تقرير مجلـس اإلدارة
المحترمين

األخوة األفاضـل… مساهمي الشـركة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

نيابة عن مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت (ش م ع ع) أود أن أرحب بكم بمناسبة انعقاد االجتماع
السنوي السابع والثالثين للجمعية العامة العادية للشركة  ،حيث أطرح بين أيديكم التقرير السنوي متضمنـا ً
البيانات المالية السنوية المدققة باإلضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2017م .
إلقاء الضوء على عمليات التشغيل واألداء المالي :
اإلنــتـاج :
المجموعة  :بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ريسوت لإلسمنت  2.967مليون طن من الكلنكر و  2.913مليون
طننن مننن االسننمنت خننال العننام بالمقارنننة مننع  3.308مليننون طننن مننن الكلنكننر و  3.759مليننون طننن مننن
االسمنت خال العام الماضي  ،بناءا ً على ذلك فقد انخفض انتاج الكلنكر بنسبة بلغنت  % 10كمنا انخفنض
انتاج االسمنت بنسبة بلغت  %22على التوالي .
الشركة األم  :بلغ إنتاج الشركة األم من خال مصنعها بصاللة  1.677ملينون طنن منن الكلنكنر و 1.739
مليون طن من االسمنت خال العام بالمقارنة مع  1.984مليون طن من الكلنكر و  2.359مليون طنن منن
االسمنت تم إنتاجها خال العام الماضي أي بانخفاض بنسبة بلغت  %16في انتاج الكلنكر  %26في انتناج
االسمنت.
الشركة التابعة  :في حين بلنغ إنتناج شنركة بنايونير لصنناعة اإلسنمنت بنرأة الخيمنة كمينة قندر ا 1.290
مليون طن من الكلنكر وكمينة قندر ا  1.174ملينون طنن منن اإلسنمنت خنال العنام بالمقارننة منع 1.324
مليون طن من الكلنكنر و  1.400ملينون طنن منن اإلسنمنت والتني تنم إنتاجهنا خنال العنام الماضني  ،وقند
انخفض إنتاج الكلنكر بنسبة بلغت  %3كما انخفض انتاج االسمنت بنسبة بلغت  % 16بالمقارننة منع العنام
الماضي .
المبيـعــات :
المجموعة  :بلغ إجمالي مبيعات مجموعة ريسوت لإلسنمنت خنال العنام كمينة قندر ا  2.937ملينون طنن
من إلسمنت  ،بالمقارنة مع كمية قدر ا  3.711مليون طن من االسنمنت خنال العنام الماضني بانخفناض
بنسبة بلغت . %21
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الشركة األم  :وقد بلغت مبيعات الشركة األم من خال مصنعها بصاللة  1.819ملينون طنن منن اإلسنمنت
خال العام بالمقارننة منع الكمينة البالغنة  2.374ملينون طنن منن األسنمنت خنال العنام الماضني بانخفناض
بنسبة بلغت  ، %23كما تم بيع  0.015مليون طن من الكلنكر خال العام .
الشركة التابعة  :كما حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت خال العام مبيعات بلغت  1.163ملينون طنن
من اإلسمنت بالمقارننة منع  1.400ملينون طنن منن األسنمنت خنال العنام الماضني بانخفناض بنسنبة بلغنت
. %17
اإليرادات واألرباح:
المجموعة  :خال العام بلغت إيرادات المجموعة  71.87مليون لاير عماني بالمقارننة منع  92.59ملينون
لاير عماني خال العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت  ، %22نسبة النخفاض كمية المبيعات في األسواق
المحلية نتيجة للمنافسة الحادة واسواق التصدير نتيجة النخفاض المبيعات في اسنواق الشنركة بناليمن حينث
فقدت الشركة بعض مناطق تسويقها ناك نتيجة لالوضاع المضطربة.
فيما بلغت األرباح قبل الضريبة  8.03مليون لاير عماني بالمقارنة منع  22.90ملينون لاير عمناني خنال
العام الماضي بانخفناض بنسنبة بلغنت  ، %65كمنا انخفضنت اربناح التشنغيل للمجموعنة النى  6.72ملينون
لاير عمنناني خننال العننام بالمقارنننة مننع  22.41مليننون لاير عمنناني خننال العننام الماضنني بانخفنناض بنسننبة
بلغت . %70
أن تراجننع السننوق (بنسننبة  ،)٪21وانخفنناض أسننعار البيننع المحققننة ،وانخفنناض اإلنتنناج وارتفنناع التكننالي
الناتجننة عننن ارتفنناع تكلفننة الطاقننة ،وتكلفننة المننواد الخننام وتكننالي الصننيانة قنند أثننرت فنني النتننالم الماليننة
للمجموعة .
تاثرت تكلفة الطاقة بشكل كبير  ،حيث ارتفع متوسط تكلفة الكهرباء بالنسبة للشركة االم من  0.016رع/ك
وة الى  0.027رع /ك و ة اي بنسبة زيادة بلغت حوالي  %69بما يعاد  1.698ملينون لاير عمناني ،
كما ارتفعت تكالي الغاز بالنسبة للشركة االم بنسبة  %3بمنا يعناد حنوالي  0.272ملينون لاير عمناني ،
اما بانسبة للشركة التابعة و ي شركة بايونير فقد ارتفع سعر الفحم الذي يستخدم في االنتاج منن  70دوالر
للطن المتري الى  82دوالر للطن المتري بما يعاد  0.914ملينون لاير عمناني خنال الفتنرة وذلنك نتيجنة
الرتفاع االسعار عالمياً ،باالضافة النخفاض مناجم الحجنر الجينري باالمنارات العربينة المتحندة وجورجينا
بمبلغ  415ال لاير عماني و  463ال لاير عماني على التوالي .
ارتفاع تكالي المواد الخنام بمنا يعناد  0.270ملينون لاير عمناني ويرجنع ذلنك أساسنا إلنى تكنالي التعاقند
الخارجي لترحيل وحفر الحجر الجيري والطفلي نتيجة لبعند موقنع المحجنر  ،كمنا ارتفعنت تكلفنة الصنيانة
بمبلغ  412أل لاير عماني بسبب أنشطة الصنيانة الرليسنية التني نفنذت خنال السننة الحالينة لخنط االنتناج
الثالث.
اضافة لذلك انخفضت القيمة السنوقية لنالوراق المالينة بحنوالي  373الن لاير عمناني بالمقارننة منع الفتنرة
المقابلة من العام الماضي  ،غير ان ذه الزيادة في التكلفة قند تنم تعويضنها منن االربناح المحصنلة منن بينع
الشركة الشقيقة و ي الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات االسمنت المحدودة.
بلغت االرباح بعد الضرالب للمجموعة  5.81مليون لاير عماني خال العام بالمقارننة منع 20.71ملينون
لاير عماني خال العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت . %72

