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 تقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها

 
الخامس والثالثين طرح بين أيديكم التقرير السنوي أن تإدارة شركة ريسوت لألسمنت )ش م ع ع( يسر 

 م .1015ديسمبر  11المدققة عن السنة المالية المنتهية في السنوية متضمنـاً البيانات المالية 

 

 النشاط الرئيسي للشركة :
 

م بنناعة وبي  االسمنت والكننكر سوا  مباشرة أو عبر مططاتها بنطار ومسق  فضال تقوم الشركة اال

مبيعاتها خالل شركتها الشقيقة باليمن ، وتنتج الشركة االم مختنف انواع االسمنت متضمنة االسمنت عن 

متنك الشركة وت، البورتالندي العادي ،االسمنت المقاوم لنكبريتات ،أسمنت أبار النف  وأسمنت البوزوالنا 

% 100االم مننعاً مكتمالً ومعداً إعداداً كامال بنالله ،كما أن لديها ثالثة شركات تابعة بنسبة حيازة  

وهي شركة بايونر لنناعة االسمنت برأس الخيمة باإلمارات العربية ،وشركة ريسى لنمالحة )اس أيه( 

 .وشركة ربينك لنمالحة )إس إيه( 

 

  بايونر لإلسمنت هو منن  مكتمل يقوم بانتاج وبي  االسمنت بدولة وتجدر االشارة الى أن منن

االمارات العربية المتطدة وبأسواق التندير . أما ريسى و ربينك فهما شركتان مالحيتان تعمالن عنى  

توزي  االسمنت لنمططات ، عالوة عنى ما سبق فأن لنشركة شركتان شقيقتان وهما الشركة العمانية 

% من رأسمالها وتعمل في مجال الخرسانة المسنطة الجاهزة 50تي تساهم فيها الشركة بنسبة البرتغالية ال

ومنتجات االسمنت االخرى ، وشركة المكال ريسوت لنتجارة والنناعة وهي شركة استثمارية باليمن 

 % من راسمالها ، وتعمل في مجال بي  االسمنت الذي تنتجه الشركة االم .94تمتنك الشركة نسبة 

 

 فرص التوسع والمخاطر :

 

تسعى الشركة دوما عنى تطقيق التوس  والتطديث المتواصل لنمطافظة عنى ازدهار أعمالها وانشطتها من 

 أجل تطقيق انتاجية عالية . 

 

وتبذل الشركة جهدا مقدرا لنبطث عن جمي  الخيارات الممكنة لتقنيل التكاليف االخرى لنتطكم في الوض  

 0بقدر االمكان 

 

     نتائج المالية :ال

 

قطاع االنشا ات نتجة لالنفاق العام ، اال أن المنطقة النمو المطرد في أغنب االحيان في عنى الرغم من 

اسعار في الوض  االقتنادي العالمي فضالً عن االنخفاض الناتجة عن ضغوط تعاني من البنفة عامة 

 0النف  مؤخراً 

 

في االسواق منطوبة باالضطرابات االجتماعية والسياسية باليمن البد من القول بأن هنالك منافسة حادة 

كما ان كميات االسمنت المتدفقة باستمرار نتيجة لنطاقة االنتاجية الزائدة عن الطاجة باألمارات العربية 

وحجم المبيعات في قد اثر عني االسعار العربية المتطدة المتطدة وانخفاض االسعار في دولة االمارات 

جتهاد مال السنطنة بنفة خاصة . وعنى الرغم من  ذلك فان المجموعة قد عمنت بكل جد  وااسواق ش
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اقنى حد نطنول عنى لم و ذلك عبر زيادة حجم المبيعات لتخطى  و مواجهة هذه التطديات خالل العا

 فوائد .من الممكن 

 

 

 نمجموعة كاالتي :وكمية المبيعات ليرادات االكانت  1015خالل عام  

 

      1015  1019 
 منيون ر.ع منيون ر.ع      

 

     33.44  35.51  الشركة األم ) شركة ريسوت لإلسمنت(

     18.13  14.18    شركة بايونير لإلسمنت

     1.19  1.91    شركة ريسي لنمالحة

     1.41  1.41    شركة ريبنك لنمالحة

    (9.11)  (1.51)   تسوية المبيعات بين المجموعة

     49.14  849.3   مالي إيرادات المجموعةإج

 

 % .0.91زادت ايرادات المجموعة بنسبة بنغت 

 

 كمية المبيعات التي تطققت كاالتي :

      1015  1019 
 طنمنيون  طن منيون       

 

     1.93  1.11  الشركة األم ) شركة ريسوت لإلسمنت(

     1.14  1.95    شركة بايونير لإلسمنت

     (0.09)  -   المبيعات بين المجموعةتسوية 

     1.81  1.81   المجموعة مبيعاتإجمالي 

 

 األرباح :

 

منيون لاير عماني خالل  14.91منيون لاير عماني مقابل  15.94بنغت االرباح االجمالية لنمجموعة  

 %.10العام الماضي بانخفاض بنسبة بنغت 

 

منيون لاير عماني خالل العام  10.91ن لاير عماني مقابل منيو 13.91 لنمجموعة بنغت أرباح التشغيل

 .% 11.13بانخافض بنسبة بنغت  الماضي

 

منيون لاير عماني لنعام 10.14منيون لاير عماني مقابل  15.05قبل الضرائب لنمجموعة األرباح  بنغت

 الماضي . 

