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   مقدمة 

 
 

  المحترمين     السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية  
 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

لمنتهي في يتشرف مجلس اإلدارة أن يعرض للمساهمين الكرام التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية عن العام المالي ا

 م2014ديسمبر  31

تمتد جذور مجموعة أسترا الصناعية كأحد أعمدة الصناعة السعودية منذ زمن بعيد. ما قد بدأ بمشاريع صغيرة في صناعات 

يقارب مبيعات وبمستوى خدم قطاعات متنوعة ت ةإقليمي ةصناعي مجموعةمتنوعة منذ حوالي الثالثة عقود قد أصبح بحمد هللا 

مجموعة أسترا الصناعية ضمن دائرة كبار المنتجين الصناعيين في المملكة العربية وهذا بدوره يؤكد مكانة ي. مليار سعود 2

 السعودية، الشرق األوسط وشمال أفريقيا

بناء قاعدة صناعية متنوعة صلبة لمع رؤيتنا  استهدفت المجموعة االستثمارات االستراتيجية طويلة األجل تماشيا   ،منذ نشأتها

استدامة  فييساعد من شأنه أن تؤمن المجموعة أن التنوع ومى أطرافها لتشمل منطقة الشرق األوسط وشمال افربقيا. تترا

 .وربحيتها على المدى الطويل كما يساهم في دعم صالبة المجموعة أمام تقلبات األسواق قصيرة المدى هاأعمال

التقلبات  وبشكل عام، فإن مل بها.تعاعات الصناعية التي القط  ضمنمختلفة واجهت المجموعة تحديات ، 2014خالل عام 

ساهمت جميعا في رفع قد السياسية في المنطقة مصحوبة باالضطرابات االقتصادية والهبوط السريع جدا ألسعار البترول 

  .األعمال والصناعة   في مجال اتمستوى التحدي

لنمو بشكل عام على جميع األصعدة مع التركيز على التوسع في فقد استمرت باأما على صعيد أعمال المجموعة خالل العام، 

قطاع األدوية وقطاع الكيميائيات المتخصصة. الدخول في أسواق جديدة السيما ضمن المنتجات،  نوعيةاالنتاجية،  اتالطاق

على تجاوزها و قطاعات أخرى مما تطلب من المجموعة بحثها و تدارسها ألجل العمل  ضمنفي المقابل كان هناك تحديات 

 .خر المستجدات في السوقآعلى مواكبة المساهمة في دعم شركات المجموعة 
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لالسراع في تنفيذ مشروع  تم بذلهاعلى الرغم من الجهود المضنية التي يخص مشروع المجموعة في العراق، فإنه  وفيما

إال أن  حجم العقبات التي واجهناها.لع نتيجة إال أن مدة بناء المشروع كانت أطول بكثير مما هو متوق ،الحديد بالعراق

السنة األولى من االنتاج  2014ليمثل عام  2013االنتاج التجاري بنهاية عام عن بدء  ،بحمد هللاو  المشروع قد أعلن،

بات استثمارنا بالعراق لم يؤت أكله بعد نظرا لكثرة التقل، فإننا نرى بأن  كل الظروف المحيطةوبالرغم من  التجاري .

ولكن مازالت المجموعة تؤكد على إيمانها بالمشروع على المدى  السياسية في العراق وتأثيرها على العجلة االقتصادية

  الطويل.

 

لتذبذب في االقتصادات واألسواق باالضافة إلى ازدياد وتيرة ابالرغم من التقلبات التي تشهدها المنطقة وبشكل عام، فإنه و

لها تواجد سابق سواق جديدة كما نجحت في التمدد في األسواق التي ألدخول في الوعة نجحت بحمد هللا العالمية، إال أن المجم

 .وبالتالي تعزيز وجود المجموعة في هذه األسواق فيها

 

نود أن نشكر كل عمالئنا، موظفينا، الفريق اإلداري على إخالصهم وكذلك نود أن نشكر كل شركائنا سواء من القطاع  وبهذا،

خاص أو القطاع الحكومي والجهات التنظيمية على دعمهم المتواصل لنا بشكل خاص والقطاع الصناعي بشكل عام. ال

 .والشكر الخالص لمساهمينا على ثقتهم بالمجموعة ورسالتها االستثمارية

 

 مجلس اإلدارة          
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  م2014أداء المجموعة خالل عام 

 

مقارنة بـ  م2014في  لاير ار( ملي1,9)يق نمو قياسي في المبيعات حيث بلغت م في تحق2014تمكنت المجموعة خالل عام 

 (109في حين بلغ صافي الربح)  %(،8) وبنسبة لاير  مليون( 147، أي بزيادة قدرها )م2013في عام  ار لاير( ملي1,8)

%(. وقد بلغت 57لاير وبنسبة )( مليون 144) قدره بإنخفاض ، أيم2013( مليون لاير في عام 253مليون لاير مقارنة بـ )

 م .2013( لاير في عام 3.42( لاير مقارنة بـ )1.48خالل العام الحالي ) ربحية السهم

 

 الربح صافي في االنخفاضفي حين يعود  ويعود اإلرتفاع في المبيعات بشكل عام الى زيادة المبيعات في جميع القطاعات،

 : الى رئيسي بشكل

  :خالل من أساسي وبشكل اقةوالط الحديد قطاع( أوالا 

 االضافية والمخصصات المشاريع تكلفة ارتفاع بسبب وذلك الحديد قطاع في الربح مجمل هوامش انخفاض( أ

 المبيعات في واالنخفاض

 مع التجاري االنتاج بداء عن الناتجة المرتفعة االنتاج تكلفة بسبب العراق لمشروع الربح هوامش في أنخفاض( ب

 .السياسي االستقرار عدم بسبب قليلة مبيعات مياتوك قليل انتاج

 

