
  
  

  المحترمين            مساهمي الشرآة...  األخوة األفاضل 
 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،
  

  )ش م ع ع(البيانات المالية الغير مدققة لشرآة ريسوت لإلسمنت 
  ٤٢٠١  يونيو٣٠ أشهر المنتهية في ستةلفترة ال

  
الي   ين أيديكم  أود أن أطرح ب) ش م ع ع  (نيابة عن مجلس إدارة شرآة ريسوت لألسمنت         الموقف الم

   .٢٠١٤  يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في ستةوأداء الشرآة عن فترة ال
  

  :نظرة عامة 
  

س         دول مجل اء ب شاءآت والبن ال االن ادة أعم ور وزي ي تط ة ف ب ايجابي ك جوان ظ أن هنال ن المالح م
ت     ي الوق منت المعروضة ف ات االس سلطنة ،إال أن آمي ا ال ا فيه اون الخليجي بم اوز التع الي تتج الح

ل                 رة من االسمنت من قب ات آبي معدالت الطلب بدولة االمارات العربية المتحدة ، مما أدى لضخ آمي
ادة في                      سة ح ق مناف مصدري االسمنت من دولة االمارات المتحدة الى أسوق السلطنة ، وساهم في خل

  .االسواق المحلية 
  

ا          بالنظر لما ورد أعاله فإن الشرآة تواجه تحديات واضح         ى مستوى مبيعاته ة تحتم عيها المحافظة عل
  .وزيادة االرباح للمجموعة بصورة شاملة وذلك عن طريق تحسين المبيعات في االسواق المتنوعة 

  
  :الرباح قبل الضرائب ا

  
رة ال         ة في       ستة  حققت مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل فت و  ٣٠أشهر المنتهي ل     إ ٢٠١٤  يوني اح قب رب

ضرائب  ون١٧٫٤٨بلغت ال ع ملي ة م اني بالمقارن ال عم اني خالل نفس ١٦٫٣٨ ري ال عم ون ري  ملي
  % .٦٫٧بزيادة بنسبة بلغت  ٢٠١٣الفترة من عام 

  
ي        ة ف هر المنتهي ستة اش رة ال شرآة االم لفت ضرائب لل ل ال اح قب ت االرب و ٣٠بلغ غ ٢٠١٤ يوني  مبل

ة مع           ١٥٫١٧ اني بالمقارن ال عم اني        ١٣٫٨٩ مليون ري ال عم ون ري ام      خالل نفس ا     ملي رة من الع لفت
رة        هاحققتبلغت االرباح قبل الضرائب التي       ، آما   الماضي   صناعة اإلسمنت خالل فت  شرآة بايونير ل

ون   ٢٫٤٢ مليون ريال عماني بالمقارنة مع        ٢٫٨٥مبلغ   ٢٠١٤  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في    ستة  ال  ملي
اح قب                     ا بلغت االرب ام الماضي ، آم رة من الع ك     ريال عماني خالل نفس الفت شرآة ريبل ل الضرائب ل

ة  ل  ٠٫٤٦للمالح اني مقاب ال عم ون ري ام   ٠٫١٤ ملي ن الع رة م س الفت الل نف اني خ ال عم ون ري  ملي



ت       سارة بلغ ة خ سي للمالح رآة ري ت ش ي ، وحقق رة    ٠٫٠٣الماض الل الفت اني خ ال عم ون ري  ملي
  . خالل نفس الفترة من العام الماضي ٠٫٠٧بالمقارنة مع الخسارة البالغة 

  
شقيقة وهي شرآة                      آما   شرآة ال ستلمة من ال اح الم نشير الى أن االرباح قبل الضرائب متضمنة لالرب

درة    الي ق غ اجم تثمارات االخرى بمبل اح االس اليمن اضافة الرب سوت ب ال ري ال ١٫١المك ون ري  ملي
ع  ة م رة بالمقارن اني خالل الفت ام الماضي  ٠٫١٣عم ن الع رة م اني خالل نفس الفت ال عم ون ري  ملي

٢٠١٣.   
  

