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مثــل العــام ٢٠١٦ عامــا مميــزا ومؤثــرا بالنســبة لنــا؛ حيــث يصــادف 
الذكــرى الســنوية العاشــرة النطالقــة مجموعــة أســترا الصناعيــة!

مــن خــالل هــذا التقريــر، نغتنــم الفرصــة لتســليط الضــوء علــى أبــرز 
اإلجنــازات ومراحــل التنميــة املختلفــة للمجموعــة وشــركاتها التابعــة 

علــى مــدى األعــوام املاضيــة.

مرحبا بكم في استعراض
 لتقريرنا السنوي
لعام 2016
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الحفاظ على الزخم في مكان 
عمل مزدهر

ــة  ــا كشــركة وطني ــة قوته تســتمد مجموعــة أســترا الصناعي
نحــو  التزامهــا  مــع  ومتاشــيا  لديهــا  العاملــة  القــوى  مــن 
تطويــر وتدريــب الكــوادر الوطنيــة عبــر قطاعاتهــا الصناعيــة 
املختلفــة واالســتفادة منهــا يف شــغل مناصــب قياديــة تضمــن 
ــز  ــة. وترتك ــاءات الوطني ــن الكف ــى م ــق املســتويات املثل حتقي
جميــع  علــى  واحملافظــة  اجتــذاب  علــى  اســتراتيجيتنا 
العاليــة  املوظفــني الســعوديني ذوي املؤهــالت واإلمكانــات 
مــع تطويــر مهاراتهــم مــن حيــث إعــداد اخلطــط التشــغيلية 

والتنفيذيــة وحتســني الكفــاءة يف مــكان العمــل.

دعم تطوير الطالبات 
الجامعيات السعوديات 

اســتضافت مجموعــة أســترا الصناعيــة طالبــات ســعوديات 
بالتعــاون مــع صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية كجــزء مــن دعم 
املجموعــة لطالبــات اجلامعــات بهــدف تعزيــز املعرفــة لديهــن 
مــن خــالل تدريبهــن مهنيــا وإكســابهن ملهــارات العمــل. ويبــدأ 
الطالبــات  لتعريــف  تعريفيــة  بجلســة  التدريبــي  البرنامــج 
ــق الشــعور  ــى تعمي ــى أنشــطة املجموعــة ومســاعدتهم عل عل
ــة دورا  ــب التدريبي بالراحــة يف مــكان العمــل، وتلعــب اجلوان
هامــا وفاعــال يف بنــاء مرشــحات مؤهــالت لوظائف دائمة يف 
املجموعــة وشــركاتها التابعــة تقودهــم الــى حتديــد مســارهم 

الوظيفــي يف املســتقبل.

أعمال المسؤولية
االجتماعية

تؤمــن مجموعــة أســترا الصناعيــة بضــرورة املشــاركة يف 
ــون  ــى أن يك ــا باحلاجــة إل ــة إدراكاً منه األنشــطة االجتماعي
لهــا دورا فاعــال وناشــطا يف مــكان العمــل واملجتمــع علــى حــد 
ســواء. ان قوتنــا وحضورنــا اإلقليمــي وخبراتنــا هــي املكونــات 
ــذي نســعى إلــى حتقيقــه مــن خــالل  ــا ال الرئيســية يف نهجن
لألهــداف  وحتقيقــا  إيجابيــا  تغييــرا  خلــق  يف  املســاهمة 

املنشــودة يف مجتمعنــا.
ــي  ــة الت ــدور اإلنســاني واملســؤولية املجتمعي ــع ال ومتاشــيا م
تؤمــن بهــا املجموعــة، تنشــط مجموعــة أســترا الصناعيــة يف 

العديــد مــن املســاعي االجتماعيــة ومنهــا:
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صناعة الفارق من خالل 
التبرع بالدم

ــدم  ــرع بال ــني للتب ــة حملت نظمــت مجموعــة أســترا الصناعي
ــا يف  ــة له ــو املجموعــة والشــركات التابع ــا موظف شــارك فيه
كل مــن الريــاض )مــارس ٢٠١٦( والدمــام )ديســمبر ٢٠١٦(، 
بدعــم ومشــاركة إدارة املجموعــة وموظفيهــا. وتأتي احلملتني 
يف إطــار دعــم املجموعــة ألفــراد قواتنــا املســلحة املتمركــزة 
يف املنطقــة اجلنوبيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
تعتبــر هــذه املبــادرات مــن اولوياتنــا واميانــا بــدور املجموعــة 
مبســؤوليتها االجتماعيــة وادراكاً منــا جميعــاً للبعد اإلنســاني 
ملثــل هــذ النشــاط الهــام الــذي يفعــل دورنــا كأفــراد فاعلــني 

يف املجتمــع الســعودي.

ترسيخ مفهوم الرفاهية 
الصحية والرياضية والثقافية 

ألفراد المجتمع

ورعايــة  لتشــجيع  الصناعيــة  أســترا  مجموعــة  تهــدف 
أوجــه  كافــة  لتقــدمي  منصــة  ومنحهــم  الشــابة  املواهــب 
الدعــم واملســاندة لتقــدمي أفضــل مــا لديهــم. ومتاشــيا مــع 
هــذا التوجــه، قامــت املجموعــة برعايــة دورة تدريبيــة ألبنــاء 
بالريــاض  القــدم  لكــرة  برشــلونة  أكادمييــة  مــع  املوظفــني 
تتضمــن أنشــطة رياضيــة لتنميــة مواهبهــم وتشــجيعهم علــى 
عليهــا  يعتــادوا  كــي  التمرينــات  الرياضــة وممارســة  حــب 
ــة  ــع باللياقــة البدني ــى تناســق أجســامهم والتمت للحفــاظ عل
الالزمــة مــن خــالل تدريبهــم علــى منهجيــة ناجحــة مســتمدة 
مــن أنظمــة التدريــب العامليــة التــي ميارســها نــادي برشــلونة.

تحفيز التطور المهني للمرأة في 
مكان العمل

ــة ملجموعــة أســترا  ــذراع الدوائي ــة، ال ــوك الدوائي أطلقــت تب
الصناعيــة مبــادرة للســيدات مبســمى )قــدوة( وهــي مبــادرة 
تهــدف الــى اإلســراع يف عمليــة التطــور املهنــي لــدى املــرأة. 
وتعقــد مبــادرة "قــدوة" كل ثالثــة شــهور حيــث تقــوم القيــادات 
جوانــب  مختلــف  إدارة  يف  جتاربهــن  مبشــاركة  النســائية 
حتقيــق  كيفيــة  إلــى  واالســتماع  املهنيــة  حياتهــن  مســيرة 
ــى  ــة لنجاحهــن، وتشــجيعهن عل ــادات النســائية االقليمي القي

ــي. ــو املهن ــة النجــاح والنم مواصل
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ــة. خــالل عــام ٢٠١٦  ــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة مجموعــة أســترا الصناعي املشــاركة يف املعــارض واملؤمتــرات التجاري
شــاركت املجموعــة ممثلــة بشــركاتها التابعــة يف عــدد مــن املعــارض واملؤمتــرات املهمــة والتــي أقيمــت يف الســعودية وخارجهــا. 

تحقيق قيمة مضافة
من مشاركتنا في المعارض والفعاليات 

اســتضافت تبــوك الدوائيــة مؤتمــر أمــراض 
القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي هنغاريــا

متعــددة  دول  مــن  خبــراء متخصصــني  املؤمتــر  اســتقطب 
حــول العالــم لتبــادل اخلبــرات ومناقشــة أخــر مــا توصــل لــه 

العلــم يف أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

شــاركت أســترا كيــم فــي معــرض الزراعــة 
الســعودي فــي المملكة العربية الســعودية
ميثــل هــذا املعــرض منصــة لتقــدمي فــرص جديــدة للتعــاون 
يف قطــاع الزراعــة فضــال عــن عــرض أحــدث اخلدمــات 

واملعــدات والتكنولوجيــا يف قطــاع الزراعــة.

شــاركت أســترا نوفــا فــي معــرض جروتــك 
يوراســيا فــي تركيــا

يعــد أحــد أكبــر املعــارض الزراعيــة األوروبيــة واألســيوية 
ــة  حيــث يعــرض أحــدث تقنيــات الزراعــة يف البيــوت احملمي
ــة واآلالت  ــذور واملكافحــة البيولوجي ــى زراعــة الب ــة ال إضاف

الزراعيــة واملعــدات.

شاركت أسترا بوليمرز في 
المنتدى السنوي لالتحاد الخليجي 

للبتروكيماويات والكيماويات في دبي
يعتبــر املنتــدى الســنوي احلــدث الرائــد يف مجــال صناعــة 
البتروكيماويــات واملــواد الكيميائيــة يف منطقــة اخلليــج العربي.

أطلقــت أســترا للتعديــن عالمتهــا التجارية 
فــي المعــرض الدولــي للحديــد والصناعات 

المعدنيــة في الســعودية
يحظــى هــذا املعــرض بتأييــد مــن كبــار الهيئــات واملؤسســات 
املعنيــة بقطــاع صناعــة الصلــب والصناعــات املعدنيــة يف 
الســعودية وهــو أفضــل منصــة لعــرض اســتخدامات منتجــات 

التعديــن والتــي تدخــل يف صناعــة احلديــد الصلــب.

شــاركت أســترا للتعديــن أيضــا فــي معرض 
البناء الســعودي

اإلنشــاءات  قطــاع  يف  الســعودية  يف  املعــارض  أكبــر  يعــد 
البنــاء  مجــال  يف  الصناعــة  رواد  املعــرض  ويســتقطب 
واملصــدرة. املســتوردة  الشــركات  الــى  إضافــة  والتشــييد 
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نبذة عن الشركة
تأسســت تبــوك الدوائيــة يف عــام ١٩٩٤ وهــي تعتبــر ثانــي أكبــر 
شــركة وطنيــة دوائيــة يف الســعودية مــع مــا يقــارب ٢٠٠٠ موظــف 
يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأكثــر مــن ٢٥٠ منتــج طبــي 
مســجل لديهــا. وتعتبــر تبــوك الدوائيــة ُمشــِغّل صناعي متميــز تنتــج 
مجموعــة واســعة مــن مختلــف أنــواع ومنتجــات الــدواء مســتخدمة يف 

ــات املتطــورة. ــك أحــدث التقني ذل
األنشطة التجارية التي تقوم بها تبوك الدوائية: 

ــة 	  ــن املنتجــات ذات العالم ــر وتســويق مجموعــة واســعة م تطوي
التجاريــة واملرخصــة مبختلــف اجلرعــات واملقاييــس.

وغيــر 	  املعقمــة  املصانــع  اجلــودة يف  عاليــة  املنتجــات  تصنيــع 
وغيــر  حيــوي(  )مضــاد  السيفالوْســبورين  ومصانــع  املعقمــة 

السيفالوْســبورين.
توزيع منتجات دوائية يف ٢٥ دولة حول العالم.	 
متثيــل الكثيــر مــن الشــركات العامليــة يف مجــال صناعــة األدويــة 	 

ومســتحضرات التجميــل واألجهــزة الطبيــة واملكمــالت الغذائيــة.
متتلــك تبــوك الدوائيــة مجموعــة وافــرة مــن املنتجــات الطبيــة ملعاجلة 
نطــاق واســع مــن األمــراض اخلطيــرة واملزمنــة يف مجــاالت عالجيــة 
التنفســي،  اجلهــاز  وأدويــة  العــدوى  مضــادات  تتضمــن  رئيســية 
واألوعيــة  القلــب  الهيكلــي،  العضلــي  اجلهــاز  الهضمــي،  اجلهــاز 

الدمويــة واجلهــاز العصبــي وغيــره.

مجال عملنا

تواجدنا
حدودهــا  الدوائيــة  تبــوك  وســعت  املاضيــني  العقديــن  خــالل 
وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  ونطــاق عملهــا يف  اجلغرافيــة 
ــة يف  ــة قوي ــح للشــركة أســس جتاري ــك أصب ــى ذل ــاًء عل ــا وبن أفريقي
أكثــر مــن ٢٥ دولــة. وتتعــاون تبــوك الدوائيــة مــع شــركاء عامليــني عبــر 
نشــاطات جتاريــة متنوعــة لتوفيــر مختلــف أنــواع األدويــة خلدمــة 
املرضــى، وتســتخدم الشــركة يف ذلــك خبراتهــا وعالقاتهــا التجاريــة 

خللــق تأثيــر إيجابــي يف عملهــا يف املنطقــة.
ومــن منطلــق تأثيــر عملنــا املباشــر علــى حيــاة املرضــى، نلتــزم دومــا 
بقيمنــا األخالقيــة يف مجــال أعمالنــا ومســؤوليتنا االجتماعيــة يف 
جميــع أنشــطتنا التجاريــة. ويتضمــن ذلــك تطويــر جهودنــا املســتدامة 
لتحفيــز واحتــواء بيئــات العمــل املختلفــة، حيــث نعمــل جاهديــن لبنــاء 
إيجــاد  مــن أجــل  شــراكات جتاريــة طويلــة األمــد يف مجتمعاتنــا 
يف  ســواًء  صحيــة  حتديــات  مــن  يواجهنــا  ملــا  للتصــدي  احللــول 

احلاضــر واملســتقبل.

ل صناعي متميز  شغِّ كمُ
نلتزم بإنتاج مجموعة واسعة 
من مختلف أنواع ومنتجات 
الدواء مستخدمين في ذلك 

أحدث التقنيات المتطورة

شركـــاء تجارييـــــن
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نشاطاتنا وأعمالنا
متثــل تبــوك الدوائيــة صرحــاً محليــاً قويــاً يف مجالهــا وخبــرة عريقــة 
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مبــا متتلكــه مــن ٣ 
مواقــع صناعيــة يف تبــوك والدمــام يف الســعودية ويف الســودان. 
وتخضــع مصانعنــا جلميــع سياســات اجلــودة للتأكــد مــن أن كل عقــار 

طبــي ينتــج يكــون مطابقــاً ألعلــى معاييــر اجلــودة العامليــة.
وتلتــزم تبــوك الدوائيــة التزامــا قويــا باالســتثمار يف تطويــر العقاقيــر 
والعالمــة التجاريــة ورأس املــال البشــري ألن ذلــك كلــه يصــب يف 

مصلحــة املرضــى وميدهــم بأدويــة مــن أعلــى مســتويات اجلــودة.

