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  مقدمة 
قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويُشار    قمنا بفحصلقد  

  الثالثة لفترتي الشامل والدخل للدخل الصلة ذات الموجزةوالقوائم األولية الموحدة  ، ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠إليهم مجتمعين بـ "المجموعة") كما في 
  التسعة   لفترة   النقدية  والتدفقات  الملكية   حقوق  في  للتغيرات  الموجزة  الموحدة   األولية   القوائم و  التاريخ،  ذلك   في   المنتهيتين   أشهر  عة التسو  أشهر
الموحدة    التاريخ   ذلك  في   المنتهية  أشهر المالية األولية  القوائم  إعداد وعرض هذه  اإلدارة مسؤولة عن  واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن 

"التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي إبداء    -  ٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرفقة  الموجزة  
  الموحدة الموجزة استناًدا إلى الفحص الذي قمنا به. األولية  استنتاج حول هذه القوائم المالية  

  نطاق الفحص 
"  للمنشأة  المستقل  الحسابات   مراجع  قبل  من  األولية  المالية  المعلومات  فحص ) " ٢٤١٠(  الدولي   الفحص  ارتباطات  لمعيار  وفقاً   فحصناب  قمنا  لقد

  عن  المسؤولين  شخاصلأل  أساسي  بشكل  استفسارات،   توجية  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون.  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد
  المراجعة   من   كبير  بشكل  انطاقه  في  أقل   الفحص  ات ءإجرا   وتعد.  أخرى  فحص   وإجراءات  تحليلية  إجراءات   وتطبيق   والمحاسبية،   المالية  األمور

  بأننا   تأكيد  على  الحصول  من  تمكننا  ال  فإنها  وعليه  السعودية،   العربية   المملكة  في  المعتمدة  الدولية  المراجعة  لمعايير  وفقاً   بها  القيام  يتم  التي
  . مراجعة رأي نبدي ال  فإننا وبالتالي  ، المراجعة عملية خالل  معرفتها يمكن التي  الهامة األمور  بجميع علم على سنكون

  االستنتاج 
يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من    شيء  إلى الفحص الذي قمنا به، لم يلفت انتباهنا  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ٣٤جميع النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 برايس وترهاوس كوبرز

 _________ 
 علي  عباس  مفضل

٤٤٧ رقم  ترخيص

  هـ ١٤٤٤الثاني ربيع  ٧
 )٢٠٢٢نوفمبر   ١(الموافق 













 وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا الصناعية  
  (شركة مساهمة سعودية)
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٧ 

 والنشاط  لتكوينا  ١

  رقم   التجاري  السجل  بموجب  تعمل  سعودية  مساهمة  شركة  هي")  الصناعية  أسترا  مجموعة" / " الشركة("   الصناعية   أسترا  مجموعة  شركة  إن
  للمجموعة   الرئيسي  المركز  عنوان  يظل).  ١٩٨٨  أغسطس  ٢٢  الموافق(  هـ  ١٤٠٩  محرم  ٩  بتاريخ  الرياض  مدينة  في  الصادر  ١٠١٠٠٦٩٦٠٧

  السنوية   الموحدة  المالية   القوائم  في  موضح  هو   كما ")  المجموعة"  مجتمعين(  التابعة   وشركاتها   الصناعية   أسترا   لمجموعة  الرئيسية   واألنشطة
  . ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة للمجموعة

 . مراجعتها تتم  لم  ولكن الموجزة الموحدة األولية  المالية  القوائم هذه فحص تم

  الهامة  المحاسبية السياسات  ٢

  اإلعداد  أسس  ١-٢

ً   ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في   المنتهية   أشهر  التسعة   لفترة   الموجزة   الموحدة  األولية   المالية   القوائم   هذه   أعدت   ٣٤  رقم   الدولي   المحاسبة   لمعيار  وفقا
  للمراجعين   السعودية  الهيئة  عن  الصادرة   األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد"  األولية  المالية  التقارير" 

. والمحاسبين

  يجب  وعليه  السنوية،   الموحدة  المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  جميع  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم   تتضمن  ال
  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في  المنتهية للسنة  للمجموعة السنوية الموحدة  المالية القوائم مع  قراءتها

 "). المجموعة("  التابعة وشركاتها  للشركة المالية القوائم الموجزة الموحدة  األولية المالية  القوائم تتضمن

  الهامة  المحاسبية السياسات  ٢-٢

  الموحدة   المالية  القوائم  إعداد   في  المستخدمة  تلك  مع  الموجزة  الموحدة   األولية  المالية  القوائم  إعداد  عند  المطبقة  المحاسبية  السياسات  تتوافق
  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١ في المنتهية  للسنة  للمجموعة السنوية

 بتطبيقها  المجموعة قامت التي والمعدلة   الجديدة المعايير  ٣-٢

  في   شرحها  تم  والتي  م  ٢٠٢٢  يناير  ١  من  اً اعتبار  سارية  المعايير  على  التعديالت  من  اً عدد  فإن  ذلك  ومع  إصدارها  تم  جديدة  معايير  توجد  ال
  . للمجموعة الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم على  جوهري أثر لها ليس ولكن للمجموعة السنوية الموحدة المالية  القوائم

 غير المستمرة  العملية و للبيع  بها المحتفظ ) االستبعاد مجموعة أو( المتداولة غير الموجودات  ٤-٢

  أساسي   بشكل  الدفترية  قيمتها  استرداد  سيتم   كان  إذا  للبيع  بها  محتفظ  أنها  على)  المستبعدة  المجموعة  أو(  المتداولة  غير   الموجودات  تصنيف   يتم
  ناقًصا  العادلة  والقيمة   الدفترية  بالقيمة   قياسها  يتم .  كبيرة  بدرجة   محتمالً   البيع   ويعتبر  المستمر  االستخدام  خالل   من   وليس  بيع   معاملة   خالل  من

  .أقل أيهما وجدت،  إن  البيعية،  المصاريف

  يتم .  البيع   تكاليف ناقًصا العادلة  القيمة  إلى)  المستبعدة  المجموعة  أو(  لألصل  الحق  أو  مبدئي  تخفيض  ألي  القيمة  انخفاض  بخسارة  االعتراف  يتم
  خسارة   أي  عن  يزيد  ال  ولكن  ، )  المستبعدة  المجموعة  أو(  األصل  بيع  تكاليف  ناقًصا   العادلة  القيمة  في  الحقة  زيادات  ألي   أرباح  بأي  االعتراف 
  أو(  المتداول   غير  األصل   بيع   تاريخ  في  مسبقًا  بها  االعتراف  يتم  لم   التي   الخسائر  أو   باألرباح  االعتراف   يتم .  سابقًا  بها  معترف  متراكمة  انخفاض 

