
 

 

2102تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________ ________________________ 

 1 م 2102تقرير مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة عن العام المالي    

 

 مـحـتـويـات الـتـقــريـر   
 

 

 2مـــــقـــــــدمة                                                                                     

 3م                                                            2012أداء المجموعة خالل عام 

 6أنشطة واستراتيجية الشركة                                                                   

 7الشركات التابعة                                                                                  

 11                         م                                         2012التطورات خالل عام 

 11معلومات مالية                                                                                  

 16التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة         

 17سياسة توزيع األرباح                                                                          

 11                                                                      المجموعةب هيكل الملكية

 19                              مجلس اإلدارة                                                     

 21لجان مجلس اإلدارة                                                                            

 32                                                                          نظام حوكمة الشركات

 21مجلس اإلدارة                                                                          إقرارت

 25الخاتمة                                                                                            



_________________________ ________________________ 

 2 م 2102تقرير مجلس اإلدارة الى الجمعية العامة عن العام المالي    

 

 

 المنتهيةادارة شركة مجموعة أسترا الصناعية للسنة المالية تقرير مجلس    

 م  2012ديسمبر  31 

 

  المحترمين      مجموعة أسترا الصناعية مساهمي  السادة  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

 مقدمة ،،،
 

للعام المالي  تهااوإنجازمجلس اإلدارة أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء المجموعة  يتشرف 

كافة نشاطاتها التطور المستمر في أداء الشركة في  يستعرض من خاللهوالذي  ،م 2102ديسمبر  10المنتهى في 

ويظهر دورها في تطوير القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية  تها داخل المملكة وخارجها.اوإستثمار

النمو الواعد واألمثل من خالل دعم الصناعة الوطنية وتحقيق   طنيويساهم بفاعليه في تعزيز االقتصاد الو

 .للمساهمين

 

محلياً وعالمياً،  واالقتصاديمكانتها على المستوى الصناعي  رفع قيمتها وفي  وقد إستمرت الشركة          

المتركزة إستراتيجيتها  نهجها و تمشياً مع قدما  كبيرة  بفضل من هللا قطع أشواط مجموعة أسترا الصناعية استطاعتو

المنتجات وقاعدة العمالء وأسواق تغطي رقعة جغرافية  كبير فيالمجموعة تنوع  ولدى ،اعيفي اإلستثمار الصن

. وتمكنت المجموعة من اإلستمرار في توسيع و تطوير منتجاتها و إنتشارها داخل المملكة و خارجها مما أدى واسعة

م، بلغت 2102خالل العام لاير مليار  0,1غير مسبوقة وصلت الى متميزة و إلى تحقيق الشركة مبيعات بمستويات 

مما يساهم في تنمية إقتصاد المملكة و تنمية الصادرات من خالل  من إجمالي مبيعات الشركة %11الصادرات نسبة 

في كثير من دول  الحالية و السياسية من التقلبات اإلقتصادية وعلى الرغم توطين الصناعة و توفير فرص العمل.

 ا إال أن المجموعة تمكنت من تفادي معظم اآلثار السلبية لهذه التقلبات على أدائها.افريقيالشرق األوسط و شمال 
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 م  2012أداء المجموعة خالل عام 

 

في  لاير ار( ملي0,1)تحقيق نمو قياسي في المبيعات حيث بلغت م في 2102تمكنت المجموعة خالل عام   

في حين بلغ   %(،8) وبنسبة ( مليون لاير001بزيادة قدرها ) ، أي2100في عام  لاير ار( ملي0,1مقارنة بـ ) م2102

مليون لاير  (1.1) قدره بإنخفاض ، أي2100مليون لاير في عام  (218)مليون لاير مقارنة بـ  (243)صافي الربح

 . م2100لاير في عام  (3.35)لاير مقارنة بـ  (3.27)خالل العام الحالي  وقد بلغت ربحية السهم %(.2)وبنسبة 

 

في حين  ة،خصصتكيماويات المالو  الى زيادة مبيعات قطاع األدوية بشكل عام رتفاع في المبيعاتويعود اإل 

 وزيادة مصاريف مصنع التنمية ةخصصتالم كيماوياتالالربح في قطاع  هوامشيعود إنخفاض األرباح الى إنخفاض 

 .التجريبي مع إقتراب بدء التشغيل للحديد في العراق
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 يوضح الجدول التالي خالصة أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات الخمس األخيرة:

 )مليون لاير (

 2012 2011 2010 2009 2001 )بالرياالت السعودية(

 28375 18842 18971 18111 18119 الموجودات المتداولة

 18201 18121 911 631 223 الموجودات غير المتداولة

 3,513 2,963 28119 28075 18712 الموجودات إجمالي

 18375 853 119 322 233 المطلوبات المتداولة

 351 277 325 127 10 المطلوبات غير المتداولة

 1,157 1,833 18715 18626 18139 حقوق الملكية

 3,513 2,963 28119 28075 18712 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 213 248 259 201 116 صافى األرباح

