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 تقرير مجلـس اإلدارة 

 

 المحترمين       األخوة األفاضل ...  مساهمي الشركة
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

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

 5103مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

الموقف المالي وأداء ش م ع ع( أود أن أطرح بين أيديكم  نيابة عن مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت )

 . 1035مارس  13الشركة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 : األداء
 

حيث مقارنة مع الفترات المماثلة السابقة ، جسام تحديات قد شهد  1035من عام الربع االول لقد تالحظ ان 

عالوة الذي يعد عنصراً هاماً من عناصر تكلفة االنتاج ، وعام بداية هذا ال ذمنضاعف سعر الغاز الطبيعي ت

لقياود المفروةاة علاى تحدياد حمولاة الشااحنات ل ظاراً زياادة مضاطردة نتكاليف الترحيل في  على ذلك فان

وال بد من االشارة الى االوةاع الغيار مساتقرة فاي الايمن والتاي ، التي تضيف عبئاً آخر على تكلفة المنتج 

عليه مع األخذ في ، على حجم المبيعات اً مباشراً تاثيرأثرت  قدللشركة االساسية تصدير الوق سمن ا تعتبر

الربع االول من هذا العام للوصاول الاى مساتو  في مقدرة جهوداً الشركة بذلت فقد االعتبار ما سبق ذكره  

نتيجااة للتوزيااع االمثاال  وذلااك،  ت مماثلااة لمسااتو  االياارادات فااي الفتاارة المقابلااة ماان العااام السااابق ايااراد

آثار زيادة لتحسين متوسط االسعار المحققة وبالتالي ساهم في تخفيف مما أد  لالسمنت باالسواق المناسبة 

 .معقول التكاليف بقدر 

 

لتقباال زيااادة االسااعار الناجمااة عاان التصاااعد غياار مسااتعدين وفااي هااذه البيئااة التنافسااية الحااادة فاا ن العمااالء 

مان قبال متواصالة الحاادة المنافساة البد مان االشاارة الاى ، من ناحية اخر  اللتكلفة المتسارع والمضطرد ل

 موردي االسمنت بدولة االمارات العربية المتحدة .

 

و جهاداً فاي لتحاديات الماثلاة فا ن الشاركة لام تا لمع األخذ في االعتبار ما ورد أعاله وعلى الرغم مان هاذه ا

   . 1035مارس  13المنتهي في ل تحقيق األداء األمثل خالل الربع األو
    

 اإلنــتـاج :
 

كمياة  1035ماارس  13بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 855.511طنااً مان امسامنت بالمقارناة ماع  181.388طناً من الكلنكار وكمياة قادرها  881.188قدرها 

وقاد   1039من امسامنت والتاي تام إنتاجهاا خاالل نفاس الفتارة مان عاام  طناً  181.189طناً من الكلنكر و 

 % .1..0 انتاج االسمنت بنسبة بلغتزاد كما % 1.1بنسبة بلغت زاد انتاج الكلنكر 
 

طناً مان الكلنكار  595.118وقد بلغ إنتاج الشركة األم عن الفترة قيد المراجعة من خالل مصنعها بصاللة 

طناً من االسامنت  11.918.و طناً من الكلنكر   595.301بالمقارنة مع نت طناً من االسم 91.335.و 

فاي انتااج الكلنكار وبزياادة % 0.5بنسابة بلغات زياادة تم إنتاجها خالل نفس الفتارة مان العاام الماةاي أي ب

 % في انتاج االسمنت.1بنسبة بلغت 
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طنااً مان الكلنكار  119.110 قادرهافي حين بلغ إنتاج شركة بايونير لصناعة امسمنت برأس الخيمة كمية 

طناً مان .151.15طناً من الكلنكر و 131.913طناً من امسمنت بالمقارنة مع  195.051وكمية قدرها  

كماا % 5إنتاج الكلنكار بنسابة بلغات زاد ،  وقد 1039امسمنت والتي تم إنتاجها خالل نفس الفترة من عام 