أبرز اإلنجازات واألعمال في العام المالي 2016
تطويــر مصنــع تبــوك الدوائيــة حيــث قامــت الشــركة بإجــراء 	 

ــع  ــه أقــدم مصان ــوك كون ــى مصنعهــا يف تب ــرة عل حتســينات كبي
الشــركة. ويهــدف هــذا التطويــر إلــى زيــادة القــدرات وحتســني 
احلديثــة  التنظيميــة  املتطلبــات  وفــق  املصنــع  وأداء  كفــاءة 

ومتاشــيا مــع أفضــل املمارســات وطــرق التصنيــع العامليــة.
مــع 	  اجلزائــر متاشــيا  لهــا يف  ببنــاء مصنعــا  الشــركة  بــدأت 

شــمال  أســواق  يف  وجودهــا  بتعزيــز  الراميــة  اســتراتيجيتها 
افريقيــا والــذي يعتبــر الســوق اجلزائــري مــن أهــم األســواق 
ــع نســبيا، إال أن  ــى الرغــم مــن صغــر املصن الواعــدة فيهــا. وعل
هــذه اخلطــوة تعتبــر مهمــة ألعمــال الشــركة يف ظــل ازديــاد 
بــدال مــن  اعتمــاد الســوق اجلزائــري علــى التصنيــع احمللــي 
االســتيراد. وســيعمل املصنــع يف هــذه املرحلــة علــى تصنيــع 

ــة. وقــد  منتجــات محــدودة مــن الكبســوالت واألقــراص الدوائي
يتبعهــا  التــي  للمشــروع  التأسيســية  املرحلــة  الشــركة  أمتــت 
ــي تســتغرق  ــة والت ــم تســجيل األدوي ــن ث ــي وم التشــغيل التجريب

مــن ١٢ -٢٠ شــهرا تقريبــا. 
البــدء يف التشــغيل التجــاري لبعــض خطــوط اإلنتــاج يف مصنــع 	 

الدمــام ويتكــون املصنــع مــن منطقتــني:
املنطقــة املعقمــة وهــي املختصــة بإنتــاج احلقــن املجففــة 	 

ــات الســوائل واألمبــوالت الســائلة. وجتــدر  بالتجميــد، قنين
ــع  ــذي يصن ــد ال ــام هــو الوحي ــع الدم ــى أن مصن اإلشــارة إل

احلقــن املجففــة بالتجميــد يف الســعودية.
الســوائل 	  بإنتــاج  تختــص  والتــي  املعقمــة  غيــر  املنطقــة 

ــة  ــة شــبه الصلب ــة واألدوي ــة الفموي ــة املعلق ــة واألدوي الفموي
مثــل )الكرميــات واملراهــم واجلــل( وأدويــة األنــف واحملاليــل 

اخلارجيــة.
وال بــد أن نذكــر هنــا أن مصنــع شــركة تبــوك الدوائيــة يف الدمــام 	 

ــة عــام ٢٠١٦  ــق بنهاي ــا يف أحــد الطواب ــا جزئي قــد شــهد حريق
ممــا أدى إلــى تأخــر اإلنتــاج التجــاري للمصنــع. وكمــا هــو معلــوم، 
كنــا علــى وشــك االنتهــاء مــن اإلنتــاج التجريبــي لباقــي اخلطــوط 
إال أن األعطــال الناجمــة عــن احلريــق وإصالحهــا أدى إلــى 

تأجيــل خطــط اإلنتــاج التجــاري.

نتعاون مع شركاء عالميين 
عبر نشاطات تجارية متنوعة 
لتوفير مختلف أنواع األدوية 
لخدمة المرضى ونستخدم 
خبراتنا وعالقاتنا التجارية 

لخلق تأثير إيجابي في عملنا 
في المنطقة
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نبذة عن الشركة
مركبــات  وتســويق  تصنيــع  يف  رئيســي  العــب  هــي  كيــم  أســترا 
األســمدة والكيماويــات الزراعيــة منــذ ٢٨ عــام. متثــل الشــركة دوراً 
رئيســياً يف صناعــة األســمدة واملبيــدات الزراعيــة ومبيــدات الصحــة 
العامــة واملبيــدات البيطريــة والبــذور واملدخــالت الزراعيــة األخــرى 
يف اململكــة العربيــة الســعودية وجميــع انحــاء املنطقــة، إضافــة الــى 
العمــل علــى حتضيــر املنتجــات املختلفــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء. 
متتــد أنشــطتنا ومنتجاتنــا املتنوعــة مــن خــالل شــبكة عامليــة مــن 
مكاتــب التمثيــل واملبيعــات واملوزعــني وسلســلة تزويــد مرتبطــة مبوقع 
التصنيــع يف اململكــة العربيــة الســعودية وتركيــا. وتتمتــع عالمتنــا 

ــم. ــة بشــهرة ذائعــة الصيــت متعــارف عليهــا حــول العال التجاري
متثــل أنشــطتنا يف البحــث والتطويــر، اإلنتــاج، خدمــات املبيعــات 
والتكنولوجيــا مجتمعــة دورا رئيســيا وهامــا جنبــا الــى جنــب مــع 
قدرتنــا التنافســية الرفيعــة والتــي تضعنــا ضمــن املراكــز األولــى يف 
قطــاع الصناعــة الســعودية. وتســويقيا، متتلــك أســترا كيــم ملكيــة 
مظلــة  حتــت  تنضــوي  منتــج   ٢٠٠ مــن  ألكثــر  التجاريــة  العالمــة 
الشــركة والتــي هــي أســاس احملافظــة علــى دورهــا الريــادي وتعزيــزا 

ملكانتهــا الرائــدة يف الســوق.

مجال عملنا
تواجدنا

يقــع مقــر أســترا كيــم الرئيســي يف الدمــام يف شــرق اململكــة العربيــة 
والتعبئــة،  للتصنيــع  مراكــز  ثالثــة  الشــركة  ومتتلــك  الســعودية، 
اثنــان منهــا يف الســعودية والثالــث يف تركيــا جنبــاً إلــى جنــب مــع 
مرافــق تطويــر ومختبــر إلدارة اجلــودة لضمــان إنتــاج منتجــات ذات 
أعلــى معاييــر اجلــودة والكفــاءة. وتتواجــد أســترا كيــم يف العديــد 
مــن البلــدان حــول العالــم مــع اســتمرارية توســع نطــاق نشــاطاتها 

وحضورهــا يف اخلــارج.

نقدم قيمة استثنائية 
لعمالئنا من خالل منظومة 

واسعة من المنتجات 
المصنعة في أحدث 

مصانعنا المتميزة والمزودة 
بأحدث التقنيات الصناعية

شركـــاء تجارييـــــن
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نشاطاتنا وأعمالنا
تعمــل أســترا كيــم علــى تطويــر وإنتــاج وتســويق املبيــدات الزراعيــة 
عاليــة اجلــودة وأســمدة NPK القابلــة للذوبــان، األســمدة احملببــة، 
ــدات  ــة، مبي ــدات العضوي ــة، املبي األســمدة الســائلة، االســمدة املعلق
الصحــة العامــة، األدويــة البيطريــة باإلضافــة الــي البــذور. ومتتلــك 
الشــركة شــبكة توزيــع تغطــي ٣٠ دولــة يف أســواق الشــرق األوســط 
املرافــق  إدارة  وتتــم  أمريــكا.  وشــمال  وأســيا  أفريقيــا  وشــمال 
التصنيعيــة مــن قبــل فنيــني مؤهلــني تأهيــال عاليــا وذوي اخلبــرة 
كانــت  ســواء  منتجاتنــا  مــن  األســواق  كافــة  احتياجــات  لتلبيــة 
للشــحنات الصغيــرة أو الكبيــرة. وتــدار العمليــات بدعــم مــن فريــق 
عمــل محتــرف يف التســويق واملبيعــات يف فــروع أســترا كيــم ١٥ 
املتواجــدة يف جميــع انحــاء الســعودية إضافــة الــى الشــركات التابعــة 

لهــا واملنتشــرة يف أجــزاء مختلفــة مــن العالــم.

أبرز اإلنجازات واألعمال في العام المالي 2016
تطويــر خطــوط اإلنتــاج ورفــع مســتواها لزيــادة مســتوى التشــغيل 	 

اآللــي يف مصانــع الشــركة يف الســعودية.
تأســيس شــركة جتارية مشــتركة يف الهند، تهدف هذه الشــراكة 	 

الى تعزيز وجود الشــركة يف األســواق األســيوية.
تطويــر املنتجــات: إطــالق منــوذج جديــد مــن األســمدة وأكثــر مــن 	 

١٥ منتــج مــن املــواد الكيميائيــة حلمايــة احملاصيــل.
اســتهداف قطــاع املــواد الطبيعيــة والعضوية كمنتجني ومســوقني 	 

لهــذه املدخــالت إضافــة الــى زيــادة املعرفــة يف هــذا املجال. 
اإلنتاجيــة 	  املواقــع  يف  الســالمة  ملعاييــر  املســتمر  التحســني 

واملصانــع.
مثــل 	  واخلارجيــة  احملليــة  الزراعيــة  املعــارض  يف  املشــاركة 

إلــى  باإلضافــة  نيجيريــا  يف  الجــوس  يف  الزراعــي  املعــرض 
الســعودية. يف  الريــاض  يف  الزراعــي  املعــرض 

توقيع اتفاقيات مع شركات منتجة لألسمدة يف أوكرانيا.	 
اســتمرار إنشــاء محطــات جتريبيــة جديــدة يف كل مــن األردن 	 

احلقليــة  التجــارب  اجــراء  بهــدف  وذلــك  واملغــرب  واجلزائــر 
للمنتجــات. املختلفــة وتقييــم  الزراعيــة  للمدخــالت 

تســجيل أول منتــج للصحــة العامــة يف هيئــة الغــذاء والــدواء 	 
الســعودية.

تتم إدارة مرافقنا 
التصنيعية من قبل فنيين 
مؤهلين تأهيال عاليا وذوي 

الخبرة لتلبية احتياجات 
كافة األسواق المحلية 
والدولية من منتجاتنا
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نبذة عن الشركة
أســترا بوليمــرز هــي شــركة متخصصــة يف تصنيــع وتســويق مركبــات 
اللدائــن )البوليمــرات( عاليــة اجلــودة وتقــدمي احللــول ملجموعــة 
واســعة مــن التطبيقــات التــي تدخــل يف صناعــة اللدائــن احلراريــة. 
منذ تأسست عام ١٩٩٣، لعبت أسترا بوليمرز دورا رئيسيا يف سوق 
العمــل مــن حيــث تطويــر وتصنيــع حلــول البوليمــرات الســتخدامها يف 
شــتى املجــاالت مــن صناعــة الســيارات الــى االلكترونيــات واألجهــزة 
الكهربائيــة، ومــن صناعــات البنــاء والتشــييد الــى التعبئــة والتغليــف 
للســلع االســتهالكية. وتقــدم الشــركة قيمــة اســتثنائية لعمالئهــا مــن 
خــالل منظومــة واســعة مــن املنتجــات املصنعــة يف أحــدث مصانعنــا 
ــاج  املتميــزة واملــزودة بأحــدث التقنيــات الصناعيــة واللوجســتية إلنت
منتجــات ذات جــودة عاليــة وبأقــل التكاليــف وبطاقــة إنتاجيــة ومــدة 

تســليم ذات مرونــة ال مثيــل لهــا.
تتواجــد مصانــع ومرافــق أســترا بوليمــرز يف الدمــام ورابــغ يف اململكــة 
العربيــة الســعودية، دبــي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة واســطنبول يف 
تركيــا. وهــي مجهــزة بكامــل معــدات البحــث والتطويــر وذات قــدرات 
عاليــة الدقــة لفحــص املنتــج ومراقبــة جودتــه. كمــا توفــر أســترا 
بوليمــرز مركبــات اللدائــن عنــد الطلــب ووفقــاً للمواصفــات املطلوبــة 
لعمالئهــا بحيــث تتجــاوز توقعاتهــم ســواء مــن حيــث تزويدهــم مبــواد 
ذات مصداقيــة وجــودة عاليــة أو باخلدمــات الفريــدة كالعمــل علــى 

تطويــر تقنيــات جديــدة.

مجال عملنا

تواجدنا
بهــا  تربطهــم  اللذيــن  لعمالئهــا  منتجاتهــا  بوليمــرز  أســترا  تــوًرد 
ــن خــالل شــبكة واســعة  ــة م ــن ٢٥ دول ــر م ــة يف أكث ــات جتاري عالق
مــن وكالء املبيعــات واملوزعــني لهــا يف املنطقــة. ومــع اخلصائــص 
الفريــدة مــن نوعهــا واملميــزة، تســتخدم منتجــات أســترا بوليمــرز 
ــة والتغليــف،  ــل التعبئ ــة مث ــد مــن القطاعــات احليوي ــوم يف العدي الي
البنــاء والتشــييد، اإللكترونيــات والكهربائيــات، املنتجــات الزراعيــة، 
الرياضيــة  املنتجــات  والصحيــة،  الشــخصية  العنايــة  منتجــات 

واملنزليــة والترفيهيــة والعديــد مــن القطاعــات األخــرى.

نلتزم بتوفير مركبات لدائن 
وفقًا للمواصفات المطلوبة 
لعمالئنا تتجاوز توقعاتهم 

سواء من حيث تزويدهم بمواد 
ذات مصداقية وجودة عالية أو 

بالخدمات الفريدة كالعمل على 
تطوير تقنيات جديدة
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نشاطاتنا وأعمالنا
كفــاءة  ذات  مبنتجــات  عمالئهــا  بتزويــد  بوليمــرز  أســترا  تتميــز 
لتلبيــة  واســتثنائية  متميــزة  حلــول  توفيــر  خــالل  مــن  عاليــة 
متطلبــات عمالئهــا، وتشــمل منتجاتنــا أنــواع األصبغــة البالســتيكية 
ايضــا  تشــمل  كمــا  واأللــوان(،  واألســود  )األبيــض  "املاســترباتش" 
املضافــات واملركبــات لتتناســب مــع مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات 
بالنفــخ،  والقولبــة  باحلقــن،  القولبــة  بالبثــق،  ومنها: القولبــة 
التطبيقــات  أو  العامــة  لألغــراض  احلــراري  التشــكيل  ومنتجــات 
اخلاصــة، عــالوة علــى تقــدمي مضافــات خاليــة مــن الغبــار ومضافات 

البتروكيماويــة.  للصناعــات  مخصصــة 

أبرز اإلنجازات واألعمال في العام المالي 2016
ــا صناعــة 	  ــي تواجهه ــات الت حققــت الشــركة منــوا رغــم التحدي

البتروكيماويــات بشــكل عــام.
املزيــج 	  ملنتجــات  والتحســني  التطويــر  مــن  املزيــد  اســتهداف 

أكثــر تخصصــا. منتجــات  علــى  التركيــز  مــن حيــث  الســلعي 
تعيــني فريــق إداري جديــد للشــركة متاشــيا مــع حــرص الشــركة 	 

علــى دميومــة االســتمرارية يف االدارة التنفيذيــة علــى املــدى 
ــد. البعي

تقــوم الشــركة حاليــا بتقييــم بنــاء مصنــع جديــد يف اإلمــارات 	 
العربيــة املتحــدة لتلبيــة احتياجــات عمالئهــا يف الســوق.