2

وذلك نتيجة لالسباب الموضحة اعاله باالضافة النى تعنديل قنانون ضنريبة الندخل وذلنك بزينادة النسنبة منن
 %12الى  %15مما ادى لزيادة الضريبة وزينادة التزامنات الضنرالب الملجلنة بمبلنغ  0.794ملينون لاير
عمنناني والتنني ادت بنندور ا الننى زيننادة مخصننخ الضننرالب خننال الفتننرة الحاليننة  ،حيننث بلننغ مخصننخ
الضرالب للفترة  2.213مليون لاير عماني بالمقارنة مع  2.186مليون لاير عماني عن الفترة المقابلة منن
العام الماضي على الرغم من انخفاض االرباح .
الشركة األم  :على النرغم منن المنافسنة الحنادة فني االسنعار منن جاننب منوردي اإلسنمنت بدولنة اإلمنارات
العربية المتحدة باالضافة إلى تقلبات أسواق التصدير  ،فقد تمكنت الشنركة األم منن تحقينق إينرادات بلغنت
 49.89مليون لاير عماني خال العام بالمقارنة مع  65.80مليون لاير عماني خال العنام الماضني بنسنبة
انخفاض بلغت . %24
كمنننا بلغنننت األربننناح قبنننل الضنننريبة للشنننركة االم  8.41ملينننون لاير عمننناني خنننال العنننام بالمقارننننة منننع
18.81ملينننون لاير عمننناني والتننني تحققنننت خنننال العنننام الماضننني بانخفننناض بنسنننبة بلغنننت  . %55و نننذا
االنخفاض يعود أساسا ً لالسباب الموضحة أعاله.
بلغت األرباح بعد الضريبة للشنركة االم 6.27ملينون لاير عمناني خنال العنام بالمقارننة منع 16.64ملينون
لاير عماني والتي تحققت خال العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت . %62
الشركة التابعة  :ذا وقد حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت خال العام مبيعات بلغت  23.17ملينون
لاير عمنناني بالمقارنننة مننع  27.98لاير عمنناني خننال العننام الماضنني بانخفنناض بنسننبة بلغننت  ، %17كمننا
حققنت خننال الفتننرة أرباحنا ً بلغننت  2.29مليننون لاير عمنناني مقابننل  4.71مليننون لاير عمنناني خننال العننام
الماضي بانخفاض بنسبة بلغت  ، %51.4نتيجة لالسباب الموضحة أعاله.
الشركات التابعة األخرى  :كما أن الشركتان التابعتان و ي شركة ريبلنك للمالحنة وشنركة ريسني للمالحنة
واللتننان تقومننان بخنندمات الشننحن  ،قنند حققتننا ايننرادات بلغننت  1.92مليننون لاير عمنناني و 1.13مليننون لاير
عماني خال العام بالمقارنة مع  1.69مليون لاير عماني و  0.55مليون لاير عماني خال العام الماضني
على التوالي .
كما بلغت االرباح بعد الضرالب لشركة ريبلك للمالحة  0.02مليون لاير عماني خال الفترة مقابنل أربناح
بلغت  0.17مليون لاير عماني للفترة المقابلة من العام الماضي  ،كما حققت شركة ريسني للمالحنة خسنارة
بلغننت  0.24مليننون لاير عمنناني خننال العننام مقابننل خسننارة بلغننت  0.92مليننون لاير عمنناني خننال العننام
الماضي .
كما بلغ اجمالي ارباح الشركات الشقيقة  0.295مليون لاير عماني خال العام بالمقارنة مع  0.159مليون
لاير عماني خال العام الماضي.
ذا وقد حققت المجموعة ارباحا ً بلغت  1.112مليون لاير عماني نتيجة لبيع احدى الشركات الشقيقة و ني
الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات االسمنت المحدودة خال الربع الربع الثالث من عام .2017
كما نشير الى ان األسواق األساسية للشركة األم ي االسواق المحلينة وأسنواق النيمن وشنرق افريقينا  ،امنا
بالنسبة لبا يونير فنان اسنواقها االساسنية ني اسنواق االمنارات العربينة المتحندة واسنواق السنلطنة  ،وتعتبنر
الشركة االم المورد األساسي ألسواق جنوب السلطنة باالضافة السواق جنوب اليمن .
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سياسة توزيع األرباح
تتبع الشركة سياسة توزيع االرباح التي تقوم على اساة نتالم االداء المحققة ووضع السوق فضالً عن
توقعات المستثمرين والحاجة لتكوين احتياطي لمقابلة مختل المتطلبات الداخلية والتطورات المستقبلية .
االرباح التي تم توزيعها خال الخمس سنوات الماضية كانت كاالتي :
2016

