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(غیر مراجعة)الموحدةاألولیة إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١

النشاطاتالتنظیم و-١
-٠١رقم األجنبي استثمار رأس المالترخیصسعودیة تعمل بموجبشركة مساھمة ، شركة أسترا الصناعیة ("الشركة")

١٠١٠٠٦٩٦٠٧وتعمل بموجب السجل التجاري رقم لالستثمار العامةمن قبل الھیئة في الریاض الصادر ٠٣٠١١٤٩٨٩
).١٩٨٨أغسطس ٢٢ھـ (الموافق ١٤٠٩محرم ٩بتاریخ الصادر في الریاض 

األنشطة التالیة:تزاول الشركة

انشاء و ادارة وتشغیل واالستثمار في المنشآت الصناعیة شریطة الحصول على موافقة الھیئة العامة لالستثمار على كل )أ
مشروع یراد انشاؤه. 

تجارة الجملة والتجزئة في المالبس الجاھزة والشراشف والمناشف والبطانیات وخالفھ واألسمدة واألعالف والمبیدات )ب
عدات واآلالت الزراعیة والبیوت المحمیة والمنتجات الزراعیة والحیوانیة ومقاوالت أعمال الحشریة وأجھزة الري والم

التشجیر.

تتمثل النشاطات الرئیسیة للشركات التابعة بما یلي:

إنتاج وتسویق وتوزیع األدویة والمستحضرات الدوائیة.·
لوان ومنتجات بالستیكیة أخرى.إنتاج المركبات الكیمیائیة والمواد البالستیكیة المضافة ومركزات األ·
اإلنشاءات الحدیدیة لألبنیة الصناعیة وھیاكل األبنیة.·
إنتاج األسمدة الكیمیائیة السائلة ومبیدات الحشرات الزراعیة وتجارة الجملة والتجزئة لألسمدة واألعالف ومبیدات ·

المشاریع الزراعیة.الحشرات باإلضافة إلى تنفیذ
حدید التسلیح وتولید الطاقة الالزمة لھذا النشاط صناعة الكتل الحدیدیة و·
ا األراضي والمناطق البحریة الخارجة عن نطاق جمیع الخامات والمعادن في كافة مناطق المملكة فیما عداستكشاف·

من نظام االستثمار التعدیني.٨فقرة التطبیق نظام االستثمار التعدیني والمنصوص علیھا في 

المالیةتوحید القوائمأسس -٢

حذف وذلك بللشركة والشركات التابعة لھا ("المجموعة") بعد تعدیلھا القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة تشتمل ھذه 
. الشركة التابعة ھي تلك التي تمتلك فیھا الشركة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، الھامةالمتداخلةكافة الحسابات والمعامالت

حقوق جزء من تمثل حقوق األقلیة تمارس علیھا سیطرة عملیة.أو % من رأس المال ٥٠استثمارا طویل األجل یزید عن 
. یتم اظھار حقوق األقلیة شركةبال،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة،تتعلقفي الشركات التابعة للشركة و التي ال الملكیة 

كما یتم اظھار حقوق األقلیة في صافي نتائج ، في قائمة المركز المالي األولیة الموحدةضمن حقوق الملكیة بصورة مستقلة 
قائمة الدخل األولیة الموحدة.في الشركات التابعة بصورة مستقلة 

.ت محاسبیة مماثلة لتلك المتبعة من قبل الشركةباستخدام سیاساتعد القوائم المالیة للشركات التابعة 
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تتمة-الموحدة (غیر مراجعة) األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١

تتمة –أسس توحید القوائم المالیة -٢
: األولیةھذه القوائم المالیةفي المدرجة الشركات التابعة فیما یلي بیانا ب

دـــــبل
نسبة الملكیة 

)مباشرةالالمباشرة و غیر (
٢٠١٥٢٠١٤التأسیسالتابعةالشركة 

٪١٠٠٪١٠٠السعودیةشركة تبوك للصناعات الدوائیة§
تمتلك ھذه الشركة الشركات التابعة التالیة:

٪١٠٠٪١٠٠األردنشركة تبوك الدوائیة لألبحاث-
٪١٠٠٪١٠٠السودانشركة تبوك الدوائیة المحدودة-
٪١٠٠٪١٠٠مصرتبوك للصناعات الدوائیة شركة-
-٪١٠٠مصرتبوك الدوائیةشركة-
٪١٠٠٪١٠٠الجزائرشركة تبوك ایرل الجزائر-
٪١٠٠٪١٠٠السعودیةمصنع البارق النتاج االدویة المحدودةشركة-

٪١٠٠٪١٠٠السعودیةشركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة§
تمتلك ھذه الشركة الشركات التابعة التالیة:

في تیكاریت انونیم شركة أسترا بولیمرز السوق الحرة اماالت سانایا-
٪١٠٠٪١٠٠تركیاسیركیتي 

-٪١٠٠تركیاشركة استرا لمركبات اللدائن بازارلما سان في تك -
٪١٠٠٪١٠٠الھندخاصةمحدودة شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الھند-

٪١٠٠٪١٠٠السعودیةشركة المصنع العالمي ألنظمة المباني المحدودة§
تمتلك ھذه الشركة الشركة التابعة التالیة:

٪١٠٠٪١٠٠السعودیةشركة مصنع أسترا للصناعات الثقیلة المحدودة -
الزراعیة شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبیدات §

٪١٠٠٪١٠٠السعودیة("أستراِكم")

ھذه الشركة الشركات األجنبیة التابعة التالیة:تمتلك

٪١٠٠٪١٠٠الجزائرشركة أسترا ِكم السعودیة-
٪١٠٠٪١٠٠المغربشركة أسترا ِكم المغرب-

جزر برتش شركة أغیس العالمیة المحدودة-
فیرجن

١٠٠٪١٠٠٪

٪١٠٠٪١٠٠تركیاأستراِكم تركیاشركة -
٪١٠٠٪١٠٠سوریاشركة أستراِكم سوریا-
٪١٠٠٪١٠٠أوزبكستانشركة أستراِكم طشقند-
٪٥٠٪٥٠األردناألردن–شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبیدات الزراعیة -
٪٩٢٫٤٪٩٢٫٤تركیاتركیا –شركة أسترا نوفا -
٪١٠٠٪١٠٠أوكرانیااألوكرانیة المحدودةشركة أستراِكم -
٪١٠٠٪١٠٠مصرشركة أستراِكم السعودیة األردنیة-
٪١٠٠٪١٠٠مصرالمحدودةاألردنیة شركة أسترا الزراعیة السعودیة-
شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبیدات-

٪٩٩٪٩٩ُعمانالزراعیة واالستثمار
-٪١٠٠األردن الھضبة الخضراء للبذور -

٪٥١٪٥١األردنشركة التنمیة لصناعة الحدید§
تمتلك ھذه الشركة الشركة التابعة التالیة:

٪١٠٠٪١٠٠العراق)٧(إیضاح شركة اإلنماء-

٪٧٦٪٧٦األردنشركة أسترا للطاقة المحدودة§
التابعة التالیة:تمتلك ھذه الشركة الشركة

٪١٠٠٪١٠٠العراقشركة الھالل الخصیب لتولید الكھرباء-
٪٦٠٪٦٠السعودیةشركة أسترا للتعدین المحدودة§
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تتمة-الموحدة (غیر مراجعة) األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١

السیاسات المحاسبیة الھامةملخص ب-٣
لمعیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. تم إعداد  ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً

تتماشى السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة والملخصة أدناه، مع تلك 
.٢٠١٤دیسمبر ٣١ة الموحدة السنویة المراجعة للسنة المنتھیة في المبینة في القوائم المالی

القوائم المالیةاعداد أسس 
. یجب ان السنویةفي القوائم المالیة الموحدةالمطلوبة الموحدة على جمیع المعلومات واالفصاحات القوائم المالیة ھذه ال تشتمل

إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة  القوائم اإلدارة أن ترى.٢٠١٤دیسمبر ٣١السنویة المراجعة للسنة المنتھیة في تقرأ جنباً
سنةظھر بعدل نتائج العملیات للتالضروریة كي العادیة المكررة) التسویات (التي تشمل التسویات الموحدة تعكس جمیع المالیة 