الطاقــة 	  تأمــني  تأخــر  الهنــد:  يف  بوليمــرز  أســترا  مشــروع 
الكهربائيــة إلــى جانــب التأخــر بوصــول بعــض املعــدات غيــر 
الرئيســية أثــرت تأثيــرا ســلبيا علــى موعــد افتتــاح املصنــع وبــدء 
اإلنتــاج. املشــروع االن يف مراحلــه النهائيــة، ومــن املتوقــع تشــغيل 

املصنــع يف الربــع يف نهايــة الربــع الثانــي مــن ٢٠١٧.

نقدم قيمة استثنائية 
لعمالئنا من خالل منظومة 

واسعة من المنتجات 
المصنعة في أحدث مصانعنا 

المتميزة والمزودة بأحدث 
التقنيات الصناعية

شركـــاء تجارييـــــن
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المصنع العالمي 
ألنظمة المباني
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نبذة عن الشركة
ــي هــي أحــد رواد الصناعــات  ــة املبان ــي ألنظم ــع العامل شــركة املصن
ــذ تأسيســها عــام  ــي واإلقليمــي. من ــى املســتويني احملل اإلنشــائية عل
ــت اســتراتيجية الشــركة  ــن، كان ــر مــن عقدي ــدار أكث ــى م ١٩٩٣ وعل
منصبــة علــى تقــدمي احللــول الهندســية الكاملــة وبطاقــة إنتاجيــة 
وصناعــًة  تصميمــاً  احلديديــة  اإلنشــاءات  مجــال  يف  ضخمــة 
وتنفيــًذا. وكان مــن نتــاج هــذه االســتراتيجية إجنــاز مجموعــة كبيــرة 
مــن املشــروعات العمالقــة لعمــالء يف مجــال الطاقــة والصناعــات 
البتروليــة والطاقــة الشمســية والنقــل ومجــاالت صناعيــة أخــرى، 
ــن  ــه الشــركة م ــت إلي ــا توصل ــا ملــدى م ــا حقيقي ــت برهان والتــي مثل
إمكانــات فنيــة وخبــرة لــدى فريــق عملهــا املميــز، والــذي يعتبــر 
واحــداً مــن أهــم ركائــز ثقــل الشــركة وثقتهــا يف إمكاناتهــا التنافســية 
ملــا يتمتــع بــه مــن خبــرة وكفــاءة للتعامــل مــع أقصــى درجــات صناعــة 

اإلنشــاءات احلديديــة تعقيــداً. 
ميــزة  إنتاجنــا  وخطــوط  ملصانعنــا  الفنيــة  التجهيــزات  وتعكــس 
تنافســية تتيــح لنــا التعامــل مــع كافــة صــور املشــاريع كمــاً وكيفــاً، 
ــع  ــا يتمت ــع العاملــي ألنظمــة املبانــي كيان حيــث أضحــت شــركة املصن
ــة  ــر وأعــرق العمــالء يف الســوق احمللي ــد أكب ــة عن بالثقــة واالعتمادي

والدوليــة.

مجال عملنا

تواجدنا
وعلــى مــدى ٢٣ عامــا متكنــت الشــركة مــن تنفيــذ العديــد مــن أكثــر 
مشــروعات اإلنشــاءات احلديديــة تعقيــداً. وبالتــوازي مــع ذلــك، 
حــازت علــى العديــد مــن شــهادات اجلــودة كاأليــزو ٩٠٠١:٢٠٠٨ 
وكمصنــع معتمــد للمنشــآت احلديديــة، توظــف الشــركة أكثــر مــن 
٨٠٠ موظــف وعامــل يف اململكــة العربيــة الســعودية ودول اخلليــج 

العربــي.

اإلمكانات الفنية وخبرة فريقنا 
العملية تعتبر واحدا من أهم 

ركائزنا وثقتنا في إمكاناتنا 
التنافسية لما يتمتع به من 
خبرة وكفاءة للتعامل مع 

أقصى درجات صناعة اإلنشاءات 
الحديدية تعقيدًا

شركـــاء تجارييـــــن
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نشاطاتنا وأعمالنا 
مــن خــالل تخصصنــا يف تصنيــع وتركيــب جميــع صــور املنشــآت 
احلديديــة لكافــة أنــواع العمالء ذوي النشــاط الصناعي أو التجاري، 
الصناعــات  وأجــزاء  صــور  جميــع  يف  قدراتنــا  ونضجــت  تنامــت 
احلديديــة والتــي تشــمل: أنظمــة املبانــي احلديديــة، صناعــة الهيــاكل 
احلديديــة، وأعمــال الكالدينــج - احلديــد واألملنيــوم، وألــواح الصــاج 
األنابيــب  وشــبكات  يوريثــني(،  البولــي  )ألــواح  العازلــة  املجلفــن 
ــا  ــا وطاقاته ــالف أحجامه ــى اخت ــدات ومنتجــات أخــرى عل والتمدي
وفقــا ملتطلبــات واحتياجــات العميــل. وحتمــل الشــركة علــى عاتقهــا 
دائمــا إمــداد عمالءهــا بأفضــل صــور اخلدمــة الصناعيــة مــن خــالل 
العمــل جنبــا إلــى جنــب مــع عمالءهــا لتعزيــز شــراكات طويلــة األجــل 

معهــم.

أبرز اإلنجازات واألعمال في العام المالي 2016
شــهد هــذا العــام انخفاضــا يف مبيعــات الشــركة يف ظــل التراجــع 	 

يف حجم املشــاريع يف الســوق.
كثفــت الشــركة جهودهــا مــن خــالل إنشــاء عالقــات شــراكة 	 

مــع شــركاء دوليــني لتعزيــز قدراتهــا واســتهدافا ملشــاريع قطــاع 
احلديــد يف دول اخلليــج العربــي.

ــال البشــري والقــدرات 	  ــت الشــركة االســتثمار يف رأس امل واصل
علــى  قــادرة  لتكــون  متتلكهــا  التــي  الصناعيــة  واالمكانــات 

تخصصــا. أكثــر  مشــاريع  اســتهداف 
مشــاريع الشــركة: إذا نظرنــا إلــى التنامــي املتزايــد يف قطــاع 	 

العاملــي  املصنــع  شــركة  فــإن  املنطقــة،  يف  املتجــددة  الطاقــة 
ألنظمــة املبانــي متكنــت مــن ترســيخ أقدامهــا يف ســجالت هــذه 
الصناعــة تصميمــا وتنفيــذا مــن خــالل املشــاركة يف مشــاريع 
وتطبيقــات متعــددة، كمــا مت إنشــاء عالقــات شــراكة مــع شــركاء 
دوليــني يتمتعــون بســمعة عامليــة يف هــذا املجــال وذلــك لتعزيــز 
ــا. وفــازت الشــركة باثنــني  ــى تلبيــة حاجــات عمالئن ــا عل قدراتن

مــن املشــاريع الهامــة يف مجــال الطاقــة الشمســية وهمــا:
مشــروع ضبــاء املتكامــل للطاقــة الشمســية يف محطــة توليــد 	 

الكهربــاء يف املنطقــة الشــمالية )مــع قــدرة إنتاجيــة لتوليــد 
الطاقــة تصــل الــى ٥٠٠ ميجــا واط(.

يف 	  الشمســية  للطاقــة  املتكامــل  الشــمال  وعــد  مشــروع 
إنتاجيــة  قــدرة  )مــع  الكهربــاء يف طريــف  توليــد  محطــة 

واط(. ميجــا   ١٠٥٠ الــى  تصــل  الطاقــة  لتوليــد 
كمــا حققــت الشــركة تواجــدا كبيــرا يف مجــال هندســة وتوريــد 	 

وتركيــب املشــاريع، وكان مــن أول املشــاريع العمالقــة التــي فــازت 
بهــا الشــركة مــن شــركة معــادن، وهــو مشــروع فــازت بــه الشــركة 
يف عــام ٢٠١٥ لبنــاء امتــداد ملشــروع Y١١ وY١٢ القائــم يف رأس 
اخليــر يف املنطقــة الشــرقية. ومتكنــت الشــركة بنجــاح مــن تنفيــذ 
املقــررة  الزمنيــة  والفتــرة  املعتمــدة  للميزانيــة  وفقــا  املشــروع 

وتســليمه إلــى شــركة معــادن.
نفــذت الشــركة بنجــاح العديــد مــن املبانــي مســبقة الهندســة يف 	 

مشــروع رابــغ للبتروكيماويــات يف املنطقــة الغربيــة والــذي فــازت بــه 
الشــركة مــن خــالل التعاقــد مــع شــركة دايليــم لصالــح شــركة أرامكــو 
وتنفيــذ املشــروع علــى مســاحة إجماليــة قدرهــا ١٢٠٠٠ متــر مربــع.

تعكس التجهيزات الفنية 
لمصانعنا وخطوط إنتاجنا 

ميزة تنافسية تتيح لنا 
التعامل مع كافة صور 

المشاريع كمًا وكيفًا 
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نبذة عن الشركة
اخلــردة  تدويــر  إعــادة  علــى  تعمــل  هــي شــركة  للحديــد  التنميــة 
احلديديــة الــى كتــل الصلــب عاليــة اجلــودة. مــن خــالل مصنعهــا 
الواقــع يف البصــرة بالعــراق واملجهــز بأحــدث املعــدات واملاكينــات 
ــج  ــة، ينت ــل احلديدي ــاج الكت ــوالذ وإنت ــر الف ــة لصه ــات الالزم والتقني
فــرن الصهــر الكهربائــي يف املصنــع مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات 
احلديــد. ونســتثمر بشــكل متواصــل يف تطويــر منشــئاتنا للمحافظــة 
لتلبيــة متطلبــات  باإلضافــة الســتعدادنا  التنافســية  علــى قدرتنــا 
التــي متــت  والتحســينات  الصيانــة  خــالل  مــن  والعمــالء  الســوق 
التشــغيلية  املصنــع  وكفــاءة  أداء  بتطويــر  ســاهمت  والتــي  مؤخــراً 
والتــي ســيكون لهــا األثــر اإليجابــي علــى جــودة مخرجاتــه النهائيــة. 

مجال عملنا

 حقائق أساسية 

التنمية للحديد

نشاطاتنا وأعمالنا
تنتــج التنميــة للحديــد أنــواع القضبــان الفوالذيــة وحديــد التســليح وفقــاً 
للمواصفــات واملعاييــر الدوليــة بطاقــة إنتاجيــة تصــل الــى ٤٥٠,٠٠٠ 
التســليح  حديــد  مــن  طــن  و٣٠٠,٠٠٠  احلديديــة  الكتــل  مــن  طــن 
ســنوياً. وتلتــزم الشــركة بإنتــاج أفضــل انــواع احلديــد وفقــا للمواصفــة 
.)ASTM A615 Grade 60) واملواصفــة األمريكيــة )BS4449( البريطانيــة
املتطــورة اخلاضعــة  املعــدات واملرافــق  واملصنــع مجهــز بأحــدث 
ألعلــى املقاييــس واإلجــراءات الصارمــة ملراقبــة اجلــودة لتحقيــق 
ــع احتياجــات العمــالء مــن  ــة جمي ــج لتلبي ــر جــودة املنت ــى معايي أعل
البنــاء  مجــال  يف  العراقيــة  الســوق  متطلبــات  وكذلــك  احلديــد 

والتشــييد.

الصلــب يف 	  احلديــد  إلنتــاج  متكامــل  مصنــع 
العــراق

قــدرة تشــغيلية تصــل إلــى 300,000 طــن مــن 	 
الســنة النهائيــة يف  املنتجــات 

خط درفلة محوسب	 
جودة عالية مطابقة ألعلى املعايير الدولية	 
 	 450,000 مســاحتها  أرض  علــى  بنــي  مصنــع 

مربــع متــر 

المصنع مجهز بأحدث 
المعدات والمرافق المتطورة 
الخاضعة ألعلى المقاييس 
واإلجراءات الصارمة لمراقبة 

الجودة لتحقيق أعلى معايير 
جودة المنتج
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نبذة عن الشركة
أنشــئت أســترا للطاقــة خلدمــة مشــاريع الطاقــة يف العــراق وتزويــد 
شــركة التنميــة للحديــد مبولــدات الطاقــة والكهربــاء. متتلــك الشــركة 
بتوفيــر  للطاقــة  أســترا  وتلتــزم  واط،  ميجــا   ٧٢ بســعة  مولــدات 
خدمــات مولــدات الطاقــة ملختلــف القطاعــات الصناعيــة يف العــراق. 

نشاطاتنا وأعمالنا
تغطــي شــركة أســترا للطاقــة جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب إنتــاج الطاقــة 
وتوفيرهــا ألي صناعــة عــن طريــق توفيــر مولدات الطاقــة الكهربائية 
واحملــوالت  الشمســية  األلــواح  توفيــر  وكذلــك  التأجيــر،  بغــرض 

ومحطــات الطاقــة الفرعيــة الالزمــة لتوليــد الطاقــة.

مجال عملنا

 حقائق أساسية 

أبرز اإلنجازات واألعمال في العام المالي 2016
احلالــي، 	  الوقــت  يف  اإلنتــاج  عــن  متوقــف  يــزال  ال  املصنــع 

واســتئناف اإلنتــاج يف املصنــع خاضــع لوجــود إشــارات إيجابيــة 
فيمــا يخــص صناعــة الصلــب واحلديــد.