 3.3 3.4 375 271 2777 ربحية السهم ) لاير (

  

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

 )مليون لاير (                                                                                                                                                                                               

 البيان 2008 2009 2010 2011 2012

 المبيعات 991 18012 18121 1,382 1,496

 تكلفة المبيعات 572 510 635 832 878

 مجمل الربح  119 162 115 550 618

 

ويوضح الجدول التالي وصف ألنواع النشاط الرئيسية للمجموعة وتأثيره على حجم أعمال المجموعة وإسهامه في 

   )مليون لاير(                                                                                                      م :    2012نتائج عام 

 النسبة في اإلجمالي صافي الربح النسبة في اإلجمالي اإليرادات  النشاط

 %71 172 %13 656 األدوية

 %27 65 %37 517 الكيماويات المتخصصة

 %5 13 %20 291 و الطاقة الصناعات الحديدية

  % -3 -7  -  - الشركة القابضة وأخرى

 18196 المجموع

 

100% 213 100% 
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 وفيما يلي رسم بياني يوضح مساهمة كل من القطاعات التي تعمل بها المجموعة في اإليرادات وصافي الربح

                                                

 

 م  2012المجموعة لعام التحليل الجغرافى لمبيعات  التالي الرسم البيانيكما يوضح 

 

 اإليرادات صافي الربح
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 أنـشـطـة الـشــركـة

 
تتمتع استرا الصناعية بتنوع أعمالها من خالل الصناعات المختلفة التي تعمل بها مما يمكن الشركة من  

مع نمو متوازن في األرباح. وباإلضافة إلى ذلك فإن تنوع أعمال ومنتجات وأسواق الحصول على تدفق مستمر للنقد 

وتخفيض اآلثار السلبية للتقلبات   الشركة بصورة خاصة قد ساعد في المحافظة على استقرار النتائج المالية

االستثمار في نشاطات حو مالية ، وستستمر استرا الصناعية نوانعكاساتها على نتائج الشركة ال والسياسيه االقتصادية

صناعية أخرى مساندة ومكملة ألنشطتها الحالية للحصول على أفضل مستويات التنوع االقتصادي االستثماري 

 وتوزيع المخاطر.

 

 

  إستراتيجية الشركة

 
تهدف استراتيجية استرا الصناعية إلى تعزيز موقعها بمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا كمجموعة  

صناعية رائدة ، وتسعى الشركة لتحقيق ذلك عن طريق دعم وتنمية أعمالها الحالية باإلضافة إلى االستثمار في 

االستثمارات التي تجلب تدفقاً مستقراً التوازن بين  وضع مالي راسخ باإلضافة الىصناعات جديدة والمحافظة على 

 للنقد وتلك التي توفر فرص نمو مرتفع .

 

واء  عن طريق اإلندماج أو اإلستحواذ مع شركات جديدة أو التوسع في سكما تتبنى الشركة إستراتيجية النمو  

الفرص التي تحقق التوازن بين المشاريع المرتبطة بأنشطة الشركة الحالية، بما يضمن توزيع المخاطر واإلستثمار في 

 .العوائد والمخاطر
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 الـشــركـات الـتـابـعــة 

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

 :نسبة الملكية و النشاط األساسي لكل شركة 

 نسبة الملكية  الشركة التابعة

 %100 تبوك للصناعات الدوائيةة كشر

 %100 أسترا لمركبات اللدائن المحدودةة كرش

 %100 شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات

 %100 شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة

 %51 شركة مصنع التنمية للحديد

 %76 شركة أسترا الطاقة

 %60 شركة أسترا للتعدين

 

 : تبوك للصناعات الدوائيةة كشر 

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها  0991هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

مليون لاير سعودي ، ويتكون نشاطها األساسي من تطوير وإنتاج األدوية والمستلزمات  011ويبلغ رأس مالها 

 توزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية .  والمنتجات الطبية وتسويق و

 

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيوياً ألدوية   

رية لبراءات اختراع وعالمات تجارية مسجلة سا مالكهانتهت برائة اختراعها) ادوية جنيسة( أو مرخصة من شركات 

صلب وشبه صلب وسائل وحقن . وتعتبر  المفعول) أدوية مرخصة( . ويتم انتاج هذه المستحضرات الطبية على شكل

 تبوك الدوائية ثاني أكبر شركة صناعية إلنتاج األدوية بالمملكة العربية السعودية .

