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 تقرير حول فحص المعلومات المالية الموجزة األولية الموحدة
 

 إلى السادة مساهمي شركة مجموعة أسترا الصناعية:
  )شركة مساهمة سعودية(

 
 مقدمة

الموجزة األولية الموحدة المرفقة لشركة مجموعة أسترا الصناعية )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يُشار إليهم لقد فحصنا قائمة المركز المالي 
والقوائم الموجزة األولية الموحدة ذات الصلة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة أشهر  2020يونيو  30كما في  مجتمعتين بـ "المجموعة"(

لك التاريخ والقوائم الموجزة األولية الموحدة للتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة الستة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذ
 المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتضمن ملخصا للسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مسؤولة

"التقرير المالي األولي" )"معيار المحاسبة   -  34المالية الموجزة األولية الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    مالقوائعن إعداد وعرض هذه  
المالية الموجزة األولية الموحدة بناًء  القوائم"( المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه 34الدولي رقم 

 فحص الذي قمنا به.على ال
 

 نطاق الفحص

"فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل المراجع المستقل   2410قمنا بإجراء فحصنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بارتباطات الفحص رقم  
 لألشخاص يستفسارات، بشكل أساسمن توجيه اللمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص المعلومات المالية األولية 

من بشكل كبير الفحص أقل نطاقاً  وتعد إجراءاتالمسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. 
بأننا الحصول على تأكيد    فإنها ال تمكننا منعملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه  

 فإننا ال نبدي رأي مراجعة.، وبالتالي المراجعة معرفتها خالل عمليةاألمور الجوهرية التي يمكن  سنكون على علم بجميع
 

 الستنتاجا

المالية الموجزة األولية الموحدة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع   القوائميجعلنا نعتقد بأن    شيءاستناًدا إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا  
 المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 وترهاوس كوبرزبرايس 

 

 

  
 
 

 
_________ 
 مفضل عباس علي

 447ترخيص رقم 
 
 
 هـ1441 ذو الحجة 28 
 (2020أغسطس  18)
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 التكوين والنشاط  1
 

 1010069607شركة مجموعة أسترا الصناعية )"الشركة" / "مجموعة أسترا الصناعية"( هي شركة مساهمة سعودية تعمل بموجب السجل التجاري رقم 
عنوان المركز الرئيسي للمجموعة واألنشطة الرئيسية لمجموعة أسترا   إن(. 1988أغسطس  22هـ ) 1409محرم  9الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

 .2019ديسمبر  31ناعية وشركاتها التابعة )مجتمعين "المجموعة"( كما هو موضح في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الص 
 

 تّم فحص هذه القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة ولم تتم مراجعتها. 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  2
 

 أسس اإلعداد 2-1
 

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير   34هذه القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم أعدت 
  واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
لية الموحدة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة السنوية، وعليه يجب قراءتها مع القوائم ال تتضمن القوائم المالية الموجزة األو

 .2019ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 تتضمن القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة القوائم المالية للمجموعة.
 

 ص السياسات المحاسبية الهامة ملخ 2-2
 

الموحدة السنوية للمجموعة  تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية
  .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المجموعة بتطبيقهاالمعايير الجديدة والمعدلة التي قامت  2-3

 
أو في وقت الحق، ال يوجد لها أي تأثير على القوائم المالية للمجموعة.  2020يناير  1إن التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي، السارية اعتباراً من 

  إصداره ولم يصبح سارياً حتى هذا التاريخ.عالوة على ذلك، لم تعتمد المجموعة مبكراً أي معيار أو تفسير أو تعديل جديد قد تم 
 

 تقديرات وأحكام محاسبية هامة 2-4
 

الموجودات والمطلوبات  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إبداء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ االيرادات والمصاريف و
ت نتائج قد تتطلب إجراء تعديل  المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. وقد ينتج عن عدم التأكد من هذه االفتراضات والتقديرا

الخاصة بها وفقاً جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تأثرت في الفترات المستقبلية. قامت المجموعة ببناء االفتراضات والتقديرات 
لية واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية قد تختلف بسبب  للعوامل المتاحة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف الحا

  التغيرات أو الظروف الخارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.
 