ــة 	  ــال الصيان ــى أعم ــز عل ــع يف التركي مت اســتغالل توقــف املصن
والتحســني املســتمرة وصيانــة الهيــكل العــام للمصنــع باإلضافــة 

إلــى الصيانــة العامــة حملطــة توليــد الكهربــاء.
يف ظــل اســتمرارية توقــف املصنــع عــن اإلنتــاج مت اســتثمار 	 

الــى املصنــع. الوقــت بنقــل اخلــردة احلديديــة 

تأجير مولدات الطاقة الكهربائية عالية 	 
الكفاءة

عقود صيانة سنوية وصيانة وقائية	 
توليد الطاقة جلميع مشاريع االنشاء 	 

والتشييد يف القطاع الصناعي
نستثمر بشكل متواصل في 
تطوير منشئاتنا للمحافظة 

على قدرتنا التنافسية 
واستعداداتنا لتلبية متطلبات 

السوق والعمالء

نلتزم بتوفير خدمات 
مولدات الطاقة 

لمختلف القطاعات 
الصناعية في العراق
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نبذة عن الشركة
أســترا للتعديــن هــي شــركه تنشــط يف االســتطالع والتنقيــب عــن 
اخلامــات واملعــادن وانشــاء املصانــع ملعاجلتهــا والتــي بدورهــا متكــن 
مــن تطويــر الصناعــات التحويليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. 
وتأسســت الشــركة يف عام ٢٠١١ ومن أنشــطتها الرئيســية اســتخراج 
وطحــن ومعاجلــة املعــادن، مــرورا مبراحــل اإلنتــاج وانتهــاء ً مبرحلــة 
البيــع خلدمــة عمالئهــا ومبختلــف األصنــاف والقياســات مــن احلجــر 

اجليــري.
بشــراء وجتهيــز مختبــرات متقدمــة الختبــارات  الشــركة  قامــت   
املــواد اخلــام وألغــراض البحــوث والتطويــر. وقــد مت جتهيــز املختبــر 
بأحــدث األجهــزة واآلالت لضمــان ســالمة وجــودة املــواد املســتخدمة. 
ــاس إدارة نظــام اجلــودة  ــى شــهادة اعتمــاد قي ــة عل والشــركة حاصل
األيــزو ٩٠٠١:٢٠١٥ والتــي مــن شــأنها أن تســاهم يف ضمــان تلبيــة 

ــا. ــا للمعاييــر املطلوبــة وفقــا لطلبــات واحتياجــات عمالئن منتجاتن

مجال عملنا

نشاطاتنا وأعمالنا
يهــدف مشــروع أســترا للتعديــن الــى إنتــاج اجليــر احلــي واجليــر 
املطفــأ )كربونــات الكالســيوم(. وقــد مت انشــاء هــذا املشــروع يف 
املنطقــة الصناعيــة يف اخلــرج والتــي تبعــد مائــة كلــم جنــوب شــرق 
الريــاض علــى مســاحة اثنــان وتســعون ألــف متــر مربــع وبقــدرة 
ــغ تســعة وتســعون ألــف طــن مــن اجليــر احلــي  إنتاجيــة متوقعــة تبل

وســته وســتون ألــف طــن مــن اجليــر املطفــأ.
ويشــمل خــط منتجاتنــا اجليــر احلــي واجليــر املطفــأ والدولوميــت، 
حيــث تســتخدم هــذه املنتجــات يف مختلــف الصناعــات مبــا يف ذلــك 
الصلــب واملــواد الغذائيــة والتعبئــة والتغليــف والــورق والبالســتيك 

والطــالء والســيراميك والزجــاج والبنــاء وغيرهــا مــن الصناعــات.
اســم  حتــت  اجليــري  احلجــر  مبعاجلــة  للتعديــن  أســترا  وتقــوم 
عالمتهــا التجاريــة، أســترا المي مــع غيرهــا مــن العالمــات التجاريــة 
الفرعيــة التابعــة للعالمــة التجاريــة األم مثــل أســترا المي احلــي - 

أســترا المي املطفــأ وأســترا المي - الدولوميــت.

نتوقع تزايد الطلب 
على منتجاتنا في بداية 

عام 201٧

التقرير السنوي 201٦ 50



أبرز اإلنجازات واألعمال في العام المالي 2016
املشــروع يف مراحلــه النهائيــة لبــدء التشــغيل ومــن املتوقــع أن 	 

يبــدأ التشــغيل التجريبــي يف الربــع الثانــي مــن ٢٠١٧.
شــاركت أســترا للتعدين يف املعرض الدولي للحديد والصناعات 	 

املعدنية ومعرض البناء الســعودي يف الســعودية.
األمــور 	  كل  حتضيــر  مــن  مبكــرا  واالنتهــاء  اجلهــود  تكثيــف 

التســويقية فيمــا يتعلــق بإطــالق العالمــة التجاريــة للشــركة قبــل 
بــدء اإلنتــاج التجــاري.

النجــاح يف تنفيــذ حلــول األعمــال لنظــام SAP ملنســوبي الشــركة 	 
الداخليــة  العمــل  أنظمــة  إنتاجيــة  تعزيــز  مــن شــأنه  والــذي 
يقدمهــا  التــي  املتكاملــة  اخلدمــات  خــالل  مــن  واخلارجيــة 

النظــام.

نهدف باستمرار إلى ضمان 
تلبية منتجاتنا للمعايير 

المطلوبة وفقا لمتطلبات 
واحتياجات عمالئنا وأصحاب 

المصلحة

51التقرير السنوي 201٦
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قائمة المركز المالي الموحدة 
كما يف 31 ديسمبر 2016

إيضاح
2016

ريال سعودي

2015
)معدلة - إيضاح 31(

ريال سعودي 

املوجودات
املوجودات املتداولة
4154.452.411292.870.529نقدية وشبه نقدية 

5912.872.263964.709.248مدينون، صايف 
7192.885.666206.009.653مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى 

6680.880.579773.175.590مخزون، صايف 
95.633.8551.474.188مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

1.946.724.7742.238.239.208مجموع املوجودات املتداولة 
  

املوجودات غير املتداولة
82.016.7901.452.850االستثمار يف شركات زميلة

101.360.028.8821.387.916.692ممتلكات وآالت ومعدات 
1125.206.75425.206.754موجودات غير ملموسة-شهرة

126.278.72411.159.154موجودات غير ملموسة أخرى، صايف 
1.393.531.1501.425.735.450مجموع املوجودات غير املتداولة

3.340.255.9243.663.974.658إجمالي املوجودات 
  

املطلوبات وحقوق امللكية 
املطلوبات املتداولة 

13358.945.790431.201.396قروض التورق واملرابحة قصيرة األجل 
14183.640.000128.640.000اجلزء املتداول من قرض املرابحة 

3.444.6578.009.643أوراق دفع 
158.633.280161.200.221دائنون 

910.912.4889.414.853مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
15249.911.000219.682.023مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

16151.333.89432.873.325زكاة وضريبة دخل مستحقة 
1.116.821.109991.021.461مجموع املطلوبات املتداولة 

  
املطلوبات غير املتداولة

14594.702.500767.403.809قرض مرابحة 
9423.963.760388.891.941مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة 

17108.476.555100.108.090مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 
1.127.142.8151.256.403.840إجمالي املطلوبات غير املتداولة

2.243.963.9242.247.425.301إجمالي املطلوبات
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إيضاح
2016

ريال سعودي

2015
)معدلة - إيضاح 31(

ريال سعودي 

حقوق امللكية
حقوق املساهمني

18800.000.000800.000.000رأس املال 
19406.568.677406.568.677احتياطي نظامي

533.631.787630.344.934أرباح مبقاة
)105.884.797()230.393.670(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية   

أثر االستحواذ على حقوق امللكية غير املسيطرة مع 
)14.338.537()14.338.537(االحتفاظ بالسيطرة

1.495.468.2571.716.690.277مجموع حقوق املساهمني
)300.140.920()399.176.257(حقوق امللكية غير املسيطرة  

1.096.292.0001.416.549.357إجمالي حقوق امللكية
3.340.255.9243.663.974.658إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية 

قائمة الدخل الموحدة 
للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2016 

2016إيضاح
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

241.753.898.7731.760.092.959اإليرادات 
)1.174.338.570()1.092.018.101(تكلفة اإليرادات

24661.880.672585.754.389إجمالي الربح

املصاريف 
)379.504.687()409.332.403(20مصاريف بيع وتسويق 

)184.446.878()220.197.771(21مصاريف عمومية وإدارية 
)19.116.072()19.931.220(مصاريف أبحاث وتطوير

)583.067.637()649.461.394(إجمالي املصاريف 
12.419.2782.686.752الدخل من العمليات الرئيسية

)54.376.655()74.825.063(14.13أعباء مالية  
)50.685.693(227.689.841إيرادات )مصاريف( أخرى، صايف 

)102.375.596()54.715.944( اخلسارة قبل حقوق امللكية غير املسيطرة 

99.926.934109.088.439حقوق امللكية غير املسيطرة يف صايف نتائج الشركات التابعة 
45.210.9906.712.843صايف دخل السنة

23ربح السهم:
0.160.03املتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية 

0.570.08املتعلق بصايف دخل السنة 
 

تشكل اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )33( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

تشكل اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )33( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
ي 31 ديسم�ب 2016

للسنة المنتهية �ف
 2016

ريال سعودي
 2015

ريال سعودي
النشاطات التشغيلية:

45.210.9906.712.843صايف دخل السنة
التعديالت لـ:

123.670.336128.019.270استهالك
)71.915()147.189(مكاسب إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

3.278.9798.074.411إطفاء
49.696.73327.800.029مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

52.136.41650.364.216مخصص مخزون متقادم وبطيء احلركة 
)109.088.439()99.926.934(حصة حقوق امللكية غير املسيطرة يف صايف نتائج الشركات التابعة 

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
2.140.25253.622.793مدينون

55.261.953)4.159.667(مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
)104.473.090(40.158.597مخزون

)5.681.397(35.301.980مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
1.487.770)2.566.941(دائنون 

)1.520.007(1.497.635مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
34.323.9363.971.487مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

4.273.50511.094.936مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني، صايف
284.888.628125.574.860النقدية من العمليات 

)25.748.920()23.463.568(زكاة وضريبة دخل مدفوعة
261.425.06099.825.940صايف النقدية من النشاطات التشغيلية

النشاطات االستثمارية:
-)563.940(استثمار يف شركة زميلة

)160.140.147()168.601.366(شراء ممتلكات وآالت ومعدات
10.873.463395.545متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

)3.954.547(1.601.450موجودات غير ملموسة أخرى
)163.699.149()156.690.393(صايف النقدية املستخدمة يف النشاطات االستثمارية

النشاطات التمويلية:
)634.932.029()72.255.606(املسدد من قروض التورق واملرابحة قصيرة األجل 

845.877.833)117.701.309()املسدد( املتحصل من قرض مرابحة 
663.395)4.564.986(أوراق دفع

35.071.81922.677.498مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
)55.588.235(-توزيعات أرباح مدفوعة

)1.800.000(-مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
891.5971.744.880حقوق امللكية غير املسيطرة، صايف 

178.643.342)158.558.485(صايف النقدية )املستخدمة يف( من النشاطات التمويلية
114.770.133)53.823.818()النقص( الزيادة يف النقدية وشبه النقدية

292.870.529207.707.829النقدية وشبه النقدية يف بداية السنة
)29.607.433()84.594.300(احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

154.452.411292.870.529النقدية وشبه النقدية يف نهاية السنة
املعامالت غير النقدية الهامة

73.723.400-شطب تكاليف التمويل املرسملة عن القروض املقدمة من قبل حقوق امللكية غير املسيطرة )إيضاح 10(
-22.177.993شطب معدات بسبب حادثة احلريق يف مصنع الدمام )إيضاح 10(

تشكل اإليضاحات املرفقة من )1( إلى )33( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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همي
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ق الم

حقو
ي 

ت ف
غيرا

قائمة الت
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016

س املال
رأ

ريال سعودي
احتياطي نظامي

ريال سعودي
أرباح مبقاة

ريال سعودي

أثر االستحواذ 
على حقوق امللكية 

غير املسيطرة 
ظ 

مع االحتفا
بالسيطرة

ريال سعودي

احتياطي ترجمة 
عمالت أجنبية

ريال سعودي
اإلجمــالي

ريال سعودي
صيد يف 31 ديسمبر 2014 )كما أعلن سابقا( 

الر
741.176.470

406.568.677
780.368.442

)14.338.537(
)67.487.656(

1.846.287.396
ضاح 31(

تعديالت السنوات السابقة )إي
-

-
)18.848.057(

-
-

)18.848.057(
صيد يف 31 ديسمبر 2014 )معدل(

الر
741.176.470

406.568.677
761.520.385

)14.338.537(
)67.487.656(

1.827.439.339
صايف دخل السنة  

- 
-

6.712.843
-

-
6.712.843

ضاح 27(
توزيعات أرباح )إي

-
 -

)55.588.235(
-

-
)55.588.235(

ضاح 27(
س اإلدارة )إي

ضاء مجل
مكافأة أع

-
-

)1.800.000(
-

-
)1.800.000(

فروقات ترجمة عمالت تتعلق بالشركات 
التابعة املوحدة 

-
-

-
-

)38.397.141(
)38.397.141(

س املال 
الزيادة يف رأ

58.823.530
-

)58.823.530(
-

-
-

ضاح 16(
ضريبة دخل )إي

زكاة و
-

-
)21.676.529(

-
-

)21.676.529(
صيد يف 31 ديسمبر 2015

الر
800.000.000

406.568.677
630.344.934

)14.338.537(
)105.884.797(

1.716.690.277
صايف دخل السنة  

-
-

45.210.990
-

-
45.210.990

فروقات ترجمة عمالت تتعلق بالشركات 
التابعة املوحدة 

-
-

-
-

)124.508.873(
)124.508.873(

ضاح 16(
ضريبة دخل )إي

زكاة و
-

-
)141.924.137(

-
-

)141.924.137(
صيد يف 31 ديسمبر 2016

الر
800.000.000

406.568.677
533.631.787

)14.338.537(
)230.393.670(

1.495.468.257

ضاحات املرفقة من )1( إلى )33( جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
تشكل اإلي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2016

١. التنظيم والنشاطات
شــركة أســترا الصناعيــة )»الشــركة«(، شــركة مســاهمة ســعودية تعمــل مبوجــب ترخيــص اســتثمار رأس املــال األجنبــي رقــم 01-
030114989 الصــادر يف الريــاض مــن قبــل الهيئــة العامــة لالســتثمار وتعمــل مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 1010069607 الصــادر 

يف الريــاض بتاريــخ 9 محــرم 1409هـــ )املوافــق 22 أغســطس 1988(.
تزاول الشركة األنشطة التالية:

انشــاء و إدارة وتشــغيل واالســتثمار يف املنشــآت الصناعيــة شــريطة احلصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لالســتثمار علــى كل أ. 
مشــروع يــراد انشــاؤه.

جتارة اجلملة والتجزئة يف املالبس اجلاهزة والشراشــف واملناشــف والبطانيات وخالفه واألســمدة واألعالف واملبيدات احلشــرية 	. 
وأجهزة الري واملعدات واآلالت الزراعية والبيوت احملمية واملنتجات الزراعية واحليوانية ومقاوالت أعمال التشــجير.

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة مبا يلي:
إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية واملستحضرات الدوائية. 0
إنتاج املركبات الكيميائية واملواد البالستيكية املضافة ومركزات األلوان ومنتجات بالستيكية أخرى. 0
اإلنشاءات احلديدية لألبنية الصناعية وهياكل األبنية. 0
إنتــاج األســمدة الكيميائيــة الســائلة ومبيــدات احلشــرات الزراعيــة وجتــارة اجلملــة والتجزئــة لألســمدة واألعــالف ومبيــدات  0

احلشــرات باإلضافــة إلــى تنفيــذ املشــاريع الزراعيــة.
صناعة الكتل احلديدية وحديد التسليح وتوليد الطاقة الالزمة لهذا النشاط.  0
استكشــاف جميــع اخلامــات واملعــادن يف كافــة مناطــق اململكــة فيمــا عــدا األراضــي واملناطــق البحريــة اخلارجــة عــن نطــاق  0

تطبيــق نظــام االســتثمار التعدينــي واملنصــوص عليهــا يف فقــرة )8( مــن نظــام االســتثمار التعدينــي.