  .االستبعاد  تاريخ في)  المستبعدة المجموعة

  أنها  على  تصنيفها  يتم  بينما)  االستبعاد  مجموعة  من  جزًءا  تشكل  التي  تلك  ذلك  في  بما(  المتداولة  غير  الموجودات  إطفاء  أو  استهالك  يتم  ال
  . للبيع بها  كمحتفظ والمصنفة المستبعدة المجموعة مطلوبات   إلى  المنسوبة األخرى والمصاريف بالفوائد االعتراف  يستمر.  للبيع  بها محتفظ

  عن  منفصل  بشكل  للبيع  بها  كمحتفظ  المصنفة  المستبعدة  المجموعة  وموجودات  للبيع  بها كمحتفظ  المصنفة  المتداولة  غير  الموجودات  عرض  يتم
  للبيع   بها   كمحتفظ   المصنفة  المستبعدة  المجموعة  مطلوبات   عرض  يتم .  الموجزة  الموحدة   األولية  المالي  المركز  قائمة   في  األخرى  الموجودات 

  . الموجزة  الموحدة األولية  المالي المركز قائمة في األخرى  المطلوبات عن منفصل بشكل

  منطقة   أو  منفصل  رئيسي  أعمال  خط  تمثل  والتي  للبيع  بها  كمحتفظ  المصنفة  أو  استبعادها  تم  التي  المنشأة  مكونات  أحد  هي  المتوقفة  العملية
  شراؤها   تم  تابعة  شركة  أو  العمليات،   منطقة  أو  تجاري  النشاط  البند  هذا  من  لإلستبعاد  واحدة  منسقة  خطة  من  جزء  وهي  للعمليات،   جغرافية
  الموحدة  األولية  اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو الربح  قائمة  في  منفصل  بشكل المتوقفة  العمليات  نتائج عرض  يتم. بيعها  إعادة  بهدف  حصريًا
  . الموجزة
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 هامة  محاسبية  وأحكام تقديرات  ٥-٢

  االيرادات  مبالغ  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  التقديرات  إبداء  اإلدارة   من  للمجموعة  الموجزة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم   إعداد  يتطلب
  هذه   من  التأكد  عدم  عن  ينتج  وقد.  المحتملة  المطلوبات  عن  واإلفصاح  المرفقة،   واإلفصاحات  المسجلة  والمطلوبات   والموجودات  والمصاريف
.  المستقبلية  الفترات   في  تأثرت   التي   المطلوبات   أو  للموجودات   الدفترية  القيمة  على  جوهري   تعديل   إجراء  تتطلب   قد   نتائج  والتقديرات   االفتراضات 

  الرغم   وعلى.  الموجزة   الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  عند  المتاحة   للعوامل  وفقاً   بها  الخاصة  والتقديرات  االفتراضات  ببناء  المجموعة   قامت
  سيطرة  عن  الخارجة  السوقية  الظروف   أو  التغيرات  بسبب  تختلف   قد   المستقبلية   التطورات  بشأن  واالفتراضات  الحالية   الظروف   فإن  ذلك،   من

  . حدوثها عند االفتراضات  في التغيرات  هذه  عكس يتم. المجموعة

  في  عنها   اإلفصاح   تم   التي  لتلك   مماثلة  تظل   التقديرات  من  التأكد  لعدم   األخرى   المصادر   جميع   أن   اإلدارة  تعتقد   ،٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في  كما
ستثناء التقدير المتعلق باألثر الضريبي على العمليات غير  اب  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١  في  المنتهية  للسنة  للمجموعة  السنوية  الموحدة  المالية  القوائم

  . المستقبلية  التقرير فترات في  مطلوبة تغييرات  أي وستنعكس الوضع مراقبة اإلدارة تواصل.  المستمرة

 ومعدات   ومصانع  ممتلكات  ٣

 إيضاح 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

 )مراجعة غير(
 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

 )مراجعة(

 ١٬١٨٨٬٩٢٩٬٣٦٤ ١٬١٤٨٬٠٥٧٬٥٣٣  االفتتاحي  الدفترية القيمة صافي
  ٧٤٬٤٠٥٬٢٠١   ٣٦٬٠٥٠٬١٥١  للسنة /   للفترة إضافات

 ) ٩٢٬٤٤١٬٦٨٤( ) ٥٥٬٥٧٩٬٦٩٥(  للسنة /   للفترة المحمل  االستهالك
  ) ١٬٣٢٢٬٩٣٣(  ) ١٬٤٠٩٬٥٣١(  للسنة /  للفترة – بالصافي  مشطوبات،/  استبعادات

 ) ٢١٬٥١٢٬٤١٥( ) ١٢٬٠٩٨٬٢٧٥(  صرف   فروقات
-) ٣٥١٬٦٢٣٬٤٥٨( ١٣ للبيع   بها كمحتفظ مصنفة استبعاد بمجموعة متعلقة  موجودات

 ١٬١٤٨٬٠٥٧٬٥٣٣ ٧٦٣٬٣٩٦٬٧٢٥  الختامي  الدفترية القيمة  صافي

 ملموسة   غير موجودات  ٤

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 )مراجعة غير(

 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
 )مراجعة(

 ٢٥٬٢٠٦٬٧٥٤ ٢٥٬٢٠٦٬٧٥٤ الشهرة 
 ١٠٬٩٥٣٬٨٥٨ ٢٠٬٧٦٨٬٨٨٠ وتراخيص  برمجيات

٣٦٬١٦٠٬٦١٢ ٤٥٬٩٧٥٬٦٣٤ 

 تجارية  مدينة  ذمم  ٥

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 )مراجعة غير(

 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
 )مراجعة(

 ٥٧٢٬٧٨٢٬٨٣٠ ٧٠٧٬٨٩٩٬٣٦٩ السداد  متأخرة غير
 ٣٣٤٬٥٣٠٬١٨٤ ٣٣١٬٥٤٠٬٠٢٩ السداد  متأخرة

٩٠٧٬٣١٣٬٠١٤ ١٬٠٣٩٬٤٣٩٬٣٩٨ 
 ) ١٣٩٬٩٥١٬٢٥٨(  ) ١٥٠٬١٩٥٬٩٧٢( القيمة   في االنخفاض مخصص

٧٦٧٬٣٦١٬٧٥٦ ٨٨٩٬٢٤٣٬٤٢٦ 

: ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایرمليون    ١٣٫٣  بمبلغ  مدينة   استبقاءات  على  التجارية  المدينة  الذمم  تشمل  ، ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في  كما  ١-٥
). سعودي  لایر   مليون  ٤٢٫٠:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایرمليون    ٦٦٫٣  بمبلغ  مفوترة  غير  مدينة   وذمم)  سعودي  لایر   مليون  ٤٢٫٢
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٩ 