. المعروضة
.  لھاالسنویةعلى النتائج للمجموعة مؤشرا األولیة قد ال تكون النتائج 

الموحدة وقد تم تطبیقھا بشكل ثابت على كافة الفترات القوائم المالیة السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه تبیان أدناه تم 
.المعروضة

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة.الموحالقوائم المالیة ھذهتعد دة وفقاً

التقدیرات استخدام
أرصدة الموجودات استخدام التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر علىمن اإلدارةالموحدة، القوائم المالیة یتطلب إعداد 

.قد تختلف النتائج الفعلیة النھائیة عن ھذه التقدیرات.والمطلوبات المسجلة

النقدیة وشبھ النقدیة 
عالیة السیولة والتي تستحق خالل ل، و االستثمارات اتحت الطلب، والودائعفي الصندوقتشتمل النقدیة وشبة النقدیة على النقد

ثالثة أشھر أو أقل.  

المدینون 
للدیونتقدیرإجراءیتمللتحصیل.قابلةغیرمبالغأیةلقاءالمخصصناقصاللفاتورةاألصليبالمبلغالمدینةالذممتظھر

المعدومةالدیونتشطب.الموحدةاألولیةالدخلقائمةعلىوتحملبالكاملالمبالغتحصیلیتعذرعندماتحصیلھافيالمشكوك
.تكبدھاعند

المخزون
المستھلكة تكلفة المواد الخام و التعبئة والتغلیف وقطع الغیار والمواد تحدد ، أیھما أقل.القیمة السوقیةقّوم المخزون بالتكلفة أو ی

تكلفة على مخزون البضاعة قید التنفیذ والبضاعة التامة الصنع یشتمل .المتوسط المرجحعلى أساسوالبضاعة التامة الصنع 
مخصص جنب ، یاًمتقادمأواًقدیمالمخزونصبح یعندما . وحصة مالئمة من المصاریف غیر المباشرةوالید العاملة المواد

الموحدة.الدخل األولیة ائمة على قیحمل و،المتقادموالحركة للمخزون البطيء

في شركة زمیلةاالستثمار
یتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. الشركة الزمیلة ھي عبارة عن 
منشأة تمارس علیھا المجموعة تأثیرا ھاما وال تعتبر شركة تابعة أو مشروعا مشتركا. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یقید 

المركز المالي األولیة الموحدة بالتكلفة المعدلة بالتغیرات في حصة المجموعة في االستثمار في الشركة الزمیلة في قائمة
صافي موجودات الشركة الزمیلة. تعكس قائمة الدخل األولیة الموحدة الحصة في نتائج أعمال الشركات الزمیلة. وفي حالة 

أي تغیر واإلفصاح عن ذلك، ات حصتھا في أي تغییر مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بإثبإثبات 
الشركة الزمیلة وحسبما ھو مالئم، في حقوق المساھمین. یتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بین المجموعة 

بقدر حصتھا في الشركة الزمیلة. 
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تتمة-الموحدة (غیر مراجعة) األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر٣١

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامةملخص ب-٣
والمعدات واآلالت الممتلكات 

قید التنفیذ التي واألعمال االنشائیةاألراضي، فیما عداالمتراكماالستھالكناقصا والمعدات بالتكلفة واآلالت تظھر الممتلكات 
یتم رسملة التحسینات التي تزید قیمة ، بینماالمصاریفتحمل مصاریف اإلصالح والصیانة على . تم اظھارھا بالتكلفةی

طریقة باستخدام یتم احتساب االستھالك على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات األصل أو تطیل من عمره اإلنتاجي.
القسط الثابت.

