شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132

الشركة األم

إيضاح

رأس
المال
لاير عماني

عالوة
إصدار
لاير عماني

احتياطي
استبدال
أصول
لاير عماني

احتياطي
قانوني
لاير عماني

احتياطي
اختياري
لاير عماني

أرباح
محتجزة
لاير عماني

اإلجمالي
لاير عماني

في  1يناير 4112
الدخل الشامل:

41.111.111

11.254.371

4.444.447

1.427.544

4.154.212

45.123.394

115.474.214

الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

-

-

-

-

-

41.114.974

41.114.974

11.254.371

4.444.447

1.427.544

4.154.212

()15.111.111( )15.111.111
141.415.213
71.231.343

معامالت مع المالكين:
توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام
في  11ديسمبر 4112

- 13
41.111.111

في  3يناير 5132
الدخل الشامل:

51.111.111

31.624.371

4.444.447

1.467.244

4.125.616

73.633.343

353.412.613

الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

-

-

-

-

-

57.132.514

57.132.514

-

-

-

-

-

()32.111.111( )32.111.111

51.111.111

31.624.371

4.444.447

1.467.244

4.125.616

معامالت مع المالكين:
توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام
في  13ديسمبر 5132

13

اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من  3إلى  54تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتان  1و. 4

31.347.176

311.991.436

شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 5132

رأس
المال
لاير عماني

عالوة
إصدار
لاير عماني

احتياطي
قانوني
لاير عماني

احتياطي
استبدال
أصول
لاير عماني

احتياطي
اختياري
لاير عماني

أرباح
محتجزة
لاير عماني

المجمعة

في  1يناير 4112
الدخل الشامل:

41.111.111

11.254.371

4.444.447

1.427.544

4.154.212

79.511.511

149.417.151

الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

-

-

-

-

-

47.244.147

47.244.147

معامالت مع المالكين:
توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام

-

-

-

-

-

()15.111.111

()15.111.111

في  11ديسمبر 4112

41.111.111

11.254.371

4.444.447

1.427.544

4.154.212

91.919.431

124.141.441

في  3يناير 5132
الدخل الشامل:
الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

51.111.111

31.624.371

4.444.447

1.467.244

4.125.616

93.919.431

365.141.551

-

-

-

-

-

51.921.931

51.921.931

معامالت مع المالكين:
توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام
في  13ديسمبر 5132

51.111.111

إيضاح

13

13

31.624.371

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من  3إلى  54تشكل جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المجمعة وللشركة األم
تقرير مراقب الحسابات المستقل  -الصفحتان  1و. 4

4.444.447

1.467.244

4.125.616

اإلجمالي
لاير عماني

()32.111.111( )32.111.111
363.137.311 97.391.291

