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  )غير مراجعة( األولية الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2015 يونيو 30

 

 النشاطاتالتنظيم و - 1

 هي شركة مساهمة سعودية، مرخصة بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم)"الشركة"( شركة مجموعة أسترا الصناعية 

صادر من قبل الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض وتعمل بموجب  01-030114989

 (.1988أغسطس  22هـ )الموافق 1409محرم  9صادر في مدينة الرياض بتاريخ  1010069607سجل تجاري رقم 

 

 يتمثل نشاط الشركة في األنشطة التالية:

انشاء و ادارة وتشغيل واالستثمار في المنشآت الصناعية شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة لالستثمار  ( أ

 على كل مشروع يراد انشاؤه. 

 

 واألعالف واألسمدة وخالفه والبطانيات والمناشف والشراشف الجاهزة المالبس في والتجزئة الجملة تجارة ( ب

 والحيوانية الزراعية والمنتجات المحمية والبيوت الزراعية واآلالت والمعدات الري وأجهزة الحشرية والمبيدات

 .التشجير أعمال ومقاوالت

 

 تتمثل النشاطات الرئيسية للشركات التابعة بما يلي: 

  والمستحضرات الدوائية.إنتاج وتسويق وتوزيع األدوية 

 .إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البالستيكية المضافة ومركزات األلوان ومنتجات بالستيكية أخرى 

 .اإلنشاءات الحديدية لألبنية الصناعية وهياكل األبنية 

 واألعالف ومبيدات  إنتاج األسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة لألسمدة

 الحشرات باإلضافة إلى تنفيذ عقود المشاريع الزراعية.

  صناعة الكتل الحديدية وحديد التسليح وتوليد الطاقة الالزمة لهذا النشاط 

 ا األراضي والمناطق البحرية الخارجة االستطالع عن جميع الخامات والمعادن في كافة مناطق المملكة فيما عد

 من نظام االستثمار التعديني. 8االستثمار التعديني والمنصوص عليها في فقرة  عن نطاق تطبيق نظام

 

 

 توحيد القوائم الماليةأسس  -2

الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( بعد تعديلها حيث يتم  األولية تشتمل هذه القوائم المالية

الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة، بصورة مباشرة أو غير كافة الحسابات والمعامالت الهامة المتداخلة. حذف 

تمثل حقوق  تمارس عليها سيطرة عملية. ا أن% من رأس المال الذي يحق له50طويل األجل يزيد عن  استثمارامباشرة، 

ويتم إظهارها شركة و التي ال تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة ، جزء من األسهم في الشركات التابعة للاألقلية 

قائمة ، وكذلك تظهر بصورة مستقلة في وتندرج تحت حقوق الملكية  بصورة مستقلة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة

 الدخل األولية الموحدة.

 المتبعة من قبل الشركة.تعد القوائم المالية للشركات التابعة وفق مبادئ المحاسبة 
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 تتمة - )غير مراجعة( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإ

 2015يونيو  30

 

 تتمة  – أسس توحيد القوائم المالية -2

 

 هذه القوائم المالية كالتالي: في الموحدة الشركات التابعة 

   
 نسبة الملكية الفعلية 

 الغير مباشرةالمباشرة و 
 2014  2015  بلد التأسيس  الشركة 

 100 ٪100  السعودية  شركة تبوك للصناعات الدوائية٪ 
      متتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

 ٪100 ٪100  األردن  شركة تبوك الدوائية لألحباث -
 ٪100 ٪100  السودان   شركة تبوك الدوائية احملدودة -
 ٪100 ٪100  مصر  تبوك للصناعات الدوائية  شركة -
 - ٪100  مصر  الدوائيةتبوك  شركة -
 ٪100 ٪100  اجلزائر  شركة تبوك ايرل اجلزائر -
 ٪100 ٪100  السعودية  مصنع البارق النتاج االدوية احملدودة شركة -

 100 ٪100  السعودية  المحدودة اللدائن لمركبات أسترا شركة٪ 
      متتلك هذه الشركة الشركات التابعة التالية:

 امررررراالتالسرررروق ا ررررررة  برررررولي ر أسررررر ا  شررررركة -
  سريكييت انونيم تيكاريت يف سانايا

 