2. أسس توحيد القوائم المالية
تشــتمل هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة علــى القوائــم املاليــة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا )»املجموعــة«( بعــد تعديلهــا وذلــك 

بحــذف كافــة احلســابات واملعامــالت املتداخلــة الهامــة. 
الشــركة التابعــة هــي تلــك التــي متتلــك فيهــا الشــركة، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، اســتثمارا يزيــد عــن 50% مــن رأس املــال أو متــارس 
عليهــا ســيطرة عمليــة. متثــل حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة جــزء مــن حقــوق امللكيــة يف الشــركات التابعــة للشــركة و التــي ال تتعلــق بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالشــركة. يتــم اظهــار حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة بصــورة مســتقلة ضمــن حقــوق امللكيــة يف قائمــة املركــز املالــي 

املوحــدة، كمــا يتــم اظهــار حقــوق امللكيــة غيــر املســيطرة يف صــايف نتائــج الشــركات التابعــة بصــورة مســتقلة يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
تعد القوائم املالية للشركات التابعة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة لتلك املتبعة من قبل الشركة.

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

نسبة امللكية بلد التأسيسالشركة التابعة
)املباشرة و غير املباشرة(

20162015
شركة تبوك للصناعات الدوائية

100%100%السعوديةمتتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:
100%100%األردنشركة تبوك الدوائية لألبحاث 0
100%100%السودانشركة تبوك الدوائية احملدودة  0
100%100%مصرشركة تبوك للصناعات الدوائية  0
100%100%مصر شركة تبوك الدوائية 0
100%100%اجلزائرشركة تبوك ايرل اجلزائر 0
100%100%السعوديةشركة مصنع البارق إلنتاج االدوية احملدودة 0
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نسبة امللكية بلد التأسيسالشركة التابعة
)املباشرة و غير املباشرة(

20162015
شركة أسترا ملركبات اللدائن احملدودة

100%100%السعوديةمتتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:
شركة أسترا بوليمرز السوق احلرة اماالت سانايا يف تيكاريت انونيم  0

100%100%تركياسيركيتي 

100%100%تركياشركة استرا ملركبات اللدائن بازارملا سان يف تك  0
100%100%الهندشركة أسترا للمركبات املتخصصة، الهند محدودة خاصة 0

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

100%100%السعوديةشركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة احملدودة  0

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

100%100%اجلزائرشركة أسترا ِكم السعودية 0
100%100%املغر	شركة أسترا ِكم املغر	 0
100%100%جزر برتش فيرجنشركة أغيس العاملية احملدودة 0
100%100%تركياشركة أستراِكم تركيا 0
100%100%سورياشركة أستراِكم سوريا 0
100%100%أوزبكستانشركة أستراِكم طشقند 0
50%50%األردنشركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية - األردن 0
92.4%92.4%تركياشركة أسترا نوفا - تركيا  0
100%100%أوكرانياشركة أستراِكم األوكرانية احملدودة 0
100%100%مصرشركة أستراِكم السعودية األردنية 0
100%100%مصرشركة أسترا الزراعية السعودية األردنية احملدودة 0
99%99%ُعمانشركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية واالستثمار 0
100%100%األردن الهضبة اخلضراء للبذور  0

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

100%100%العراقشركة اإلمناء )إيضاح 24( 0

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

100%100%العراقشركة الهالل اخلصيب لتوليد الكهرباء 0

60%60%السعوديةشركة أسترا للتعدين احملدودة
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3. السياسات المحاسبية الهامة

أسس اعداد القوائم المالية

أعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايير احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية. 
ابتــداء مــن 1 ينايــر 2017، ســيتم اعــداد القوائــم ماليــة موحــدة للمجموعــة طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة عــن 
مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة واملعتمــدة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــني. وحــال إتبــاع املعاييــر الدوليــة 
للتقاريــر املاليــة، يتعــني علــى املجموعــة االلتــزام مبتطلبــات املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم )1( – إتبــاع املعاييــر الدوليــة 
إلعــداد التقاريــر املاليــة للمــرة األولــى للفتــرات ابتــداء مــن 1 ينايــر 2017. عنــد اعــداد التقاريــر املاليــة االفتتاحيــة وفقــا للمعاييــر 
الدوليــة للتقاريــر املاليــة، ســتقوم الشــركة بتحليــل التأثيــرات وإجــراء بعــض التســويات الناجتــة عــن اتبــاع املعاييــر الدوليــة 

للتقاريــر املاليــة ألول مــرة. 
فيما يلي ملخص للسياسات احملاسبية الهامة املتبعة من قبل املجموعة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدة:

العرف المحاسبي

تعد هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التاريخية.

استخدام التقديرات 

يتطلــب إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة، إســتخدام التقديــرات واالفتراضــات التــي قــد تؤثــر علــى قيــم املوجــودات واملطلوبــات 
املســجلة واإلفصــاح عــن املوجــودات واملطلوبــات احملتملــة بتاريــخ القوائــم املاليــة املوحــدة ومبالــغ اإليــرادات واملصاريــف املصــرح 

عنهــا خــالل الفتــرة املاليــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة النهائيــة عــن هــذه التقديــرات. 

النقدية وشبه النقدية 

تشــتمل النقديــة وشــبة النقديــة علــى النقــد يف الصنــدوق، والودائــع حتــت الطلــب، واالســتثمارات العاليــة الســيولة والتي تســتحق 
خــالل ثالثــة أشــهر أو أقــل.  

استثمارات المرابحة

تتكــون اســتثمارات املرابحــة مــن اســتثمارات قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة فتــرة اســتحقاقها األصليــة ثالثــة أشــهر أو أكثــر وال 
تزيــد عــن ســنة مــن تاريــخ الشــراء. يتــم اثبــات دخــل العمولــة وفقــا ملبــدأ االســتحقاق باســتخدام أســعار العمــوالت املتفــق عليهــا.

المدينون 

تظهــر الــذمم املدينــة باملبلــغ األصلــي للفاتــورة ناقصــا املخصــص لقــاء أيــة مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل. يتــم إجــراء تقديــر 
للديــون املشــكوك يف حتصيلهــا عندمــا يتعــذر حتصيــل املبالــغ بالكامــل وحتمــل علــى قائمــة الدخــل املوحــدة. تشــطب الديــون 

املعدومــة عنــد تكبدهــا. 

المخزون

يقــّوم املخــزون بالتكلفــة أو القيمــة الســوقية، أيهمــا أقــل. حتــدد تكلفــة املــواد اخلــام والتعبئــة والتغليــف وقطــع الغيــار واملــواد 
املســتهلكة والبضاعــة التامــة الصنــع علــى أســاس املتوســط املرجــح. يشــتمل مخــزون البضاعــة قيــد التنفيــذ والبضاعــة التامــة 
الصنــع علــى تكلفــة املــواد واأليــدي العاملــة وحصــة مالئمــة مــن املصاريــف غيــر املباشــرة. عندمــا تصبــح البضاعــة قدميــة أو 

متقادمــة. يجنــب مخصــص للبضاعــة بطيئــة احلركــة واملتقادمــة، ويحمــل علــى قائمــة الدخــل املوحــدة.

االستثمار في شركات زميلة

الشــركة الزميلــة هــي عبــارة عــن منشــأة متــارس عليهــا املجموعــة تأثيــرًا هامــًا وال تعتبــر شــركة تابعــة أو مشــروعًا مشــتركًا. مبوجــب 
طريقــة حقــوق امللكيــة، يقيــد االســتثمار يف الشــركة الزميلــة يف قائمــة املركــز املالــي املوحــدة بالتكلفــة املعدلــة بالتغيــرات يف حصــة 
املجموعــة يف صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة. تعكــس قائمــة الدخــل املوحــدة احلصــة يف نتائــج أعمــال الشــركات الزميلــة. ويف 
حالــة إثبــات أي تغيــر مباشــرة ضمــن حقــوق امللكيــة يف الشــركة الزميلــة، تقــوم املجموعــة بإثبــات حصتهــا يف أي تغيــر واإلفصــاح 
عــن ذلــك، حســبما هــو مالئــم، يف قائمــة التغيــرات يف حقــوق املســاهمني املوحــدة. يتــم حــذف األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن 

املعامــالت بــني املجموعــة والشــركات الزميلــة بقــدر حصتهــا يف الشــركة الزميلــة. 
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الممتلكات واآلالت والمعدات 

تظهــر املمتلــكات واآلالت واملعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك املتراكــم، فيمــا عــدا األراضــي واملشــاريع حتــت التنفيــذ التــي يتــم 
اظهارهــا بالتكلفــة. حتمــل مصاريــف اإلصــالح والصيانــة علــى املصاريــف، بينمــا يتــم رســملة التحســينات التــي تزيــد مــن قيمــة 
األصــل أو تطيــل مــن عمــره اإلنتاجــي. يتــم احتســا	 االســتهالك علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات باســتخدام 

طريقــة القســط الثابــت.
تطفــأ حتســينات املبانــي املســتأجرة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر أو املــدة املتبقيــة مــن عقــد اإليجــار، أيهمــا أقــل. تســتهلك 

املوجــودات املســتأجرة املرســملة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي املقــدر لألصــل أو فتــرة اإليجــار، أيهمــا أقــل.
إن األعمار اإلنتاجية املقدرة للفئات الرئيسية للموجودات ألغراض حسا	 االستهالك هي كما يلي:

السنوات
10 إلى 33 سنةاملباني

4 إلى 10 سنواتحتسينات املباني املستأجرة
5 إلى 12.5 سنةاآلالت واملعدات

3 إلى 10 سنواتاألثاث واملفروشات واملعدات املكتبية
4 سنواتالسيارات

الموجودات غير الملموسة

الشهرة  
يقيــد العــوض املدفــوع بالزيــادة عــن القيمــة العادلــة لصــايف املوجــودات املشــتراه كشــهرة. يعــاد قيــاس الشــهرة دوريــا، ويتــم اظهارهــا  

يف القوائــم املاليــة املوحــدة بالقيمــة الدفتريــة املعدلــة باالنخفــاض يف القيمــة، إن وجــد.
املوجودات غير امللموسة األخرى

تصنــف التكاليــف التــي لهــا منافــع مســتقبلية طويلــة األجــل كموجــودات غيــر ملموســة أخــرى، وتطفــأ علــى مــدى الفتــرة املقــدرة 
لالنتفــاع بهــا. متثــل املوجــودات غيــر امللموســة األخــرى رســوم تســجيل وترخيــص، وتطفــأ بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى 4 

إلــى 7 ســنوات، ويحمــل االطفــاء علــى قائمــة الدخــل املوحــدة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقــوم املجموعــة دوريــا بإجــراء مراجعــة للقيمــة الدفتريــة للموجــودات امللموســة وغيــر امللموســة طويلــة األجــل للتأكــد مــن عــدم وجــود 
أي دليــل علــى وقــوع أي خســارة ناجتــة عــن االنخفــاض يف قيمــة تلــك املوجــودات. ويف حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، يتــم تقديــر القيمــة 
القابلــة لالســترداد لذلــك األصــل لتحديــد حجــم خســارة االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات. ويف حالــة عــدم إمكانيــة تقديــر القيمــة القابلــة 
لالســترداد لذلــك األصــل، تقــوم املجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة املــدرة للنقديــة التــي ينتمــي إليهــا ذلــك األصــل. 
ويف احلــاالت التــي يقــدر فيهــا املبلــغ القابــل لالســترداد لألصــل أو الوحــدة املــدرة للنقديــة بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، عندئــذ 
اثبــات خســائر  ويتــم  القابلــة لالســترداد،  القيمــة  إلــى  للنقديــة  املــدرة  الوحــدة  أو  لذلــك األصــل  الدفتريــة  القيمــة  تخفــض 

االنخفــاض يف قيمــة األصــل يف قائمــة الدخــل املوحــدة.
وفيمــا عــدا الشــهرة، فإنــه إذا مــا مت الحقــا عكــس قيــد خســارة االنخفــاض يف القيمــة، عندئــذ يتــم زيــادة القيمــة الدفتريــة لألصــل 
أو الوحــدة املــدرة للنقديــة إلــى القيمــة املعدلــة القابلــة لالســترداد، علــى أال تزيــد القيمــة الدفتريــة التــي متــت زيادتهــا عــن القيمــة 
الدفتريــة التــي كان مــن املفتــرض حتديدهــا فيمــا لــو يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض يف قيمــة ذلــك األصــل أو الوحــدة املــدرة 
للنقديــة يف الســنوات الســابقة. يتــم إثبــات عكــس قيــد خســارة االنخفــاض يف قيمــة املوجــودات يف قائمــة الدخــل املوحــدة مباشــرة.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتــم إثبــات االلتزامــات لقــاء املبالــغ الواجــب دفعهــا يف املســتقبل عــن البضاعــة أو اخلدمــات املســتلمة، ســواء قدمــت أم لــم تقــدم 
بهــا فواتيــر مــن قبــل املورديــن. 

المخصصات 

يتــم إثبــات املخصصــات عنــد وجــود التزامــات )قانونيــة أو متوقعــة( علــى املجموعــة ناجتــة عــن أحــداث ســابقة، وأن تكاليــف ســداد 
هــذه االلتزامــات محتملــة وميكــن قياســها بشــكل موثــوق بــه.
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القروض واالقتراض

يتــم اثبــات القــروض واالقتــراض باملبالــغ املســتلمة، بعــد خصــم تكاليــف املعامــالت املتكبــدة، إن وجــدت. يتــم رســملة تكاليــف 
التمويــل املتعلقــة مباشــرة بشــراء أو انشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل مــا كجــزء مــن ذلــك األصــل. حتمــل تكاليــف التمويــل األخــرى 

علــى قائمــة الدخــل املوحــدة.

الزكاة وضريبة الدخل

يجنــب مخصــص للــزكاة وضريبــة الدخــل وفقــا لألنظمــة املاليــة الســعودية. يحمــل املخصــص علــى األربــاح املبقــاه. تقيــد أيــة 
مبالــغ اضافيــة، إن وجــدت، قــد تســتحق عنــد اصــدار الربــط النهائــي خــالل الســنة التــي يتــم فيهــا اجــراء الربــط النهائــي.

يجنــب مخصــص لضريبــة الدخــل، إن وجــدت، علــى الشــركات التابعــة باخلــارج وفقــا لألنظمــة الضريبيــة للبلــدان التــي تعمــل 
فيهــا، ويحمــل علــى قائمــة الدخــل املوحــدة.