  ) تتمة( تجارية مدينة  ذمم  ٥

 : التجارية  المدينة الذمم قيمة في  االنخفاض  مخصص حركة يلي  فيما  ٢-٥

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 )مراجعة غير(

 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
 )مراجعة(

 ١٤٦٬٦٤٦٬٦٤٧ ١٣٩٬٩٥١٬٢٥٨  االفتتاحي   الرصيد
 ٢٢٬٤٦٢٬٨١٩ ٢٢٬١٧٢٬٥٢١  للسنة /  للفترة مخصص
 ) ٢٩٬١٥٨٬٢٠٨( ) ١١٬٩٢٧٬٨٠٧( السنة /   الفترة خالل مشطوبات/  تعديالت
 ١٣٩٬٩٥١٬٢٥٨ ١٥٠٬١٩٥٬٩٧٢  الختامي  الرصيد

 : التجارية المدينة  للذمم المتوقعة االئتمانية  الخسارة تحليل يلي  فيما  ٣-٥

  ) مراجعة غير( ٢٠٢٢ سبتمبر ٠٣

 المدينة  الذمم  صافي مخصص  المدينة  الذمم  إجمالي 

 ٧٠٤٬٩٥٦٬٥٩٦ ) ٢٬٩٤٢٬٧٧٢(  ٧٠٧٬٨٩٩٬٣٦٨ )السداد متأخرة غير( متداولة
 متاخرة السداد 

ً  ١٨٠ إلى ١  ١٢٧٬٤٤٣٬٤٤٧  ) ٤٠٬٤٢٤٬٣٩٥(  ١٦٧٬٨٦٧٬٨٤٢  يوما
ً  ٣٦٠ إلى ١٨١  ٢٤٬٢٥٩٬٣٦٣  ) ١١٬٥٦٨٬٥٦٤(  ٣٥٬٨٢٧٬٩٢٧  يوما
ً  ٥٤٠ إلى ٣٦١  ٢٢٬٥٢٨٬٩٧٤  ) ١٦٬٢٤٠٬٠٢٧(  ٣٨٬٧٦٩٬٠٠١  يوما
ً  ٧٢٠ إلى ٥٤١  ٨٬٢٠٥٬٩٠٤  ) ٨٬٣٢٩٬٧٨٢(  ١٦٬٥٣٥٬٦٨٦  يوما
ً  ٩٠٠ إلى ٧٢١  ٤٤٢٬٨١٩  ) ٩٬٨٠٨٬٧٩٤(  ١٠٬٢٥١٬٦١٣  يوما
ً  ١٠٨٠ إلى ٩٠١  ١٬٤٠٦٬٣٢٣  ) ٨٬٣٥١٬٧٣٠(  ٩٬٧٥٨٬٠٥٣  يوما
ً  ١٠٨٠ من أكثر -) ٥٢٬٥٢٩٬٩٠٨( ٥٢٬٥٢٩٬٩٠٨   يوما

٨٨٩٬٢٤٣٬٤٢٦  ) ١٥٠٬١٩٥٬٩٧٢( ١٬٠٣٩٬٤٣٩٬٣٩٨ 

 ) مراجعة( ١٢٠٢ ديسمبر ٣١

 المدينة  الذمم  صافي مخصص  المدينة  الذمم  إجمالي 

 ٥٧٠٬٦٩٥٬٥٥٤ ) ٢٬٠٨٥٬٤٢٤(  ٥٧٢٬٧٨٠٬٩٧٨ )السداد متأخرة غير( متداولة
 متأخرة السداد 

ً  ١٨٠ إلى ١  ١٤٩٬٢٥٣٬٢٠٩ ) ٢٦٬٣٤٧٬٦٣٦( ١٧٥٬٦٠٠٬٨٤٥ يوما
ً  ٣٦٠ إلى ١٨١  ٣٣٬١٨٩٬٧٤٣ ) ٢٢٬٤٦٦٬٠٧٢( ٥٥٬٦٥٥٬٨١٥ يوما
ً  ٥٤٠ إلى ٣٦١  ٦٬٣١٧٬٤٥٨ ) ٩٬٨١٤٬٥٧٥( ١٦٬١٣٢٬٠٣٣ يوما
ً  ٧٢٠ إلى ٥٤١  ٥٬٣٣٥٬٣٠٣ ) ٧٬٣٠٦٬٨٧٨( ١٢٬٦٤٢٬١٨١ يوما
ً  ٩٠٠ إلى ٧٢١  ٢٬٤٨٩٬٠٦٣ ) ٨٬٦٧٧٬٧٣٧( ١١٬١٦٦٬٨٠٠ يوما
ً  ١٠٨٠ إلى ٩٠١  ٨١٬٤٢٦ ) ٦٬٠١١٬٠٣٢( ٦٬٠٩٢٬٤٥٨ يوما
ً  ١٠٨٠ من أكثر -) ٥٧٬٢٤١٬٩٠٤( ٥٧٬٢٤١٬٩٠٤  يوما

٧٦٧٬٣٦١٬٧٥٦ ) ١٣٩٬٩٥١٬٢٥٨( ٩٠٧٬٣١٣٬٠١٤ 

 . القطاعية التقارير - ١٢  اإليضاح إلى الرجوع  يرجى  التجارية،   المدينة الذمم حول التفاصيل  من للمزيد  ٤-٥



 وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا الصناعية  
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٠ 

 عالقة  ذات  أطراف مع  جوهرية  وأرصدة  معامالت  ٦

  : يلي مما عالقة  ذات  أطراف  من المطلوب يتكون  ١-٦

 . نقًدا استرداده ويمكن مضمون غير  العالقة ذات  األطراف من المطلوب إن

  : يلي  مما العالقة ذات األطراف إلى المطلوب يتكون  ٢-٦

 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

  )مراجعة غير(
 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

 )مراجعة(
  

 ٥٣٨٬٦٢٨  ٤١٥٬١٦٣  ) شقيقة شركة( السعودية العربية  المملكة - لالتصاالت نور شركة
 ١٩٤٬١٠٣ ٢٤٩٬٨١٤  أخرى

٧٣٢٬٧٣١ ٦٦٤٬٩٧٧ 

 . نقًدا سداده  ويتم مضمون غير عالقة ذات أطراف إلى  المطلوب إن

  قرض  - عالقة  ذي  طرف  إلى المطلوب  ٣-٦

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 )مراجعة غير(

 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
 )مراجعة(

 ٣٠٬٠٥٢٬٢٧٣ ٣٧٬٤٩٩٬٩٩٦ ) تنميةشركة ال  في مساهم( الدولية المسيرة  شركة

  اإلدارة   موظفي كبار تعويضات  ٤-٦

:  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣١(  سعودي  لایرمليون    ١١٫٩  مبلغ  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣١  في   المنتهية  أشهر  التسعة    لفترة  اإلدارة   موظفي  كبار   تعويضات  بلغت
  ). سعودي لایر  مليون ١٠٬٢

