
 

 

 
 

 المحترمين       األخوة األفاضل ...  مساهمي الشركة

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

 البيانات المالية الغير مدققة لشركة ريسوت لإلسمنت )ش م ع ع(

 4132 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  ةعستلفترة ال

 

المألقن  المنالو ونرا  ح بني  نتنكتكم  نيابة عن  جللنإ ارارش كنركة رتسنألس لت نم م ع  م أ أ  نور ن  ن نر

 . 1324   بتمبر 03نكهر الم تهية فو  ةعستالشركة ع  فترش ال

 

 نظرة عامة :

 

جمين  قااعناس او نألا  على الرغم جن  الم افسنة الدنارش فنو قك ارتفعم رباح الملمألعة ناتراراس ونفيككم بأ  

غينر ن  ذن ا ال منأل لنم ت نكر  ن نألا  السنلا ة ، و مؤكنراس اوتلابينة لل منأل فنالبعن  الحظ ت، بي ما المستهكفة 

عنالوش علنى  ،جنألرر  او نم م بكولنة اوجناراس العربينة المتدنكشج  على  لب او م م نظراً للم افسة الدارش 

تسنير علنى ىانى ال منأل الم نارر ل اوجاراس العربية المتدنكش اتزو الم افسة با ألا  اليم  وكر  نفرتقيا ، و

النى ا نألا  السنلا ة ، وذن ا الألدن  ار  النى دن    التصكترنتا  المدلو بكوً ج  وعاب احتى تتمك  ج  ا تي

الشننركة التابعننة قننك  -سننأل  كننمال السننلا ة ، بي مننا نلننك ن  كننركة بنناتألنيربجالحننظ علننى حلننم الم ننت  والسننعر 

  اوجنناراس بالسننلا ة ىننالل الفتننرش المادننية للدننك جنن  اواجنناس القا مننة بسننألا ننتااعم اتننارش جعننكل جبيعاتهننا 

   العربية المتدكش .

 

نعاله فإ  الشركة تألاجه تدكتاس واددة تدتم عيها المدافظة على جسنتأل  جبيعاتهنا واتنارش  ا اً على جا ذكر ب

 لملمألعة بصألرش كاجلة وذلك ع   رتق تدسي  المبيعاس فو او ألا  المت ألعة .ارباح ن

 

 :الرباح قبل الضرائب ا

 

ربنناح قبنن  ا 1324  ننبتمبر 03نكننهر الم تهيننة فننو ة عسننتم ىننالل فتننرش الحققننم جلمألعننة رتسننألس ل  ننم 

جليأل  لاير عمانو ىالل نفنإ الفتنرش جن  عنام  12.11جليأل  لاير عمانو بالمقارنة ج  10.12بل م ال را ب 

 % .8بزتارش ب سبة بل م  1320

 

جبلنن   1324  ننبتمبر 03نكننهر الم تهيننة فننو تسننعة ىننالل فتننرش البل ننم اوربنناح قبنن  ال ننرا ب للشننركة اوم 

 ، كمنا ىالل نفإ الفتنرش جن  العنام المادنو جليأل  لاير عمانو 21.02جليأل  لاير عمانو بالمقارنة ج   13.11

نكنهر الم تهينة فنو تسعة ىالل فترش الكركة باتألنير لص اعة اإل م م  هاحققتبل م اورباح قب  ال را ب التو 

جليأل  لاير عمانو ىالل نفإ الفتنرش جن  0.10بالمقارنة ج   جليأل  لاير عمانو 0.41جبل   1324  بتمبر 03

 3.21جليأل  لاير عمنانو جقابن   3.26العام المادو ، كما بل م اورباح قب  ال را ب لشركة رتبلك للمالحة 

 3.30بل نم نربناح جليأل  لاير عمنانو ىنالل نفنإ الفتنرش جن  العنام المادنو ، وحققنم كنركة رتسنو للمالحنة 

 ىالل نفإ الفترش ج  العام المادو . 3.23نو ىالل الفترش بالمقارنة ج  الخسارش البال ة جليأل  لاير عما

 



 

جت م ة لالرباح المستلمة ج  الشركة الشقيقة وذو كنركة للشركة اوم  كما نشير الى ن  اورباح قب  ال را ب

جلينأل  لاير عمنانو ىنالل  2.11المكال رتسألس باليم  ادافة ورباح او تثماراس اوىر  بمبل  اجمالو قكرش 

 . 1320جليأل  لاير عمانو ىالل نفإ الفترش ج  العام المادو  2.22الفترش بالمقارنة ج  

 

 االيرادات :

 

اتننراراس بل ننم  1324  ننبتمبر 03نكننهر الم تهيننة فننو تسننعة ىننالل فتننرش الحققننم جلمألعننة رتسننألس ل  ننم م 

 0.11الكاىلينة بني  كنركاس الملمألعنة والتنو بل نم جليأل  لاير عمانو عوذلنك بعنك تسنألتة التعناجالس  63.62

جليأل  لاير عمانو للفترش المقابلة ج  العام المادنو   ع بعنك تسنألتة  63.21بالمقارنة ج   ،جليأل  لاير عمانو   

اتننراراس اارس وقننك  جليننأل  لاير عمننانو    0.26التعنناجالس الكاىليننة بنني  كننركاس الملمألعننة والتننو بل ننم 

الفتننرش المقابلننة جنن  العننام المادننو علننى الننرغم جنن  لملمألعننة ىننالل الفتننرش بالمقارنننة جنن  لاو ننم م والكل كننر 

 الم افسة الدارش فو او ألا  المختلفة .