تستھلك ة من عقد اإلیجار، أیھما أقل. على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو المدة المتبقیتطفأ تحسینات المباني المستأجرة 
اإلیجار، أیھما أقل.سنةالمرسملة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو الموجودات المستأجرة

:االستھالك ھي كما یليألغراض حساب للموجوداتالرئیسیةللفئاتاألعمار اإلنتاجیة المقدرة إن 
السنوات

سنة٣٣إلى ١٠المباني
سنوات١٠إلى ٤مستأجرةالمباني التحسینات 

سنة١٢٫٥إلى ٥اآلالت والمعدات
سنوات١٠إلى ٣مفروشات والمعدات المكتبیةالاألثاث و

سنوات٤السیارات

ملموسةالغیر الموجودات 

الشھرة  
اظھارھا  ، ویتم ت كشھرة. یعاد قیاس الشھرة دوریاالمدفوع بالزیادة عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المشترایقید العوض 

، إن وجد.القیمةالموحدة بالقیمة الدفتریة المعدلة باالنخفاض في القوائم المالیة في 

خرى/االطفاءاألملموسة الموجودات غیر ال
لالنتفاع المقدرةسنةمستقبلیة طویلة األجل كموجودات غیر ملموسة أخرى، وتطفأ على مدى التصنف التكالیف التي لھا منافع 

٧إلى ٤سنةملموسة األخرى رسوم تسجیل وترخیص، وتطفأ بطریقة القسط الثابت على الغیر بھا. تمثل الموجودات 
سنوات، ویحمل االطفاء على قائمة الدخل األولیة الموحدة.

حداث وذلك عندما تشیر األاألخرى للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھاملموسةالغیر جعة القیمة الدفتریة للموجودات مرایتم 
عنالقیمة الدفتریة وزیادةمثل ھذا الدلیلفي حالة وجود وقیمتھا الدفتریة. استردادالظروف إلى عدم امكانیة تغیرات في الأو 

القیمة الحالیة لھا. القابلة لالسترداد والتي تمثلالمقدرةعندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة،القابلة لالستردادالمقدرةالقیمة
تحمل الزیادة في القیمة الدفتریة عن القیمة المقدرة القابلة لالسترداد على قائمة الدخل األولیة الموحدة. 

المالیةفي قیمة الموجوداتاالنخفاض
للتأكد من عدم وجود طویلة األجلبإجراء مراجعة للقیمة الدفتریة للموجودات الملموسة وغیر الملموسةتقوم المجموعة دوریا 

أي دلیل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر 
القیمة نخفاض في قیمة الموجودات. وفي حالة عدم إمكانیة تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدید حجم خسارة اال

القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلیھا ذلك ، تقوم المجموعة بتقدیر القیمةالقابلة لالسترداد لذلك األصل
األصل. 

خفض بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ تمدرة للنقدیة التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة الالحاالت وفي 
في قیمة األصل القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة لالسترداد، ویتم اثبات خسائر االنخفاض 

في قائمة الدخل األولیة الموحدة.
االنخفاض في القیمة، عندئذ یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وفیما عدا الشھرة، فإنھ إذا ما تم الحقا عكس قید خسارة 

الوحدة المدرة للنقدیة  إلى القیمة المعدلة القابلة لالسترداد، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة
ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة في السنوات التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو یتم إثبات خسارة االنخفاض في قیمة 

السابقة. یتم إثبات عكس قید خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات في قائمة الدخل األولیة الموحدة مباشرة.
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تتمة-الموحدة (غیر مراجعة) األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة -٣
مستحقة الدفعالوالمبالغ الدائنون 

قدمت أم لم تقدم بھا بضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن الی
. فواتیر من قبل الموردین

المخصصات 
(قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكالیف سداد التزاماتیتم إثبات المخصصات عند وجود 

محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.االلتزاماتھذه 

القروض 
یتم رسملة تكالیف التمویل المتعلقة یتم اثبات القروض بالمبالغ المستلمة، بعد خصم تكالیف المعامالت المتكبدة، إن وجدت.

ما كجزء من ذلك األصل. تحمل تكالیف التمویل األخرى على قائمة الدخل شراء أو انشاء أو انتاج أصل مؤھلمباشرة ب
األولیة الموحدة.

استثمارات المرابحة
ثالثة أشھر أو أكثر وال تزید األصلیةاستحقاقھا سنةتتكون استثمارات المرابحة من استثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة و

عن سنة من تاریخ الشراء. یتم اثبات دخل العمولة وفقا لمبدأ االستحقاق باستخدام أسعار العموالت المتفق علیھا.