 ٪100  تركيا
 
 
100٪ 

شرررركة اسررر ا  ركبرررات اللررردائن با ار رررا سررران يف  -
 تك 

 
 - ٪100  تركيا

 شرررركة أسررر ا لل ركبرررات ا تدصصرررة  ا نرررد -

 خاصة حمدودة
 

 ٪100  ا ند
 
100٪ 

 المبررررررران  ألنظمرررررررة العرررررررالم  المصرررررررن  شرررررررركة 
 المحدودة

 
 ٪100  السعودية

100٪ 

      متتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية: -
 ٪100 ٪100  السعودية  شركة مصنع أس ا للصناعات الثقيلة احملدودة  -

 شررررررركة متمرررررر  أسررررررترا الصررررررناع  المحرررررردودة 
 ٪100 ٪100  السعودية  والمبيدات الزراعية )"أستراِكم"( لألسمدة

      :التالية التابعة األجنبية الشركات الشركة هذه متتلك
 ٪100 ٪100  اجلزائر  السعودية ِكم أس ا شركة -
 ٪100 ٪100  ا غرب  ا غرب ِكم أس ا شركة -
 برتش جزر  العا ية احملدودة أغيس شركة -

 فريجن
 100٪ 100٪ 

 ٪100 ٪100  تركيا  تركيا أس اِكم شركة -
 ٪100 ٪100  سوريا  سوريا أس اِكم شركة -
 ٪100 ٪100  أو بكستان  طشقند أس اِكم شركة -
       وا بيدات لألمسدة الصناعي أس ا جم ع شركة -

 األردن –الزراعية 
 

 ٪50 ٪50  األردن
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 تتمة - )غير مراجعة( يضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدةإ

 2015يونيو  30

 

 تتمة – أسس توحيد القوائم المالية - 2

 

   
 نسبة الملكية الفعلية 

 المباشرة و الغير مباشرة
 2014  2015  بلد التأسيس  الشركة 

 شرررررررركة متمررررررر  أسرررررررترا الصرررررررناع  المحررررررردودة 
 لألسمدة

 تتمة  – والمبيدات الزراعية )"أستراِكم"(   

     

 ٪92.4 ٪92.4  تركيا  (1) تركيا –شركة أس ا نوفا  -
 ٪100 ٪100  أوكرانيا  شركة أس اِكم األوكرانية احملدودة -
 ٪100 ٪100  مصر  شركة أس اِكم السعودية األردنية -
 ٪100 ٪100  مصر  شركة أس ا الزراعية السعودية احملدودة -
 شركة جم ع أس ا الصناعي لألمسدة وا بيدات -

 الزراعية واالستث ار     
 

 ٪99  ُع ان
 

99٪ 
 51 ٪51  األردن  شركة التنمية لصناعة الحديد٪ 

      متتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:
 ٪100 ٪100  العراق  شركة اإلمناء -

 76 ٪76  األردن  شركة أسترا للطاقة المحدودة٪ 
      متتلك هذه الشركة الشركة التابعة التالية:   

 ٪100 ٪100  العراق  شركة ا الل اخلصيب لتوليد الكهرباء -
 60 ٪60  السعودية  شركة أسترا للتعدين المحدودة٪ 

 

تركيا ، وقد تمت الزيادة من خالل مساهمة من قبل شركة  –رأس مال شركة أسترا نوفا  زيادة 2013خالل عام  تم (1)
تركيا مما أدى إلى زيادة نسبة الملكية لشركة استرا كم في شركة  –أسترا كم فقط دون بقية الشركاء في شركة أسترا نوفا 

ق األقلية تم قيده ضمن حقوق الملكية في عن هذه الزيادة تغير في حقو ونتج٪ 92.4 إلى٪ 67تركيا من  –أسترا نوفا 
 .”أثر االستحواذ على حقوق أقلية مع االحتفاظ بالسيطرة“حساب 

 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة وفقاً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين  

القانونيين. إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة والملخصة أدناه، 

 .2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  راجعةتتماشى مع تلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية الم
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 تتمة - )غير مراجعة( المالية األولية الموحدةإيضاحات حول القوائم 

 2015يونيو   30

 

 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 أسس توحيد القوائم المالية 
. يجب ان  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة على جميع المعلومات واالفصاحات كما في القوائم المالية السنوية الموحدة. 

