�ضعار  تذبذب  يف  حالًيا  املخاطر  تلك  تتمثل  العمالت.  اأ�ضعار  تغري  ملخاطر 
الرتكية  واللرية  ال�ضوداين  اجلنيه  وبني  ال�ضعودي  الري�ال  بني  العملة  حتويل 
والدينار الأردين وعمالت اأخرى. يتم قيد اأثر هذه التعر�ضات يف بند منف�ضل 

�ضمن بند حقوق امل�ضاهمني يف القوائم املالية املوحدة املرفقة.

3-2 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر 
العمولة

هي  العمولة  ل�ضعر  النقدية  والتدفقات  ال��ع��ادل��ة  القيمة  خماطر  اإن 
التعر�ضات ملخاطر خمتلفة تتعلق بتاأثري تذبذب اأ�ضعار العمولة يف ال�ضوق على 
على  العمولة  �ضعر  خماطر  اإن  للمجموعة.  النقدية  والتدفقات  املايل  املركز 
اأ�ضعار  املجموعة تنتج ب�ضكل رئي�ضي من ت�ضهيالت مرابحة وتورق، والتي لها 

عمولة عائمة ويتم مراجعتها ب�ضكل دوري.
3-3 مخاطر السعر

اإن خماطر ال�ضعر هي خماطر تعر�ص قيمة الأداة املالية للتقلبات نتيجة 
للتغريات يف اأ�ضعار ال�ضوق �ضواًء كانت تلك التغريات ناجتة عن عوامل متعلقة 
بالأداة اأو ُم�ضدرها اأو عوامل توؤثر على جميع الأدوات املتداولة يف ال�ضوق. اإن 

املجموعة غري معر�ضة حالًيا ملخاطر ال�ضعر.

3-4 مخاطر االئتمان
الوفاء  على  مالية  لأداة  ما  الئتمان هي عدم مقدرة طرف  اإن خماطر 
بالتزاماته مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الأخر خل�ضارة مالية. يتم اإيداع النقد 
خ�ضم  بعد  املدينة  الذمم  تقيَّد  مرتفع.  ائتماين  ت�ضنيف  ذات  بنوك  لدى 

خم�ض�ص الديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها.

3-5 مخاطر السيولة
اإن خماطر ال�ضيولة هي خماطر اأن تواجه من�ضاأة ما �ضعوبات يف تاأمني 
ال�ضيولة الالزمة ملقابلة اللتزامات املتعلقة بالأدوات املالية. قد تنتج خماطر 
ال�ضيولة عن عدم القدرة على بيع اأحد املوجودات املالية ب�ضرعة وبقيمة تقارب 
قيمته العادلة. تدار خماطر ال�ضيولة عن طريق التاأكد ب�ضكل دوري من توفر 

�ضيولة كافية، من خالل ت�ضهيالت ائتمانية، ملقابلة اأية ارتباطات م�ضتقبلية.

3-6 القيمة العادلة
اأو ت�ضوية التزام  اأ�ضل  اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل 
بني اأطراف ذوي دراية ولديهم الرغبة يف ذلك، وتتم بنف�ض �ضروط �لتعامل 
على  للمجموعة  املالية  الأدوات  جتميع  يتم  اإنه  وحيث  م�ضتقلة.  اأط��راف  مع 
وتقديرات  الدفرتية  القيمة  بني  فروقات  تنتج  قد  التاريخية،  التكلفة  اأ�ضا�ص 
القيمة العادلة. تعتقد الإدارة اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 

للمجموعة ل تختلف ب�ضكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

3 - األدوات المالية وإدارة المخاطر

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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20132012
979.576.548750.940.456ذمم مدينة - جتارية

55.113.99139.263.106اإيرادات م�ستحقة

1.034.690.539790.203.562
ا: خم�س�ص الديون امل�سكوك يف حت�سيلها )27.751.931()28.984.517(ناق�سً