الزكاة وضریبة الدخل
ة مبالغ یجنب مخصص للزكاة وضریبة الدخل وفقا لألنظمة المالیة السعودیة. یحمل المخصص على األرباح المبقاه. تقید أی

ن وجدت، قد تستحق عند اصدار الربط النھائي خالل السنة التي یتم فیھا اجراء الربط النھائي.اضافیة، إ

یجنب مخصص لضریبة الدخل على الشركات التابعة بالخارج وفقا لألنظمة الضریبیة للبلدان التي تعمل فیھا، ویحمل على 
قائمة الدخل األولیة الموحدة.

خالل الخاضع للضریبةوالدخل المحاسبيبین الدخل الرئیسیة الفروقات المؤقتة على كافةالدخل المؤجلة، یتم إثبات ضریبة
ة یضریبالموجودات ال. یتم إثبات ذات العالقةالفروقات المؤقتة قید، ویتم تعدیلھا عند عكسالسنة التي تنشأ فیھا ھذه الفروقات

الضریبیة الخسائر لقاءالذي تتوفر فیھ أرباحا خاضعة للضریبة یمكن استخدامھاعلى الخسائر المرحلة وذلك بالقدر المؤجلة 
طبقة بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة ویتوقع مباستخدام الشرائح الضریبیة الالمؤجلةالمرحلة. تحدد ضریبة الدخل 

العالقة. كانت ضرائب الدخلذات ضریبیة المؤجلة تطبیقھا عند تحقق ضرائب الدخل المؤجلة المعنیة أو سداد المطلوبات ال
.سنةالناتجة عن ھذه الفروقات المؤقتة غیر ھامة، وبالتالي لم یتم تسجیلھا في نھایة الالمؤجلة

تقوم المجموعة والشركات التابعة لھا في المملكة العربیة السعودیة باستقطاع الضرائب على بعض المعامالت مع األطراف 
وذلك طبقا لنظام ضریبة الدخل السعودي.العربیة السعودیةالمملكةداخلالمقیمة غیر 

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
عن فترات خدمتھم المتجمعة بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة الموحدة للموظفینالدفع المستحقة للمبالغیجنب مخصص 

.ھمد عملولعقوفقاً

االحتیاطي النظامي   
لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أن تحول  یبلغ مجموع حتى دخل السنة إلى اإلحتیاطي النظامي% من ١٠طبقاً

إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.كما تضاف أیة عالوة إصدار إلى االحتیاطي النظامي.االحتیاطي نصف رأس المال.

اثبات اإلیرادات
الموردة والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل السنة. یتم إثبات المبیعات عند انتقال عةالبضاتمثل المبیعات قیمة فواتیر

و یكون ذلك ،المخاطر والمنافع المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري وأنھ یمكن قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل موثوق بھ
الخدمات المقدمة عند تقدیم الخدمات المتعاقد علیھا.اإلیرادات من یتم إثباتعادة عند تسلیم البضاعة للعمالء. 

وذلك طبقا لجوھر االتفاقیات.االستحقاق یتم إثبات دخل حقوق االمتیاز وفقا لمبدأ 
تتكون إیرادات العقود من القیمة المستحقة عن األعمال المنفذة خالل السنة. بالنسبة للعقود طویلة األجل، تحتسب اإلیرادات 

التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ باستخدام نسبة اإلنجاز. وفي حالة العقود غیر المربحة، یجنب مخصص لكامل على أساس 
الخسائر المنظورة.
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

المصاریف
بینما تتعلق مصاریف البحث والتطویر المبیعات، وقسم المبیعات بمندوبيالمتعلقة أساسامصاریف البیع والتسویق ھي تلك إن 

خصیصا بالتكالیف المتعلقة بقسم البحث والتطویر. توزع كافة المصاریف األخرى وفق أسس ثابتة، على تكلفة المبیعات 
لتوزیع التي تراھا المجموعة مالئمة.العمومیة واإلداریة وفق عوامل اوالمصاریف 

التشغیلیةاتعقود اإلیجار
بطریقة القسط الثابت على في قائمة الدخل األولیة الموحدةیتم اثبات الدفعات بموجب عقود االیجارات التشغیلیة كمصروف

اإلیجار.سنةمدى

ربح السھم
على المتوسط المرجح سنةمن العملیات الرئیسیة للبتقسیم الدخلوذلك من العملیات الرئیسیة ربح السھم األساسيیتم احتساب 