  .قارنة مع الفترة المقابلة من العام الماةي % بالم5..3انخفض انتاج االسمنت بنسبة بلغت 
 

 المبيـعــات :
 

 1035ماارس  13بلغ إجمالي مبيعات مجموعة ريساوت لإلسامنت خاالل فتارة الثالثاة أشاهر المنتهياة فاي 

بالمقارناااة ماااع كمياااة قااادرها  ، طنااااً مااان الكلنكااار  1.158وطنااااً مااان امسااامنت   031..15كمياااة قااادرها 

انخفااا  ب 1039خاالل نفااس الفتارة مان عاام طااًن مان الكلنكار  5.189و ت طنااً مان االسامن 019..3.0

، وذلك بعد % في مبيعات الكلنكر9..9في مبيعات االسمنت وبانخفا  بنسبة بلغت % 1.18بنسبة بلغت 

طان  39515طان خاالل الفتارة بالمقارناة ماع  1800تسوية المبيعات بين شركات المجموعة كمية قادالها 

 .العام الماةي  خالل نفس الفترة من
   
من طناً  1.158 وطناً من امسمنت  11.915.بلغت مبيعات الشركة األم من خالل مصنعها بصاللة قد و

طنااً 50.151.بالمقارنة ماع الكمياة البالغاة 1035مارس  13الكلنكر خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

بانخفااا  بنساابة بلغاات ن العااام الماةااي خالل نفااس الفتاارة مااطناااً ماان الكلنكاار 5.189و  ماان األساامنت 

 % في مبيعات الكلنكر.90..9وانخفا  بنسبة بلغت في مبيعات االسمنت  1.13%
 

مبيعات  1035مارس  13وقد حققت شركة بايونير لصناعة امسمنت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

األسمنت خالل نفس الفترة من العام طناً من   155.095طناً  من امسمنت بالمقارنة مع  589..19بلغت 

، كما  لام ياتم بياع أي كمياة مان الكلنكار خاالل فتارة الثالثاة أشاهر % 1.18بانخفا  بنسبة بلغت الماةي 

 الفترة المقابلة من العام الماةي.و1035مارس  13المنتهية في 
 

 اإليرادات واألرباح:
 

إيارادات بلغات  1035ماارس  13منتهياة فاي حققت مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل فترة الثالثة أشهر ال

بعاد  1039مليون لاير عماني خالل نفس الفترة من عام  19.81ليون لاير عماني بالمقارنة مع م 19.91

% ، فيمااا بلغاات األرباااح قباال 3.55بنساابة بلغاات انخفااا  باسااتبعاد المبيعااات المشااتركة بااين المجموعااة 

انخفاااا  بنسااابة بلغااات ملياااون لاير عمااااني ب 1.11ع ملياااون لاير عمااااني بالمقارناااة مااا 59..الضاااريبة 

ارباح التشغيل بالنسبة للمجموعاة انخفضت بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماةي ، كما % .8..1

ملياون لاير عمااني خاالل الفتارة قياد  01..مليون لاير عماني خالل الفترة الماةاية لتصال الاى 8.11من 

وذلااك نتيجااة لزيااادة سااعر الغاااز الطبيعااي بواسااطة حكومااة % ، .5..1ت بنساابة بلغااانخفااا  المراجعااة ب

دوالر لكال ملياون وحادة حرارياة وذلاك  3.5دوالرلكال ملياون وحادة حرارياة بعاد ان كاان  1السلطنة الى 

 الرتفاع بعض التكاليف االخر  .اةافة  1035اعتباراً من اول يناير 
 

السعرية الحادة من جانب ماوردي امسامنت بدولاة امماارات وأود امشارة إلى أنه على الرغم من المنافسة 

العربية المتحدة باالةافة إلى تقلبات أسواق التصدير ،  فقاد تمكنات الشاركة األم مان تحقياق إياراد مبيعاات 

ملياون لاير عمااني والاذي تحقاق خاالل  35.81 ماعمليون لاير عماني خالل الفترة بالمقارناة  35.53بلغ 

