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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  ن للجمعية العامة العادية للشركة ،يالثالثوخامس الالسنوي 

المدققة باإلضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية السنوية متضمنـاً البيانات المالية 

 م .1035ديسمبر  13 في

 

 :المالي  األداءعمليات التشغيل ولقاء الضوء على إ

 

 اإلنــتـاج :

 

 15831مليغغون طغغن مغغن الكلنكغغر و  15555ة ريسغغوت لمسغغمنت بلغغإ إجمغغالي إنتغغاع مجموعغغ المجموعةةة :

مليغغون طغغن مغغن  157.1طغغن مغغن الكلنكغغر و  151.0مغغ  عغغام بالمقارنغغة الخغغال  مليغغون طغغن مغغن االسغغمنت 

رتفغ  اكمغا %  8505 بنسغبة بلتغت انتغاع الكلنكغر رتفغ  ا قدبناءاً على ذلك ف ،الماضي عام الخال  االسمنت 

 .على التوالي % .351 انتاع االسمنت بنسبة بلتت

 

 15157و من الكلنكغر مليون طن  153.3بلإ إنتاع الشركة األم من خال  مصنعها بصاللة  الشركة األم :

من مليون طن  15172 ومن الكلنكر مليون طن  .1508بالمقارنة م  عام الخال  من االسمنت مليون طن 

 انخفغغا  فغغي انتغغاع الكلنكغغر و% 2588لتغغت بنسغغبة بزيغغادة تغغم إنتاجهغغا خغغال  العغغام الماضغغي أي باالسغغمنت 

 % في انتاع االسمنت. 0571بنسبة بلتت 

 

 351.2 في حين بلإ إنتغاع شغركة بغايونير لصغناعة اإلسغمنت بغرأم الخيمغة كميغة قغدر ا الشركة التابعة :

 35103بالمقارنغة مغ  خغال  العغام مغن اإلسغمنت مليون طغن  .3525من الكلنكر وكمية قدر ا  مليون طن 

زاد ،  وقغد الماضي عام المن اإلسمنت والتي تم إنتاجها خال  مليون طن  35188و ون طن من الكلنكر ملي

% بالمقارنغغة مغغ  العغغام  .25انتغغاع االسغغمنت بنسغغبة بلتغغت زاد كمغغا % 31557إنتغغاع الكلنكغغر بنسغغبة بلتغغت 

  .الماضي 

 

 المبيـعــات :

 

مليغون طغن  15838كميغة قغدر ا عغام الخغال   بلإ إجمالي مبيعات مجموعة ريسوت لمسمنت المجموعة :

زيغادة ب الماضغي عغام المغن االسغمنت خغال  مليغون طغن  15832بالمقارنغة مغ  كميغة قغدر ا  ، إلسمنت من 

 .  %0530بنسبة بلتت 

   

مغن اإلسغمنت مليون طغن  ..151بلتت مبيعات الشركة األم من خال  مصنعها بصاللة قد و الشركة األم :

بانخفغا  بنسغبة بلتغت م الماضغي العغاخغال  األسغمنت مغن 15213ارنة مغ  الكميغة البالتغة بالمقعام الخال  

15.7% . 
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ن مليون طغ 35252مبيعات بلتت عام الخال  حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت  كما الشركة التابعة :

 .% 25.0لتت بنسبة بزيادة بمن األسمنت خال  العام الماضي  مليون طن 351.0اإلسمنت بالمقارنة م  

 

 اإليرادات واألرباح:

 

مليون  .251.ليون لاير عماني بالمقارنة م  م 25.8.المجموعة إيرادات بلتت خال  العام  المجموعة :

 15505، فيمغا بلتغت األربغاح قبغض الضغريبة  %0523بنسبة بلتغت زيادة بالماضي عام اللاير عماني خال  

انخفغا  بنسغبة بلتغت بخغال  العغام الماضغي ون لاير عمغاني مليغ .1051مليون لاير عماني بالمقارنغة مغ  

