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 شركة ريسوت لألسمنت )ش م ع ع (
 

 تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها
 

 النشاط الرئيسي للشركة :
 

تقوم الشركة االم بصناعة وبيع االسمنت والكلنكر سواء مباشرة أو عبر محطاتها بصحار ومسقط فضال 

نت متضمنة االسمنت مبيعاتها خالل شركتها الشقيقة باليمن ، وتنتج الشركة االم مختلف انواع االسمعن 

وتمتلك الشركة ، البورتالندي العادي ،االسمنت المقاوم للكبريتات ،أسمنت أبار النفط وأسمنت البوزوالنا 

% 111االم مصنعاً مكتمالً ومعداً إعداداً كامال بصالله ،كما أن لديها ثالثة شركات تابعة بنسبة حيازة  

باإلمارات العربية ،وشركة ريسى للمالحة )اس أيه(  وهي شركة بايونر لصناعة االسمنت برأس الخيمة

 .وشركة ربيلك للمالحة )إس إيه( 

 

وتجدر االشارة الى أن مصنع بايونر لإلسمنت هو مصنع مكتمل يقوم بانتاج وبيع االسمنت بدولة 

ى  االمارات العربية المتحدة وبأسواق التصدير . أما ريسى و ربيلك فهما شركتان مالحيتان تعمالن عل

توزيع االسمنت للمحطات ، عالوة على ما سبق فأن للشركة شركتان شقيقتان وهما الشركة العمانية 

% من رأسمالها وتعمل في مجال الخرسانة المسلحة الجاهزة 01البرتغالية التي تساهم فيها الشركة بنسبة 

استثمارية باليمن ومنتجات االسمنت االخرى ، وشركة المكال ريسوت للتجارة والصناعة وهي شركة 

 % من راسمالها ، وتعمل في مجال بيع االسمنت الذي تنتجه الشركة االم .94تمتلك الشركة نسبة 

 

 فرص التوسع والمخاطر :

 

تسعى الشركة دوما على تحقيق التوسع والتحديث المتواصل للمحافظة على ازدهار أعمالها وانشطتها من 

م انشأت الشركة االم وشركة بايونير مصانع تعبئة اضافية معدة أجل تحقيق انتاجية عالية . وخالل العا

باألجهزة والمعدات التي تعمل ذاتياً وتوسيع وزيادة طاقة الصوامع االستيعابية ، فضال ًعن ذلك فان 

 تواصل لإلسمنت لتنمية وتطوير المنطقة ، كما مالشركة تقوم بانشاء محطة  جديدة بالدقم لتسهيل االمداد ال

 محطات بشمال السلطنة .للبالسفن تحميل اللتسهيل  شحن االسمنت آلياً ذلك بتركيب جهاز قامت ك

 

دوالراً لكل  1.0قامت الحكومة بزيادة سعر الغاز الطبيعي المستخدم في االنتاج حيث تضاعف سعره من 

عنصراً اساسياً  أن الغاز يمثلما كياً لكل مليون وحدة حرارية ، وبدوالراً امري 3مليون وحدة حرارية الى 

في صناعة االسمنت فال بد أن يؤثر تأثيرا مباشرا على تكلفة االنتاج ، كما أن القيود الحكومية المفروضة 

وتبذل الشركة االم جراء ، على تحديد كمية حمولة الشاحنات ستؤثر بدورها على التكلفة كعامل  اضافي 

ليل التكاليف االخرى للتحكم في الوضع بقدر ذلك جهدا مقدرا للبحث عن جميع الخيارات الممكنة لتق

 1االمكان 

 

ثاره السالبة على االقتصاد بشكل عام ، آلقى بظالله وأنخفاض الحالي في اسعار النفط  قد الال شك ان ا

وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة تعمل جاهدة على دفع عجلة االستثمارات العامة الضخمة لتشجيع 

 ت المختلفة .التنوع في مجال الصناعا

 

     النتائج المالية :

 

قطاع االنشاءات نتجة لالنفاق العام ، اال أن المنطقة النمو المطرد في أغلب االحيان في على الرغم من 

