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  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2015ديسمبر  31

 

 النشاطاتالتنظيم و - 1

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

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

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

 

 تزاول الشركة األنشطة التالية:

انشاء و ادارة وتشغيل واالستثمار في المنشآت الصناعية شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة لالستثمار على  ( أ

 كل مشروع يراد انشاؤه. 

 

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

معدات واآلالت الزراعية والبيوت المحمية والمنتجات الزراعية والحيوانية ومقاوالت الحشرية وأجهزة الري وال

 أعمال التشجير.

 تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي: 

 .إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية والمستحضرات الدوائية 

 أللوان ومنتجات بالستيكية أخرى.إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البالستيكية المضافة ومركزات ا 

 .اإلنشاءات الحديدية لألبنية الصناعية وهياكل األبنية 

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

 المشاريع الزراعية. الحشرات باإلضافة إلى تنفيذ

  وحديد التسليح وتوليد الطاقة الالزمة لهذا النشاطصناعة الكتل الحديدية.  

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

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

 

 المالية توحيد القوائمأسس  -2

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

 . الهامة المتداخلة كافة الحسابات والمعامالت

% من 50الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثمارا طويل األجل يزيد عن 

في الشركات التابعة للشركة و التي ال حقوق الملكية جزء من تمثل حقوق األقلية  تمارس عليها سيطرة عملية.أو رأس المال 

في قائمة المركز ضمن حقوق الملكية بصورة مستقلة . يتم اظهار حقوق األقلية شركةلل تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة

في كما يتم اظهار حقوق األقلية في صافي نتائج الشركات التابعة بصورة مستقلة ، وتندرج تحت حقوق الملكية  المالي الموحدة

 قائمة الدخل الموحدة.

 .سياسات محاسبية مماثلة لتلك المتبعة من قبل الشركةباستخدام تعد القوائم المالية للشركات التابعة 
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2015 ديسمبر 31

 

 تتمة  –أسس توحيد القوائم المالية  -2

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

   

 نسبة الملكية  

 )مباشرةالالمباشرة و غير (

 2014  2015  بلد التأسيس  التابعةالشركة 

 شركة تبوك للصناعات الدوائية 
 

 ٪100 ٪100  السعودية

  تمتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:
   

 

 ٪100 ٪100  األردن  شركة تبوك الدوائية لألبحاث -

 ٪100 ٪100  السودان    شركة تبوك الدوائية المحدودة -

 ٪100 ٪100  مصر  تبوك للصناعات الدوائية  شركة -

 ٪100 ٪100  الجزائر  شركة تبوك ايرل الجزائر -

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

 شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة 
 

 ٪100 ٪100  السعودية

      التالية:تمتلك هذه الشركة الشركات التابعة 

 شركة أسترا بوليمرز السوق الحررة امراالت سرانايا -

 في تيكاريت انونيم سيركيتي 

 

 ٪100  تركيا

 

 

100٪ 

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

محردودة  شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهنرد -

 خاصة

 

 ٪100  الهند

 

100٪ 

  العالمي ألنظمة المباني المحدودةشركة المصنع 
 

 ٪100 ٪100  السعودية

      تمتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

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

  شررررركة مجمررررع أسررررترا الصررررناعي المحرررردودة ل سررررمدة

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

      تمتلك هذه الشركة الشركات األجنبية التابعة التالية:

 ٪100 ٪100  الجزائر  شركة أسترا ِكم السعودية -

 ٪100 ٪100  المغرب  شركة أسترا ِكم المغرب -

 شركة أغيس العالمية المحدودة -
جزر برتش  

 فيرجنوجزر 

 
100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100  تركيا  شركة أستراِكم تركيا -

 ٪100 ٪100  سوريا  أستراِكم سورياشركة  -

 ٪100 ٪100  أوزبكستان  شركة أستراِكم طشقند -

شررركة مجمررع أسررترا الصررناعي لألسررمدة والمبيرردات        -

 األردن –الزراعية 

 

 ٪50 ٪50  األردن
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2015ديسمبر  31

 

 تتمة – أسس توحيد القوائم المالية - 2

   

 نسبة الملكية  

 )مباشرةالالمباشرة و غير (

 2014  2015  بلد التأسيس  التابعةالشركة 

 شررررركة مجمررررع أسررررترا الصررررناعي المحرررردودة ل سررررمدة 

 تتمة  –والمبيدات الزراعية )"أستراِكم"( 

     

 ٪92.4 ٪92.4  تركيا  تركيا  –شركة أسترا نوفا  -

 ٪100 ٪100  أوكرانيا  المحدودةشركة أستراِكم األوكرانية  -

 ٪100 ٪100  مصر  شركة أستراِكم السعودية األردنية -

 ٪100 ٪100  مصر  المحدودةاألردنية  شركة أسترا الزراعية السعودية -

 شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات -

 الزراعية واالستثمار     

 

 ٪99  ُعمان

 

99٪ 

 - ٪100  األردن   الهضبة الخضراء للبذور  -

 51 ٪51  األردن  شركة التنمية لصناعة الحديد٪ 

      تمتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:

 ٪100 ٪100  العراق  (24)إيضاح  شركة اإلنماء -

 76 ٪76  األردن  شركة أسترا للطاقة المحدودة٪ 

      تمتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:   

 ٪100 ٪100  العراق  الهالل الخصيب لتوليد الكهرباءشركة  -

 60 ٪60  السعودية  شركة أسترا للتعدين المحدودة٪ 

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
  
 أسس اعداد القوائم المالية 
أعدت القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي بيانا بأهم  

 السياسات المحاسبية المتبعة. 
  