1.005.706.022762.451.631

20132012
195.891.454151.278.174نقد لدى البنوك

1.429.0824.031.833نقد يف ال�سندوق

197.320.536155.310.007

20132012
433.717.432527.229.294مواد اأولية ومواد تغليف

294.278.813220.563.631منتجات تامة ال�سنع

22.870.22232.468.031اأعمال حتت التنفيذ
3.202.73213.958.428ب�ساعة يف الطريق

42.511.63449.189.589قطع غيار وم�ستهلكات )غري خم�س�سة للبيع(
796.580.833843.408.973

ا: خم�س�ص ب�ساعة متقادمة وبطيئة احلركة )26.945.703()8.402.955(ناق�سً

788.177.878816.463.270

4 - نقد وما يعادله

5 - ذمم مدينة - صافي

6 - مخزون - صافي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

20132012

130.702.789106.307.679دفعات مقدمة للموردين

49.515.09537.754.925م�صاريـف مدفوعة مقدًما

13.279.27416.855.506ذمم موظفني

4.967.3694.890.346تاأمينات م�صرتدة ومطالبات تاأمني

7.149.9234.887.802�صرائب قيمة م�صافة

3.091.8107.027.065اأخرى
208.706.260177.723.323

7 - مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى



60

نسبة الملكية

20132012

�شركات تابعة غري موحدة:
100٪100٪تبوك الدوائية املحدودة – بولندا

100٪100٪�شركة تبوك الدوائية – فرن�شا
100٪100٪�شركة تبوك الدوائية – جمهورية الت�شيك

�شركات زميلة:
49٪49٪�شركة ما�شرتا الزراعية – جمهورية م�شر العربية
49٪49٪�شركة اأ�شرتا الزراعية املحدودة – جمهورية اليمن

20132012
1.996.2011.590.634الر�صيد كما يف 1 يناير

319.117405.567ح�صة املجموعة يف �صايف الربح - �صايف
2.315.3181.996.201الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

8 - استثمارات في شركات تابعة غير موحدة وشركات زميلة

فيما يلي ملخص للتغير في حصة المجموعة في الشركات التابعة غير الموحدة والشركات الزميلة:

قامت �ل�شركـــــة و�شركاتهــــا �لتابعـــة باإجـر�ء معامـالت مع عدة جهـــات ذات عالقــــة خالل عامي 2013 و2012. �إن �شروط هذه الفواتري 
و�مل�شاريف تت�شابه مع �لتعامالت �لتجارية مع �لأطر�ف �خلارجية. فيما يلي تفا�شيل �ملعامالت �جلوهرية مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل 

�ل�شنتني �ملنتهيتني يف 31 دي�شمرب:

20132012

21.964.48318.223.627مبيعات
8.074.0106.852.580م�شرتيات

15.244.08811.939.921عموالت مالية

9 - معامالت وأرصدة مع أطراف ذوي عالقة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

يتكون المطلوب من أطراف ذوي عالقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

غير متداول

20132012
21.755.3689.219.117زينث فارما

17.859.74425.076.479م�صنع الكندي – اجلزائر
9.117.9999.131.510ال�صركة املتحدة لل�صناعات الدوائية

6.327.0493.435.939جمموعة منري �صختيان – الأردن
1.917.7305.466.005�صركة اأ�صرتا الزراعية املحدودة – اجلمهورية اليمنية

1.570.4101.570.410�صركة تبوك – اجلزائر
2.121.4511.208.965اأخرى

60.669.75155.108.425

20132012
-37.014.052ال�صركة العربية للتموين والتجارة

4.349.0181.318.033�صركة ثروت للتعدين
1.588.322436.365�صركة نور لالت�صالت

433.3341.014.289اأخرى

43.384.7262.768.687

288.602.981244.886.136�صركة امل�صرية الدولية
40.503.85141.250.000ال�صيد/ علي �صمارة

329.106.832286.136.136

اأ�صرتا  التنمية ل�صناعة احلديد و�صركة  الأقلية يف �صركة  ا طويلة الأجل من �صركاء  اأعاله قرو�صً اإليه  امل�صار  املتداول  ميثل اجلزء غري 
للطاقة )�صركات تابعة( لتمويل بناء م�صنع احلديد وحمطة طاقة. مل يتم جدولة �صداد هذه الأر�صدة خالل الثني ع�صر �صهًرا القادمة.

يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي عالقة كما في 31 ديسمبر مما يلي:

متداول



62

ــي
�ض

اأرا
ين

بـــا
م

لى
 ع

ات
ضين

حت�
 

رة
اأج

�ضت
 م

ان
مب

ات
عد

وم
ت 

اآال
ات

و�ض
فر

وم
ث 

اأثا
 

ية
كتب

 م
ات

عد
وم

ات
ـار

�ضي
حتت

يع 
ضار

م�
 

يذ
نف

الت
وع

مـــ
ملج

ا

فة
تكل

ال

20
13

ير 
ينا

 1
12

.9
08

.6
93

17
5.

73
4.

64
3

10
.2

67
.6

27
33

8.
33

9.
05

7
44

.6
50

.5
18

29
.0

35
.0

36
81

8.
27

4.
15

9
1.

42
9.

20
9.

73
3

ات
ضاف

اإ�
2.

43
3.

37
7

22
.1

86
.3

29
19

6.
55

2
85

.5
08

.0
64

7.
77

0.
84

2
7.

14
7.

27
5

11
0.

92
4.

12
8

23
6.

16
6.

56
7

الت
حتوي

ت/
ادا

تبع
ا�ض

7.
51

3.
56

0
11

1.
03

1.
07

6
-

58
5.

77
3.

48
8

-
)2

.7
74

.5
21

(
)7

07
.1

35
.3

87
(

)5
.5

91
.7

84
(

20
13

رب 
�ضم

 دي
31

22
.8

55
.6

30
30

8.
95

2.
04

8
10

.4
64

.1
79

1.
00

9.
62

0.
60

9
52

.4
21

.3
60

33
.4

07
.7

90
22

2.
06

2.
90

0
1.

65
9.

78
4.

51
6

مة
رتاك

 امل
ات

الك
ضته

ال�
ا

20
13

ير 
ينا

 1
-

56
.2

14
.3

16
5.

08
1.

74
9

17
4.

69
2.

04
6

28
.3

90
.1

09
18

.0
42

.2
13

-
28

2.
42

0.
43

3

ضنة
لل�

ّمل 
ملح

ا
-

6.
14

3.
26

0
1.

50
1.

03
9

33
.8

28
.2

13
5.

44
6.

08
4

5.
70

8.
88

9
-

52
.6

27
.4

85

ات
عاد

ضتب
ا�

-
-

-
)1

21
.1

00
(

)6
.5

52
(

)9
64

.3
37

(
-

)1
.0

91
.9

89
(

20
13

رب 
�ضم

 دي
31

-
62

.3
57

.5
76

6.
58

2.
78

8
20

8.
39

9.
15

9
33

.8
29

.6
41

22
.7

86
.7

65
-

33
3.

95
5.

92
9

رتية
دف

ة ال
قيم

يف ال
�ضا

20
13

رب 
�ضم

 دي
31

22
.8

55
.6

30
24

6.
59

4.
47

2
3.

88
1.

39
1

80
1.

22
1.

45
0

18
.5

91
.7

19
10

.6
21

.0
25

22
2.

06
2.

90
0

1.
32

5.
82

8.
58

7

20
12

رب 
�ضم

 دي
31

12
.9

08
.6

93
11

9.
52

0.
32

7
5.

18
5.

87
8

16
3.

64
7.

01
1

16
.2

60
.4

09
10

.9
92

.8
23

81
8.

27
4.