  :خالل من أساسي وبشكل االدوية قطاع( ثانياا 

 االخرى االيرادات إنخفاض( أ

 التسويق مصاريف في ارتفاع( ب
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 أصول وخصوم المجموعة ونتائج أعمالها عن السنوات الخمس األخيرة: ملخصيوضح الجدول التالي 

 )مليون لاير (

 2014 2013 2012 2011 2010 ت السعودية()بالرياال

 2,229 2,261 2,375 1,842 1,971 الموجودات المتداولة

 1,500 1,385 1,208 1,121 918 الموجودات غير المتداولة

 3,729 3,646 3,583 2,963 2,889 إجمالي الموجودات

 1,497 1,362 1,375 853 819 المطلوبات المتداولة

 505 405 351 277 325 اولةالمطلوبات غير المتد

 1,727 1,879 1,857 1,833 1,745 حقوق الملكية

 3,729 3,646 3,583 2,963 2,889 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 109 253 243 248 259 صافى األرباح

 1.5 3.4 3.3 3.4 3.5 ربحية السهم ) لاير (

 

 )مليون لاير (                     بيعات وإجمالى الربح عن الخمس سنوات األخيرة:كما يوضح الجدول التالي تطور المبيعات وتكلفة الم

 

 :2014لنشاط الرئيسية للمجموعة وتأثيره على حجم أعمال المجموعة وإسهامه في نتائج عام وضح وصف ألنواع ايالجدول التالي 

 

 البيان 2010 2011 2012 2013 2014

 المبيعات 1,121 1,382 1,496 1,771 1,919

 تكلفة المبيعات 635 832 878 1,088 1,314

 مجمل الربح 485 550 618 684 605

 النسبة في اإلجمالي )مليون لاير (  اإليرادات النشاط
  الربح )الخسارة( من العمليات الرئيسية

 )مليون لاير (
 النسبة في اإلجمالي

%48 926 األدوية  174 291% 

%31 587 الكيماويات المتخصصة  66 109% 

%21 406 و الطاقة الصناعات الحديدية  -161 268%- 

-19 - - الشركة القابضة وأخرى  32%- 

%100 1,919 المجموع  60 100%  
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 األدوية
48% 

الكيماويات 
 المتخصصة

31% 

الصناعات 
 الحديدية
21% 

 2014اإليرادات خالل عام  

 م: 2014لعام وفيما يلي رسم بياني يوضح مساهمة كل من القطاعات التي تعمل بها المجموعة في اإليرادات 

                                             

 

 

55% 

9% 

31% 

5% 

 م 2014التحليل الجغرافى لمبيعات المجموعة لعام 

 م 2014المجموعة لعام التحليل الجغرافى لمبيعات  التالي الرسم البيانيكما يوضح 
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 الـشــركـة و إستراتيجيةأنـشـطـة 

 أنشطة الشركة

  

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

لنقد مع نمو متوازن في األرباح. وباإلضافة إلى ذلك فإن تنوع أعمال ومنتجات وأسواق الشركة بصورة خاصة قد مستمر ل

وانعكاساتها على نتائج  ةوالسياسي وتخفيض اآلثار السلبية للتقلبات االقتصادية  ساعد في المحافظة على استقرار النتائج المالية

االستثمار في نشاطات صناعية أخرى مساندة ومكملة ألنشطتها الحالية عية نحو مالية ، وستستمر استرا الصناالشركة ال

 للحصول على أفضل مستويات التنوع االقتصادي االستثماري وتوزيع المخاطر.

 

 إستراتيجية الشركة

 

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

وتسعى الشركة لتحقيق ذلك عن طريق دعم وتنمية أعمالها الحالية باإلضافة إلى االستثمار في صناعات جديدة والمحافظة 

قد وتلك التي توفر فرص نمو التوازن بين االستثمارات التي تجلب تدفقا  مستقرا  للن وضع مالي راسخ باإلضافة الىعلى 

 .مرتفع

يجية النمو سواَء عن طريق اإلندماج أو اإلستحواذ مع شركات جديدة أو التوسع في المشاريع كما تتبنى الشركة إسترات

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

 .والمخاطر
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   لـشــركـات الـتـابـعــةا

لكية د من الشركات التابعة بنسب مختلفة و فيما يلي إستعراض لشركاتها التابعة و نسبة المتمتلك مجموعة أسترا الصناعية عد

 و النشاط األساسي لكل شركة :

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

 %100 103,000,000 السعودية تـبـوك للـصـناعــات الــدوائــيــةة كرـــش* 

 تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:

 %100 265,000 األردن شركة تبوك الدوائية لألبحاث

 %100 21,566,740 السودان شركة تبوك الدوائية المحدودة** 

 %100 1,146,960 الجزائر شركة تبوك ايرل  الجزائر

 %100 16,218 مصر مصر - شركة تبوك للصناعات الدوائية

 مصر –متلك شركة تبوك للصناعات الدوائية ت

 %100 37,842,133 مصر مصر وشريكتها  شركة تبوك للصناعات الدوائية

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

 %100 20,400,000 السعودية أسترا لمركبات اللدائن المحدودةة كرش

 ركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:تمتلك شركة أسترا لم

 شركة  استرا بوليمرز السوق الحرة اماالت سانايا في تيكاريت انونيم سيركيتي

 )المسمى سابقا كونستاب الشرق األوسط لمركبات اللدائن(.