  :االيرادات 
  

رة ال  سوت لإلسمنت خالل فت ة ري ي ستة حققت مجموع ة ف و٣٠أشهر المنتهي رادات ٢٠١٤  يوني  إي
وذلك بعد تسوية التعامالت الداخلية بين شرآات المجموعة والتي       ( مليون ريال عماني     ٤٩٫٥٠بلغت  
ام      مليون ريال عماني لل    ٤٩٫٥٢ بالمقارنة مع    ،)  مليون ريال عماني     ٢٫٢١بلغت   فترة المقابلة من الع

ين شرآات المجموعة والتي بلغت                 ( الماضي       ة ب امالت الداخلي سوية التع د ت ال   ٢٫٣٤بع ون ري  ملي
ة من                ) عماني   وقد حافظت المجموعة على ايرادات االسمنت والكلنكر في نفس مستوى الفترة المقابل

  .لفة العام الماضي على الرغم من المنافسة الحادة في االسواق المخت
  

ة في            فيما   و  ٣٠حققت الشرآة االم خالل مصنعها بصاللة خالل فترة الستة اشهر المنتهي  ٢٠١٤ يوني
رة من              ٣٦٫٣٣ مليون ريال عماني مقابل      ٣٥٫٦١ايرادات بلغت    اني خالل نفس الفت ال عم  مليون ري
شمال وتقلب اال                  ٢٠١٣العام الماضي    ادة في أسواق ال سة الح سعار في    ، وعلي الرغم من من المناف

سبته  بلغت  أسواق التصدير اال ان الشرآة حققت ايرادات جيدة وبانخفاض طفيف            ة مع   % ٢ن بالمقارن
  .الفترة المقابلة من العام الماضي 

  
ة        ١٤٫٥٤آما حققت شرآة بايونير ايرادات بلغت        ستة اشهر المنتهي رة ال  مليون ريال عماني خالل فت

  ،٢٠١٣ال عماني خالل نفس الفترة من العام الماضي   مليون ري١٤٫١٩ مقابل ٢٠١٤ يونيو ٣٠في  
  % .٢٫٥حواليبزيادة بنسبة بلغت 

  
ة                    امالت الداخلي آما ان ايرادات الشرآات التابعة االخرى مثل شرآات المالحة تتضمن جزء من التع

غ      ايونير مبل رآة ب رادات ش ضمنت اي اله ، إذ ت ا موضح أع ة  آم ين المجموع ال ٠٫٦٥ب ون ري  ملي
اني خ ل عم رة مقاب ن     ١٫٠الل الفت ارة ع ام الماضي عب ن الع ة م رة المقابل اني للفت ال عم ون ري  ملي

  .االيرادات المشترآة بين المجموعة
  

  :المبيـعــات 
  

و  ٣٠أشهر المنتهية في     ستة  بلغ إجمالي مبيعات مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل فترة ال          ٢٠١٤  يوني
بعد استبعاد المبيعات الداخلية المشترآة بين المجموعة        ( طنًا من اإلسمنت     ١٫٩٨٢٫٣٩٤آمية قدرها     

ة  منت ٣٢٫٨٦٠والبالغ ن االس ًا م درها  )  طن ة ق ع آمي ة م منت ١٫٩٧٠٫٠٥٣بالمقارن ن االس ًا م  طن
ا      ة                 (٢٠١٣م  خالل نفس الفترة من ع ين المجموعة والبالغ شترآة ب ة الم تبعاد المبيعات الداخلي د اس بع

ع    ، % ١اد بنسبة بلغت حوالي   بزي)  طنًا من االسمنت     ٥٣٫٦٩٢ م بي ا ت ًا  ١٧٫٤٣٣آم من الكلنكر    طن



ة مع        ٢٠١٤ يونيو٣٠أشهر المنتهية في    ستة  خالل فترة ال   ًا   ٢٧٫٩٠٠ بواسطة المجموعة بالمقارن  طن
  .من الكلنكر خالل الفترة المقابلة من العام الماضي 

    
رة          ١٫٢٩٥٫٠٠٠وبلغت مبيعات الشرآة األم من خالل مصنعها بصاللة          طنًا من اإلسمنت خالل الفت

ام               ١٫٣٢٤٫٩٢٦قيد المراجعة بالمقارنة مع الكمية البالغة        رة من الع طنًا من األسمنت خالل نفس الفت
ة في      ستة  من الكلنكر خالل فترة ال     طنًا   ١٧٫٤٣٣الماضي ، آما تم بيع       و ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٤ يوني

، وقد انخفضت   مقابلة من العام الماضي   ل الفترة ال   طنًا من الكلنكر تم بيعها خال      ٢٧٫٩٠٠بالمقارنة مع   
سبة   ات بن صدري       % ٣المبيع ل م ن قب ادة م سة الح ة للمناف سلطنة نتيج مال ال واق ش اثر اس ك لت وذل

شرآة في اسواق                            نقص في مبيعات ال م تعويض ال د ت ة المتحدة ، وق ارات العربي االسمنت بدولة االم
ي اسواق الت  ا ف ادة مبيعاته سلطنة بزي اليمن  شمال ال ا ب ادة مبيعاته شرآة من زي د تمكنت ال صدير، وق

  .واسواق افريقيا خالل الفترة 
  

رة ال                 صناعة اإلسمنت خالل فت ايونير ل ة في       ستة  وقد حققت شرآة ب و  ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٤  يوني
ة مع          ٧٢٠٫٢٥٤مبيعات بلغت    ًا من األسمنت خالل نفس           ٦٩٨٫٨١٩ طنًا  من اإلسمنت بالمقارن  طن