القوائم المالية األولية الموحدة واإليضاحات المرفقة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة تقرأ هذه 
في رأي اإلدارة أن القوائم المالية األولية الموحدة تعكس  .2014ديسمبر  31واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 

النتائج  نت العادية المكررة( الالزمة لتقديم نتائج الفترة األولية المقدمة بعدل. قد ال تكوجميع التعديالت )التي تشمل التعديال
 المؤقتة للمجموعة مؤشرا للنتائج السنوية.  

  
تم توضيح السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة الحقا في االيضاحات وقد تم تطبيقها بشكل ثابت  

 فة الفترات الموضحة.على كا
 

 العرف المحاسبي 

 ة.دة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيتعد القوائم المالية األولية الموح 

 

 إستخدام التقديرات  

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة، وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، استخدام التقديرات واالفتراضات التي  

 قد تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات  .أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة علىقد تؤثر 

 
 النقدية وشبه النقدية  

 عالية السيولة والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.  لتشتمل النقدية وشبة النقدية على النقد، والودائع، و االستثمارات ا 
  
 المدينون التجاريون  

 للديون تقدير إجراء يتم للتحصيل. قابلة غير مبالغ أية لقاء المخصص ناقصا للفاتورة األصلي بالمبلغ المدينة الذمم تظهر 

  تحصيلها. إمكانية عدم عند المعدومة الديون تشطب بالكامل. المبالغ تحصيل يتعذر عندما تحصيلها في المشكوك
 

 المخزون 

يتم تحديد تكلفة المواد الخام و التعبئة والتغليف وقطع الغيار والمواد  تقّوم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. 

مل تكلفة المواد  مخزون البضاعة قيد التنفيذ والبضاعة التامة الصنع يش .االستهالكية على أساس المتوسط المرجح للتكلفة

عندما تصبح البضاعة قديمة أو غير ا المصاريف الغير مباشرة الخاصة بها وفقا لمستوى النشاط العادي. واليد العاملة زائد

 الدخل األولية الموحدة.ائمة قعلى  بطيئة الحركة والبضائع المتقادمة وتحميله للبضائع مخصصتقدير صالحة، يتم 

 غير موحدة وشركات زميلةاالستثمارات في شركات  

يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية ، حيث تمتلك الشركة نسبة سيطرة  

تابعة لها أو أن تكون مشروعا مشتركا ويتم تسجيلها وفقا لطريقة حقوق الملكية. يتم على هذه الشركات الزميلة دون أن تكون 

مة المركز المالي األولية الموحدة بالتكلفة المعدلة من قبل التغيرات في حصة المجموعة االستثمار في الشركة الزميلة في قائ

من صافي موجودات الشركة الزميلة. تعكس قائمة الدخل األولية الموحدة حصة الشركة من نتائج عملية الشركات الزميلة. 

رج المجموعة حصتها من أي تغيير وتفصح عنها عندما يوجد تغيير معترف به مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الزميلة، تد

يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين إذا استلزم األمر في قائمة التغير في حقوق الشركاء األولية الموحدة. 

الستثمارات في ا تمثل الشركات التابعة الغير موحدةزميلة. الشركة الفي الشركة المجموعة والشركات الزميلة إلى حد حصة 

وال توحد في هذه القوائم المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية  اظهارهاوالتي يتم  ذات المبالغ غير الجوهريةالشركات التابعة 

 األولية الموحدة.
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 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة )غير مراجعة( 

 2015يونيو  30
 
 تتمة  – السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 الممتلكات والمعدات 

على الممتلكات والمعدات ماعدا األراضي وأعمال البناء قيد  المتراكم االستهالكتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل  

يتم رسملة التحسينات التي تزيد قيمة  ، بينما تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل. التنفيذ التي تظهر حسب تكلفتها 

يتم احتساب االستهالك على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات باستعمال طريقة  األصل أو تطيل من عمره اإلنتاجي.

 القسط الثابت.

