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 تقرير مجلـس اإلدارة 

 
 المحترمين      مساهمي الشـركة …األخوة األفاضـل

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
  
نيابة عن مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت )ش م ع ع( أود أن أرحب بكم بمناسبة انعقاد االجتماع   

حيث أطرح بين أيديكم التقرير السنوي متضمنـاً  ن للجمعية العامة العادية للشركة ،يالثالثورابع الالسنوي 

       المدققة باإلضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فيالسنوية البيانات المالية 

 م .1034ديسمبر  13
 

 : األداء
 

التحدديات فدي مواجهدة جهدوداً كبيدرة الشدركة بدللت  عام تحدي ، وعلى الرغم من ذلك فقدد 1034ظل عام 

حافظدت علدى وتحسين مبيعاتها في االسدوا  المتنوعدة  وتمكنت من، بشكل شامل للمجموعة بصورة فعالة 

   .مستوى االرباح للمجموعة

 

 االنتاج 

 

 16700بالمقارنة مع  1034مليون طن من االسمنت خالل عام  167.1بلغ إجمالي انتاج المجموعة 

مليون طن من الكلنكرخالل عام  16100كما تم انتاج ،  1031مليون طن من االسمنت خالل عام 

بنسبة ارتفع انتاج اإلسمنت ،  الماضي  عامالمليون طن من الكلنكر خالل  16183بالمقارنة مع 1034

 .%167كما انخفض انتاج الكلنكر بنسبة % 364

 

مليدون طدن  16080مليون طدن مدن اإلسدمنت و  16174بلغ إنتاج الشركة األم من خالل مصنعها بصاللة 

ليددون طددن مددن م 163.1مليددون طددن مددن االسددمنت و 16171بالمقارنددة مددع  1034مددن الكلنكددرخالل عددام 

 . 1031الكلنكر خالل عام 

 

مليون طن من الكلنكر  36103مليون طن من االسمنت و  36188انتجت شركة بايونير لصناعة االسمنت 

مليون طن من الكلنكر خالل  36138و مليون طن من االسمنت .3611بالمقارنة مع 1034خالل عام 

 . 1031عام 

 

 المبيعات وااليرادات 

 

بالمقارنددة مددع  1034خددالل عددام والكلنكددر مليددون طددن مددن االسددمنت  16834بلغددت مبيعددات المجموعددة 

% وذلدك بعدد اسدتبعاد المبيعدات المشدتركة 060بزيادة بنسبة بلغت ،  1031مليون طن خالل عام  16783

مليدون  060.1مليدون طدن مدن الكلنكدر خدالل العدام مقابدل  .0601تم بيدع ة ، بينما  بين شركات المجموع

مليدون طدن  16778وقدد ارتفعدت مبيعدات االسدمنت للمجموعدة الدى ، طن من الكلنكر خالل العام الماضي 

اسددتبعاد المبيعددات عددد % ، ب361زيددادة بنسددبة بلغددت  ب ،مليددون طددن للعددام الماضددي  16718بالمقارنددة مددع 

مليدون  ..060مليون طن من االسمنت خالل العام بالمقارندة مدع  06041ركة بين المجموعة البالغة المشت

 طن من االسمنت خالل العام الماضي .
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على الرغم من المنافسة الشديدة في أسوا  شمال السلطنة وأسوا  التصددير ، فقدد تمكندت الشدركة االم مدن 

 164.3مقابدل  1034يون طدن مدن الكلنكدر خدالل عدام مل .0601مليون طن من االسمنت و  16413بيع 

 0 1031مليون طن من الكلنكر خالل عام  060.1مليون طن من االسمنت و

 

تمكندت مدن تحقيدب مبيعدات واجهت شركة بايونير منافسة حادة في االسوا  المحلية وعلى الدرغم مدن ذلدك 

لم يتم و، مليون طن من االسمنت  36141مقابل  1034مليون طن من االسمنت خالل عام  36100بلغت  

 .ماضي العام الخالل العام او من الكلنكر بيع اي كمية 

 

وعلى الرغم من المنافسة الحادة باسوا  دولة االمدارات العربيدة المتحددة وأسدوا  شدمال السدلطنة وأسدوا  

 .زة للغاية يمتالتصدير اال أن الشركة حققت مبيعات وأرباح م

 