 

منيون لاير  11.91قابل منيون لاير عماني م 10.45صافي أرباح بعد الضرائب بنغ المجموعة حققت 

 .%11.31بنسبة بنغت انخفاض بعماني خالل العام الماضي 

 

أعيد تجمي  البيانات المالية من أجل عرضها بطريقة افضل ، وليس هناك أي تاثير عنى صافي االرباح او 

 صافي موجودات الشركة .
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 ملخص نتائج األداء خالل الخمس سنوات الماضية 
 ()منيون لاير عماني 

 5102 5102 5102 5105 5100 

 81.81 41.80 41.14 49.14 49.38 المبيعات

 10.111 18.55 10.59 10.91 13.91 أرباح التشغيل

 11.815 11.91 11.00 11.19 18.33 األرباح النقدية

 11.091 11.00 10.31 10.14 15.05 األرباح قبل الضرائب

 19.494 19.50 11.51 11.91 10.45 األرباح بعد الضرائب

 101.901 111.11 114.39 191.03 198.01 صافي اإلستطقاق

 35.149 31.00 58.00 99.50 15.03 القروض

 0.104 0.151 0.135 0.131 0.191 ر.ع -العائد النقدي لنسهم

 0.015 0.111 0.118 0.111 0.105 ر.ع –العائد عنى السهم 

 %50 %15 %15 %15 %50 نسب توزي  األرباح %

      

 (بآالف األطنان)    اإلنتاج بآالف األطنان

 1.184 1.514 1.181 1.140 1.555 كننكر

 1.105 1.118 1.104 1.131 1.811 اسمنت

      المبيعات بآالف األطنان

 1.108 1.151 1.118 1.118 1.819 األسمنتمبيعات 

 541 35 51 13 9 الكننكرمبيعات 
 

: األسمنتالطلب على   

 

في السلطنة نتيجة لبعض المستجدات والمبادرات التي قامت بها  ام إرتفع الطلب على االسمنتخالل الع
ار ، و لكن نتيجة الطاقة االنتاجية الزائدة بدولة االمارات العربية المتطدة االمر الذي أدى الستمرالحكومة 

تدفق كميات كبيرة من االسمنت بأسعار منخفضة مما زاد من حدة التنافس لنمنتجين المطنيين . غير أن 

شكل كبير، باالنشطة اإلنشائية  ذات المستوى العالي بالمنطقة الوسطى و الجنوبية  ادت لتطسين الوض  

 .عوبات الموجودة هناكنننتيجة لحجم مبيعات االسمنت باليمن فقد انخفض التندير بالنسبة لقطاع 

 

 :اإلنتـاج 

 

 -م :1015فيما يني تفاصيل إنتاج اإلسمنت والكننكر خالل عام 

 /طن متريلنكرك  /طن متريسمنتإ     

              1015            1019   1015  1019 

 1.084.908 1.140.819 1.119.130 1.151.018   الشركة االم

 1.100.848 1.131.514 8.1151.18 1.955.341   شركة بايونير

 1.140.103 1.559.131 1.131.185 1.811.110   االجمالي

   

 التسويق :

المتدفقة من دولة االمارات االسمنت ظنت الشركة تواجه منافسة حادة بأسواق شمال السنطنة جرا  كميات 

االجتماعية باليمن  الى ذلك حدوث االضطرابات السياسية ومضافا  العربية المتطدة  وبأسعار منخفضة

لعام في احجم مبيعاتها من هامشي اقل بشكل تطقيق مبيعات وعنى الرغم من ذلك استطاعت الشركة 
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ي  االمارات فنأى عن  المنافسة  فملم تكن باالخرى كما تالحظ ايضاً أن اسواق التندير  ،الماضي 

الى المنافسة  ولقد استمرت بايونير   مما ادىعن الطنب كميات زائدة  من االسمنت  جدالعربية المتطدة تو

 . في مبيعاتها  باألمارات العربية بأسعار  تنافسية

هذا الطد بل عمنت جاهدة عنى تتب  الفرص لخنق اسواق جديدة لتعزيز مبيعاتها  دلم تقف الشركة عن

 .مجموعة الشامنة ، وعنى العموم فان الفترة المقبنة تبشر بتوفير فرص افضل لن

 

مليون  ..84من االسمنت بالمقارنة مع  مليون طن 84.1عات الشركة االم في األسواق المحلية بلغت مبي
مليون طن من االسمنت تم استيرادها من  0..4.، وتتضمن المبيعات المحلية السابق  في العام طن