بالمقارنغغة مغغ   عغغام مليغغون لاير عمغغاني خغغال  ال 1.521الغغى اربغغاح التشغغتيض انخفضغغت ، كمغغا % 37557

نتيجغة لزيغادة  ذلغكو ، %.3151بنسغبة بلتغت انخفغا  بالماضغي عغام الخغال  مليون لاير عمغاني  10527

 . 1035  يناير من او اعتباراً سعر التاز الطبيعي 

 

مليغغون لاير  17521مليغغون لاير عمغغاني خغغال  العغغام  بالمقارنغغة مغغ   105.5بلتغت االربغغاح بعغغد الضغغرا ب 

 . %115.1بنسبة بلتت انخفا  بالماضي عام الخال  عماني 

 

لحغادة مغن جانغب مغوردي اإلسغمنت بدولغة اإلمغارات فغي االسغعار اعلى الغرمم مغن المنافسغة  الشركة األم :

 تبلتغات ة المتحدة باالضافة إلى تقلبات أسواق التصدير ،  فقد تمكنت الشغركة األم مغن تحقيغي إيغرادالعربي

مليون لاير عماني خال  العام الماضي بنسبة  ..5.. م بالمقارنة عام مليون لاير عماني خال  ال 5551.

 .% 1538 بلتتانخفا  

 

بالمقارنغغغة مغغغ  عغغغام الخغغغال  ن لاير عمغغغاني مليغغغو13511للشغغغركة االم كمغغغا بلتغغغت األربغغغاح قبغغغض الضغغغريبة 

 .% 18551بنسبة بلتت رتفاعاً مسجلة بذلك ا  العام الماضي مليون لاير عماني والتي تحققت خال12510

 .لصناعة اإلسمنتأساساً لالرباح المستلمة من الشركة التابعة و ي شركة بايونير ه الزيادة تعود و ذ

 

مليغون 13511بالمقارنة م  العام مليون لاير عماني خال  .1751الم للشركة االضريبة بعد بلتت األرباح 

 . % 18523بنسبة بلتت رتفاعاً مسجلة بذلك ا  العام الماضي لاير عماني والتي تحققت خال

 

مليون  1.518مبيعات  بلتت عام الخال   ذا وقد حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت  الشركة التابعة :

كمغغا ،  %15.8بنسغغبة بلتغغت زيغغادة بلاير عمغغاني خغغال  العغغام الماضغغي  .1853نغغة مغغ  لاير عمغغاني بالمقار

  .258مليغون لاير عمغاني مقابغض 55.2أرباحغاً بلتغت فتغرة الخغال  حققت شركة بايونير لصناعة اإلسغمنت 

الرمم من المنافسة الحغادة التغي % على 35512بنسبة بلتت زيادة خال  العام الماضي بمليون لاير عماني 

 تواجهها الشركة باالسواق المحلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة واسواق السلطنة.

 

كما أن الشركتان التابعتان و ي شركة ريبلغك للمالحغة وشغركة ريسغي للمالحغة  :تابعة األخرى الشركات ال

يغون لاير مل 3527مليغون لاير عمغاني و  35.1ايغرادات بلتغت واللتان تقومان بخدمات الشغحن ، قغد حققتغا 

مليون لاير عماني خال  العام الماضي  3512مليون لاير عماني و  35.7عماني خال  العام بالمقارنة م   

 على التوالي .