 %100 5,838,658 تركيا

 %100 84,946 تركيا بات اللدائن بازارلما سان في تكشركة استرا لمرك

 %100 12,204,254 الهند ةأسترا للمركبات المتخصصه، الهند محدودة خاص شركة

 %60 1,000,000 السعودية شركة أسترا للتعدين المحدودة

٪ لشركة تبوك للصناعات 5٪ و 95ج شركة مصنع البارق النتاج االدوية )البارق( مع شركة تبوك للصناعات الدوائية. كان البارق في السابق مملوكة بنسبة خالل السنة، تم دم* 

 على التوالي.، الدوائية وشركة مجموعة استرا الصناعية

، إن هذا املؤشر باإلضافة إىل 2014بر ديسم 31٪ كما في 100ائية المحدودة. أن معدل التضخم المتراكم للثالث السنوات في السودان تجاوز عمل المجموعة في السودان من خالل شركتها التابعة، شركة تبوك الدو** ت
ية املوحدة، مبوجب معيار احملاسبة األولمؤشرات أخرى، نتج عنه إدراج السودان ضمن االقتصادات ذات التضخم املرتفع. إن االثر املايل للتضخم غري هام بالنسبة للقوائم املالية 

 ، التقارير املالية يف االقتصادات ذات التضخم املرتفع.29الدويل رقم 
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   لـشــركـات الـتـابـعــةا

 : تبوك للصناعات الدوائيةة كشر 

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ  1994حدودة تأسست عام هي شركة ذات مسؤولية م

مليون لاير سعودي ، ويتكون نشاطها األساسي من تطوير وإنتاج األدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية  103رأس مالها 

  .ةمملكة العربية السعوديوتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج ال

 نسبة الملكية الفعلية راس المال )لاير سعودي( بلد التأسيس الشركة التابعة

 %100 68,000,000 عوديةالس شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات الزراعية

 الشركات التالية مجمع أسترا الصناعي المحدودة لألسمدة والمبيدات الزراعية تمتلك شركة 

 %100 1,035,000 الجزائر شركة أسترا كم السعودية

 %100 922,754 المغرب شركة أسترا كم المغرب

 %100 3,750 جزر برتش فيرجن شركة أغيس العالمية المحدودة

 %100 127,399 تركيا أسترا كم تركياشركة 

 %100 472,551 سوريا شركة أسترا كم سوريا

 %100 558,750 أوزبكستان شركة أسترا كم طشقند

 %50 532,000 األردن األردن -شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية 

 %92.4 51,321,476 تركيا تركيا -شركة أسترا نوفا 

 %100 3,772,500 أوكرانيا اكم األوكرانية المحدودةشركة أستر

 %100 18,645 مصر شركة أستراكم السعودية األردنية 

 %100 18,645 مصر شركة أسترا الزراعية السعودية المحدودة

 %99 1,000,000 ُعمان شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية واالستثمار

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) المال راس لتأسيسا بلد التابعة الشركة
 %100 40,000,000 السعودية المحدودة المباني ألنظمة العالمي المصنع شركة

    :التالية التابعة الشركات المباني ألنظمة العالمي المصنع شركة تمتلك

 %100 5,000,000 السعودية المحدودة الثقيلة للصناعات أسترا مصنع شركة

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) المال راس التأسيس بلد التابعة الشركة
 %51 172,500,000 األردن الحديد لصناعة التنمية شركة

    :التالية التابعة الشركات الحديد لصناعة التنمية شركة تمتلك
 %100 2,568,491 العراق اإلنماء شركة

 الفعلية الملكية نسبة (سعودي لاير) لمالا راس التأسيس بلد التابعة الشركة
 %76 5,288 األردن المحدودة للطاقة أسترا شركة

 المحدودة للطاقة أسترا شركة  تمتلك

 3,250 العراق الكهرباء لتوليد الخصيب الهالل شركة
 

100% 
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وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة 

اختراع وعالمات تجارية  مالكه لبراءةكيميائيا  وحيويا  ألدوية انتهت برائة اختراعها) ادوية جنيسة( أو مرخصة من شركات 

. صلب وشبه صلب وسائل وحقن  ة على شكلمسجلة سارية المفعول) أدوية مرخصة( . ويتم انتاج هذه المستحضرات الطبي

 أكبر شركة محلية صناعية لألدوية في المملكةوتعتبر تبوك الدوائية ثاني 

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

راءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها األصلية . وتتمتع  شركة تبوك الدوائية تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة لب

ي إلى السمعة ل أساسبعالمات تجارية قوية في السعوديه ودول منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا  حيث يعود ذلك بشك

 تبوك وتمارسالتسويق الداخلية واإلقليميه .  الدوائية باإلضافة إلى الجودة العالية  لمستحضراتها الدوائية وشبكة القوية لتبوك

  . السودان وجمهورية السعودية العربية المملكة في الموجودين مصنعيها خالل من انتاجها الدوائية
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   لـشــركـات الـتـابـعــةا

  

  : أسترا لمركبات اللدائن المحدودة )أسترا بوليمرز(ة كرش  

م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ  1993م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عا

مليون لاير سعودي ، ويتمثل نشاطها الرئيسي في انتاج مركبات اللدائن والملونات البالستيكية والمضافات  20.4رأسمالها 

 البالستيكية األخرى . 

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

من شأنها تحسين خواص المنتجات البالستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية  التي يتم تصنيعها وفقا  للمتطلبات 

في كل من المملكة العربية والمواصفات الخاصة بالعمالء . و تمارس أسترا بوليمرز انتاجها من خالل مصانعها الموجودة 

 . وتركيا ات العربية المتحدةالسعودية )الدمام و رابغ(  واإلمار

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

لغ م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويب 1995هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

 ية والحشرية واألسمدة الكيماوية.مليون لاير سعودي ، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراع 68رأسمالها 

تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، كما أن مبيعاتها 

، وتمارس أسترا كيم انتاجها من خالل وسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة تمتد ايضا الى معظم دول الشرق األ

 المملكة العربية السعودية وتركيا .في  مصانعها الموجودة
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   لـشــركـات الـتـابـعــةا

 :ألنظمة المباني المحدودة  شركة المصنع العالمي    

ملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ م في الم 1993هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 

تشييد المباني والهياكل الصناعية تصنيع و تصميم و مليون لاير سعودي ، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في  40رأسمالها 

دية ، فإن مبيعاتها تمتد ايضا الحديدية . باإلضافة الى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعو

الى معظم دول الشرق األوسط وشمال افريقيا ، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشاريع النفط والغاز 

 والبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والمشاريع الصناعية .

اكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي بتقديم خدمات ذات وباإلضافة إلى نشاطها األساسي المتمثل في تزويد عمالئها بالهي

قيمة مضافة وخاصة لبعض العمالء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب واإلشراف واألعمال المدنية 

تكامل أنظمتهم مع فيما يتعلق بالطريقة المثلى ل ةوالتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشرك

الهياكل الحديدية الجاهزة ، ويتواجد معظم عمالء الشركة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي كما أنها تنفذ 

 في الرياض والجبيل. مصانعها الموجودةولدى الشركة  خارج المنطقة بعض المشاريع

 

 :ركة مصنع التنمية للحديدش

وتمتلك  مليون دوالر أمريكي، 46م في األردن ويبلغ رأس مالها  2005ودة تأسست عام هي شركة ذات مسؤولية محد

يتمثل نشاطها في صناعة الحديد واالستيراد والتصدير حيث تمتلك مصنع في   % من الشركة،51مجموعة أسترا الصناعية 

 300ألف طن من الكتل الحديدية و  430درها إلنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قمدينة البصرة في العراق 

ألف طن من حديد التسليح. وقد تم اإلنتهاء من انشاء المصنع والتشغيل التجريبي للمصنع وبناَء على نتائجه تم البدء بالتشغيل 

 م.2013التجاري في ديسمبر 
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   الـشــركـات الـتـابـعــة

 شركة أسترا الطاقة : 

دوالر أمريكي  حيث يتمثل  1,410م في األردن ويبلغ رأس مالها  2010ة تأسست عام هي شركة ذات مسؤولية محدود

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

حديد لتزويد مصنع التنمية بالطاقة تمتلك الشركة محطة كهرباء موجودة داخل مصنع التنمية للحيث جمهورية العراق 

 الكهربائية الالزمة لتشغيله .

 : أسترا للتعدينشركة 

، تمتلييك مجموعيية أسييترا الصييناعية مليييون لاير 1م ويبلييغ رأس مالهييا  2011هييي شييركة ذات مسييؤولية محييدودة تأسسييت عييام 

عن الخامات و المعادن داخيل المملكية و  في األستكشاف ويتمثل نشاط الشركة %40% بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين 60

 إنشاء المصانع الالزمة لذلك. 

المنطقة الصناعية بالخرج المشروع األول وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشروعها األول والمتمثل بمصنع انتاج الجير في 

.ن من الجير الحيألف ط 66ألف طن من الجير المطفي و  99السنوية للمشروع نتاجية اإلطاقة تبلغ الو للشركة  
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 م  2014التطورات خالل عام 

 اإلستثمارات:     

  -التوسعات التالية : بعمل م  2014وتمشيا مع سياسة الشركة في توسيع أعمالها فقد قامت الشركة خالل عام 

 شيبه ألدوييةوا السيائلة واألدويية الحقين النتياج اليدمام فيي الجدييد مصنعها إنشاء الدوائية للصناعات تبوك شركة أتمت 

 التشييغيل بييدأ وقييد. المملكيية فييي والييدواء الغييذاء هيئيية قبييل ميين للمصيينع تييرخيص علييى الشييركة حصييلت وقييد الصييلبة

 بيين ميا عيادة تسيتغرق والتيي) والدواء الغذاء هيئة لدى المنتجات تسجيل يتبعه والذي االنتاج خطوط لبعض التجريبي

   المنتجات لتلك التجاري االنتاج في البدء الشركة تستطيع باتمامها والتي( شهرا 6-12

  في المنطقة الصناعية بالخرج ومنن المتقعنأ أي يأندأ التشن ي   الجيربدأت شركة أسترا للتعدين المحدودة  بتنفيذ مشروع

وعد تسأب التأخر في الحصنقل علنا التنرخيل الصنناعي التنأخر  . م2016التجريأي للمصنأ في الربأ االول من عام 

 مما تسأب في مدة أطقل من المتقععة إلتمام بناء المصنأ سح الأناءفي الحصقل علا ف

  عام  نهايةفي التجريأي شركة أسترا لمركأات اللدائن بناء مصنأ جديد في الهند والذي من المتقعأ أي يأدأ إنتاجه بدأت

 م 2015

  ت كأيرة في السنة األولا لالنتاج إال أي المشروع واجه تحديا 2013بدأ األنتاج التجاري لمصنأ التنمية في نهاية عام

نتيجة عدم االستقرار السياسي في العراق والتي أثرت سلأيا علا عجلة االعتصاد باالضافة إلا عدم وجقد ميزانية 

مقافق عليها ك  ذلك أدى إلا شأه تقعف في المشاريأ الهامة في العراق. ونتيجة لذلك ضعف الطلب بشدة علا حديد 

عليلة بالنسأة للطاعة  إنتاجيةر االئتماي مما اضطر الشركة الا تقلي  حجم االنتاج وبالتالي تحقيق الأناء وازدادت مختط

االنتاجية للمصنأ. باالضافة إلا ذلك شهد المصنأ تقعف في فري الصهر خالل النصف األول من العام نتيجة الحرق 

مليقي لاير وهي مشمقلة  9تي كلفت تقريأا الذي نشب في الفري. وعد استطاعت الشركة إتمام عملية اإلصالح وال

  ضمن الت طية التأمينية
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  تطوير البنية الداخلية:        

       

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

 (:ERPنظام تخطيط الموارد )

 

حيث ترتبط الشركة خارج المملكة العربية السعودية  وداخل  مع الشركات(SAP)  نظام اإلستمرار في تطبيق

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

 وإدارة العمليات اإلنتاجية والبيعية والمحاسبية وإصدار التقارير وإحكام الرقابة.

ستفادة من هذا النظام من خالل متابعة مستمرة لكفائة اإلستخدام والتغلب على على وركزت المجموعة على تعظيم اإل

 معوقات.