إن جميع المصادر األخرى لعدم التأكد من  ، تعتقد اإلدارة أنه، بخالف الخسائر االئتمانية المتوقعة الناشئة عن الموجودات المالية، ف2020يونيو  30كما في 
. تواصل اإلدارة مراقبة 2019ديسمبر   31التقديرات تظل مماثلة لتلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  

 الوضع وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير المستقبلية. 
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 نع ومعدات اممتلكات ومص 3
 

  

يونيو 30   
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  
 2019  

 )مراجعة(

     التكلفة:

 1,409,123,392 1,791,991,367  الرصيد االفتتاحي

 51,364,933 -  أصل حق االستخدام  - 16أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  1,791,991,367 1,460,488,325 

 36,911,251 28,041,537  للسنة /  إضافات للفترة

 374,605,229 -  بموجب دمج األعمالاستحواذ 

( 2,083,315)           استبعادات / شطب للفترة / للسنة       (80,553,287)  

(12,519,454)         فروقات صرف  539,849 

 1,791,991,367 1,805,430,135  الرصيد الختامي

    

    االستهالك المتراكم:

 561,502,393 566,622,131   الرصيد االفتتاحي

 81,222,279 44,787,229  للسنة  / االستهالك المحمل للفترة

(764,202)              استبعادات / شطب للفترة / للسنة   (76,254,967)  

( 2,676,979)           فروقات صرف  152,426 

 566,622,131 607,968,179  الرصيد الختامي

 1,225,369,236 1,197,461,956  صافي القيمة الدفترية

 
الي   النخفاض في القيمةاتقييم نتائج  لم تشيرنع والمعدات على مستوى وحدات توليد النقد. اتم إجراء تقييم لالنخفاض في القيمة فيما يتعلق بالممتلكات والمص 

 . وجود مصروف انخفاض في القيمة
 

 موجودات غير ملموسة  4
 

 

يونيو 30   
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  
 2019  

 )مراجعة(
   

 25,206,754 25,206,754 الشهرة 
 4,317,810 4,858,834 برامج وتراخيص

 30,065,588 29,524,564 

 
مليون لاير سعودي(. يتم تحديد   16المنطقة الحرة، تركيا )  مليون لاير سعودي(، وأسترا بوليمرز  9تركيا )  -نتجت الشهرة من االستحواذ على شركة أسترا نوفا  

مد على موازنات مالية معتمدة القيمة القابلة لالسترداد للشهرة بناًء على احتسابات القيمة قيد االستخدام. تستخدم هذه االحتسابات توقعات التدفق النقدي والتي تعت
عوامل مستخدمة في احتساب القيمة النهائية. تم احتساب القيمة النهائية باستخدام مكرر األرباح / نموذج من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات وأيضاً 

 جوردون للنمو آلخر سنة في الفترة المشمولة بالتوقعات.
 

 مصروف لالنخفاض في القيمة.  على أي 2020يونيو  30لم تشير نتائج اختبار االنخفاض في القيمة كما في 
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 مدينة تجاريةذمم  5

 

 

يونيو 30   
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(

   

 872,307,199 942,255,319 ذمم مدينة تجارية

(122,298,863) مخصص االنخفاض في القيمة     (105,680,407)  

    819,956,456  766,626,792 

   

٪     12.98 مخصص لنسبة تغطية الذمم المدينة التجارية  12.12     ٪  

 
مليون لاير سعودي( وذمم مدينة غير مفوترة  24: 2019ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  13مدينة بمبلغ  محتجزاتتشمل الذمم المدينة التجارية  5-1

 مليون لاير سعودي(. 32.8:  2019يسمبر د 31مليون لاير سعودي ) 20.8بمبلغ 
 

  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية كما يلي: كانت الحركة في مخصص  5-2
 