 العرف المحاسبي 

 تعد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. 

 

 استخدام التقديرات  

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر  

 على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة. قد تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات 

 

 النقدية وشبه النقدية  

تشتمل النقدية وشبة النقدية على النقد في الصندوق، والودائع تحت الطلب، و االستثمارات العالية السيولة والتي تستحق خالل  

 ثالثة أشهر أو أقل.  
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015 ديسمبر  31

 

 تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة  -3
 
 المدينون  

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

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

  .تكبدها إمكانية
 
 المخزون 

المستهلكة تكلفة المواد الخام و التعبئة والتغليف وقطع الغيار والمواد تحدد  ، أيهما أقل.القيمة السوقيةلمخزون بالتكلفة أو قّوم اي 

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

مخصص جنب ، يمتقادمة عندما تصبح البضاعة قديمة أو. مالئمة من المصاريف غير المباشرةوحصة واليد العاملة  المواد

 الدخل الموحدة.ائمة على قيحمل المتقادمة وبطيئة الحركة للبضاعة 
  
 شركات زميلةفي  االستثمار 

يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي عبارة عن  

منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا هاما وال تعتبر شركة تابعة أو مشروعا مشتركا. وبموجب طريقة حقوق الملكية، يقيد 

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

موجودات الشركة الزميلة. تعكس قائمة الدخل الموحدة الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة. وفي حالة إثبات أي تغير 

سائر الناتجة عن المعامالت بين واإلفصاح عن ذلك، حسبما هو مالئم، في حقوق المساهمين. يتم حذف األرباح والخ

 المجموعة الشركة الزميلة بقدر حصتها في الشركة الزميلة. 
 

 
 والمعدات واآلالت الممتلكات 

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

، بينما يتم رسملة التحسينات التي تزيد قيمة  بالتكلفة. تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على المصاريفتم اظهارها ي

األصل أو تطيل من عمره اإلنتاجي. يتم احتساب االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات باستخدام طريقة 

 القسط الثابت.

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

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

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

 السنوات            

 سنة 33إلى  10    المباني  

 سنوات  10إلى  4 مستأجرةالمباني التحسينات   

 سنة  12.5إلى  5  اآلالت والمعدات   

 سنوات 10إلى  3 مفروشات والمعدات المكتبيةالاألثاث و  

  سنوات     4                      السيارات                 
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 تتمة  –السياسات المحاسبية الهامة  -3
 

 

 ملموسةالغير الموجودات 
 
 الشهرة   

اظهارها  ، ويتم ت كشهرة. يعاد قياس الشهرة دوريايقيد العوض المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشترا 

 ، إن وجد.القيمةفي القوائم المالية الموحدة بالقيمة الدفترية المعدلة باالنخفاض في 

 خرى/االطفاءاألملموسة الموجودات غير ال

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

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

 سنوات، ويحمل االطفاء على قائمة الدخل الموحدة.

وذلك عندما تشير األحداث  األخرى للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها ملموسةالغير جعة القيمة الدفترية للموجودات يتم مرا

 عنفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية وأو التغيرات في الظروف إلى عدم امكانية استرداد قيمتها الدفترية. 

الية لها. القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة الح المقدرة عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة ،القيمة المقدرة القابلة لالسترداد

 تحمل الزيادة في القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد على قائمة الدخل الموحدة.  
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

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

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

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

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

 األصل. 

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

أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد، ويتم اثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل  القيمة الدفترية لذلك األصل

 في قائمة الدخل الموحدة.

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

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

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

 خفاض في قيمة الموجودات في قائمة الدخل الموحدة مباشرة.السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة االن
 

  مستحقة الدفعالالدائنون والمبالغ 

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها  

 فواتير من قبل الموردين. 

  
 المخصصات 

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

 هذه االلتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

 

 القروض 

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

ما كجزء من ذلك األصل. تحمل تكاليف التمويل األخرى على قائمة الدخل  مباشرة بشراء أو انشاء أو انتاج أصل مؤهل

 الموحدة.