 السعودة: 

 

والتي تتم  تطوير هذه الخططبالمجموعة  وتقوم نفذت المجموعة وشركاتها التابعة خطة واضحه من أجل السعودة

المجموعة تسعى  كما أنة مع بداية كل عام. من قبل مجلس اإلدارة لكل شركمراجعتها وإعتمادها  بشكل ربع سنوي 

الى تمكين العناصر الوطنية الطموحة من المشاركة بفعالية في جميع المستويات الوظيفية لدى شركاتها وفي 

البيئة الصالحة  وتوفير  ،قطاعاتها المختلفة سواء كانت في اإلنتاج أو اإلدارة العامة أو المبيعات أو اإلدارة المالية

مع الحرص على إشراك العنصر النسائي والذي يشكل مكوناَ . للعملتلك الكوادر، وتدريبها وتأهيلها  الحتضان

 .مع مراعاتنا للضوابط اإلجتماعية للتنمية اإلقتصاديةأساسياَ 

 

 المسؤولية اإلجتماعية: 

 

ديد من النشاطات على دعم العإنطالق من مسؤوليتها اإلجتماعية تجاه الفرد والمجتمع فقد حرصت المجموعة 

االجتماعية والفعاليات المختلفة والتي تشمل دعم الجمعيات التي ترعى ذوي االحتياجات الخاصة، واالرتقاء 

بإمكانياتهم المهنية، واالهتمام بالتعليم وتوفير الحياة الكريمة لهم، اضافة الى دعم  الطالب الخريجين في انجاز 

 .يرهامشاريعهم الدراسية كمشاريع التخرج وغ
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 مـعـلـومـات مـالـيـة 

  لمديونية اإلجمالية للمجموعة وشركاتها التابعة :ا

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

مجموعة عقد تسهيالت ال وقد وقعت   .ىأقصخالل عام بحد  القروض قروض قصيرة أجل يستحق سدادها معظمعلماَ أن 

 لاير 877,500,000قيمة التمويل وبلغت   2014-08-06مصرفية إسالمية مع البنك السعودي البريطاني )ساب( بتاريخ 

بضمان مستندات البنك و مويل النفقات الرأسماليةتهدف وذلك ب .2020-08-06إلى  2014-08-06تمتد مدة التمويل من و

وسوف يعمل على  2014مليون لاير من اجمالي القرض خالل عام  50ولقد استخدم مبلغ  و توقيع سند ألمراإلعتيادية 

  .2014التالي حركة القروض خالل عام ويوضح الجدول  استخدام المتبقي خالل االعوام القادمة.

                                                                                          جميع المبالغ باللاير السعودي

الرصيد في  بداية  الشركة

 01/01/2014السنة 

رصيد نهاية السنة  المسدد خالل السنة السحقبات خالل السنة )صافي(

31/12/2014 

 363,987,544 358,500,000 363,987,544 358,500,000 شركة مجموعة أسترا الصناعية )القابضة(

 338,017,486 250,675,280 338,017,486 250,675,280 عات الدوائية شركة تبوك للصنا

 44,409,269 8,967,022 44,409,269 8,967,022 شركة أسترا لمركبات اللدائن

 204,055,092 171,499,944 204,055,092 171,499,944 شركة مجمع أسترا الصناعي لألسمدة والمبيدات الزراعية

 115,664,034 148,705,782 115,664,034 148,705,782 ظمة المبانيشركة المصنع العالمي ألن

 - 4,707,383 - 4,707,383 شركة مصنع التنمية للحديد

 1,066,133,425 943,055,411 1,066,133,425 943,055,411 اإلجمالي

 

  المدفوعات النظامية للمجموعة وشركاتها التابعة :

                                        م .  2014كومية خالل عام فيما يلي جدول يوضح المدفوعات الح 

 الجهة الحكقمية القيمة )لاير سعقدي(

 الهيئة العامة لإلستثمار 221,000

 السوق المالية السعودية )تداول( 415,000

 مصلحة الزكاة وضريبة الدخل 25,138,629

 زاتاتصديقات وجو 4,960,864

 ات اإلجتماعيةالتأمين 11,007,605

 رخص بلدية 25,675

 مصاريف تسجيل  3,249,700
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45,018,473 
 

 المجموع
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        فيها :          الجهات التي تم التعامل معها والتي يوجد ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة 

  

وط التعامل مع األطراف نشأت هذه التعامالت نتيجة النشاط العادي واألساسي للمجموعة وتتم هذه التعامالت وفق شر

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

اإليرادات الناتجة عن هذة التعامالت:  –أ   

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

 مبيعات مباشرة 2,402,970 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري مبيعات ادوية مستشفى األمير فهد بن سلطان

الفرع التجاري –شركة استراء الغذاء  حديدية مباني إنشاء    مبيعات مباشرة 320,000 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري 

حديدية باني إنشاء م شركة نور نت لالتصاالت  مبيعات مباشرة 1,104,050 السادة صبيح المصري وخالد المصري 

 اإلجمالي
 

24,954,791 

 

 

المصروفات الناتجة عن هذه التعامالت : –ب   

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

صبيح المصري وخالد المصري السادة خدمات انترنت شركة نور نت لالتصاالت  سنوي 3,103,603 

فرع النقليات  -شركة أسترا الغذاء    شراء مباشر 44,457 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري مصروف نقل بضائع 

الفرع التجاري-شركة استراء الغذاء   شراء مباشر 2,095,165 السادة/ صبيح المصري وخالد المصري شراء منتجات غذائية 

ع الحمرا السكنيمجم  سنوي 455,000 السادة/ صبيح المصري  وخالد المصري ايجار سكن 

 اإلجمالي
 

5,698,226 

 

                                                                                             

 :للحديدالتنمية شركة مصنع تمويل  –ج 

 )لاير سعودي( الحركة خالل العام المجلس ذو العالقةاسم عضو  نوع المصروف اسم الجهة
 16,840,530 السادة/ صبيح المصري  وخالد المصري تمويل* شركة المسيرة الدولية