 

يونيو 30   

2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  

 2019  

 )مراجعة(

   

 99,736,705 105,680,407 الرصيد االفتتاحي

 17,421,253 21,534,966  السنة /  مخصص الفترة

 9,475,397 - (12)أنظر إيضاح االستحواذ على شركة تابعة 

( 4,916,510)         تعديالت / مشطوبات خالل الفترة / السنة    (20,952,948)  

 105,680,407 122,298,863 الرصيد الختامي

 
 بالصافي -مخصص االنخفاض في القيمة  5-3

 

 

 للستة أشهر المنتهية 
يونيو 30في   

 
2020 

 )غير مراجعة(

2019 
)غير 

 مراجعة(

   
 14.995.989 21,534,966  في القيمة لالنخفاضل  مالمخصص المح

 في قطاع الطاقة والصناعات الحديديةمن عميل   مستردات    
(19,570,598)  مليون لاير سعودي. 4.6بعد الشطب، بالصافي من أتعاب استرداد مباشرة بمبلغ    - 

1,964,368        صافي االنخفاض في القيمة   14.995.989 

 

 تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما يلي: كان  5-4
 

   2020يونيو  30

 غير متأخرة السداد )غير مراجعة( 

 متأخرة السداد

 المجموع

1أقل من   1  – 2  2 - 3  أكثر من 

سنوات 3 سنوات سنوات سنة  

       
 942,255,319 76,814,135 45,944,513 55,509,429 256,773,285 507,213,957 إجمالي الذمم المدينة 

( 1,713,059) مخصص   (8,602,930 )       (13,263,654 )      (21,905,085 )  (76,814,135 )  (122,298,863 )  

248,170,355    505,500,898 صافي الذمم المدينة  42,245,775 24,039,428 - 819,956,456 

       

٪ 0.5إلى  ٪0.2 متوسط معدالت الخسارة  ٪ 12إلى  ٪.30  ٪ 43إلى  7٪  ٪ 100إلى  29٪   100     ٪   

 
  2019ديسمبر   31

       )مراجعة( 
 872,307,199 42,775,833 51,958,675 80,440,046 202,831,415 494,301,230 إجمالي الذمم المدينة

(2,451,818) مخصص   (8,090,007)  (20,726,966)  (31,635,783)  (42,775,833)  (105,680,407)  

 766,626,792 - 20,322,892 59,713,080  194,741,408 491,849,412 صافي الذمم المدينة

       

٪0.5إلى  ٪0.07 متوسط معدالت الخسارة  ٪12إلى  0.46٪  ٪ 37إلى  10٪  ٪ 100إلى  30٪   100٪   
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معدل الخسارة. ويتم احتساب معدالت الخسارة باستخدام طريقة "معدل الدوران" )منهج  يتم احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على منهجية  5-5
مالية التخلف عن مصفوفة المخصص( بناًء على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل المراحل المتعاقبة من التعثر إلى الشطب. تستند معدالت الخسارة إلى احت

السابقة. في نهاية كل فترة تقرير، يتم تعديل المخصص المحدد ومعدالت الخسارة   سنة ربع 12ق على مدى الـ السداد المحتسبة على متوسط معدالت التدف 
قطاعات  على أساس أحدث المعلومات والعوامل بالنظر إلى التوقعات االقتصادية المستقبلية. يتم احتساب معدالت الدوران بشكل منفصل للتعرضات في 

المنطقة الجغرافية ونوع العميل )أي حكومي أو خاص(. يتم إجراء هذا التقييم في كل مستوى  -طر االئتمان الشائعة التالية مختلفة بناًء على خصائص مخا
 فرعي. 