ً   مدفوعة مبالغ   ٧  أخرى متداولة وموجودات  مقدما

 ).١٣األنماء (إيضاح رقم  شركة بعملية بيع) تتعلق الشي: ٢٠٢١لایر سعودي (مليون  ٣٧٫٥تعويض مستحق يبلغ تتضمن 

 
 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

  )مراجعة غير(
 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

 )مراجعة(
  

 ١٬٨٠١٬١٥٥  ٢٬٩٢٣٬٤٥٣  ) شقيقة شركة( السعودية العربية المملكة - أسترا مزارع شركة
 ٦٦٧٬٠٩٤ ٢٬٣٢٢٬٦٠٧  أخرى

٢٬٤٦٨٬٢٤٩ ٥٬٢٤٦٬٠٦٠ 



 وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا الصناعية  
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١١ 

 إيجار  عقود  والتزامات قروض  ٨

 المجموع  متداولة  غير متداولة   ) مراجعة غير( ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠

 ٤٢٣٬٠٢٢٬٢٩٩ - ٤٢٣٬٠٢٢٬٢٩٩ األجل   قصيرة قروض

 ٩٬٧٤٧٬٣٩٨ ٨٬١٧٠٬٠٢٠ ١٬٥٧٧٬٣٧٨   األجل  طويلة قروض
٤٣٢٬٧٦٩٬٦٩٧ ٨٬١٧٠٬٠٢٠ ٤٢٤٬٥٩٩٬٦٧٧ 

 ٣٣٬١٤٦٬٦٤٤ ٢٨٬٢٢٥٬٩٢٥ ٤٬٩٢٠٬٧١٩ إيجار   عقود التزامات
٤٦٥٬٩١٦٬٣٤١ ٣٦٬٣٩٥٬٩٤٥ ٤٢٩٬٥٢٠٬٣٩٦ 

 المجموع  متداولة  غير متداولة  ) مراجعة( ١٢٠٢ ديسمبر ٣١

 ٤٧٩٬٥٤٣٬٦٧٨ - ٤٧٩٬٥٤٣٬٦٧٨ األجل   قصيرة قروض
 ١٠٬٢٩٩٬٥٦٠ ٧٬٥٤٢٬٥٧٠ ٢٬٧٥٦٬٩٩٠  األجل  طويلة قروض

٤٨٩٬٨٤٣٬٢٣٨ ٧٬٥٤٢٬٥٧٠ ٤٨٢٬٣٠٠٬٦٦٨ 
 ٣٨٬٦٩٧٬٠١٤ ٣٣٬١٨٧٬٨٩٣ ٥٬٥٠٩٬١٢١ إيجار   عقود التزامات

٥٢٨٬٥٤٠٬٢٥٢ ٤٠٬٧٣٠٬٤٦٣ ٤٨٧٬٨٠٩٬٧٨٩ 

 : مختلفة بعمالت  المجموعة اقتراض تفاصيل يلي  فيما  ١-٨

 ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
 )مراجعة غير(

 ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
 )مراجعة(

 ٣١١٬٥٩٣٬٣٢٤ ٢٤٤٬٧٥٨٬٧٧٠  األمريكي   والدوالر  السعودي  اللایر
 ٨١٬٨٨٤٬٧١١ ٧٠٬٠١٢٬٥٩١   تركية  ليرة

 ٩٦٬٣٦٥٬٢٠٣ ١١٧٬٩٩٨٬٣٣٦   أخرى
٤٨٩٬٨٤٣٬٢٣٨ ٤٣٢٬٧٦٩٬٦٩٧ 

  متفق   ثابت   فائدة  سعر  إلى  باإلضافة  سايبور  أساس   على  تسعيرها  يتم   والتي   األجل  قصيرة  للمجموعة  الرئيسية   االقتراضات   معظم  إن  ٢-٨
  سبتمبر ٣٠ في كما٪). ٠٫٧٩: ٢٠٢١( ٪٣٫٤٤ ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في   التسعةفترة  خالل لسايبور الشهري  المتوسط بلغ. عليه

  ٪).٠٫٨١: ٢٠٢١( ٪٤٫١٢ سايبور كان ، ٢٠٢٢

  لایرمليون   ٢١٫٢   تركيا  في   التابعة   بالشركات   المتعلقة   التمويل  تكاليف   بلغت   ،٢٠٢١و  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في   المنتهية   أشهر  التسعة  فترة   خالل
  بين   المعروض  الليرة  سعر(  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في  كما  تركيا  في  الليبور  سعر  كان  .)سعودي  لایر  مليون  ١٨٬٢:  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠(.  سعودي
  ).٪١٨٫٤: ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠( ٪١٩٫٤  بنسبة)  البنوك

 األجل   قصيرة قروض  ٣-٨

  المال رأس  متطلبات  الستيفاء  التقليدية االئتمانية  التسهيالت  من  وغيرها   األجل  قصير  وتورق  مرابحة  شكل  على   بنكية  تسهيالت المجموعة  لدى
).  سعودي  لایر  مليار  ١٫٩٩:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي   لایرليار  م ٢٫٠٣   بمبلغ  تسهيالتال   سحب  يتم  لم  ، ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  في  كما.  العامل
.  السعودي باللایر مقومة  وتكون سايبور الفائدة  معدل  على كبير  بشكل  وتعتمد  السوق  في  السائدة لمعدالتل وفقاً  خاصة عمولة  التسهيالت تحمل

  . الصناعية  أسترا مجموعة من شركات  بضمانات  مضمونة التسهيالت هذه  إن

 األجل  طويلة قروض  ٤-٨

ً   المجموعة  لدى   مبلغ  سحب   يتم  لم   ، ٢٠٢٢  سبتمبر   ٣٠  في   كما .  الرأسمالية  موجوداتها  لتمويل  بنوك   مع  األجل  طويلة   قروض   تسهيالت   أيضا
 مجموعة  من  شركات  بضمانات  مضمونة  التسهيالت  هذه  إن).  سعودي  لایر  مليون  ٧٢٫٧:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١(  سعودي  لایرمليون      ٦٠٫٣
)  أساسي  بشكل  الجزائري  الدينار(  األجنبية  بالعمالت  مقومة  التسهيالت  إن.  عليه  متفق  ثابت  بمعدل  خاصة  عمولة  تكاليف  وتحمل  الصناعية  أسترا
 . التسهيالت هذه   على الحصول تاريخ من متساوية  سنوية   وربع شهرية  أقساط خالل من سنوات  خمس غضون في وتُسدد