 اإلجمالي

 
16,840,530 

 
سيرة من تمقي  شركة التنمية بناَء علا تم منح عروض من أسترا الصناعية والمسيرة بنسأة وتناسب من ملكيتهم في شركة التنمية. المألغ أعاله يمث  حصة الم  * 

 حصة ملكيتهم، كما تحص  أسترا الصناعية علا إيراد تمقي  من شركة التنمية بناء علا نسأة ملكيتها فيها.
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          لاير السعودي()       من أعضاء مجلس اإلدارة عالقة ذويأرصدة المطلوب من و الى أطراف 

 ديسمرب مما يلي: 31كما يف من أعضاء جملس اإلدارة   قة أطراف ذوي عال منيتكون املطلوب * ( أ)

 2013 2014 اسم عضو المجلس ذو العالقة الشركة / الجــهة

الجزائر –مصنع الكندي  وغياث سختيان السادة صبيح المصري وخالد المصري   9,754,750 17,859,744 

 9,117,999 9,117,999 غياث سختيان الشركة المتحدة للصناعات الدوائية

 1,917,730 174,810  السادة صبيح المصري وخالد المصري أسترا الغذاء )مزارع أسترا(

 - 8,053,986 السادة صبيح المصري وخالد المصري الشركة العربية للتموين والتجارة

 3,691,861 773,055  أخرى

 32,587,334  27,874,600    المجموع

 

 ديسمرب مما يلي: 31كما يف   من أعضاء جملس اإلدارة  ةيتكون املطلوب إىل أطراف ذوي عالق* ( ب)

 2013 2014 اسم عضو المجلس ذو العالقة الشركة / الجــهة
 37,014,052 -- السادة صأيح المصري وخالد المصري الشركة العربية للتمقين والتجارة

 1,588,322 1,193,270 السادة صأيح المصري وخالد المصري شركة نقر لالتصاالت

 433,334 33,421  أخرى

 المجمقع
 1,226,691 39,035,708 

 

 

متداول غير  2013 2014 اسم عضو المجلس ذو العالقة 

الدولية* المسيرة شركة  288,602,981 323,835,591 السادة صبيح المصري وخالد المصري 

 
 
 

 

  ـأطراف ذوي عالقة من غير أعضاء مجلس اإلدارة : (إلى)أرصدة المطلوب من و        

                                        

متداول غير  2014 2013 
شمارة علي/ السيد  (42,378,852) (40,503,851) 

للتعدين ثروات شركة  (9,708,170) (4,349,018) 

 21,755,368 21,750,406 زينث فارما

األردن –مجموعة منير سختيان   7,111,135 6,327,049 

 (16,770,452) (23,225,481) صافي المجموع

 

وهي عأارة عن صافي الحركات منذ بذاء التعامالت حتا نهاية   2013، 2014ديسمأر  31*يتمث  المطلقب من أطراف دوي عالعة في ارصدة الحسابات كما في 

 السنة المالية.

د وشركة أسترا للطاقة )شركات تابعة( لتمويل بناء مصنع الحديد ومحطة يمثل الجزء غير المتداول المشار إليه أعاله قروض طويلة األجل من شركاء األقلية في شركة التنمية لصناعة الحدي   *

 طاقة. لم يتم جدولة سداد هذه األرصدة خالل اإلثني عشر شهراً القادمة.

وهي عأارة عن صافي الحركات منذ بذء التعامالت حتا نهاية السنة   2013، 2014ديسمأر  31مث  المطلقب من أطراف دوي عالعة في ارصدة الحسابات كما في *يت

 المالية.
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 التوقعات المستقبلية والمخاطر التي تواجهها المجموعة وشركاتها التابعة

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

املها على مشاريع قائمة بناء على الجدوى اإلقتصادية لهذه المشاريع وتكالحالية سواء في إنشاء مشاريع جديدة او اإلستحواذ 

 مع أنشطة الشركة القائمة.

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

 

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

 .القوانين الحكومية والتشريعات والمعايير 

 مخاطر التشغيل العامة. 

 ثر تشددا .كالمخاطر البيئية واحتمال فرض قوانين بيئية أ 

 . التغيرات في القوانين واألنظمة في البلدان التي تعمل بها الشركة 

 غيرات في أسعار الصرف.مخاطر العمالت وتمثل المخاطر الناتجه عن تذبذب قيمة االدوات المالية بسبب الت 

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

 في تطور وإستمرار الشركة . 

 في العراق شركة التنمية للحديدمصنع  إنتاجية. 

 .عدم اإلستقرار السياسي 
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 سـيـاسـة تـوزيـع األربـاح

 

ع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى والمخصصات توز

 واإلحتياطيات األخرى كالتالي:

 

  ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيب متى بلغ ينظام% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي 10يتم تجنيب ،

 اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 

 وتخصيصه  ختياريمن األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إ  %5لجمعية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ل

 لغرض أو أغراض معينة.

 

  من رأس المال المدفوع إما نقدا أو أسهم مجانية فى حالة موافقة 5يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل %

 الجمعية العامة عليها.

 

 ت أعضاء مجلس اإلدارة وبما ال يزيد عن مائتى آ% من الباقى بعد ذلك من األرباح لمكاف10قدرها  تخصص نسبة

 ألف لاير لكل عضو.

 

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

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

ما في ــمال المجموعة كــ% من رأس5ن ـــفيما يلى قائمة بأسماء المساهمين الذين يملك كل منهم أكثر م

 م : 31/12/2014

 نسبة التملك  شرةإجمالى األسهم المباشرة والغير مبا األسهم غير المباشرة المباشرة األسهم المقر المساهم

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

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

 % 10.1 7,462,332 *6,494,633 752,294 تبوك صبيح بن طاهر المصري

 % 36.8 27,267,715 * 25,653,800 752,294 تبوك خالد بن صبيح المصري

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

، فأن 31/12/2014وفيما يتعلق بملكية األسهم المباشرة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية كما في  

 وجاتهم و أوالدهم القصر:الجدول التالي يوضح عدد األسهم المملوكة مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وز

 

% أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير 5كما لم تستلم الشركة أي بالغ من مساهمين يمتلكون نسبة 

 نسبة ملكيتهم في الشركة .  

