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بداياتهــا  منــذ  الصناعيــة  أســترا  تتميــز رحلــة مجموعــة 
الفــرص  حتديــد  علــى  بقدرتهــا   ٢٠٠٥ عــام  يف  األولــى 
االســتثمارية املســتقبلية والســعي وراءهــا بــكل عــزم وثقــة. 
وقــد ســاعدنا هــذا علــى تعزيــز ثقافــة االبتــكار واألداء التــي 
تعتبــر حاضنــة للتغييــر اإليجابــي ويف نفــس الوقــت التمســك 
بقيمنــا الراســخة. كمــا أننــا يف مجموعــة اســترا الصناعيــة 
ــد شــراكات  ــة ونســتثمر يف عق ــر احلوكم ــى معايي نتبــع أعل
طويلــة األجــل مبنيــة علــى أســاس الثقــة الغاليــة التــي أوالنــا 

إياهــا الشــركاء واملســاهمني.

مــن  العديــد  يف  تفوقــاً  اليــوم  قــد حقــق  بفكــرة  بــدأ  مــا 
ــة والصناعــات  القطاعــات التــي تشــمل الصناعــات الدوائي
والطاقــة  احلديــد  وصناعــات  املتخصصــة  الكيميائيــة 
والتعديــن. لقــد وضعــت مجموعــة أســترا الصناعيــة نفســها 
علــى مســار متميــز وفريــد، ونحــن نركــز دومــاً  علــى إيصــال 

شــركاتنا إلــى نطــاق العامليــة.

مهمتنا

مهمتنــا هــي تطويــر أقــوى مجموعــة صناعيــة يف منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن خــال االســتثمارات 
االســتراتيجية املناســبة ومنــو شــركات املجموعــة وتطويرهــا 
املاليــة  املــوارد  بأفضــل  تزويدهــا  خــال  مــن  باســتمرار 

واإلداريــة.

رؤيتنا

ــة الشــرق  ــة يف منطق أن نكــون رواد االســتثمارات الصناعي
أســترا  مجموعــة  وتهــدف  إفريقيــا.  وشــمال  األوســط 
الصناعيــة إلــى حتقيــق ذلــك مــن خــال إرســاء دعائــم قيــم 
طويلــة املــدى ألصحــاب املصلحــة مــن خــال النمــو املربــح. 
ــي  كمــا أن املجموعــة ملتزمــة أيضــا بدعــم االقتصــاد احملل
مــن خــال املنتجــات ذات القيمــة املضافــة التــي تقدمهــا 

الشــركات الصناعيــة التابعــة لهــا.

قيمنا

إن قيمنــا األساســية يف مجموعــة أســترا الصناعيــة والتــي 
تتمثــل يف التركيــز علــى النتائــج واملعاييــر األخاقيــة العالية، 
بشــكل  التمكــني  باجلــودة،  االلتــزام  املســتمر،  التطويــر 
مســتمر واملســؤولية تعتبــر يف مجملهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن 
فلســفتنا. تلــك القيــم متثــل معتقداتنــا التــي تعرفنــا علــى 
املســتوى الشــخصي أو املســتوى املؤسســي والتــي تشــكلت 
اخلبــرات  مجمــوع  خــال  ومــن  الطويــل  تاريخنــا  عبــر 
املختلفــة. إن هــذه القيــم هــي التــي حتــدد طبيعــة عاقاتنــا 

باآلخريــن وحتــدد مفاهمينــا وتقييمنــا لألمــور.

“قيمنا هي جزء ال يتجزأ من فلسفتنا”

الموجودات 

3,683
مليون ريال سعودي

اإليرادات

1,760
مليون ريال سعودي

اجمالي الربح 

586
مليون ريال سعودي

إجمالي حقوق الملكية 

1,435
مليون ريال سعودي

“نعمل دوما على تعزيز ثقافة االبتكار 
واألداء التي تعتبر حاضنة للتغيير 

اإليجابي ويف نفس الوقت التمسك بقيمنا 
الراسخة”

مجموعة أسترا الصناعية في سطور
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منشأة تصنيع

اإلمارات العربية املتحدة
تركيا

السودان
العراق

الهند
تبوك، اململكة العربية السعودية
اجلبيل، اململكة العربية السعودية

الدمام، اململكة العربية السعودية
رابغ، اململكة العربية السعودية

الرياض، اململكة العربية السعودية

أسواق التصدير

أثيوبيا
األردن

إسبانيا
أملانيا

اإلمارات العربية املتحدة
أوزبكستان

أوكرانيا
باكستان
البحرين

بنغالديش
بولندا
تايوان

تركمانستان
تركيا
تونس

اجلزائر
روسيا

سلطنة عمان
السودان

سوريا
السويد

سيريالنكا
العراق
فرنسا

فلسطني
قطر

كوريا اجلنوبية
الكويت

كينيا
لبنان

لوكسمبورغ
ليبيا
ماليزيا

مصر
املغرب

الهند
اليمن

“عززت مجموعة أسترا الصناعية 
تواجدها الدولي يف ٢٠١٥”

مجموعة أسترا الصناعية حول العالم

دولة تصل منتجاتنا
إليها

شركات تابعة موظف

 * دون أخذ اإلغالق املؤقت ملصنع التنمية للحديد باالعتبار

منشأة تصنيع عالمة تجارية

40+ 7 4800* 15 300+
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أعضاء مجلس اإلدارة
يــرأس الســيد صبيــح املصــري مجلــس إدارة مجموعــة أســترا الصناعيــة ويتكــون 

املجلــس مــن ثمانيــة أعضــاء، وقــد انشــأ مجلــس االدارة ثاثــة جلــان هــي :
١.   جلنة املراجعة

٢.   جلنة األداء واالستثمار
٣.   جلنة الترشيحات واملكافآت

صبيح طاهر المصري 

غسان ابراهيم عقيلخالد صبيح المصري

سلمان فارس الفارسغياث منير سختيان

كميل عبدالرحمن سعدالدينفراج منصور ابوثنين

سمير محمد الحميديمحمد نجر العتيبي

رئيس مجلس االدارة
عضو لجنة الترشيحات والمكافات

نائب رئيس مجلس االدارة
رئيس لجنة األداء واالستثمار

عضو مجلس االدارة
عضو لجنة األداء واالستثمار

رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس اإلدارة
(حتى 18 مايو 2015)

عضو مجلس االدارة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافات

عضو لجنة المراجعة

عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارةعضو لجنة األداء واالستثمار

عضو لجنة األداء واالستثمار

عضو مجلس االدارة
عضو لجنة األداء واالستثمار

عضو مجلس االدارة
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الترشيحات والمكافات



أعزائي مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام،

أســترا  مجموعــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  بالنيابــة 
الصناعيــة، يشــرفني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي ملجموعــة 
أســترا الصناعيــة لســنة ٢٠١٥ حيــث شــهد العــام ازديــاداً يف 
االضطرابــات والتقلبــات اجليوسياســية يف املنطقــة، الســيما يف 
ــذب  ــى التذب ــة إل ــا املجموعــة، باالضاف ــي تعمــل به األســواق الت
والتقلبــات احلــادة يف أســعار النفــط وأســعار صــرف العمــات 
ــام. ــى أداء املجموعــة خــال الع ــر مباشــر عل ــا أث ــي كان له والت

وال يخفــى علــى أحــد أن عالــم االســتثمار، والســيما االســتثمار 
للعديــد مــن  التعــرض  ضمــن القطــاع الصناعــي، مــن شــأنه 
مــع األوضــاع  بــني الصعــود والهبــوط، متاشــياً  التقلبــات مــا 
االقتصاديــة بشــكل عــام، األمــر الــذي يلــزم الشــركات الصناعيــة 
محاولــة االســتفادة مــن تلــك الــدورات االقتصاديــة خــال فترات 
الســلبية  العوامــل  تقليــص  محاولــة  املقابــل،  ويف  االزدهــار، 
املؤثــرة علــى أعمالهــا خــال فتــرات التباطــؤ ألجــل التماشــي 
معهــا واقتنــاص الفــرص الناجتــة خــال تلــك األزمــات. وكذلــك 
هــو األمــر بالنســبة ملســيرة املجموعــة، حيــث ميثــل عــام ٢٠١٥ 

ــا. ــرة له ــات الكبي أحــد االعــوام ذات التحدي

إال أن مجلــس إدارة املجموعــة ارتــأى أن تبقــى نظرتنا للمســتقبل 
ايجابيــة ألجــل التركيــز علــى الركائز األساســية لاســتثمار حيث 
أنــه ومنــذ بدايــة املجموعــة، قــد حــرص املجلــس علــى اإللتــزام 
القائــم علــى االســتثمار يف مشــاريع صناعيــة  املتــزن  بنهجــه 
نوعيــة بهــدف ضمــان اســتمرارية أعمــال املجموعــة مــن خــال 
خلــق قيمــة مضافــة لشــركات املجموعــة وبالتالــي للمســاهمني، 
ــك لنجــاح  ــد أدى ذل ــداهلل فق ــر الســنوات. وبحم ــى م ــك عل وذل
ضمــن  متنوعــة  اســتثمارية  محفظــة  بنــاء  يف  املجموعــة 
صناعــات مختلفــة متتــد بــني الصناعــات الدوائيــة، الكيماويــات 
املتخصصــة، صناعــة احلديــد والطاقــة باإلضافــة إلــى صناعــة 
التعديــن. وقــد اتســمت العديــد مــن هــذه االســتثمارات بالنمــو 

املميــز والربحيــة اجليــدة. ولــم يكــن باالمــكان حتقيــق كل ذلــك 
دون التعــرض ألوقــات صعبــة ســواء أثنــاء تأســيس هــذه املشــاريع 
ــي شــهدتها  ــات الت ــا خاصــة يف ظــل التقلب أو مــن خــال إدارته
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا يف األعــوام املاضيــة.

وبالرغــم مــن التحديــات اعــاه، فــإن املجموعــة مازالــت مســتمرة 
يف تطبيــق سياســتها االســتثمارية علــى املــدى الطويــل مــن خــال 
دعــم منــو شــركاتها لضمــان اســتمراريتها يف حتقيــق عوائــد 
مجزيــة علــى رأس املــال املســتثمر وتنفيــذ االســتراتيجيات التــي 
ــق قيمــة مضافــة ألجــل حتقيــق النمــو املســتدام  مــن شــأنها خل
والعوائــد املناســبة، وذلــك بالرغــم مــن التقلبــات قصيــرة املــدى 
والتــي  الفتــرات  هــذه  خــال  لهــا  التعــرض  مــن  البــد  التــي 
وجتويــد  حتســني  يف  مســاعدتنا  ألجــل  الســتغالها  نســعى 
ــات  ــك التقلب ــل تل ــة يف مواجهــة مث ــر صاب ــح أكث ــا لتصب أعمالن

االقتصاديــة.

شــركائنا  أشــكر  كمــا  الكــرام،  مســاهمينا  أشــكركم  وختامــا، 
ثقتكــم مبجموعــة  وعلــى  املتواصــل  دعمكــم  علــى  وموظفينــا 
ألجــل  الكامــل  التزامنــا  لكــم  نؤكــد  كمــا  الصناعيــة.  أســترا 
أعمــال  ترتقــي  أن  أجــل  مــن  الــدؤوب  العمــل  االســتمرار يف 
احلاليــة  التحديــات  وجتــاوز  طموحاتكــم  ملســتوى  املجموعــة 

اهلل. بــإذن  بنجــاح  واملســتقبلية 

مع خالص املودة،

صبيح المصري
رئيس مجلس االدارة 

“املجموعة مستمرة يف تطبيق سياستها 
االستثمارية يف خلق قيمة مضافة وحتقيق 
عوائد مجزية على رأس املال للمساهمني”

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

“لقد حرصنا دوما على اإللتزام بنهجنا 
املتزن القائم على االستثمار يف مشاريع 

صناعية نوعية تهدف الى ضمان استمرارية 
أعمال املجموعة من خال خلق قيمة 

مضافة لشركات املجموعة ومساهميها”
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“قامــت املجموعــة بتطويــر عــدة جوانــب وعلــى صعــد مختلفــة والتــي شــملت إجــراء تغييــرات هيكليــة 
مبــا يتماشــى مــع التوجــه االســتراتيجي ملجموعتنــا لتعزيــز بيئــة تدعــم القيــم يف أعمالنــا وحتتــرم 

ــا ملســاهمينا” تعهدن

كلمة الرئيس التنفيذي
إلى السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام،

يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام ٢٠١٥.

أســترا  ملجموعــة  مّثــل   ٢٠١٥ العــام  ان  فيــه  شــك  ال  ممــا 
الصناعيــة حتديــاً كبيــراً، متثــل يف عــدم االســتقرار علــى مســتوى 
االقتصــاد الكلــي واجليوسياســي باملنطقــة. إال أنــه وعلــي الرغــم 
مــن تلــك التحديــات، فقــد جنحــت املجموعــة يف حتقيــق ايــرادات 
بلــغ مقدارهــا ١.٨ مليــار ريــال ســعودي. حيــث كان االهتمــام 
عــوارض  مــع  بحكمــة  التعامــل  علــي  التركيــز  هــو  االساســي 
ــد ومــا  ــي املــدى البعي ــا عل ــة دون إغفــال ألهدافن املخاطــر اآلني
تتمتــع بــه املجموعــة مــن حضــور قــوي يف مختلــف مجــاالت 

انشــطتها.