.سنةلعدد األسھم القائمة خالل ال
على المتوسط المرجح لعدد األسھم سنةوذلك بتقسیم صافي دخل السنةیتم احتساب ربح السھم األساسي من صافي دخل ال

وذلك إلظھار، بأثر رجعي، عدد األسھم المجانیة المصدرة ابقةخالل الفترة یتم تعدیل عدد األسھم المصدرة للفترة السالقائمة 
. سنةخالل ال

المعلومات القطاعیة
بتقدیم منتجات أو خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم بتقدیم منتجات أو یعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة حیث یقوم 

أرباحھ وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي) وتختلف 

العمالت األجنبیة
المعامالت

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ إجراء المعامالت. ویعاد تحویل 
بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي األولیة أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة 

الموحدة. تدرج كافة فروقات التحویل في قائمة  الدخل األولیة الموحدة.

ترجمة العمالت األجنبیة
السائدة بتاریخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة القوائم المالیة للعملیات الخارجیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل تترجم

بالنسبة لإلیرادات والمصاریف والمكاسب والخسائر. تحول سنةللموجودات والمطلوبات، وبمتوسط سعر التحویل لكل 
تدرج تسویات ترجمة العمالت.عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بأسعار التحویل السائدة عند نشوء كل عنصر

األجنبیة كبند مستقل ضمن حقوق المساھمین. 

قروض التورق والمرابحة قصیرة األجل -٤
متطلبات رأس المال بللوفاءعلى شكل توّرق ومرابحة قصیرة األجل وتسھیالت ائتمانیة أخرى بنكیةلدى المجموعة تسھیالت 

ملیون ٤٣٣العامل الخاص بھا. بلغ الرصید المستخدم من ھذه التسھیالت كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة مبلغ 
ملیون ریـال سعودي). تحمل ھذه التسھیالت عمولة خاصة وفقا لألسعار التجاریة السائدة ١٫٠٦٦: ٢٠١٤ریـال سعودي (

.من الشركةسھیالت مضمونة بضمانات بالسوق، كما أن ھذه الت

قرض مرابحة -٥
لدى المجموعة تسھیل مرابحة طویل األجل مع بنك محلي لتمویل المصاریف الرأسمالیة. كما في تاریخ قائمة المركز المالي 

(٨٩٣٫٣١الموحدة، تم استخدام  سعودي، ملیون لایر سعودي). إن ھذا القرض باللایر ال٥٠: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي 
، ویحمل عمولة خاصة بمعدل ثابت اضافة لمعدل العموالت السائد بین البنوك في المملكة من الشركةومضمون بضمانات 

العربیة السعودیة. یستحق القرض السداد على مدى ست سنوات وذلك على شكل أقساط نصف سنویة متساویة، بدءا من تاریخ 
استخدام التسھیل مع سنة سماح مدتھا سنة. 

ملیون لایر ١٢٨٫٦الموحدة، یبلغ الجزء المتداول من قرض المرابحة طویل األجل كما في تاریخ قائمة المركز المالي
سعودي. 
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رأس المال-٦
)سھم٢٠١٤:٧٤٫١١٧٫٦٤٧دیسمبر٣١(سھم٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠من ٢٠١٥دیسمبر٣١یتكون رأسمال الشركة كما في 

:إن رأس المال مملوك على النحو التالي.ریـال سعودي للسھم الواحد١٠قدرھا بقیمة اسمیة 

نسبة الملكیة
٢٠١٥٢٠١٤المساھمون

٪٥٧٫٥٧٪٥٧٫٥٩مساھمون مؤسسون سعودیون
٪١١٫١١٪١١٫٥٤نیمساھمون مؤسسون غیر سعودی

٪٣١٫٣٢٪٣٠٫٨٧الجمھور
١٠٠٫٠٠٪١٠٠٫٠٠٪

٢٨ھـ (الموافق ١٤٣٦رجب ٩بتاریخ اجتماعھا الذي عقد خالل عادیةالغیرالجمعیة العامةصادقت ، سنةخالل ھذه ال
إصدار وذلك ب(من األرباح المبقاه لایر سعودي ٥٨٫٨٢٣٫٥٣٠مبلغتحویل وذلك بزیادة رأس المال ) على ٢٠١٥أبریل 