15
9

1.
14

6.
78

9.
30

0

ي
اف

 ص
ت -

دا
مع

 و
نع

مص
 و

ات
لك

مت
 م

 - 
10

يد.
جد

للت
لة 

قاب
ة و

مزي
ة ر

نوي
 �ض

رية
جا

ة اإي
قيم

ة ب
تلف

خم
لي 

ضغي
 ت�

جري
ت تاأ

قيا
تفا

ب ا
وج

 مب
رة

اأج
�ضت

ص م
ر�

ى اأ
 عل

ها
ضاوؤ

اإن�
مت 

عة 
تاب

ت ال
ركا

ل�ض
ت ا

�ضاآ
من

ين و
ملبا

ص ا
ع�

  ب
مبا 

ت 
عدا

وامل
نع 

�ض
وامل

ت 
لكا

ملمت
ة ا

كلف
ن ت

ء م
جز

ا ك
لته

�ضم
مت ر

 9%
دل 

مبع
�ص 

رو
الق

لى 
ت ع

ول
عم

ق ب
تعل

( ت
دي

ضعو
ل �

ري�ا
ون 

ملي
 64

 :2
01

2(
ي 

عود
 �ض

�ال
 ري

ون
ملي

 11
2.

80
لغ 

مب
ت 

عدا
وامل

ت 
لكا

ملمت
ن ا

�ضم
  تت

ية.
عود

ل�ض
ة ا

ربي
الع

كة 
ململ

يف ا
قة 

طب
 امل

بية
ا�ض

ملح
ري ا

عاي
 امل

مع
فق 

توا
ي

دة.
جلدي

ع ا
اري

مل�ض
 وا

ات
�ضع

لتو
ص ا

ع�
ع ب

اري
م�ض

لى 
ا ع

ده
تكب

مت 
تي 

ف ال
الي

لتك
2 ا

01
رب 3

�ضم
 دي

31
يف 

ما 
ذ ك

نفي
الت

ت 
حت

يع 
ضار

امل�
ثل 

 مت
دة.

جدي
ية 

اج
اإنت

فق 
مرا

اء 
ن�ض

 واإ
ضيع

تو�
ية 

عمل
دد 

�ض
ة ب

وع
جم

 امل
اإن

  

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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44.054.81144.054.811الر�صيد كما يف 1 يناير

--اإ�صافات
44.054.81144.054.811الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

11- الشهرة

20132012

التكلفة:
20.637.6074.234.354الر�صيد كما يف 1 يناير

3.739.76917.353.763اإ�صافات
)950.510()152.102(ا�صتبعادات

24.225.27420.637.607الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب
الإطفاءات املرتاكمة:

5.433.7261.157.199الر�صيد كما يف 1 يناير
6.054.0294.276.527املحّمل لل�صنة

11.487.7555.433.726الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب
�صايف القيمة الدفرتية

12.737.51915.203.881الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

12- موجودات غير ملموسة – صافي

اختبار الهبوط في الشهرة
اأ�ضا�ص احت�ضاب القيمة العادلة. يتم ا�ضتخدام طريقة التدفقات النقدية يف ح�ضاب القيمة  يتم حتديد القيمة امل�ضرتدة لل�ضهرة على 

العادلة على اأ�ضا�ص املوازنة املعتمدة من قبل الإدارة التي تغطي فرتة خم�ص �ضنوات.

التقديرات األساسية في احتساب القيمة العادلة كما يلي:

1- جممل الربح التقديري.
2- املتو�ضط املرجح ملعدل النمو.

3- معدل اخل�ضم املطبق للتدفقات النقدية امل�ضتقبلية.

حتدد الإدارة جممل الربح التقديري واملتو�ضط املرجح ملعدل النمو على اأ�ضا�ص الأداء ال�ضابق وتوقعات النمو يف ال�ضوق. ي�ضتخدم معدل 
اأن اخل�ضم ما قبل الزكاة و�ضريبة الدخل والذي يعك�ص خماطر حمددة خا�ضة بال�ضناعة. ت�ضري نتائج �ختبار �لهبوط يف �لقيمة كما يف 31 

دي�ضمرب 2013 �إلى �أنه ال يوجد م�ضروف هبوط يف �لقيمة.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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68.759.57771.453.809م�ساريف م�ستحقة