 

مليغون لاير عمغاني  .0511 ريبلك للمالحة وشركة ريسي للمالحةكما بلتت االرباح بعد الضرا ب لشركة 

مليغغون لاير عمغغاني  058.7 اربغغاح بلتغغت  م مقابغغضمليغغون لاير عمغغاني علغغى التغغوالي خغغال  العغغا 05050و 

 على التوالي خال  العام الماضي .مليون لاير عماني  0501وخسارة بلتت 

 

مليغون  .352مليون لاير عمغاني خغال  العغام بالمقارنغة مغ   3508رباح الشركات الشقيقة ااجمالي  كما بلإ

مليغون لاير  315512نصيب أرباح بلإ ركة االم الشخال  العام استلمت لاير عماني خال  العام الماضي ، 
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 .31557و غذه االربغاح متضغغمنة ،  العغام الماضغيمليغون لاير عمغاني خغغال   3515بالمقارنغة مغ  عمغاني 

الشركة الشقيقة مليون لاير عماني من  058.7شركة بايونير والشركة التابعة و ي مليون لاير عماني من 

  مليون لاير عماني خال  العام الماضي .  3533شركة المكال باليمن مقابض و ي 

 

امغا  ، وشغرق افريقيغاسغواق الغيمن أم  ي االسواق المحليغة وألساسية للشركة األسواق األاكما نشير الى ان 

تعتبغر ، ويونير فغان اسغواقها االساسغية  غي اسغواق االمغارات العربيغة المتحغدة واسغواق السغلطنة ابالنسبة لب

 . اليمن جنوب سواق باالضافة الالشركة االم المورد األساسي ألسواق جنوب السلطنة 

 

 توزيع األرباح سياسة 

 

تتب  الشركة سياسة توزي  االرباح التي تقوم على اسام نتا ج االداء المحققة ووض  السوق فضالً عن 

 تطلبات الداخلية والتطورات المستقبلية .توقعات المستثمرين والحاجة لتكوين احتياطي لمقابلة مختلف الم

 

 االرباح التي تم توزيعها خال  الخمس سنوات الماضية كانت كاالتي :

 

 1030  1033  1031  1031 1032               السنة

  

 نسبة توزي  االرباح من 

 %300  %300  %50  %75  %75        رأم الما  المدفوع

 

فإن مجلس اإلدارة يتقدم باقتراحه ، في  ذه البيئة الصعبة حققته الشركة ضوء األداء المتميز الذي في 

% من رأم الما  50م بنسبة 1035على المسا مين عن العام المالي نقدية للجمعية العامة بتوزي  أرباحاً 

 المدفوع.

 

 التغير في رأس المال 
 

المدفوع او اصدار سندات وال تعتزم  خال  العام قيد المراجعة لم تتم اي زيادة او تخفيض في رأم الما 

 الشركة حتى اآلن اجراء اي تتيير خال  العام القادم .

 

 نظرة مستقبلية 

إن المبادرات العديدة الرامية لخفض تكاليف االنتاع الى جانب التوزي  االمثض لالسمنت م  االخذ في 

سا م في تعزيز استراتيجية الشركة إعطاء دفعة اضافية قوية ست ااالعتبار حصة السوق والربحية من شانه

وتحقيي النمو المنشود خال  السنوات القادمة ، وم   ذه الموجهات الداخلية فان الشركة تامض في تخفيف 

 الضتوط البعد مدى .

كما تركز االدارة دوماً على االسواق الحيوية وتعمض جا دة على تطوير قدراتها في االسواق التنافسية 

العامض االساسي في تحقيي النجاح حيث انها تمثض ة على تجويد عمليات التشتيض تركز بصورة مستمر

التركيز على تحقيي وفي السعي االدارة المستمر ، وللشركة إدارة فعالة واداء تشتيلي عالي وسوف تستمر 

 التشتيض . عمليات جودةالتطور وقيمة عالية لمسا ميها لضمان استدامة 
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 التوسعات 
 

شقيقة بالمشاركة م  شركة برواقو لالسمنت شركة كر أنه قد تم االنتهاء من اجراءآت تأسيس الجدير بالذ

توريد من أجض وذلك ، % من رأم ما  الشركة 53بالصوما  بنسبة مشاركة تبلإ في بربره ودة دالمح

 .االسمنت خال  محطة التوزي  المقترحة  ناك 

 

تنمية ، مما سيسا م في االمداد المتواصض لالسمنت  وذلك لتسهيض العمض في انشاء محطة الدقموجاري 

 وتطوير المنطقة .

