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   مقدمة 

 
 

  المحترمين     السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

يتشرف مجلس اإلدارة أن يعرض للمساهمين الكرام التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية عن العام المالي المنتهي 

  م.2016ديسمبر  31في 

قد صنف كعام الزاللزل السياسية عالميا، إال أنه على الصعيد الوطني شهد خطوة هامة جدا  م2016على الرغم من أن عام 

ة األمد، تساعد على استقرار واستدامة النمو في االقتصاد الوطني، وقد تمثلت هذه الخطوة في تبلور لبناء أساسات نمو طويل

 . 2030رؤية المملكة الطموحة 

إننا نؤمن أن هذه الرؤية ستلعب دورا محوريا في تشكيل االقتصاد الوطني وانطالقة بذور نمو مستدام طويل األمد أقل 

 اعتمادا على الثروة النفطية.

حمد هللا، كانت مجموعة أسترا الصناعية أبدا ودائما مساهما صلبا في عجلة النمو والتطور لالقتصاد السعودي. إن الهيكل ب

الصناعي للمجموعة والذي تم تشييده عبر السنين هو أساس نجاح هذه المجموعة. وقد وصل هذا الهيكل مرحلة من النمو 

بدور فعال بأداء دورها اتجاه تطوير االقتصاد السعودي وتحقيق رؤية المملكة والصالبة والتنوع تؤهل المجموعة للمساهمة 

2030.  

ال يخفى على أحد ما تعرض له االقتصاد السعودي من ضغوطات نتيجة انخفاض أسعار النفط والتي تزامنت مع تقنين 

طوارت في السوق والتي أثرت على اإلنفاق الحكومي في العامين الماضيين، ولم تكن المجموعة في منأى عن آثار هذه الت

 . 2015بآخر على األداء المالي في  أداء المجموعة بشكل او

استطاعت المجموعة تحقيق نموا في الربحية والتدفقات النقدية مع الحفاظ على نفس المستوى من  2016بحمد هللا في عام 

 مو وإدارة المخاطر المتزايدة بشكل عام.يجية متوازنة ما بين النتالمبيعات نسبيا وذلك من خالل اتباع استرا

وتحرص المجموعة على الحفاظ على نسق النمو واستثماره بإعطاء الزخم المطلوب للمجموعة في الحفاظ على الريادية 

 واحد.في عالم االستثمار الصناعي عن طريق مواكبة اإلبداع مع البساطة في آن 

الصناعات التي تعمل بها المجموعة من أجل تحقيق رؤية المجموعة نحن ملتزمون بالوصول إلى أعلى الطموحات في 

 وأهدافها طويلة األمد.
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  مقدمة 

وتنويع المحفظة االستثمارية باإلضافة إلى تحسين وتطوير  ،تستمد المجموعة قوتها من استثمارها في رأس المال البشري

القدرات والطاقات الصناعية. معظم مشاريع المجموعة تسير نحو تحقيق القيمة المضافة المرجوة منها نحو مساهمينا 

كفرص  تحدياتومجتمعنا. كما كنا دائما، ستبقى إيجابيين في دعم جميع أعمال المجموعة وشركاتها التابعة والتعامل مع ال

 جديدة للنمو والنجاح

زمالئي وموظفي المجموعة على إضافتهم باإلضافة إلى  وختاما، نشكركم مساهمينا الكرام، كما أشكر عمالئنا وشركائنا

 واألسس التي تم بناؤها للمستقبل. 2016الدائمة لنجاحات 

 

 مجلس اإلدارة رئيس
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  م2016أداء المجموعة خالل عام 

مقارنة  م2016في  لاير ارملي 1.75م بشكل طفيف جداً حيث بلغت المبيعات 2016المجموعة خالل عام انخفضت مبيعات 

 45,2في حين بلغ صافي الربح   ،%0.3- وبنسبة لاير مليون  6قدره  بانخفاض، أي م2015في عام  ار لايرملي 1.76بـ 

كما حققت . %575مليون لاير وبنسبة  .38.5 بإرتفاع قدره ، أيم2015مليون لاير في عام  6,7مليون لاير مقارنة بـ 

وقد بلغت  2015مليون لاير في  2.69مقابل ربح تشغيلي بلغ  2016مليون لاير في  12,4الشركة أرباح تشغيلية بمقدار 

 م.2015لاير في عام  0.08لاير مقارنة بـ  0.57خالل العام الحالي  ربحية السهم

  الربح بشكل رئيسي إلى:يعود اإلرتفاع في صافي 

( إرتفاع الربح اإلجمالي الناتج من إنخفاض هامش الخسارة في قطاع الطاقة والحديد وإرتفاع المبيعات في القطاعات أوال

 التالية:

 قطاع األدوية (أ)

 الكميماويات المتخصصة  (ب)

 ت في جميع القطاعات.إرتفع دمع مالحظة أن المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات البيعية والتسويقية ق

في المصروفات األخرى بشكل رئيسي نتيجة إنخفاض خسائر تحويل العمالت في قطاع الكمياويات  ( انخفاضثانيا

 المتخصصة.

 ارتفاع في اإليرادات األخرى في قطاع األدوية. ثالثاً(
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 أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات الخمس األخيرة: ملخصيوضح الجدول التالي 

 )مليون لاير (

2016 2015 2014 2013 2012 البيان

الموجودات المتداولة 2,375 2,261 2,230 2,238 1,947

الموجودات غير المتداولة 1,208 1,385 1,499 1,426 1,393

إجمالي الموجودات 3,583 3,646 3,729 3,664 3,340

المطلوبات المتداولة 1,375 1,362 1,497 991 1,117

المطلوبات غير المتداولة 351 405 505 1,256 1,127

حقوق الملكية 1,857 1,879 1,727 1,417 1,096

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 3,583 3,646 3,729 3,664 3,340

صافى األرباح 243.0 253.0 109.0 7.0 45.0

ربحية السهم ) لاير ( 3.30 3.40 1.40 0.08 0.57
 

                      األخيرة: الخمس سنواتالكما يوضح الجدول التالي تطور المبيعات وتكلفة المبيعات وإجمالى الربح عن 

 )مليون لاير (

 

وإسهامه في نتائج عام   لمجموعةوضح وصف ألنواع النشاط الرئيسية للمجموعة وتأثيره على حجم أعمال ايالجدول التالي 

 :م2016

 

النسبة في اإلجمالي صافي الربح )الخسارة( النسبة في اإلجمالي اإليرادات النشاط )مليون لاير(

133%  60 51%  894 األدوية

120%  54 34%  600 الكيماويات المتخصصة

67%- )30( 15%  260 الصناعات الحديدية و الطاقة

87%- )39( 0  0 الشركة القابضة وأخرى

100%  45 100%  1,754 المجموع
 

 

 البيان 2201 3201 4201 5201 6201

 المبيعات 1,496 1,771 1,919 1,760 1,754

 تكلفة المبيعات 878 1,088 1,314 1,174 1,092

 مجمل الربح 618 684 605 586 662
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 : م2016لعام وفيما يلي رسم بياني يوضح مساهمة كل من القطاعات التي تعمل بها المجموعة في اإليرادات 

 

                                             

 

 

 

 

 م2016اإليرادات خالل عام 

 ( لاير مليون ) ( لاير مليون )
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4%

اوربا واخريا الشرق االوسط وشمال افريقيالخليج العربيالسعودية
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 الـشــركـة و إستراتيجيةأنـشـطـة 

 

 أنشطة الشركة

  

تتمتع مجموعة أسترا الصناعية بتنوع أعمالها من خالل الصناعات المختلفة التي تعمل بها والتي تشمل الصناعات الدوائية، 

إلى صناعة التعدين والتي هي حديثة العهد بالنسبة صناعة الكيماويات المتخصصة، صناعة الحديد والطاقة باإلضافة 

للمجموعة. وستستمر المجموعة نحو االستثمار في نشاطات صناعية أخرى سواء كانت توسعية، مكملة أو مساندة ألنشطتها 

طر االحالية من أجل تطوير وإثراء التنوع في المحفظة الصناعية للمجموعة بهدف تحسين قدرة المجموعة على توزيع المخ

 وإدارتها على المدى البعيد.

 

 إستراتيجية الشركة

 

 تحقيق أهدافها من خالل استراتيجيتها التالية: رتسعى الشركة باستمرا

 .مواصلة تعزيز ودعم المنتجات الحالية من خالل التجديد واإلبتكار واإلستثمار في البحث والتطوير 

  المحافظة على معايير عالية للجودة وتوسيع طاقتها االنتاجية للوفاء توطيد العالقة مع عمالئها الحاليين عن طريق

 .في الطلب المتزايد حيثما أمكن ذلك

 وضع خطط لتحقيق المزيد من التوسع الجغرافي ألعمالها في أسواق مختارة. 