اسعار النفط في بصفة عامة ترزح  تحت ضغوط الوضع االقتصادي العالمي فضالً عن االنخفاض 

 1مؤخراً 
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دة في االسواق مصحوبة باالضطرابات االجتماعية والسياسية باليمن البد من القول بأن هنالك منافسة حا

كما ان كميات االسمنت المتدفقة باستمرار نتيجة للطاقة االنتاجية الزائدة عن الحاجة باألمارات العربية 

وحجم المبيعات في قد اثر علي االسعار العربية المتحدة المتحدة وانخفاض االسعار في دولة االمارات 

جتهاد ق شمال السلطنة بصفة خاصة . وعلى الرغم من  ذلك فان المجموعة قد عملت بكل جد  وااسوا

اقصى حد لحصول على لم و ذلك عبر زيادة حجم المبيعات لتخطى  و مواجهة هذه التحديات خالل العا

 فوائد .من الممكن 

 

 كانت ايرادات المجموعة كاالتي : 2119خالل عام  

 

      2119  2113 
 مليون ر.ع مليون ر.ع      

 

   93.39  99.44  الشركة األم ) شركة ريسوت لإلسمنت(

     23.14  21.19    شركة بايونير لإلسمنت

     1.31  1.39    شركة ريسي للمالحة

     1.34  1.43    شركة ريبلك للمالحة

   (9.11)  (9.13)   تسوية المبيعات بين المجموعة

     43.24  49.24   وعةإجمالي إيرادات المجم

 

 % .1.1زادت ايرادات المجموعة بنسبة بلغت 

 

 كمية المبيعات التي تحققت كاالتي :

      2119  2113 
 طنمليون  طن مليون       

 

     2.01  2.99  الشركة األم ) شركة ريسوت لإلسمنت(

     1.39  1.34    شركة بايونير لإلسمنت

    (91.1)  (1.19)   عةتسوية المبيعات بين المجمو

     31.3  3.11   المجموعة مبيعاتإجمالي 

 

  % .1.4زادت كمية المبيعات للمجموعة بنسبة بلغت 

 

 األرباح :

 

 مليون لاير عماني خالل العام الماضي31.09مليون لاير عماني مقابل  31.01بلغت أرباح التشغيل 

قبل الفوائد والضرائب واإلهالك باح األرهامش  نخفض% ، كما ا1.1بانخافض بنسبة بلغت 

 % ..1.1بنسبة بلغت والمخصصات 

مليون لاير عماني للعام 31.92مليون لاير عماني مقابل  31.34قبل الضرائب للمجموعة األرباح  بلغت

 . %  13.9بنسبة بلغت الماضي بزيادة 

 

مليون لاير عماني  23.03ل مليون لاير عماني مقاب 23.93حققت الشركة صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 

 .%1.9بنسبة بلغت انخفاض بخالل العام الماضي 

 

 .والتحديات االخرى خالل العام المنافسة من على الرغم ها ارباحعلى مستوى مجموعة لحافظت اهذا وقد 
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 ملخص نتائج األداء خالل الخمس سنوات الماضية 
 )مليون لاير عماني( 

 4102 4102 4104 4100 4101  

       

  99.41 13.11 42.11 43.24 49.24 المبيعات

  22.933 21.331 21.00 31.09 31.01 أرباح التشغيل

  29.993 21.110 31.92 33.11 33.39 األرباح النقدية

  23.033 13.191 23.11 31.92 31.34 األرباح قبل الضرائب

  21.322 19.494 29.01 23.03 23.93 األرباح بعد الضرائب

  113.904 112.913 113.11 124.99 192.19 ي اإلستحقاقصاف

  91.013 90.249 92.11 01.11 99.01 القروض

  1.123 1.114 1.103 1.190 1.193 ر.ع -العائد النقدي للسهم

  1.119 1.130 1.123 1.131 1.133 ر.ع –العائد على السهم 

  111 %01 %30 %30 %30 نسب توزيع األرباح %

       الف األطناناإلنتاج بآ

  2.210 3.314 3.034 3.311 3.241 كلنكر

  2.119 3.110 3.331 3.314 3.392 اسمنت

       المبيعات بآالف األطنان

  2.131 3.211 3.303 3.321 3.331 األسمنتمبيعات 

  919 041 90 03 39 الكلنكرمبيعات 
 

: األسمنتالطلب على   

في السلطنة نتيجة لبعض المستجدات والمبادرات التي قامت بها  خالل العام إرتفع الطلب على االسمنت
، و لكن نتيجة الطاقة االنتاجية الزائدة بدولة االمارات العربية المتحدة االمر الذي أدى الستمرار الحكومة 