  شركة مجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة 
  (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إيضاحات حول 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٢  

  أخرى  متداولة  ومطلوبات مستحقة  مصاريف  ٩
  

 
  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠ 

  )مراجعة غير(
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

  )مراجعة(
    

  ١١٠٬٤٤٥٬٣٤٩  ١٥٤٬٩٢٣٬٥٩٧   ترويجية  ومصاريف مبيعات عمولة
  ٦٩٬٠٥٧٬٩٧٨  ١٤٢٬٠٥١٬٤٠٨   عقود  مطلوبات 
  ٧٨٬٨٤٤٬٣٠٣  ١٠٩٬٠٧١٬١١٤   مستحقة  مصاريف

  ١٠١٬٢٤٥٬٥٥٥  ٩٩٬٣٢٢٬٨٥٥   الموظفين   منافع
  ٤١٬٩٨٤٬٣٨٦  ٤٧٬٦٠٣٬٥٦٥   المتوقعة  المبيعات مرتجعات - عقود مطلوبات 

  ٩٬٧١٨٬٥٥٧  ٣٥٬٣٠٢٬٢٤٥   أخرى

  ٤١١٬٢٩٦٬١٢٨  ٥٨٨٬٢٧٤٬٧٨٤  
  

  
  الدخل  وضريبة  الزكاة  ١٠

  
  . ٢٠٢١ ديسمبر ٣١ منذ  للمجموعة الدخل ضريبة  وربوط الزكوية الربوط   وضع في تغيير أي  يوجد ال
  

تم   .٢٠٢١  سمبردي  ٣١  في  المنتهية  للسنة  الموحدة  الدخل  ضريبة   وإقرارات   الزكوية  إقراراتها  الفترة  خالل  المجموعة   قدمت   ذلك،  على  عالوة
  اإلنماء. شركة  وذلك لالعتراف بمخصص الضريبة الناتج من استبعاد االلتزام  زيادة 

  
  بالصافي  أخرى،  )مصاريفايرادات (  ١١

  
  حدىإ  من  رئيسي  بشكل  نشأت   التي  جنبيةاأل   تالعمال  صرف  بخسائر  قتتعل  سعودي  لایر  مليون  ٤٢٫٥مبلغ    فترة المقارنة  مصاريف  تتضمن

  . السودان في التابعة  الشركات
 

  القطاعية  التقارير  ١٢
 

  الدوائية الصناعات
  كيميائية مواد

  متخصصة 
  والصناعات الطاقة

  المجموع   أخرى   الحديدية 
لفترة التسعة أشهر 

المنتهية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ 
          (غير مراجعة) 

  ١٬٥٨٨٬٧٧٠٬٥٦٧  ٢٥٬٥١٤٬١٢٤  ٢٠٥٬١٨٧٬٥٨٥  ٦٢١٬٩١٣٬٦٧٠  ٧٣٦٬١٥٥٬١٨٨  البضائع  بيع من  إيرادات
  ٢٧٦٬٣٥٩٬٩٦٧  -  ٣٢٬١٣٩٬٣٠٤  ١٧٦٬٤١٩٬٣٦٧  ٦٧٬٨٠١٬٢٩٦  خدمات  تقديم من  إيرادات

  ١٬٨٦٥٬١٣٠٬٥٣٤  ٢٥٬٥١٤٬١٢٤  ٢٣٧٬٣٢٦٬٨٨٩  ٧٩٨٬٣٣٣٬٠٣٧  ٨٠٣٬٩٥٦٬٤٨٤  اإليرادات  إجمالي 
  ٧١٩٬٥٨٠٬٢٩١  ٤٬٤٣٨٬٠٨٠  ١٧٬٠٠٧٬٨٧٠  ٢٤٧٬٩٩٨٬١٣٢  ٤٥٠٬١٣٦٬٢٠٩    الربح إجمالي 

  ) ٥٧٬٦٣٦٬٨٤٨(  ) ٥٬١٣١٬١٤١(  ) ٦٬٧٠١٬١٣٤(  ) ١٢٬٠١٩٬١١٢(  ) ٣٣٬٧٨٥٬٤٦١(  وإطفاء استهالك 
  ) ٤١٬٤٧٦٬٣٠٣(  ) ٢٬٦١٨٬٨٤٣(  ) ٢٬٢٠٢٬٨٤٩(  ) ٢٦٬٠٢٩٬٥٨٢(  ) ١٠٬٦٢٥٬٠٢٩(  تمويل  تكاليف
  ٢٢٩٬٥٢٢٬٦٢٨  ) ٢٠٬٧٤٠٬٧٥٢(  ٢٬٦١٦٬٣٩٤  ٩١٬٠٣٠٬١٠٥  ١٥٦٬٦١٦٬٨٨١  والضريبة  الزكاة  قبل الدخل

  

  الدوائية الصناعات
  كيميائية مواد

  متخصصة 
  والصناعات الطاقة

  المجموع   أخرى   الحديدية 
أشهر المنتهية   التسعةلفترة 
(غير   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

       مراجعة) 
  ١٬٤٥٥٬١٤٢٬٤٦٥  ٢٦٬٤٥٢٬٨٦٧  ١٥٧٬٧٥٤٬٢٨٦  ٥٧٠٬٠٣٢٬٥٨١  ٧٠٠٬٩٠٢٬٧٣١  البضائع  بيع من  إيرادات
  ٢٨٤٬٤٨١٬٠٧٦  -  ٨١٬٣٦٤٬٤٧٩  ١٥٤٬٢٣٥٬١٢٣  ٤٨٬٨٨١٬٤٧٤  خدمات  تقديم من  إيرادات

  ١٬٧٣٩٬٦٢٣٬٥٤١  ٢٦٬٤٥٢٬٨٦٧  ٢٣٩٬١١٨٬٧٦٥  ٧٢٤٬٢٦٧٬٧٠٤  ٧٤٩٬٧٨٤٬٢٠٥  اإليرادات  إجمالي 
  ٧٠٦٬٥٥٧٬٩٨٧  ٤٬٨٣٥٬٧٨٦  ١٩٬١٥٦٬٢٠١  ٢٣٣٬٠٠٥٬٥٨٨  ٤٤٩٬٥٦٠٬٤١٢  الربح  إجمالي 

  ) ٦٨٬١٠٦٬٤٣٦(  )٥٬٨٠٠٬٤٢٢(  ) ١٤٬٦٧١٬٢١١(  ) ١٤٬٩٨٦٬٦٤٥(  ) ٣٢٬٦٤٨٬١٥٨(  وإطفاء استهالك 
  ) ٣٧٬٤٩٦٬٧٨٨(  )١٬٧٢٥٬٢٣٧(  )٣٬٥٥٥٬٥١٥(  ) ٢٣٬٤٩٢٬٥٢٠(  )٨٬٧٢٣٬٥١٦(  تمويل  تكاليف
  الزكاة قبل) الخسارة( / الدخل