بالمقارنددة مددع  1034مليددون ع عمدداني خددالل عددام  04610عددة لتصددل الددى مجموإرتفعددت ايددرادات ال

% ، وهدل  االيدرادات متضدمنة 363بزيدادة بنسدبة بلغدت ، مليون ع عماني خدالل العدام الماضدي 01610

اليرادات الشركات التابعة وهي شركة بايونير لصناعة االسمنت باالمارات العربيدة المتحددة ، حيدث بلغدت 

خددالل العددام مليددون ع عمدداني  17630مليددون ع عمدداني بالمقارنددة مددع  .1863الل العددام ايراداتهددا خدد

مليون ع عمداني بالمقارندة مدع  3614بلغت ايراداتها خالل العام  حيث، وشركة ريسي للمالحة الماضي 

 3607ت ، وشركة ريبلك للمالحدة التدي حققدت ايدرادات بلغد خالل العام الماضي مليون ع عماني 3618

وهددل  ، مليددون ع عمدداني خددالل العددام الماضددي  3610بالمقارنددة مددع خددالل العددام مليددون ع عمدداني 

مقابددل  1034مليددون ع عمدداني خددالل عددام  4637اإليددرادات تمثددل اإليددرادات الصددافية بعددد تسددوية مبلددغ 

لشددركة األم والشددركات لعددام الماضددي عبددارة عددن المبيعددات البينيددة بددين اخددالل امليددون ع عمدداني  4603

مليدون  600..كما نشير الى أن ايرادات الشركة االم قد انخفضت بصورة  هامشية لتصل الى ، التابعة لها

 مليون ع عماني خالل العام الماضي . 7614.ع عماني خالل العام بالمقارنة مع 

 

٪ وهددي شددركة  300 تملددك  وقددد سدداهمت الشددركات التابعددة التددي تمتلكهددا شددركة ريسددوت لالسددمنت بنسددبة

لوجهدات تسدهيل عمليدات نقدل وترحيدل اإلسدمنت ريسى للمالحة وشركة ريبلك للمالحة مساهمة فاعلة فدي 

مختلفة  ، كما أن شركة بايونير لصدناعة االسدمنت الشدركة التابعدة التدي تمتلكهدا شدركة ريسدوت لالسدمنت 

 العربية المتحدة والسلطنة . تقوم بتسويب االسمنت في دولة اإلمارات ٪ 300 بنسبة تملك 

 

أن االسوا  الرئيسية للشركة االم هي االسوا  المحلية واسدوا  الديمن واسدوا  شدر  افريقيدا ، امدا بانسدبة 

، كمدا ان الشدركة االم تعتبدر الممدول  واسدوا  عمدانلشركة بايونير فهي اسوا  االمارات العربية المتحددة 

 واسوا  جنوب اليمن .لالسمنت باسوا  جنوب السلطنة  الرئيسي

 

 االرباح 

 

 106.1بالمقارنددة مددع خددالل الفتددرة مليددون ع عمدداني  10610بلغددت االربدداح قبددل الضددرائب للمجموعددة 

نتيجدة وهلا االنخفاض الهامشدي ، % 068بنسبة بلغت خالل العام الماضي  ، بانخفاض مليون ع عماني 

سواقها ، ولكن بزيدادة حجدم المبيعدات فدي االسدوا  االكثدر للمنافسة الحادة التي واجهتها الشركة في جميع ا

ربحية فقد تمكندت الشدركة مدن تقليدل ا ثدار السدالبة لحدد كبيدر ، كمدا أن اسدوا  االمدارات العربيدة المتحددة 

اغدرا  أسدوا  السدلطنة  هدانجدم عنمنافسة حادة مع توفر كميات كبيرة من االسمنت اكثر من الطلب  هتواج

االسمنت من منتجي  االسمنت بدولدة االمدارات العربيدة المتحددة وباسدعار منخفضدة أقدل بكميات كبيرة من 

كما أن اسوا  اليمن تواجه بعض المشداكل الناجمدة عدن االوضداع هنداك ، كمدا من االسعار السائدة هناك ، 

االسدوا   كما أن انخفاض اسعار النفط قد اثدر سدلباً علدى، أن اسوا  التصدير األخرى تواجه ايضاٍ منافسة 