فس للمنتجين المحليين . غير أن تدفق كميات كبيرة من االسمنت بأسعار منخفضة مما زاد من حدة التنا

االنشطة اإلنشائية  ذات المستوى العالي بالمنطقة الوسطى و الجنوبية  ادت لتحسين الوضع شكل كبير، 

كما امكن  المحافظة على  حجم المبيعات من االسمنت باليمن على الرغم من الصعوبات الموجودة هناك، 

 ير االسمنت الى بلدان شرق أفريقيا وغيرها .عالوة على ذلك يمكن للشركة تحقيق عائد بتصد

مليون  4.16بالمقارنة مع من االسمنت  مليون طن 4.11بلغت مبيعات الشركة االم في األسواق المحلية 
مليون طن من االسمنت تم استيرادها من  0.00.10وتتضمن المبيعات المحلية ، السابق  في العام طن

من االسمنت خالل العام الماضي ، بينما بلغت مبيعات الشركة في مليون طن  0.60شركة بايونير مقابل 
مليون طن خالل العام الماضي ، كما باعت  0.990مليون طن بالمقارنة مع  0.9.6أسواق التصدير 

مليون طن من الكلنكر خالل  0.000خالل العام بالمقارنة من الكلنكر مليون طن  0.006الشركة ايضاً 
  العام الماضي  .

 
مليون  10.00مليون لاير عماني خالل العام بالمقارنة مع  14.44تفعت قيمة مبيعات الشركة االم الى ار

بالمقارنة مع لاير عماني مليون  40.00بينما بلغت مبيعات الشركة في أسواق التصدير  لاير عماني ،
 .خالل العام الماضي لاير عماني مليون  46.64

 
 مليون طن من االسمنت 1.341مبيعات بلغت فترة الاإلسمنت خالل حققت شركة بايونير لصناعة كما 

مليون طن من االسمنت  1.113بالمقارنة مع مليون طن تم بيعها في اسواق السلطنة(  1.431)منها 

 مليون لاير عماني . 21.19ايرادات شركة بايونير خالل العام خالل العام الماضي ، وقد بلغت 
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ذات القيمة العالية في السلطنة   قيام العديد من مشاريع البناءلى االسمنت نتيجة لمن المؤكد سيرتفع الطلب ع

 .وما بعده 2110خالل عام بادرات بها الحكومة التي 

 

 اإلنتـاج   

 

 -م :2119فيما يلي تفاصيل إنتاج اإلسمنت والكلنكر خالل عام 

 كلنكر               سمنتإ     

              2119            2113   2119  2113 

 2.193.913 2.114.911 2.332.391 2.339.191   الشركة االم

 1.213.191 1.211.141 1.339.290 1.311.220   شركة بايونير

 3.311.291 3.241.319 103.311.4 3.392.310   االجمالي

   

 التسويق :

المتدفقة من دولة االمارات سمنت االظلت الشركة تواجه منافسة حادة بأسواق شمال السلطنة جراء كميات 

الى ذلك حدوث االضطرابات السياسية و االجتماعية باليمن مضافا  العربية المتحدة  وبأسعار منخفضة

 ،وعلى الرغم من ذلك استطاعت الشركة  االم الحفاظ على حجم مبيعاتها هنالك  مقارنة بالعام الماضي 

ي  االمارات العربية المتحدة فنأى عن  المنافسة  فمم تكن بلاالخرى كما تالحظ ايضاً أن اسواق التصدير 

مما ادى الى المنافسة  ولقد استمرت بايونير  في مبيعاتها  عن الطلب كميات زائدة  من االسمنت  جدتو