يتــم إثبــات ضريبــة الدخــل املؤجلــة، علــى كافــة الفروقــات املؤقتــة الرئيســية بــني الدخــل احملاســبي والدخــل اخلاضــع للضريبــة خــالل الســنة 
التــي تنشــأ فيهــا هــذه الفروقــات، ويتــم تعديلهــا عنــد عكــس قيــد الفروقــات املؤقتــة ذات العالقــة. يتــم إثبــات املوجــودات الضريبيــة املؤجلــة 
علــى اخلســائر املرحلــة وذلــك بالقــدر الــذي يحتمــل أن تتوفــر فيــه أرباحــا خاضعــة للضريبــة ميكــن اســتخدامها لقــاء اخلســائر الضريبيــة 
املرحلــة. حتــدد ضريبــة الدخــل املؤجلــة باســتخدام الشــرائح الضريبيــة املطبقــة بتاريــخ قائمــة املركــز املالــي املوحــدة ويتوقــع تطبيقهــا عنــد 
حتقــق ضرائــب الدخــل املؤجلــة املعنيــة أو ســداد املطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة ذات العالقــة. كانــت ضرائــب الدخــل املؤجلــة الناجتــة عــن هــذه 

الفروقــات املؤقتــة غيــر هامــة، وبالتالــي لــم يتــم تســجيلها يف نهايــة الســنة.
تقــوم املجموعــة والشــركات التابعــة لهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية باســتقطاع الضرائــب علــى بعــض املعامــالت مــع األطــراف 

غيــر املقيمــة داخــل اململكــة العربيــة الســعودية وذلــك طبقــا لنظــام ضريبــة الدخــل الســعودي.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنــب مخصــص للمبالــغ املســتحقة الدفــع للموظفــني عــن فتــرات خدمتهــم املتجمعــة بتاريــخ قائمــة املركــز املالــي املوحــدة وفقــًا 
لعقــود عملهــم.

االحتياطي النظامي

طبقًا لنظام الشــركات الســعودي، يجب على الشــركة أن حتول 10% من دخل الســنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع 
االحتياطــي نصــف رأس املــال. كمــا تضــاف أيــة عــالوة إصــدار إلــى االحتياطــي النظامــي. إن هــذا االحتياطــي غير قابل للتوزيع.

اثبات اإليرادات

متثــل املبيعــات قيمــة فواتيــر البضاعــة املــوردة واخلدمــات املقدمــة مــن قبــل املجموعــة خــالل الســنة. يتــم إثبــات املبيعــات عنــد 
انتقــال املخاطــر واملنافــع املصاحبــة مللكيــة البضاعــة إلــى املشــتري وأنــه ميكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بشــكل موثــوق بــه، و يكــون 
ذلــك عــادة عنــد تســليم البضاعــة للعمــالء. يتــم إثبــات اإليــرادات مــن اخلدمــات املقدمــة عنــد تقــدمي اخلدمــات املتعاقــد عليهــا.

يتم إثبات دخل حقوق االمتياز وفقا ملبدأ االستحقاق وذلك طبقا جلوهر االتفاقيات.
تتكــون إيــرادات العقــود مــن القيمــة املســتحقة عــن األعمــال املنفــذة خــالل الســنة. بالنســبة للعقــود طويلــة األجــل، حتتســب 
اإليــرادات علــى أســاس التكاليــف املتكبــدة حتــى تاريخــه باســتخدام نســبة اإلجنــاز. ويف حالــة العقــود غيــر املربحــة، يجنــب 

املنظــورة. لكامــل اخلســائر  مخصــص 
يتم اثبات األرباح األخرى عند استحقاقها. 

المصاريف

إن مصاريــف البيــع والتســويق هــي تلــك املتعلقــة أساســا مبندوبــي املبيعــات وقســم املبيعــات، بينمــا تتعلــق مصاريــف البحــث 
والتطويــر خصيصــا بالتكاليــف املتعلقــة بقســم البحــث والتطويــر. تــوزع كافــة املصاريــف األخــرى وفــق أســس ثابتــة، علــى تكلفــة 

املبيعــات واملصاريــف العموميــة واإلداريــة وفــق عوامــل التوزيــع التــي تراهــا املجموعــة مالئمــة.

عقود اإليجارات التشغيلية

يتــم اثبــات الدفعــات مبوجــب عقــود االيجــارات التشــغيلية كمصــروف يف قائمــة الدخــل املوحــدة بطريقــة القســط الثابــت علــى 
مــدى فتــرة اإليجــار.
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ربح السهم

يتــم احتســا	 ربــح الســهم األساســي مــن العمليــات الرئيســية وذلــك بتقســيم الدخــل )اخلســارة( مــن العمليــات الرئيســية للســنة 
علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة.

 يتــم احتســا	 ربــح الســهم األساســي مــن صــايف دخــل الســنة وذلــك بتقســيم صــايف دخــل الســنة علــى املتوســط املرجــح لعــدد 
األســهم القائمــة خــالل الســنة.

 المعلومات القطاعية

يعتبــر القطــاع جــزء أساســي مــن املجموعــة حيــث يقــوم بتقــدمي منتجــات أو خدمــات معينــة )قطــاع أعمــال( أو يقــوم بتقــدمي 
منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرايف(، وتختلف أرباحه وخســائره عن أرباح وخســائر القطاعات األخرى.

العمالت األجنبية

املعامالت
حتــول املعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة لريــاالت ســعودية بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ إجــراء املعامــالت. ويعــاد 
حتويــل أرصــدة املوجــودات واملطلوبــات النقديــة املســجلة بالعمــالت األجنبيــة بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ قائمــة املركــز 

املالــي املوحــدة. تــدرج كافــة فروقــات التحويــل يف قائمــة  الدخــل املوحــدة.
ترجمة العمالت األجنبية

تترجــم القوائــم املاليــة للعمليــات اخلارجيــة لريــاالت ســعودية بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي بالنســبة 
للموجــودات واملطلوبــات، ومبتوســط ســعر التحويــل لــكل ســنة بالنســبة لإليــرادات واملصاريــف واملكاســب واخلســائر. حتــول عناصــر 
حقــوق امللكيــة، فيمــا عــدا األربــاح املبقــاة، بأســعار التحويــل الســائدة عنــد نشــوء كل عنصــر. تــدرج تســويات ترجمــة العمــالت األجنبية 
كبنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمني. يتــم أيضــا إضافــة األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن إعــادة تقــومي البنــود النقديــة، والتــي 

تشــكل جــزء مــن صــايف االســتثمارات يف النشــاطات التشــغيلية األجنبيــة، تضــاف أيضــا إلــى تســويات ترجمــة العمــالت األجنبيــة.

4. النقدية وشبه النقدية
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
142.316.419290.292.202أرصدة لدى البنوك 

12.135.9922.578.327نقد يف الصندوق 
154.452.411292.870.529

تشتمل األرصدة لدى البنوك على ودائع قصيرة األجل قدرها الشيء )2015: 44.645.193 ريال سعودي(. 

5. المدينون، صافي  
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
1.014.552.0141.017.027.555مدينون جتاريون 

19.238.28528.593.577ايرادات غير مقدم بها فواتير 
1.033.790.2991.045.621.132

)80.911.884()120.918.036(مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها
912.872.263964.709.248

كانت حركة مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها كما يلي:
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
80.911.88453.960.374يف بداية السنة 

49.696.73327.800.029مجنب خالل السنة 
)848.519()9.690.581(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

120.918.03680.911.884يف نهاية السنة 
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6. المخزون، صافي  
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
358.007.399429.224.164مواد خام ومواد تعبئة 

251.887.680269.793.546بضاعة تامة الصنع 
38.778.74555.391.209بضاعة قيد التصنيع 

19.607.04520.728.197بضاعة يف الطريق 
44.904.12145.046.732قطع غيار ومواد مستهلكة 

713.184.990820.183.848
)47.008.258()32.304.411(مخصص املخزون املتقادم والبطيء احلركة

680.880.579773.175.590

كانت حركة مخصص املخزون املتقادم والبطيء احلركة كاآلتي: 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
47.008.25820.069.894يف بداية السنة 

52.136.41650.364.216مجنب خالل السنة 
)23.425.852()66.840.263(مبالغ مشطوبة خالل السنة 

32.304.41147.008.258يف نهاية السنة 

7. المبالغ المدفوعة مقدمًا والموجودات المتداولة األخرى
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
77.400.83478.726.338مصاريف مدفوعة مقدما 

42.211.71578.746.669دفعات مقدمة ملوردين 
19.448.82519.706.037ذمم موظفني 

7.510.04510.738.288ضرائب القيمة املضافة وأخرى 
46.314.24718.092.321تأمينات مستردة ومطالبات تأمني وأخرى 

192.885.666206.009.653

8. االستثمار في شركات زميلة 
نسبة امللكية

2016
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

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

-47.50%شركة أسترا ترامارون للبيوكيماويات اخلاصة احملدودة - الهند 
كانت احلركة يف حصة املجموعة يف الشركات الزميلة كاآلتي:

2016
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

1.452.8501.452.850الرصيد يف بداية السنة 
-271.398االستحواذ خالل السنة 

-292.542حصة الشركة يف أرباح الشركات الزميلة 
2.016.7901.452.850الرصيد يف نهاية السنة 
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9. المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة   
فيمــا يلــي تفاصيــل املعامــالت اجلوهريــة مــع اجلهــات ذات العالقــة املدرجــة يف هــذه القوائــم املاليــة املوحــدة والتــي متــت خــالل 

دورة األعمــال العاديــة:
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
8.068.12120.946.273مبيعات 

14.275.8627.162.570مشتريات 
18.001.31417.342.805مصاريف أعباء مالية 

وفيما يلي حتليال باملبالغ املستحقة من وإلى اجلهات ذات العالقة:
تتكون املبالغ املستحقة من اجلهات ذات العالقة كما يف 31 ديسمبر مما يلي:أ. 

2016
ريال سعودي

2015
ريال سعودي

2.243.3631.119.941شركة أسترا الغذاء - اململكة العربية السعودية )شركة حليفة( 
-2.208.270شركة أسترا ترامارون للبيوكيماويات اخلاصة احملدودة - الهند )شركة زميلة(

1.182.222354.247أخرى
5.633.8551.474.188

تتكون املبالغ املستحقة إلى اجلهات ذات العالقة كما يف 31 ديسمبر مما يلي:	. 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
املتداول

7.629.3458.292.858شركة ثروات للتعدين - اململكة العربية السعودية )شريك يف شركة تابعة(
2.163.230659.372شركة نور لالتصاالت - اململكة العربية السعودية )شركة حليفة(

1.119.913462.623أخرى
10.912.4889.414.853

غير املتداول 
381.584.909346.513.090شركة املسيرة الدولية - اململكة العربية السعودية )شريك يف شركة تابعة(

42.378.85142.378.851السيد/ علي شمارة )شريك يف شركة تابعة(
423.963.760388.891.941

 
ميثــل اجلــزء غيــر املتــداول املشــار إليــه أعــاله قــروض طويلــة األجــل مرتبطــة بعمولــة، مقدمــة مــن شــركاء األقليــة يف شــركة 
التنميــة لصناعــة احلديــد وشــركة أســترا للطاقــة )شــركات تابعــة( لتمويــل بنــاء مصنــع احلديــد ومحطــة طاقــة. لــم يتــم جدولــة 

ســداد هــذه األرصــدة خــالل اإلثنــي عشــر شــهرًا القادمــة.



شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(

67

ت
دا

ع
لم

وا
ت 

آلال
وا

ت 
كا

تل
مم

 ال
.١0

ضي
ألرا

ا
دي

عو
 س

ال
ري

ني
ملبا

ا
دي

عو
 س

ال
ري

ت 
ينا

حتس ي 
بان

امل
جرة

ستأ
امل

دي
عو

 س
ال

ري
ات

عد
وامل

ن 
كائ

امل
دي

عو
 س

ال
ري

ت 
شا

فرو
وامل

ث 
ألثا

ا
بية

كت
 امل

ات
عد

وامل
دي

عو
 س

ال
ري

ت 
ارا

سي
ال

دي
عو

 س
ال

ري

ت 
حت

يع 
شار

امل
يذ

نف
الت

دي
عو

 س
ال

ري

ي 
مــال

إلج
ا

20
16

دي
عو

 س
ال

ري

لي
مــا

إلج
ا

20
15

دي
عو

 س
ال

ري
ة: 

لف
تك

ال
نة 

لس
ة ا

داي
يف ب

46
.5

04
.6

38
31

3.
52

4.
82

9
11

.2
45

.2
32

1.
20

5.
44

1.
85

7
61

.6
84

.9
28

44
.1

79
.8

03
28

9.
58

6.
05

4
1.

97
2.

16
7.

34
1

1.
87

9.
67

9.
63

8
ت 

افا
ض

اإل
86

1.
94

2
37

.3
28

.3
74

31
0.

90
6

29
.5

66
.8

14
8.

82
3.

24
3

3.
76

4.
49

2
87

.9
45

.5
95

16
8.

60
1.

36
6

22
5.

62
1.

05
5

يذ 
نف

الت
ت 

حت
يع 

شار
 امل

من
ت 

يال
حو

الت
-

 
78

.0
63

.3
55

50
0.

00
0

47
.5

47
.5

97
4.

84
4.

72
7

-
)1

30
.9

55
.6

79
(

-
-

ية 
جنب

ت أ
مال

 ع
مة

رج
ي ت

اط
حتي

ا
)2

.3
06

.8
71

(
)5

.1
50

.6
14

(
)5

10
.7

40
(

)8
.6

22
.7

03
(

)2
.0

40
.9

61
(

)6
.7

00
.2

76
(

)2
1.

62
7.

95
7(

)4
6.

96
0.

12
2(

)8
.7

89
.7

08
(

ات
طوب

مش
ت/

ادا
بع

ست
اال

)2
4.

43
7(

)7
.9

61
.6

08
(

-
)2

3.
18

0.
18

5(
)6

.6
53

.9
99

(
)2

.3
22

.6
10

(
)8

.9
33

.1
06

(
)4

9.
07

5.
94

5(
)1

65
.2

75
.7

57
(

نة 
لس

ة ا
هاي

يف ن
45

.0
35

.2
72

41
5.

80
4.

33
6

11
.5

45
.3

98
1.

25
0.

75
3.

38
0

66
.6

57
.9

38
38

.9
21

.4
09

21
6.

01
4.

90
7

2.
04

4.
73

2.
64

0
1.

93
1.

23
5.

22
8

ك: 
هال

ست
اإل

نة 
لس

ة ا
داي

يف ب
-

 
85

.9
53

.7
81

9.
49

7.
82

9
41

3.
74

8.
33

4
42

.1
13

.1
26

32
.9

37
.5

79
-

58
4.

25
0.

64
9

44
1.

04
7.

08
5

ة   
سن

 لل
مل

حمل
ا

-
13

.5
19

.5
65

70
8.

73
5

97
.3

45
.3

95
7.

82
4.

06
6

4.
27

2.
57

5
-

12
3.

67
0.

33
6

12
8.

43
7.

67
8

ت 
يال

حو
الت

-
 

)1
8.

68
7(

-
2.

33
8.

88
2

15
5.

64
4

)2
.4

75
.8

39
(

-
-

-
ية 

جنب
ت أ

مال
 ع

مة
رج

ي ت
اط

حتي
ا

-
 

)7
23

.5
37

(
)2

64
.0

55
(

)2
.6

01
.1

72
(

)8
81

.8
84

(
)2

.5
74

.9
01

(
-

)7
.0

45
.5

49
(

)4
18

.4
08

(
ات

طوب
مش

ت/
ادا

بع
ست

اال
-

)5
27

.0
35

(
)1

21
.0

99
(

)4
.6

25
.5

02
(

)6
.9

17
.5

80
(

)3
.9

80
.4

62
(

-
)1

6.
17

1.
67

8(
)2

5.
74

7.
81

9(
سنة

 ال
اية

نه
يف 

-
98

.2
04

.0
87

9.
82

1.
41

0
50

6.
20

5.
93

7
42

.2
93

.3
72

28
.1

78
.9

52
-

68
4.