 

طن  350التشتيلية  تبلإ طاقتها بصاللةبمصن  الشركة اضافية دوارة تعبئة  ةماكينتخطط الشركة لتركيب 

قدر من االسمنت  لتعبئة اكبر، وتعمض على تحميض اكيام االسمنت بالشاحنات تلقا ياً وذلك في الساعة 

  لسرعة المطلوبةوبا

 

 سعتهاتبلإ بمصن  الشركة بصاللة االمرا  كما تم االنتهاء خال  العام من اضافة صومعة متعددة 

تبلإ  شركة بايونيربمصن  أخرى اضافة صومعة يجري العمض على طن متري ، كما الف  10 التخزينية

، و ذا من شأنه .103ال  عام من المتوق  االنتهاء من انشاء ا خطن متري و الف 31 سعتها التخزينية

 زيادة السعة التخزينية وتحقيي المرونة الكبر قدر من االنتاجية .

 

بصاللة ، ومن  المتذي للمصن  لتاز اخال  العام الحالي قامت الشركة االم بتوقي  اتفاقية لتطوير محطة 

متر مكعب من التاز الف  20وعند ا ستحصض الشركة على ، .103المتوق  ان يكتمض المشروع في مايو 

بحوالي االضافية على ضوء موافقة وزارة النفط والتاز ، و ذا من شأنه زيادة الطاقة االنتاجية لالسمنت 

 طن متري في العام . الف310 – 310

 

 االستثمار 
 

تقوم الشركة االم وشركة بايونير لصناعة االسمنت بايداع النقدية الفا ضة كودا   ثابتة بالبنوك من وقت 

 .   لالستفادة باكبر قدر ممكن من  ذه االيداعاتالخر 

 

 العاملين  
 

تسعى الشركة دا ماً للبحث عن الكوادر الفنية المؤ لة واأليدي العاملة المتخصصة في مجا  العمض من 

أجض ترقية األداء ، كما تحرص على تدريب وتطوير وتأ يض الكوادر الوطنية لتحقيي التنمية البشرية 

، جموعة من الموظفين للتدريب في المعا د المختلفة داخض وخارع السلطنة موقد تم ارسا  ة ، المستدام

 .التدريب داخض الشركة برامج على زيادة عدد فترة ركزت الشركة خال  الكما 

 

 المسئولية االجتماعية

  

ادى األساسية لشركتكم تدرك الشركة مسئوليتها تجاه المجتم  وأ مية الحفاظ على البيئة ، حيث أن أحد المب

وتسعى دا ماً  بما يتماشى م  المعايير الدولية لحماية البيئة ، و الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث 

 .لرف  كفاءة أجهزتها ومعداتها 

 

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

 .الطالب تحت توجيه واشراف المسئولين التنفيذيين الكسابهم الخبرات العملية المطلوبة  لتدريب
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  الرقابة الداخلية
 

إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يجري تقييمه بشكض منتظم من قبض فريي التدقيي الداخلي وكذلك من قبض  

 االدارة .

 

 شكر وعرفان

 

النيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ؛  أنتهز  ذه الفرصغة ألتقغدم بخغال  وفي الختام وباألصالة عن نفسي وب

الشكر والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة حفظه هللا وحكومته الرشيدة لدعمهم المتواصض للصناعة ،  

الكغرام كما أتقدم بالشكر والتقدير للمسا مين األعزاء لثقتهم التالية التي أولو ا لنا على الغدوام ،  ولعمال نغا 

 والبنوك ومؤسسات التمويض وللعاملين بالشركة لروح الحمام والتفاني واإلخالص في العمض .

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 
 

 

 آل إبراهيم علوييوسف بن أحمد بن 

 رةرئيس مجلس اإلدا                                                                              