 
  



 التابعة شركاتهاوالصناعية  مجموعة أستراشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

12 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015ديسمبر  31
 

 تتمة –السياسات المحاسبية الهامة  -3

 

 استثمارات المرابحة

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

 عن سنة من تاريخ الشراء. يتم اثبات دخل العمولة وفقا لمبدأ االستحقاق باستخدام أسعار العموالت المتفق عليها.
 

 الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا لألنظمة المالية السعودية. يحمل المخصص على األرباح المبقاه. تقيد أية مبالغ 

 اضافية، إن وجدت، قد تستحق عند اصدار الربط النهائي خالل السنة التي يتم فيها اجراء الربط النهائي.

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

 قائمة الدخل الموحدة.

والدخل الخاضع للضريبة خالل  المحاسبييتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة، على كافة الفروقات المؤقتة الرئيسية بين الدخل 

ة يات المؤقتة ذات العالقة. يتم إثبات الموجودات الضريبالسنة التي تنشأ فيها هذه الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس قيد الفروق

المؤجلة على الخسائر المرحلة وذلك بالقدر الذي تتوفر فيه أرباحا خاضعة للضريبة يمكن استخدامها لقاء الخسائر الضريبية 

مالي الموحدة ويتوقع باستخدام الشرائح الضريبية المطبقة بتاريخ قائمة المركز ال المؤجلةالمرحلة. تحدد ضريبة الدخل 

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

 الناتجة عن هذه الفروقات المؤقتة غير هامة، وبالتالي لم يتم تسجيلها في نهاية السنة. المؤجلة

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

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

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين        

د وة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وفقاً لعقللموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعالدفع يجنب مخصص للمبالغ المستحقة  

 .همعمل

 

 االحتياطي النظامي   

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

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

 

 اثبات اإليرادات

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

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

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

 

 وذلك طبقا لجوهر االتفاقيات.االستحقاق يتم إثبات دخل حقوق االمتياز وفقا لمبدأ 

 

تتكون إيرادات العقود من القيمة المستحقة عن األعمال المنفذة خالل السنة. بالنسبة للعقود طويلة األجل، تحتسب اإليرادات 

متكبدة حتى تاريخه باستخدام نسبة اإلنجاز. وفي حالة العقود غير المربحة، يجنب مخصص لكامل على أساس التكاليف ال

 الخسائر المنظورة.

 
 المصاريف

المبيعات وقسم المبيعات، بينما تتعلق مصاريف البحث والتطوير  بمندوبيمصاريف البيع والتسويق هي تلك المتعلقة أساسا إن 
البحث والتطوير. توزع كافة المصاريف األخرى وفق أسس ثابتة، على تكلفة المبيعات  خصيصا بالتكاليف المتعلقة بقسم

 والمصاريف العمومية واإلدارية وفق عوامل التوزيع التي تراها المجموعة مالئمة.
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 التشغيلية اتاإليجارعقود 

سنة  مدىبطريقة القسط الثابت على  في قائمة الدخل الموحدة يتم اثبات الدفعات بموجب عقود االيجارات التشغيلية كمصروف
 اإليجار.

 
 ربح السهم 

سط المرجح من العمليات الرئيسية للسنة على المتو يتم احتساب ربح السهم األساسي من العمليات الرئيسية وذلك بتقسيم الدخل

 لعدد األسهم القائمة خالل السنة.

يتم احتساب ربح السهم األساسي من صافي دخل السنة وذلك بتقسيم صافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  

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

 خالل السنة. 
  
 المعلومات القطاعية 

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

 خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.

 
 العمالت األجنبية 

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

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

  

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

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

ي تشكل جزء من الخسارة والربح الناتجين عن إعادة تقييم البنود النقدية، والت األجنبية كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين.
 صافي االستثمارات في النشاطات التشغيلية األجنبية، تضاف أيضا إلى تعديالت ترجمة العمالت األجنبية.

 

 نقديةالنقدية وشبه ال    -4

 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 205.282.002 290.292.202 البنوك بنقد 

      2.425.827 2.578.327  نقد في الصندوق

 292.870.529 207.707.829      

 

  : اليوجد(.2014) 44.645.193تشمل أرصدة النقد بالبنوك ودائع قصيرة األجل بقيمة   
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 مدينون، صافي  ال - 5

 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 1.082.479.700 997.986.799 مدينون تجاريون 

      17.612.744 28.593.577  ليس بها فواتيرايرادات 

 1.026.580.376 1.100.092.444 

      (53.960.374) (80.911.884) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 945.668.492 1.046.132.070      

  

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي: ةكانت حرك 

 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 28.968.371 53.960.374 في بداية السنة 

 35.352.106 27.800.029 سنة ال مجنب خالل

      (10.360.103) (848.519) خالل السنة  مبالغ مشطوبة

      53.960.374 80.911.884 في نهاية السنة 

 

 المخزون، صافي   - 6

 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 384.005.197 429.224.164 تعبئة مواد خام ومواد 