70
3.

75
8

54
3.

31
8.

53
6

ة: 
تري

دف
 ال

مة
قي

 ال
ايف

ص
20

16
بر 

سم
 دي

31
45

.0
35

.2
72

31
7.

60
0.

24
9

1.
72

3.
98

8
74

4.
54

7.
44

3
24

.3
64

.5
66

10
.7

42
.4

57
21

6.
01

4.
90

7
1.

36
0.

02
8.

88
2

20
15

بر 
سم

 دي
31

46
.5

04
.6

38
22

7.
57

1.
04

8
1.

74
7.

40
3

79
1.

69
3.

52
3

19
.5

71
.8

02
11

.2
42

.2
24

28
9.

58
6.

05
4

1.
38

7.
91

6.
69

2

0 
ار 

ضــر
لال

يــة 
ألول

ت ا
يــرا

قد
الت

ى 
علــ

اء 
وبنــ

ع. 
صنــ

 امل
ات

عــد
ض م

بعــ
ف 

 تلــ
يــق

حلر
ذا ا

 هــ
عــن

ج 
 نتــ

ام.
دمــ

بال
يــة 

وائ
لد

ت ا
عــا

صنا
 لل

وك
 تبــ

كة
شــر

ــع 
صن

يف م
ق 

ريــ
 ح

لــع
ند

2 ا
01

ر 6
مب

يســ
ل د

خــال
ني. 

أمــ
الت

بــة 
طال

ب م
وجــ

مب
ــغ 

ملبل
ل ا

امــ
د ك

ردا
ســت

رة ا
إلدا

ع ا
وقــ

وتت
ي 

عود
 ســ

ال
 ريــ

ون
مليــ

 21
مــة 

قي
ت ب

ــدا
مع

ب 
ــط

بش
عــة 

تاب
 ال

كة
شــر

 ال
ارة

 إد
مــت

 قا
ق،

ريــ
حل

ن ا
 عــ

جتــة
لنا

ا
0 

ــذ 
في

لتن
ت ا

حتــ
يع 

شــار
 امل

د.
ديــ

تج
 لل

بــل
وقا

ي 
مــز

ي ر
ــنو

 س
جــار

بإي
فــة 

ختل
ي م

غيل
تشــ

ار 
جــ

 إي
ات

قيــ
تفا

ب ا
وجــ

مب
رة 

أج
ســت

ض م
ى أر

علــ
مــة 

مقا
عــة 

تاب
 ال

ات
رك

لشــ
ع ا

صانــ
وم

ي 
بانــ

 امل
ض

بعــ
إن 

لــة 
طوي

ض 
ــرو

لق
 با

لــق
تع

ة ت
مل

ســ
مر

ــل 
متوي

ف 
ليــ

تكا
ب 

ــط
بش

عــة 
تاب

 ال
ات

رك
شــ

 ال
دى

حــ
ت إ

امــ
، ق

20
15

ام 
 عــ

الل
خــ

ة. 
يــد

جلد
ع ا

اري
شــ

وامل
مــة 

قائ
 ال

نــع
صا

 امل
عة

ســ
 تو

ســي
سا

ل أ
شــك

ل ب
متثــ

ة. 
طر

ســي
ر م

غيــ
يــة 

لك
ق م

قــو
كح

ي 
عود

 ســ
ال

 ريــ
ون

ليــ
7 م

ا 4
رهــ

قد
ة و

ليــ
ألق

ك ا
ــري

لش
قة 

تح
ملســ

غ ا
بالــ

 امل
عــن

اح 
صــ

إلف
مت ا

ء. 
ركا

لشــ
ل ا

قبــ
ن 

 مــ
مــة

قد
 امل

جــل
األ



القوائم املالية املوحدة  68

١١. الموجودات غير الملموسة-الشهرة
يتــم حتديــد القيمــة القابلــة لالســترداد للشــهرة علــى أســاس البيانــات املســتخدمة يف حســا	 القيمــة العادلــة وذلــك بإســتخدام 

التدفقــات النقديــة املتوقعــة املبينــة علــى املوازنــة املاليــة التقديريــة املعتمــدة مــن قبــل اإلدارة خلمــس ســنوات.
فيما يلي االفتراضات األساسية املستخدمة يف احتسا	 القيمة العادلة:

إجمالي الهامش التقديري. 1
املتوسط املرجح ملعدل النمو. 2
معدل اخلصم املطبق على التدفقات النقدية املتوقعة. 3

حددت اإلدارة إجمالي الهامش التقديري واملتوســط املرجح ملعدل النمو على أســاس األداء الســابق والتوقعات بشــأن التطورات 
يف الســوق. إن معــدل اخلصــم املســتخدم يعــود ملــا قبــل الــزكاة ومــا قبــل ضريبــة الدخــل ويعكــس مخاطــر محــددة خاصة بالصناعة. 

تشــير نتائــج االختبــار االنخفــاض يف القيمــة الــذي مت اجــراؤه إلــى عــدم وجــود انخفــاض يف القيمــة. 

١2. الموجودات غير الملموسة، صافي 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
التكلفة

36.514.87332.612.700يف بداية السنة 
1.547.0304.034.612االضافات 

)132.439()4.585.128(االستبعادات/تسويات ترجمة عمالت أجنبية 
33.476.77536.514.873يف نهاية السنة  
اإلطفاء املتراكم 
25.355.71917.333.682يف بداية السنة 

3.278.9798.074.411للسنة 
)52.374()1.436.647(االستبعادات/تسويات ترجمة عمالت أجنبية 

27.198.05125.355.719يف نهاية السنة 
صايف القيمة الدفترية 

6.278.72411.159.154يف نهاية السنة

١3. قروض التورق والمرابحة قصيرة األجل 
لــدى املجموعــة تســهيالت بنكيــة علــى شــكل تــوّرق ومرابحــة قصيــرة األجــل وتســهيالت ائتمانيــة أخــرى للوفــاء مبتطلبــات رأس 
املــال العامــل اخلــاص بهــا. بلــغ الرصيــد املســتخدم مــن هــذه التســهيالت كمــا يف تاريــخ قائمــة املركــز املالــي املوحــدة 358.95 مليــون 
ريـــال ســعودي )31 ديســمبر 2015: 431.20 مليون ريـــال ســعودي(. حتمل هذه التســهيالت عمولة خاصة وفقا لألســعار التجارية 

الســائدة بالســوق، كمــا أن هــذه التســهيالت مضمونــة بضمانــات الشــركة.

١4. قرض المرابحة 
لــدى املجموعــة تســهيل مرابحــة طويــل األجــل مــع بنــك محلــي لتمويــل املصاريــف الرأســمالية. وبتاريــخ قائمــة املركــز املالــي 
املوحدة، مت اســتخدام 778.34 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2015: 896.04 مليون ريال ســعودي(. إن هذا التســهيل بالريال 
الســعودي، ومضمــون بضمانــات مشــتركة، ويحمــل عمولــة خاصــة مبعــدل ثابــت اضافــة ملعــدالت العمولــة الســائدة بــني البنــوك يف 
اململكــة العربيــة الســعودية. يســتحق القــرض الســداد علــى ســت ســنوات وذلــك علــى شــكل أقســاط نصــف ســنوية متســاوية، بــدءا 

مــن تاريــخ اســتخدام التســهيل مــع فتــرة ســماح مدتهــا ســنة. 
وبتاريــخ قائمــة املركــز املالــي املوحــدة، بلــغ اجلــزء املتــداول مــن قــرض املرابحــة طويــل األجــل 183.64 مليــون ريــال ســعودي )31 

ديســمبر 2015: 128.64 مليــون ريــال ســعودي(. 



شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة
)شركة مساهمة سعودية(

69

١5 . المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى 
2015

ريال سعودي
2014

ريال سعودي
113.117.098104.681.710مصاريف مستحقة

75.178.67648.973.463مزايا موظفني
61.615.22666.026.850دفعات مقدمة من عمالء و محتجزات وعموالت بيع

249.911.000219.682.023

١6 . الزكاة وضريبة الدخل  
مكونات الوعاء الزكوي

تقــوم الشــركات الســعودية التابعــة للمجموعــة بتقديـــم إقــرارات زكويــة وضريبيــة منفصلــة علــى أســاس غيــر موحــد. تتكــون أهــم 
مكونــات الوعــاء الزكــوي لــكل شــركة مبوجــب أنظمــة الــزكاة وضريبــة الدخــل مــن حقــوق امللكيــة ورصيــد املخصصــات كمــا يف بدايــة 
ر اخلاضــع للضريبــة ناقصــًا صــايف القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واملصنــع واآلالت واملعــدات واالســتثمارات  الســنة والدخــل املقــدَّ

وبعــض البنــود األخــرى.

حركة املخصص خالل السنة 
كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنتني املنتهيتني يف 31 ديسمبر 2016 و2015 كاآلتي:

زكاة
ريال سعودي

ضريبة دخل
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

احلركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2016
26.519.2976.354.02832.873.325يف بداية السنة 

114.517.67127.406.466141.924.137مجنب خالل السنة 
)23.463.568()7.899.294()15.564.274(مدفوع خالل السنة 

125.472.69425.861.200151.333.894يف نهاية السنة 

كانت حركة مخصص الزكاة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015 كما يلي:
زكاة

ريال سعودي
ضريبة دخل
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

   احلركة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2015
29.804.5447.141.17236.945.716يف بداية السنة 

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

26.519.2976.354.02832.873.325يف نهاية السنة 
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الربوط الزكوية والضريبية 
ــم اإلقــرارات الزكوية/الضريبيــة عــن جميــع الســنوات حتــى 31 ديســمبر 2015. فيمــا  قامــت املجموعــة وشــركاتها التابعــة بتقديـ
يلــي الربــوط الزكويــة والضريبيــة النهائيــة للشــركة والشــركات التابعــة التــي مت االتفــاق عليهــا مــع الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 

كمــا يف 31 ديســمبر 2016:

الربط الزكوي/اسم الشركة/الشركات التابعة 
الضريبي النهائي لغاية

2003شركة مجموعة أسترا الصناعية *
2002شركة تبوك للصناعات الدوائية **

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

2004شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة واملبيدات   
لم يتم اجراء الربوط بعدشركة أسترا للتعدين احملدودة

لم يتم اجراء الربوط بعدشركة مصنع أسترا للصناعات الثقيلة احملدودة    

* طبقــا خلطاباتهــا املؤرخــة يف 2 محــرم 1438هـــ )املوافــق 3 أكتوبــر 2016(، قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإجــراء الربــوط 
علــى شــركة مجموعــة أســترا الصناعيــة لألعــوام مــن 2004 حتــى 2013. وقــد أظهــرت هــذه اخلطابــات ربــوط زكويــة وضريبيــة 
اضافيــة قدرهــا 67.78 مليــون ريــال ســعودي. اعترضــت الشــركة علــى الربــط وقامــت بســداد مبلــغ قــدره 1.28 مليــون ريــال ســعودي 

إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة مــن اجمالــي االلتزامــات اإلضافيــة لألعــوام 2004 حتــى 2013.
** أجــرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل الربــط علــى شــركة تبــوك للصناعــات الدوائيــة لألعــوام مــن 2003 إلــى 2012 والــذي أظهــر 
التزامــات إضافيــة قدرهــا 52.8 مليــون ريــال ســعودي علــى حســا	 الــزكاة وضريبــة الدخــل وضريبــة االســتقطاع واألربــاح الرأســمالية 
وغرامــة التأخيــر. قامــت شــركة تبــوك للصناعــات الدوائيــة بســداد مبلــغ 8.33 مليــون ريــال ســعودي إلــى الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل مــن إجمالــي االلتزامــات اإلضافيــة مبوجــب الربــط لألعــوام مــن 2003 إلــى 2012. قدمــت شــركة تبــوك اعتــراض علــى ربــط 

باقــي مبلــغ الربــط الــذي أجرتــه الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. 
بنــاء علــى املعلومــات املقدمــة يف خطابــات االعتــراض املشــار إليهــا أعــاله، قامــت الشــركة ببنــاء مخصــص إضــايف بقيمــة 109 

مليــون ريــال ســعودي. 

١7. مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
100.108.09080.934.251يف بداية السنة 

22.771.17629.889.705مكون خالل للسنة 
)10.715.866()14.402.711(مدفوع خالل السنة 

108.476.555100.108.090يف نهاية السنة 

١8. رأس المال
يتكــون رأســمال الشــركة كمــا يف 31 ديســمبر 2016 مــن 80.000.000 ســهم )2015: 80.000.000 ســهم( بقيمــة اســمية قدرهــا 10 

ريـــال ســعودي للســهم الواحــد. إن رأس املــال مملــوك علــى النحــو التالــي:
نسبة امللكية

20162015املساهمون
57.59%64.25%مساهمون مؤسسون سعوديون

11.54%4.52%مساهمون مؤسسون غير سعوديني
30.87%31.23%اجلمهور

%100.00%100.00
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١9. االحتياطي النظامي 
وفقــًا ملتطلبــات نظــام الشــركات يف اململكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، قامــت الشــركة بتكويــن احتياطــي نظامــي 
بنســبة 10 باملئــة مــن صــايف الدخــل حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 50 باملئــة مــن رأس املــال. إن االحتياطــي النظامــي الظاهــر يف 
القوائــم املاليــة املوحــدة املرفقــة هــو احتياطــي نظامــي خــاص بالشــركة. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع كتوزيعــات أربــاح.

20. مصاريف البيع والتسويق 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
201.810.152177.812.842رواتب ومزايا موظفني
80.561.17493.764.259تسويق وإعالن وترويج

48.351.37528.240.102مصاريف توزيع وسفر وشحن
23.109.10031.358.265مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها ومبالغ مشطوبة

17.642.42218.859.149مخزون تالف ومنتهي الصالحية
11.521.8629.401.837إيجارات ومنافع عامة 

5.631.6595.428.350استهالك
20.704.65914.639.883أخرى

409.332.403379.504.687

2١. المصاريف العمومية واإلدارية 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
140.348.051110.614.883رواتب ومزايا موظفني

24.940.88017.253.613أتعا	 مهنية
10.636.81511.400.461إيجارات وتأمني ومنافع عامة

15.007.3577.697.844استهالك وإطفاء
6.542.7728.874.800سفر وتنقالت

4.453.6255.171.891اصالح وصيانة
18.268.27123.433.386أخرى

220.197.771184.446.878

22. اإليرادات )المصاريف( األخرى، صافي 
2016

ريال سعودي
2015

ريال سعودي
)50.116.799()36.439.766(خسائر حتويل عمالت أجنبية 

4.171.0222.759.953بيع خردة
38.760.4331.306.393إيرادات من التصنيع التعاقدي وحقوق االمتياز 

)4.635.240(1.198.152إيرادات )مصاريف( أخرى، صايف 
7.689.841)50.685.693(

يشــتمل بنــد إيــرادات مــن التصنيــع التعاقــدي وحقــوق االمتيــاز اإليــرادات مــن إعــادة تعبئــة املنتجــات لألطــراف األخــرى. تشــتمل 
بعــض الترتيبــات علــى حتصيــل املقبوضــات نيابــة عــن األطــراف األخــرى. 