 ةمات المساندة المشتركدتحسين السيطرة على التكلفة والحد من التكاليف المزدوجة باالستفادة من الخ. 

  عن طريق االستثمار في مشاريع إضافية ومكملة واالستحواذ على التابعة االستمرار في تنمية وتطوير الشركات

 .شركات تدعم أعمال الشركات التابعة

  اإلستثمار في مشاريع صناعية جديدة باالستفادة من خبرات أسترا الصناعية المتراكمة في إدارة األعمال الصناعية

 وتنميتها. 
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  والزميلةـركـات الـتـابـعــة لـشـا

 الزميلةو بنسب مختلفة و فيما يلي إستعراض لشركاتها التابعة تمتلك مجموعة أسترا الصناعية عدد من الشركات التابعة

 لكل شركة : بلد التأسيسولكية ونسبة الم

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

 %100 180,000,000 السعودية تـبـوك للـصـناعــات الــدوائــيــةة كرـــش 

 تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:

 %100 265,000 األردن شركة تبوك الدوائية لألبحاث

 %100 21,566,740 السودان شركة تبوك الدوائية المحدودة

 %100 926,400 الجزائر شركة تبوك ايرل  الجزائر

 %100 16,218 مصر مصر –شركة تبوك للصناعات الدوائية 

 %100 2,000,000 السعودية البارق إلنتاج األدوية مصنع شركة

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

 %100 20,400,000 السعودية أسترا لمركبات اللدائن المحدودةة كرش

 شركة أسترا لمركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:تمتلك 

شركة  استرا بوليمرز السوق الحرة اماالت سانايا في تيكاريت 

 انونيم سيركيتي

 )المسمى سابقا كونستاب الشرق األوسط لمركبات اللدائن(.

 %100 5,838,658 تركيا

 %100 84,946 تركيا شركة استرا لمركبات اللدائن بازارلما سان في تك

 %100 12,204,254 الهند شركة أسترا للمركبات المتخصصه، الهند محدودة خاصة

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

 %60 5,000,000 السعودية شركة أسترا للتعدين المحدودة

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) المال راس التأسيس بلد التابعة الشركة

 %100 40,000,000 السعودية المحدودة المباني ألنظمة العالمي المصنع شركة

 :التالية التابعة الشركات المباني ألنظمة العالمي المصنع شركة تمتلك

 %100 5,000,000 السعودية المحدودة الثقيلة للصناعات أسترا مصنع شركة

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) المال راس التأسيس بلد التابعة الشركة

 %51 172,500,000 األردن الحديد لصناعة التنمية شركة

 :التالية التابعة الشركات الحديد لصناعة التنمية شركة تمتلك

 %100 2,568,491 العراق اإلنماء لصناعة المواد اإلنشائية شركة

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) المال راس التأسيس بلد التابعة الشركة

 %76 10,578 األردن المحدودة للطاقة أسترا شركة

 المحدودة للطاقة أسترا شركة  تمتلك

 %100 3,250 العراق الكهرباء لتوليد الخصيب الهالل شركة
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  والزميلةالـشــركـات الـتـابـعــة 

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات 

 الزراعية

 %100 68,000,000 السعودية

 تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية

 %100 1,035,000 الجزائر السعودية أستراكيمشركة 

 %100 922,754 المغرب المغرب أستراكيمشركة 

 %100 3,750 جزر برتش فيرجن شركة أغيس العالمية المحدودة

 %100 127,399 تركيا تركيا أستراكيمشركة 

 %100 472,551 سوريا سوريا أستراكيمشركة 

 %100 558,750 أوزبكستان طشقند أستراكيمشركة 

 –شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية 

 األردن

 %50 532,000 األردن

 %92.4 51,321,476 تركيا تركيا –شركة أسترا نوفا 

 %100 3,772,500 أوكرانيا شركة أستراكم األوكرانية المحدودة

 %100 18,645 مصر شركة أستراكم السعودية األردنية 

 %100 18,645 مصر المحدودة األردنية السعوديةشركة أسترا الزراعية 

شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية 

 واالستثمار

 %99 1,000,000 ُعمان

 %100 263,500 األردن الهضبه الخضراء للبذورشركة 

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) المال راس التأسيس بلد الشركات الزميلة
 %50 340,000 مصر الزراعية اماستر شركة

 %51 90,000 اليمن المحدودة الزراعية استرا شركة

%47.5  271,397 الهند تامرون أسترا شركة  
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   الـشــركـات الـتـابـعــة 

 : تبوك للصناعات الدوائيةة كشر 

م في المملكة العربية السعودية  1994هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

مليون لاير سعودي ، ويتكون نشاطها األساسي من تطوير وإنتاج  180 وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 

 .مملكة العربية السعوديةلاألدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج ا

 ةيائياً وحيوياً ألدوية انتهت براءوتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيم

)أدوية  )ادوية جنيسة( أو مرخصة من شركات مالكه لبراءة اختراع وعالمات تجارية مسجلة سارية المفعول اختراعها

هذه المستحضرات الطبية على شكل صلب وشبه صلب وسائل وحقن . وتعتبر تبوك الدوائية ثاني  مرخصة( . ويتم انتاج

 .أكبر شركة محلية صناعية لألدوية في المملكة

وتقوم تبوك الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية الجنيسة تحت أسماء تجارية خاصة بها ، اما المستحضرات التي يتم 

ات العالمية المالكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها األصلية . وتتمتع  شركة تبوك تصنيعها بترخيص من الشرك

ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى السعودية الدوائية بعالمات تجارية قوية في 

 . وتمارسةضراتها الدوائية وشبكة التسويق الداخلية واإلقليميالدوائية باإلضافة إلى الجودة العالية لمستح السمعة القوية لتبوك

 .  لسودانا جمهوريةباإلضافة إلى مصنع  السعودية العربية المملكة في الموجودين مصنعيها خالل من انتاجها الدوائية تبوك

 م2016 للعام الدوائية للصناعات تبوك شركة مستجدات و تطورات

 دعومة بنمو مبيعات في سوق المملكة العربية السعودية م الشركة مبيعات في %6,5بنسبة  إرتفاع 2016 عام شهد

 والذي عوض اإلنخفاض في بعض األسواق األخرى مثل مصر والسودان.

  فيما يخص ربحية الشركة فقد أما ً إرتفاع المبيعات باإلضافة الى دخول بعض اإلتفاقيات نتيجة  شهدت إرتفاعا

 التنفيذ مع شركات عالمية في مجال تصنيع األدوية.التجارية حيز 

  حول وقوع حريق جزئي في بعض أنظمة التكييف والتهوية م 2016/ديسمبر/15الحاقا لما تم اإلعالن عنه في

بمصنع الشركة في الدمام والذي نتج عنه إيقاف جميع خطوط اإلنتاج في المصنع نظراً لتضرر  ةالخاص ةالمركزي

مليون لاير سعودي وتتوقع  21قامت الشركة بشطب معدات بقيمة فقد  ي تقوم بتغطية لكل المصنع.نظم التهوية والت

ة الى إتمام اإلصالحات في أسرع فتر . وتسعى الشركةيةاإلدارة إسترجاع لكامل المبلغ من خالل المطالبات التأمين

 .م2018عام  بدايةمع التجريبي بدء التشغيل هاء من أعمال اإلصالح وتناإلمن المتوقع و
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  الـشــركـات الـتـابـعــة 

  : أسترا لمركبات اللدائن المحدودة )أسترا بوليمرز(ة كرش  

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها  1993هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

مليون لاير سعودي ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في انتاج مركبات اللدائن والملونات  20.4الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 

 البالستيكية والمضافات البالستيكية األخرى . 

مرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق األوسط للملونات البالستيكية ذات الجودة العالية والمضافات والتي وتعد أسترا بولي

ً للمتطلبات  من شأنها تحسين خواص المنتجات البالستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية  التي يتم تصنيعها وفقا

انتاجها من خالل مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية  والمواصفات الخاصة بالعمالء. و تمارس أسترا بوليمرز

 السعودية )الدمام ورابغ( واإلمارات العربية المتحدة وتركيا .

 

 م2016 لعام المحدودة اللدائن لمركبات أسترا شركة مستجدات و تطورات

 صناعة البتروكيماويات من  تشهده مامة بنموها في معظم قطاعات السوق بالرغم مإرتفعت مبيعات الشركة مدعو

 تحديات كبيرة.