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

المستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها 
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األصلية . وتتمتع  شركة تبوك الدوائية بعالمات تجارية قوية في السعوديه ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  

لى السمعة القوية لتبوك الدوائية باإلضافة إلى الجودة العالية  لمستحضراتها الدوائية حيث يعود ذلك بشكل أساسي إ

ها من خالل مصنعيها الموجودين في المملكة العربية وشبكة التسويق الداخلية واإلقليميه . وتمارس تبوك الدوائية انتاج

 . السعودية وجمهورية السودان

 

   : المحدودة )أسترا بوليمرز(أسترا لمركبات اللدائن ة كرش  

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها  0991هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

مليون لاير سعودي ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في انتاج مركبات اللدائن والملونات البالستيكية  21.1ويبلغ رأسمالها 

 ية األخرى .  والمضافات البالستيك

 

ذات الجودة العالية البالستيكية وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق األوسط للملونات   

والمضافات والتي من شأنها تحسين خواص المنتجات البالستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية  التي يتم 

بالعمالء . و تمارس أسترا بوليمرز انتاجها من خالل مصانعها  تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة

   . وتركيا ات العربية المتحدةالموجودة في كل من المملكة العربية السعودية )الدمام و رابغ(  واإلمار

 

     

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

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها  0991تأسست عام هي شركة ذات مسؤولية محدودة 

مليون لاير سعودي ، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراعية والحشرية واألسمدة  88ويبلغ رأسمالها 

 الكيماوية .
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أنحاء المملكة العربية السعودية  تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع 

، وتمارس ، كما أن مبيعاتها تمتد ايضا الى معظم دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة 

 المملكة العربية السعودية وتركيا .أسترا كيم انتاجها من خالل مصنعيها الموجودين في 

 

 

 :ألنظمة المباني المحدودة  شركة المصنع العالمي    

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها  0991هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

تشييد المباني والهياكل تصنيع و تصميم و مليون لاير سعودي ، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في  11ويبلغ رأسمالها 

اإلضافة الى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، فإن الصناعية الحديدية . ب

مبيعاتها تمتد ايضا الى معظم دول الشرق األوسط وشمال افريقيا ، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية 

 مشاريع الصناعية .لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وال

 

وباإلضافة إلى نشاطها األساسي المتمثل في تزويد عمالئها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي  

بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العمالء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب 

فيما يتعلق  ةولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشركواإلشراف واألعمال المدنية والتنسيق مع المقا

بالطريقة المثلى لتكامل أنظمتهم مع الهياكل الحديدية الجاهزة ، ويتواجد معظم عمالء الشركة في المملكة العربية 

المتواجدين في ولدى الشركة مصنعيها  خارج المنطقة السعودية ودول الخليج العربي كما أنها تنفذ بعض المشاريع

 الرياض والجبيل.

 

  :شركة مصنع التنمية للحديد       

مليون دوالر أمريكي،  يتمثل  18م في األردن ويبلغ رأس مالها  2111هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

نشاطها في صناعة الحديد واالستيراد والتصدير حيث تمتلك مصنع تحت اإلنشاء في مدينة البصرة في العراق إلنتاج 
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ألف طن من حديد  111ألف طن من الكتل الحديدية و  111الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 

وقد تم اإلنتهاء من انشاء المصنع  و التشغيل التجريبي لخطوط الدرفلة بنجاح. أما خطوط الصهر فإن التسليح. 

 الشركة بإنتظار اإلنتهاء من تشغيل محطة الكهرباء للبدء بالتشغيل التجريبي. 

 

  : شركة أسترا الطاقة 

دوالر أمريكي  حيث  1,410م في األردن ويبلغ رأس مالها  2101هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

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

جودة داخل مصنع التنمية للحديد لتزويد مصنع تمتلك الشركة محطة كهرباء موحيث في جمهورية العراق  الرئيسي

 التنمية بالطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيله .

 

 : أسترا للتعدينشركة 

حيييث يتمثييل نشيياطها فييي   مليييون لاير 0م ويبلييغ رأس مالهييا  2100هييي شييركة ذات مسييؤولية محييدودة تأسسييت عييام 

المصانع الالزمة ليذلك. وال يوجيد ليدى الشيركة نشياط فعليي األستكشاف عن الخامات و المعادن داخل المملكة و إنشاء 

 .حيث التزال في طور اإلستكشاف و دراسة الفرص المتاحة
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 م  2012التطورات خالل عام 

 

 اإلستثمارات:     

  -التوسعات التالية : بعمل م  2102وتمشيا مع سياسة الشركة في توسيع أعمالها فقد قامت الشركة خالل عام  

 

  و المنتجات تستمر شركه تبوك للصناعات الدوائيه في إنشاء مصنعها الجديد في الدمام إلنتاج الحقن الطبيه

تبوك  ةمدينالواقع في وتوفير طاقه إضافيه في المصنع  ،والذي من شأنه التخصص في هذا النشاطاألخرى 

 الطلب في السوق على منتجات الشركه األخرى.     ةلمقابل

  لمصنع شركة التنمية للحديد والتي تقوم بإنشاء مصنع في  يجري العمل على توفير الطاقة الكهربائية الالزمة

ألف طن سنويا ، حيث سيستخدم  111البصرة في العراق لصهر الحديد وانتاج الكتل الحديدية بطاقة تبلغ 

ألف طن  111سه بطاقة قدرها الجزء الرئيسي من هذا المنتج في تصنيع قضبان التسليح في المصنع نف

سنويا. ويهدف هذا المصنع إلى مقابله الطلب الكبير والمتزايد على حديد التسليح في العراق نظرا للحاجة 

وقد تم اإلنتهاء من انشاء المصنع  و التشغيل التجريبي لخطوط  .إلعمار وإنشاء وتطوير البنية التحتية 

ركة بإنتظار اإلنتهاء من تشغيل محطة الكهرباء للبدء بالتشغيل الدرفلة بنجاح. أما خطوط الصهر فإن الش

 التجريبي. 