 وأدى النخفاض االستثمارات في االورا  المالية .
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بالمقارنددة مددع 1034مليددون ع عمدداني خددالل عددام  14610بلغددت االربدداح قبددل الضددرائب للشددركة االم  

الشدركات التابعدة ، كما حققت  %.46بانخفاض بنسبة بلغت  1031مليون ع عماني خالل عام  .1.64

        مليددون ع عمدداني 4680اربدداح بلغددت  للمالحددة سددمنت وشددركة ريبلددكوهددي شددركة بددايونير لصددناعة اال

مليون ع عماني خدالل  0618مليون ع عماني و  46.4خالل العام مقابل مليون ع عماني  0687و 

مليددون ع  0601، بينمددا تكبدددت شددركة ريسددي للمالحددة خسددائر قليلددة بلغددت علددى التددوالي العددام الماضددي 

مليدون ع  0603ل العام بالمقارنة مدع االربداح التدي تحققدت خدالل العدام الماضدي التدي بلغدت عماني خال

 3617بالمقارندة مدع مليدون ع عمداني خدالل العدام  .364، كما ان ارباح الشركات الشقيقة بلغت عماني 

مليدون  3633بلدغ ، خالل العام استلمت الشركة االم نصديب اربداح مليون ع عماني خالل العام الماضي 

 .من اجمالي االرباح المبينة أعال من الشركات الشقيقة مليون ع عماني  3604بالمقارنة مع ع عماني 

مليدون ع  176.1مليدون ع عمداني مقابدل  17641بلغت االرباح بعد الضرائب للمجموعة خالل العام 

بلغددت االربدداح بعددد الضددرائب كمددا  %  .064بنسددبة بلغددت انخفدداض هامشددي بالماضددي عددام العمدداني خددالل 

مليدون ع عمداني خدالل  .1161بالمقارندة مدع 1034مليون ع عماني خدالل عدام 13611للشركة االم 

  .1031عام 

 

أدى الوضع االقتصادي العالمي إلى إفراز بعض العوامل التي اثرت سلباً على صدناعة االسدمنت بالمنطقدة 

المنافسدة وال زالت تلقي بظاللهدا ، وعلدى رأذ ذلدك الربحية خالل العام ، وأدت لتدني االسعار والكميات و

تمكندت ذلدك فقدد وعلدى الدرغم مدن ، منتجدي  االسدمنت بدولدة االمدارات العربيدة المتحددة قبل من مستمرة ال

ا سداعد ممأسوا  اليمن وغيرها من أسوا  التصدير ها في سو  جنوب السلطنة والشركة من تعزيز مبيعات

دة حجم المبيعات واالسعار المحققة األمر اللي مكن الشركة من التغلدب علدى العقبدات التدي أفرزهدا زيافي 

 الواقع االقتصادي الحالي .

 

 توزيع األرباح سياسة 

 

نتائج االداء المحققة ووضع السو  فضالً عن تقوم على اساذ التي تتبع الشركة سياسة توزيع االرباح 

 لتكوين احتياطي لمقابلة مختلف المتطلبات الداخلية والتطورات المستقبلية .توقعات المستثمرين والحاجة 

 

 االرباح التي تم توزيعها خالل الخمس سنوات الماضية كانت كاالتي :

 

 1000  1030  1033  1031  1031                      السنة

 نسبة توزيع االرباح من 

 %300  %300  %0.  %.7  %.7 رأذ المال المدفوع

 

فإن مجلس اإلدارة يتقدم باقتراحه ، في هل  البيئة الصعبة ضوء األداء المتميز اللي حققته الشركة في 

% من رأذ المال .7م بنسبة 1034على المساهمين عن العام المالي نقدية للجمعية العامة بتوزيع أرباحاً 

 المدفوع.