  
  التقارير القطاعية. - 13للمزيد من التفاصيل حول الذمم المدينة التجارية، يرجى الرجوع إلى اإليضاح  5-6

 

 وموجودات متداولة أخرىمبالغ مدفوعة مقدماً  6
 

 

يونيو 30   
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31   
2019 

 )مراجعة(

   موجودات مالية 

 6,021,918 6,674,613 نقد مقيد لدى بنك

 4,487,968 2,699,006 تأمينات مستردة ومطالبات تأمين

 9,373,619 10,509,886 

   موجودات غير مالية

 81,215,139 116,718,327 دفعات مقدمة إلى موردينمبالغ مدفوعة مقدماً / 

 14,816,653 11,497,913 ذمم موظفين مدينة

 12,040,333 8,834,309  ضريبة القيمة المضافة

 3,094,112 742,809 أخرى 

 137,793,358 111,166,237 

 147,166,977 121,676,123 

 
 والتزامات عقود ايجارقروض  7

 

 المجموع غير متداولة متداولة )غير مراجعة( 2020يونيو  30

    

 723,683,678 - 723,683,678 قروض قصيرة األجل

 6,103,898 4,469,625 1,634,273 قروض طويلة األجل 

 725,317,951 4,469,625 729,787,576 

 40,712,385 35,586,761 5,125,624 التزامات عقود ايجار 

 730,443,575 40,056,386 770,499,961 

 

 المجموع غير متداولة متداولة )مراجعة( 2019ديسمبر  31

    

 738,868,027 - 738,868,027 قروض قصيرة األجل

 108,874,819 101,909,743 6,965,076 قروض طويلة األجل 

 745,833,103 101,909,743 847,742,846 

 45,527,730 41,250,423 4,277,307 التزامات عقود ايجار 

 750,110,410 143,160,166 893,270,576 

 
 فيما يلي تفاصيل اقتراض المجموعة بعمالت مختلفة:  7-1

 
يونيو 30     

2020 
 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  
 2019  

 )مراجعة(
    

 689,812,738 592,744,117  اللاير السعودي والدوالر األمريكي 
 100,174,449 85,108,314  ليرة تركية 

145,551,93  أخرى   57,755,659 

  576729,787,  847,742,846 

 
المجموعة هي قصيرة األجل والتي تتحرك على أساس شهري أو ربع سنوي ويتم تسعيرها على معدل سعر الفائدة السائد بين البنوك  إن معظم اقتراضات 7-2

  ٪(.2.71:  2019يونيو    30٪ )كما في  0.99بنسبة    2020يونيو    30لستة أشهر كما في  ل في السعودية )سايبور( زائد معدل ثابت متفق عليه. كان معدل سايبور  
 

 قروض قصيرة األجل 7-3
 

ل العامل. كما في  لدى المجموعة تسهيالت بنكية على شكل مرابحة وتورق قصير األجل وغيرها من التسهيالت االئتمانية التقليدية الستيفاء متطلبات رأس الما
يالت عمولة خاصة مليار لاير سعودي(. تحمل التسه 1.75: 2019ديسمبر  31مليار لاير سعودي ) 1.94لم يتم سحب التسهيالت بمبلغ  2020يونيو  30



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 

 

11 

بضمانات شركات من  وفقاً لألسعار السائدة في السوق وتعتمد بشكل كبير على معدل الفائدة سايبور وتكون مقومة باللاير السعودي. إن هذه التسهيالت مضمونة  
 مجموعة أسترا الصناعية وتتحرك على أساس شهري أو ربع سنوي.

 
 
 قروض طويلة األجل  7-4

 
مليون  97.3، حصلت شركة تابعة للمجموعة على قرض طويل اآلجل ال يحمل عمولة من صندوق التنمية الصناعية السعودي )الصندوق( بمبلغ 2019خالل 

 .2020يونيو  30قامت المجموعة بتسوية القرض خالل فترة الستة أشهر المنتهية في . 2021لاير سعودي ويستحق السداد بالكامل خالل أبريل 
 

مليون لاير  12.16، لم يتم سحب مبلغ 2020يونيو  30لدى المجموعة أيضاً تسهيالت قروض طويلة األجل مع البنوك لتمويل رأس مالها العامل. كما في 
مولة مليون لاير سعودي(. تم ضمان هذه التسهيالت بضمانات شركات من مجموعة أسترا الصناعية وتحمل نفقات ع 10.16: 2019ديسمبر  31سعودي )

أقساط شهرية   خاصة بمعدل ثابت متفق عليه. إن التسهيالت مقومة بالعمالت األجنبية )الروبية الهندية بشكل أساسي( وتُسدد في غضون خمس سنوات من خالل
  وربع سنوية متساوية من تاريخ الحصول على هذه التسهيالت.

