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 تقرير مجلـس اإلدارة 

 1325 يونيو 03أشهر المنتهية في ستة فترة العن 
 
 األفاضل لمساهمون ا
 

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

 . 1325 يونيو 03أشهر المنتهية في ستة الشركة عن فترة ال

 

 :المالي  األداءيات التشغيل وعمللقاء الضوء على إ

 

 اإلنــتـاج :

 

 1325 يونيو 03أشهر المنتهية في ستة بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل ال المجموعة :

طندا  مدن امسدمنت بالمنارندة مد   269366996طندا  مدن الكلنكدر وكميدة قددراا  266796701كمية قددراا 

عدام الطنا  مدن امسدمنت  دم إنتاجهدا خدالل نفدس الفتدرة مدن  269626606طنا  من الكلنكر و  267706733

انتداج اسسدمنت بنسدبة انخفد  كما % 7606بنسبة بلغت انتاج الكلنكر ر ف  ا ندبناءا  على ذلك ف الماضي ،

 .على التوالي % 0610 بلغت

 

طنا  من الكلنكر  262216291الفترة من خالل مصنعها بصاللة خالل بلغ إنتاج الشركة األم  الشركة األم :

طندا  مدن  261536999وطندا  مدن الكلنكدر   263616731بالمنارنة مد  طنا  من اسسمنت  262626219و 

فدي انتداج الكلنكدر % 0633بنسبة بلغدت زيادة  م إنتاجها خالل نفس الفترة من العام الماضي أي باسسمنت 

 % في انتاج اسسمنت.7603بنسبة بلغت انخفاض و

 

 7556113 في حين بلغ إنتاج شركة بايونير لصناعة امسمنت برأس الخيمة كمية قدراا عة :الشركة التاب

طندا  مدن الكلنكدر و  5936997طنا  مدن امسدمنت بالمنارندة مد   6076373طنا  من الكلنكر وكمية قدراا  

إنتاج الكلنكر  زاد،  وقد الماضي عام الطنا  من امسمنت والتي  م إنتاجها خالل نفس الفترة من  6136603

% بالمنارنة م  الفترة المنابلدة مدن العدام 1610انتاج اسسمنت بنسبة بلغت زاد كما % 23693بنسبة بلغت 

  .الماضي 

 

 المبيـعــات :

 

 يونيدو 03أشهر المنتهية في ستة خالل فترة البلغ إجمالي مبيعات مجموعة ريسوت لإلسمنت  المجموعة :

طندا  مدن  269326623بالمنارندة مد  كميدة قددراا  ، نا  من امسمنت ط  263356312كمية قدراا  1325

 .  %1636بنسبة بلغت انخفاض ب الماضي عام الاسسمنت خالل نفس الفترة من 
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طنا  مدن امسدمنت   262526926بلغت مبيعات الشركة األم من خالل مصنعها بصاللة قد و الشركة األم :

خددالل نفددس الفتددرة مددن العددام األسددمنت طنددا  مددن  261956333البالغددة بالمنارنددة مدد  الكميددة  فتددرة الخددالل 

 . %22635بانخفاض بنسبة بلغت الماضي 
 

طندا    6036237مبيعدات بلغدت فتدرة الخدالل حننت شركة بايونير لصناعة امسدمنت  كما الشركة التابعة :

بنسدبة زيدادة بعدام الماضدي طنا  من األسمنت خالل نفس الفترة من ال 6136151من امسمنت بالمنارنة م  

 .% 1619بلغت 

 

 اإليرادات واألرباح:

 

ليدون   عمداني م 176315إيدرادات بلغدت فتدرة الخدالل حننت مجموعة ريسوت لإلسمنت  المجموعة :

بنسددبة بلغددت انخفدداض بالماضددي عددام المليددون   عمدداني خددالل نفددس الفتددرة مددن  196195بالمنارنددة مدد  

مليدون  266131مليدون   عمداني بالمنارندة مد   216269اح قبد  الردريبة % ، فيما بلغت األرب5609

لفتدرة المنابلدة مدن العدام الماضدي ، كمدا نفدس ابالمنارندة مد  % 03601انخفاض بنسبة بلغدت   عماني ب

مليدون   عمداني خدالل الفتدرة الماضدية لتصد  266303ارباح التشغي  بالنسبة للمجموعة من انخفرت 

وذلددك % ، 15639بنسددبة بلغددت انخفدداض مليددون   عمدداني خددالل الفتددرة قيددد المراجعددة ب 206120الددى 

 سر فاع بع  التكاليف اسخرى .اضافة  1325من اول يناير  اعتبارا  نتيجة لزيادة سعر الغاز الطبيعي 

 

ات العربيدة على الرغم من المنافسة السعرية الحادة من جانب موردي امسمنت بدولة اممار الشركة األم :

 تبلغددات المتحدددة باسضددافة إلددى  نلبددات أسددوا، التصدددير ،  فنددد  مكنددت الشددركة األم مددن  حنيدد  إيددراد

مليدون   عمداني والدتي  حند  خدالل  056737 مد مليون   عماني خالل الفترة بالمنارندة  016353

 .% 9699 بلغتانخفاض نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 

 

بالمنارنددة مدد   فتددرةالخددالل مليددون   عمدداني  36906للشددركة اسم بدداح قبدد  الرددريبة كمددا بلغددت األر

بنسدبة  نخفاضا  مسجلة بتلك ال نفس الفترة من العام الماضي مليون   عماني والتي  حننت خال256275

 .%  12بلغت 

 

 216339ات  بلغدت مبيعدفتدرة الخدالل اتا وقد حنندت شدركة بدايونير لصدناعة امسدمنت  الشركة التابعة :

بنسدبة زيدادة ب  عماني خدالل نفدس الفتدرة مدن العدام الماضدي  216509مليون   عماني بالمنارنة م  

مليون    16333أرباحا  بلغت فترة الخالل كما حننت شركة بايونير لصناعة امسمنت ،  %1612بلغت 

الدرغم مدن المنافسدة الحدادة % على 2611بانخفاض بنسبة بلغت مليون   عماني   16319عماني مناب  

 التي  واجهها الشركة باسسوا، المحلية بدولة اممارات العربية المتحدة واسوا، السلطنة.