 276.694.715 269.793.546 تامة الصنع  بضاعة

 26.514.193 55.391.209  التصنيعقيد  بضاعة

 11.830.932 20.728.197 بضاعة في الطريق 

      40.091.573 45.046.732 مواد استهالكية قطع غيار و

 820.183.848 739.136.610 

      (20.069.894) (47.008.258) المخزون المتقادم والبطيء الحركةمخصص 

 773.175.590 719.066.716      
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 تتمة  – المخزون، صافي - 6

 

 : المخزون المتقادم والبطيء الحركة كاآلتيمخصص حركة  كانت

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   

 12.144.269 20.069.894 في بداية السنة 

 22.607.447 50.364.216 السنة  مجنب خالل

      (14.681.822) (23.425.852) خالل السنة  مبالغ مشطوبة

      20.069.894 47.008.258 في نهاية السنة 

 

 خرىاألمتداولة الموجودات المدفوعة مقدماً والمبالغ ال - 7

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   

 48.087.343 78.746.669 مصاريف مدفوعة مقدما 

 103.480.407 78.726.338 موردين دفعات مقدمة ل

 14.977.371 19.706.037 موظفين ذمم 

 10.833.574 10.738.288 ضرائب القيمة المضافة وأخرى 

      22.949.561 9.060.887 وأخرى تأمينات مستردة ومطالبات تأمين 

 196.978.219 200.328.256      

 

 االستثمار في شركات زميلة  - 8

     2015     2014 

      لاير سعودي سعوديلاير  

   الشركات الزميلة:

 ٪49 ٪49 جمهورية مصر العربية –شركة ماسترا الزراعية 

 ٪49 ٪49 جمهورية اليمن –شركة أسترا الزراعية المحدودة 

 

 :كاآلتي حصة المجموعة في الشركات التابعة غير الموحدة والشركات الزميلة كانت الحركة في

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

      1.452.850 1.452.850  الرصيد في بداية ونهاية السنة
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 عالقة   ال الجهات ذاترصدة مع األمعامالت وال - 9

خالل والتي تمت  الموحدة في هذه القوائم المالية المدرجةفيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية مع الجهات ذات العالقة 

 :العاديةدورة األعمال 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   

 24.954.791 20.946.273 مبيعات 

 5.698.226 7.162.570 مشتريات 

 16.840.530 17.342.805 أعباء مالية 

 

 ديسمبر مما يلي: 31عالقة كما في ال ذات الجهاتمن  المستحقيتكون 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 7.111.135 9.922.757 األردن –مجموعة منير سختيان 

 9.117.999 9.117.999 الشركة المتحدة للصناعات الدوائية

 21.750.406 9.031.434 زينث فارما

 174.810 1.119.941 شركة أسترا الغذاء

 8.053.986 117.670 الشركة العربية للتموين والتجارة

 9.754.750 - الجزائر –مصنع الكندي 

      773.055 236.577 أخرى

 29.546.378 56.736.141      

 

 ديسمبر مما يلي: 31عالقة كما في ال ذات الجهاتإلى  تتكون المبالغ المستحقة 

     2015     2014 

      سعوديلاير  لاير سعودي 

   متداولال

 9.708.170 8.292.858 شركة ثروات للتعدين

 1.193.270 659.372 شركة نور لالتصاالت

      33.420 462.623 أخرى

 9.414.853 10.934.860      

   

   متداول الغير 

 323.835.591 346.513.090 شركة المسيرة الدولية

      42.378.852 42.378.851 )شريك في شركة تابعة( السيد/ علي شمارة

 388.891.941 366.214.443      

  

يمثل الجزء غير المتداول المشار إليه أعاله قروض طويلة األجل من شركاء األقلية في شركة التنمية لصناعة الحديد وشركة 

أسترا للطاقة )شركات تابعة( لتمويل بناء مصنع الحديد ومحطة طاقة. لم يتم جدولة سداد هذه األرصدة خالل اإلثني عشر 

 شهراً القادمة.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات - 10

 المباني األراضي 
تحسينات المباني 

 المكائن والمعدات المستأجرة
أثاث ومفروشات 

 السيارات  ومعدات مكتبية

 
األعمال تحت 

 التنفيذ
 اإلجمــالي 

   2015 
 اإلجمــالي

   2014 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                   

          

          التكلفة : 

 1.659.784.516 1.879.679.638 320.558.894 40.661.478 58.610.151 1.097.432.451 11.157.769 321.051.629 30.207.266 في بداية السنة 

 247.664.064 216.831.347 36.885.400 8.621.916 15.800.261 121.028.877 492.040 16.438.695 17.564.158 لإلضافات 

 (27.768.942) (165.275.757) (65.408.996) (5.103.591) (4.212.830) (50.212.254) - (39.071.300) (1.266.786) /شطبتحويالت/لإلستبعادات
                   

 1.879.679.638 1.931.235.228 292.035.298 44.179.803 70.197.582 1.168.249.074 11.649.809 298.419.024 46.504.638 في نهاية السنة 
                   