.لقة باثبات الزیادة في رأس المالوقد تم اتمام االجراءات النظامیة المتع.)مملوكسھم٦٣خمسة أسھم منحة لكل 

المعلومات القطاعیة-٧
تتم قطاعات األعمال فیما یتعلق بأنشطة المجموعة. اعتمد مجلس اإلدارةتماشیا مع عملیة إعداد التقاریر الداخلیة للمجموعة، 

المجموعة بشكل أساسي من خالل تعمل. أسعار التحویل داخل المجموعةعلى أساس األعمال المعامالت بین قطاعات
قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

األدویة-أ 
الكیماویات المتخصصة- ب 
الطاقة والصناعات الحدیدیة-ج 
الشركة القابضة وأخرى- د 

اآلالت والمعدات، و إجمالي الموجودات الممتلكات وو، الدخلوصافي إجمالي الربح،إلیرادات، و بیانا باوفیما یلي 
الموحدة لكل قطاع من قطاعات األعمال:والمطلوبات

األدویة
الكیماویات 
المتخصصة

الطاقة والصناعات 
الحدیدیة

الشركة القابضة 
المجموعوأخرى

لایر سعوديسعوديلایر لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
٢٠١٥دیسمبر ٣١

(غیر مراجعة)
١٫٧٥٦٫٠٩١٫٨٢٠-٨٣٥٫٨٢٦٫٢٣٣٥٨٨٫٥٤٤٫٩٤٢٣٣١٫٧٢٠٫٦٤٥إجمالي االیرادات 

٥٨٢٫٤٠٠٫٧٢٢-)٨٨٫٩٦٣٫٥٤٨(٤٩٩٫٦١٩٫٨٠١١٧١٫٧٤٤٫٤٦٩إجمالي الربح (الخسارة) 
٦٫٤٦٨٫٣٩٥)٢٤٫٤٩٩٫٨٠٤()٤٣٫٠٠٣٫٨٤٦(٢٨٫٥٩٣٫٩٥٤٤٥٫٣٧٨٫٠٨٩سنةلا(خسارة)دخلصافي 

٥٢٠٫٠٠٢٫٦٢١١٧٠٫٩١٧٫٤٨٠٦٦٥٫٦٤٧٫٨٢٦٣٩٫٤٤٠٫٠٠٩١٫٣٩٦٫٠٠٧٫٩٣٦الممتلكات واآلالت والمعدات
١٫٦٠١٫٧٨٣٫٩٨٢٧٦٤٫٩٢٩٫٨٧٩١٫٢٤٥٫٧١١٫٧٠٤٦٦٫٨٨٣٫٧٥٤٣٫٦٧٩٫٣٠٩٫٣١٩إجمالي الموجودات 
٩١٨٫٦٩٠٫١١٥٤١٠٫٦٧٤٫٧٥٥٧٣٧٫٩٠١٫٤٨٥١٨٤٫٣٤٨٫٩٨٨٢٫٢٥١٫٦١٥٫٣٤٣إجمالي المطلوبات 

٢٠١٤دیسمبر ٣١
(مراجعة)

١٫٩١٨٫٨٠٦٫٤٨١-٩٢٥٫٩٩٤٫٤٩٣٥٨٦٫٨٠٧٫٢٧٨٤٠٦٫٠٠٤٫٧١٠إجمالي االیرادات 
٦٠٤٫٦٣٣٫١٣٣-)١١٧٫٦٨٩٫٧٢٥(٥٦٣٫٣٢٨٫٤٥١١٥٨٫٩٩٤٫٤٠٨إجمالي الربح (الخسارة) 

١٠٩٫٣٣١٫٣٣٩)٢٤٫٠٨٩٫٢٣٦()٨٠٫١٧٦٫٢٤٨(١٦٧٫٤٣٥٫٢٤٨٤٦٫١٦١٫٥٧٥سنةلا(خسارة) دخلصافي 
٤٥٢٫٧٧١٫٨٦١١٦١٫٤٤٨٫٣٠٣٧٩٧٫٣٢٣٫٨٠٢٢٧٫٠٨٨٫٥٨٧١٫٤٣٨٫٦٣٢٫٥٥٣الممتلكات واآلالت والمعدات