سبة بلغت        لعام الماضي ،   الفترة من ا   ادة بن ادة في                % ٣ بزي سة ح ايونير تواجه مناف ا أن شرآة ب ، آم
شاف      شرآة الستك عت ال د س ب ، وق وق الطل اج يف ك الن االنت دة وذل ة المتح ارات العربي واق االم اس

  .أسواق في شمال السلطنة لتعزيز مبيعاتها 
    
  

 :اإلنــتـاج 
  

سوت لإلسم         رة ال      بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ري ة في       ستة  نت خالل فت و ٣٠أشهر المنتهي  ٢٠١٤ يوني
درها           ١٫٦٦٣٫٦٠٠آمية قدرها      ة ق ة        ١٫٩٧١٫٧٣٧ طنًا من الكلنكر وآمي ًا من اإلسمنت بالمقارن طن

ًا من الكلنكر و         ١٫٦٧٦٫٣٩٩مع   ا خالل نفس                 ١٫٩٥٥٫١٢١ طن م إنتاجه ًا من اإلسمنت والتي ت طن
  .رنة بالفترة الماضية طفيف بالمقا بانخفاض ٢٠١٣الفترة من عام 

  
ًا من   ١٫٠٧٢٫٦٠٤وقد بلغ إنتاج الشرآة األم عن الفترة قيد المراجعة من خالل مصنعها بصاللة               طن

ر  منت  ١٫٢٥٠٫٩٩٩و الكلنك ن االس ًا م ع   طن ة م ر  ١٫٠٨٧٫٢٧٥بالمقارن ن الكلنك ًا م و  طن
منت  ١٫٢٦٢٫٧٤٢ ن االس ًا م ام الماض    طن ن الع رة م س الفت الل نف ا خ م إنتاجه اض  أي  ، يت بانخف

والي     % ٠٫٩ و   % ١٫٣بنسبة بلغت   هامشي   ى الت ة التي تمت خالل           ،  عل صيانة العادي ك نتيجة لل وذل
   .الفترة 

  
درها                        ة ق ة آمي رأس الخيم صناعة اإلسمنت ب ايونير ل اج شرآة ب غ إنت ًا من   ٥٩٠٫٩٩٦في حين بل  طن

درها   ة ق ر وآمي ع    ٧٢٠٫٧٣٩الكلنك ة م منت بالمقارن ن اإلس ًا م ر و  ٥٨٩٫١٢٤ طن ن الكلنك ًا م  طن
ام     ٦٩٢٫٣٧٩ رة من ع ا خالل نفس الفت م إنتاجه ي ت ًا من اإلسمنت والت د  ٢٠١٣ طن اج ظل ،  وق إنت

   % .٤ بنفس مستوى الفترة المقابلة من العام الماضي ، بينما زاد انتاج االسمنت بنسبة بلغت الكلنكر
 
 
 
  



  :المشاريع 
  

ى                المشاريع في الوق  بعض  تقوم الشرآة بتنفيذ     دقم باالضافة ال ع بال شاء محطة التوزي ل ان ت الحالي مث
سهيل              سلطنة لت اء في شمال ال ل بالمين اقامة صومعة اضافية بمصنع االسمنت بصاللة ، ونظام تحمي
عملية تحميل االسمنت السائب ، واآلن يجري العمل في بعض هذه المشاريع ، ومن المتوقع أن تحقق                  

سعى اآلن الستكشاف       الشرآة فوائد وارباح من هذه الم      شاريع في بداية العام المقبل ، آما أن الشرآة ت
  .اسواق جديدة لتوسيع امكاناتها التسويقية خارج نطاق اسواق السلطنة 

   
  :شكر وعرفان

 
دم                     ذه الفرصة ألتق ة عن أعضاء مجلس اإلدارة ؛  أنتهز ه سي وبالنياب ام وباألصالة عن نف وفي الخت

ن سعيد المعظم حفظه اهللا                بخالص الشكر والعرفان لموال    ابوس ب نا حضرة صاحب الجاللة السلطان ق
تهم                وحكومته الرشيدة لدعمهم المتواصل للصناعة ،  آما أتقدم بالشكر والتقدير للمساهمين األعزاء لثق
شرآة                املين بال ل وللع الغالية التي أولوها لنا على الدوام ،  ولعمالئنا الكرام والبنوك ومؤسسات التموي

  . الحماس والتفاني واإلخالص في العمل لروح
  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،
 
  

  أحمد بن علوي بن عبداهللا آل إبراهيم/الشيخ 
  رئيس مجلس اإلدارة                                                                      

 