شركة مليون طن من االسمنت خالل العام الماضي ، بينما بلغت مبيعات ال 0..4.شركة بايونير مقابل 
 مليون طن خالل العام الماضي . 4910.مليون طن بالمقارنة مع  4100.في أسواق التصدير 

 
مليون لاير عماني خالل العام  8411.ارتفعت قيمة مبيعات الشركة االم في االسواق المحلية الى 

مليون  10400مليون لاير عماني ، بينما بلغت مبيعات الشركة في أسواق التصدير  8411.بالمقارنة مع 
 مليون لاير عماني خالل العام الماضي . 17400لاير عماني بالمقارنة مع 

 
منيون طن من االسمنت   1.959العام مبيعات بنغت حققت شركة بايونير لنناعة اإلسمنت خالل كما 

 1.03منيون طن من االسمنت خالل العام الماضي ، من ضمن هذه الكميات تم بي   1.140بالمقارنة م  

منيون طن تم بيعها في اسواق السنطنة خالل  0.418نيون طن في اسواق السنطنة خالل العام مقابل م

 18.13منيون لاير عماني مقابل  14.18العام الماضي  ، وقد بنغت ايرادات شركة بايونير خالل العام  

 منيون لاير عماني خالل العام الماضي .

 

 .عمالها بنورة صطيطة أمواصنة الشركة من أجل عات اآلجنة يتم التركيز دوماً عنى سياسة ضب  المبي

 

 االحتياطيات واألرباح المحتجزة 

 

  خالل العام لاير عماني منيون  119.53لينل إلى  إجمالي االحتياطيات واألرباح المطتجزةرتف  ا

لالرباح نتيجة ، وذلك %5.94بزيادة بنسبة بنغت لاير عماني لنعام الماضي منيون  108.30بالمقارنة م  

 . التي تطققت لنمجموعة 

 

 القروض 

 

منياون لاير  15.03 والمجموعاة بالنسابة لنشاركة االم 1015فاي نهاياة عاام  القاروضرصايد بنغ إجماالي 

عناى قارض الشاركة حنانت خاالل العاام ،  خالل العام الماضي منيون لاير عماني  99.50مقابل  عماني

  .فائدة عالية الوتم استخدامه في سداد القروض دة منخفضة بفائمنيون لاير عماني  11.115بمبنغ 

 

 التدفق النقدي 
 

تم استثمار كما  ،في االحتياجات الفعنية وتم توظيفه عام تم التطكم في السيولة النقدية بنورة أفضل خالل ال

هاياة العاام بنغ رصايد الودائا  الجال نوودائ  عند الطنب ، جل ألالفائض النقدي بنورة مستمرة في ودائ  

بنغ نعام الماضي ، كما لمنيون لاير عماني  15منيون لاير عماني مقابل  11.501نشركة االم مبنغ وقدره ل

منيون  3.11منيون لاير عماني مقابل  1.109مبنغ شركة بايونير لنناعة االسمنت لودائ  الجل رصيد ال

  عناد الطناب باالبنوك وهاي تشاكل جاز  مان نعام الماضي ، كما أن الشركات الشقيقة لها ودائلاير عماني ل

 النقد وما في حكم النقد بالقوائم المالية .
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 ألصول للسهمصافي ا

 

 مقاباال  لاير عماااني لنسااهم 0.190 ليناال إلااى  1015خااالل العااام المااالي صااول لنسااهم ألصااافي ارتفاا  ا

 .خالل العام الماضيلاير عماني لنسهم  0.110

 

 توزيع حصة األرباح
 

فانن مجناس اإلدارة يتقادم باقتراحاه لنجمعياة العاماة ، مجموعاة الهاا التاي حققتالممتاازة النتائج عنى ضو  و

 . %  من رأس المال المدفوع50م  بنسبة 1015عنى المساهمين عن العام المالي نقدية بتوزي  أرباح 

 

 تقرير تنظيم وإدارة الشركة 

 

قرير من مدققي الطسابات يؤكدون فيه التزام م  تاالم مرفق تقرير منفنل عن تنظيم وإدارة الشركة  

 الشركة التام بما جا  في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات النادر من الهيئة العامة لسوق المال .   

 

 شــكر وتقديــر 

 

وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضا  مجنس اإلدارة ،  انتهز هذه الفرصة ألتقدم بخالص 

ان لموالنا حضرة صاحب الجاللة السنطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه هللا وحكومته الشكر والعرف

الرشيدة لدعمهم المتواصل لننناعة ، كما أتقدم بالشكر والتقدير لنمساهمين األعزا  لثقتهم الغالية التي 

شركة لروح الطماس أولوها لنا عنى الدوام ؛  ولعمالئنا الكرام والبنوك ومؤسسات التمويل ؛  ولنعامنين بال

 والتفاني واإلخالص في العمل .

 

 والسالم عنيكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 

                                                                                 

  علوي آل ابراهيم يوسف بن أحمد بن 

 رئيـس مجلــس اإلدارة