  

يتم ، أيهما أقل. واإليجارعلى مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو المدة المتبقية من عقد يتم استهالك التحسينات على االيجار  

 ، أيهما أقل.جي المقدر لألصل أو فترة اإليجارعلى مدى العمر اإلنتا المرسملةاستهالك األصول المؤجرة 

  

 :األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول لحساب االستهالك هي كما يلي 

 سنة 33إلى  10 والمساكن الجاهزة المباني  

 سنوات  10إلى  4 على مباني مستأجرة تحسينات  

 سنة  12.5إلى  5  اآلالت والمعدات   

 سنوات 10إلى  3 والمعدات المكتبية مفروشاتاألثاث و  

  سنوات     4                      السيارات                 

 

 الموجودات الغير ملموسة
 
 الشهرة   

. يتم إجراء اختبار الشهرة دورياً المشتراتتمثل الشهرة المبلغ المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة  

 يتم تصفية القيمة السالبة للشهرة على القيمة العادلة للموجودات الغير متداولة، إن وجدت.في قيمتها.  انخفاضللتأكد من وجود 

 غير ملموسة أخرى/االطفاء موجودات

ملموسة األخرى، ويتم إطفاؤها على غير اليتم التعامل مع التكاليف التي لديها استحقاقات على المدى الطويل كما الموجودات 

. تمثل الموجودات غير الملموسة األخرى التسجيل ورسوم الترخيص وتطفأ على طريقة القسط الثابت على االنتفاعمدى فترة 

 الدخل األولية الموحدة. قائمةتحميلها على يتم سنوات، و 7إلى  4 مدى فترة

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الغير ملموسة ضد انخفاض القيمة عند وجود أحداث أو تغيرات في حاالت يتضح فيها 

القيمة الدفترية على القيمة القابلة أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد. في حالة وجود أي مؤشر كهذا، وعندما تزيد 

لالسترداد ويفصح عنه في القوائم المالية األولية الموحدة وتخفض قيمة الموجودات إلى القيمة التي يمكن استردادها وتصبح 

 هي القيمة المستخدمة، إن وجد. يتم احتساب الزيادة في القيمة الدفترية على القيمة القابلة لالسترداد المقدرة.
 
 المالية في قيمة الموجودات النخفاضا 

في قيمة أي أصل مالي  انخفاضيتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع  

يتم تقدير القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك  حيث أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل،

  في القيمة. االنخفاض من خسارةال لتحديداألصل، 

إذا كانت القيمة الدفترية القابلة لالسترداد ألحد األصول أو وحدة توليد النقد أقل من قيمتها الدفترية، فإن القيمة الدفترية لذلك 

 قيمتها القابلة لالسترداد. يتم اثبات انخفاض القيمة في قائمة الدخل األولية الموحدة.األصل أو وحدة توليد النقد تخفض إلى 

باستثناء الشهرة، حيث يعكس انخفاضها في وقت الحق، ترتفع القيمة الدفترية لألصول ووحدات توليد النقد إلى قيمتها المعدلة 

و وحدات توليد النقد عن القيم الدفترية التي كانت معتمدة قبل  القابلة لالسترداد ، حتى ال تزيد القيمة الدفترية لهذه األصول

 وجود أدلة على االنخفاض في القيمة. يتم إثبات عكس انخفاض القيمة مباشرة في قائمة الدخل األولية الموحدة.
 
  والمبالغ مستحقة الدفع الدائنون التجاريون 

، سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة  تقبل للبضائع أو الخدمات المستلمةيتم إدراج المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المس 

 على المجموعة. 
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 المخصصات  

)قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد  يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات 

 هذه اإللتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.

 

 و االقتراض  القروض

المستلمة بعد خصم التكاليف المتكبدة، إن وجدت. تكاليف االقتراض التي  االقتراضالقروض و يتم التعرف على عائدات 

تحمل تكاليف يمكن أن تنسب مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج الموجودات المؤهلة يتم رسملتها كجزء من تلك األصول. 

 .ةالموحد األولية الدخل قائمةاالقتراض األخرى في 

 

 المرابحة استثمارات

والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أكثر مرابحة هي استثمارات قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل استثمارات ال

ولكن ليس أكثر من سنة واحدة من تاريخ الشراء. يتم إثبات دخل العموالت على أساس االستحقاق باستخدام أسعار العموالت 

 المتفق عليها.
 