 . باألمارات العربية بأسعار  تنافسية

دة لتعزيز مبيعاتها هذا الحد بل عملت جاهدة على تتبع الفرص لخلق اسواق جدي دلم تقف الشركة عن

 .مجموعة الشاملة ، وعلى العموم فان الفترة المقبلة تبشر بتوفير فرص افضل لل

 

 .عمالها بصورة صحيحة أمواصلة الشركة من أجل يتم التركيز دوماً على سياسة ضبط المبيعات اآلجلة 

 

 االحتياطيات واألرباح المحتجزة 

 

  خالل العام لاير عماني مليون  111.9ليصل إلى  جزةإجمالي االحتياطيات واألرباح المحترتفع ا

لالرباح ، وذلك نتيجة %12.4بزيادة بنسبة بلغت لاير عماني للعام الماضي مليون  49.2بالمقارنة مع 

 . التي تحققت للمجموعة 

 

 القروض 

 

لاير مليغغون  99.0 والمجموعغغة بالنسغغبة للشغغركة االم 2119فغغي نهايغغة عغغام  القغغروضرصغغيد بلغغغ إجمغغالي 

مليون لاير عمغاني مغن  4.0خالل العام قامت الشركة بسداد مبلغ ،  خالل العام الماضي  01مقابل  عماني

 ماليين لاير عماني . 9القروض قبل موعد استحقاقها اضافة الى سداد االقساط المستحقة بمبلغ وقدره 

 

 التدفق النقدي 
 

تغغم كمغغا  ،فغغي االحتياجغغات الفعليغغة وتغغم توظيفغغه تغغرة تغم الغغتحكم فغغي السغغيولة النقديغغة بصغغورة أفضغغل خغغالل الف

مليغون لاير  10بواسطة الشركة االم بمبلغ وقغدره جل ألاستثمار الفائض النقدي بصورة مستمرة في ودائع 

مليغون لاير  9.31لعام الماضي ، كما تم استثمار مبلغغ لمليون لاير عماني  22.0العام مقابل نهاية عماني 



 0 

بينما لم يتم االسغتثمار فغي ودائغع دائع الجل بواسطة شركة بايونير لصناعة االسمنت كوخالل العام عماني 

الجل خالل العام الماضي ، كما أن الشركات الشقيقة لها ودائع عنغد الطلغب بغالبنوك وهغي تشغكل جغزء مغن 

 النقد وما في حكم النقد بالقوائم المالية .

 

 ألصول للسهمصافي ا

 

 مقابغغل  لاير عمغغاني للسغغهم 1.311 ليصغغل إلغغى  2119الل العغغام المغغالي خغغصغغول للسغغهم ألصغغافي ارتفغغع ا

 .خالل العام الماضيلاير عماني للسهم 1.991

 

 توزيع حصة األرباح
 

فغنن مجلغس اإلدارة يتقغدم باقتراحغه للجمعيغة العامغة ، مجموعغة الهغا التغي حققتالممتغازة على ضوء النتائج و

 . %  من رأس المال المدفوع30م  بنسبة 2119لعام المالي على المساهمين عن انقدية بتوزيع أرباح 

 

 تقرير تنظيم وإدارة الشركة 

 

مع تقرير من مدققي الحسابات يؤكدون فيه التزام االم مرفق تقرير منفصل عن تنظيم وإدارة الشركة  

 ال .   الشركة التام بما جاء في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق الم

 

 شــكر وتقديــر 

 

وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،  انتهز هذه الفرصة ألتقدم بخالص 

الشكر والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه هللا وحكومته 

كر والتقدير للمساهمين األعزاء لثقتهم الغالية التي الرشيدة لدعمهم المتواصل للصناعة ، كما أتقدم بالش

أولوها لنا على الدوام ؛  ولعمالئنا الكرام والبنوك ومؤسسات التمويل ؛  وللعاملين بالشركة لروح الحماس 

 والتفاني واإلخالص في العمل .

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

                                                                                 
  اهيم أحمد بن علوي بن عبد هللا آل ابر/الشيخ 

 رئيـس مجلــس اإلدارة