١٫٥٣٤٫٤١٧٫٤٤٩٧٥١٫٣٣٦٫٩١٦١٫٣٩٩٫٣٦٣٫٩١٥٤٤٫٢٧١٫٩٦٤٣٫٧٢٩٫٣٩٠٫٢٤٤إجمالي الموجودات 
٥٨٠٫٣١٥٫٢١٤٣٧٥٫٦٥٢٫٣٨١٦٥٥٫٧٩٠٫٣٥٨٣٩٠٫٤١٨٫٨٥٦٢٫٠٠٢٫١٧٦٫٨٠٩إجمالي المطلوبات 



التابعةشركاتھاوالصناعیة مجموعة أستراشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

١٣

تتمة-الموحدة (غیر مراجعة) األولیةإیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٥دیسمبر ٣١

تتمة-المعلومات القطاعیة-٧

تتلخصبشكل رئیسي في المملكة العربیة السعودیة، باإلضافة إلى العراق وبلدان أخرى. ھاعملیاتالمجموعة تمارس
:في اآلتيوللفترتین المنتھیتین في ذلك التاریخ حسب المنطقة الجغرافیة دیسمبر٣١كما في المختارة المعلومات المالیة ب

المملكة العربیة 
المجموعالبلدان األخرىالعراقالسعودیة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٥دیسمبر ٣١
(غیر مراجعة)

١٫٠٠٩٫٧٣٧٫٥٤٩٨٣٫٧٧١٫٠١٠٦٦٢٫٥٨٣٫٢٦١١٫٧٥٦٫٠٩١٫٨٢٠االیرادات
١٫٩٠٨٫٣٨٠٫٧٩٦٨٢٨٫٥٣٠٫٤٤٨٩٤٢٫٣٩٨٫٠٧٥٣٫٦٧٩٫٣٠٩٫٣١٩الموجودات إجمالي

٢٠١٤دیسمبر ٣١
(مراجعة)
١٫١٢٠٫٣٢٨٫٧٩٤١٩٦٫٤٢١٫٥١١٦٠٢٫٠٥٦٫١٧٦١٫٩١٨٫٨٠٦٫٤٨١االیرادات 

٢٫٠١١٫٨٦٣٫٤٢٦٩٩٢٫٨٨٤٫٢٧٢٧٢٤٫٦٤٢٫٥٤٦٣٫٧٢٩٫٣٩٠٫٢٤٤الموجودات إجمالي 

ایقاف االنتاج في شركة االنماء المملوكة من قبل شركة التنمیة (شركة تابعة)، ومن المحتمل أن سنةالخالل قررت المجموعة 
األوضاع في العراق وانتعاش الطلب على المنتجات.حال استقرارتستأنف االنتاج 

االلتزامات المحتملة -٨
اصدرت البنوك األعمال االعتیادیة.دورة خالل التزامات محتملة ناتجة یوجد لدى المجموعة ،٢٠١٥دیسمبر٣١كما في 

وخطابات ملیون لایر سعودي) ٢٠١٤:٨٠٫٥٣ملیون لایر سعودي (٥٦بمبلغاعتمادخطابات وعةمالتي تتعامل معھا المج
(١٠٦٫٨بمبلغ ضمان األعمال االعتیادیة وذلك خالل دورة ملیون لایر سعودي)١٤١٫٠٧: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي 

للمجموعة.

توزیعات األرباح-٩
:ةالتوزیعات التالیة من األرباح المبقاعلى الجمعیة العامة غیر العادیةصادقت 

للسھم الواحد).سعوديلایر٠٫٧٥(بواقعلایر سعوديملیون ٥٥٫٥٩قدرھا نقدیة أرباح توزیعات • 

ملیون لایر سعودي.١٫٨صرف مكافأة ألعضاء مجلس االدارة قدرھا • 

المقارنةأرقام-١٠
الحالیة.سنةللكي تتماشى مع عرض الحساباتالسابقة سنةبعض أرقام الأعید تصنیف