 

اتنراراس  1324  نبتمبر 03نكهر الم تهينة فنو تسعة فترش ال فوحققم الشركة اوم ىالل جص عها بصاللة فيما 

 1320أل  لاير عمانو ىالل نفإ الفترش ج  العام المادنو جلي 13.81جليأل  لاير عمانو جقاب   13.40بل م 

، وعلو الرغم ج  ج  الم افسنة الدنارش فنو ن نألا  الشنمال وتقلنب او نعار فنو ن نألا  التصنكتر او ا  الشنركة 

% بالمقارنننة جنن  الفتننرش المقابلننة جنن  العننام 2نسننبته بل ننم انخفنناط  فينن  هننا جنن  تراراتحافظننم علننى جسننتأل  ا

 المادو .

 

 03نكنهر الم تهينة فنو تسنعة ىنالل فتنرش الجليأل  لاير عمنانو  12.24قم كركة باتألنير اتراراس بل م كما حق

بزتنارش ب سنبة  ، 1320جليأل  لاير عمنانو ىنالل نفنإ الفتنرش جن  العنام المادنو  13.42جقاب   1324  بتمبر

 % .0.0حألالوبل م 

 

تت ننم  جننز  جنن  التعنناجالس الكاىليننة بنني  كمننا ا  اتننراراس الشننركاس التابعننة اوىننر  جثنن  كننركاس المالحننة 

جليأل  لاير عمنانو ىنالل الفتنرش  3.81الملمألعة  كما جألدح نعاله ، اذ ت م م اتراراس كركة باتألنير جبل  

جلينننأل  لاير عمنننانو للفتنننرش المقابلنننة جننن  العنننام المادنننو عبنننارش عننن  اوتنننراراس المشنننتركة بننني   2.22جقابننن  

 الملمألعة.

 

 المبيـعــات :

 

كمينة  1324  نبتمبر 03نكهر الم تهينة فنو تسعة ىالل فترش البل  اجمالو جبيعاس جلمألعة رتسألس ل  م م 

عبعننك ا ننتبعار المبيعنناس الكاىليننة المشننتركة بنني  الملمألعننة والبال ننة   نناً جنن  اإل ننم م  1.803.218قننكرذا  

او م م ىالل نفنإ الفتنرش جن    اً ج   1.611.112بالمقارنة ج  كمية قكرذا    اً ج  او م م    42.361

  نناً جن  او ننم م    22.022عبعنك ا ننتبعار المبيعناس الكاىليننة المشنتركة بني  الملمألعننة والبال نة  1320م عنا

نكنهر الم تهينة فنو تسنعة ىنالل فتنرش الج  الكل كر   اً  02.220كما تم بي  % ، 2.4بزتار ب سبة بل م حألالو 

  اً ج  الكل كر ىنالل الفتنرش المقابلنة جن  العنام  11.132 مقارنة ج بألا اة الملمألعة بال  1324  بتمبر 03

 المادو .

    

  نناً جنن  اإل ننم م ىننالل الفتننرش قيننك  2.816.104وبل ننم جبيعنناس الشننركة اخم جنن  ىننالل جصنن عها بصنناللة 

و ، كمنا   اً ج  اخ م م ىالل نفإ الفترش ج  العام المادن2.841.414المراجعة بالمقارنة ج  الكمية البال ة 

بالمقارنننة جنن   1324  ننبتمبر 03نكننهر الم تهيننة فننو تسننعة ىننالل فتننرش الجنن  الكل كننر   نناً  02.220تننم بينن  

اوجمالينة ، وقنك انخف نم المبيعناس مقابلنة جن  العنام المادنو  اً ج  الكل كر تم بيعها ىالل الفترش ال 11.132

افسنة الدنارش جن  قبن  جصنكر  او نم م بكولنة % وذلك لتاثر ا ألا  كمال السلا ة نتيلة للم 1.2بل م  ب سبة

اوجنناراس العربيننة المتدننكش ، وقننك تننم تعننألت  النن قش فننو جبيعنناس الشننركة فننو ا ننألا  كننمال السننلا ة بزتننارش 

جك نم الشنركة جن  كما نتاحم ا ألا  اليم  فنر  جينكش التصكتر،  ج ألب السلا ة ون ألا  جبيعاتها فو ا ألا 