 

 أس المال التغير في ر
 

خالل العام قيد المراجعة لم تتم اي زيادة او تخفيض في رأذ المال المدفوع او اصدار سندات وال تعتزم 

 .اجراء اي تغيير خالل العام القادم حتى ا ن الشركة 

 

 نظرة مستقبلية

قطاع النفط الصناعية في التنمية راسخة فيما يتعلب باالستثمارات في مجال وبخطى ثابته السلطنة تتقدم 

ذات ا ثار السالبة ، فان ط التي تواجها أسعار النفط ووالقطاعات األخرى غير النفطية على الرغم الضغ
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تمثل سوف  .103المتضمنة بالخطة الخمسية المنتهية في العام الساسية في البنى ا الكبيرة االستثمارات 

وانشاء عدد ستة مطارات جديدة في غضون  متمثلة في مشروع خط السكة الحديد الوطني ،دافعاً كبيراً 

المنشآت السكنية والتصريح االخير بالنفقات على وأنشاء مشروع مدينة الميناء الصناعي  االعوام القادمة ،

يالحظ أن دولة االمارات قطاع االنشاءآت بصورة كبيرة ، كما  ، كل هلا من شأنه تعزيز والتجارية 

المحلية السوا  عاش اتر في االعوام القادمة مما يبعث االمل على أنالعربية كللك تسير بخطى نحو التطو

وازدياد وازدهار الطلب على في اسوا  اليمن ومن المتوقع كللك تحسين االوضاع  في السلطنة ،

االسمنت بمجرد زوال المشاكل السياسية واالجتماعية وعلية من المرجح أن يؤثر ذلك ايجابيا على الشركة 

 .باألمارات العربية المتحدة بارتفاع نسبة الطلب المحلي التابعة لها الشركة االم و

بما ءآت معدل الطلب لمواد االنشاتلقائياً سوف يزداد فمع طرح عدد من المشاريع االنشائية على الخارطة 

ت وبينما يزداد الطلب لإلسمن، واالمارات العربية المتحدة  واليمين  السلطنةفي ذلك االسمنت في كل من 

قبل موردي االسمنت كميات كبيرة من اإلسمنت بأسعار منخفضه من ضخ من المتوقع استمرار فالسلطنة ب

بدولة االمارات العربية المتحدة لبعض الوقت على الرغم من احتمال تحسن االسعار والطلب بدولة 

 0االمارات العربية المتحدة 

حسن تل اً وبعض االسوا  بشر   افريقيا نظر اليمنأسوا  من المتوقع ازدهار حركة الطلب في كل من 

ظلت أسوا  التصدير الخيار ، وقد االقتصادية في تلك البلدان نتيجة النخفاض اسعار النفط المؤشرات 

الممكن للشركة لمواصلة نموها ، وعليه فإن الشركة ستسعى جاهدة الستكشاف أسوا  جديدة وتوسيع 

 في بعض االقتصاديات. قاعدة التسويب لتتواكب مع زيادة الطلب

 

دوالر  1، ليصبح .103اعتباراً من اول يناير من قبل الحكومة  خفض الدعم عن الغاز الطبيعيتم كما 

بمضاعفة وذلك وحدة حرارية كل مليون دوالر امريكي ل .36وحدة الحرارية بدالً عن كل مليون امريكي ل

مكن أن من الم، واالسمنت والقدرة على المنافسة  هلا االمر سيكون له تاثير كبير على رفع تكلفةو، السعر

تكون ا ثار اخف لو تم تطبيب خفض الدعم على مراحل بدالً من تطبيقه دفعة واحدة ، حيث أن الطاقة 

 .تعتبر عنصر جوهري في تكاليف االنتاج وسيكون لها تاثير كبير ربما يؤدي لرفع االسعار 

، وعلى الشركة اتخاذ ة الشاحنات تؤدي لزيادة تكلفة الترحيل كما أن القيود المفروضة على تحديد حمول

 .التدابير الالزمة حيال هلا االمر في العام القادم 

إن المبادرات العديدة الرامية لخفض تكاليف االنتاج الى جانب التوزيع االمثل لالسمنت مع االخل في 

ية ستساهم في تعزيز استراتيجية الشركة االعتبار حصة السو  والربحية من شانه إعطاء دفعة اضافية قو

خالل السنوات القادمة ، ومع هل  الموجهات الداخلية فان الشركة تامل في تخفيف وتحقيب النمو المنشود 

 .الضغوط البعد مدى 

 التوسعات  

 

 ..103يجري العمل في انشاء محطة الدقم ومن المؤمل ان ينتهي خالل عام 

 

لخفض وذلك جهاز شحن االسمنت آلياً  فقد تم استيراد االنتاج فض تكاليف نتيجة للمبادرات الرامية لخ

توفير  سيساهم ذلك فيسهيل وسرعة تحميل السفن التي تحمل اسمنت الشركة للشمال ، وتكلفة الشحن وت

 المزيد من المرونة في السنوات القادمة .