 
 معامالت وأرصدة جوهرية مع أطراف ذات عالقة  8

 
 رصدة أطراف ذات عالقةمطلوب إلى أ  8-1

 

 

يونيو 30   

2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  

 2019  

 )مراجعة(

   
   غير متداولة

 86,735,702 94,304,312  شركة المسيرة الدولية

   متداولة

 6,570,320 - شركة المسيرة الدولية )محولة إلى غير متداولة(
 المملكة العربية السعودية )شريك في شركة تابعة(  -شركة ثروات للتعدين 

 7,371,680 - 17انظر أيضاً اإليضاح  -   

 2,072,969 1,587,466 أخرى 

 1,587,466 16,014,969 

 95,891,778 102,750,671 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا  8-2

 
مليون لاير  4.7: 2019 يونيو 30) مليون لاير سعودي 5.7مبلغ  2020يونيو  30بلغت تعويضات موظفي اإلدارة العليا لفترة الستة أشهر المنتهية 

 .(سعودي
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 9
 

 

يونيو 30   

2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  

 2019  

 )مراجعة(

   

 86,470,846 82,906,445 ومصاريف ترويجيةعمولة مبيعات 

 66,486,208 71,209,319 منافع الموظفين

 67,257,736 81,455,830 مصاريف مستحقة 

 28,413,792 37,081,470 مرتجعات المبيعات المتوقعة -مطلوبات عقود 

 17,268,984 44,216,421  دفعات مقدمة من عمالء وإيرادات مؤجلة

 6,470,264 7,137,649 أخرى 

 324,007,134 272,367,830 

 
 الزكاة وضريبة الدخل 10

 
الموحد  قدمت المجموعة إقراراها الزكوي ،2020خالل يوليو . 2019ديسمبر  31ال يوجد أي تغيير في وضع ربوط الزكاة وضريبة الدخل للمجموعة منذ 

 .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 مصاريف أخرى، بالصافي 11
 

 لفترة الستة أشهر المنتهية   
يونيو 30في   

  2020 
 )غير مراجعة(

2019 
 )غير مراجعة(

    
 1,630,538 15,848,126  خسائر الصرف األجنبي*

(2,564,532)  أخرى               597,275  

           13,283,594  2,227,813 

 
 نشأ هذا بشكل رئيسي من الشركات التابعة التي تعمل في السودان والجزائر. 

 
 الحصة في صافي خسارة مشروع مشترك  12

 
. تم لمجموعةلتصبح شركة تابعة ل مشترك، كمشروع  سب سابقاً اكانت تُحتنمية"(، ال، قرر مساهمو شركة التنمية لصناعة الحديد )" 2019ديسمبر  31في 

 .2019ديسمبر  31المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  قوائمهذا التغيير كخطوة استحواذ وتم اإلفصاح عنه في ال عتبارا
 

مليون لاير   14:  2019يونيو   30صفًرا ) 2020يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    المشروع المشتركبلغت حصة صافي الخسارة في    وعليه،
 سعودي(.