 م 31/12/2014عدد األسهم في  التغير م 31/12/2013عدد األسهم في  الصفة اإلسم

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

 752,294 - 752,294 س اإلدارةنائب رئيس مجل خالد بن صأيح المصري

 5,987,000 - 5,987,000 عضق مجلس ادارة محمد بن نجر بن صقر العتيأي

 2,469,600 - 2,469,600 عضق مجلس ادارة غياث منير السختياي

 10,478 - 10,478 عضق مجلس ادارة كمي  بن عأد الرحمن سعد الدين

 125,000 18,500 106,500 عضق مجلس ادارة غساي ابراهيم عقي 

 10,000 - 10,000 عضق مجلس ادارة فراج بن منصقر أبق اثنين

 1,000 -   1,000 عضق مجلس ادارة محمد الحميدي بن سمير

 5,000 - 5,000 عضق مجلس ادارة فارس الفارس بن سلماي

 0 - 0 الرئيس التنفيذي محمد بن عأدهللا الحقأاني

الماليةنائب الرئيس للشؤوي  علي مقسا الجأره  0 - 0 

 0 - 0 نائب الرئيس لشؤوي اإلستثمار سامر سمير هنداوي
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  مـجــلـس اإلدارة

واردة بالمادة الثانية من الئحة يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، مصنفين وفقا للتعريفات ال

 حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية .

 أعضاء المجلس وعضوياتهم في الشركات المساهمة السعودية :

 

 عضوية اللجان العضوية فى الشركات المساهمة األخرى صفة العضوية المهام اإلسم م

غيييييير تنفييييييذي  س مجلس اإلدارةرئي صبيح طاهر المصري 1

 غير مستقل

 لجنة المكأفات والترشيحات شركة أسترا الغذاء.) مقفلة(

نائيييب رئييييس مجليييس  خالد صبيح المصري 2

 اإلدارة

غيييييير تنفييييييذي 

 غير مستقل

 لجنة  متابعة  األداء  واإلستثمار شركة أسترا الغذاء.) مقفلة(

 غير تنفيذي عضو محمد نجر العتيبي 3

 غير مستقل

 لجنة  متابعة  األداء واإلستثمار اليوجد

غيييييير تنفييييييذي  عضو غياث منير السختيان 4

 غير مستقل

  اليوجد

غييير تنفيييذيغير  عضو كميل عبد الرحمن سعد الدين 5

 مستقل

 شركة اإلستثمار السياحي. )مقفلة( .1

 شركة أسترا الغذاء.) مقفلة( .2

 لجنة  متابعة  األداء  واإلستثمار

 غير تنفيذي عضو عقيلغسان ابراهيم  6

 غير مستقل

 

 شركة التأمين العربية التعاونية .1

 شركة أسترا الغذاء.) مقفلة( .2

 لجنة المراجعة

 لجنة متابعة  األداء  و اإلستثمار

غيييييير تنفييييييذي  عضو فراج منصور أبواثنين 7

 مستقل

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. .1

 الشركة الوطنية للبتروكيماويات  .2

 ان شركة بو .3

 لجنة  متابعة  األداء  واإلستثمار

 غير تنفيذي عضو سمير محمد الحميدي 8

 مستقل

 الشركة السعودية للعدد  و األدوات.)مقفلة( .1

 شركة دويتشة لألوراق المالية. )مقفلة( .2

 لجنة المراجعة

 لجنة المكأفات والترشيحات

 غير تنفيذي عضو سلمان فارس الفارس 9

 مستقل

 لجنة المراجعة لة(شركة المستثمر.)مقف

 لجنة المكأفات والترشيحات
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  مـجــلـس اإلدارة

وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور ، ( إجتماعات4م  )2014وبلغ عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل عام 

  الخاص بكل إجتماع : 

 أعضاء المجلس ونسبة حضورهم من االجتماعات :

 

   األول الثاني ثالثال الرابع الحضور النسبة

 التاريخ 25/02/2014 29/04/2014 16/09/2014 09/12/2014

 السيد / صأيح بن طاهر المصري حضر حضر حضر حضر 4 100%

 السيد / خالد بن صأيح المصري حضر حضر حضر حضر 4 100%

 السيد / محمد بن نجر العتيأي حضر حضر - حضر 3 75%

 غياث سختياي السيد / حضر حضر حضر حضر 4 100%

 السيد / كمي  بن عأد الرحمن سعد الدين حضر حضر - حضر 3 75%

 السيد / غساي ابراهيم عقي  حضر حضر حضر حضر 4 100%

 السيد / فراج بن منصقر ابق اثنين حضر حضر حضر حضر 4 100%

 السيد / سمير بن محمد  الحميدي حضر حضر حضر حضر 4 100%

 د / سلماي فارس محمد الفارسالسي حضر - حضر حضر 3 75%

 

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

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

 م : 2014أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة خالل عام 

 

 

 البـيــان

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين غير المستقلين

أعضاء 

المجلس غير 

التنفيذيين 

 المستقلين

خمسة  من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافأت 

والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس 

 للشؤون المالية

 2,914,917 - - الرواتب والتعقيضات

  1,679,371 78,000 138,000 الأدالت

 1,180,000 600,000 1,200,000 المكافآت الدورية السنقية

 - - - الخطط التحفيزية

تعقيضات ومزايا عينية أخرى تدفأ بشك  شهري أو 

 سنقي
- - 

لك  من نائب الرئيس للشؤوي المالية والخدمات والمشتركة  سيارة

 لجميأ التنفيذيين باإلضافة الا التأمين الطأي ومدير الأرامج 
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  لـجـان مجـلـس اإلدارة