 

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

 قدر من االسمنت وبالسرعة المطلوبة. وذلك لتعبئة اكبرلصناعة االسمنت 
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التدابير لتحسين وسائل تتم بعض و بشركة بايونير لصناعة االسمنت ،تطوير المبرد العمل في كما يجري 

أنه المساهمة في تقليل وهلا من شلصناعة االسمنت  بايونيرشركة االنتاج في كل من الشركة االم و

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

 نتاجية اكبر .في تحقيب امن المرونة مزيد مما يتيح 

 

 االستثمار 

 

من وقت تة بالبنوك بايداع النقدية الفائضة كودائع ثاباالم وشركة بايونير لصناعة االسمنت تقوم الشركة 

    الخر .

  

 العاملين  
 

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

أجل ترقية األداء ، كما تحرص على تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية لتحقيب التنمية البشرية 

زت الشركة خالل العام على زيادة عدد ساعات التدريب داخل الشركة المستدامة ، ومن أجل ذلك فقد رك

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

 .بجانب اشتراك عدد كبير منهم في برامج التدريب الداخلية 

 

فة وخلب بيئة تنافسية فقد قامت الشركة بتطبيب ومن أجل تحقيب فوائد أكبر بين وحدات المجموعة المختل

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

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

   مختلفة حسب متطلبات العمل بالشركة . من المواطنين على مستويات

 

 المسئولية االجتماعية

  

تدرك الشركة مسئوليتها تجا  المجتمع وأهمية الحفاظ على البيئة ، حيث أن أحد المبادى األساسية لشركتكم 

هو الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث ، ومن هلا المنطلب فقد عملت الشركة ومنل نشأتها على 

فظة على البيئة وتسعى دائماً لرفع كفاءة أجهزتها ومعداتها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية المحا

رصدت مبلغ البيئة ، ولتفعيل دور الشركة في االخل بأحدث المستجدات في تقنية الحفاظ على البيئة فقد 

اللي تنص عليه المعايير معتبر للبدء في اتخاذ اجراءآت اضافية لتقليل مستوى التلوث دون المستوى 

  .الدولية وذلك بتطبيب أحدث التقنيات 

 

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

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

 

بالدعم المالي لمختلف المسائل والقضايا ة الشركة لتحمل مسؤولياتها االجتماعية ، فقد تعهدت وفي مبادر

دعم مشاركة االدعاء العام بمهرجان صاللة السياحي ، دعم فعاليات مهرجان االجتماعية من ضمنها 

فال صاللة السياحي ، دعم تطوير قسم الصحة النفسية بمستشفى السلطان قابوذ ، دعم مركز االط

المعاقين ، تبرع السر الموظفين المتوفين ، بناء مساكن لبعض االسر ذات الدخل المحدود باالضافة 

مبلغ قدر   1034، إذ بلغ اجمالي التبرعات خالل عام للتبرعات االخرى للمنشآت االجتماعية وغيرها 

 ماني(.ع عثمانمائة وعشرون ألف ووثالثون  تسعةوثالثمائة ع عماني )  1106810
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  الرقابة الداخلية
 

إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يجري تقييمه بشكل منتظم من قبل فريب التدقيب الداخلي وكللك من قبل  

 االدارة .

 

  ميثاق تنظيم الشركات
 

تمتثل الشركة لقانون تنظيم الشركات ، كما أن تقرير الحوكمة فضالً عن تقرير مناقشات االدارة 

 تها تفيد وتؤكد بوضوح اداء الشركة والتزامها .وتحليال

 

  شــكر وتقديــر
 

وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ، أنتهز هل  الفرصة ألتقدم بخالص 

الشكر والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوذ بن سعيد المعظم حفظه هللا وحكومته 

هم المتواصل للصناعة ،  كما أتقدم بالشكر والتقدير للمساهمين األعزاء لثقتهم الغالية التي الرشيدة لدعم

أولوها لنا على الدوام ؛ ولعمالئنا الكرام والبنوك ومؤسسات التمويل ؛  وللعاملين بالشركة لروح  الحماذ 

 والتفاني واإلخالص في العمل .

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

                                                                               
 لشيخ /أحمد بن علوي بن عبدهللا آل إبراهيما

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                               

 