 .بي  كمياس اكبر



 

 

جبيعناس   1324  نبتمبر 03نكنهر الم تهينة فنو تسنعة ىالل فترش الاتألنير لص اعة اإل م م وقك حققم كركة ب

  ناً جن  اخ نم م ىنالل نفنإ الفتنرش جن   2.338.240  ناً  جن  اإل نم م بالمقارننة جن   2.344.330بل م 

اوجناراس % ، كمنا ن  كنركة بناتألنير تألاجنه ج افسنة حنارش فنو ا نألا  0.2بزتارش ب سبة بل نم  العام المادو ،

فو كنمال السنلا ة جكتكش العربية المتدكش وذلك و  اونتا  تفأل  الالب ، وقك  عم الشركة و تكشاف ن ألا  

 لتعزتز جبيعاتها .

 

 اإلنــتـاج :

 

كمينة  1324  نبتمبر 03نكنهر الم تهينة فنو تسنعة ىنالل فتنرش البل  اجمالو انتا  جلمألعة رتسنألس ل  نم م 

  ننناً جننن  اإل نننم م بالمقارننننة جننن   1.820.331الكل كنننر وكمينننة قنننكرذا     ننناً جننن  1.422.031قنننكرذا  

  اً ج  اإل م م والتو تنم انتاجهنا ىنالل نفنإ الفتنرش جن  عنام  1.682.802  اً ج  الكل كر و  1.460.412

% فننو انتننا  اإل ننم م 2% واتننارش ب سننبة بل ننم 3.1فننو انتننا  الكل كننر ب سننبة بل ننم  فينن  بانخفنناط  1320

 .لفترش المادية بالمقارنة با

 

و   اً ج  الكل كنر  2.111.321وقك بل  انتا  الشركة اخم ع  الفترش قيك المراجعة ج  ىالل جص عها بصاللة 

  ننناً جننن   2.681.246و   ننناً جننن  الكل كنننر  2.231.621بالمقارننننة جننن    ننناً جننن  او نننم م  2.663.831

و  % 3.1ب سننبة بل ننم بانخفنناط ذاجشننو   ن ،  تننم انتاجهننا ىننالل نفننإ الفتننرش جنن  العننام المادننواو ننم م 

  وذلك نتيلة للصيانة العارتة التو تمم ىالل الفترش .، % على التألالو 2.2

 

  نناً جنن  الكل كننر  822.140فننو حنني  بلنن  انتننا  كننركة بنناتألنير لصنن اعة اإل ننم م بننرنا الخيمننة كميننة قننكرذا 

  ناً جن   116.281  اً جن  الكل كنر و  863.222  اً ج  اإل م م بالمقارنة ج   2.341.130وكمية قكرذا 

بنن فإ جسننتأل  الفتننرش  انتننا  الكل كننرظنن  ،  وقننك 1320اإل ننم م والتننو تننم انتاجهننا ىننالل نفننإ الفتننرش جنن  عننام 

  % .4.1ا اار انتا  او م م ب سبة بل م المقابلة ج  العام المادو ، بي م

 

 المشاريع :

 

الدنالو جثن  انشنا  جدانة التألاتن  بالنكقم باودنافة النى اقاجنة تقألم الشركة بت في  عكر ج  المشارت  فنو الألقنم 

صألجعة ادافية بمصن   او نم م بصناللة ، ونظنام تدمين  بالمي نا  فنو كنمال السنلا ة لتسنهي  عملينة تدمين  

او م م السا ب ، واآل  تلر  العم  فو بع  ذ ه المشارت  ، وج  المتألقن  ن  تدقنق الشنركة فألا نك واربناح 

رت  فو بكاتة العام المقب  ، كما ن  الشركة تسعى اآل  و تكشاف ا ألا  جكتنكش لتأل ني  اجكاناتهنا ج  ذ ه المشا

 التسألتقية ىار  ناا  ا ألا  السلا ة .

  

 شكر وعرفان:

 

وفنو الختننام وباخصننالة عنن  نفسنو وبال يابننة عنن  نع ننا  جللننإ اإلرارش ر  ننتهنز ذنن ه الفرصننة ختقننكم بخننالش 

ا ح رش صاحب اللاللة السلاا  قابألا ب   عيك المعظنم حفظنه هللا وحكألجتنه الركنيكش الشكر والعرفا  لمألون

لكعمهم المتألاص  للص اعة ،  كما نتقكم بالشكر والتقكتر للمساذمي  اخعزا  لثقتهم ال الية التو نولألذا ل نا علنى 

لدمناا والتفنانو واإلىنال  الكوام ،  ولعمال  ا الكرام والب ألك وجؤ ساس التمألت  وللعناجلي  بالشنركة لنروح ا

 فو العم  .

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 الشيخ /أحمد بن علوي بن عبدهللا آل إبراهيم

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                       

 

 