وقــد اســتمر قطــاع األدويــة يف كونــه الرافــد الرئيســي إليــرادات 
املجموعــة بالرغــم مــن انخفــاض مبيعــات القطاع نتيجة املنافســة 
احلــادة يف الســوق الســعودي والضغــط علــى هوامــش الربــح 
نتيجــة انخفــاض قيمــة العمــات يف األســواق التــي تعمــل بهــا 
الشــركة مقابــل الريــال الســعودي. إال أنــه، وعلــى الرغــم مــن هــذه 
ــي  الظــروف احمليطــة، فقــد حافظــت شــركة تبــوك الدوائيــة عل
ــة ســعودية  ــر شــركة أدوي ــي أكب ــا بالســوق الســعودي كثان مكانته
وفقــا لتقاريــر IMS. حيــث عملــت علــى تعزيــز نهجهــا يف الســوق 
مــن خــال االســتمرار يف بنــاء شــبكة مــن الشــراكات مــع شــركات 
األدويــة العامليــة وذلــك يف اطــار ســعيها ملواصلــة تعزيــز املنتجــات 

املقدمــة، وحتقيــق منــو مســتدام يف احلاضــر واملســتقبل. 

أمــا فيمــا يخــص قطــاع الكيماويــات املتخصصــة باملجموعــة، 
فقــد شــهد تباطــؤا يف النمــو نتيجــة للظــروف الســلبية التــي 
أحاطــت بصناعــة البتروكيماويــات هــذا العــام نتيجــة االنخفــاض 
الســريع ألســعار النفــط. وقــد منــا الربــح االجمالــي للقطــاع 
مدعومــا بالنجــاح بالتعامــل بواقعيــة مــع ازديــاد املخاطــر يف 
ــح  ــدام املنافســة. إجمــاالً فقــد انخفــض صــايف رب الســوق واحت
القطــاع بشــكل بســيط نتيجــة تأثــر الربحيــة بانخفــاض العمــات 
التــي يعمــل بهــا القطــاع أمــام الريــال الســعودي. وقــد اســتمرت 

قيــم متناميــة، حيــث  أعمــال ذات  القطــاع يف خلــق  شــركات 
حافظــت شــركة أســتراكيم علــي مكانتهــا كأكبــر منتــج ألســمدة 
)ان بــي كــي( احملببــة يف الشــرق األوســط باالضافــة إلــى توســيع 
نطــاق األعمــال ليصــل خــارج حــدود تركيــا والــدول املجــاورة 
عبــر شــركة أســترانوفا والتــي متثــل الــذراع التجاريــة لشــركة 

أســتراكيم يف أوروبــا.

ويف نفــس الســياق، واصلــت شــركة أســترا بوليمــرز التطويــر 
املميــز يف أنشــطة األلــوان واملــواد املضافــة واملركبــات. ومــن 
خــال التوســع يف أســواق جديــدة، عملــت الشــركة علــى تعزيــز 
مــع  إلــى جنــب  تركيــا، جنبــا  القــوي يف  التجــاري  حضورهــا 
ــد )حتــت اإلنشــاء( حيــث جنحــت الشــركة يف  ــا يف الهن مصنعه
تخطــي عقبــات رئيســية يف تنفيــذ املشــروع خــال هــذا العــام.

ومتــر صناعــة الصلــب عامليــا مبرحلــة صعبــة متأثــرة إلــى حــد 
كبيــر بالظــروف االقتصاديــة العامليــة باإلضافــة إلــى الزيــادة 
اجلوهريــة يف العــرض والتــي تزامنــت مــع انخفاضــات قياســية 
يف أســعار احلديــد. فقــد واجهــت شــركة التنميــة يف العــراق 
ظــروف وحتديــات كبيــرة أثــرت علــى املصنــع ممــا دفــع الشــركة 
إلــى إيقــاف االنتــاج مؤقتــاً خــال املرحلــة احلاليــة. وســعت 
االدارة الــى اســتغال ايقــاف املصنــع ببــدء اعمــال الصيانــة وبيــع 

ــج بشــكل تدريجــي. ــد املنت مخــزون احلدي

وفيمــا يتعلــق بنشــاط تصنيــع الهيــاكل احلديديــة فقــد شــهد 
اســتقرارا نســبيا إال أن املنافســة الشــديدة ال زالــت يف وتيــرة 
تصاعديــة يف ســوق اململكــة. وخــال هــذا العــام، انضــم فريــق 
إداري جديــد لشــركة املصنــع العاملــي ألنظمــة املبانــي متاشــيا مع 
حــرص الشــركة علــى دميومــة االســتمرارية يف اإلدارة التنفيذيــة 

علــى املــدى الطويــل.

ويف قطــاع التعديــن، فقــد جنحــت الشــركة يف قطــع شــوط هــام 
يف تنفيــذ مشــروعها لتصنيــع اجليــر احلــي واملطفــي مــن حيــث 
ــة  ــاء باإلضاف ــال البن ــدء أعم ــة وب ــال املدني اجنــاز معظــم األعم

إلــى تعيــني اإلدارة التنفيذيــة للمشــروع.

وختامــا، فقــد قامــت املجموعــة بتطويــر عــدة جوانــب وعلــى 
تغييــرات هيكليــة مبــا  إجــراء  والتــي شــملت  صعــد مختلفــة 
بيئــة  لتعزيــز  االســتراتيجي ملجموعتنــا  التوجــه  مــع  يتماشــى 
ــا ملســاهمينا. إن أهــم  ــرم تعهدن ــا وحتت ــم يف أعمالن ــم القي تدع
العنصــر  والتــزام  وكفــاءة  جديــة  هــي  أهدافنــا  لتحقيــق  أداة 
البشــري. ونحــن يف مجموعــة أســترا الصناعيــة نضــع نصــب 
أعيننــا دائمــا تنميــة مواردنــا البشــرية يف اطــار مــن التعــاون 

والعمــل اجلماعــي بــني اعضــاء املجموعــة.

ولــم يكــن حتقيــق هــذه اخلطــوات ممكنــا مــن دون التعــرض 
للعقبــات والتحديــات املختلفــة، هــذه التحديــات التــي مــا فتئنــا 
مجابهتهــا إال بحماســة والتــزام، لتســاعدنا أن نقــدم أفضــل مــا 
لدينــا. وأؤكــد لكــم اننــا جنــدد التزامنــا كل يــوم بالقيــم الراســخة 
التــي بنيــت عليهــا هــذه املجموعــة، كمــا ســنفي بتعهداتنــا نحــو 

موظفينــا بخلــق بيئــة عمــل إيجابيــة صحيــة ســليمة.ِ

التــي  وثقتكــم  دعمكــم  علــى  الكــرام  مســاهمينا  لكــم  شــكرا 
زرعتموهــا يف املجموعــة مــن بدايــة التأســيس ولســنوات عديــدة 

قادمــة بــإذن اهلل.

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

محمد الحقباني
الرئيس التنفيذي 

“بلغت إيرادات املجموعة ١.٨ مليار 
ريال سعودي يف عام ٢٠١٥”
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منــذ بداياتهــا، قامــت مجموعــة أســترا الصناعيــة دائمــا بتعزيــز اســتراتيجيتها ومســؤوليتها االجتماعيــة 
والتــي تعتبــر عامــًا أساســيا يف حتقيــق النمــو املســتدام. وتلتــزم املجموعــة بالتنميــة املســتدامة يف جوانــب 

عديــدة تشــمل:
• اثراء القيمة البشرية واالجتماعية.	
• وضع تنمية املوارد البشرية على رأس أولوياتها.	
• إشراك موظفينا يف عملية صنع القرار.	
• احلفاظ على معايير البيئة والصحة والسامة العالية.	
• دعم املبادرات اإلنسانية واخليرية.	

إضاءات على المسؤولية 
االجتماعية
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“االســتثمار يف تدريــب وتطويــر موظفينــا هــو املفتــاح 
لنمــو أعمالنــا التجاريــة”

ــق  ــاح حتقي ــا هــو مفت ــا وبيئتن “إن صحــة وســامة موظفين
النمــو املســتدام” 

البيئة والصحة والسالمة: أولوية قصوى
إننــا يف مجموعــة أســترا الصناعيــة نعيــر صحــة وســامة موظفينــا 
والعاملــني بهــا قــدر كبيــر مــن األهميــة. ويف هــذا الصــدد مت عقــد 
ورش عمــل تتعلــق بالســامة، ممــا خلــق فهمــاً عاليــا وســاهم يف رفــع 
مســتوى الوعــي باملخاطــر يف جميــع مرافــق املجموعــة. إن وجــود 
ــاً اساســياً يف  ــر مطلب ــا يعتب ــني لدين ــع العامل ــة جلمي ــة عمــل آمن بيئ
خلــق قيمــة مســتدامة، كمــا التزمنــا باالســتدامة البيئيــة مــن خــال 
تركيزنــا علــى النفايــات، وإعــادة التدويــر، والتقنــني يف اســتخدام 
امليــاه وكفــاءة الطاقــة يف جميــع أقســام املجموعــة والشــركات التابعــة 

لنــا.

إشــراك الموظفيــن مــن خــالل اســتطالع 
ــرأي ال

قامــت مجموعــة أســترا الصناعيــة يف عــام ٢٠١٥ بإجــراء اســتطاع 
للــرأي ملوظفيهــا. وقــد جنــح االســتطاع مبعــدل اســتجابة وصــل إلــى 
ــة للواقــع وميكــن االعتمــاد عليهــا يف  ٨٥٪، ممــا جعــل النتائــج ممثل
اتخــاذ القــرارات. وقــد أظهــرت النتائــج أن موظفــي املجموعــة إلــى 

حــد كبيــر لديهــم مســتوى عــال مــن املشــاركة وااللتــزام.

االهتمــام بفعاليــة تدريــب الموظفيــن 
وتطويرهــم 

يعتبــر تعزيــز القــوى العاملــة يف مجموعــة أســترا الصناعيــة أمــرا أساســيا 
العمــل  ورش  مــن  عــدد  تنظيــم  مت   ،٢٠١٥ عــام  املجموعــة. يف  لنجــاح 
الداخليــة يف املجموعــة والشــركات التابعــة لهــا حــول مواضيــع تتعلــق 
باالســتدامة االقتصاديــة مــن خــال توفيــر الفــرص املناســبة للســعوديني 
واملقيمــني علــى حــد ســواء، باإلضافــة إلــى القيــام برعايــة معهــد لتدريــب 
املواهــب احملليــة. وعــاوة علــى ذلــك، فقــد مت عقــد ورش عمــل أخــرى 
حــول القطاعــات املاليــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واملــوارد البشــرية. والتــي 

أدت إلــى زيــادة الوعــي واملعرفــة يف اســتدامة املجموعــة.

إثراء رأس المال البشري 
تســعى مجموعــة أســترا الصناعيــة جاهــدة لتمكــني موظفيهــا علــى 
جميــع مســتوياتهم ويف جميــع الشــركات التابعــة لاســتفادة مــن 
ــة عمــل  ــوا جــزءاً مــن بيئ ــر قدراتهــم، حتــى يكون امكانياتهــم وتطوي

واســعة النطــاق.

ــم  ــون بجذبه ــا، ونحــن ملتزم ــروة لدين ــم ثــــ ــا هــم أعظــــــ موظفونـــ
بتوظيــــــف  ملتزمــون  أننــا  كمــا  بهــم.  واالحتفــاظ  وتطويرهــم 
الكفــاءات واخلبــرات واحلفــاظ عليهــا، وتوفيــر فــرص التدريــب 
والتنميــة الشــخصية لضمــان حصولهــم علــى نطــاق مناســب مــن 
املهــارات واملعــارف واخلبــرات التــي تســاعدنا يف حتقيــق أهدافنــا.

رعاية المواهب السعودية 
لتمكــني  دومــا  الصناعيــة  أســترا  مجموعــة  تســعى 
جميــع  وعلــى  اجلنســني  كا  مــن  احملليــة  املواهــب 
املســتويات، حيــث نؤمــن بــأن رأس مالنــا هــم موظفينــا 
ودورهــم الفعــال الــذي يلعبونــه يف التطــور املســتمر 
للمجموعــة. وقامــت املجموعــة بالتعــاون مــع جامعــة 
امللــك ســعود برعايــة “يــوم املهنــة” والــذي يعتبــر ذو 
فــرص  مــن  يقدمــه  ملــا  للمجموعــة  خاصــة  أهميــة 
ــة  ــزود القــوى العامل ــدوره ي ــذي ب ــر الطــاب وال لتطوي
يف املجموعــة باملواهــب الصاعــدة وتعزيــز جهودهــم 
بعيــدة املــدى يف االلتحــاق بركــب العمــل بعــد التخــرج. 
وتعتبــر مشــاركتنا بهــذا اليــوم املنصــة املثاليــة لتدريــب 
الطــاب الســعوديني، وتوفيــر أفضــل الفــرص لهــم يف 

احلصــول علــى التدريــب واخلبــرة العمليــة.

إضاءات على المسؤولية االجتماعية

“كفاءة موظفينا هي ما مييزنا”

“نعمــل علــى متكــني املواهــب احملليــة يف 
بنــاء مســتقبل مجموعتنــا”

ــا وإشــراكهم يف  ــى متكــني موظفين “نعمــل عل
ــع القــرار” ــة صن عملي
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“نلتــزم بتقــدمي املســاعدات اإلنســانية لتســاهم 
يف حتســني اوضــاع الاجئــني الصحيــة” 

دعم المبادرات اإلنسانية
إن املواطنــة الصاحلــة للمجموعــة تعتبــر مــن صميــم األنشــطة 
الراســخ  إميانهــا  مــن  وانطاقــا  للمجموعــة.  اإلنســانية 
احملتاجــني  ومســاعدة  املجتمعــات  تنميــة  يف  املســاهمة  يف 
قامــت مجموعــة أســترا الصناعيــة وشــركة تبــوك الدوائيــة 
معــا بتقــدمي الدعــم حلملــة “نلبــي النــداء” الغاثــة الاجئــني 
ــر  ــي يقودهــا األمي ــادرة، الت الســوريني يف األردن. وضمــن املب
تركــي بــن طــال بــن عبــد العزيــز والتــي تهــدف إلغاثــة الشــعب 
الســوري يف ظــل األزمــة االنســانية احلاليــة، قامــت شــركة 
تبــوك الدوائيــة بتوزيــع شــحنة مــن األدوية األساســية ملســاعدة 
بظــروف  ميــرون  الذيــن  و  األردن  يف  الســوريني  الاجئــني 
صحيــة صعبــة. وتعتبــر هــذه املبــادرات جــزءا مــن املســؤولية 
االجتماعيــة والتــي هــي محــور اهتمــام املجموعــة. ونســعى 
لدعــم املبــادرات الوطنيــة الهادفــة وعلــى رأســها تلــك املتعلقــة 
بالصحــة كمــا أننــا نســعى إلطــاق برامــج و مشــاريع مســتقلة 

تســهم يف دعــم املجتمعــات احملليــة.