          اإلستهالك  : 

 333.955.929 441.047.085 - 28.541.470 38.297.546 293.009.236 8.333.117 72.865.716 - في بداية السنة 

 111.236.919 128.019.270 - 7.003.504 12.847.720 93.788.544 1.235.856 13.143.646 - للسنة  

 (4.145.763) (25.747.819) - (2.510.709) (3.187.512) (11.836.779)  (8.212.819) - اإلستبعادات 
                   

 441.047.085 543،318،536 - 33.034.265 47،957،754 374.961.001 9.568.973 77.796.543 - في نهاية السنة
                   

          

          صافي القيمة الدفترية: 

  1.387.916.692 292.035.298 11.145.538 22.239.828 793.288.073 2.080.836 220.622.481 46.504.638 2015ديسمبر  31
                  

 1.438.632.553  320.558.894 12.120.008 20.312.605 804.423.215 2.824.652 248.185.913 30.207.266 2014ديسمبر  31
                  

 

األعمال تحت التنفيذ تمثل بشكل أساسي التوسع  للتجديد. سنوي رمزي وقابل بإيجارتشغيلي مختلفة  إيجارعلى أرض مستأجرة بموجب اتفاقيات  مقامةبعض المباني ومنشآت الشركات التابعة إن  -

 في المصانع القائمة والمشاريع الجديدة. 

( ضمن مليون لاير سعودي 74المبالغ المتعلقة بشريك األقلية )اثبات قدمة من الشركاء فيها. تم تكاليف تمويل مرسملة تتعلق بقروض طويلة األجل مبشطب لسنة، قامت احدى الشركات التابعة خالل ا -

 . حقوق األقلية
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 الشهرة - 11

التدفقات  البيانات المستخدمة في حساب القيمة العادلة وذلك بإستخدامللشهرة على أساس  القابلة لالسترداديتم تحديد القيمة 

 خمس سنوات.لالمعتمدة من قبل اإلدارة المالية الموازنة  المتوقعة المبينة علىالنقدية 

 

 األساسية في احتساب القيمة العادلة: فيما يلي االفتراضات

 

 التقديري. إجمالي الهامش -1

 المتوسط المرجح لمعدل النمو. -2

 .المتوقعةمعدل الخصم للتدفقات النقدية  -3

 

تقديري والمتوسط المرجح لمعدل النمو على أساس األداء السابق  الربح المستخدم في حساب إجمالي الهامشاإلدارة  حددت

حددة يعكس مخاطر موما قبل الزكاة وضريبة الدخل  كان معدل أن الخصم إن. والتوقعات بشأن التطورات في السوق

  في القيمة. انخفاضفي القيمة  في نهاية السنة إلى أنه ال يوجد  االنخفاضختبار االخاصة بالصناعة. تشير نتائج 

 

 صافي ، ملموسةالموجودات غير ال - 12

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة

 24.225.274 32.612.699 في بداية السنة 

 8.387.426 4.034.613 ضافات اال

      - (132.439) االستبعادات 

      32.612.700 36.514.873  ديسمبر 31في 

   

    طفا  المتراكماإل

 11.487.755 17.333.682 ية السنة دافي ب

 5.845.927 8.074.411 للسنة 

       (52.374) االستبعادات 

      17.333.682 25.355.719 في نهاية السنة 

   

   صافي القيمة الدفترية 

      15.279.018 11.159.154 في نهاية السنة

 

 قروض التورق والمرابحة قصيرة األجل  - 13

 

 للوفاءأخرى من البنوك وتسهيالت ائتمانية مرابحة قصيرة األجل توّرق ولدى المجموعة تسهيالت ائتمانية على شكل 

تاريخ قائمة المركز المالي . بلغ الرصيد المستخدم من هذه التسهيالت كما في الخاص بها متطلبات رأس المال العاملب

تحمل هذه التسهيالت عمولة خاصة وفقا ريـال سعودي(.  مليون 1.066: 2014مليون ريـال سعودي ) 431الموحدة 

 .الشركةكما أن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات  سائدة بالسوق،لألسعار التجارية ال
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 مرابحة القرض  - 14

  

 تاريخ قائمة المركز الماليوب. الرأسماليةالمصاريف  لتمويلمحلي مرابحة طويل األجل مع بنك تسهيل لدى المجموعة  

باللاير السعودي،  التسهيلإن هذا  (.مليون لاير سعودي 50: 2014مليون لاير سعودي ) 896.04تم استخدام  الموحدة،

بين البنوك في المملكة  ةالسائد وفقاً لمعدالت العمولة، ويحمل عمولة خاصة بمعدل ثابت اضافة الشركةومضمون بضمانات 

العربية السعودية. يستحق القرض السداد على ست سنوات وذلك على شكل أقساط نصف سنوية متساوية، بدءا من تاريخ 

 استخدام التسهيل مع فترة سماح مدتها سنة. 