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

لجنة، للجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تتضمن تلك اللوائح قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل ال

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

 لجنة المراجعة :

 

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

  بالشؤون المالية وهم كالتالي :

 االسم المهام دد مرات الحضورع نسبة الحضور

100%  غساي ابراهيم عقي  رئيس اللجنة 4 

 الفارس فارسسلماي بن  عضق اللجنة 3 75%

 سمير عأد العزيز الحميدي عضق اللجنة 3 75%

 

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

لمالحظات الواردة فيها، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين ونطاق أعمالهم واقتراح أتعابهم السنوية ل

ومتابعة أعمالهم ودراسة مالحظاتهم على القوائم المالية، كما تقوم اللجنة بتقييم ودراسة السياسات المحاسبية المستخدمة 

تقييم والتأكد من وجود نظام رقابة الها لمجلس اإلدارة ، وتتضمن مسؤوليات اللجنة أيضا وإبداء الرأي فيها والتوصية بشأن

داخلية فعال ومعد على أسس سليمة ، كما تقوم بمراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس 

  .اإلدارة

لية الربعية قبل نشرها ومراجعة القوائم المالية السنوية قبل عرضها وقد قامت لجنة المراجعة خالل العام باعتماد القوائم الما

على مجلس اإلدارة حيث اجتمعت مع المحاسب القانوني وتأكدت بأن القوائم المالية قد تم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية 

 وأنه ال يوجد مالحظات للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية .

لمراجعة بمناقشة تقرير المراجعيين الداخليين والذي لم يحتوي على مالحظات جوهرية ورفعت تقرير كما قامت لجنة ا

 لمجلس اإلدارة أشارت فيه الى أن الشركة لديها نظام رقابي فعال.
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  لـجـان مجـلـس اإلدارة

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

 اإلسم المهام عدد مرات الحضور نسبة الحضور

 الفارس فارس سلماي بن  رئيس اللجنة 2 100%

 صأيح بن طاهر المصري عضق اللجنة 2 100%

 سمير عأد العزيز الحميدي  عضق اللجنة 2 100%

  

عة له وفقا  للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة واللجان التاب

ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغيرات التي يمكن إجراؤها ،  للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس

ل سنوي والتأكد بشك . ةكبما يخدم مصلحة الشرمعالجتها يفية كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وك

من استقاللية األعضاء المستقلين  كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  .التنفيذيين في الشركة 

 لجنة متابعة األداء واالستثمار :

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

 اإلسم  المهام عدد مرات الحضور ضورنسبة الح

100%  خالد بن صأيح المصري رئيس اللجنة 6 

66.6%  محمد بن نجر العتيأي عضق اللجنة 4 

100%  غساي ابراهيم عقي  عضق اللجنة 6 

83.5%  فراج بن منصقر أبق اثنين عضق اللجنة 5 

66.6%  كمي  عأد الرحمن سعد الدين عضق اللجنة 4 

 

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

اإلدارة التنفيذية للشركة بشكل ربع سنوي ومقارنتها باألهداف الموضوعة، كما تقوم اللجنة بتقديم تقرير إدارة الشركة السنوي 

وتحديد أولوياتها واعتماد االستثمارات المقدمة بما يتفق مع صالحيات ترحة لمجلس اإلدارة، ومراجعة االستثمارات المق

كما تقوم اللجنة أيضا بمراجعة الخطة اإلستراتيجية  .اللجنة والتوصية لمجلس اإلدارة لالستثمارات التي تفوق صالحيتها

عتماد، وأيضا مراجعة الموازنة السنوية السنوية للشركة والمقترحة من المدير التنفيذي قبل تقديمها إلى مجلس اإلدارة لال

 للشركة المقترحة من المدير التنفيذي والمدير المالي قبل رفعها لمجلس اإلدارة. 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت
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  الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

 
  م12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427وفقاَ لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 

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

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

م، وهي 12/04/2009هـ الموافق 16/04/1430مة للمساهمين بتاريخ للشركة، وقد تم اعتمادها من الجمعية العا

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

 سيتم تطبيقه بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
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 نظام الحوكمة ت مجلس اإلدارة لمتطلباتاإقرار

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

اإلفصاح في التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن جميع المتطلبات النظامية المذكورة في اللوائح أعاله، عليه يقر المجلس 

 ما يلي:

 وفقا للمعايير واألنظمة  م 2014ديسمبر  31كما في  لمجموعة أسترا الصناعيةلمالية الموحدة تم إعداد القوائم ا

ات كللمتطلبات ذات العالقة من نظام الشر المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقا

 .ةكوالنظام األساسي للشر

 الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلية وُنّفذ سليمة أسس على تأُعد الداخلية الرقابة منظا أن. 

 انشاطه مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه. 

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

 تنظيمية أو قضائية أخرى.  

  أية أدوات دين صادرة من الشركة. 2014ال توجد خالل عام 

  ال توجد أي مصلحة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم

 في أسهم الشركة. 

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

 إلسترداد. ل

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

 م. 2014مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 

 ى األرباح.  ال يوجد أى ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أى حقوق ف 

  أو أكثر من غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بتغيير 5لم تستلم الشركة أي بالغ من مساهمين يمتلكون نسبة %

 ملكيتهم في الشركة .
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 الــــــخــــاتــــمــــة

 

واصلت مجموعة أسترا الصناعية  م ، فقد 2014وفقا للنتائج التي تم إدراجها في هذا التقرير والبيانات الختامية المرفقة للعام 

  التطور والنمو في جميع القطاعات التي تعمل فيها .

 

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

ير فى تحقيق المزيد من التقدم واإلزدهار والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم الذي كان له األثر الكب

 . في األعوام القادمة وشركاتها التابعة للمجموعة

 

 وهللا ولي التوفيق،،،

 

 مجلس اإلدارة
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