األعمال الخيرية والتبرعات
رعــت مجموعــة  االجتماعيــة،  برســالتها  واميانــا 
أســترا الصناعيــة بالتعــاون مــع جمعيــة املكفوفــني 
اخليريــة )كفيــف( حملــة لتمكــني املكفوفــني مــن 
ــي مشــاركة املجموعــة يف  أداء شــعائر احلــج. وتأت
هــذه املبــادرة اخليريــة متاشــيا مــع نهــج املســؤولية 
إطــار  يف  املجموعــة  تتبنــاه  الــذي  االجتماعيــة 
ســعيها إلــى املســاهمة يف رفاهيــة املجتمــع يف كافــة 
النواحــي. وتؤمــن املجموعــة بــأن هــذه املبــادرات 
ستســاعد علــى غــرس الشــعور باملســؤولية لــدى 
أفــراد املجتمــع يف تقــدمي الدعــم ألولئــك الذيــن 

هــم بحاجــة للمســاعدة.

بناء الهوية المؤسسية من خالل 
المشاركة في المعارض

تؤمــن مجموعــة أســترا الصناعيــة باملشــاركة يف املعــارض التجاريــة 
حيــث تعتبــر هــذه املعــارض منصــات فعالــة للتواصــل مــع عمــاء جــدد 
لبنــاء وترســيخ عامتنــا التجاريــة لــدى العمــاء بصــورة أكبــر ومبوثوقيــة 
ــارض  ــذل املجموعــة اقصــى جهودهــا حلضــور أفضــل املع ــة. و تب عالي
والتــي تخــص قطاعــات األعمــال التــي نعمــل بهــا. و شــاركت املجموعــة 
مــن خــال شــركتها التابعــة اســتراكيم يف عــدد مــن املعــارض وورشــات 
ــن خــال مشــاركتها بأجنحــة  ــان م ــرب وعم ــل يف الســعودية، واملغ العم

متميــزة عرضــت مــن خالهــا تشــكيلة واســعة مــن املنتجــات.

وباملثــل قامــت شــركة اســترا بوليمــرز برعايــة املنتــدى الســنوي العاشــر 
لاحتــاد اخلليجــي للبتروكيماويــات والكيماويــات )جيبــكا( والــذي يعتبــر 
ــه  ــث يشــارك في ــة حي ــة يف املنطق ــرز األحــداث الصناعي ــن أب واحــدا م

كبــار املســؤولني التنفيذيــني مــن مختلــف دول العالــم.

الجوائز، شهادة اعتراف 
بدور المجموعة

أعمالهــا،  مجــال  الفاعــل يف  لدورهــا 
حــازت مجموعــة أســترا الصناعية على 
لعــام  أفضــل شــركة صناعيــة  جائــزة 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف   ٢٠١٥
ويأتــي  بيزنــس.  أريبيــان  مجلــة  مــن 
اختيــار املجموعــة بعــد دراســات متأنيــة 
مــن قبــل جلنــة اجلائــزة بقــرار شــفاف 
ومهنــي عميــق ملــا متثلــه املجموعــة مــن 
نهــج اداري متميــز مرتكــز علــى تقــدمي 
احتياجــات  تخــدم  متميــزة  منتجــات 
عاليــة  خدمــة  مــع  التفاعليــة  الســوق 

للعمــاء. املســتوى 

“نحــرص دومــا علــى ان يكــون لنــا حضــوراً 
اعمالنــا” مجــاالت  جميــع  يف  الفتــاً 

“جوائزنا تتحدث عن اجنازاتنا وأعمالنا” 

“نحــرص علــى دعــم املؤسســات اخليريــة مــن 
للمجتمعــات  العينــي  الدعــم  توفيــر  خــال 
واألفــراد الذيــن هــم يف أمــس احلاجــة إليهــا” 

إضاءات على المسؤولية االجتماعية



بناء محفظة أعمال 
قوية

قطاع ا�دوية

قطاع الكيماويات
المتخصصة

قطاع الطاقة
والحديد

قطاعات أخرى
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 إلتزام مطلق في
 المساعدة على الحفاظ
على ا�رواح البشرية

ا�دويـــة

 االيرادات

836
مليون ريال سعودي

الموجودات

1,617
مليون ريال سعودي

ممتلكات وآالت ومعدات

520
مليون ريال سعودي
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3
مصانع منتجة

المصنع الوحيد
 لتصنيع الحقن المجففة بالتجميد في

السعودية

2000+
موظف

تواجد في أكثر من

25
دولة

250+
منتج مسجل

ثاني أكبر
 شركة سعودية في الصناعات

الدوائية

“ملتزمون ومحافظون على أعلى معايير 
اجلودة” 

لمحة عن شركة تبوك الدوائية

• تأسســت شــركة تبوك الدوائية يف عام ١٩٩٤ وتتمثل مهمتها 	
ــة اجلنيســة ذات  ــع األدوي ــع وتســويق وتوزي ــر وتصني يف تطوي
العامــات التجاريــة املســجلة باســم الشــركة باالضافــة الــى 
املنتجــات املرخــص تصنيعهــا مــن قبــل الشــركات العامليــة يف 

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
• تقــوم الشــركة بصنــع مجموعــة واســعة مــن األدويــة عاليــة 	

اجلــودة يف مصانــع السيفالوســبورين وغيــر السيفالوســبورين 
املعقمــة وغيــر املعقمــة.

• ومتثــل تبــوك الدوائيــة عــددا مــن الشــركات العامليــة الرائــدة يف مجــال 	
الصناعــات الدوائيــة ومســتحضرات التجميــل واملكمــات الغذائيــة.

منتجاتنا 

متتلــك الشــركة محفظــة متنوعــة ومميــزة يف مجــال عــاج األمــراض 
احلــادة واملزمنــة علــى حــد ســواء، والتــي تغطــي مجــاالت تشــمل: 

• مضادات االلتهابات.	
• أمراض اجلهاز التنفسي.	
• األمراض املتعلقة باجلهاز الهضمي والعمليات األيضية.	
• أمراض اجلهاز العظمي والعضلي )العضات واملفاصل(.	
• أمراض القلب واألوعية الدموية.	
• أمراض اجلهاز العصبي.	

قطاعات األعمال

قطاع المنتجات الجنيسة:

تقــوم شــركة تبــوك بتطويــر وتصنيــع وتســويق مجموعــة واســعة مــن 
املنتجــات اجلنيســة املســجلة بعامــات جتاريــة خاصــة بالشــركة، 

ــج. ــر مــن ٢٥٠ منت ــغ عــدد املنتجــات أكث ــث بل حي

قطاع المنتجات المرخصة:

عامليــني  شــركاء  مــع  عديــدة  تعــاون  اتفاقيــات  الشــركة  لــدى 
ترخــص للشــركة تصنيــع وتســويق املنتجــات املســجلة بأســماء 

األخــرى. الشــركات 

التطورات والمستجدات التي شهدها عام 2015

• كان عــام ٢٠١٥ عامــاً مليئــاً بالتحديــات بالنســبة للشــركة. 	
حيــث شــهد انخفاضــا يف مبيعــات الشــركة للمــرة االولــى منــذ 
٥ اعــوام وذلــك بســبب عــدة عوامــل أهمهــا املنافســة احلــادة 

يف الســوق.
• فيمــا يخــص ســوق اململكــة العربيــة الســعودية فقــد انخفضــت 	

املبيعــات فيــه. أمــا بالنســبة ملبيعــات منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا فقــد شــهدت منــوا.

• تأثــرت ربحيــة الشــركة بشــكل ســلبي نتيجــة انخفــاض قيمــة 	
العمــات يف االســواق التــي تعمــل بهــا الشــركة مقابــل الريــال 
األخــرى.  املصاريــف  ارتفــاع يف  إلــى  أدى  الســعودي ممــا 
تزامــن ذلــك مــع ازديــاد مصاريــف البيــع والتســويق والتــي 
املدينــة  للــذمم  اضافيــة  مخصصــات  أخــذ  بهــا  ســاهم 
املخاطــر  ازديــاد  بســبب  وذلــك  حتصيلهــا  يف  املشــكوك 

املختلفــة بشــكل عــام.
• تطورات مصانع الشركة:	

جنحــت الشــركة يف امتــام التشــغيل التجريبــي خلطــوط  -
األدويــة الســائلة وبــدء التشــغيل التجــاري لهــذه اخلطــوط 
يف نهايــة عــام ٢٠١٥ ومــن املتوقــع بــدء األنشــطة البيعيــة 

يف بدايــة ٢٠١٦.
ــة  - ــن يف نهاي ــي خلطــوط احلق ــدأ التشــغيل التجريب ــا ب كم

عــام ٢٠١٥ علمــا أن عمليــة تســجيل األدويــة خلطــوط 
احلقــن مــن املتوقــع أن تســتغرق فتــرة أطــول نتيجــة حداثــة 

هــذه املنتجــات بالنســبة للشــركة والســوق.
• ــة 	 ــوك لألدوي ــت تب ــد وقع ــال فق ــر األعم ــد تطوي ــى صعي وعل

عــدداً مــن عقــود التصنيــع والشــراكات اخلاصــة بالتراخيــص 
تعزيــز مجموعــة  أجــل  مــن  العامليــة  األدويــة  مــع شــركات 
شــركات  مثــل  ايراداتهــا  مصــادر  تنويــع  وزيــادة  منتجاتهــا 

أليرجــان، بورنغيــر إنغلهــامي، وفايــزر.

“نقدم منتجات ذات جودة عالية 
متكن املرضى من االستمتاع 

بحياة أفضل”

“نطمح أن نكون رواداً يف مجال األدوية على 
الصعيد العاملي”

شركاء تجاريين

شهادات من

خط تعبئة السوائل، مصنع الشركة، تبوك، السعودية
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 االيرادات

593 
مليون ريال سعودي

الموجودات

766 
مليون ريال سعودي

ممتلكات وآالت ومعدات

163 
مليون ريال سعودي

الكيماويات المتخصصة

عالم من االبداع
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3
مواقع انتاج عاملة

200+
عالمة تجارية مسجلة

350+
موظف

تواجد في أكثر من

30+
دولة من ضمن أكبر

5
شركات رائدة في السوق

لمحة عن شركة أسترا كيم

• الشــركات 	 إحــدى  وهــي   ١٩٨٨ عــام  أســتراكيم يف  شــركة  تأسســت 
الرائــدة املتكاملــة يف انتــاج املــواد الكيميائيــة الزراعيــة ذات اجلــودة 
واملنتجــات  العامــة  والصحــة  األســمدة  تشــمل  مجــاالت  يف  العاليــة 

والبــذور. واملبيــدات  البيطريــة 
• متتلــك الشــركة محفظــة قويــةً  مــن املنتجــات املتنوعــة املســجلة 	

العاليــة اجلــودة كمــا لــدى الشــركة شــراكات متينــة مــع عــدد مــن 
الشــركات العامليــة الرائــدة يف هــذا املجــال.

• متتلــك شــركة اســترا كيــم شــبكة توزيــع تغطــي ٣٠ دولــة يف منطقــة 	
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا واألســواق اآلســيوية، وتتميــز بحضــور 
ــرب. ــان ومصــر واملغ ــر وســلطنة عم ــا واجلزائ ــر يف الســعودية وتركي كبي

• تلتــزم الشــركة باملعاييــر الدوليــة املتعلقــة بصناعــة األســمدة والكيمياويــات 	
 ،)US EPA( الزراعيــة مثــل معاييــر الوكالــة األميركيــة حلمايــة البيئــة
منظمــة األغذيــة والزراعــة العامليــة )FAO( واللجنــة الدوليــة التعاونيــة 
.)IFDC( ــر األســمدة ــي لتطوي ــز الدول ــدات )CIPAC( املرك ــل املبي لتحلي

• تســاهم أســتراكيم يف تطويــر ســبل حمايــة الصناعــة النباتيــة 	
لتحقيــق مفهــوم الزراعــة املســتدامة.

منتجاتنا 

• املواد الكيميائية الزراعية	
• األسمدة	
• مبيدات الصحة العامة	

التطورات والمستجدات التي شهدها عام 2015

• جنحــت الشــركة يف حتقيــق منــو يف مبيعاتهــا لهــذا العــام 	
مدعومــة بنمــو املبيعــات يف اململكــة و املبيعــات يف اســواقها 
التصديريــة وذلــك علــى الرغــم مــن اســتمرار التحديــات 

الكبيــرة يف األســوق.
• ورغــم هــذا النمــو تأثــر اداء الشــركة بانخفــاض قيمــة صــرف 	

العمــات يف االســواق التــي تعمــل بهــا الشــركة مقابــل الريــال 
الســعودي مثــل تركيــا واجلزائــر.