 الزكاة وضريبة الدخل
وجدت أي مبالغ  إن. المبقاةعلى األرباح المخصص  ائح المالية السعودية ويتم تحميلالزكاة وضريبة الدخل وفقا للو تقدم

 .التقييم فيها ينتهي التي السنة في تسجلمستحقة عند نهاية التقييم فإنها  تصبحاضافية والتي قد 

 

وفقا للوائح ضريبة الدخل في البلدان التي تعمل فيها كات التابعة الخارجية، إن وجدت، يتم فرض الضرائب على الشر 

 الدخل األولية الموحدة. قوائموتحميلها على 

 

يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة، والتي تنتج عن جميع الفروقات المؤقتة الجوهرية بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبـي، 

وذلك في الفترة التي تنشأ فيها تلك الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس الفروقات المؤقتة المتعلقة بها. يتم إثبات موجودات 

الخسائر المدورة إلى الحد الذي يحتمل عنده توفر دخل مستقبلي خاضع للضريبًة لمقابلة تلك ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة ب

الخسائر الضريبية المدورة والتي يمكن االستفادة منها. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة بإستخدام شرائح الضريبة المطبقة كما 

يتم تطبيقها عند تحقق موجودات ضريبة دخل مؤجلة أو تسوية في تاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة ويتوقع أن 

مطلوبات ضريبة دخل مؤجلة. لم تكن ضريبة الدخل المؤجلة التي نتجت عن تلك الفروقات المؤقتة جوهرية، ولذلك، لم يتم 

 قيدها كما في نهاية العام.

 

ن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة المجموعة وشركاتها التابعـة السعودية باستقطاع الضريبة الواجبة ع تقوم

 العربية السعودية، وذلك طبقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين        

لعقد عن فترات خدمتهم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموحدة وفقاً  المستحقة للموظفين للمبالغيجنب مخصص  

 .عمل الموظف

 

 االحتياطي النظامي   

النظامي. ويجوز للشركة  % من دخل السنة إلى اإلحتياطي10طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول 

كما تضاف أية عالوة إصدار إلى  التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نصف رأس المال.

 إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. االحتياطي النظامي.
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 تحقق اإليرادات

من والخدمات المقدمة من قبل المجموعة خالل العام. يتم إثبات المبيعات المزودة وتمثل المبيعات قيمة فواتير البضائع 

،  إليرادات يمكن قياسها بشكل موثوقعندما تنتقل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البضاعة إلى المشتري ومقدار ا ئعالبضا

 عندما يتم تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها. من الخدمات المقدمةعادة عند التسليم للعميل. يتم إثبات المبيعات  مما يكون

 

 ات.يعلى أساس االستحقاق وفقا لمضمون االتفاق حقوق االمتيازيتم إثبات دخل 

 
في يتم اثبات اإليرادات للعقود طويلة األجل على أساس التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، وذلك باستخدام طريقة نسبة اإليجار. 

 د الغير مربحة، يتم تكوين مخصص للخسائر المتوقعة بالكامل.حالة العقو
 

 المصاريف
أبحاث نفقات  ترتبط وإدارة المبيعات، حيث بمزودي المبيعاتصاريف البيع والتسويق هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد م

والتطوير. يتم تخصيص جميع النفقات األخرى على أساس ثابت  األبحاثقسم بالتكاليف المتعلقة بعلى وجه التحديد  التطوير
 والمصاريف العمومية واإلدارية وفقا لعوامل تخصيص تحدد بالشكل المناسب من قبل المجموعة. لتكاليف التشغيل

 
 عقود اإليجار التشغيلية

على أساس القسط الثابت على مدى فترة  ولية الموحدةالدخل األ قائمةيتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في 
 اإليجار.

 
 السهمربح  

 علىمن العمليات الرئيسية للفترة  )الخسارة( يتم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد من العمليات الرئيسية بتقسيم الدخل

تم احتساب العائد األساسي للسهم الواحد من صافي الدخل بقسمة يكما  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.صافي الدخل للفترة على 
  

 المعلومات القطاعية 

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة حيث يقوم ببيع / بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع/ بتقديم  

 وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى.منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه 

 
 تحويل العمالت األجنبية 

 المعامالت 
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باللاير السعودي في أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم تحويل  

قائمة المركز في أسعار الصرف السائدة في تاريخ  إلى اللاير السعودي النقدية بالعمالت األجنبية الموجودات والمطلوبات
 الدخل األولية الموحدة. قائمة. تؤخذ جميع الفروق إلى األولية الموحدة المالي