 

كما أن الشركتان التابعتان واي شركة ريبلدك للمالحدة وشدركة ريسدي للمالحدة  :تابعة األخرى الشركات ال

مليدون    36311مليدون   عمداني و 36151احا  بلغدت واللتان  نومان بخدمات الشحن ،  قد حننتا أرب

خسددا ر بلغددت مليددون   عمدداني و 36175أرباحددا  بلغددت منابدد  فتددرة الخددالل عمداني علددى التددوالي  وذلددك 

 .خالل نفس الفترة من العام الماضيمليون   عماني على التوالي  36300

 

يونير فان ااما بالنسبة لب ، وشر، افرينياة واسوا، اليمن اسسوا، اسساسية للشركة اسم اي اسسوا، المحلي

، و عتبددر الشددركة اسم المددورد اسددواقها اسساسددية اددي اسددوا، اسمددارات العربيددة المتحدددة واسددوا، السددلطنة 

 . األساسي ألسوا، جنوب السلطنة واسوا، جنوب اليمن 

 

 

 



3 

 

 

 التوسعات 

 

ودة بالصومال دلمشاركة م  شركة برواقو لالسمنت المحشنينة في السلطنة باسيس شركة  نوم الشركة بتأ

 وريد اسسمنت خالل محطة التوزي  المنترحة من أج  ، % من رأس مال الشركة 52بنسبة مشاركة  بلغ 

 .اناك 

 

 نمية ، مما سيساام في اسمداد المتواص  لالسمنت وذلك لتسهي   يجري العم  في انشاء محطة الدقمكما 

 .و طوير المنطنة 

 

، و عم  طن في الساعة  253التشغيلية   بلغ طاقتهااضافية دوارة  عبئة  ةماكين خطط الشركة لتركيب 

قدر من اسسمنت  بصاللة لتعبئة اكبربمصن  الشركة على  حمي  اكياس اسسمنت بالشاحنات  لنا يا  وذلك 

بصاللة الشركة األم صن  جري العم  على زيادة سعة الصوام  بميإضافة لتلك ،  وبالسرعة المطلوبة

 . قدر من اسنتاجية تحني  اكبرلمن المرونة  ا  وبشركة بايونير مما يتيح مزيد

 

 االستثمار 
 

 نوم الشركة اسم وشركة بايونير لصناعة اسسمنت بايداع النندية الفا رة كودا   ثابتة بالبنوك من وقت 

 سخر .   

 

 العاملين  
 

الكوادر الفنية المؤالة واأليدي العاملة المتخصصة في مجال العم  من   سعى الشركة دا ما  للبحث عن

أج   رقية األداء ، كما  حرص على  دريب و طوير و أاي  الكوادر الوطنية لتحني  التنمية البشرية 

المستدامة ، ومن أج  ذلك فند ركزت الشركة خالل العام على زيادة عدد ساعات التدريب داخ  الشركة 

جموعة من الموظفين للتدريب في المعااد المختلفة داخ  وخارج السلطنة موقد  م ارسال ، وخارجها 

 بجانب اشتراك عدد كبير منهم في برامج التدريب الداخلية .

 

 المسئولية االجتماعية

  

م  درك الشركة مسئوليتها  جاه المجتم  وأامية الحفاظ على البيئة ، حيث أن أحد المبادى األساسية لشركتك

و سعى دا ما   بما يتماشى م  المعايير الدولية لحماية البيئة ،او الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث 

 .لرف  كفاءة أجهز ها ومعدا ها 

 

من ناحية أخرى أصبحت الشركة مركزا   دريبيا  للعديد من المؤسسات التعليمية العالية والكليات التننية 

 .اشراف المسئولين التنفيتيين سكسابهم الخبرات العملية المطلوبة لتدريب الطالب  حت  وجيه و

 

 خصيص مبلغ وقدره  واف  المساامون علىوفي مبادرة الشركة لتحم  مسؤوليا ها اسجتماعية ، فند 

 عام الحالي .  عماني لدعم خدمات المجتم  خالل ال 053333
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  الرقابة الداخلية
 

ة بالشركة يجري  نييمه بشك  منتظم من قب  فري  التدقي  الداخلي وكتلك من قب  إن نظام الرقابة الداخلي 

 اسدارة .

 

 شكر وعرفان

 

وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعراء مجلس امدارة ؛  أنتهز اته الفرصدة أل نددم بخدالص 

معظددم حفظده ح وحكومتدده الشدكر والعرفدان لموسنددا حردرة صدداحب الجاللدة السددلطان قدابوس بددن سدعيد ال

الرشيدة لدعمهم المتواص  للصناعة ،  كما أ نددم بالشدكر والتنددير للمسداامين األعدزاء ل ندتهم الغاليدة التدي 

أولواا لنا على الدوام ،  ولعمال نا الكدرام والبندوك ومؤسسدات التمويد  وللعداملين بالشدركة لدروح الحمداس 

 والتفاني وامخالص في العم  .

 

 عليكم ورحمة ح وبركا ه ،،،والسالم 

 
 

 

 آل إبراهيم بن عبد هللا علوييوسف بن أحمد بن 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                              