• تابعــت الشــركة سياســتها يف االســتثمار بالطاقــة االنتاجيــة 	
ملصانعهــا وهــي اآلن متتلــك أكبــر مصنــع ألســمدة )ان بــي 

ــة يف الشــرق األوســط. كــي( احملبب
• أســتمرت شــركة أســترا نوفــا يف تركيــا التابعــة ألســترا اكيــم 	

يف منوهــا وتعزيــز وجودهــا يف الســوق التركــي مســتهدفة 
تبــوء مكانــة ضمــن أهــم ٥ شــركات يف تركيــا باإلضافــة إلــى 

تعزيــز الصــادرات إلــى األســواق املختلفــة.
• تكللــت جهــود البحــث والتطويــر يف الشــركة بالنجــاح مــن خــال 	

انتــاج عــدد كبيــر مــن املنتجــات اجلديــدة خــال الســنوات 
اخلمــس املاضيــة، والتــي شــملت التوصــل إلــى أول منــوذج 

ملنتــج مبيــد حشــري مشــتق مــن مكونــات األســمدة.
• كمــا أن الشــركة مســتمرة يف االســتثمار يف تطويــر املبيــدات 	

واألســمدة احليويــة.
• ــدة يف كل مــن 	 ــة جدي ــاك خطــة إلنشــاء محطــات جتريبي هن

األردن واجلزائــر وتركيــا ومصــر.

“التوسع الفعال للشركة ساهم بشكل كبير يف 
فعالية أعمال البحث والتطوير بشكل مستمر” 

“حضورنا القوي يف األسواق االقليمية مع النمو 
املستمر يف محفظة منتجاتنا، عزز من مكانة 

الشركة كواحدة من الشركات األكثر تقديراً يف 
املنطقة” 

خط تعبئة املبيدات، مصنع الشركة، الدمام، السعودية

مستودعات التخزين، مصنع الشركة، الدمام، السعودية، السعودية خط إنتاج املبيدات املعلقة، مصنع الشركة، الدمام، السعودية

• املبيدات البيطرية	
• البذور	

شركاء تجاريين

شهادات من
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4
 مواقع استراتيجية لمنشآتنا في السعودية،

اإلمارات العربية المتحدة، تركيا والهند

5
 مصانع منتجة مجهزة بأحدث

التجهيزات

250+
موظف

تواجد في أكثر من

24+
دولة

لمحة عن شركة أسترا بوليمرز

• تأسســت شــركة أســترا بوليمــرز يف عــام ١٩٩٣، والتــي تقــوم 	
املختلفــة:  بأنواعــه  اجلــودة  عالــي  املاســترباتش  انتــاج  علــى 
)األبيــض واألســود وامللونــة(، امللونــات الباســتيكية الصلبــة والســائلة 
إلــى  باالضافــة  الباســتيك  صناعــة  تطبيقــات  جلميــع  والعجينــة 

ــار. ــن الغب ــة م ــات اخلالي ــة املضاف انظم
• تعتبــر الشــركة واحــدة مــن أفضــل ثــاث شــركات يف صناعــة امللونات 	

وذلــك بحصــة ســوقية مهيمنــة يف أســواق اململكــة العربيــة الســعودية 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبحضــور قــوي يف ٢٤ دولــة أخــرى.

• أو 	 لألغــراض  كانــت  ســواء  املاســترباتش  بوليمــرز  أســترا  تنتــج 
االســتخدامات العامــة مثــل ماســترباتش األليــاف، ماســترباتش البــي 
إي تــي، أفــام متعــددة الطبقــات للبولــي بروبلــني، وامللونــات الزراعيــة 

ــب املتخصصــة. ــواح واألنابي ــات، واألل ــددة الطبق والبســتنة ومتع
• تتمتــع الشــركة بعاقــات اســتراتيجية طويلــة املــدى مــع أهــم منتجــي 	

البتروكيماويــات ســاهمت يف تبــوء موقــع ريــادي يف الســوق.

منتجاتنا 

• ماسترباتش األبيض	  • ماسترباتش األسود 
• املضـــــــافات	  • ماسترباتش امللون 
• أفام متعددة الطبقات للبولي بروبلني	  • ماسترباتش البي إي تي 
• ماســـترباتش معجون	  • ماسترباتش األلياف  
• جميع انوع املركبات / ماسترباتش معززة مبواد معدنية	

التطورات والمستجدات التي شهدها عام 2015

• كان ٢٠١٥ عامــا مليئــا بالتحديــات لألعمــال، حيث انخفضت 	
مبيعــات الشــركة يف هــذا العــام متأثــرة مبــا تشــهده صناعــات 

البتروكيماويــات بشــكل عام.
• وعلــى الرغــم مــن ذلــك جنحــت الشــركة يف احملافظــة علــى 	

اكثــر  بشــكل  املخاطــر  ادارة  خــال  مــن  ربحهــا  هوامــش 
حتفظــا.

• حتــاول الشــركة حاليــا زيــادة التنــوع يف منتجاتهــا واســواقها 	
يعانــي منهــا قطــاع  التــي  الظــروف احلاليــة  مــع  للتعامــل 

البتروكيماويــات.
• تركــز الشــركة حاليــاً علــى زيــادة التنــوع يف محفظــة منتجاتها 	

واألســواق التــي تخدمهــا الشــركة إضافــة إلــى ذلــك تســتمر 
الشــركة يف تطويــر منتجــات املاســترباتش امللونــة وغيرهــا 
بنجــاح  الشــركة  أطلقــت  كمــا  كاملضافــات.  املنتجــات  مــن 
لتلبيــة  واألســود  األبيــض  درجــات  مــن  اقتصاديــة  نســخة 

احتياجــات الســوق.
• مشــروع الهنــد: جنحــت الشــركة يف املضــي قدمــا يف تنفيــذ 	

املشــروع ومت االنتهــاء مــن معظــم األعمــال املدنيــة وبــدء 
أعمــال البنــاء ومت توظيــف جــزء كبيــر مــن الــكادر الوظيفــي 
للمصنــع. ومــن املتوقــع أن يبــدأ التشــغيل التجريبــي للمصنــع 
يف نهايــة الربــع الثانــي مــن ٢٠١٦. وقــد تســبب يف تأخيــر 
املشــروع عــدم التــزام املقــاول يف اجلــدول الزمنــي لألعمــال 
املدنيــة باالضافــة إلــى التأخــر يف تأمــني الطاقــة الكهربائيــة 

مــن قبــل احلكومــة.
• الســنوية 	 املراقبــة  تدقيــق  عمليــات  مــن  بنجــاح  االنتهــاء  مت 

ــهادة  ــى شــــ ــول عل ــغ ودبــي للحصـــــ ــام ورابـــــــ حملطــات الدمـــــ
ISO 9001-2008، وشــــــــــــهادة HACCP ملصنــــــــــع أســترا-

.BASF

“التزامنا بالتميز يف قطاعات السوق املختلفة 
يجعلنا اخليار املفضل لعمائنا يف املنطقة”

“ابداعاتنا وجودة منتجاتنا تثري 
خطوط انتاجنا”

ضمن

 أكبر الشركات 
الخليجية

المنتجة للماسترباتش 
ومركبات اللدائن

شركاء تجاريين

الشركات التابعة

مركز األبحاث والتطوير، مصنع الشركة، الدمام، السعودية

خط مختبر لغزل األلياف، مصنع الشركة، الدمام، السعودية

 التقرير السنوي 2015 - 2829 - التقرير السنوي 2015  



  بناء أسس متينة
لمستقبل أفضل

 االيرادات

332
مليون ريال سعودي

الموجودات

1,236
مليون ريال سعودي

ممتلكات وآالت ومعدات

666 
مليون ريال سعودي

الطاقة والحديد
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لمحة عن شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني

• تأسســت شــركة املصنــع العاملــي ألنظمــة املبانــي يف عــام 	
١٩٩٣، وهــي مــورداً متكامــًا لــكل احتياجــات أنظمــة املبانــي 
مــن  كبيــر  لعــدد  احلديديــة  الهيــاكل  وصناعــة  احلديديــة 

العمــاء احملليــني والدوليــني البارزيــن.
• تفخــر الشــركة مبــدى انتشــار الرقعــة اجلغرافيــة للمشــاريع 	

التــي نفذتهــا حيــث وصلــت إلــى ٤٠ دولــة كمــا اتســم العديــد 
مــن هــذه املشــاريع بطابــع هندســي معقــد والتــي يتطلــب 
تنفيذهــا قــدرات هندســية وانتاجيــة وتنفيذيــة فريــدة مــن 

نوعهــا.
• تتمتع الشــركة بخبرة واســعة يف تنفيذ املشــاريع لعمائها يف 	

ــة  ــل الهندســية والصناعــات البترولي ــف القطاعــات مث مختل
والغــاز وغيرهــا مــن صناعــات املعــدات الثقيلــة.

منتجاتنا 

• الهياكل احلديدية	
• أنظمة املباني احلديدية 	
• أعمال الكادينج - احلديد واألملنيوم	
• ألواح البولي يوريثني	
• مستلزمات الهياكل احلديدية	

التطورات والمستجدات التي شهدها عام 2015

• شــهد عــام ٢٠١٥ منــوا يف مبيعــات الشــركة نتيجــة التنفيــذ 	
الناجــح للمشــاريع املختلفــة وادارة املخاطــر بشــكل جيــد علــى 
الرغــم مــن املنافســة احلــادة يف الســوق وازديــاد املخاطــر 

ــاد التذبــذب باالســواق. املتعلقــة بالســيولة وازدي
• علــى الرغــم مــن التحســن امللحــوظ يف اداء الشــركة فقــد 	

ــي نتجــت  ــي ببعــض املخصصــات الت ــر اداء الشــركة املال تأث
عــن انخفــاض اســعار احلديــد وتاثيرهــا علــى املخــزون.

• مت تعيــني فريــق إداري جديــد للشــركة يف نهايــة العــام متاشــيا 	
مــع حــرص الشــركة علــى دميومــة اإلســتمرارية يف االدارة 

التنفيذيــة علــى املــدى الطويــل.
• ــد مــن 	 ــذ العدي مشــاريع الشــركة: جنحــت الشــركة مــن تنفي

مشــاريع  تنفيــذ  علــى  التعاقــد  الــى  باالضافــة  املشــاريع 
جديــدة مثــل:

مشروع يف قطاع الصناعة التعدينية بنظام تسليم املفتاح. -
مجموعــة مشــاريع رئيســية يف متــرو الريــاض، والــذي يعــد  -

احــد أكبــر مشــاريع البنيــة التحتيــة للنقــل العــام يف العالــم.
مشــروع القاعــة الرياضيــة يف اجلامعــة العربيــة األمريكيــة  -

يف فلســطني، والتــي تعتبــر أكبــر قاعــة رياضيــة يف فلســطني.
الفوز مبشاريع كبيرة للقطاعات احلكومية. -
مشــروع جســر أبــي بكــر الصديــق، الــذي يعتبــر واحــداً مــن  -

أكبــر مشــاريع البنيــة التحتيــة يف الريــاض.
مشــروع القاعــة الرياضيــة الــذي مت االنتهــاء منــه يف مدينــة  -

امللــك عبــد اهلل الرياضيــة، والــذي يعــد أحــد أكثــر املشــاريع 
تخصصــا يف قطــاع الصناعــات احلديديــة يف الســعودية.

تنفيــذ أكثــر مــن ١٣٠ هيــاكل حديديــة يف مركــز امللــك عبــد  -
اهلل املالي.

3
مصانع منتجة فاعلة

3
وحدات هندسية

1000+
موظف

40+
 دولة نفذت بها مشاريع ناجحة

ضمن

أفضل 5
شركات في صناعة المباني الحديدية

حائزة على شهادة

ISO 9000:2001

“خبرتنا الطويلة يف تنفيذ مشاريع أنظمة املباني 
احلديدية والهياكل احلديدية جتعلنا املزود 

املفضل لعمائنا يف السوق”

“منتلك سجل حافل يف تنفيذ العديد من اإلجنازات 
املتميزة يف مشاريع البنية التحتية الضخمة محليا 

وإقليميا”

شركاء تجاريين

شهادات من

مباني حديدية لتصنيع القطع اخلرسانية مسبقة الصب )بريكاست( ، مشروع مترو الرياض، السعوديةمشروع القاعة الرياضية يف اجلامعة العربية األمريكية، فلسطني

مشروع جسر ابي بكر الصديق، الرياض، السعودية
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300,000
طن حديد التسليح

450,000
متر مربع مساحة المصنع

430,000
طن كتل حديدية

مجمع متكامل
لصناعة الحديد الصلب

المنتج الوحيد
للحديد الصلب في جنوب العراق

لمحة عن شركة التنمية للحديد

• ــد يف البصــرة، 	 ــديثاً للحدي ــاً حـــــــــ ــركة مصنع ــك الشــــــ متتل
ــراق. ــوب الع جن

• ــى فــرن الصهــر الكهربائــي وخــط صــب 	 ــع عل ــوي املصن يحت
علــى  أيضــا  ويحتــوي  الدرفلــة  وخــط  احلديديــة  الكتــل 
وحــدات مســاندة مثــل محطــة أكســجني ومحطــة معاجلــة 

ميــاه ومحطــة للطاقــة.

منتجاتنا 

• الكتل احلديدية	
• قضبان حديد التسليح	

التطورات والمستجدات التي شهدها عام 2015

• شــهد عــام ٢٠١٥ اســتمرار تدهــور اســعار احلديــد عامليــاً 	
ويف العــراق كمــا اســتمر ضعــف الطلــب علــى احلديــد يف 
العــراق نتيجــة ازديــاد املخاطــر اجليوسياســية يف العــراق.