  كما إرتفعت ربحية الشركة مدعومة بنوعية المنتجات المباعة ذات الربحية األعلى باإلضافة الى نمو حجم المبيعات

 من ناحية الكميات.

 هات جلم تستطيع الشركة بدء التشغيل التجاري لمشروعها في الهند وذلك نتيجة إستغراق الوصول الى حلول مع ال

ً أطول من المتوقع باإلضافة الى التأخر في وصول بعض المعدات غير الرئيسية المستوردة.  الحكومية وقتا

 م.2017المشروع اآلن في مراحلة النهائية وتتوقع الشركة بدء التشغيل التجريبي في نهاية الربع الثاني للعام 
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  الـشــركـات الـتـابـعــة 

 المحدودة لألسمدة والمبيدات )أسترا كيم(:شركة مجمع أسترا الصناعي 

م في المملكة العربية السعودية وتمارس  1995هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

مليون لاير سعودي ، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراعية والحشرية  68عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 

 واألسمدة الكيماوية.

ند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن مبيعاتها تست

تمتد ايضا الى معظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أستراكيم انتاجها من خالل 

 ودية وتركيا .مصانعها الموجودة في المملكة العربية السع

 م2016 للعام والمبيدات لألسمدة المحدودة الصناعي أسترا مجمع شركة مستجدات و تطورات

  التصدير إال أن الشركة نجحت في تحقيق نمو فيإنخفضت مبيعات الشركة نتيجة إنخفاض المبيعات في أسواق 

 العمالت األخرى مقابل اللاير السعودي.ربحيتها مدعوماً بنجاح الشركة بتوزيع جزء من المخاطر المتعلقة بسعر 

  الشركة في السوق االسيويوجود بدأت الشركة مشروع شراكة تجاري جديد في الهند بهدف تعزيز. 

 

 شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة :    

م في المملكة العربية السعودية وتمارس  1993هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

مليون لاير سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصميم وتصنيع وتشييد  40عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 

المباني والهياكل الصناعية الحديدية. باإلضافة الى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية 

عظم دول الشرق األوسط وشمال افريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل السعودية، فإن مبيعاتها تمتد ايضا الى م

 الحديدية لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والمشاريع الصناعية.

قديم خدمات ي بتوباإلضافة إلى نشاطها األساسي المتمثل في تزويد عمالئها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالم

ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العمالء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب واإلشراف واألعمال المدنية 

 .همفيما يتعلق بالطريقة المثلى لتكامل أنظمت ةوالتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشرك

 م2016 المحدودة للعام المباني ألنظمة العالمي المصنع شركة مستجدات و تطورات

  إنخفاضاً في مبيعات الشركة في ظل التراجع في حجم المشاريع بالسوق.م 2016شهد عام 

  ،بحية.مدعومة بتنفيذ نوعية مشاريع أكثر ر نسبيا إستطاعات الشركة تحسين ربحيتهابالرغم من انخفاض المبيعات 
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  الـشــركـات الـتـابـعــة 

 شركة مصنع التنمية للحديد:

مليون دوالر  46م في األردن ويبلغ رأس مالها  2005هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

يتمثل نشاطها في صناعة الحديد واالستيراد   من الشركة، %51وتمتلك مجموعة أسترا الصناعية  أمريكي،

 430والتصدير حيث تمتلك مصنع في مدينة البصرة في العراق إلنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 

 .ألف طن من حديد التسليح 300ألف طن من الكتل الحديدية و 

 م2016 للعام للحديد التنمية مصنع شركة مستجدات و تطورات

 ال وجود للتشغيل في حالمصنع  إستمرت الشركة في أعمال الصيانة وبيع جزئي لمخزون الحديد باإلضافة الى إعداد

  إشارات إيجابية فيما يخص سوق الحديد.

 

 شركة أسترا الطاقة : 

دوالر أمريكي  حيث يتمثل  2,821.2م في األردن ويبلغ رأس مالها  2010هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

نشاطها في انشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة األوجه وتمارس نشاطها الرئيسي 

قة الكهربائية افي جمهورية العراق حيث تمتلك الشركة محطة كهرباء داخل مصنع التنمية للحديد لتزويد مصنع التنمية بالط

 له.الالزمة لتشغي

 

 شركة أسترا للتعدين المحدودة :

مليون لاير، تمتلك  5م ويبلغ رأس مالها  2011هي شرررركة ذات مسرررؤولية محدودة تأسرررسرررت عام 

ويتمثل نشاط الشركة في  %40بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين  %60مجموعة أسترا الصناعية 

 الالزمة لذلك. ة وإنشاء المصانعاألستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملك

وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروعها األول والمتمثل بمصنع انتاج الجير في المنطقة الصناعية بالخرج وتبلغ الطاقة 

 .ألف طن من الجير الحي 66ألف طن من الجير المطفي و  99اإلنتاجية السنوية للمشروع 

 م2016للعام  المحدودة للتعدين أسترا شركة مستجدات و تطورات

 

 م.2017في الربع الثاني للعام  يبدأالنهائية لبدء التشغيل التجريبي ومن المتوقع أن  هالمشروع في مراحل 

  إنخفاض من صناعة المواد األولية تعانيه تدرس الشركة الطرق المثلى إلستهداف قطاعات السوق في ظل ما

 األسعار.
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  :االجتماعية المسئولية

ً  االجتماعية المسئولية في بضرورة المشاركة الصناعية أسترا تؤمن مجموعة يكون لها دورا  أن إلى للحاجة منها إدراكا

 في يةالرئيس المكونات هي وخبراتنا اإلقليمي ان قوتنا وحضورنا. والمجتمع على حد سواء العمل مكان في فاعال وناشطا

وتماشيا  .المنشودة في مجتمعنا لألهداف وتحقيقا إيجابيا خلق تغييرا تحقيقه من خالل المساهمة في إلى نهجنا الذي نسعى

 لمساعيا من العديد الصناعية في أسترا مجموعة المجتمعية التي تؤمن بها المجموعة، تنشط بالدور اإلنساني والمسؤولية

 االجتماعية ومنها:
 مزدهر عمل مكان في الزخم على الحفاظ

 ريبوتد تطوير التزامها نحو وتماشيا مع لديها القوى العاملة من وطنية الصناعية قوتها كشركة أسترا تستمد مجموعة

 المثلى توياتالمس تحقيق قيادية تضمن مناصب شغل في منها واالستفادة المختلفة الصناعية قطاعاتها الوطنية عبر الكوادر

 المؤهالت السعوديين ذوي جميع الموظفين والمحافظة على اجتذاب على استراتيجيتنا وترتكز .الكفاءات الوطنية من

 .لعملا مكان في الكفاءة والتنفيذية وتحسين التشغيلية الخطط من حيث إعداد مهاراتهم مع تطوير العالية واإلمكانات

  السعوديات الجامعيات الطالبات تطوير دعم

طالبات  دعم من كجزءالبشرية  الموارد تنمية صندوق مع بالتعاون سعوديات طالبات الصناعية أسترا مجموعة استضافت

 تعريفية بجلسة التدريبي البرنامج ويبدأ. العمل مهارات وإكسابهن مهنيا بهدف تعزيز المعرفة من خالل تدريبهن الجامعات

 دريبيةوتلعب الجوانب الت العمل، مكان بالراحة في الشعور تعميق على أنشطة المجموعة ومساعدتهم على الطالبات لتعريف

 التابعة تقودهم الى تحديد مسارهم وشركاتها المجموعة في دائمة لوظائف مؤهالت مرشحات بناء فيدورا هاما وفاعال 

 .في المستقبل الوظيفي

 العمل مكان في المهنية التنمية في المرأة دور تعزيز

لى ا تهدف مبادرة وهي( قدوة)للسيدات بمسمى  الدوائية لمجموعة أسترا الصناعية مبادرة الذراع أطلقت تبوك الدوائية،

في  مرأةال تمكين عملية تعزيز شهور حيث تهدف إلى ثالثة كل مبادرة "قدوة" وتعقد. لدى المرأة القيادية تعزيز المهارات

 واصلةم على المهنية وتشجيعهن حياتهن مسيرة جوانب مختلف تجاربهن في إدارة النسائية عملها ومشاركة القيادات مكان

 .المهني النجاح والنمو

 بالدم صناعة الفارق من خالل التبرع

شارك فيها موظفو المجموعة والشركات التابعة لها في كل من  بالدم للتبرع حملتين الصناعية أسترا نظمت مجموعة

وتأتي الحملتين في إطار  .المجموعة وموظفيها بدعم ومشاركة إدارة (،2016( والدمام )ديسمبر 2016الرياض )مارس 