 

 مليون لاير سعودي.  128.64بلغ الجزء المتداول من قرض المرابحة طويل األجل  ،الموحدة تاريخ قائمة المركز الماليوب

 

  خرىاألمتداولة المطلوبات الو المصاريف المستحقة - 15

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 92.035.077 96.602.807 مصاريف مستحقة

 52.599.666 48.973.463 مزايا موظفين

      71.075.793 66.026.850 دفعات مقدمة من عمالء و محتجزات وعموالت بيع

 211.603.120 215.710.536      

  
 

 الزكاة وضريبة الدخل   - 16
 

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

لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل من حقوق الملكية ورصيد المخصصات كما في  مكونات الوعاء الزكوي
ر الخاضع للضريبة ناقصاً صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمصنع و المعدات اآلالت وبداية السنة والدخل المقدَّ

 واالستثمارات وبعض البنود األخرى.
 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل  
 

 :كاآلتي 2014و  2015ديسمبر  31في  تينالمنتهي تينللسن ة مخصص الزكاة وضريبة الدخلرككانت ح
 

 جمالياإل ضريبة دخل زكاة 

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي :2015ديسمبر  31الحركة للسنة المنتهية في 

 36.945.716 7.141.172 29.804.544 في بداية السنة 

 21.676.529 4.177.480 17.499.049 السنة  مجنب خالل

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

        32.873.325 6.354.028 26.519.297 في نهاية السنة 
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 تتمة  –الزكاة وضريبة الدخل   - 16
 

 تتمة  –مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
 

 كما يلي: 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  كانت حركة مخصص الزكاة
 

 جمالياإل ضريبة دخل زكاة 

        لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 34.893.270 4.173.786 30.719.484 في بداية السنة 

 27.191.075 7.485.744 19.705.331 السنة  مجنب خالل

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

        36.945.716 7.141.172 29.804.544 في نهاية السنة 

 
 الربوط الزكوية 

 
. فيما يلي 2014ديسمبر  31قامت المجموعة وشركاتها التابعة بتقديـم اإلقرارات الزكوية/الضريبية حتى السنة المنتهية في 

 31الزكوية والضريبية النهائية للشركة والشركات التابعة التي تم االتفاق عليها مع مصلحة الزكاة والدخل كما في  الربوط
 :2015ديسمبر 

 

الضريبي /الربط الزكوي  اسم الشركة/الشركات التابعة 

 النهائي لغاية

 2005  ةيشركة مجموعة أسترا الصناع

 2002  الدوائيةشركة تبوك للصناعات 

 2002  شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة

 2006  شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة

 2004  شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات   

 لم تصدر بعد  شركة أسترا للتعدين المحدودة

 تصدر بعدلم   شركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة المحدودة    

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  - 17

 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 75.803.385 89.013.154 في بداية السنة 

 20.571.598 29.889.705 للسنة  خالل مكون

      (7.361.829) (10.715.866) خالل السنة  مدفوع

      89.013.154 108.186.993 في نهاية السنة 

 

 



 التابعة شركاتهاوالصناعية  مجموعة أستراشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

21 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015ديسمبر  31

 

 رأس المال - 18

بقيمة اسمية  (سهم 74.117.647 :2014) سهم 80.000.000من  2015 ديسمبر 31يتكون رأسمال الشركة كما في 

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

 نسبة الملكية  

 2014  2015  المساهمون

 ٪57.57  ٪57.59  مساهمون مؤسسون سعوديون

 ٪11.11  ٪11.54  نيمساهمون مؤسسون غير سعودي

 ٪31.32  ٪30.87  الجمهور

  100.00٪  100.00٪ 

 

( على 2015أبريل  28هـ )الموافق 1436رجب  9بتاريخ اجتماعها الذي عقد خالل  عاديةال غير الجمعية العامةصادقت 

إصدار خمسة أسهم وذلك ب)من األرباح المبقاه لاير سعودي  58.823.530 قدره مبلغتحويل وذلك بزيادة رأس المال 

 .ماللقة باثبات الزيادة في رأس الوقد تم اتمام االجراءات النظامية المتع (مملوك سهم 63منحة لكل 
 

 نظامي الحتياطي اال - 19

وفقاً لمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي  

في  الظاهر بالمئة من رأس المال. إن االحتياطي النظامي 50هذا االحتياطي  يبلغبالمئة من صافي الدخل حتى  10بنسبة 

 . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كتوزيعات أرباح.خاص بالشركة القوائم المالية الموحدة المرفقة هو احتياطي نظامي

 
 

 تسويق الو البيعمصاريف  - 20

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 159.028.795 177.812.842 موظفينب ومزايا روات

 97.508.778 93.764.259 وترويجتسويق وإعالن 

 29.555.178 31.358.265 وشحنسفر مصاريف توزيع و

 16.112.580 28.240.102 ومبالغ مشطوبة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 16.690.475 18.859.149 مخزون تالف ومنتهي الصالحية