• ادارة 	 قامــت   ٢٠١٥ ابريــل  يف  الظــروف،  لهــذه  ونتيجــة 
الشــركة بايقــاف عمليــات االنتــاج يف املرحلــة احلاليــة يف 
املصنــع )الرجــاء الرجــوع إلــى اعــان الشــركة يف تــداول ٢٣ 

.)٢٠١٥ ابريــل 
• كذلــك مت إيقــاف انتــاج محطــة الطاقــة بالتزامــن مــع توقــف 	

مصنــع احلديــد.
• ســعت االدارة الــى اســتغال ايقــاف املصنــع ببــدء اعمــال 	

الصيانــة وبيــع مخــزون احلديــد املنتــج بشــكل تدريجــي.
• اســتئناف االنتــاج يف املصنــع خاضــع للوضــع االقتصــادي 	

ووضــع الســوق و حتــت مراجعــة مســتمرة مــن قبــل اإلدارة.
• للشــركة. 	 العادلــة  القيمــة  التنميــه بدراســة  قامــت شــركه 

وبنــاء علــى نتيجــة هــذا التقييــم قــرر مجلــس إدارة الشــركه 
تخفيــض قيمــة األصــول مبقــدار ١٦٤ مليــون ريــال ســعودي. 
ــى أنــه مصــروف يف قائمــة  هــذا التخفيــض مت احتســابه عل
الدخــل لشــركة التنميــة. لــم يكــن لهــذا التخفيــض أثــرا علــى 
القوائــم املوحــدة ملجموعــة أســترا الصناعيــة كونهــا تتعلــق 
توحيــد  عنــد  اســتبعادها  يتــم  ورســملة  بتكاليــف متويليــة 

القوائــم املاليــة للمجموعــة. 
بنــاء علــى نتيجــة تقييــم الشــركة، قــام املدقــق اخلارجــي   
ــة باالضافــه الــى املدقــق اخلارجــي ملجموعــه  لشــركة التنمي
اســترا الصناعيــه مبراجعــة ان كان هنــاك هبــوط يف القيمــة 
العادلــة للشــركة وارتــأوا أنــه ال يوجــد داع لتخفيــض تقييــم 

الشــركة.

لمحة عن شركة أسترا للطاقة

•  تأسســت شــركة اســترا للطاقــة يف األردن عــام ٢٠١٠، 	
الطاقــة  توليــد  مشــاريع  يف  الشــركة  تســتثمر  حيــث 

العــراق. يف  الكهربائيــة 
• ــاء مــع 	 ــدات كهرب ــر مول وقعــت أســترا للطاقــة عقــد تأجي

التنميــة للحديــد بهــدف توفيــر الطاقــة الكهربائيــة لشــركة 
التنميــة للحديــد.

• متتلــك اســترا للطاقــة مولــدات للطاقــة الكهربائيــة بقــدرة 	
إنتــاج تصــل إلــى ٧٠ ميغــا واط.

“شركة متكاملة إلنتاج احلديد من الدرجة 
األولى لتلبية الطلب يف السوق العراقية”

مصنع التنمية للحديد، العراق

محطة تنقية الغبار، مصنع الشركة، العراق محوالت الطاقة، موقع الشركة، العراقخط جتليس الكتل احلديدية، مصنع الشركة، العراق
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قطاعات أخرى

التعــدين

 نلتزم دوما باستكشاف
اجود الخامات والمعادن
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66,000
طن سعة انتاج الجير المطفأ

انتاج جودة عالية
 من الحجر الجيري يستخدم في

صناعات متعددة

 موقع
استراتيجي

 في منطقة الخرج في المملكة
العربية السعودية

لمحة عن شركة أسترا للتعدين

• تقوم شـــــــركة أســــــترا للتـــــعدين بإنشـــــــاء مصنع يف اململكة 	
العربيـــــة الســــــعودية إلنتـــــاج احلجــــر اجليــري.

• تخــدم هــذه املنتجــات صناعــات متنوعــة مثــل الكيماويــات 	
واملطــاط،  والباســتيك  والزجــاج  والســيراميك  والصلــب 

والطــاء، والزراعــة، ومــواد البنــاء.

منتجاتنا 

• اجلــــــير احلــــي	
• اجلـــــير املطفــــــأ	

التطورات والمستجدات التي شهدها عام 2015

• جنحــــت الشـــــركة يف قطــع شــوط هــام يف عــام ٢٠١٥ حيــث 	
ــة كمــا  ــزاء الرئيســية مــن األعمــال املدني ــذ األجــــــــــ مت تنفي
بــدأ العمــل بأعمــــــــال احلديــد باالضــــــافة إلــى ذلــك مت 
بتوظيــف  بــدأت  والتــي  للشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة  تعيــني 

الــكادر الوظيفــي للمصنــع بشــكل تدريجــي.
• مــن املتوقـــــع بــدء االنتــاج التجريبــي يف الربــع الرابــع ٢٠١٦ 	

ــذ  ــن تنفي ــاء م ــل االنته ــل يف تأجي ــد ســاهمت عــدة عوام وق
التراخيــص الازمــة  التأخيــر يف صــدور  املشــروع أهمهــا 
الزمنــي  باجلــدول  املقــاول  التــزام  عــدم  إلــى  باالضافــة 
لألعمــال املدنيــة وكان ذلــك نتيجــة ظــروف خاصــة بــه منهــا 
عــدم القــدرة علــى تأمــني العمالــة املطلوبــة للمشــروع حســب 
اخلطــة املتفــق عليهــا. كمــا واجــه املشــروع بعــض التحديــات 

التقنيــة املتعلقــة يف جاهزيــة التصاميــم الهندســية.
• تراقــــــب االدارة بشــــــكل حثيث التطــــــــــورات االخيرة بشأن 	

صناعــة املــواد االوليــة واحلـــــــديد خاصــــــة مــن اجــل دراســة 
ســـــــــــبل دعــم املشـــــــــــــروع يف مراحــل انتاجــه االولــى يف 
ظــل النظرةاحلاليــــــــة املتوقعــة لســوق املــواد االوليــة وخاصــة 

احلديــد.

99,000
طن سعة انتاج الجير الحي

92,000
متر مربع مساحة المصنع

“نهدف إلى توفير منتجات عالية اجلودة من 
احلجر اجليري احلي واملطفأ يف عام ٢٠١٦”

“احلجر اجليري الذي ننتجه ميكن 
استخدامه يف الصناعات الكيميائية 

واحلديد والسيراميك والزجاج 
والباستيك واملطاط، والطاء، 

والزراعة، ومواد البناء وغيرها من 
الصناعات الرئيسية األخرى”

عملية احلرق، مصنع الشركة، اخلرج، السعودية الفرن، مصنع الشركة، اخلرج، السعودية

مجّسم مصنع االنتاج، اخلرج، السعودية 

صومعة الفرن، مصنع الشركة، اخلرج، السعودية
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 ٤٢ تقرير مراجعي احلسابات 

٤٣ قائمة املركز املالي املوحدة 

٤٤ قائمة الدخل املوحدة 

٤٥ قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

٤٦ قائمة التغيرات يف حقوق املساهمني املوحدة  

٤٧ إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  

القوائم المالية 
المدققة
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف 31 ديسمبر 2015

إيضاح
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي 
املوجودات

املوجودات املتداولة
4292.870.529207.707.829نقدية وشبه نقدية 

5945.668.4921.046.132.070مدينون، صايف 
7196.978.219200.328.256مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 

6773.175.590719.066.716مخزون، صايف 
929.546.37856.736.141مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2.238.239.2082.229.971.012مجموع املوجودات املتداولة 
املوجودات غير املتداولة

81.452.8501.452.850استثمار يف شركة زميلة  
101.387.916.6921.438.632.553ممتلكات وآالت ومعدات 

1144.054.81144.054.811شهرة
1211.159.15415.279.018موجودات غير ملموسة أخرى

1.444.583.5071.499.419.232مجموع املوجودات غير املتداولة
3.682.822.7153.729.390.244إجمالي املوجودات 

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات املتداولة 

13431.201.3961.066.133.425قروض التورق واملرابحة قصيرة األجل 
-14128.640.000اجلزء املتداول من قرض املرابحة 

8.009.6437.346.248أوراق دفع 
161.200.221159.712.451دائنون 

99.414.85310.934.860مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
15211.603.120215.710.536مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

1632.873.32536.945.716زكاة وضريبة دخل مستحقة 
982.942.5581.496.783.236مجموع املطلوبات املتداولة 

املطلوبات غير املتداولة
14767.403.80950.165.976قرض مرابحة 

9388.891.941366.214.443مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 
17108.186.99389.013.154مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

1.264.482.743505.393.573إجمالي املطلوبات غير املتداولة
2.247.425.3012.002.176.809إجمالي املطلوبات
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إيضاح
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي 
حقوق امللكية

حقوق املساهمني
18800.000.000741.176.470رأس املال 

19406.568.677406.568.677احتياطي نظامي
649.192.991780.368.442أرباح مبقاة

)67.487.656()105.884.797(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية   
)14.338.537()14.338.537(أثر االستحواذ على حقوق األقلية مع االحتفاظ بالسيطرة

1.735.538.3341.846.287.396مجموع حقوق املساهمني
)119.073.961()300.140.920(حقوق األقلية 

1.435.397.4141.727.213.435إجمالي حقوق امللكية
3.682.822.7153.729.390.244إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية 

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2015  

إيضاح
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
1.760.092.9591.918.806.481اإليرادات 

)1.314.173.348()1.174.338.570(تكلفة اإليرادات
585.754.389604.633.133إجمالي الربح

املصاريف 
)346.276.521()379.504.687(20مصاريف بيع وتسويق 

)179.380.098()184.446.878(21مصاريف عمومية وإدارية 
)19.080.104()19.116.072(مصاريف أبحاث وتطوير

)544.736.723()583.067.637(إجمالي املصاريف 
2.686.75259.896.410الدخل من العمليات الرئيسية

)42.476.734()54.376.655(14.13أعباء مالية  
)7.633.364()50.685.693(22مصاريف أخرى، صايف 

9.786.312)102.375.596( )اخلسارة( الدخل قبل حقوق األقلية 
109.088.43999.545.027حصة حقوق األقلية يف صايف نتائج الشركات التابعة 

6.712.843109.331.339صايف دخل السنة
23ربح السهم:

0.030.75املتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية 
0.081.37املتعلق بصايف دخل السنة 

 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015

 2015
ريال سعودي

 2014
ريال سعودي

النشاطات التشغيلية
6.712.843109.331.339صايف دخل السنة

التعديالت لـ:
128.019.270111.236.919استهالك

8.074.4115.845.927إطفاء
27.800.02935.352.106مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

)10.360.103()848.519(عكس/ شطب ديون مشكوك يف حتصيلها 
50.364.21622.607.447مخصص مخزون متقادم وبطيء احلركة 

)14.681.822()23.425.852(شطب مخزون متقادم وبطيء احلركة  
)99.545.027()109.088.439(حصة حقوق االقلية يف صايف نتائج الشركات التابعة 

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
)65.418.051(73.512.068مدينون

27.189.7633.933.610مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
61.185.537)81.047.238(مخزون

3.350.0379.240.472مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
1.487.77026.746.484دائنون 

)15.609.336()1.520.007(مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
17.435.267)4.107.416(مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

19.173.83913.209.769مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني، صايف
125.646.775210.510.538النقدية من العمليات 

)25.138.629()25.748.920(زكاة وضريبة دخل مدفوعة
99.897.855185.371.909صايف النقدية من النشاطات التشغيلية

النشاطات االستثمارية
)247.664.064()151.422.354(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

395.54523.623.179متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
)8.387.426()3.954.547(موجودات غير ملموسة أخرى، صايف 

)232.428.311()154.981.356(صايف النقدية املستخدمة يف النشاطات االستثمارية
النشاطات التمويلية

123.078.014)634.932.029()املسدد( املتحصل من قروض التورق واملرابحة قصيرة األجل 
845.877.83350.165.976املتحصل من قرض مرابحة 

)1.648.793(663.395أوراق دفع
22.677.49820.267.081مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

)129.705.882()55.588.235(توزيعات أرباح مدفوعة
)1.800.000()1.800.000(مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

)3.931.988(1.744.880حقوق األقلية، صايف 
178.643.34256.424.408صايف النقدية من النشاطات التمويلية

123.559.8419.368.006الزيادة يف النقدية وشبه النقدية
207.707.829197.320.536النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة

1.019.287)38.397.141(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
292.870.529207.707.829النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة

املعامالت الهامة غير النقدية:
-73.723.400شطب تكاليف التمويل املرسملة عن القروض املقدمة من قبل حقوق األقلية )إيضاح 10(

تشكل اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )32( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. تشكل اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )32( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

تشكل اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )32( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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ت ف
غيرا

قائمة الت
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015

س املال
رأ

ريال سعودي

احتياطي 
نظامي

ريال سعودي
أرباح مبقاة

ريال سعودي

أثر االستحواذ على 
حقوق األقلية مع 

االحتفاظ بالسيطرة
ريال سعودي

احتياطي ترجمة 
عمالت أجنبية

ريال سعودي
اإلجمــالي

ريال سعودي

صيد يف 31 ديسمبر 2013
الر

741.176.470
406.568.677

829.734.060
)14.338.537(

)68.506.943(
1.894.633.727

صايف دخل السنة  
- 

-
109.331.339

-
-

109.331.339

ضاح 27(
توزيعات أرباح )إي

-
 -

)129.705.882(
-

-
)129.705.882(

ضاح 27(
س اإلدارة )إي

ضاء مجل
مكافأة أع

-
-

)1.800.000(
-

-
)1.800.000(

فروقات ترجمة عمالت تتعلق بالشركات 
 التابعة املوحدة 

-
-

-
-

1.019.287
1.019.287

ضاح 16(
ضريبة دخل )إي

زكاة و
-

-
)27.191.075(

-
-

)27.191.075(

صيد يف 31 ديسمبر 2014
الر

741.176.470
406.568.677

780.368.442
)14.338.537(

)67.487.656(
1.846.287.396

صايف دخل السنة  
- 

-
6.712.843

-
-

6.712.843

ضاح 27(
توزيعات أرباح  )إي

-
 -

)55.588.235(
-

-
)55.588.235(

ضاح 27(
س اإلدارة )إي

ضاء مجل
مكافأة أع

-
-

)1.800.000(
-

-
)1.800.000(

فروقات ترجمة عمالت تتعلق بالشركات 
 التابعة املوحدة

-
-

-
-

)38.397.141(
)38.397.141(

ضاح 18(
س املال )إي

الزيادة يف رأ
58.823.530

-
)58.823.530(

-
-

-

ضاح 16(
ضريبة دخل )إي

زكاة و
-

)21.676.529(
-

-
)21.676.529(

صيد يف 31 ديسمبر 2015
الر

800.000.000
406.568.677

649.192.991
)14.338.537(

)105.884.797(
1.735.538.334

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2015

1. التنظيم والنشاطات
-01 رقم  األجنبي  املال  رأس  استثمار  ترخيص  مبوجب  تعمل  سعودية  مساهمة  شركة  )»الشركة«(،  الصناعية  أسترا  شركة 
030114989 الصادر يف الرياض من قبل الهيئة العامة لالستثمار وتعمل مبوجب السجل التجاري رقم 1010069607 الصادر 

يف الرياض بتاريخ 9 محرم 1409هـ )املوافق 22 أغسطس 1988(.
تزاول الشركة األنشطة التالية:

العامة لالستثمار على كل أ.  الهيئة  الصناعية شريطة احلصول على موافقة  املنشآت  ادارة وتشغيل واالستثمار يف  و  انشاء 
مشروع يراد انشاؤه. 