 من يأساس جزء السعودية، وهي العربية المملكة من الجنوبية المنطقة في المتمركزة المسلحة قواتنا اددعم المجموعة ألفر

يث تعتبر هذه ح عمالئنا، موظفينا، شركائنا ومساهمينا، وعقول قلوب في اسمنا تحقيقها وترسيخ إلى نسعى ثقافتنا والتي

ً  االجتماعية بمسؤوليتها المجموعة بدور المبادرات من اولوياتنا وايمانا ً  منا وادراكا  النشاط اهذ لمثل اإلنساني للبعد جميعا

 .السعودي المجتمع في فاعلين كأفراد دورنا يفعل الذي الهام

 لمجتمعا ادفرأل والثقافية والرياضية الصحية فاهيةالر مفهوم ترسيخ

 تقديمل والمساندة الدعم أوجه كافة لتقديم منصة ومنحهم الشابة المواهب ورعاية لتشجيع الصناعية أسترا مجموعة تهدف

 لكرة نةبرشلو أكاديمية مع الموظفين ألبناء تدريبية دورة برعاية المجموعة قامت التوجه، هذا مع وتماشيا. لديهم ما أفضل

 عليها واتاديع كي التمرينات وممارسة الرياضة حبعلى  وتشجيعهم مواهبهم لتنمية رياضية أنشطة تتضمن بالرياض القدم

 نظمةأ من مستمدة ناجحة منهجية على تدريبهم خالل من الالزمة البدنية باللياقة والتمتع أجسامهم تناسق على للحفاظ

 .برشلونة نادي يمارسها التي العالمية التدريب
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  :لألعمال المستدام التشغيل

 واألمن السالمة ة،الصح البيئة، معايير أعلى على بالحفاظالمجموعة ممثلة بشركاتها التابعة  تلتزم اعمالنا، فلسفة مع تماشيا

 . نوليها جل اهتمامنا حاسمة أولوية ومرافقها باعتبارها الشركة قطاعات كل في

 

 البيئية: اإلدارة

 يليةالحاضرة التي قد تنتج من عملياتنا التشغ البيئية التحديات من لعالج العديد الحل من تشكل جزءا نوقن بأن منتجاتنا

 في االنبعاثات يئية:الب بالرعاية يتعلق رئيسية فيما قطاعات ثالثة على األول المقام في لذا ترتكز استراتيجيتنا واإلنتاجية،

ا هو التزاما راسخ البيئية النفايات والمخلفات. ان التزام المجموعة باالستدامة من والحد استخدام الطاقة وكفاءة الهواء،

 .فيها تعمل التي المحلية عاتالمجتم مع يعزز عالقاتها

 

 والتطوير: البحث

 متطلبات لبيةلت حديثة مختبرات خالل من منها، وذلك القائم وتحسين جديدة منتجات بتطوير الصناعية أسترا تلتزم مجموعة

 أعلىب التجارية والعالمات الجودة استطاع من خاللها فريق البحث والتطوير من تنمية وإطالق العديد من المنتجات مراقبة

 .متطلبات عمالئنا وتجاوز توقعاتهم والكفاءة لتلبية والموثوقية الجودة مستويات

 

 الجودة: توكيد

 نامجبر يتضمن والذي الجودة ضمان لنهج عمالئنا من خالل اعتمادنا توقعات متكامل لتلبية جودة المجموعة نظام تتبع

افة الى إض ومرحلة تأكيد جودة المنتج وذلك بناًء على رغبة العمالء،ع يصنتوال التصميم مراحل خالل من المنتج تطوير

 .همرضامدى  وقياسالى العمالء  اإلستماع
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 مـعـلـومـات مـالـيـة 

  لمديونية اإلجمالية للمجموعة وشركاتها التابعة :ا

ا الشركة الحالية وتوسعاتهلدى المجموعة وشركاتها التابعة  تسهيالت بنكية من بنوك محلية وأجنبية لتمويل أنشطة 

-08-06مجموعة عقد تسهيالت مصرفية إسالمية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بتاريخ ال وقد وقعت   .المستقبلية

هدف وذلك ب .2020-08-06إلى  2014-08-06تمتد مدة التمويل من و لاير مليون 887.5قيمة التمويل وبلغت   2014

ن لاير من مليو 529.5ولقد استخدم مبلغ  ،بضمان مستندات البنك اإلعتيادية وتوقيع سند ألمرو مويل النفقات الرأسماليةت

 وسوف يعمل على استخدام المتبقي خالل االعوام القادمة.  م2016  عام كما في نهاية;اجمالي القرض 

  م2016عام لل قصيره االجل القروض التالي حركةيوضح الجدول.  

                                                                                          السعوديجميع المبالغ باللاير 

 م1/01/2016الرصيد في  الشركة
السحوبات خالل السنة 

 )صافي(
 المسدد خالل السنة

الرصيد في 

 م31/12/2016

 133,000,000 75,500,000 133,000,000 75,500,000 شركة مجموعة أسترا الصناعية )القابضة(

 37,593,248 89,327,917 37,593,248 89,327,917 شركة تبوك للصناعات الدوائية 

 15,331,143 12,369,012 15,331,143 12,369,012 شركة أسترا لمركبات اللدائن

شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات 

 الزراعية
141,486,062 140,081,205 141,486,062 140,081,205 

193,32,940 91,459,082 32,940,193 91,459,082 شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني  

 0 - 0 - شركة مصنع التنمية للحديد

 0 21,059,323 0 21,059,323 المحدودة للتعدين استرا شركة

358,945, 431,201,396 اإلجمالي 790 431,201,396 ,358,945 790 

 

 م:2016 للعام االجل طويلة القروض حركة التالي الجدول يوضح 

الرصيد في   الشركة

1/01/2016 

السحوبات خالل السنة 

 )صافي(

 في  رصيدال المسدد خالل السنة

31/12/2016 

 45,000,000 5,000,000 - 50,000,000 شركة مجموعة أسترا الصناعية )القابضة(

 470,000,000 80,109,345 - 550,109,345 شركة تبوك للصناعات الدوائية 

 13,782,500 - 13,782,500 - شركة أسترا لمركبات اللدائن

 135,000,000 17,734,464 - 152,734,464 شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية

 114,560,000 28,640,000 - 143,200,000 شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني

 - - - - التنمية للحديدشركة مصنع 

  778,342,500 131,483,809 13,782,500 896,043,809 اإلجمالي
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 المدفوعات النظامية للمجموعة وشركاتها التابعة:

                                        م .  2016فيما يلي جدول يوضح المدفوعات الحكومية خالل عام 

 الجهة الحكومية القيمة )لاير سعودي(

 الهيئة العامة لإلستثمار 676,000

 السوق المالية السعودية )تداول( 415,000

 مصلحة الزكاة وضريبة الدخل 23,495,764

 زاتاتصديقات وجو 3,321,857

 التأمينات اإلجتماعية 13,072,832

 رخص بلدية 206,138

 مصاريف تسجيل  7,853,135

 المجموع 49,040,726

  والضريبية الزكوية الربوط

 الزكوية الربوط يلي فيما. 2015 ديسمبر 31 حتى السنوات جميع عن الضريبية/الزكوية اإلقرارات بتقديـم التابعة وشركاتها المجموعة قامت

 :2016 ديسمبر 31 في كما والدخل للزكاة العامة الهيئة مع عليها االتفاق تم التي التابعة والشركات للشركة النهائية والضريبية

 

 لغاية النهائي الضريبي/الزكوي الربط   التابعة الشركات/الشركة اسم

 2003               * الصناعية أسترا مجموعة شركة

 2002               ** الدوائية للصناعات تبوك شركة

 2002              المحدودة اللدائن لمركبات أسترا شركة

 2006  المحدودة المباني ألنظمة العالمي المصنع شركة

 2004     والمبيدات لألسمدة الصناعي أسترا مجمع شركة

 

 شركة على الربوط بإجراء والدخل للزكاة العامة الهيئة قامت ،(2016 أكتوبر 3 الموافق) هـ1438 محرم 2 في المؤرخة لخطاباتها طبقا*

 مليون 67.78 قدرها اضافية وضريبية زكوية ربوط الخطابات هذه أظهرت وقد. 2013 حتى 2004 من لألعوام الصناعية أسترا مجموعة

 االلتزامات اجمالي من للزكاة العامة الهيئة إلى سعودي لاير مليون 1.28 قدره مبلغ بسداد وقامت الربط على الشركة اعترضت. سعودي لاير

 .2013 حتى 2004 لألعوام اإلضافية

 

 إضافية التزامات أظهر والذي 2012 إلى 2003 من لألعوام الدوائية للصناعات تبوك شركة على الربط والدخل للزكاة العامة الهيئة أجرت**