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 التقارير القطاعية 13
 

 الصناعات الدوائية 
مواد كيميائية 

 متخصصة
الطاقة والصناعات  

 المجموع أخرى الحديدية
      2020يونيو  30

 853,897,545 14,922,422 33,524,329 343,320,131 462,130,663 إيرادات من بيع البضائع
 إيرادات من تقديم 

 97,123,802 - 15,571,859 66,978,998 14,572,945 خدمات 

 951,021,347 14,922,422 49,096,188 410,299,129 476,703,608 مجموع اإليرادات 

 - - - - -  إيرادات بين القطاعات

 951,021,347 14,922,422 49,096,188 410,299,129 476,703,608 أطراف أخرى إيرادات من 

(19,724,502) 129,160,533 261,786,766 إجمالي الربح )الخسارة(   1,702,761 372,925,558 
 استهالك  
(20,930,332)  وإطفاء   

   
(10,308,424)  (10,785,351)  (3,197,275)  (45,221,382)  

(7,728,662) تكاليف تمويل  (12,110,079)          (4,262,828 )    (2,681,554)    (26,783,123)  
 الدخل )الخسارة( قبل الزكاة  

(23,826,557)      43,620,921 59,022,343 والضريبة  (12,565,675)  66,251,032 

      

      2019يونيو  30
 إيرادات من بيع  

97,118,479        291,268,384 463,555,789 البضائع  16,679,053   868,621,705  

74,263,660    24,029,832 إيرادات من تقديم خدمات      5,208,396  -  103,501,888 

,875102,326       365,532,044 487,585,621 مجموع اإليرادات   16,679,053 972,123,593 

-                        -  إيرادات بين القطاعات  (8,534,968)  - (8,534,968)  

316,679,05 93,791,907  365,532,044 487,585,621 إيرادات من أطراف أخرى    963,588,625 

(3,676,368) 120,184,711 277,762,382  إجمالي الربح  3,335,881 397,606,606 

(21,928,952)         استهالك وإطفاء  (10,212,701)           (4,602,652 )          (3,363,351)       (40,107,656)  
الحصة في صافي خسارة مشروع  

(13,976,027) - -  مشترك                         -    (13,976,027)  

(13,927,436)         تكاليف تمويل  (23,034,684)           (5,568,462 )          (2,005,009)       (44,535,591)  

 الدخل )الخسارة( قبل الزكاة  
(34,144,177) 35,760,874 57,323,190 والضريبة          (15,863,746)  43,076,141 

 

 الصناعات الدوائية 
مواد كيميائية 

 متخصصة
الطاقة والصناعات  

 المجموع أخرى الحديدية

      )غير مراجعة( 2020يونيو  30
نع ومعدات، بما في ذلك  اممتلكات ومص 

 452,423,429 177,623,791 448,753,403  موجودات حق االستخدام
118,661,33

3 1,197,461,956 

 942,255,319 3,405,207 132,379,106 334,768,019 471,702,987 ذمم مدينة تجارية
مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

(36,641,122)    التجارية    (57,530,794)   (28,126,947)  - 
  

(122,298,863)  

435,061,865      بالصافي –ذمم مدينة تجارية   277,237,225      104,252,159  3,405,207 819,956,456 

1,241,877,396   مجموع الموجودات   738,389,746      777,909,245  
132,220,49

9 
  

2,890,396,886 

 1,635,988,946 151,410,515 409,284,300 369,197,069 706,097,062 مجموع المطلوبات 

      

      )مراجعة( 2019ديسمبر  31
نع ومعدات، بما في ذلك  اممتلكات ومص 

 1,225,369,236 119,206,049 460,427,964 191,191,033 454,544,190 موجودات حق االستخدام 

 872,307,199 4,856,992 139,112,568 279,713,560 448,624,079 ذمم مدينة تجارية
مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة 

(27,993,313)       التجارية     (46,952,416)      (30,734,678)  - (105,680,407)  

766,626,792    4,856,992 108,377,890 232,761,144 420,630,766 بالصافي –ذمم مدينة تجارية   

 2,820,642,173 132,710,551 774,308,224 740,400,992 1,173,222,406 مجموع الموجودات 

 1,617,194,036 151,385,903 396,532,627 390,749,620 678,525,886 مجموع المطلوبات 
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 المختارة حسب الموقع الجغرافي: فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية 
 