واملبيدات 	.  واألعالف  واألسمدة  وخالفه  والبطانيات  واملناشف  والشراشف  اجلاهزة  املالبس  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة 
احلشرية وأجهزة الري واملعدات واآلالت الزراعية والبيوت احملمية واملنتجات الزراعية واحليوانية ومقاوالت أعمال التشجير.

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.	
• ومبيدات 	 واألعالف  لألسمدة  والتجزئة  اجلملة  وجتارة  الزراعية  احلشرات  ومبيدات  السائلة  الكيميائية  األسمدة  إنتاج 

احلشرات باإلضافة إلى تنفيذ املشاريع الزراعية.
• صناعة الكتل احلديدية وحديد التسليح وتوليد الطاقة الالزمة لهذا النشاط. 	
• استكشاف 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.

2. أسس توحيد القوائم المالية
تشتمل هذه القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للشركة والشركات التابعة لها )»املجموعة«( بعد تعديلها وذلك بحذف كافة 

احلسابات واملعامالت املتداخلة الهامة. 
الشركة التابعة هي تلك التي متتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثمارا طويل األجل يزيد عن 50% من رأس 
املال أو متارس عليها سيطرة عملية. متثل حقوق األقلية جزء من حقوق امللكية يف الشركات التابعة للشركة و التي ال تتعلق بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة للشركة. يتم اظهار حقوق األقلية بصورة مستقلة ضمن حقوق امللكية يف قائمة املركز املالي املوحدة وتندرج 

حتت حقوق امللكية، كما يتم اظهار حقوق األقلية يف صايف نتائج الشركات التابعة بصورة مستقلة يف قائمة الدخل املوحدة.
تعد القوائم املالية للشركات التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل الشركة.

فيما يلي بيانا بالشركات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة: 

نسبة امللكية بلد التأسيسالشركة التابعة
)املباشرة و غير املباشرة(

 20152014
شركة تبوك للصناعات الدوائية

100%100%السعوديةمتتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

• 100%100%األردنشركة تبوك الدوائية لألبحاث	
• 100%100%السودانشركة تبوك الدوائية احملدودة 	
• 100%100%مصرشركة تبوك للصناعات الدوائية 	
• 100%100%اجلزائرشركة تبوك ايرل اجلزائر	
• 100%100%السعوديةشركة مصنع البارق النتاج االدوية احملدودة	

ضاحات املرفقة من )1( إلى )32( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
تشكل اإلي
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نسبة امللكية بلد التأسيسالشركة التابعة
)املباشرة و غير املباشرة(

 20152014
شركة أسترا ملركبات اللدائن احملدودة

100%100%السعوديةمتتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

• 100%100%تركياشركة أسترا بوليمرز السوق احلرة اماالت سانايا يف تيكاريت انونيم سيركيتي 	
• 100%100%تركياشركة استرا ملركبات اللدائن بازارملا سان يف تك 	
• 100%100%الهندشركة أسترا للمركبات املتخصصة، الهند محدودة خاصة	

شركة املصنع العاملي ألنظمة املباني احملدودة
100%100%السعوديةمتتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

• 100%100%السعوديةشركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة احملدودة 	

شركة مجمع أسترا الصناعي احملدودة لألسمدة واملبيدات الزراعية )“أستراِكم”(
100%100%السعوديةمتتلك هذه الشركة الشركات األجنبية التابعة التالية:

• 100%100%اجلزائرشركة أسترا ِكم السعودية	
• 100%100%املغر	شركة أسترا ِكم املغر		
• 100%100%جزر برتش وجزر فيرجنشركة أغيس العاملية احملدودة	
• 100%100%تركياشركة أستراِكم تركيا	
• 100%100%سورياشركة أستراِكم سوريا	
• 100%100%أوزبكستانشركة أستراِكم طشقند	
• 50%50%األردنشركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية - األردن	
• 92.4%92.4%تركياشركة أسترا نوفا - تركيا 	
• 100%100%أوكرانياشركة أستراِكم األوكرانية احملدودة	
• 100%100%مصرشركة أستراِكم السعودية األردنية	
• 100%100%مصرشركة أسترا الزراعية السعودية األردنية احملدودة	
• 99%99%ُعمانشركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية واالستثمار	
• -100%األردن الهضبة اخلضراء للبذور 	

شركة التنمية لصناعة احلديد
51%51%األردنمتتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

• 100%100%العراقشركة اإلمناء )إيضاح 24(	

شركة أسترا للطاقة احملدودة
76%76%األردنمتتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

• 100%100%العراقشركة الهالل اخلصيب لتوليد الكهرباء	

60%60%السعوديةشركة أسترا للتعدين احملدودة

3. السياسات المحاسبية الهامة

أسس اعداد القوائم المالية

بأهم  بيانا  يلي  وفيما  السعودية،  العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  احملاسبية  للمعايير  وفقا  املوحدة  املالية  القوائم  أعدت 
السياسات احملاسبية املتبعة. 

 
العرف المحاسبي

تعد هذه القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية.

استخدام التقديرات 

يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة، وفقا للمعايير احملاسبية املتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر 
على أرصدة املوجودات واملطلوبات املسجلة. قد تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات 

النقدية وشبه النقدية 

تشتمل النقدية وشبة النقدية على النقد يف الصندوق، والودائع حتت الطلب، و االستثمارات العالية السيولة والتي تستحق خالل 
ثالثة أشهر أو أقل.  

المدينون 

للديون  تقدير  إجراء  يتم  للتحصيل.  قابلة  غير  مبالغ  أية  لقاء  املخصص  ناقصا  للفاتورة  األصلي  باملبلغ  املدينة  الذمم  تظهر 
املشكوك يف حتصيلها عندما يتعذر حتصيل املبالغ بالكامل وحتمل على قائمة الدخل املوحدة. تشطب الديون املعدومة عند عدم 

إمكانية تكبدها. 

المخزون

يقّوم املخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل. حتدد تكلفة املواد اخلام و التعبئة والتغليف وقطع الغيار واملواد املستهلكة 
والبضاعة التامة الصنع على أساس املتوسط املرجح. يشتمل مخزون البضاعة قيد التنفيذ والبضاعة التامة الصنع على تكلفة 
أو متقادمة، يجنب مخصص  البضاعة قدمية  املباشرة. عندما تصبح  العاملة وحصة مالئمة من املصاريف غير  واليد  املواد 

للبضاعة بطيئة احلركة واملتقادمة يحمل على قائمة الدخل املوحدة.
 

االستثمار في شركات زميلة

يتم احملاسبة عن استثمارات املجموعة يف الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق امللكية. الشركة الزميلة هي عبارة عن منشأة 
متارس عليها املجموعة تأثيرا هاما وال تعتبر شركة تابعة أو مشروعا مشتركا. ومبوجب طريقة حقوق امللكية، يقيد االستثمار 
يف الشركة الزميلة يف قائمة املركز املالي املوحدة بالتكلفة املعدلة بالتغيرات يف حصة املجموعة يف صايف موجودات الشركة 
الزميلة. تعكس قائمة الدخل املوحدة احلصة يف نتائج أعمال الشركات الزميلة. ويف حالة إثبات أي تغير واإلفصاح عن ذلك، 
حسبما هو مالئم، يف حقوق املساهمني. يتم حذف األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة الشركة الزميلة بقدر 

حصتها يف الشركة الزميلة. 

الممتلكات واآلالت والمعدات 

تظهر املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم، فيما عدا األراضي واألعمال االنشائية قيد التنفيذ التي يتم 
اظهارها بالتكلفة. حتمل مصاريف اإلصالح والصيانة على املصاريف ، بينما يتم رسملة التحسينات التي تزيد قيمة األصل أو تطيل 

من عمره اإلنتاجي. يتم احتسا	 االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت.
تستهلك  أقل.  أيهما  اإليجار،  عقد  من  املتبقية  املدة  أو  املقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  املستأجرة  املباني  تطفأ حتسينات 

املوجودات املستأجرة املرسملة على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو سنة اإليجار، أيهما أقل.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2015

شركــــة مجمـــوعة أستـــــرا الصناعيــــــة وشركــــــاتها التــــــــابعة
)شركــــة مساهمـــــة سعوديـــــــة(

50 - التقرير السنوي 2015   التقرير السنوي 2015 - 51

إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للفئات الرئيسية للموجودات ألغراض حسا	 االستهالك هي كما يلي:

السنوات
10 إلى 33 سنةاملباني

4 إلى 10 سنواتحتسينات املباني املستأجرة
5 إلى 12.5 سنةاآلالت واملعدات

3 إلى 10 سنواتاألثاث واملفروشات واملعدات املكتبية
4 سنواتالسيارات

الموجودات غير الملموسة

الشهرة

يقيد العوض املدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصايف املوجودات املشترات كشهرة. يعاد قياس الشهرة دوريا، ويتم اظهارها  يف 
القوائم املالية املوحدة بالقيمة الدفترية املعدلة باالنخفاض يف القيمة، إن وجد.

الموجودات غير الملموسة األخرى/االطفاء

تصنف التكاليف التي لها منافع مستقبلية طويلة األجل كموجودات غير ملموسة أخرى، وتطفأ على مدى السنة املقدرة لالنتفاع 
بها. متثل املوجودات غير امللموسة األخرى رسوم تسجيل وترخيص، وتطفأ بطريقة القسط الثابت على سنة 4 إلى 7 سنوات، 

ويحمل االطفاء على قائمة الدخل املوحدة.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير امللموسة األخرى للتأكد من وجود انخفاض يف قيمتها وذلك عندما تشير األحداث 
أو التغيرات يف الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن 
القيمة املقدرة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض املوجودات إلى القيمة املقدرة القابلة لالسترداد والتي متثل القيمة احلالية لها. 

حتمل الزيادة يف القيمة الدفترية عن القيمة املقدرة القابلة لالسترداد على قائمة الدخل املوحدة.  

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم املجموعة دوريا بإجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات امللموسة وغير امللموسة طويلة األجل للتأكد من عدم وجود 
أي دليل على وقوع أي خسارة ناجتة عن االنخفاض يف قيمة تلك املوجودات. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة 
القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم خسارة االنخفاض يف قيمة املوجودات. ويف حالة عدم إمكانية تقدير القيمة القابلة 
لالسترداد لذلك األصل، تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض القيمة 
الدفترية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد، ويتم اثبات خسائر االنخفاض يف قيمة األصل يف قائمة 

الدخل املوحدة.
وفيما عدا الشهرة، فإنه إذا ما مت الحقا عكس قيد خسارة االنخفاض يف القيمة، عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو 
الوحدة املدرة للنقدية  إلى القيمة املعدلة القابلة لالسترداد، على أال تزيد القيمة الدفترية التي متت زيادتها عن القيمة الدفترية 
التي كان من املفترض حتديدها فيما لو يتم إثبات خسارة االنخفاض يف قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية يف السنوات 

السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض يف قيمة املوجودات يف قائمة الدخل املوحدة مباشرة.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف املستقبل عن البضاعة أو اخلدمات املستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير 
من قبل املوردين. 

المخصصات 

يتم إثبات املخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على املجموعة ناجتة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد هذه 
االلتزامات محتملة وميكن قياسها بشكل موثوق به.

القروض 

يتم اثبات القروض باملبالغ املستلمة، بعد خصم تكاليف املعامالت املتكبدة، إن وجدت. يتم رسملة تكاليف التمويل املتعلقة مباشرة 
بشراء أو انشاء أو انتاج أصل مؤهل ما كجزء من ذلك األصل. حتمل تكاليف التمويل األخرى على قائمة الدخل املوحدة.

استثمارات المرابحة

تتكون استثمارات املرابحة من استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وسنة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أكثر وال تزيد 
عن سنة من تاريخ الشراء. يتم اثبات دخل العمولة وفقا ملبدأ االستحقاق باستخدام أسعار العموالت املتفق عليها.

الزكاة وضريبة الدخل

أية مبالغ  املبقاه. تقيد  املالية السعودية. يحمل املخصص على األرباح  للزكاة وضريبة الدخل وفقا لألنظمة  يجنب مخصص 
اضافية، إن وجدت، قد تستحق عند اصدار الربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها اجراء الربط النهائي.