  ١٨٣٬٢٢٧٬٩٢٣  ) ٢٧٬٣٣٤٬٥٠٢(  ٥٬٠٩٠٬٩٧٧  ٨٣٬٦٢٦٬٣٨٤  ١٢١٬٨٤٥٬٠٦٤  والضريبة 



 وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا الصناعية  
  (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 

١٣ 

 ) تتمة( القطاعية التقارير  ١٢

 الدوائية الصناعات 
  كيميائية مواد

 متخصصة 
  والصناعات الطاقة

 المجموع   أخرى   الحديدية 
  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في 

  (غير مراجعة) 
  ومعدات، ومصانع ممتلكات

  حق موجودات ذلك  في  بما
 ٧٦٣٬٣٩٦٬٧٢٥ ١١٩٬٨٨٣٬٩٠٥ ٧١٬٨٧٨٬٨٣٩ ١٥٥٬٦٢٥٬٨٩٩ ٤١٦٬٠٠٨٬٠٨٢ االستخدام 

 ١٬٠٣٩٬٤٣٩٬٣٩٨ ٦٬٨٠٣٬٧٩٠ ٢١٨٬٤٢٣٬٨٥٦ ٣٣٣٬٠٤٤٬٨٤٢ ٤٨١٬١٦٦٬٩١٠  تجارية مدينة ذمم
  قيمة  في  االنخفاض مخصص

 ) ١٥٠٬١٩٥٬٩٧٢( ) ٣٥٥٬٠١١( ) ١٨٬٦٨٢٬٥٨٤( ) ٨٦٬٦٩٠٬٥٠٤( ) ٤٤٬٤٦٧٬٨٧٣(  التجارية المدينة الذمم

 ٨٨٩٬٢٤٣٬٤٢٦ ٦٬٤٤٨٬٧٧٩ ١٩٩٬٧٤١٬٢٧٢ ٢٤٦٬٣٥٤٬٣٣٨ ٤٣٦٬٦٩٩٬٠٣٧  بالصافي – تجارية مدينة ذمم
 ٣٬٣١٩٬٤٩٩٬٠٦٤ ٦٨٢٬٠٠٧٬٧٧٦ ٥٢٣٬٨٤٠٬٦٦١ ٨٥٥٬١٨٨٬٧٠٩ ١٬٢٥٨٬٤٦١٬٩١٨ الموجودات  مجموع
 ١٬٦٠٤٬٥٧٧٬٨٨٩ ١٨٦٬٦١٦٬٩٨٩ ٢٩٨٬٨٦٠٬٩٩٩ ٣٤٠٬١٤٧٬٧٨٠ ٧٧٨٬٩٥٢٬١٢١ المطلوبات  مجموع

 الدوائية الصناعات 
  كيميائية مواد

 متخصصة 
  والصناعات الطاقة

 المجموع  أخرى  الحديدية 
 ١٢٠٢  ديسمبر ٣١ في كما

  ) مراجعة(
  ومعدات، ومصانع ممتلكات

  حق موجودات ذلك  في  بما
 ١٬١٤٨٬٠٥٧٬٥٣٣ ١١٨٬٧٨٨٬٧٦٤ ٤٢٥٬٥٧٨٬٦٣٠ ١٦٥٬٣٧٨٬١٢٥ ٤٣٨٬٣١٢٬٠١٤ االستخدام 

 ٩٠٧,٣١٣,٠١٤ ٣,٨٩٥,٤٦٩ ١٩١,٤٣٥,٢٢١ ٢٩٤,٨٤٦,٢٢٤ ٤١٧,١٣٦,١٠٠  تجارية مدينة ذمم
  قيمة  في  االنخفاض مخصص

 ) ١٣٩,٩٥١,٢٥٨( ) ٣٥٥,٠١١( ) ٢٩,٢٥٩,٦١٨( ) ٧٠,٦٩٥,٥٥٩( ) ٣٩,٦٤١,٠٧٠(  التجارية المدينة الذمم
 ٧٦٧,٣٦١,٧٥٦ ٣,٥٤٠,٤٥٨ ١٦٢,١٧٥,٦٠٣ ٢٢٤,١٥٠,٦٦٥ ٣٧٧,٤٩٥,٠٣٠  بالصافي – تجارية مدينة ذمم

 ٢,٨٨٧,٩٨٥,٥٩١ ١٣٧,٨٤٧,٠١٢ ٨٠٥,٠٦٧,٥٣٧ ٧٨٧,٣٠٩,١٨١  ١,١٥٧,٧٦١,٨٦١ الموجودات  مجموع
 ١,٣٨٣,٨٩٣,٧٤٤ ١٧٩,٥٨٨,٢٣١ ٣٢٩,٥٨١,٦٧٦ ٣٤٥,٦٤٠,٩٣٩ ٥٢٩,٠٨٢,٨٩٨ المطلوبات  مجموع



  وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا الصناعية  
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٤  

  ) تتمة( القطاعية التقارير  ١٢
 

  : الجغرافي  الموقع حسب المختارة المالية بالمعلومات  ملخص يلي  فيما
 

  العربية المملكة
  السعودية 

  جمهورية 
  المجموع   اخرى مواقع  السودان   تركيا  أفريقيا  العراق  

         ) اشهر التسعة(  تإيرادا
  ١٬٨٦٥٬١٣٠٬٥٣٤  ٢٦١٬٦٥٥٬٧١٢  ٣٦٬٧٣٨٬٧٧٨  ٢٢٩٬٣١٩٬٧٥٥  ١٢٣٬٨٦٠٬٨٠٢  ٤١٬٤٦٩٬٠٧١  ١٬١٧٢٬٠٨٦٬٤١٦  )مراجعة غير( ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
  ١٬٧٣٩٬٦٢٣٬٥٤١  ١٦٦٬٧٥٩٬٣٥٦  ٢٧٬١٣١٬٧٧٩  ٢٣٦٬٢١٦٬٠٥١  ١٤٤٬٠٠٨٬١٧٧  ٣١٬٨٥١٬٤٥٧  ١٬١٣٣٬٦٥٦٬٧٢١  )مراجعة غير( ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠

              
                متداولة   غير موجودات

  ٨١٥٬٠٣٥٬٠٢٤  ٣٧٬٥٤٣٬٧٤٣  ٣٬٦٥٠٬٥٣٦  ١٦٬١٣٩٬٠٨٣  ٦٥٬٦٤٣٬٥٧٣  -  ٦٩٢٬٠٥٨٬٠٨٩  )مراجعة غير( ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠
  ١٬١٩٠٬٣٩٢٬٨٠٣  ٤١٬٣١٣٬٤١٧  ٢٬٦٠٠٬٤١١  ١٩٬٣٧٣٬٢٩٠  ٧٢٬٥٣٩٬٥٤٦  ٣٥١٬٨٢٩٬٤٠٩  ٧٠٢٬٧٣٦٬٧٣٠  )مراجعة( ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
  
  . ١٣ إيضاح راجع ، خالل الفترة ها  استبعاد  تم والتي  تنمية لشركة  تابعة  شركة هي  العراق بجمهورية المتعلقة المتداولة غير األصول* 

    
   



  الصناعية وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٥  

  اإلنماءشركة بيع  – استبعاد   مجموعة  ١٣

كامل استثمارها في شركة اإلنماء إلنتاج مواد    تصفية في العراق من أجل    امقره   شركة، وقعت شركة التنمية اتفاقية مع  ٢٠٢٢فبراير    ٧في  
  تنصف  والتيالحديد ("التنمية")    لصناعةتعتبر شركة التنمية    ، على تقيم االدارة  بناءً   مليون لایر سعودي.  ٧٣١٫٢  بمبلغالبناء المحدودة (اإلنماء)  

  .  غير المستمرةفي العراق ولذلك تم تصنيفها من العمليات  الرئيسية فيما يتعلق بصناعات الطاقة والصلبالمناطق الجغرافية أحد ك

كما قامت أيًضا بتحويل األسهم إلى المشتري بعد الحصول على الموافقات    البيع المجموعة غالبية عائدات    استلمت،  ٢٠٢٢خالل شهر أبريل  
  ذات الصلة.  النظامية

  : كالتالياإلنماء شركة بيع   –  االستبعاد مجموعةفيما يلي تحليل نتائج عمليات 

  األداء المالي ومعلومات التدفقات النقدية  ١-١٣

 

 
الى  ١من يناير   فترةلل

  ٢٠٢٢, ٢٠ابريل 

  ١من يناير للفترة  
, ٣٠ سبتمبرالى  

٢٠٢٢  
    

  ٨٬٦٣٧٬٢٠١  ٢٩٬٤٤٨٬٥٩٥   إيرادات 
 ) ٣١٬٤٦٤٬٧٨٥(  ) ١٩٬٢٨٨٬٣٨٠(   مصاريف 

  ) ٢٢٬٨٢٧٬٥٨٤(  ١٠٬١٦٠٬٢١٥   (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخل  / الدخل
  -  -   مصروف الزكاة وضريبة الدخل 

  ) ٢٢٬٨٢٧٬٥٨٤(  ١٠٬١٦٠٬٢١٥   العمليات المتوقفة (الخسارة) بعد الزكاة وضريبة الدخل من  / الدخل 
  -  -   الخسارة الشاملة األخرى من العمليات المتوقفة 

  ) ٢٢٬٨٢٧٬٥٨٤(  ١٠٬١٦٠٬٢١٥   الشامل اآلخر من العمليات المتوقفة  (الخسارة) /الدخلمجموع 

       
  ) ٣٬٧٢٩٬٥٩١(  ١٢٬٤١٨٬٨٤٩   ) األنشطة التشغيلية في المستخدم( الناتج من / صافي النقد 
  -  ) ٢٢٦٬٣٤٥(   األنشطة االستثمارية  في المستخدمصافي النقد 
  ١٬٥٣٠٬٢٢٥  ) ٤٬٦٠٣٬٢٥٨(   األنشطة التمويلية  الناتج من  / )في  المستخدم(صافي النقد 

غير   العمليات من  حكمه في وما في النقد    )النقص( /الزيادة   صافي
  المستمرة 

 
٢٬١٩٩٬٣٦٦(  ٧٬٥٨٩٬٢٤٦ (  

  موجودات ومطلوبات المجموعة المستبعدة  ٢-١٣

  :٢٠٢٢ ابريل ٢٠في  كما المستبعدة اتالموجودات والمطلوبات فيما يتعلق بالعملي

    ٢٠٢٢  
    

         اإلستبعاد مجموعةموجودات 
  ٣٥١٬٦٢٣٬٤٥٨     معدات وممتلكات ومصنع 

ً  مدفوعة مبالغ   ٦٬٦٦٦٬٣٣٢     اخرى متداولة  وموجودات مقدما
  ٢٬١٨٣٬٣٣٣     ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى 

  ١١٣٬١٤٣٬٧٤٣     مخزون
  ٩٬٨٥٦٬٠٦٣     ه يماثلنقد وما 

  ٤٨٣٬٤٧٢٬٩٢٩     مجموع موجودات مجموعة االستبعاد  

       
         اإلستبعاد مجموعةمطلوبات مرتبطة مباشرة بموجودات 

  ٢٬٠٨٣٬٥٥٥     االيجار  عقود
  ٥٬٢٧٩٬٥٨٩     المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى المصروفات 

  ٦٠٤٬٣٥٦     وضريبة الدخل المستحقة   الزكاة
  ١١٬٥٥٦٬٨١٧     ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
  ١٩٬٥٢٤٬٣١٧     مجموع مطلوبات مجموعة االستبعاد 

 ٤٦٣٬٩٤٨٬٦١٢     صافي اصول مجموعة اإلستبعاد 
  



  الصناعية وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٦  

  بيع اإلنماء (تتمة) – استبعاد  مجموعة  ١٣

  كما يلي: صافي الربح من بيع مجموعة اإلستبعاد 

    ٢٠٢٢  
    

  ٦٧٨٬٣٧٥٬٠٠٠    مستلم تعويض 
  ٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠     مدينتعويض 
  ٧١٥٬٨٧٥٬٠٠٠     بعد العمولة  التعويضاتمجموع اصافي 
  ) ٤٦٣٬٩٤٨٬٦١٢(     مجموعة اإلستبعاد ل األصول صافي 

  ) ٦٣٬٧٥٠٬٠٠٠(     التقديريمخصص االلتزام الضريبي  
  ) ١٥٬٣٧٥٬٠٠٠(     المصاريف مخصص 

  ١٧٢٬٨٠١٬٣٨٨     ستبعاد اإل  مجموعة  صافي ارباح
  

  : يليكما  غير المستمرةصافي الربح من العمليات 

    ٢٠٢٢  
    

  ١٠٬١٦٠٬٢١٥    غير المستمرة مجموع الدخل الشامل اآلخر من العمليات 
  ١٧٢٬٨٠١٬٣٨٨     ستبعاد اإلمجموعة  بيعصافي ارباح 