30.399.66124.553.410مزايا موظفني

30.133.18623.417.298حوافز ومكافاآت للموظفني

20.126.9159.808.204ا�ستباقات على مقاولني

17.986.06321.207.002عموالت بيع

17.114.5446.951.242تكاليف ت�سغيلية

9.632.6975.629.744دفعات مقدمة من عمالء

838.1501.333.689اأتعاب مهنية

3.284.4763.914.322اأخرى

198.275.269168.268.720

13 - تسهيالت مرابحة وتورق

14- أوراق دفع

15- مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

لدى املجموعة اتفاقيات ت�ضهيالت ائتمانية على �ضكل قرو�ص مرابحة وتوّرق ق�ضرية الأجل وقرو�ص اأخرى من بنوك حملية واأجنبية 
الت�ضهيالت كما يف 31 دي�ضمرب 2013 مبلغ  امل�ضتخدم من هذه  الر�ضيد  بلغ  ل�ضركات املجموعة. وقد  امل�ضتمرة  املالية  لتمويل الحتياجات 
1.119 مليون ري�ال �ضعودي )2012: 1.214 مليون ري�ال �ضعودي( لقرو�ص ق�ضرية الأجل وت�ضهيالت اأخرى. حتمل هذه القرو�ص نفقات 
ا تعهدات  متويل على اأ�ضا�ص املعدلت ال�ضائدة يف ال�ضوق. اإن هذه الت�ضهيالت م�ضمونة ب�ضمان �ضركات. تت�ضمن اتفاقيات الت�ضهيالت اأي�ضً
تتطلب احلفاظ على بع�ص املوؤ�ضرات املالية وبع�ص الأمور الأخرى. اإن مبالغ القرو�ص الق�ضرية الأجل كما يف 31 دي�ضمرب 2013 بالري�ال 

ال�ضعودي، با�ضتثناء ت�ضهيالت مببلغ 76.14 مليون ري�ال �ضعودي )2012: 71.10 مليون ري�ال �ضعودي( بالعمالت الأجنبية.

لدى املجموع�ة التزامات لعدة موردي�ن كما يف 31 دي�ضمرب 2013 من اأوراق دفع – ل حتمل نفقات متويل مت اإ�ضدارها يف �ضياق العمل 
الطبيعي وتبلغ 8.995.041 ري�ال �ضع�ودي )31 دي�ضمرب 2012: 17.582.644 ري�ال �ضعودي(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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16- مخصص الزكاة وضريبة الدخل

16-1  مكونات الوعاء الزكوي:
اأهم مكونات  تتكون  اأ�ضا�ص غري موحد.  و�ضريبية منف�ضلة على  زكوية  اإقرارات  بتقدي�م  للمجموعة  التابعة  ال�ضعودية  ال�ضركات  تقوم 
ر  الوعاء الزكوي لكل �ضركة مبوجب اأنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل من حقوق امللكية ور�ضيد املخ�ض�ضات كما يف بداية ال�ضنة والدخل املقدَّ

ا خ�ضومات �ضايف القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�ضنع واملعدات وال�ضتثمارات وبع�ص البنود الأخرى. اخلا�ضع لل�ضريبة ناق�ضً

الربط الزكوي/ال�شريبـي النهائـي لغايـةا�شم ال�شركة/ال�شركات التابعة
2004�صركة جمموعة اأ�صرتا ال�صناعية
2002�صركة تبوك لل�صناعات الدوائية

2002�صركة اأ�صرتا ملركبات اللدائن املحدودة
2002�صركة امل�صنع العاملي لأنظمة املباين املحدودة

2004�صركة جممع اأ�صرتا ال�صناعي املحدودة للأ�صمدة واملبيدات الزراعية
مل ي�صدر بعد�صركة اأ�صرتا للتعدين املحدودة

مل ي�صدر بعد�صركة م�صنع البارق لإنتاج الأدوية املحدودة
مل ي�صدر بعد�صركة م�صنع اأ�صرتا لل�صناعات الثقيلة املحدودة