  

 ترجمة العمالت األجنبية 
ويتم تحويل البيانات المالية للعمليات األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام سعر الصرف في تاريخ كل ميزانية عمومية،  

حقوق يرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر. مكونات لإلللموجودات والمطلوبات، ومتوسط سعر الصرف لكل فترة 
كبند  ته. يتم تسجيل فروقات ترجمعملية الصرف السائدة في تاريخ وقوع كل تترجم بأسعار، ماعدا األرباح المبقاة، الملكية

  حقوق المساهمين. ضمنمنفصل 
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  قصيرة األجل مرابحةالتورق والقروض  - 4

 

لتمويل متطلبات رأس قصيرة األجل وقروض أخرى من البنوك مرابحة وتوّرق تسهيالت ائتمانية على شكل لدى المجموعة 

 مبلغاألولية الموحدة تاريخ قائمة المركز المالي الرصيد المستخدم من هذه التسهيالت كما في  بلغلمجموعة. ل المال العامل

تقّيم التسهيالت بشكل أساسي بسعر  (.سعودي ريـال مليار 1.08: 2014 يونيو 30) سعودي ريـال مليون 622.16

 الصرف الثابت المتفق عليه. كما أن هذه التسهيالت مضمونة بضمانات الشركة.

 

 األجل  مرابحة طويلقرض  - 5

  

كما . األجل طويلة الرأسمالية النفقات لتمويلمحلي يالت ائتمانية على شكل مرابحة طويلة األجل مع بنك هلدى المجموعة تس 

 (.شيء: ال 2014 يونيو 30مليون لاير سعودي ) 643.31تم استخدام  ،األولية الموحدة تاريخ قائمة المركز الماليفي 

إلى معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية  باالضافة ،القرض لعموالت بسعر الصرف الثابت المتفق عليه يخضع

 فترة بعد التمويل استنفاذ تواريخ من بدءاً  متساوية سنوية نصف أقساط على سنوات ست خالل ضالقر جدولة يتم(. سايبور)

 .مضمون بضمانات الشركة القرض اأن هذ، كما  واحدة لسنة سماح

 

مليون لاير  5، يبلغ الجزء المتداول من قرض المرابحة طويل األجل األولية الموحدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي

 سعودي. 
 

 رأس المال - 6

بقيمة اسمية  (74.117.647: 2014يونيو  30) سهم 74.117.647من  2015يونيو  30يتكون رأس مال الشركة كما في 

 ريـال سعودي للسهم الواحد موزعة كما يلي: 10

 الملكية نسبة  

  يونيو 30في  كما

 2014  2015  المساهمون

 ٪57.63  ٪57.57  مساهمون مؤسسون سعوديون

 ٪11.11  ٪11.11  مساهمون مؤسسون غير سعوديون

 ٪31.26  ٪31.32  الجمهور

  100.00٪  100.00٪ 

 

 28)الموافق  هـ1436رجب  9الذي عقد في في اجتماعها  للشركة ةالغير عادي العامة الجمعية صادقت الفترة، هذه خالل

إصدار خمسة أسهم  عن طريقلاير سعودي ) 58.823.530 مبلغخالل تحويل  منزيادة رأس المال على  (2015أبريل 

 قائمة كما في قيد التنفيذ. اإلجراءات القانونية ال تزال في من األرباح المبقاة إلى رأس المال (أسهم مملوكة 63منحة لكل 

 .األولية الموحدة تاريخ المركز المالي
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 المعلومات القطاعية -7

شيا مع عملية إعداد التقارير الداخلية للمجموعة، تمت الموافقة على قطاعات األعمال من قبل مجلس اإلدارة فيما يتعلق اتم

المجموعة بشكل  تعملل المعامالت بين القطاعات على أساس سياسة التسعير التحويلي للمجموعة. تسجبأنشطة المجموعة. 