23. ربح السهم 
مت احتســا	 ربح الســهم للســنتني املنتهيتني يف 31 ديســمبر 2016 و 2015 وذلك بقســمة الدخل من العمليات الرئيســية وصايف 

الدخــل لــكل ســنة علــى املتوســط املرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل هاتــني الســنتني.
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24. المعلومات القطاعية
متاشــيا مــع عمليــة إعــداد التقاريــر الداخليــة للمجموعــة، اعتمــد مجلــس اإلدارة قطاعــات األعمــال فيمــا يتعلــق بأنشــطة 
املجموعــة. تتــم املعامــالت بــني قطاعــات األعمــال علــى أســاس أســعار التحويــل داخــل املجموعــة. تعمــل املجموعــة بشــكل أساســي 

مــن خــالل قطاعــات األعمــال الرئيســية التاليــة:
األدوية أ - 

الكيماويات املتخصصة  - 	
الطاقة والصناعات احلديدية ج - 

الشركة القابضة وأخرى د - 
وفيمــا يلــي بيانــا باإليــرادات، و إجمالــي الربــح، وصــايف الدخــل، و املمتلــكات واآلالت واملعــدات، و إجمالــي املوجــودات واملطلوبــات 

املوحــدة لــكل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال:

األدوية
ريال سعودي

الكيماويات 
املتخصصة

ريال سعودي

الطاقة والصناعات 
احلديدية

ريال سعودي

الشركة القابضة 
وأخرى

ريال سعودي
اإلجمالي 

ريال سعودي
31 ديسمبر 2016 

1.753.898.773-893.863.147600.320.904259.714.722االيرادات 
661.880.672-)41.952.438(525.793.257178.039.853إجمالي الربح )اخلسارة( 

45.210.990)38.747.735()29.462.701(59.716.82453.704.602صايف دخل )خسارة( السنة
496.246.507171.262.597614.075.66278.444.1161.360.028.882املمتلكات واآلالت واملعدات

1.362.925.630790.619.3171.088.964.15197.746.8263.340.255.924إجمالي املوجودات 
826.515.353440.537.328702.249.515274.661.7282.243.963.924إجمالي املطلوبات 

31 ديسمبر 2015 
1.760.092.959-835.826.233592.546.081331.720.645االيرادات 

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

1.598.089.320765.740.0221.235.816.14864.329.1683.663.974.658إجمالي املوجودات 
933.843.511404.911.431728.076.483180.593.8762.247.425.301إجمالي املطلوبات 

متــارس املجموعــة عملياتهــا بشــكل رئيســي يف اململكــة العربيــة الســعودية، باإلضافــة إلــى العــراق و أفريقيــا وبلــدان أخــرى. تتلخــص 
املعلومــات املاليــة املختــارة كمــا يف 31 ديســمبر وللســنتني املنتهيتــني يف ذلــك التاريــخ حســب املنطقــة اجلغرافيــة يف اآلتــي:

اململكة العربية 
السعودية

ريال سعودي
العراق

ريال سعودي
أفريقيا

ريال سعودي
البلدان األخرى

ريال سعودي
املجموع

ريال سعودي
31 ديسمبر 2016 

1.054.706.00643.179.443230.003.532426.009.7921.753.898.773االيرادات
2.079.960.829731.202.221253.377.703275.715.1713.340.255.924إجمالي املوجودات 

31 ديسمبر 2015 
1.011.212.93183.771.010339.495.947325.613.0711.760.092.959االيرادات 

2.247.526.448823.273.224301.250.547291.924.4393.663.974.658إجمالي املوجودات 

قــررت املجموعــة خــالل عــام 2015، ايقــاف اإلنتــاج يف شــركة االمنــاء اململوكــة مــن قبــل شــركة التنميــة )شــركة تابعــة(، ومــن احملتمــل 
أن تســتأنف اإلنتــاج حــال اســتقرار األوضــاع يف العــراق وانتعــاش الطلــب علــى املنتجــات.
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25. التعهدات 
أبرمــت املجموعــة خــالل دورة أعمالهــا العاديــة ترتيبــات مــع املورديــن لشــراء آالت ومعــدات وخدمــات أخــرى. كمــا يف 31 ديســمبر 

2016 بلغــت التعهــدات الرأســمالية 60 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2015: 45 مليــون ريــال ســعودي(. 

26. االلتزامات المحتملة 
كمــا يف 31 ديســمبر 2016، يوجــد لــدى املجموعــة التزامــات محتملــة ناجتــة خــالل دورة األعمــال االعتياديــة. اصــدرت البنــوك 
التــي تتعامــل معهــا املجموعــة خطابــات اعتمــاد مببلــغ 119 مليــون ريــال ســعودي )2015: 56 مليــون ريــال ســعودي( وخطابــات 
ضمــان مببلــغ 149 مليــون ريــال ســعودي )2015: 106.8 مليــون ريــال ســعودي( وذلــك خــالل دورة األعمــال االعتياديــة للمجموعــة.

27. توزيعات األرباح
لــم تصــادق اجلمعيــة العامــة املنعقــدة خــالل الســنة علــى توزيــع أيــة أربــاح أو صــرف مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة. خــالل 2015، 

وافقــت اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى التوزيعــات التاليــة مــن األربــاح املبقــاة: 
توزيعات أرباح نقدية قدرها 55.59 مليون ريال سعودي بواقع 0.75 ريال سعودي للسهم الواحد. 0
صرف مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة قدرها 1.8 مليون ريال سعودي. 0

28. إدارة المخاطر 

مخاطر أسعار العموالت 

متثــل مخاطــر أســعار العمــوالت املخاطــر الناجتــة عــن تذبــذ	 قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات يف أســعار العمــوالت الســائدة 
يف الســوق. تخضــع املجموعــة ملخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن الودائــع البنكيــة قصيــرة األجــل املرتبطــة بعمولــة والقــروض. تقــوم 

املجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــوالت وذلــك مبراقبــة التغيــرات يف أســعار العمــوالت باســتمرار. 

مخاطر اإلئتمان 

متثــل مخاطــر اإلئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر خلســارة ماليــة. تقــوم 
املجموعــة بــإدارة مخاطــر االئتمــان املتعلقــة بالبنــوك وذلــك بالتعامــل فقــط مــع بنــوك ذات ســمعة جيــدة، وبالنســبة للعمــالء 

وذلــك بوضــع حــدود إئتمــان لــكل عميــل ومراقبــة الــذمم املدينــة القائمــة وضمــان املتابعــة لهــا عــن كثــب.

مخاطر السيولة 

متثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا املجموعــة يف توفيــر األمــوال للوفــاء بالتعهــدات املتعلقــة بــاألدوات املاليــة. تنتــج 
مخاطــر الســيولة عــن عــدم املقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة خــالل فتــرة وجيــزة ومببلــغ يعــادل قيمتهــا العادلــة. تقــوم املجموعــة 

بــإدارة مخاطــر الســيولة وذلــك بالتأكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة.

مخاطر العمالت 

متثــل مخاطــر العمــالت املخاطــر الناجتــة عــن تذبــذ	 قيمــة األدوات املاليــة بســبب التغيــرات يف أســعار الصــرف األجنبــي. تخضــع 
املجموعــة للتقلبــات يف أســعار الصــرف األجنبــي خــالل دورة أعمالهــا العاديــة. لــدى معامــالت املجموعــة تتــم بشــكل أساســي بالريــال 
الســعودي والــدوالر األمريكــي و الليــرة التركيــة و اليــورو والدرهــم اإلماراتــي و الدينــار األردنــي و اجلنيــة املصــري و اجلنيــة الســوداني. 
تعمــل الشــركة يف العديــد مــن الــدول، وتتعــرض ملخاطــر الصــرف األجنبــي الناجتــة عــن مختلــف العمــالت. لــدى املجموعــة أيضــا 
اســتثمارات يف شــركات تابعــة وزميلــة أجنبيــة يتعــرض صــايف موجوداتهــا ملخاطــر حتويــل العمــالت. ويف الوقــت احلاضــر، فــإن 
هــذه املخاطــر تتعلــق بشــكل تتعلــق أساســا بتغيــرات يف أســعار صــرف الريــال الســعودي مقابــل اجلنيــة الســوداني والليــرة التركيــة 

والدينــار األردنــي وغيرهــا. 

القيمة العادلة  

القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم مبوجبهــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بــني أطــراف راغبــة يف ذلــك وبشــروط 
تعامــل عــادل. وحيــث أنــه يتــم جتميــع األدوات املاليــة للمجموعــة وفقــا ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة ، فإنــه ميكــن أن تنتــج فروقــات 
بــني القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة املقــدرة. تعتقــد اإلدارة بــأن القيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة للمجموعــة 

ال تختلــف كثيــرا عــن قيمتهــا الدفتريــة. 
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29. المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات 

إنخفاض الذمم المدينة 

يتــم إجــراء تقديــر للمبالــغ القابلــة للتحصيــل مــن الــذمم املدينــة التجاريــة عنــد عــدم إمكانيــة حتصيــل املبلــغ بالكامــل. بالنســبة 
لــكل مبلــغ مــن املبالــغ الهامــة، يتــم إجــراء هــذا التقديــر لــكل مبلــغ علــى حــده. أمــا املبالــغ التــي ال تعتبــر هامــة مبفردهــا ولكنهــا 
متأخــرة الســداد، فانــه يتــم تقديرهــا بشــكل جماعــي، ويجنــب مخصــص حســب طــول مــدة التأخــر يف الســداد بنــاءًا علــى معــدالت 

التحصيــل الســابقة.
بتاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة، بلــغ إجمالــي أرصــدة املدينــني التجاريــني 1014.55 مليــون ريــال ســعودي )2015: 997.98 
مليــون ريــال ســعودي(، ومخصــص الديــون املشــكوك يف حتصيلهــا 120.92مليــون ريــال ســعودي )2015: 80.91 مليــون ريــال 
ســعودي(. ســيتم إثبــات أي فــرق بــني املبالــغ احملصلــة فعــاًل يف الفتــرات املســتقبلية واملبالــغ املتوقعــة يف قائمــة الدخــل املوحــدة.

إنخفاض قيمة البضاعة

تظهــر البضاعــة بالتكلفــة أو القيمــة الســوقية، أيهمــا أقــل. وعندمــا تصبــح البضاعــة قدميــة أو متقادمــة، يتم إجراء تقديرللقيمة 
الســوقية. بالنســبة لــكل مبلــغ مــن املبالــغ الهامــة، يتــم إجــراء هــذا التقديــر لــكل مبلــغ علــى حــده. أمــا بالنســبة للمبالــغ غيــر 
الهامــة مبفردهــا والتــي تعتبــر قدميــة أو متقادمــة، فانــه يتــم تقديرهــا بشــكل جماعــي ويجنــب مخصــص حســب نــوع البضاعــة 

وعمرهــا أو درجــة تقادمهــا علــى أســاس أســعار البيــع املتوقعــة.
بتاريخ قائمة املركز املالي، بلغ إجمالي البضاعة 713.18 مليون ريال سعودي )2015: 820.18 مليون ريال سعودي(، ومخصص 
البضاعــة القدميــة أو املتقادمــة 32.30 مليــون ريــال ســعودي )2015: 47.01 مليــون ريــال ســعودي(. ســيتم إثبــات أي فــرق بــني 

املبالــغ احملصلــة فعــاًل يف الفتــرات املســتقبلية واملبالــغ املتوقعــة يف قائمــة الدخــل.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات 

تقــوم إدارة املجموعــة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للممتلــكات واآلالت واملعــدات ألغــراض حســا	 االســتهالك. يتــم حتديد 
هــذا التقديــر بعــد األخــذ بعــني االعتبــار االســتخدام املتوقــع لألصــل أو االســتهالك العــادي. 

تقــوم اإلدارة مبراجعــة األعمــار اإلنتاجيــة ســنويًا، وســيتم تعديــل قســط االســتهالك املســتقبلي يف حالــة اعتقــاد اإلدارة بــأن 
األعمــار اإلنتاجيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

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

تتكــون املوجــودات املاليــة اخلاصــة باملجموعــة مــن النقديــة وشــبه النقديــة واملدينــني، بينمــا تتكــون املطلوبــات املاليــة مــن القــروض 
والدائنني.

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

3١. تعديالت السنوات السابقة 
خــالل عــام 2009، قامــت الشــركة باالســتحواذ علــى 51% مــن احلصــص يف شــركة التنميــة لصناعــة احلديــد )»التنميــة«(، ونتــج 

عنهــا شــهرة مببلــغ 18.848.057 ريــال ســعودي.
وطبقــا للــرأي الصــادر عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــني بشــأن عمليــات جتميــع األعمــال التــي تتــم بــني أطــراف 
خاضعــة لنفــس الســيطرة، فإنــه يجــب عــدم اثبــات الشــهرة الناجتــة عــن تلــك املعامــالت وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ صــدور هــذا 
الــرأي ويجــب أن يطبــق هــذا الــرأي بأثــر رجعــي علــى كافــة الفتــرات املعروضــة. قــررت اإلدارة تصحيــح الشــهرة املثبتــه الناجتــة عــن 

املعاملــة أعــاله وتعديــل الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح املبقــاة.
وقد أدى هذا التعديل إلى إنخفاض الشهرة واألرباح املبقاة مببلغ 18.848.057 ريال سعودي كما يف 31 ديسمبر 2015.

32. الموافقة على القوائم المالية الموحدة 
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية 31 ديسمبر 2016 يف 15 جمادى الثاني 1438هـ )املوافق 14 مارس 2017(

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

    



إفصاح: يتضمن هذا التقرير بيانات متوقعة تتعلق بعمليات مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة حيث بذلت الشركة كل جهد ممكن لضمان دقة املعلومات الواردة 
يف هذا التقرير السنوي. ومع ذلك، فإن الشركة ال تضمن مدى مالئمة أو دقة أو فائدة هذه املعلومات. واملعلومات الواردة يف هذا التقرير لم تنشر جلذ	 املستثمرين وشراء 
التقرير وشعاراتها هي عالمات جتارية مسجلة ومملوكة من قبل الشركات نفسها. إن استخدام هذه األسماء  املذكورة يف  املالية للشركة. إن أسماء الشركات  وبيع األوراق 
والشعارات يف هذا التقرير ال يجوز أن تفسر على أن مجموعة أسترا الصناعية أو أي من شركاتها التابعة هي شركات تابعة لتلك الشركات كما وال تعني تصديق تلك الشركات 

أو موافقتها على محتوى هذا التقرير.
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