 كةشر قامت. التأخير وغرامة الرأسمالية واألرباح االستقطاع وضريبة الدخل وضريبة الزكاة حساب على سعودي لاير مليون 52.8 قدرها

 الربط بموجب اإلضافية االلتزامات إجمالي من والدخل للزكاة العامة الهيئة إلى سعودي لاير مليون 8.33 مبلغ بسداد الدوائية للصناعات تبوك

  .والدخل للزكاة العامة الهيئة أجرته الذي الربط مبلغ باقي ربط على اعتراض تبوك شركة قدمت. 2012 إلى 2003 من لألعوام

 

 .سعودي لاير مليون 109 بقيمة إضافي مخصص ببناء الشركة قامت أعاله، إليها المشار االعتراض خطابات في المقدمة المعلومات على بناء
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 الدولية المحاسبة معاييرل التحولومراحل تطبيق  خطة

 ينالقانوني للمحاسبين السعودية الهيئة متطلبات مع تماشيا (IFRS) الدولية المحاسبة معايير لتطبيق خطة المجموعة وضعت

 إعتماد ذلك في بما التحول خطة من والثانية األولى المرحلتين متطلبات جميع استيفاء تم وقد. المال سوق هيئة ومتطلبات

 إدارة مجلس قبل نم المالية للتقارير الدولية المحاسبة معايير مع المتفقة المالية القوائم إلعداد الرئيسية المحاسبية السياسات

 .المجموعة

 حاليا عملال يجري فإنه التابعة، وشركاتها للمجموعة الصناعية األنشطة طبيعة وتنوع الواسع الجغرافي لالنتشار ونظرا

 األول، للربع المقارنة الفصلية القوائم وكذلك 1/1/2016 في كما اإلفتتاحية المالية القوائم من األولية النسخة إعداد على

 المحدد وعدللم طبقا المالية للتقارير الدولية المحاسبة معايير مع المتوافقة القوائم هذه إعداد من اإلنتهاء المتوقع من حيث

 .الحالي العام من األول الربع نتائج عن لالعالن التنظيمية الجهات قبل من

 .الدولية رللمعايي وفقا القوائم تلك اعداد من اإلنتهاء بمجرد للمجموعة المالية القوائم على المالي األثر على اإلعالن وسيتم

 ةالدولي المعايير وفق مالية قوائم إعداد على مقدرتها في تؤثر قد معوقات أي المجموعة تواجه ال أنه ذكره الجدير ومن

 معايير مع المتوافقة 2017 عام من األول للربع الفصلية المالية القوائم إعداد من االنتهاء سيتم حيث. المالية للتقارير

 .عنها لالعالن التنظيمية الجهات قبل من المحدد للموعد طبقا المالية للتقارير الدولية المحاسبة
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          فيها : د ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحةالجهات التي تم التعامل معها والتي يوج

 مع دةالسائ التجارية بالشروط وذلك التعامالت هذه وتتم للمجموعة واألساسي العادي النشاط نتيجة التعامالت هذه نشأت

                                            -:  عنها الناتجة والمصروفات اإليرادات فيها موضحا التعاقدات لهذه ملخص يلي وفيما ،األخرى األطراف

اإليرادات الناتجة عن هذة التعامالت: –أ   
 

المجلس ذو العالقةاسم عضو  نوع اإليراد اسم الجهة  مدة العقد القيمة )لاير سعودي( 

 مبيعات مباشرة 3,096,721 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري مبيعات ادوية مستشفى األمير فهد بن سلطان

الفرع التجاري-شركة استراء الغذاء  مباشرةمبيعات  4,971,400 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري انشاءات مباني حديديه   

 8,068,121                            اإلجمالي

 

 : التعامالت هذه عن الناتجة المصروفات - ب

 مدة العقد القيمة )لاير سعودي( اسم عضو المجلس ذو العالقة نوع المصروف اسم الجهة

 سنوي 4,082,241 السادة صبيح المصري وخالد المصري خدمات انترنت شركة نور نت لالتصاالت

فرع النقليات  -شركة أسترا الغذاء    شراء مباشر 298,271 السادة صبيح المصري وخالد المصري مصروف نقل بضائع 

الفرع التجاري-شركة استراء الغذاء   شراء مباشر 1,090,945 السادة صبيح المصري وخالد المصري شراء منتجات غذائية 

 الفرع  –  والتجارة للتموين العربية الشركة
 التجاري

  و اصالح تركيب مصروف
حديديه انشاءات  

 شراء مباشر 144,763 السادة صبيح المصري وخالد المصري

 فرع  –  والتجارة للتموين العربية الشركة
 االنشاءات

  و اصالح تركيب مصروف
حديديه انشاءات  

 شراء مباشر 6,172 السادة صبيح المصري وخالد المصري

 سنوي 85,000 السادة صبيح المصري وخالد المصري ايجار سكن مجمع الحمرا السكني

للتأمين التعاونية شركة  سنوي 8,568,470 األستاذ/ علي السبيهين وثيقة تأمين 

 14,275,862                 اإلجمالي

 
 

 :للحديد التنمية مصنع شركة تمويل – ج

 )لاير سعودي( الحركة خالل العام اسم عضو المجلس ذو العالقة نوع المصروف اسم الجهة

 18,001,314 السادة/ صبيح المصري  وخالد المصري تمويل* شركة المسيرة الدولية

 18,001,314 اإلجمالي

 

المسيرة من  شركةالمبلغ أعاله حصة ويمثل . فيهاملكيتهم  بالتناسب مع الدولية لشركة التنمية المسيرةشركة أسترا الصناعية ومجموعة تم منح قروض من   * 

 تمويل شركة التنمية بناَء على حصة ملكيتهم، كما تحصل أسترا الصناعية على إيراد تمويل من شركة التنمية بناء على نسبة ملكيتها فيها.
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          ) لاير السعودي( من أعضاء مجلس اإلدارة عالقة ذويأرصدة المطلوب من و الى أطراف 

 ديسمبر مما يلي: 31كما في من أعضاء مجلس اإلدارة  عالقةيتكون المطلوب من أطراف ذوي * (أ)

 2015 2016 اسم عضو المجلس ذو العالقة الشركة / الجــهة

 1,119,941 2,243,363 السادة صبيح المصري وخالد المصري أسترا الغذاء )مزارع أسترا(

 354,247 1,182,222  أخرى

 1,474,188 3,425,585 المجموع

 

 ديسمبر مما يلي: 31كما في  من أعضاء مجلس اإلدارة  يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي عالقة* (ب)

 2015 2016 اسم عضو المجلس ذو العالقة الشركة / الجــهة

 659,372 2,163,230 السادة صبيح المصري وخالد المصري شركة نور لالتصاالت

 462,623 1,119,913  أخرى

995,1211, 3,283,143 المجموع  

 

متداول غير  2015 2016 اسم عضو المجلس ذو العالقة 

الدولية* المسيرة شركة  346,513,090 381,655,404 السادة صبيح المصري وخالد المصري 

 
 

 

 

        اإلدارة مجلس أعضاء غير من عالقة ذوي أطراف( إلى) و من المطلوب أرصدة
                                        

متداول غير  2016 2015 
شمارة علي/ السيد  (42,378,851) (42,378,851) 

للتعدين ثروات شركة  (7,629,345) (8,292,858) 

 -  2,208,270 أسترا تامرون

 (50,671,709) (47,799,926) المجموع

   

بناء  )شركات تابعة( لتمويليمثل الجزء غير المتداول المشار إليه أعاله قروض طويلة األجل من شركاء األقلية في شركة التنمية لصناعة الحديد وشركة أسترا للطاقة    *

 مصنع الحديد ومحطة طاقة. 
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 تواجهها المجموعة وشركاتها التابعةالتوقعات المستقبلية والمخاطر التي 

تعتزم مجموعة أسترا الصناعية اإلستمرار في دراسة الفرص اإلستثمارية المناسبة في المجاالت المكملة والمساندة ألنشطتها 

ملها االحالية سواء في إنشاء مشاريع جديدة او اإلستحواذ على مشاريع قائمة بناء على الجدوى اإلقتصادية لهذه المشاريع وتك

 مع أنشطة الشركة القائمة.