 فيه خالل عام  بدأتمصنع في مدينة الجبيل الذي  تطوير بإكمالشركة المصنع العالمي ألنظمة المباني  تقوم

 طن للمرحلة األولى منه ، والذي سيساعد في خدمة العمالء في 12,000م  بطاقة انتاجية قدرها 2101

 يتصاعد تدريجيا .وم 2102في اإلنتاج بنهاية عام  اءبد وقد  ،المنطقة الشرقية والدول الخليجية المجاورة

  م من انشاء مصنع جديد تابع لشركة أسترا لمركبات اللدائن في 2100إنتهت المجموعة في شهر ديسمبر

ها باإلضافة لمصنعي الدمام ودبي ليصبح المصنع الرابع للمنتجات نفس حيث بدأ التشغيل التجاريمدينة رابغ 

هدف المصنع الجديد تلبية احتياجات عمالء الشركة في المنطقة الغربية باإلضافة الى التصدير وي ،وتركيا 

طن سنويا   01111بية واألفريقية. وتقوم الشركة حاليا  بالعمل على رفع طاقة المصنع بواقع ولألسواق األور

طن سنويا و المقرر اإلنتهاء من التوسعة في النصف الثاني من عام  01111البالغة  الحالية إضافة الى طاقته

 م.2101
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 تطوير البنية الداخلية:        

 قامت الشركة بإتخاذ اإلجراءات التالية بهدف تدعيم البنية الداخلية لشركات المجموعة:      

 

 ( نظام تخطيط المواردSAP:)  تم اإلنتهاء من الجزء الرئيسي لتطبيق هذا النظام حيث ترتبط الشركة

القابضة والشركات التابعة داخل المملكة وخارجها بنظام إداري و محاسبي واحد بهدف اإلرتقاء لعمليات 

 اإلنتاجية والبيعية والمحاسبية وإصدار التقارير وإحكام الرقابة.التخطيط وإدارة العمليات 

وبشكل خارج المملكة  تأسيس شبكة بمواصفات فنية كافية إلستعياب تبادل وتخزين المعلومات داخل وكما تم 

خارج مدينة الرياض لضمان أستمرارية العمل في  تقنيموقع مع توفر مستمر خالل األربع وعشرين ساعه، 

 حال وقوع كوارث ال سمح هللا.

 

 :ياسات وإجراءات العمل في جميع شركات المجموعة تم مراجعة وتحديث س نظام سياسات وإجراءات العمل

لتسيير األعمال ومواكبة التطور الحاصل في البنية الداخلية والتمشي مع الضوابط والتعليمات الرسمية 

 ومتطلبات خدمة العمالء وإحكام الرقابة. 

 

 :اسات وإجراءات  تم تطوير نظام حديث للقوى البشرية يشمل السي نظام سياسات وإجراءات القوى البشرية

تعزيز إمكانية شركات المجموعة  العمل والمميزات. وتم بناء هذا النظام بناء على مسح السوق بهدف

إستقطاب النوعية المطلوبة من الموظفين واإلحتفاظ بهم إلهمية ذلك في تحقيق الجودة النوعية ورفع 

 اإلنتاجية وتحقيق األهداف اإلستراتيجية.

 

  :واضحه للسعودة ويتم مراجعتها وتدعيمها لضمان عدم  هالمجموعة منذ إنشائها خططورت السعودة

بخصوص السعودة وإنما تجاوزها بحيث تشارك العناصر الوطنية التوقف عند مقابلة التعليمات الرسميه 

الطموحة بفعاليه في جميع المستويات الوظيفية لدى شركات المجموعة. ويقوم مجلس اإلدارة بإعتماد خطه 

مفصله لكل شركة من بداية كل عام ومراجعة التنفيذ مقابل األهداف كل ثالثة أشهر، كما أن تحقيق الخطه 

اف الرئيسية لجميع رؤساء الشركات. وقد أتت هذه الجهود ثمارها حيث حققت إثنتين من هو أحد األهد
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شركات المجموعة النطاق الفضي في السعودة حسب تعريف وزارة العمل بينما تجاوزت جميع الشركات 

 األخرى النسبة الالزمة للنطاق األخضر.

لدى الشركة القابضة لتمكين العنصر النسائي  كما قامت المجموعة بإستحداث قسم نسائي يتم إدارته مركزيا  

 من المشاركة في عمليات الشركات بأقسامها المختلفة بما يتناسب مع التطلعات والضوابط اإلجتماعية.