29.309.4595.981.47935.290.938الر�صيد كما يف 1 يناير
23.783.9137.393.44131.177.354خم�ص�ص لل�صنة

)35.935.779()11.933.325()24.002.454(امل�صدد
29.090.9181.441.59530.532.513الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

�إجمالـــي�ضريبة دخلزكــاة

29.090.9181.441.59530.532.513الر�صيد كما يف 1 يناير
19.424.91410.507.58629.932.500خم�ص�ص لل�صنة

)25.571.743()7.775.395()17.796.348(امل�صدد
30.719.4844.173.78634.893.270�لر�ضيد كما يف 31 دي�ضمرب

16-2  مخصص الزكاة وضريبة الدخل:

الحركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 هي كما يلي:

الحركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 هي كما يلي:

16-3  وضع الربوط النهائية:
اآخر  يلي  فيما   .2012 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  ال�ضنة  حتى  الزكوية/ال�ضريبية  الإق��رارات  بتقدي�م  التابعة  و�ضركاتها  املجموعة  قامت 
الزكاة والدخل كما يف 31 دي�ضمرب  التي مت التفاق عليها مع م�ضلحة  التابعة  لل�ضركة وال�ضركات  النهائية  الزكوية وال�ضريبية  الربوطات 

:2013

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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58.89٪57.63٪م�ساهمون موؤ�س�سون �سعوديون

11.11٪11.11٪م�ساهمون موؤ�س�سون غري �سعوديني

30.00٪31.26٪اجلمهور

٪100.00٪100.00

نسبة الملكية

المساهمون

18 - رأس المال

19 - احتياطي نظامي

يتكون راأ�ص مال ال�ضركة كما يف 31 دي�ضمرب من 74.117.647 �ضهم بقيمة ا�ضمية 10 ري�الت �ضعودية لل�ضهم الواحد موزعة 
كما يلي:

وفًقا ملتطلبات نظام ال�ضركات يف اململكة العربية ال�ضعودية والنظام الأ�ضا�ضي لل�ضركة، قامت ال�ضركة بتكوين احتياطي نظامي 
املالية  القوائم  النظامي يف  الحتياطي  اإن  املال.  راأ�ص  باملئة من  بلغ هذا الحتياطي 50  ال�ضايف حتى  الربح  باملئة من  بن�ضبة 10 

املوحدة املرفقة هو احتياطي نظامي لل�ضركة. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع كتوزيعات اأرباح.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

20132012

64.196.55757.852.070 الر�صيد كما يف 1 يناير

22.012.46710.946.800خم�ص�صات

)4.602.313()10.405.639(امل�صدد

75.803.38564.196.557الر�صيد كما يف 31 دي�صمرب

17 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
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149.080.847119.660.171رو�تب ومكافاآت ومز�يا �أخرى للموظفني
78.263.65557.042.014ت�سويق و�إعالن وترويج

24.723.04312.627.045م�ساريف توزيع

9.911.5438.232.169خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيلها
8.759.3379.506.282�سفر وتنقالت

5.809.2913.126.269خمزون تالف ومنتهي �ل�سالحية

5.445.7986.477.675�إيجار�ت

4.361.4882.514.774ر�سوم ت�سجيل

3.444.9292.835.193��ستهالكات
2.365.0471.723.134منافع

13.516.60412.888.142�أخرى

305.681.582236.632.868

20 - مصاريف بيع وتسويق

21 - مصاريف عمومية وإدارية

20132012

104.988.600100.400.540رو�تب ومكافاآت ومز�يا �أخرى للموظفني

22.081.96229.432.948�أتعاب مهنية

14.682.35918.053.406�سفر وتنقالت
7.841.2176.289.833��ستهالكات

5.863.8726.642.400�إيجار�ت
4.936.9752.074.395تاأمني
3.886.1974.490.911منافع

1.684.688375.711�إطفاء�ت
1.391.1832.956.243�سيانة

1.219.7772.231.596�ت�ساالت وم�ساريف مكتبية
18.663.66412.754.508�أخرى

187.240.494185.702.491

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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40.210.69928.940.554ر�صوم ت�صنيع مو�د �أولية