يجنب مخصص لضريبة الدخل على الشركات التابعة باخلارج وفقا لألنظمة الضريبية للبلدان التي تعمل فيها، ويحمل على 
قائمة الدخل املوحدة.

يتم إثبات ضريبة الدخل املؤجلة، على كافة الفروقات املؤقتة الرئيسية بني الدخل احملاسبي والدخل اخلاضع للضريبة خالل 
السنة التي تنشأ فيها هذه الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس قيد الفروقات املؤقتة ذات العالقة. يتم إثبات املوجودات الضريبية 
املؤجلة على اخلسائر املرحلة وذلك بالقدر الذي تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة ميكن استخدامها لقاء اخلسائر الضريبية 
املرحلة. حتدد ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام الشرائح الضريبية املطبقة بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة ويتوقع تطبيقها 
عند حتقق ضرائب الدخل املؤجلة املعنية أو سداد املطلوبات الضريبية املؤجلة ذات العالقة. كانت ضرائب الدخل املؤجلة الناجتة 

عن هذه الفروقات املؤقتة غير هامة، وبالتالي لم يتم تسجيلها يف نهاية السنة.
تقوم املجموعة والشركات التابعة لها يف اململكة العربية السعودية باستقطاع الضرائب على بعض املعامالت مع األطراف غير 

املقيمة داخل اململكة العربية السعودية وذلك طبقا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب مخصص للمبالغ املستحقة الدفع للموظفني عن فترات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة وفقاً لعقود عملهم.

االحتياطي النظامي   

طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن حتول 10% من دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع 
االحتياطي نصف رأس املال. كما تضاف أية عالوة إصدار إلى االحتياطي النظامي. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

اثبات اإليرادات

متثل املبيعات قيمة فواتير البضاعة املوردة واخلدمات املقدمة من قبل املجموعة خالل السنة. يتم إثبات املبيعات عند انتقال 
املخاطر واملنافع املصاحبة مللكية البضاعة إلى املشتري وأنه ميكن قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق به، و يكون ذلك عادة عند 

تسليم البضاعة للعمالء. يتم إثبات اإليرادات من اخلدمات املقدمة عند تقدمي اخلدمات املتعاقد عليها.
يتم إثبات دخل حقوق االمتياز وفقا ملبدأ االستحقاق وذلك طبقا جلوهر االتفاقيات.

تتكون إيرادات العقود من القيمة املستحقة عن األعمال املنفذة خالل السنة. بالنسبة للعقود طويلة األجل، حتتسب اإليرادات على أساس 
التكاليف املتكبدة حتى تاريخه باستخدام نسبة اإلجناز. ويف حالة العقود غير املربحة، يجنب مخصص لكامل اخلسائر املنظورة.

المصاريف

إن مصاريف البيع والتسويق هي تلك املتعلقة أساسا مبندوبي املبيعات وقسم املبيعات، بينما تتعلق مصاريف البحث والتطوير 
خصيصا بالتكاليف املتعلقة بقسم البحث والتطوير. توزع كافة املصاريف األخرى وفق أسس ثابتة، على تكلفة املبيعات واملصاريف 

العمومية واإلدارية وفق عوامل التوزيع التي تراها املجموعة مالئمة.

عقود اإليجارات التشغيلية

يتم اثبات الدفعات مبوجب عقود االيجارات التشغيلية كمصروف يف قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على مدى سنة اإليجار.
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ربح السهم

يتم احتسا	 ربح السهم األساسي من العمليات الرئيسية وذلك بتقسيم الدخل من العمليات الرئيسية للسنة على املتوسط املرجح 
لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

يتم احتسا	 ربح السهم األساسي من صايف دخل السنة وذلك بتقسيم صايف دخل السنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم 
القائمة خالل الفترة يتم تعديل عدد األسهم املصدرة للفترة السابقة وذلك إلظهار، بأثر رجعي، عدد األسهم املجانية املصدرة 

خالل السنة. 

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من املجموعة حيث يقوم بتقدمي منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم بتقدمي منتجات أو 
خدمات يف بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرايف( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.

العمالت األجنبية

المعامالت

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ إجراء املعامالت. ويعاد حتويل 
أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. 

تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة  الدخل املوحدة.
 

ترجمة العمالت األجنبية

بالنسبة  مالي  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  السائدة  التحويل  بأسعار  سعودية  لرياالت  اخلارجية  للعمليات  املالية  القوائم  تترجم 
للموجودات واملطلوبات، ومبتوسط سعر التحويل لكل سنة بالنسبة لإليرادات واملصاريف واملكاسب واخلسائر. حتول عناصر 
حقوق امللكية، فيما عدا األرباح املبقاة، بأسعار التحويل السائدة عند نشوء كل عنصر. تدرج تسويات ترجمة العمالت األجنبية 
كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني. اخلسارة والربح الناجتني عن إعادة تقييم البنود النقدية، والتي تشكل جزء من صايف 

االستثمارات يف النشاطات التشغيلية األجنبية، تضاف أيضا إلى تعديالت ترجمة العمالت األجنبية.

4. النقدية وشبه النقدية

2015
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

290.292.202205.282.002نقد بالبنوك 
2.578.3272.425.827نقد يف الصندوق 

292.870.529207.707.829
تشمل أرصدة النقد بالبنوك ودائع قصيرة األجل بقيمة 44.645.193 )2014: اليوجد(.

5. المدينون، صافي

2015
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

997.986.7991.082.479.700مدينون جتاريون 
28.593.57717.612.744ايرادات ليس بها فواتير 

1.026.580.3761.100.092.444
)53.960.374()80.911.884(مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها

945.668.4921.046.132.070
 

كانت حركة مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما يلي:
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
53.960.37428.968.371يف بداية السنة 

27.800.02935.352.106مجنب خالل السنة 
)10.360.103()848.519(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

80.911.88453.960.374يف نهاية السنة 

6. المخزون، صافي
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
429.224.164384.005.197مواد خام ومواد تعبئة 

269.793.546276.694.715بضاعة تامة الصنع 
55.391.20926.514.193بضاعة قيد التصنيع 

20.728.19711.830.932بضاعة يف الطريق 
45.046.73240.091.573قطع غيار ومواد استهالكية 

820.183.848739.136.610
)20.069.894()47.008.258(مخصص املخزون املتقادم والبطيء احلركة

773.175.590719.066.716

كانت حركة مخصص املخزون املتقادم والبطيء احلركة كاآلتي: 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
20.069.89412.144.269يف بداية السنة 

50.364.21622.607.447مجنب خالل السنة 
)14.681.822()23.425.852(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

47.008.25820.069.894يف نهاية السنة 

7 . المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
78.746.66948.087.343مصاريف مدفوعة مقدما 

78.726.338103.480.407دفعات مقدمة ملوردين 
19.706.03714.977.371ذمم موظفني 

10.738.28810.833.574ضرائب القيمة املضافة وأخرى 
9.060.88722.949.561تأمينات مستردة ومطالبات تأمني وأخرى 

196.978.219200.328.256
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8. االستثمار في شركات زميلة 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
الشركات الزميلة:

49%49%شركة ماسترا الزراعية - جمهورية مصر العربية
49%49%شركة أسترا الزراعية احملدودة - جمهورية اليمن

كانت احلركة يف حصة املجموعة يف الشركات التابعة غير املوحدة والشركات الزميلة كاآلتي:
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
1.452.8501.452.850الرصيد يف بداية ونهاية السنة 

9. المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة   
فيما يلي تفاصيل املعامالت اجلوهرية مع اجلهات ذات العالقة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة والتي متت خالل دورة األعمال العادية:

2015
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

20.946.27324.954.791مبيعات 
7.162.5705.698.226مشتريات 

17.342.80516.840.530أعباء مالية 
يتكون املستحق من اجلهات ذات العالقة كما يف 31 ديسمبر مما يلي:

2015
ريال سعودي

2014
ريال سعودي

9.922.7577.111.135مجموعة منير سختيان - األردن
9.117.9999.117.999الشركة املتحدة للصناعات الدوائية

9.031.43421.750.406زينث فارما
1.119.941174.810شركة أسترا الغذاء

117.6708.053.986الشركة العربية للتموين والتجارة
9.754.750-مصنع الكندي - اجلزائر

236.577773.055أخرى
29.546.37856.736.141

تتكون املبالغ املستحقة إلى اجلهات ذات العالقة كما يف 31 ديسمبر مما يلي:
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
املتداول

8.292.8589.708.170شركة ثروات للتعدين
659.3721.193.270شركة نور لالتصاالت

462.62333.420أخرى
9.414.85310.934.860

غير املتداول 
346.513.090323.835.591شركة املسيرة الدولية

42.378.85142.378.852السيد/ علي شمارة )شريك يف شركة تابعة(
388.891.941366.214.443

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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11. الشهرة
يتم حتديد القيمة القابلة لالسترداد للشهرة على أساس البيانات املستخدمة يف حسا	 القيمة العادلة وذلك بإستخدام التدفقات 

النقدية املتوقعة املبينة على املوازنة املالية املعتمدة من قبل اإلدارة خلمس سنوات.
فيما يلي االفتراضات األساسية يف احتسا	 القيمة العادلة:

إجمالي الهامش التقديري.. 1
املتوسط املرجح ملعدل النمو.. 2
معدل اخلصم للتدفقات النقدية املتوقعة.. 3

النمو على أساس األداء السابق  الربح تقديري واملتوسط املرجح ملعدل  الهامش املستخدم يف حسا	  حددت اإلدارة إجمالي 
والتوقعات بشأن التطورات يف السوق. إن معدل أن اخلصم كان ما قبل الزكاة وضريبة الدخل ويعكس مخاطر محددة خاصة 

بالصناعة. تشير نتائج االختبار االنخفاض يف القيمة  يف نهاية السنة إلى أنه ال يوجد انخفاض يف القيمة. 

12. الموجودات غير الملموسة، صافي 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
التكلفة

32.612.69924.225.274يف بداية السنة 
4.034.6138.387.426االضافات 

-)132.439(االستبعادات 
36.514.87332.612.700يف 31 ديسمبر 

اإلطفاء المتراكم 
17.333.68211.487.755يف بداية السنة 

8.074.4115.845.927للسنة 
)52.374(االستبعادات 

25.355.71917.333.682يف نهاية السنة 

صافي القيمة الدفترية 
11.159.15415.279.018يف نهاية السنة

13. قروض التورق والمرابحة قصيرة األجل 
لدى املجموعة تسهيالت ائتمانية على شكل توّرق ومرابحة قصيرة األجل وتسهيالت ائتمانية أخرى من البنوك للوفاء مبتطلبات 
رأس املال العامل اخلاص بها. بلغ الرصيد املستخدم من هذه التسهيالت كما يف تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة 431 مليون 
السائدة  التجارية  لألسعار  وفقا  عمولة خاصة  التسهيالت  هذه  ريـال سعودي(. حتمل  مليون   1.066  :2014( ريـال سعودي 

بالسوق، كما أن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات الشركة.

14. قرض المرابحة 
لدى املجموعة تسهيل مرابحة طويل األجل مع بنك محلي لتمويل املصاريف الرأسمالية. وبتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة، مت 
استخدام 896.04 مليون ريال سعودي )2014: 50 مليون ريال سعودي(. إن هذا التسهيل بالريال السعودي، ومضمون بضمانات 
السعودية.  العربية  اململكة  البنوك يف  السائدة بني  العمولة  ملعدالت  وفقاً  ثابت اضافة  ويحمل عمولة خاصة مبعدل  الشركة، 
يستحق القرض السداد على ست سنوات وذلك على شكل أقساط نصف سنوية متساوية، بدءا من تاريخ استخدام التسهيل مع 

فترة سماح مدتها سنة. 
وبتاريخ قائمة املركز املالي املوحدة، بلغ اجلزء املتداول من قرض املرابحة طويل األجل 128.64 مليون ريال سعودي. 

15. المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
96.602.80792.035.077مصاريف مستحقة

48.973.46352.599.666مزايا موظفني
66.026.85071.075.793دفعات مقدمة من عمالء و محتجزات وعموالت بيع

211.603.120215.710.536

16. الزكاة وضريبة الدخل  
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 
ر اخلاضع للضريبة ناقصاً صايف القيمة الدفترية للممتلكات واملصنع واآلالت واملعدات واالستثمارات وبعض البنود األخرى. املقدَّ

مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمبر 2015 و 2014 كاآلتي:
زكاة

ريال سعودي
ضريبة دخل
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

الحركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015:
29.804.5447.141.17236.945.716يف بداية السنة 

17.499.0494.177.48021.676.529مجنب خالل السنة 
)25.748.920()4.964.624()20.784.296(مدفوع خالل السنة 

26.519.2976.354.02832.873.325يف نهاية السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 كما يلي:
30.719.4844.173.78634.893.270يف بداية السنة 

19.705.3317.485.74427.191.075مجنب خالل السنة 
)25.138.629()4.518.358()20.620.271(مدفوع خالل السنة 

29.804.5447.141.17236.945.716يف نهاية السنة 

الربوط الزكوية 

قامت املجموعة وشركاتها التابعة بتقديـم اإلقرارات الزكوية/الضريبية حتى السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2014. فيما يلي 
الربوط الزكوية والضريبية النهائية للشركة والشركات التابعة التي مت االتفاق عليها مع مصلحة الزكاة والدخل كما يف 31 

ديسمبر 2015:

اسم الشركة/الشركات التابعة 
الربط الزكوي

/الضريبي النهائي لغاية
2005شركة مجموعة أسترا الصناعية
2002شركة تبوك للصناعات الدوائية

2002شركة أسترا ملركبات اللدائن احملدودة
2006شركة املصنع العاملي ألنظمة املباني احملدودة

2004شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات   
لم تصدر بعدشركة أسترا للتعدين احملدودة

لم تصدر بعدشركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة احملدودة    
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17. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
89.013.15475.803.385يف بداية السنة 

29.889.70520.571.598مكون خالل للسنة 
)7.361.829()10.715.866(مدفوع خالل السنة 

108.186.99389.013.154يف نهاية السنة 

18. رأس المال
يتكون رأسمال الشركة كما يف 31 ديسمبر 2015 من 80.000.000 سهم )2014: 74.117.647 سهم( بقيمة اسمية قدرها 

10 ريـال سعودي للسهم الواحد. إن رأس املال مملوك على النحو التالي:
نسبة امللكية

20152014املساهمون
57.57%57.59%مساهمون مؤسسون سعوديون

11.11%11.54%مساهمون مؤسسون غير سعوديني
31.32%30.87%اجلمهور

%100.00%100.00

صادقت اجلمعية العامة غير العادية خالل اجتماعها الذي عقد بتاريخ 9 رجب 1436هـ )املوافق 28 أبريل 2015( على زيادة 
رأس املال وذلك بتحويل مبلغ قدره 58.823.530 ريال سعودي من األرباح املبقاه )وذلك بإصدار خمسة أسهم منحة لكل 63 

سهم مملوك( وقد مت امتام االجراءات النظامية املتعلقة باثبات الزيادة يف رأس املال.