 7.658.654 9.401.837 عامة  منافعإيجارات و

 4.217.838 6.028.350 استهالك

      15.504.223 14.039.883 أخرى

 379.504.687 346.276.521      
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 دارية اإلعمومية والمصاريف ال - 21

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 105.165.979 110.614.883 موظفينرواتب ومزايا 

 18.983.953 17.253.613 أتعاب مهنية

 15.570.699 11.400.461 عامة منافعرات وتأمين وإيجا

 7.832.318 9.497.844 وإطفاء استهالك

 8.510.149 8.874.800 سفر وتنقالت

 3.478.746 5.171.891 اصالح وصيانة

      19.838.254 21.633.386 أخرى

 184.446.878 179.380.098      

 

 خرى، صافي المصاريف األ -22

 

     2015     2014 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 (16.179.685) (58.628.591) خسائر ترجمة العمالت األجنبية 

 3.391.908 723.102 إيراد استثمار 

      5.154.413 7.219.796 أخرى، صافي

 (50.685.693) (7.633.364)      

 

 

 ربحية السهم  -23

 

قسمة الدخل من العمليات الرئيسية وذلك ب 2014و  2015ديسمبر  31تم احتساب ربحية السهم للسنتين المنتهيتين في 

 .هاتين السنتينالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل على وصافي الدخل لكل سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 التابعة شركاتهاوالصناعية  مجموعة أستراشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

23 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 2015ديسمبر  31

 

 المعلومات القطاعية -24

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

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

 قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 األدوية -أ 

 الكيماويات المتخصصة -ب 

 الطاقة والصناعات الحديدية -ج 

 الشركة القابضة وأخرى -د 

 

الموجودات اآلالت والمعدات، و إجمالي الممتلكات و و، الدخلوصافي  إليرادات، و إجمالي الربح،بيانا باوفيما يلي 

 الموحدة لكل قطاع من قطاعات األعمال: والمطلوبات

 

 

   

  األدوية  

الكيماويات 

  المتخصصة

الطاقة والصناعات 

  الحديدية

الشركة القابضة 

 اإلجمالي   وأخرى

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

  2015ديسمبر  31
 

         

 1.760.092.959  -  331.720.645  592.546.081  835.826.233  إجمالي االيرادات  

 585.754.389  -  (88.902.352)  175.036.940  499.619.801  إجمالي الربح )الخسارة(  

 6.712.843  (24.461.184)  (42.944.828)  45.524.901  28.593.954  )خسارة( الفترة صافي دخل 

 1.387.916.692  39.472.754  665.647.826  162.793.491  520.002.621  الممتلكات واآلالت والمعدات

 3.682.822.715  64.329.168  1.235.816.148  765.740.022  1.616.937.377  إجمالي الموجودات  

 2.247.425.301  180.593.876  728.076.483  404.911.431  933.843.511  إجمالي المطلوبات  

           

           

            2014ديسمبر  31

 1.918.806.481   -  406.004.710  586.807.278  925.994.493  إجمالي االيرادات  

 604.633.133  -  -  (117.689.726)  158.994.408  563.328.451  إجمالي الربح )الخسارة(  

 109.331.339  (24.089.236)  (80.176.248)  46.161.575  167.435.248  السنة)خسارة(  صافي دخل 

 1.438.632.553  27.088.587  797.323.802  161.448.303  452.771.861  الممتلكات واآلالت والمعدات

 3.729.390.244  44.271.964  1.399.363.915  751.336.916  1.534.417.449  إجمالي الموجودات  

 2.002.176.809  390.418.856  655.790.358  375.652.381  580.315.214  إجمالي المطلوبات  
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 تتمة - المعلومات القطاعية -24

وبلدان أخرى.  و أفريقيا بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى العراق هاعملياتالمجموعة  تمارس

في المنتهيتين في ذلك التاريخ حسب المنطقة الجغرافية  وللسنتين ديسمبر 31كما في المختارة المعلومات المالية  تتلخص

 :اآلتي
 
  
 

المملكة العربية 
 السعودية

 
 العراق

 
 أفريقيا

 
 البلدان األخرى

 
 المجموع

 لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

  2015ديسمبر  31
     

 1.760.092.959 325.613.071 339.495.947 83.771.010 1.011.212.931 االيرادات

 3.682.822.715 240.772.496 721.250.547 823.273.224 1.897.526.448 إجمالي الموجودات 
      

  2014ديسمبر  31
     

 1.918.806.481 330.840.671 271.215.505 196.421.511 1.120.328.794 االيرادات 

 3.729.390.244 477.558.146 247.084.400 992.884.272 2.011.863.426 إجمالي الموجودات 
 
 

ايقاف االنتاج في شركة االنماء المملوكة من قبل شركة التنمية )شركة تابعة(، ومن المحتمل  السنةخالل قررت المجموعة 

 األوضاع في العراق وانتعاش الطلب على المنتجات. حال استقرارأن تستأنف االنتاج 

 

