
 1 شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
 

 

 

 وللشركة األم  الموحدالتغيرات في حقوق المساهمين  بيان

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
    احتياطي    الشركة األم  

  أرباح احتياطي استبدال احتياطي عالوة رأس 

 اإلجمالي محتجزة اختياري أصول قانوني إصدار المال 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 
        

 .1.10574014  .410616056 .501670.1 105.20655 505550552 110.650.21 7101110111 7112يناير  1في 

        :اإليرادات الشاملة األخرى

 507210176 507210176 - - - - - ربح السنة

        معامالت مع المالكين:

 (1101110111) (1101110111) - - - - - (77)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة
        

 31102880138 2103360338 .501680.1 105.30655 505550553 310.650231 8101110111 .711 يناير 1في 
 (510152) (510152) - - - - - ألول مرة 4رقم  تعديالت عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولية

        

 31102160863 2103380.33 .501680.1 105.30655 505550553 310.650231 8101110111 .711يناير  1في ل الرصيد المعد  

        اإليرادات الشاملة األخرى:

 105.30281 105.30281 - - - - - صافي ربح السنة

        معامالت مع المالكين: 

 (602110111) (602110111) - - - - - (77)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة خالل السنة
        

 31305210333 2306510813 .501680.1 105.30655 505550553 310.650231 8101110111 8132ديسمبر  13في 
        

 
 

 

 

 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً من البيانات المالية.



 7 شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
 

 

 

وللشركة األم )تابع(  الموحدالتغيرات في حقوق المساهمين  بيان  

 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

   منسوبة لمالكي الشركة األم 

 

 

 رأس المال الموحدة

 

 عالوة إصدار

 احتياطي 

 قانوني

  احتياطي

 اإلجمالي أرباح محتجزة احتياطي اختياري استبدال أصول

 حقوق 

 اإلجمالي األقلية  
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

          

 7101110111 7112يناير  1في 
 

10.650.21 
 

505550552 
 

105.20655 
 

501670.1. 
 

11.05750.76 
 

16.02610156 
 

2.0..2 
 

16.0.760717 
 

          :األخرى اإليرادات الشاملة

 60.1.0222 7. 60.1.0216 60.1.0216 - - - - - صافي ربح السنة

          معامالت مع المالكين:

  7112توزيعات أرباح لسنة 

 (1101110111) - (1101110111) (1101110111) - - - - - (77)إيضاح 
          

 36305180828 3.0228 36306560311 30651..3130 .501680.1 3105.30655 505550553 310.650231 8101110111 .711يناير  1في 

تعديالت عند تطبيق معيار التقارير 

 (310.25) - (310.25) (310.25) - - - - - ألول مرة 4المالية الدولية رقم 
          

 36306550611 3.0228 .3630.83053 .3130152013 .501680.1 3105.30655 505550553 310.650231 8101110111 .711يناير  1الرصيد المعدل في 

          :األخرى اإليرادات الشاملة

 1.10568 (3.8) 1.10213 1.10213 - - - - - صافي ربح السنة

          معامالت مع المالكين:

 7112توزيعات أرباح لسنة 

 (602110111) - (602110111) (602110111) - - - - - (77)إيضاح 
          

 3.503310366 3.03.1 3.501160.36 8608330236 .501680.1 105.30655 505550553 310.650231 8101110111 8132ديسمبر  13في 
          

 
 

 

 

 لبيانات المالية.ا هذه منال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً 