     ١٨٢٬٩٦١٬٦٠٣  
  

 وارتباطات   محتملة التزامات  ١٤
  

  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١ منذ االرتباطات   ومستوى المحتملة  االلتزامات  في جوهري تغير  هناك  ليس
  

  المالية  والمخاطر  المال رأس  إدارة  ١٥
  

  وقياس  تصنيف  تم.  الماضية  السنة  نهاية  منذ  جوهري  بشكل  للمجموعة  المالية  والمخاطر  المال   رأس  إدارة  استراتيجيات  تتغير  لم  ١-١٥
  . المطفأة بالتكلفة المالية  والمطلوبات الموجودات كافة

  
  : المالي المركز تاريخ في  كما األجنبية  العمالت تحويل   احتياطي يلي  فيما  ٢-١٥

 
  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠   العمليات  بلد

  )مراجعة غير(
  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١

  )مراجعة(
    

  ٢٢٬٦٧٧٬٧٤٩  ٢٢٬٨٥٤٬٤٩٦   السودان 
  ٢٨٬٣٢٥٬٠٨٦  ٣٠٬٠٦٩٬٩٦٨   مصر
  ٢٥٬٦٤٨٬٥٨٣  ٢٨٬٢٩٤٬٠٩٥   أخرى

  ٧٦٬٦٥١٬٤١٨  ٨١٬٢١٨٬٥٥٩  
  

  األرباح  توزيعات  ١٦
  

 ٢٠٢١(لایر سعودي    مليون  ١٢٠على توزيع ارباح بقيمة    ٢٠٢٢ابريل    ٢١  وافقت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها السنوي المنعقد في  
 للسهم الواحد من األرباح المبقاة.  لایر سعودي)  ٠٫٧٥: ٢٠٢١( لایر سعودي  ١٫٥بواقع  مليون لایر سعودي) ٦٠: 
 

    مليون لایر سعودي.  ٦٤٫٧خالل الفتره بلغت توزيعات األرباح المدفوعة لحصص غير المسيطرة 



  الصناعية وشركاتها التابعة شركة مجموعة أسترا 
  (شركة مساهمة سعودية)

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
  ٢٠٢٢ سبتمبر  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

  (جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك) 
 

١٧  

  السهم  ربحية  ١٧
  
  سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    
   ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

والمستخدمة في   للمجموعةالربح العائد إلى حملة حقوق الملكية العادية 
     حساب الربحية األساسية لكل سهم: 

  ١٦٥٬٤١٦٬٩٣٦  ٢١٨٬٤٥٢٬٦٩٧   من العمليات المستمرة  - 
  ) ١٤٬٨٣٧٬٩٣٠(  ١٧٠٬١٩٩٬٠٨٦   غير المستمرة من العمليات  - 

  ١٥٠٬٥٧٩٬٠٠٦  ٣٨٨٬٦٥١٬٧٨٣  

     
  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠   المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة المتوسط 

       السهم األساسية والمخفضة (خسارة)  /ربحية 
  ٢٫٠٧  ٢٫٧٣   للمجموعة من العمليات المستمرة العائدة لحملة حقوق الملكية العادية  - 
  )٠٫١٩(  ٢٫١٣   للمجموعة من العمليات المتوقفة العائدة لحملة حقوق الملكية العادية  - 

مجموع الربحية األساسية والمخفّضة للسهم الواحد العائدة إلى حملة  
  ١٫٨٨  ٤٫٨٦   المجموعة حقوق الملكية العادية في 

 
 المرتفعالتضخم   ١٨

  
ذات التضخم  التي تعتبر  تركيا  الجمهورية  ال في  تمارس نشاطها  التي    ، يا استرا نوفا ترك  شركة  وهي  ، تعمل إحدى الشركات التابعة للمجموعة 
المرتفع للفترة المنتهية في بناًء على تقييم اإلدارة،  ٢٠٢٢  سبتمبر  ٣٠  االقتصادي  لليرة    ٠٫٢٠٢٠  بمبلغ  سعر الصرف الرسميتم اعتبار  . 

أسترا  المالية لشركة    القوائم  تعديل. تم  ذات الصلة المحولة بهذا السعرعمالت األجنبية  الصرف الختامي لللایر سعودي كسعر    ١التركية مقابل  
مؤشر أسعار المستهلك)  أي  (الجارية  من حيث وحدة القياس  بيانها  في القوة الشرائية العامة للعملة الوظيفية، ونتيجة لذلك تم  للتغيرات  نوفا تركيا  

المستخدم من قبل شركة  مؤشر أسعار المستهلك  كان  معلومات المتاحة،  لل  اإلدارةوتقديرات وتقييم    توقعاتهاية فترة التقرير. بناًء على  في ن
  . ١٬٠٥٨يبلغ  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠في   أسترا نوفا تركيا

  
  المالية للمجموعة على النحو التالي:  القوائمفي  ٢٠٢٢ سبتمبر ٣٠كما في  استرا نوفا تركياالممتلكات والمصنع والمعدات في  مركز إن
  

  ٢٠٢٢    ممتلكات ومصانع ومعدات 
      

  ٢٧٬١٢٠٬٩٠٢    المرتفع  التكلفة المعدلة بعد التضخم 
  ) ١٩٬٨٦٠٬٨٢١(    القيمة  في واالنخفاض المتراكم  االستهالك

  ٧٬٢٦٠٬٠٨١    صافي القيمة الدفترية 
  

  ١١٫٦مليون لایر سعودي (  ٣٠٫٢في تركيا بمبلغ  المرتفع  من المركز النقدي الناتج عن التضخم  ربحاً  المجموعة    اثبتت،  ٢٠٢٢خالل عام  
 تعلق بالمخزون).يمليون لایر سعودي  ١٨٫٦و ممتلكات ومصانع ومعداتتعلق بي مليون لایر سعودي 

  
 

  االحداث الالحقة    ١٩
  

اتفاقية شراء لالستحواذ على  ٢٠٢٢خالل سبتمبر   بالكامل  مملوكة  تابعة  وقعت شركة  أسهم شركة  ١٠٠،   Agrostulln GmbH٪ من 
لم يتم االنتهاء من  .  )مليون يورو  ١٤مليون لایر سعودي ( ٥١٫٥  مقابل  (متخصصة في الكيماويات)  الواقعة في جمهورية ألمانيا االتحادية

  . ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠الفترة المنتهية في  انونية قبلالق االجراءات 
 

  اإلدارة  مجلس  موافقة  ٢٠
  
نوفمبر    ١(الموافق    هـ١٤٤٤ربيع الثاني    ٧خ  تاريب   المجموعة  إدارة  مجلس   قبل   من  الموجزة  الموحدة  األولية   المالية   القوائم  هذه  اعتماد   تم

٢٠٢٢  .(  
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