 

 :تحرص المجموعة أن تكون عنصرا  فعاال  لخدمة المجتمع وذلك عن طريق  المسؤولية اإلجتماعية

 ميع مرافق شركاتها.الكفاءات الوطنية للعمل في جإستقطاب 

كما تقوم المجموعة بدعم الكثير من النشاطات اإلجتماعية الهادفه الى تدريب النساء واألطفال وذوي 

اإلجتياجات الخاصه في المجتمع واإلرتقاء بإمكانياتهم المهنية ومساعدتهم في مقابلة شؤون الحياه. كما 

 يب المجتمع من إنتشاؤ المخدرات.شاركت المجموعة في دعم نشاطات التوعية الهادفه لتجن
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 مـعـلـومـات مـالـيـة 

 

 المديونية اإلجمالية للمجموعة وشركاتها التابعة : 

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

قروض قصيرة أجل يستحق سدادها خالل عام بحد أقصى.  ويوضح وتوسعاتها المستقبلية علما  أن جميع القروض 

                                           )لاير سعودي(                                                                                         . م  2102الجدول التالي حركة القروض خالل عام 

في  الرصيد  الشركة

بداية السنة 

10/10/2012 

السحوبات خالل 

 السنة )صافي(

المسدد خالل 

 السنة

رصيد نهاية السنة 

10/02/2012 

 شركة مجموعة أسترا الصناعية )القابضة(
209,500,000 443,000,000 209,500,000 443,000,000 

 شركة تبوك للصناعات الدوائية 
86,000,000 248,935,709 86,000,000 248,935,709 

 شركة أسترا لمركبات اللدائن
1,897,805 13,897,482 1,897,805 13,897,482 

 شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية
44,607,724 147,624,745 

 

44,607,724 147,624,745 

 

 129,429,700 شركة المصنع العالمي ألنظمة المباني

 

144,089,924 129,429,700 144,089,924 

 شركة مصنع التنمية للحديد
49,222,946 18,976,394 49,222,946 18,976,394 

 اإلجمالي
520,658,175 

 

1,016,524,253 

 

520,658,175 

 

1,016,524,253 

 

  : المدفوعات النظامية للمجموعة وشركاتها التابعة 

 )لاير سعودي (                                        م .  2102فيما يلي جدول يوضح المدفوعات الحكومية خالل عام  

 الجهة الحكومية القيمة )لاير سعودي(

1,111 
 الهيئة العامة لإلستثمار

400,000 
 السوق المالية السعودية )تداول(

35,935,779 
 مصلحة الزكاة وضريبة الدخل

0,120,411 
 زاتاتصديقات وجو

1,921,811 
 التأمينات اإلجتماعية

90,442 
 رخص بلدية

358,035 
 مصاريف تسجيل 

44,133,173 
 المجموع
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  معها والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها :         التعاملالجهات التي تم 

نشأت هذه التعامالت نتيجة النشاط العادي واألساسي للمجموعة وتتم هذه التعامالت وفق شروط التعامل مع 

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

                                                

 ي(سعود)لاير                                                                   -: التعامالتاإليرادات الناتجة عن هذة  –أ   

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

 مبيعات مباشرة 1,994,955 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري مبيعات ادوية  مستشفى األمير فهد بن سلطان

مجموعة منير سختيان  مباشرةمبيعات  10,975,671 السيد/غياث سخيتان مبيعات ادواية   

الشركة العربية للتموين 

فرع اإلنشاءات -والتجارة    

 مبيعات مباشرة 185,000 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري  مباني حديدة

 مبيعات مباشرة 2,899,542 السادة صبيح المصري وخالد المصري و غياث سخيتان مبيعات ادوية  شركة مصنع الكندي لألدوية 

حديدية مباني  شركة استراء الغذاء   مبيعات مباشرة 2,088,118 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري 

  18,223,627 اإلجمالي

 

 

 )لاير سعودي(                                                                 -:  التعامالتالمصروفات الناتجة عن هذه  –ب  

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

أعمال  &  خدمات انترنت شركة نور نت لالتصاالت

 مدنية

السادة صبيح المصري وخالد 

 المصري 

 سنوي 3,007,293

فرع   -شركة أسترا الغذاء  

 النقليات

 مصروف نقل بضائع

 

السادة/ صبيح المصري وخالد 

 المصري

 شراء مباشر 019,411

الفرع -استراء الغذاء شركة 

 التجاري

السادة/ صبيح المصري وخالد  شراء منتجات غذائية

 المصري

 شراء مباشر 1,190,181

الشركة العربية للتموين والتجارة  

فرع االنشاءات  –  

مصروف تركيب واصالح 

 انشاءات حديدية

 

السادة/ صبيح المصري  وخالد 

 المصري

 شراء مباشر 144,017

  6,852,580 اإلجمالي

 

 )لاير سعودي(                                                                                                  -:  التنمية تمويل–ج  

 القيمة اسم عضو المجلس ذو العالقة نوع المصروف  اسم الجهة

 *تمويل شركة المسيرة الدولية

 

وخالد السادة/ صبيح المصري  

 المصري

00,919,920 

لتمنية تم منح قروض من أسترا الصناعية والمسيرة بنسبة وتناسب من ملكيتهم في شركة التنمية. المبلغ أعاله يمثل حصة المسيرة من تمويل شركة ا  * 

              فيها. ملكيتهاكة التنمية بناء على نسبة على حصة ملكيتهم، كما تحصل أسترا الصناعية على إيراد تمويل من شر اء  نب
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 التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة

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

على مشاريع قائمة بناء على الجدوى  والمساندة ألنشطتها الحالية سواء في إنشاء مشاريع جديدة او اإلستحواذ

 اإلقتصادية لهذه المشاريع وتكاملها مع أنشطة الشركة القائمة . 