11.463.0385.343.241�إير�د ��صتثمار

3.213.38211.865.816�إير�د ��صتثمار�ت مر�بحة

2.800.8511.939.477�أرباح بيع خردو�ت

1.965.5823.217.811�إير�د حقوق �متياز

)2.201.691(2.664.780�أخرى - �صايف

62.318.33249.105.208

22 - إيرادات أخرى - صافي

23 - ربحية السهم

24 - المعلومات القطاعية

مت احت�ضاب ربحية ال�ضهم لل�ضنتني املنتهيتني يف 31 دي�ضمرب 2013 و2012 بق�ضمة الدخل من العمليات الرئي�ضية و�ضايف الدخل 
لكل �ضنة، على متو�ضط عدد الأ�ضهم القائمة خالل ال�ضنة.

تعمل املجموعة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف القطاعات الت�ضغيلية التالية:
الأدوية اأ - 

الكيماويات املتخ�ض�ضة ب - 
ال�ضناعات احلديدية  ج - 

ال�ضركة القاب�ضة واأخرى د - 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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الأدوية2012
 الكيماويات
املتخ�ص�صة

 ال�صناعات
احلديدية والطاقة

 ال�صركة القاب�صة
واأخـرى

املجموع

املبيعات وامل�شاريع:

1.041.363.345-438.483.133370.954.354231.925.858    - حملية
454.965.910-217.461.935175.879.65361.624.322    - ت�شدير

1.496.329.255-655.945.068546.834.007293.550.180    املجموع
617.925.981-407.318.177147.621.27062.986.534الربح الإجمايل

الربح )اخل�شارة( من العمليات
185.221.081)23.873.171()8.358.834(149.500.06867.953.018  الرئي�شية

الربح )اخل�شارة( قبل حقوق
213.637.559)10.923.064()8.052.036(172.147.06160.465.598  الأقلية

14.841.38813.279.2996.799.8771.352.65836.273.222ال�شتهالكات
3.562.1514.276.527-375.711338.665الإطفاءات

املمتلكات وامل�شنع واملعدات –
180.991.036156.130.008805.013.8934.654.3631.146.789.300  �شايف

41.435.95677.139.33247.434.3141.380.622167.390.224 النفقات الراأ�شمالية

الأدوية2013
 الكيماويات
املتخ�ص�صة

 ال�صناعات
احلديدية والطاقة

 ال�صركة القاب�صة
واأخـرى

املجموع

املبيعات وامل�شاريع:

1.269.587.006-577.315.852384.989.140307.282.014    - حملية
501.839.334-290.701.646168.155.48342.982.205    - ت�شدير

1.771.426.340-868.017.498553.144.623350.264.219    املجموع
683.806.659-517.838.811139.061.78826.906.060الربح الإجمايل

الربح )اخل�شارة( من العمليات
177.036.633)20.761.766()35.427.527(184.732.14648.493.780  الرئي�شية

الربح )اخل�شارة( قبل حقوق
211.357.208)3.044.184()36.890.626(216.132.80135.159.217حقوق الأقلية

13.666.33415.726.01421.826.0131.409.12452.627.485ال�شتهالكات
4.701.7906.054.029-446.124906.115الإطفاءات

املمتلكات وامل�شنع واملعدات –
314.195.949149.049.103851.069.02911.514.5061.325.828.587  �شايف

144.209.47812.887.41470.604.3538.465.322236.166.567 النفقات الراأ�شمالية

وفيما يلي البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات كما يف 31 دي�ضمرب 2013 و 2012 ولل�ضنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ ممثلة بالقطاعات 
الت�ضغيلية املذكورة اأعاله:

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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الإجمايلبلدان اأخرىالعراقال�سعودية2013
 ممتلكات وم�صنع