 
المملكة العربية 

 السعودية
 جمهورية
 أفريقيا العراق

 مواقع 
 المجموع اخرى

      إيرادات

 951,021,347 220,956,867 96,474,050 16,363,488 617,226,942 2020يونيو  30

 963,588,625 225,766,333 92,738,823 27,115,176 617,968,293 2019يونيو  30

      

      موجودات غير متداولة

 1,244,368,148 69,208,262 87,626,549 368,102,538 719,430,799 2020يونيو  30

 1,273,812,485 79,986,899 95,355,844 374,373,881 724,095,861 )مراجعة(  2019ديسمبر  31
 

 محتملة وارتباطات التزامات 14
 

 .2019ديسمبر  31المحتملة واالرتباطات منذ   على مستوى االلتزاماتليس هناك تغير جوهري 
 

  مخاطر السيولة واالستمرارية 15
 

المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن إن مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة صعوبات في تأمين السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات  
  عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. 

 
 في تاريخ قائمة المركز المالي، بلغ تحليل اإلدارة لنسبة المديونية ما يلي:

 

 

يونيو 30   
2020 

 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  
 2019  

 )مراجعة(

   

 1,203,448,137 1,254,407,940  الملكيةحقوق 

 1,617,194,036 1,635,988,946 المطلوبات 

 2,820,642,173 2,890,396,886 مجموع هيكل رأس المال 

   

٪  56.60 نسبة المديونية  57.33٪    

٪  1.20  النسبة الحالية  1.23٪  

 
 بالتزاماتها حيث: على الوفاء القدرة المجموعة لدي تعتقد اإلدارة أن 

 

 )أ( تزيد موجودات المجموعة المتداولة عن مطلوباتها المتداولة. 
 

 (.7)ب( تدير المجموعة مخاطر السيولة من خالل ضمان أن تسهيالت االقتراض البنكي من عدة بنوك متاحة بشكل شامل )انظر اإليضاح 
 

ذلك األدوية والمواد الكيماوية والطاقة والحديد وغيرها. إضافة لذلك، تنتشر العمليات جغرافياً  عالوة على ذلك، تعمل المجموعة في صناعات متنوعة بما في 
اضات البنكية الستمرار  في عدة أماكن. أجرت اإلدارة تقييماً لقدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، وتعتقد أن لدى المجموعة الموارد وتسهيالت االفتر

ستقبل المنظور. وفضالً عن ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بوجود حالة من عدم التأكد الجوهري مما يضفي الشك حول قدرة المجموعة  أعمالها على مدى الم
 على االستمرار كمنشأة مستمرة. ولذلك، تم إعداد هذه القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة
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 المالية  والمخاطرإدارة رأس المال  16
 

دات لم تتغير استراتيجيات إدارة رأس المال والمخاطر المالية للمجموعة بشكل جوهري منذ نهاية السنة الماضية. تم تصنيف وقياس كافة الموجو 17-1
 والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. 

 
 11.78خسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ترجمة العمليات األجنبية بمبلغ  تم االعتراف ب  ،2020يونيو    30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    17-2

مليون لاير سعودي( في الدخل الشامل اآلخر. كان احتياطي تحويل العمالت األجنبية   3.77: دخل تحويل العمالت بقيمة  2019يونيو   30مليون لاير سعودي )
 كما في تاريخ المركز المالي كما يلي: 

 
يونيو 30  العمليات بلد    

2020  
 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  
 2019  

 )مراجعة(
    

 28,318,559 35,925,662  السودان
 28,300,953 28,350,952  مصر
,2469,391  أخرى   5,267,586 

  73,667,860 61,887,098 

 
 حصص غير مسيطرة 17

 
 المركز المالي: فيما يلي الحصص غير المسيطرة المتراكمة كما في تاريخ 

 
يونيو 30  المنشأة    

2020 
 )غير مراجعة(

ديسمبر 31  
 2019  

 )مراجعة(
    

1,469,129   شركة أسترا للتعدين*  (12,099,017)  
(4,513,154)  شركة التنمية   263,206  