 .% 1.31   بلغتانخفا  أي بنسبة  1039عام الماةي نفس الفترة من ال

 

فتارة الثالثاة أشاهر المنتهياة فاي خالل مليون لاير عماني  5.1للشركة االم كما بلغت األرباح قبل الضريبة 

مليون لاير عمااني والتاي تحققات خاالل نفاس الفتارة 5.51بالمقارنة مع األرباح البالغة  1035مارس  13

 .%  13بنسبة بلغت نخفاةاً مسجلة بذلك ا 1039من العام الماةي 
 

مبيعاات   1035مارس  13هذا وقد حققت شركة بايونير لصناعة امسمنت خالل الثالثة أشهر المنتهية في 

لاير عماااني خااالل نفااس الفتاارة ماان العااام الماةااي  .5.3مليااون لاير عماااني بالمقارنااة مااع  5.00بلغاات 

 %.1.11بانخفا  بنسبة بلغت 1039
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أرباحاً بلغت  1035مارس  13ققت شركة بايونير لصناعة امسمنت خالل الثالثة أشهر المنتهية في كما ح

الارغم % علاى 1..33بانخفاا  بنسابة بلغات مليون لاير عماني   3.59مليون لاير عماني مقابل  .3.1

متحاادة واسااواق ماان المنافسااة الحااادة التااي تواجههااا الشااركة باالسااواق المحليااة بدولااة اممااارات العربيااة ال

 السلطنة.
 

كماا أن الشاركتان التابعتااان وهاي شاركة ريبلااك للمالحاة وشااركة ريساي للمالحاة واللتااان تقوماان بخاادمات 

مليون لاير عماني على التوالي  وذلاك  0.003مليون لاير عماني و 0.31الشحن ،  قد حققتا أرباحاً بلغت 

قاد حققات الشاركتان خاالل نفاس الفتارة مان العاام ، و 1035ماارس 13عن فترة الثالثة أشهر المنتهية فاي 

مليااون لاير عماااني علااى  0.05خسااا ر بلغاات مليااون لاير عماااني و 0.11أرباحاااً بلغاات  1039الماةااي 

 التوالي .

 

وتعتباار االسااواق االساسااية للشااركة االم هااي االسااواق المحليااة واسااواق الاايمن ، امااا بالنساابة لبيااونير فااان 

 ق االمارات العربية المتحدة واسواق السلطنة . اسواقها االساسية هي اسوا

 

 التغير في رأس المال 
 

قيد المراجعة لم تتم اي زيادة او تخفيض في رأس المال المدفوع او اصدار سندات وال تعتزم  فترةخالل ال

 الشركة حتى اآلن اجراء اي تغيير خالل العام القادم .

 

 التوسعات  

 

شقيقة في السلطنة بالمشاركة مع شركة برواقو لالسمنت المحودة ركة آت تاسيس شءتقوم الشركة باجرا

 .% من رأس مال الشركة 53بالصومال بنسبة مشاركة تبلغ 

 

 .1035يجري العمل في انشاء محطة الدقم ومن المؤمل ان ينتهي خالل عام كما 

 

وذلك لخفض سمنت آلياً  جهاز شحن االنتيجة للمبادرات الرامية لخفض تكاليف االنتاج فقد تم استيراد 

وهو اآلن تحت التشغيل تكلفة الشحن وتسهيل وسرعة تحميل السفن التي تحمل اسمنت الشركة للشمال ، 

 السنوات القادمة .خالل العام الجاري ووسيساهم ذلك في توفير المزيد من المرونة التجريبي 

 

االسمنت بصاللة وشركة بايونير  كما أن هناك ماكينات تعبئة اةافية تحت االنشاء في كل من مصنع

 قدر من االسمنت وبالسرعة المطلوبة. لصناعة االسمنت وذلك لتعبئة اكبر

 

كما يجري العمل في تطوير المبرد بشركة بايونير لصناعة االسمنت ، وتتم بعض التدابير لتحسين وسا ل 

ش نه المساهمة في تقليل االنتاج في كل من الشركة االم وشركة بايونير لصناعة االسمنت وهذا من 

التكاليف وزيادة االنتاج ، كما يجري العمل على زيادة سعة الصوامع بالمصنع بصاللة وبشركة بايونير 

 مما يتيح مزيد من المرونة في تحقيق انتاجية اكبر .
 