 

 : فقد تم حصرها في التالي اتها التابعةكوشر مجموعةلمخاطر المتعلقة بأعمال الوبالنسبة ل

 

 على األسواق المحلية واإلقليمية .  العالمي وماله من تأثيرات عدم إستقرار اإلقتصاد 

  تشريعات والمعايير.الحكومية والالقوانين 

 مخاطر التشغيل العامة. 

 ثر تشدداً.كالمخاطر البيئية واحتمال فرض قوانين بيئية أ 

 . التغيرات في القوانين واألنظمة في البلدان التي تعمل بها الشركة 

  رات في أسعار الصرفقيمة االدوات المالية بسبب التغيمخاطر العمالت وتمثل المخاطر الناتجه عن تذبذب. 

  من أهم العناصر  هذه القياداتيعمل على إدارة الشركة وشركاتها التابعة نخبة من أفضل الكفاءات واستمرار

 المؤثرة في تطور وإستمرار الشركة . 

 تشغيل مصنع العراق. تأخر 
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 احـع األربـوزيـة تـاسـيـس

 

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

 والمخصصات واإلحتياطيات األخرى كالتالي:

 

  ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيب متى بلغ ينظام% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي 01يتم تجنيب ،

 اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 

  ختياريمن األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إ  %1للجمعية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب 

 وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 

  من رأس المال المدفوع إما نقدا أو أسهم مجانية فى حالة 1يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل %

 موافقة الجمعية العامة عليها.

 

  ت أعضاء مجلس اإلدارة وبما ال يزيد عن آ% من الباقى بعد ذلك من األرباح لمكاف01تخصص نسبة قدرها

 مائتى ألف لاير لكل عضو.

 

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

 توزيع نقدي أو أسهم مجانية كحصة إضافية من األرباح أو ترحل للسنوات التالية. المساهمين سواء كان
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 هيكل الملكية بالمجموعة 

% من رأسمال المجموعة كما في 5فيما يلى قائمة بأسماء المساهمين الذين يملك كل منهم أكثر من  

 م : 31/12/2012

 عدد األسهم المقر أسم المساهم

 المباشرة

األسهم غير عدد 

 المباشرة

إجمالى عدد األسهم 

المباشرة والغير 

 مباشرة

نسبة التملك المباشرة 

 والغير مباشرة

 % 43.8 32,473,165 - 32,473,165 الرياض الشركة العربية للتموين والتجارة

 8.% 07 5,987,000 - 5,987,000 الخبر محمد بن نجر بن صقر العتيبي

 % 40.7 30,193,547.63 *29,441,253.63 752,294 تبوك صبيح بن طاهر المصري

 % 6.12 4,536,499.37 *3,784,205.37 752,294 تبوك خالد بن صبيح المصري

 *تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء 7

، 10/02/2102التنفيذية كما في وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  

وزوجاتهم و أوالدهم  فأن الجدول التالي يوضح عدد األسهم المملوكة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 :القصر

عدد األسهم في  الصفة اإلسم

 م 31/12/2011

عدد األسهم في  التغير

 م 31/12/2012

 752,294 - 752,294 رئيس مجلس اإلدارة صبيح بن طاهر المصري

 752,294 - 752,294 نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد بن صبيح المصري

 5,987,000 244 5,987,244 عضو مجلس ادارة محمد بن نجر بن صقر العتيبي

 2,469,600 - 2,469,600 عضو مجلس ادارة غياث منير السختيان

 10,500 - 10,500 عضو مجلس ادارة كميل بن عبد الرحمن سعد الدين

 92,111 12,111 60,000 عضو مجلس ادارة غسان ابراهيم عقيل

 10,000 - 10,000 عضو مجلس ادارة فراج بن منصور أبو اثنين

 0,111 -   1,000 عضو مجلس ادارة سمير محمد عبد العزيز الحميدي

 5,000 - 5,000 عضو مجلس ادارة سلمان فارس محمد الفارس

 01,988 01,988 - الرئيس التنفيذي القويزخالد بن عبد الرحمن 

 

% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار 1لم تستلم الشركة أي بالغ من مساهمين يمتلكون نسبة  كما

 ملكيتهم في الشركة .  نسبة التنفيذيين بتغيير 
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 مـجــلـس اإلدارة

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

 الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .

 

 : أعضاء المجلس وعضوياتهم في الشركات المساهمة السعودية 

 

 العضوية فى الشركات صفة العضوية المهام اإلسم م

 المساهمة األخرى

 عضوية اللجان

رئيس مجلس  صبيح بن طاهر المصري 1

 اإلدارة

غير تنفيذي/ 

 غير مستقل

 لجنة المكأفات والترشيحات مقفلة( شركة أسترا الغذاء.)

نائب رئيس  خالد بن صبيح المصري 2

 مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/ 

 غير مستقل

 اإلستثمارمتابعة  األداء  و لجنة  مقفلة( شركة أسترا الغذاء.)

بن صقر محمد بن نجر  3

 العتيبي

تنفيذي/ غير  عضو

 غير مستقل

 اإلستثمارمتابعة  األداء  و لجنة  اليوجد

تنفيذي/ غير  عضو غياث منير السختيان 1

 غير مستقل

  اليوجد

غير تنفيذي/  عضو كميل عبد الرحمن سعد الدين 5

 غير مستقل

 )مقفلة( .السياحيشركة اإلستثمار  .0

 مقفلة( )شركة أسترا الغذاء. .2

 اإلستثمارمتابعة  األداء  و لجنة 

غير تنفيذي/  عضو غسان ابراهيم عقيل 6

 غير مستقل

 لجنة المراجعة شركة التأمين العربية التعاونية

 لجنة متابعة  األداء  و اإلستثمار

غير تنفيذي/  عضو فراج بن منصور أبو اثنين 7

 مستقل

 .الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري .0

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات  .2

 شركة بوان )مقفلة( .1

 اإلستثمارمتابعة  األداء  و لجنة 

سمير محمد عبد العزيز  1

 الحميدي

غير تنفيذي/  عضو

 مستقل

 )مقفلة( .و األدوات الشركة السعودية للعدد  .0

 شركة دويتشة لألوراق المالية. )مقفلة( .2

 لجنة المراجعة

 لجنة المكأفات والترشيحات

غير تنفيذي/  عضو سلمان فارس محمد الفارس 9

 مستقل

 لجنة المراجعة .)مقفلة(شركة المستثمر

 لجنة المكأفات والترشيحات
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وفيما يلي جدول يوضح ، ( إجتماعات1م  )2102وبلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام 

  سجل الحضور الخاص بكل إجتماع : 

 

 حضورهم من االجتماعات :أعضاء المجلس ونسبة 

   األول الثاني الثالث الرابع الحضور النسبة

  17/12/2012  17/10/2012  21/05/2012  19/02/2012  التاريخ 

 السيد / صبيح بن طاهر المصري حضر حضر حضر حضر 1 100%

 السيد / خالد بن صبيح المصري حضر حضر حضر حضر 1 100%

 محمد بن نجر العتيبيالسيد /  حضر حضر - حضر 1 41%

 السيد / غياث سختيان حضر حضر حضر حضر 1 100%

 السيد / كميل بن عبد الرحمن سعد الدين حضر حضر حضر حضر 1 100%

 السيد / غسان ابراهيم عقيل حضر حضر - حضر 1 41%

 السيد / فراج بن منصور ابو اثنين حضر حضر حضر حضر 1 100%

 السيد / سمير بن محمد  الحميدي حضر حضر حضر حضر 1 100%

 السيد / سلمان فارس محمد الفارس حضر حضر حضر حضر 1 100%

 

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

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

 م : 2012التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة خالل عام 

 

 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

 4,894,379 75,000 - الرواتب والتعويضات

 - 87,000 174,000 البدالت

 2,485,500 600,000 1,200,000 المكافآت الدورية السنوية

 - - - الخطط التحفيزية

تعويضات ومزايا عينية أخررى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي

 سيارة لكل من الرئيس التنفيذي ونائبيه - -
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 س اإلدارةـلـان مجـجـل

 

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

حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم المراجعة والئحة للجنة الترشيحات والمكافآت، 

  وأسلوب عمل اللجنة، والتي تم إقرارها من الجمعية العامة للمساهمين،حيث تحتوي السياسات على اللجان التالية :

 

 : لجنة المراجعة 

أعضائها من ذوي الخبرة تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، أحد  

  واالختصاص بالشؤون المالية وهم كالتالي :

 االسم المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

 غسان ابراهيم عقيل رئيس اللجنة 1 100%

 الفارس فارسسلمان بن  عضو اللجنة 1 100%

 سمير عبد العزيز الحميدي عضو اللجنة 1 100%

 

وتختص لجنة المراجعة باألشراف على مهام المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها ومتابعة تطبيق اإلجراءات  

التصحيحية للمالحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ونطاق أعمالهم واقتراح 

القوائم المالية، كما تقوم اللجنة بتقييم ودراسة السياسات أتعابهم السنوية ومتابعة أعمالهم ودراسة مالحظاتهم على 

تقييم الالمحاسبية المستخدمة وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة ، وتتضمن مسؤوليات اللجنة أيضا 

المرحلية والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال ومعد على أسس سليمة ، كما تقوم بمراجعة القوائم المالية 

  .والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة

 

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

عدادها السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة حيث اجتمعت مع المحاسب القانوني وتأكدت بأن القوائم المالية قد تم ا

 وفقا للمعايير المحاسبية وأنه ال يوجد مالحظات للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية .

 

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

 فعال.ورفعت تقرير لمجلس اإلدارة أشارت فيه الى أن الشركة لديها نظام رقابي 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت : 

 كالتالي:تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم  

 اإلسم المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

 الفارس فارس سلمان بن  رئيس اللجنة 0 100%

 صبيح بن طاهر المصري عضو اللجنة 0 100%

 سمير عبد العزيز الحميدي  عضو اللجنة 0 100%

  

وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وفقاً للمعايير المعتمدة،  

ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن  للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلسوالمراجعة السنوية 

بما يخدم معالجتها يفية التغيرات التي يمكن إجراؤها ، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وك

والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين  كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات  . ةكمصلحة الشر

  .آت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة لتعويضات ومكاف

 

 : لجنة متابعة األداء واالستثمار 

 تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين وهم كالتالي : 

 اإلسم  المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

 خالد بن صبيح المصري رئيس اللجنة 8 100%

 محمد بن نجر العتيبي عضو اللجنة 4 84.1%

 غسان ابراهيم عقيل عضو اللجنة 8 100%

 فراج بن منصور أبو اثنين عضو اللجنة 4 84.1%

 كميل عبد الرحمن سعد الدين عضو اللجنة 8 100%

 

وتختص اللجنة باعتماد آليات لقياس األداء بهدف مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة والشركات التابعة، 

ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها باألهداف الموضوعة، كما تقوم اللجنة بتقديم تقرير 

وتحديد أولوياتها واعتماد االستثمارات المقدمة ستثمارات المقترحة إدارة الشركة السنوي لمجلس اإلدارة، ومراجعة اال

كما تقوم اللجنة أيضا  .بما يتفق مع صالحيات اللجنة والتوصية لمجلس اإلدارة لالستثمارات التي تفوق صالحيتها

س اإلدارة لالعتماد، بمراجعة الخطة اإلستراتيجية السنوية للشركة والمقترحة من المدير التنفيذي قبل تقديمها إلى مجل

 وأيضا مراجعة الموازنة السنوية للشركة المقترحة من المدير التنفيذي والمدير المالي قبل رفعها لمجلس اإلدارة. 
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 ات الصادرة عن هيئة السوق المالية حوكمة الشرك الئحة

 

فقد   م 02/00/2118هـ الموافق 20/01/0124وفقا  لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

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

 الداخلية وفقا لمتطلبات باقي مواد الالئحة ووفقا لنظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسى للشركة،

وهي تتفق مع  ،م02/11/2119هـ الموافق 08/11/0111م اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ وقد ت

ما عدا التصويت التراكمي الذي سيتم الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في جميع بنودها 

 .نسيق مع الجهات الحكومية المختصةتطبيقه بعد الت

     

 

 

 

. 
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 مجلس اإلدارة لمتطلبات نظام الحوكمة إقرارت

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

ضرورة اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن جميع المتطلبات النظامية المذكورة في اللوائح أعاله، 

 جلس ما يلي:عليه يقر الم

  وفقا للمعايير  م 2102ديسمبر  10كما في  لمجموعة أسترا الصناعيةتم إعداد القوائم المالية الموحدة

للمتطلبات ذات العالقة من  واألنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقا

 .ةكات والنظام األساسي للشركنظام الشر

  الشكل صحيح.سجالت الحسابات بتم إعداد أنه 

 بفعاليةنظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه  تم إعداد   . 

   .ال يوجد ثمة شكوك بشأن قدرة الشركة على المضى قدما فى مواصلة أنشطتها 

  شرافية أو جزاء أو قيد احتياطى من هيئة السوق المالية أو من أى جهة إ أى عقوبة  لم يفرض على الشركة

 أو تنظيمية أو قضائية أخرى.  

  أية أدوات دين صادرة من الشركة. 2102ال 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. 

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

 لإلسترداد. 

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

 م. 2102أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

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

  أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين 1لم تستلم الشركة أي بالغ من مساهمين يمتلكون نسبة %

 بتغيير ملكيتهم في الشركة .
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 الــــــخــــاتــــمــــة

 

م ، فقد واصلت مجموعة  2102هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام وفقا للنتائج التي تم إدراجها في  

  أسترا الصناعية التطور والنمو في جميع القطاعات التي تعمل فيها .

 

الشركة والمساهمين ب لكافة العاملينشكره وتقديره  صلخا عن ليعربهذه الفرصة  مجلس اإلدارة وينتهز  

الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له األثر الكبير فى تحقيق المزيد من  والعمالء والموردين والجهات

 . في األعوام القادمة التقدم واإلزدهار للشركة وشركاتها التابعة

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

 مجلس اإلدارة

 

 
















