 :اتها التابعةكوشر مجموعةلمخاطر المتعلقة بأعمال الوبالنسبة ل

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة ادناه، والبد ان تؤخذ في االعتبار وبكل عناية 

ة تاثير هذه المخاطر المتعلقإلدارة وتجنب من قبل المستثمرين / المساهمين علما بان االدارة تبذل كل الجهود الضرورية 

  امكن ذلك : متى السوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعةبالشركة او عوامل المخاطر المتعلقة ب

 : المنافسة

 تعمل شركات المجموعة في قطاعات مختلفة ونجحت هذه الشركات في الوصول الى مراكز ريادية في اسواقها من حيث المزايا

وعلى الرغم من حرص الشركات التابعة على مواكبة تطورات السوق وتقديم االفضل  .سواء من حيث الجودة او االسعار التنافسية

للحفاظ على مراكزها الريادية اال ان الشركة ال تضمن قدرة الشركات التابعة على المحافظة على مراكزها في ظل المنافسة القوية 

 مع المصنعيين المحليين والخارجيين . 

 ( :وانظمة قوانين) الجغرافية الرقعة توسع

 وتركيالك الدول مثل العراق والسودان دولة مابين وجود مصانع في ت 40تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في اكثر من 

. وجود هذه االعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر واالمارات العربية المتحدة وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة

مثل فرض قيود جديده على الشركات االجنبية من ناحية التصنيع او االستيراد او تغيير في متعلقة بهذه البلدان ة سياسية واقتصادي

 .إن تم فرضهاالسياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التاثير على ربحية المجموعة 

 : االجنبية العمالت صرف سعر تقلبات

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تاثير صرف العمالت االجنبية امام اللاير السعودي فان الشركة التضمن مدى قدرة 

صرف هذه العمالت. وتتضمن هذه المخاطر، المنتجات هذه المخاطر خاصة في حالة التذبذبات الكبيرة في سعر إدارة المجموعة على 

د األولية واالستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية التي يتم دفعها بعمالت غير مرتبطة باللاير بعمالت أجنبية والمواالتي تباع 

 .السعودي

 : الخام مواد وفرة

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجات والتي تتطلب شراء مواد خام بمواصفات معينة واسعار مناسبة. التضمن 

عة على استمرار شراء المواد الخام بالجودة المطلوبة والنوقيت المناسب والسعر المنافس مما قد يؤثر المجموعة قدرة شركاتها التاب

 على ربحية المجموعة.
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  التابعة وشركاتها المجموعة تواجهها التي والمخاطر المستقبلية التوقعات

 : الطاقة وفرة
 للتشغيلتوافر الطاقة  والتي تحتاج إلى توفر الطاقة لتشغيلها.ها تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجاتها في مصانع

في الحصول على الطاقة  ستمرارالا على االتضمن المجموعة قدرة شركاتهعامل أساسي في نجاح الشركة ووباسعار مناسبة 

.بالتوقيت واألسعار المالئمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة  

 : والقوانين االنظمة
التسجيل خاصة في قطاع االدوية والكيماويات المتخصصة  قواعد جات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيثتخضع معظم منت

وهي خاضعة للتغير باستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات في حال عدم قدرتها على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات تم 

 يؤثر على ربحية المجموعة .  قد مام تم استحداثهامنع انتاجها نتيجة انظمة وقوانين 

 : العالية واالنتاجية االنتاج استمرارية

على الرغم من وجود انتاجية عالية لدى معظم خطوط انتاج الشركات اال ان هذه االنتاجية قد تنخفض في حال توقف اي من هذه 

تغير و ارات طويلة سواء نتيجة اعطال فنية، نقص في وفرة المواد الخام، عدم توفر طاقة، او عدم القدرة على البيع، الخطوط لفت

 التضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرارية االنتاجية العالية مماقد يؤثر على ربحية المجموعة.  .االنظمة والقوانين

 : التنفيذ تحت مشاريع

المجموعة العديد من المشاريع تحت التنفيذ سواء داخل المملكه او خارجها سواء في صناعات تمرست فيها المجموعة او لدى 

. هذه المشاريع تحمل نسبة مخاطرة اعلى من المصانع العاملة كونها قد تتعرض لفترات تاخير في ت جديدة على المجموعةصناعا

د او الحصول على تراخيص التسجيالت في الوقت المناسب او وفرة المواد الخام بالسعر التنفيذ او صعوبة في تشغيل المصنع الجدي

فق و وعلى الرغم في ان هذه المشاريع بنيت على دراسات متخصصةالمناسبين. ت يوقتوالوقت المناسب او االيدي العاملة بالسعر وال

 الشركة . ربحية ارض الواقع مما يشكل مخاطر علىاال ان التوقعات المستقبلية خاضعة للفروقات عن  األصول المهنية،

 : االولية المواد صناعة

رغم تنوع اعمال المجموعة اال ان مشروع الشركة في العراق باالضافة الى مشروع الجير والجير الحي في الخرج زاد من تعرض 

 رثاألنتيجة  من غيرها تشهد حاليا مخاطر اعلىالحديد والتي مادة المجموعة للمخاطر المتعلقة بصناعة المواد االولية وخصوصا 

كونها اكبر منتج ومستهلك لهذه المواد االولية . وعلى الرغم من حرص المجموعة على التعامل  في هذه الصناعة الصين الكبير لدولة

المجاالت في حال استمرار مع هذه المخاطر بواقعية اال ان المجموعة ال تضمن قدرة شركاتها التابعة على االنتاج بربحية في هذه 

 لفترة طويلة مما قد يؤثر على ربحية المجموعة . هبوط المواد االولية
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 سـيـاسـة تـوزيـع األربـاح

 

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى والمخصصات 

 واإلحتياطيات األخرى كالتالي:

 

  ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيب متى بلغ ينظاممن األرباح الصافية لتكوين إحتياطي  %10يتم تجنيب ،

 اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 

  وتخصيصه ختياريمن األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إ  %5للجمعية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 

 لغرض أو أغراض معينة.

 

  من رأس المال المدفوع إما نقدا أو أسهم مجانية فى حالة موافقة  %5الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل يوزع من

 الجمعية العامة عليها.

 

  ت أعضاء مجلس اإلدارة وبما ال يزيد عن مائتى آمن الباقى بعد ذلك من األرباح لمكاف %10تخصص نسبة قدرها

 ألف لاير لكل عضو.

 

  بناء على توصية مجلس اإلدارة توزيع جزء من الباقى من األرباح بعد ذلك على المساهمين تقرر الجمعية العامة

 سواء كان توزيع نقدي أو أسهم مجانية كحصة إضافية من األرباح أو ترحل للسنوات التالية.
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  هيكل الملكية بالمجموعة
 : م 31/12/2016 في كــما المجموعة رأســمال من %5 مـــن أكثر منهم كل يملك الذين المساهمين بأسماء قائمة يلى فيما

 األسهم غير المباشرة المباشرة األسهم المقر المساهم

إجمالى األسهم 

المباشرة والغير 

 مباشرة

 نسبة التملك

الشركة العربية للتموين 

 والتجارة
%47.14 37,716,000 - 37,716,000 الرياض  

محمد بن نجر بن صقر 

 العتيبي
%8.08 6,462,158 - 6,462,158 الخبر  

صبيح بن طاهر 

 المصري
%41.11 9,126,151 8,314,152* 811,999 تبوك  

%11.42 33,691,446 *32,879,447 811,999 تبوك خالد بن صبيح المصري  

 .الشركة في ملكيتهم نسبة بتغيير التنفيذيين وكبار المجلس أعضاء غير من أكثر أو %5 نسبة يمتلكون مساهمين من بالغ أي م2016 عام خالل الشركة تستلم لم كما

 *تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء .

 

 م31/12/2016عدد األسهم في  التغير م31/12/2015عدد األسهم في  الصفة اإلسم

 811,999 0 811,999 رئيس مجلس اإلدارة صبيح بن طاهر المصري

 811,999 0 811,999 ادارة مجلس عضو خالد بن صبيح المصري

محمدددد بن نجر بن صددددددد ر 

 العتيبي

 عضو مجلس ادارة

6,462,158 0 6,462,158 

عدددلدددي بدددن عدددبدددددالدددرحدددمدددن 

 السبهيين

 عضو مجلس ادارة

0 1,000 1,000 

ادارة مجلس عضو باوزير عبدهللا صالح  0 1,000 1,000 

كميل بن عبد الرحمن سدددددعد 

 الدين

 عضو مجلس ادارة

11,000 10,000 21,000 

 140,317 0 140,317 عضو مجلس ادارة غسان ابراهيم ع يل

 10,793 0 10,793 عضو مجلس ادارة فراج بن منصور أبو اثنين

 5,396 0 5,396 عضو مجلس ادارة فارس الفارس بن سلمان

 1,079 0 1,079 عضو مجلس ادارة *محمد الحميدي بن سمير

 0 - 0 الرئيس التنفيذي محمد بن عبدهللا الح باني

لشؤون نائب الرئيس  سامر سمير هنداوي

 اإلستثمار

0 - 0 

نائب الرئيس للشؤون  فيرغسون جيمس فرانسيس

 المالية 

0 - 0 

 تحوللل الرئيس نائب مصطفى مهرباني**

  االعمال

0 - 0 

م، فأن الجدول 31/12/2016اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس 

 التالي يوضح عدد األسهم المملوكة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم و أوالدهم القصر:

 م.21/4/2016أنتهاء عضويته بإنقضاء الدورة السابقة للمجلس بتاريخ  *

 .م2016 فبراير 1 بتاريخ نائب الرئيس لتنمية الرأس مال البشري والتحول  مهربانيمصطفى  األستاذ تعيين تم **
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  مـجــلـس اإلدارة

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، مصنفين وفقا للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة 

 بالمملكة العربية السعودية .حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 أعضاء المجلس وعضوياتهم في الشركات المساهمة السعودية :

 

للشركة المنعقدة بتاريخ  في اجتماع الجمعية العامة العادية مجموعة أسترا الصناعيةلتم انتخاب مجلس اإلدارة 

عليه فقد تم تضمين هذا ء ولمدة ثالثة سنوات وبنام 22/04/2016والتي بدأت بتاريخ للدورة الجديدة م 21/04/2016

مجلس اإلدارة ء أعضاء وأيضا أسمام 21/04/2016مجلس اإلدارة في دورته السابقة المنتهية في ء أعضاء التقرير أسما

 .م22/04/2016في دورته الحالية التي بدأت اعتبارا من 

  

 المهام اإلسم م
صفة 

 العضوية
 عضوية اللجان العضوية فى الشركات المساهمة األخرى

 المصري طاهر صبيح 1
رئيس 
 المجلس

 شركة أسترا الغذاء.) مقفلة( غير تنفيذي
 تاريخ حتى لجنة المكأفات والترشيحات

 م21/4/2016

 شركة أسترا الغذاء.) مقفلة( غير تنفيذي عضو المصري صبيح خالد 2

 لجنة  متابعة  األداء  واإلستثمار
 من إبتداءً  والترشيحات المكأفات لجنة

 م30/6/2016

 لجنة  متابعة  األداء واإلستثمار اليوجد غير تنفيذي عضو العتيبي نجر محمد 3

 مستقل عضو السبهيين عبدالرحمن علي 4

 التعاونية )عامة(
 إتحاد إتصاالت )عامة(

 شركة اليسر لإلجارة والتمويل )مقفلة(
 شركة نجم لخدمات التأمين )مقفلة(

 ال يوجد

 ال يوجد  .شركة أراكم الطبية مستقل عضو باوزير عبدهللا صالح 5

 غير تنفيذي عضو الدين سعد الرحمن عبد كميل 6
 السياحي. )مقفلة(شركة اإلستثمار  .1
 شركة أسترا الغذاء.) مقفلة( .2

 واإلستثمار  األداء  متابعة  لجنة
 من إبتداءً  والترشيحات المكأفات لجنة
 م30/6/2016

 غير تنفيذي عضو عقيل ابراهيم غسان 7
 شركة التأمين العربية التعاونية .1
 شركة أسترا الغذاء.) مقفلة( .2

 لجنة المراجعة
 واإلستثمارلجنة متابعة  األداء  

 مستقل عضو أبواثنين منصور فراج 8
 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. .1
 الشركة الوطنية للبتروكيماويات .2
 شركة بوان .3

 لجنة  متابعة  األداء  واإلستثمار
 من إبتداءً  والترشيحات المكأفات لجنة
 م30/6/2016

 اليوجد مستقل عضو الفارس فارس سلمان 9

 م21/4/2016حتى تاريخ  لجنة المراجعة

 تاريخ حتى لجنة المكأفات والترشيحات

 م21/4/2016

 *الحميدي محمد سمير 10

 عضو
 حتى تاريخ

21/04/2016
 م

 مستقل

 الشركة السعودية للعدد  و األدوات.)عامة( .1
 شركة دويتشة لألوراق المالية. )مقفلة( .2
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين  .3

 التعاوني. )عامة(

 م21/4/2016حتى تاريخ  المراجعة لجنة

 تاريخ حتى لجنة المكأفات والترشيحات

 م21/4/2016

 م.21/4/2016أنتهاء عضويته بإنقضاء الدورة السابقة للمجلس بتاريخ  *
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  مـجــلـس اإلدارة

( إجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور 5م )2016وبلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام 

 الخاص بكل إجتماع :  

 أعضاء المجلس ونسبة حضورهم من االجتماعات :

 
 االجتماعات األول الثاني الثالث الرابع الخامس الحضور النسبة

 االسم التاريخ م19/01/2016 م21/04/2016 م30/06/2016 م06/10/2016 م11/12/2016

 صبيح بن طاهر المصري حضر حضر حضر حضر حضر 5 100%

 خالد بن صبيح المصري حضر لم يحضر حضر حضر حضر 4 80%

 محمد بن نجر العتيبي حضر لم يحضر حضر حضر حضر 4 80%

 علي بن عبدالرحمن السبهيين لم يكن عضوا يكن عضوالم  حضر حضر لم يحضر 2 66%

 باوزير عبدهللا صالح لم يكن عضوا لم يكن عضوا حضر حضر حضر 3 100%

 كميل بن عبد الرحمن سعد الدين حضر حضر حضر حضر حضر 5 100%

 غسان ابراهيم ع يل حضر حضر حضر حضر حضر 5 100%

 منصور ابو اثنينفراج بن  حضر يحضر لم حضر حضر حضر 4 80%

 سلمان فارس محمد الفارس حضر يحضر لم حضر حضر حضر 4 80%

إنتهاء  1 50%

 العضوية

إنتهاء 

 العضوية

إنتهاء 

 العضوية

 سمير بن محمد  الحميدي لم يحضر حضر

 

 التعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين :

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

 م : 2016أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة خالل عام 

 

 م.21/4/2016بناَء على موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ   م2015مجلس اإلدارة عن العام المالي  عضاءأل مكافأت أيصرف  يتم  لم* 

 

 البـيــان

أعضاء المجلس غير 

التنفيذيين غير 

 المستقلين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين 

 المستقلين

خمسة  من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافأت والتعويضات 

 بما فيهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية

 4,852,407 - - الرواتب والتعويضات

 2,064,559 69,000 132,000 البدالت

 1,728,317 0 0 *المكافآت الدورية السنوية

 - - - الخطط التحفيزية

 302,008   الخدمه نهايه مكافاه

تعويضات ومزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي
- - 

  المشتركة والخدمات  المالية للشؤون الرئيس لنائب سيارة

 التفيذيين لجميع الطبي التامين الى باإلضافة البرامج ومدير
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  لـجـان مجـلـس اإلدارة

وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، قامت الشركة بإعداد الئحة للجنة المراجعة والئحة 

للجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، 

 مساهمين،حيث تحتوي السياسات على اللجان التالية : والتي تم إقرارها من الجمعية العامة لل

 لجنة المراجعة :

، م21/04/2016 بتاريخ والمنتهية السابقة للدورةتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

أحد أعضائها من ذوي الخبرة واالختصاص بالشؤون المالية. وتختص لجنة المراجعة باألشراف على مهام المراجعة 

الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين 

ح أتعابهم السنوية ومتابعة أعمالهم ودراسة مالحظاتهم على القوائم المالية، كما المحاسبين القانونيين ونطاق أعمالهم واقترا

تقوم اللجنة بتقييم ودراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة، وتتضمن 

م معد على أسس سليمة ، كما تقوم بمراجعة القوائمسؤوليات اللجنة أيضا التقييم والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال و

  .والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارةالفصلية المالية 

 قبل نشرها ومراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضهاالفصلية وقد قامت لجنة المراجعة خالل العام باعتماد القوائم المالية 

المحاسب القانوني وتم التأكد بأن القوائم المالية قد تم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية على مجلس اإلدارة حيث ناقشتها مع 

 وأنه ال يوجد مالحظات للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية .

كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة تقرير المراجعيين الداخليين والذي لم يحتوي على مالحظات جوهرية ورفعت تقرير 

 جلس اإلدارة أشارت فيه الى أن الشركة لديها نظام رقابي فعال.لم

 م :2016خالل عام على مدى دورتين ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت أربع إجتماعات 

 على النحو التالي: ،م21/04/2016تاريخ ب والمنتهية للدورة الساب ة لجنة المراجعة تشكيل 

 االسم المهام عدد مرات الحضور الحضورنسبة 

100%  غسان ابراهيم ع يل رئيس اللجنة 2 

 الفارس فارسسلمان بن  عضو اللجنة 2 100%

 سمير عبد العزيز الحميدي عضو اللجنة 1 50%

 م، 19/10/2016 من سنوات، إبتداً  ثالث ولمدة م22/04/2016 في بدأت والتي الحالية للدورة لجنة المراجعة تشكيل

م، وذلك تنفيذاً ألحكام 19/10/2016بموجب قرار إنتخابهم من خالل الجمعية العامة العادية للشركة والتي ع دت بتاريخ 

 ، على النحو التالي:( من نظام الشركات الجديد101المادة )
 االسم المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

100%  غسان ابراهيم ع يل رئيس اللجنة 2 

 الفواز محمد فواز عضو اللجنة 2 100%

 العتي ي سليمان عبدالعزيز عضو اللجنة 1 50%

 

  م تشكيل لجنة مؤقته من قبل مجلس اإلدارة وذلك لغرض المراجعة والتوصية بخصوص النتائج 2016تم خالل العام

اللجنة )غسان ع يل، سلمان الفارس، قبل إعتمادها من مجلس اإلدارة، وكان أعضاء م 2016من عام المالية للربع الثاني 

 م.27/7/2016ت إجتماع واحد بتاريخ علي السبيهين(، وع د
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  لـجـان مجـلـس اإلدارة

ة مجلس وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضويضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من أع

مراجعة و للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلساإلدارة واللجان التابعة له وفقاً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية 

ي ف هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة

 كذلك من مهام ،والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين . ةكبما يخدم مصلحة الشرمعالجتها يفية المجلس وك

  .اللجنة وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة 

 .م2016 عام خالل اجتماعات 4 عقدت والتي ،والمكافآت الترشيحات لجنة لجنة أعضاء أسماء التالي الجدول ويوضح

 م ، على النحو التالي:21/04/2016تاريخ ب المنتهية للدورة الساب ة والمكافآت تشكيل لجنة الترشيحات 

 اإلسم المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

 الفارس فارس سلمان بن  رئيس اللجنة 1 100%

 طاهر المصريصبيح بن  عضو اللجنة 1 100%

 سمير عبد العزيز الحميدي  عضو اللجنة 1 100%

 م، 30/06/2016 من إبتداً   سنوات، ثالث ولمدة  م22/04/2016 في بدأت والتي الحالية للدورة والمكافآت تشكيل لجنة الترشيحات

 على النحو التالي:

 اإلسم المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

 بن منصور أبوثنينفراج  رئيس اللجنة 3 100%

 صبيح المصريخالد بن  عضو اللجنة 3 100%

 كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين عضو اللجنة 3 100%

 لجنة متابعة األداء واالستثمار :

 وتختص اللجنة باعتماد آليات لقياس األداء بهدفضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من أع

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة، ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها 

ترحة ستثمارات المقباألهداف الموضوعة، كما تقوم اللجنة بتقديم تقرير إدارة الشركة السنوي لمجلس اإلدارة، ومراجعة اال

وتحديد أولوياتها واعتماد االستثمارات المقدمة بما يتفق مع صالحيات اللجنة والتوصية لمجلس اإلدارة لالستثمارات التي 

تفوق صالحيتها. كما تقوم اللجنة أيضا بمراجعة الخطة اإلستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من المدير التنفيذي قبل 

س اإلدارة لالعتماد، وأيضا مراجعة الموازنة السنوية للشركة المقترحة من المدير التنفيذي والمدير المالي تقديمها إلى مجل

 قبل رفعها لمجلس اإلدارة. 

 .م2016 عام خالل إجتماعات 3 عقدت والتي واالستثمار، األداء متابعة لجنة أعضاء أسماء التالي الجدول ويوضح

 اإلسم  المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

100%  خالد بن صبيح المصري رئيس اللجنة 3 

100%  محمد بن نجر العتيبي عضو اللجنة 3 

100%  غسان ابراهيم ع يل عضو اللجنة 3 

67.6%  فراج بن منصور أبو اثنين عضو اللجنة 2 

100%  كميل عبد الرحمن سعد الدين عضو اللجنة 3 

سماء أو مهام م بدون أي تغيير في أ30/06/2016إبتداً من   سنوات، ثالث ولمدة م 22/04/2016 في بدأت والتي اللجنة للدورة الحالية تم إعادة تشكيل

 .م21/04/2016المنتهية بتاريخ  أعضاء اللجنة عن الدورة السابقة

 : لجنة الترشيحات والمكافآت
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 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 
م  12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427وفقاَ لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

فقد  قامت الشركة بوضع نظام لحوكمة الشركة وفقا للمادة العاشرة فقرة )ج( من الالئحة ولوائح وسياسات ونظم 

ظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام الحوكمة الداخلية وفقا لمتطلبات باقي مواد الالئحة ووفقا لن

هـ الموافق 16/04/1430األساسى للشركة، وقد تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 

 ما يلي:ما عدا  وتقوم الشركة بتطبيق جميع تلك المعاييرم، 12/04/2009

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة المادة

 السادسة المادة من( ب) الفقرة
 ويتالتص عند التراكمي التصويت أسلوب إتباع يجب

 .الجمعية العامة في اإلدارة مجلس أعضاء الختيار

 للشركة األساسي النظام "سيتم تعديل

خالل وذلك  التراكمي التصويت إستخدامب

 إلتزاماً بما ورد في جمعية العامة ال ادمةال

 ."م2015نظام الشركات 

 السادسة المادة من( د) الفقرة

 الصفة ذوي األشخاص من المستثمرين على يجب

 مثل - غيرهم عن بالنيابة يتصرفون الذين االعتبارية

 في سياساتهم عن اإلفصاح - االستثمار صناديق

 السنوية، ت اريرهم في الفعلي وتصويتهم التصويت

 تضارب أي مع التعامل كيفية عن اإلفصاح وكذلك

 الخاصة األساسية الح وق ممارسة للمصالح جوهري

 .باستثماراتهم

 ذات الجهات من أي من الشركة تستلم "لم

 فصحت سنوية ت ارير أي االعتبارية الصفات

 التصويت". في سياساتهم عن

 عشر الثانية المادة من( ط) الفقرة

 له قيح الذي - االعتبارية الصفة ذي للشخص يجوز ال

 اإلدارة مجلس في له ممثلين تعيين الشركة نظام بحسب

 سمجل في اآلخرين األعضاء اختيار على التصويت -

 .اإلدارة

 من أي يمنح لم للشركة األساسي "النظام

 االعتباريين األشخاص من الشركة مساهمي

 ."اإلدارة مجلس في له ممثلين بتعيين الحق
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 ت مجلس اإلدارة لمتطلبات نظام الحوكمةاإقرار

هيئة السوق المالية والخاصه بنظام التسجيل واإلدارج والئحة حوكمة الشركات، على ضرورة طبقاَ للوائح الصادرة من 

اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن جميع المتطلبات النظامية المذكورة في اللوائح أعاله، عليه يقر المجلس 

 ما يلي:

  وفقا للمعايير واألنظمة المحاسبية  م 2016ديسمبر  31كما في لمجموعة أسترا الصناعية تم إعداد القوائم المالية الموحدة

ألساسي ات والنظام اكللمتطلبات ذات العالقة من نظام الشر الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقا

 .ةكللشر

 الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلية تونُّفذ سليمة أسس على تأُعد الداخلية الرقابة نظم أن. 

 انشاطه مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه. 

  لم يفرض على الشركة  أى عقوبة  أو جزاء أو قيد احتياطى من هيئة السوق المالية أو من أى جهة إشرافية أو تنظيمية

 أو قضائية أخرى.  

  أية أدوات دين صادرة من الشركة. 2016ال توجد خالل عام 

  ال توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم

 في أسهم الشركة. 

  .أن الشركة لم تقم بإصدار أى سندات، وبالتالى لم تقم الشركة بإسترداد أو شراء أو إلغاء ألدوات دين قابلة لإلسترداد 

 وق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات ال يوجد في الشركة أي حق

 م. 2016حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

   .ال يوجد أى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أى حقوق فى األرباح 

  أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير  %5بالغ من مساهمين يمتلكون نسبة لم تستلم الشركة أي

 ملكيتهم في الشركة .
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 الــــــخــــاتــــمــــة

 

وينتهز مجلس اإلدارة  هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين بالشركة والمساهمين والعمالء 

لحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له األثر الكبير فى تحقيق المزيد من التقدم واإلزدهار والموردين والجهات ا

 للمجموعة وشركاتها التابعة. 

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

 مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