 االستثمار 
 

بتة بالبنوك من وقت تقوم الشركة االم وشركة بايونير لصناعة االسمنت بايداع النقدية الفا ضة كودا ع ثا

 الخر .   
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 العاملين  
 

تسعى الشركة دا ماً للبحث عن الكوادر الفنية المؤهلة واأليدي العاملة المتخصصة في مجال العمل من 

أجل ترقية األداء ، كما تحرص على تدريب وتطوير وت هيل الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية البشرية 

كزت الشركة خالل العام على زيادة عدد ساعات التدريب داخل الشركة المستدامة ، ومن أجل ذلك فقد ر

جموعة من الموظفين للتدريب في المعاهد المختلفة داخل وخارج السلطنة موقد تم ارسال وخارجها ، 

 بجانب اشتراك عدد كبير منهم في برامج التدريب الداخلية .

 

لفة وخلق بيئة تنافسية فقد قامت الشركة بتطبيق ومن أجل تحقيق فوا د أكبر بين وحدات المجموعة المخت

الشركة خالل قامت فقد استراتيجية اعادة هيكلة المجموعة ، واستكمال التعيينات في الهيكل التنظيمي ، 

العام بتوظيف كوادر اةافية من ذوي الخبرة لتسيير اعمال االدارات المختلفة ، كما قامت بتوظيف عدد 

   ت مختلفة حسب متطلبات العمل بالشركة .من المواطنين على مستويا

 

 المسئولية االجتماعية

  

تدرك الشركة مسئوليتها تجاه المجتمع وأهمية الحفاظ على البيئة ، حيث أن أحد المباد  األساسية لشركتكم 

هو الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث ، ومن هذا المنطلق فقد عملت الشركة ومنذ نش تها على 

افظة على البيئة وتسعى دا ماً لرفع كفاءة أجهزتها ومعداتها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية المح

رصدت مبلغ البيئة ، ولتفعيل دور الشركة في االخذ ب حدث المستجدات في تقنية الحفاظ على البيئة فقد 

الذي تنص عليه المعايير  معتبر للبدء في اتخاذ اجراءآت اةافية لتقليل مستو  التلوث دون المستو 

 الدولية وذلك بتطبيق أحدث التقنيات . 

 

من ناحية أخر  أصبحت الشركة مركزاً تدريبياً للعديد من المؤسسات التعليمية العالية والكليات التقنية 

 .لتدريب الطالب تحت توجيه واشراف المسئولين التنفيذيين الكسابهم الخبرات العملية المطلوبة 

 

تخصيص مبلغ وقدره  وافق المساهمون علىرة الشركة لتحمل مسؤولياتها االجتماعية ، فقد وفي مباد

 عام الحالي .لاير عماني لدعم خدمات المجتمع خالل ال 150000

 

  الرقابة الداخلية
 

إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يجري تقييمه بشكل منتظم من قبل فريق التدقيق الداخلي وكذلك من قبل  

 الدارة .ا

 

 شكر وعرفان
 

وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس امدارة ؛  أنتهز هذه الفرصاة ألتقادم بخاالص 

الشاكر والعرفاان لموالنااا حضارة صاااحب الجاللاة الساالطان قاابوس باان ساعيد المعظاام حفظاه هللا وحكومتااه 

والتقادير للمسااهمين األعازاء لثقاتهم الغالياة التاي الرشيدة لدعمهم المتواصل للصناعة ،  كما أتقادم بالشاكر 

أولوها لنا على الدوام ،  ولعمال نا الكارام والبناوك ومؤسساات التمويال وللعااملين بالشاركة لاروح الحمااس 

 والتفاني وامخالص في العمل .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
 

 

 علوي آل إبراهيميوسف بن الشيخ /أحمد بن 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                       