 تالية:أساسي من خالل قطاعات األعمال الرئيسية ال

 األدوية -أ 

 الكيماويات المتخصصة -ب 

 الطاقة والصناعات الحديدية -ج 

 الشركة القابضة وأخرى -د 

 

، و إجمالي الموجودات والمطلوبات و اآلالت والمعدات، وصافي الربح ،، و إجمالي الربحتوضح لإليراداتوفيما يلي 

 موضحة حسب قطاع األعمال

 

 

   

  األدوية  

الكيماويات 

  المتخصصة

الطاقة والصناعات 

  الحديدية

الشركة القابضة 

 المجموع  وأخرى

 2015 يونيو 30
 

         

 951.341.391  -  177.119.039  321.520.843  452.701.509  إجمالي االيرادات  

 344.593.563  -  (31.362.394)  94.625.211  281.330.746   اإلجمالي)الخسارة(  الربح 

 62.202.639  (25.193.527)  (7.180.255)  31.874.096  62.702.325  للفترة (الخسارة) الربح صافي 

 1.449.172.324  32.231.200  774.064.300  171.068.461  471.808.363  اآلالت والمعدات 

 3.934.441.357  84.829.325  1.368.886.615  848.676.210  1.632.049.207  الموجودات إجمالي  

 2.281.571.710  203.460.646  709.447.195  527.677.443  840.986.426  المطلوبات إجمالي  

           

           

           2014يونيو  30

 952.129.399  -  196.103.618  305.420.624  450.605.157  إجمالي االيرادات  

 321.430.107  -  (48.086.218)  81.240.685  288.275.640   اإلجمالي )الخسارة( الربح 

 66.137.727  (12.427.072)  (31.428.706)  35.506.555  74.486.950  للفترة )الخسارة( الربح صافي 

 1.342.388.837  17.013.171  834.314.626  154.263.260  336.797.780  اآلالت والمعدات 

 3.652.143.561  52.464.210  1.528.436.442  739.329.021  1.331.913.888  الموجودات إجمالي  

 1.887.024.321  488.359.909  589.158.614  358.292.309  451.213.489  المطلوبات إجمالي  
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 تتمة -المالية األولية الموحدة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم 

 2015يونيو  30

 

 تتمة - المعلومات القطاعية -7

 

بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى العراق وبلدان أخرى. تم اختيار  هاعملياتالمجموعة  تمارس

وللفترتين المنتهيتين في ذلك التاريخ وتلخيصها حسب المنطقة الجغرافية على النحو  يونيو 30المعلومات المالية كما في 

 التالي:
 

  
 

العربية  المملكة
 السعودية

 
 العراق

 
 األخرى البلدان

 
 المجموع

 سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير 

     2015يونيو  30

 951.341.391 170.710.752 52.527.497 728.103.142 االيرادات

 3.934.441.357 589.432.936 935.555.813 2.409.452.608 الموجودات  إجمالي

     

     2014يونيو  30

 952.129.399  136.124.131 85.013.040  730.992.228  االيرادات

 3.652.143.561 518.866.571 1.057.957.993 2.075.318.997 الموجودات  إجمالي

 
 

)شركة تابعة(، ومن المحتمل ايقاف االنتاج في شركة االنماء المملوكة من قبل شركة التنمية  الفترةخالل قررت المجموعة 

 أن تستأنف االنتاج فور تحسن األوضاع في العراق وانتعاش الطلب على المنتجات.

 

 االلتزامات المحتملة  -8

  

اصدرت  األعمال االعتيادية للمجموعة.التزامات محتملة ناتجة عن دورة يوجد لدى المجموعة  ،2015و يوني 30كما في  

 62.24م: 2014يونيو  30)مليون لاير سعودي  60بنكية بمبلغ  اعتماداتخطابات  وعةمالبنوك التي تتعامل معها المج

مليون لاير  118.61م: 2014يونيو  30)مليون لاير سعودي  123.35بنكية بمبلغ ضمان خطابات ومليون لاير سعودي( 

 عتيادية للمجموعة.في سياق األعمال اال سعودي(

 

 توزيعات األرباح -9

  

  :ةالمبقاوافقت الجمعية العامة غير العادية التوزيعات التالية من األرباح 

 لاير للسهم الواحد(. 0.75)سعودي لاير مليون  55.59 بقيمةتوزيعات نقدية • 

 عضاء مجلس اإلدارة.ألمكافأة كمليون لاير سعودي  1.8 مبلغ دفع• 

 

 أرقام المقارنة -10

 تمت إعادة تصنيف بعض من أرقام الفترة السابقة لتتفق مع العرض للفترة الحالية.

 