  التعهدات  -25

بلغت التعهدات  2015ديسمبر  31تعهدت المجموعة في دورة أعمالها العادية بشراء آالت ومعدات وخدمات أخرى. كما في  

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

 

 االلتزامات المحتملة  -26

  

اصدرت البنوك  األعمال االعتيادية.دورة خالل التزامات محتملة ناتجة يوجد لدى المجموعة  ،2015 ديسمبر 31كما في  

وخطابات مليون لاير سعودي(  80.53 :2014مليون لاير سعودي ) 56بمبلغ  اعتمادخطابات  وعةمالتي تتعامل معها المج

األعمال االعتيادية وذلك خالل دورة  مليون لاير سعودي( 141.07: 2014مليون لاير سعودي ) 106.8بمبلغ  ضمان

 للمجموعة.

 

 توزيعات األرباح -27

  

  :ةالتوزيعات التالية من األرباح المبقاعلى  الجمعية العامة غير العاديةصادقت 

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

 .مليون لاير سعودي( 1.8: 2014) مليون لاير سعودي 1.8صرف مكافأة ألعضاء مجلس االدارة قدرها • 
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 إدارة المخاطر  -28

 مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة في 

بشأن الودائع البنكية قصيرة األجل المرتبطة بعمولة والقروض. تقوم السوق. تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت 

 وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت باستمرار.  المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت

 مخاطر اإلئتمان 
تقوم تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

معة جيدة، وبالنسبة للعمالء وذلك المجموعة بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالبنوك وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات س
 بوضع حدود إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة وضمان المتابعة لها عن كثب.

 مخاطر السيولة  

تنتج في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية.  المجموعةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها  
السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية خالل فترة وجيزة وبمبلغ يعادل قيمتها العادلة. تقوم المجموعة مخاطر 

 بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية.

 العمالت مخاطر 

ات في أسعار الصرف األجنبي. تخضع تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغير
معامالت المجموعة تتم بشكل أساسي باللاير  لتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية.ل المجموعة

السعودي والدوالر األمريكي و الليرة التركية و اليورو والدرهم اإلماراتي و الدينار األردني و الجنية المصري و الجنية 
  وداني.الس

وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناتجة عن مختلف العمالت. لدى المجموعة أيضا  في العديد من الدول،تعمل الشركة 
استثمارات في شركات تابعة وزميلة أجنبية يتعرض صافي موجوداتها لمخاطر تحويل العمالت. وفي الوقت الحاضر فإن 

ت في أسعار الصرف بين اللاير السعودي مقابل الجنية السوداني والليرة هذه المخاطر تتعلق بشكل تتعلق أساسا بتغيرا
 التركية والدينار األردني وغيرها. 

  القيمة العادلة 

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط 
، فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين  وحيث أنه يتم تجميع األدوات المالية للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية تعامل عادل.

والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف كثيرا عن  المقدرة. ان القيمة العادلة للموجوداتالقيمة الدفترية والقيمة العادلة 
 قيمتها الدفترية. 
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 إنخفاض الذمم المدينة  

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ  

من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ولكنها متأخرة السداد، 

 ا بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على معدالت التحصيل السابقة.فانه يتم تقديره

لاير  مليون 1.082: 2014لاير سعودي ) مليون 997بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين  

لاير سعودي(. مليون  53.96: 2013سعودي )لاير  مليون 80.91سعودي(، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعالً في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.
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 إنخفاض قيمة البضاعة 

تظهر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تقدير  

لها. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما بالنسبة للمبالغ  لصافي القيمة البيعية

غير الهامة بمفردها والتي تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع البضاعة 

 خية.وعمرها أو درجة تقادمها على أساس أسعار البيع التاري

لاير سعودي(،  مليون 739.13: 2014مليون لاير سعودي ) 820.18بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة  

لاير سعودي(. سيتم إثبات أي مليون  20.07: 2013مليون لاير سعودي ) 47 البضاعة القديمة أو المتقادمةومخصص 

 تقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.فرق بين المبالغ المحصلة فعالً في الفترات المس

 

 األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت  

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك. يتم تحديد  

 هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. 

عتقاد اإلدارة بأن األعمار االمستقبلي في حالة  قسط االستهالكوياً، وسيتم تعديل تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سن 

 االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
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 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

ن النقدية والمدينين ، بينما تتكون المطلوبات المالية متتكون الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة من النقدية وشبه  

 القروض والدائنين.

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي. 
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جمادى األول  15في  2015ديسمبر  31ة للسنة المنتهية المالية الموحدتمت موافقة أعضاء مجلس اإلدارة على القوائم  

 (2016فبراير  24هـ )الموافق 1437
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 الحالية. للسنة كي تتماشى مع عرض الحساباتالسابقة  السنةبعض أرقام  أعيد تصنيف