465.413.738754.720.281105.694.5681.325.828.587  ومعدات

الإجمايلبلدان اأخرىالعراقال�سعودية2012
 ممتلكات وم�صنع

372.696.481718.194.19655.898.6231.146.789.300  ومعدات

تتم عمليات املجموعة ب�ضكل رئي�ضي يف اململكة العربية ال�ضعودية، بالإ�ضافة اإلى العراق وبلدان اأخرى. وقد مت اختيار املعلومات املالية التالية كما 
يف 31 دي�ضمرب ولل�ضنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ ملخ�ضة ح�ضب املنطقة اجلغرافية، على النحو التايل:

اإن ما يزيد عن %70 من مبيعات الت�ضدير للمجموعة تتم يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا.
اإن املمتلكات وامل�ضنع واملعدات يف العراق اأعاله مملوكة للمجموعة من خالل �ضركتني تابعتني هما: �ضركة الإمناء و�ضركة اأ�ضرتا للطاقة املحدودة 

والتي متتلك فيهما املجموعة ن�ضبة 51 باملئة و76 باملئة، على التوايل.

25 - توزيعات األرباح

26 - التزامات محتملة وارتباطات

اإبريل 2013( على تو�ضية  ال�ضنوي املنعقد بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1434ه� )املوافق 23  العامة للم�ضاهمني يف اجتماعها  وافقت اجلمعية 
جمل�ص اإدارة ال�ضركة بتوزيع اأرباح نقدية مببلغ 129.705.882 ري�ال �ضعودي عن ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012 بواقع 1.75 ري�ال �ضعودي 

لكل �ضهم قائم والتي دفعت بالكامل خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2013.

لدى املجموعة كما يف 31 دي�ضمرب 2013 التزامات حمتملة يف �ضياق الأعمال العتيادية على �ضكل خطاب�ات �ضمان مببلغ 110.61 مليون ري�ال 
�ضعودي )2012: 115.56 مليون ري�ال �ضعودي( واعتمادات م�ضتندية مببلغ 56.13 مليون ري�ال �ضعودي )2012: 64.04 مليون ري�ال �ضعودي(.

قامت املجموع�ة، يف �ضي�اق الأعمال العتيادية، بالتعاقد مع موردين ل�ضراء اآلت ومعدات وخدم�ات اأخ�رى. بلغت الرتباطات الراأ�ضمالية كما يف 
31 دي�ضمرب 2013 مبلغ 25.42 مليون ري�ال �ضعودي )2012: 52.46 مليون ري�ال �ضعودي(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

)جميع المبالغ بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(
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Astra Energy
شركة أسترا للطاقة

�ض.ب 1560، الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
تليفون: 966114752002+
فاك�ض: 966114752001+

Info@astraindustries.com.sa
www.astraindustries.com.sa

�ض. ب 28170، الريا�ض 11437 اململكة العربية ال�سعودية
تليفون:966114774946+
فاك�ض:966114781686+

info@tpmc-jo.com
www.tpmc.com.sa

�ض. ب 30740، الريا�ض  31952 اململكة العربية ال�سعودية
تليفون:966318121232+

فاك�ض966318121342+
Info@astra-polymers.com
www.astra-polymers.com

�ض.ب 30447، اخلرب 31952 اململكة العربية ال�سعودية
تليفون:966114772346+
فاك�ض:966114782102+

info@astrachem.net
www.astrachem.net

International Building System Factory Co. Ltd.
����ص���رك���ة امل�������ص���ن���ع ال���ع���امل���ي لأن���ظ���م���ة امل���ب���اين

�ض.ب 1737، الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
تليفون: 966112560004+
فاك�ض:966112561756+

info@ibsf.com
www.ibsf.com

�ض.ب 925769 عمان 11190
تليفون:96265692976+
فاك�ض:96265603775+

info@alenmaa.com
www.alenmaa.com

�ض.ب 1560، الريا�ض 11441 اململكة العربية ال�سعودية
تليفون:966114752002+
فاك�ض:966114752001+





ص.ب 1560، الرياض 11441

اململكة العربية السعودية

تليفون: 4752002 11 966+  -  فاكس: 4752001 11 966+
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