2,539   أخرى    2,539  

  (3,041,486)  (11.833.272)  

 
مليون لاير سعودي من خالل تحويل قروض المساهمين إلى   45.9مليون لاير سعودي إلى  5أسترا للتعدين من خالل الفترة، تم زيادة رأس مال شركة 

وانخفاض رصيد القرض المستحق إلى الشريك في الشركة   ٪77.3٪ إلى 60حقوق الملكية. وعليه، زادت مساهمة المجموعة في شركة أسترا للتعدين من 
 .1-8. انظر أيضاً اإليضاح التابعة

 
 حدث جوهري خالل الفترة 18

 
، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي حول العالم. استجابة النتشار  2020( في بداية عام 19-تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد )كوفيد

اعية واالقتصادية في وما يترتب على ذلك من تعطيل لألنشطة االجتم ،المجموعةفيها تعمل  التيفي دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق األخرى  19-كوفيد
ما في ذلك إنشاء فرق  تلك األسواق، قامت إدارة مجموعة أسترا الصناعية بتقييم تأثيراته على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات الوقائية، ب

ع وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها إلى جميع وعمليات إدارة األزمات الجارية، لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالئها والمستهلكين والمجتمع األوس
تثناء الصناعات الدوائية أسواقها. على الرغم من هذه التحديات، ال تزال العمليات التجارية لمجموعة أسترا الصناعية حاليًا غير متأثرة إلى حد كبير حيث يتم اس

الحظر والقيود المختلفة التي تفرضها السلطات التنظيمية المختلفة، بما في ذلك اإلعفاء   والصناعات األخرى التي تعمل فيها المجموعة بشكل عام من عمليات
تأثير جوهري على النتائج المالية لمجموعة أسترا   19-من ساعات حظر التجول وقيود الشحن وعمليات الطيران. بناًء على هذه العوامل، لم يكن لوباء كوفيد

  .2020نيو يو 30الصناعية للفترة المنتهية في 
 

رجة للموجودات المالية  أخذت مجموعة أسترا الصناعية بعين االعتبار التأثيرات المحتملة لحالة عدم اليقين االقتصادي الحالي والتقلبات في تحديد المبالغ المد
 . للمالحظة في تاريخ نهاية الفترة. ومع ذلك، تظل األسواق متقلبةوغير المالية للمجموعة، والتي من شأنها أن تمثل أفضل تقييم لإلدارة بناًء على معلومات قابلة  

 
مة  أن يؤدي تعطل مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية إلى إبطاء النمو االقتصادي في العديد من البلدان، خاصةً في األشهر القليلة القاد من المتوقع حالياً 

لفترة طويلة، فقد يكون لذلك تأثير على أداء األعمال في المستقبل وتقييمات االنخفاض في قيمة  19-فيدوبعد ذلك سيتحسن الوضع. ومع ذلك، إذا امتد تفشي كو
 الموجودات غير المتداولة للمجموعة والخسائر االئتمانية المتوقعة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة الوضع عن قرب باستمرار. 

  



 شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة
 )شركة مساهمة سعودية( 

 )غير مراجعة(  إيضاحات حول القوائم المالية الموجزة األولية الموحدة
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع المبالغ 
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رنة للفترة بهدف تحسين العرض. ومع ذلك، لم يكن لعمليات إعادة التصنيف هذه أي تأثير جوهري. كانت عمليات إعادة تمت إعادة تصنيف بعض مبالغ المقا
 التصنيف الرئيسية كما يلي: 

 
المبلغ )مليون لاير سعودي( لفترة  إعادة التصنيف إلى  إعادة التصنيف من 

يونيو  30الستة أشهر المنتهية في 
2019 

   
   الدخل:قائمة 

إيرادات   -أخرى، بالصافي  مصاريف
 الخدمات من رسوم التصنيع

اإليرادات )بناًء على إعادة تقييم تكرار المعامالت واألنشطة  
 11.2 التجارية االعتيادية للمجموعة(
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