
 

 

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

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

               

       احتياطي        الشركة األم  

   أرباح  احتياطي  استبدال  احتياطي  عالوة  رأس  

 اإلجمالي  محتجزة  اختياري  أصول  قانوني  إصدار  المال  

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

               

 151.412.613  71.631.343  4.125.616  1.467.244  4.444.447  11.624.371  51.111.111  5112يناير  1في  

               لدخل الشامل:ا 

 57.132.514  57.132.514  -  -  -  -  -  لربح وإجمالي الدخل الشامل للعاما 

               

               عامالت مع المالكين:م 

(12.111.111)  -  -  -  -  -  وزيعات أرباح مدفوعة خالل العام ت    (12.111.111)  

 111.991.416  31.347.176  4.125.616  1.467.244  4.444.447  11.624.371  51.111.111  5112ديسمبر  11في  

               

               

 311.991.236  31.327.176  2.156.616  1.267.522  2.222.227  31.652.371  61.111.111  6132يناير  3في  

               الدخل الشامل: 

 32.213.531  32.213.531  -  -  -  -  -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام 

               
               معامالت مع المالكين: 

(31.111.111)  -  -  -  -  - 13 توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام    (31.111.111)  

  361.269.396   91.515.256  2.156.616  1.267.522  2.222.227  31.652.371  61.111.111  6132ديسمبر  13في  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

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

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم )تابع( 
 6132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

   منسوبة لمالكي الشركة األم  مجّمعة ال

 

 إيضاح
 رأس
 المال

 
 عالوة
 إصدار

 احتياطي 
 قانوني

  احتياطي

 استبدال
 أصول

احتياطي 
 اختياري

 أرباح 
 اإلجمالي محتجزة

 

حقوق غير 
 اإلجمالي مسيطرة 

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

 165.141.551 - 165.141.551 91.919.431 4.125.616 1.467.244 4.444.447 11.624.371 51.111.111  5112يناير  1في 
           الدخل الشامل:

 الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام
 - - - - - 51.921.911 51.921.911 - 51.921.911 

معامالت مع المالكين:
           

توزيعات أرباح مدفوعة خالل 
 - - - - -  العام 

  
(12.111.111)     (12.111.111)  

                    
- 

    
(12.111.111)  

 5112ديسمبر  11في 
 

51.111.111 11.624.371 4.444.447 1.467.244 4.125.616 97.391.291 163.117.111 - 163.117.111 

           
 363.137.311 - 363.137.311 97.391.591 2.156.616 1.267.522 2.222.227 31.652.371 61.111.111  6132يناير  3في 

           
           الدخل الشامل:

(61.712)  61.716.136  61.716.136 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام  61.731.113 
           

           معامالت مع المالكين:
(736) - - - - -  تعديل على حقوق غير مسيطرة  (736)  551 (669)  

حقوق من قبل مساهمة رأسمالية 
 غير مسيطرة

 
- - - - - - - 93.111 93.111 

توزيعات أرباح مدفوعة خالل 
 العام

13 
- - - - - (31.111.111 )  (31.111.111 )  - (31.111.111)  

مع الحقوق  المعامالتإجمالي 
 غير المسيطرة

 
- - - - - (31.111.736 )  (31.111.736 )  93.551 (9.916.669)  

 6132ديسمبر  13في 
 

61.111.111 31.652.371 2.222.227 1.267.522 2.156.616 313.262.365  353.751.125  76.367 353.365.636 

 


