
 
 

  

 ةلألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعشركة ريسوت 
  

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 
 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

         
    احتياطي     الشركة األم 

حتياطيا استبدال احتياطي عالوة رأس     أرباح 

ختياريا أصول قانوني إصدار المال    اإلجمالي محتجزة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني إيضاح 
         

 117.919.536 57.795.936 4.253.626 2.467.544 4.444.447 12.654.372 31.111.111  3112يناير  1في 

         الدخل الشامل:

 33.253.913 33.253.913 - - - - -  للعامالربح وإجمالي الدخل الشامل 

         

         معامالت مع المالكين:

 توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام 
13 - - - - - (15.111.111)  (15.111.111)  

  
       

 115.373.623 45.163.393 4.253.626 2.467.544 4.444.447 12.654.372 31.111.111  3112ديسمبر  21في 

  
       

 335.474.214 45.323.394 4.154.212 1.427.544 4.444.447 31.254.371 41.111.111  4132يناير  3في 

         الدخل الشامل:

 الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام
 

- - - - - 43.114.974 43.114.974 

         

         معامالت مع المالكين:

 خالل العامتوزيعات أرباح مدفوعة 
13 - - - - - (35.111.111)  (35.111.111)  

  
       

 343.415.213 73.233.343 4.154.212 1.427.544 4.444.447 31.254.371 41.111.111  4132ديسمبر  13في 

 
 

 القوائم المالية.تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه  53إلى  3اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 

  .3و  1صفحة رقم  -تقرير مراقب الحسابات المستقل 



 
 

  

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

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 
 4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

         
    احتياطي     المجمعة 

حتياطيا استبدال احتياطي عالوة رأس إيضاح  رباحأ    

ختياريا أصول قانوني إصدار المال   جمالياإل محتجزة   

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

 117.111.161  44.937.411 4.253.626 2.467.544 4.444.447 12.654.372 31.111.111  3112يناير  1في 

         الدخل الشامل:

 37.535.912 37.535.912 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام
         

معامالت مع المالكين:
       - - 

 - - - - - 13 توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام 
(15.111.111)  (15.111.111)  

 139.427.152  79.512.512 4.253.626 2.467.544 4.444.447 12.654.372 31.111.111  3112ديسمبر  21في 

  
       

 349.417.151  79.531.531 4.154.212 1.427.544 4.444.447 31.254.371 41.111.111  4132يناير  3في 

         الدخل الشامل:

 47.244.347 47.244.347 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

 
 

       

         معامالت مع المالكين:
(35.111.111) - - - - - 13 توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام  (35.111.111)  

 324.141.441  93.919.431 4.154.212 1.427.544 4.444.447 31.254.371 41.111.111  4132ديسمبر  13في 

 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وللشركة األم 53إلى  3المدرجة بالصفحات من والمعلومات التفسيرية األخرى اإليضاحات 

 .3و  1رقم  صفحة -تقرير مراقب الحسابات المستقل 
 
 