19. االحتياطي النظامي 
وفقاً ملتطلبات نظام الشركات يف اململكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي 
بنسبة 10 باملئة من صايف الدخل حتى يبلغ هذا االحتياطي 50 باملئة من رأس املال. إن االحتياطي النظامي الظاهر يف القوائم 

املالية املوحدة املرفقة هو احتياطي نظامي خاص بالشركة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كتوزيعات أرباح.

20. مصاريف البيع والتسويق 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
177.812.842159.028.795رواتب ومزايا موظفني
93.764.25997.508.778تسويق وإعالن وترويج

31.358.26529.555.178مصاريف توزيع وسفر وشحن
28.240.10216.112.580مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها ومبالغ مشطوبة

18.859.14916.690.475مخزون تالف ومنتهي الصالحية
9.401.8377.658.654إيجارات ومنافع عامة 

6.028.3504.217.838استهالك
14.039.88315.504.223أخرى

379.504.687346.276.521

21. المصاريف العمومية واإلدارية 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
110.614.883105.165.979رواتب ومزايا موظفني

17.253.61318.983.953أتعا	 مهنية
11.400.46115.570.699إيجارات وتأمني ومنافع عامة

9.497.8447.832.318استهالك وإطفاء
8.874.8008.510.149سفر وتنقالت

5.171.8913.478.746اصالح وصيانة
21.633.38619.838.254أخرى

184.446.878179.380.098

22. المصاريف األخرى، صافي 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
)16.179.685()58.628.591( خسائر ترجمة العمالت األجنبية

723.1023.391.908 إيراد استثمار
7.219.7965.154.413أخرى، صايف

)50.685.693()7.633.364(

23. ربحية السهم 
مت احتسا	 ربحية السهم للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمبر 2015 و 2014 وذلك بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية وصايف 

الدخل لكل سنة على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل هاتني السنتني.

24. المعلومات القطاعية
متاشيا مع عملية إعداد التقارير الداخلية للمجموعة، اعتمد مجلس اإلدارة قطاعات األعمال فيما يتعلق بأنشطة املجموعة. تتم املعامالت 
بني قطاعات األعمال على أساس أسعار التحويل داخل املجموعة. تعمل املجموعة بشكل أساسي من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

األدويةأ. 
الكيماويات املتخصصة	. 
الطاقة والصناعات احلديديةج. 
الشركة القابضة وأخرىد. 

وفيما يلي بيانا باإليرادات، و إجمالي الربح، وصايف الدخل، و املمتلكات واآلالت واملعدات، و إجمالي املوجودات واملطلوبات 
املوحدة لكل قطاع من قطاعات األعمال:

األدوية
ريال سعودي

الكيماويات 
املتخصصة

ريال سعودي

الطاقة والصناعات 
احلديدية

ريال سعودي

الشركة 
القابضة وأخرى

ريال سعودي
اإلجمالي 

ريال سعودي
31 ديسمبر 2015 
1.760.092.959-835.826.233592.546.081331.720.645 إجمالي االيرادات 

585.754.389-)88.902.352(499.619.801175.036.940 إجمالي الربح )اخلسارة( 
6.712.843)24.461.184()42.944.828(28.593.95445.524.901 صايف دخل )خسارة( الفترة
520.002.621162.793.491665.647.82639.472.7541.387.916.692املمتلكات واآلالت واملعدات

1.616.937.377765.740.0221.235.816.14864.329.1683.682.822.715 إجمالي املوجودات 
933.843.511404.911.431728.076.483180.593.8762.247.425.301 إجمالي املطلوبات 
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31 ديسمبر 2014 
925.994.493586.807.278406.004.7101.918.806.481 إجمالي االيرادات 

604.633.133)117.689.726(563.328.451158.994.408 إجمالي الربح )اخلسارة( 
109.331.339)24.089.236()80.176.248(167.435.24846.161.575 صايف دخل )خسارة( السنة
452.771.861161.448.303797.323.80227.088.5871.438.632.553املمتلكات واآلالت واملعدات

1.534.417.449751.336.9161.399.363.91544.271.9643.729.390.244 إجمالي املوجودات 
580.315.214375.652.381655.790.358390.418.8562.002.176.809 إجمالي املطلوبات 

متارس املجموعة عملياتها بشكل رئيسي يف اململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى العراق و أفريقيا وبلدان أخرى. تتلخص 
املعلومات املالية املختارة كما يف 31 ديسمبر وللسنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ حسب املنطقة اجلغرافية يف اآلتي:

اململكة العربية 
السعودية

ريال سعودي
العراق

ريال سعودي
أفريقيا

ريال سعودي
البلدان األخرى

ريال سعودي
املجموع

ريال سعودي
31 ديسمبر 2015 

1.011.212.93183.771.010339.495.947325.613.0711.760.092.959االيرادات
1.897.526.448823.273.224721.250.547240.772.4963.682.822.715إجمالي املوجودات 

31 ديسمبر 2014 
1.120.328.794196.421.511271.215.505330.840.6711.918.806.481االيرادات 

2.011.863.426992.884.272247.084.400477.558.1463.729.390.244إجمالي املوجودات 

قررت املجموعة خالل السنة ايقاف االنتاج يف شركة االمناء اململوكة من قبل شركة التنمية )شركة تابعة(، ومن احملتمل أن 
تستأنف االنتاج حال استقرار األوضاع يف العراق وانتعاش الطلب على املنتجات.

25. التعهدات 
التعهدات  بلغت  العادية بشراء آالت ومعدات وخدمات أخرى. كما يف 31 ديسمبر 2015  املجموعة يف دورة أعمالها  تعهدت 

الرأسمالية 45 مليون ريال سعودي )2014: 28 مليون ريال سعودي(. 

26. االلتزامات المحتملة 
كما يف 31 ديسمبر 2015، يوجد لدى املجموعة التزامات محتملة ناجتة خالل دورة األعمال االعتيادية. اصدرت البنوك التي 
تتعامل معها املجموعة خطابات اعتماد مببلغ 56 مليون ريال سعودي )2014: 80.53 مليون ريال سعودي( وخطابات ضمان 

مببلغ 106.8 مليون ريال سعودي )2014: 141.07 مليون ريال سعودي( وذلك خالل دورة األعمال االعتيادية للمجموعة.

27. توزيعات األرباح 
صادقت اجلمعية العامة غير العادية على التوزيعات التالية من األرباح املبقاة: 

• توزيعات أرباح نقدية قدرها 55.59 مليون ريال سعودي بواقع 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد )2014: 129.70 مليون 	
ريال سعودي بواقع 1.75 للسهم الواحد(

• صرف مكافأة ألعضاء مجلس االدارة قدرها 1.8 مليون ريال سعودي )2014: 1.8 مليون ريال سعودي(.	

28. إدارة المخاطر 
مخاطر أسعار العموالت 

متثل مخاطر أسعار العموالت املخاطر الناجتة عن تذبذ	 قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات يف أسعار العموالت السائدة يف 
السوق. تخضع املجموعة ملخاطر أسعار العموالت بشأن الودائع البنكية قصيرة األجل املرتبطة بعمولة والقروض. تقوم املجموعة 

بإدارة مخاطر أسعار العموالت وذلك مبراقبة التغيرات يف أسعار العموالت باستمرار. 
مخاطر اإلئتمان 

تقوم  مالية.  اآلخر خلسارة  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  بإلتزاماته مما  الوفاء  على  ما  مقدرة طرف  اإلئتمان عدم  متثل مخاطر 
املجموعة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة بالبنوك وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة، وبالنسبة للعمالء وذلك بوضع 

حدود إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم املدينة القائمة وضمان املتابعة لها عن كثب.
مخاطر السيولة 

متثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها املجموعة يف توفير األموال للوفاء بالتعهدات املتعلقة باألدوات املالية. تنتج مخاطر 
السيولة عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية خالل فترة وجيزة ومببلغ يعادل قيمتها العادلة. تقوم املجموعة بإدارة مخاطر 

السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية.
مخاطر العمالت 

متثل مخاطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذ	 قيمة األدوات املالية بسبب التغيرات يف أسعار الصرف األجنبي. تخضع 
بالريال  أساسي  بشكل  تتم  املجموعة  معامالت  العادية.  أعمالها  دورة  خالل  األجنبي  الصرف  أسعار  يف  للتقلبات  املجموعة 
السعودي والدوالر األمريكي و الليرة التركية و اليورو والدرهم اإلماراتي و الدينار األردني و اجلنية املصري و اجلنية السوداني. 
أيضا  املجموعة  لدى  العمالت.  مختلف  عن  الناجتة  األجنبي  الصرف  ملخاطر  وتتعرض  الدول،  من  العديد  يف  الشركة  تعمل 
استثمارات يف شركات تابعة وزميلة أجنبية يتعرض صايف موجوداتها ملخاطر حتويل العمالت. ويف الوقت احلاضر فإن هذه 
التركية  والليرة  السوداني  مقابل اجلنية  السعودي  الريال  بني  الصرف  أسعار  بتغيرات يف  أساسا  تتعلق  تتعلق بشكل  املخاطر 

والدينار األردني وغيرها. 
القيمة العادلة  

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بني أطراف راغبة يف ذلك وبشروط تعامل 
عادل. وحيث أنه يتم جتميع األدوات املالية للمجموعة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه ميكن أن تنتج فروقات بني القيمة 
الدفترية والقيمة العادلة املقدرة. ان القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية. 

29. المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات 
إنخفاض الذمم المدينة 

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم املدينة التجارية عند عدم إمكانية حتصيل املبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ 
من املبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما املبالغ التي ال تعتبر هامة مبفردها ولكنها متأخرة السداد، 

فانه يتم تقديرها بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر يف السداد بناءاً على معدالت التحصيل السابقة.
بتاريخ قائمة املركز املالي، بلغ إجمالي أرصدة املدينني التجاريني 997 مليون ريال سعودي )2014: 1.082 مليون ريال سعودي(، 
ومخصص الديون املشكوك يف حتصيلها 80.91 مليون ريال سعودي )2013: 53.96 مليون ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق 

بني املبالغ احملصلة فعاًل يف الفترات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل.
إنخفاض قيمة البضاعة

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صايف القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قدمية أو متقادمة، يتم إجراء تقدير لصايف 
القيمة البيعية لها. بالنسبة لكل مبلغ من املبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما بالنسبة للمبالغ غير 
الهامة مبفردها والتي تعتبر قدمية أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة وعمرها 

أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاريخية.
بتاريخ قائمة املركز املالي، بلغ إجمالي البضاعة 820.18 مليون ريال سعودي )2014: 739.13 مليون ريال سعودي(، ومخصص 
البضاعة القدمية أو املتقادمة 47 مليون ريال سعودي )2013: 20.07 مليون ريال سعودي(. سيتم إثبات أي فرق بني املبالغ 

احملصلة فعاًل يف الفترات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف قائمة الدخل.
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األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت 

تقوم إدارة املجموعة بتحديد األعمار االنتاجية املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات ألغراض حسا	 االستهالك. يتم حتديد هذا 
التقدير بعد األخذ بعني االعتبار االستخدام املتوقع لألصل أو االستهالك العادي. 

تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار االنتاجية سنوياً، وسيتم تعديل قسط االستهالك املستقبلي يف حالة اعتقاد اإلدارة بأن األعمار 
االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

30. القيمة العادلة لألدوات المالية 
تتكون األدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

القروض  املالية من  ، بينما تتكون املطلوبات  النقدية واملدينني  النقدية وشبه  املالية اخلاصة باملجموعة من  تتكون املوجودات 
والدائنني.

إن القيمة العادلة لألدوات املالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة املركز املالي.

31. الموافقة على القوائم المالية الموحدة 
متت موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2015 يف 15 جمادى األول 1437هـ 

)املوافق 24 فبراير 2016(

32. أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض احلسابات للسنة احلالية.



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 جلذ	 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.



ص.ب ١٥٦٠      الرياض  ١١٤٤١    المملكة العربية السعودية             هاتف: ٢٠٠٢ ٤٧٥ ١١ ٩٦٦ +          فاكس: ٢٠٠١ ٤٧٥ ١١ ٩٦٦ +                     
www.aig.sa

مجموعة أسترا الصناعية
info@aig.sa
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