2015

السنة

نسبة توزيع االرباح من
%65
رأة الما المدفوع

%50

2014
%75

2013
%75

2012
%50

عليه فإن مجلس اإلدارة يتقدم باقتراحه للجمعية العامة بتوزيع أرباحا ً نقدية على المسا مين عن العام
المالي 2017م بنسبة  %29من رأة الما المدفوع.
التغير في رأس المال
خال العام قيد المراجعة لم تتم اي زيادة او تخفيض في رأة الما المدفوع او اصدار سندات وال تعتزم
الشركة حتى اآلن اجراء اي تغيير خال العام القادم .
نظرة مستقبلية
إن المبادرات العديدة الرامية لخفض تكالي االنتاج الى جانب التوزيع االمثل لالسمنت مع االخذ في
االعتبار حصة السوق والربحية من شانها إعطاء دفعة اضافية قوية ستسا م في تعزيز استراتيجية الشركة
وتحقيق النمو المنشود خال السنوات القادمة  ،ومع ذه التوجهات الداخلية فان الشركة تامل في تخفي
الضغوط البعد مدى .
تركز االدارة دوما ً على االسواق الحيوية وتعمل جا دة على تطوير قدراتها في االسواق التنافسية كما
تركز بصورة مستمرة على تحسين عمليات التشغيل حيث انها تمثل العامل االساسي في تحقيق النجاح
المستمر  ،وللشركة إدارة فعالة واداء تشغيلي عالي وسوف تستمر االدارة في السعي والتركيز على تحقيق
قيمة عالية لمسا ميها لضمان استدامة التطور وجودة عمليات التشغيل .
التوسعات
ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من مشروع الشركة األم لماكينة التعبئة الجديدة خال الربع األو من عام
.2018
كما أن شركة ريسوت لالسمنت (ش.م.ع.ع) وشركة عمان لالسمنت (ش.م.ع.ع) قد قامتا معا ً بتسجيل
شركة محدودة المسلولية بمسمى شركة الوسطى لالسمنت ش م م  ،حيث أن شركة الوسطى لالسمنت قد
وقعت عقد االنتفاع بارض المصن ع مع يئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم  ،وبموجب االتفاقية تم
تخصيخ مساحة قدر ا  500.000متر مربع (خمسمالة ال متر مربع) وذلك النشاء مصنع جديد
لالسمنت بمنطقة الدقم االقتصادية وذلك بعد االنتهاء من دراسة الجدوى.
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االستثمار
تقوم الشركة االم وشركة بايونير لصناعة االسمنت بايداع النقدية الفالضة كودالع ثابتة بالبنوك من وقت
الخر لالستفادة باكبر قدر ممكن من ذه االيداعات.
قامت الشركة ببيع نصيبها في احدى شركاتها الشقيقة و ي الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات االسمنت
المحدودة خال الربع الثالث من ذا العام .
العا ملين
تسعى الشركة دالما ً للبحث عن الكوادر الفنية المل لة واأليدي العاملة المتخصصة في مجا العمل من
أجل ترقية األداء  ،كما تحرص على تدريب وتطوير وتأ يل الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية البشرية
المستدامة  ،وقد تم ارسا مجموعة من الموظفين للتدريب في المعا د المختلفة داخل وخارج السلطنة ،
كما ركزت الشركة خال الفترة على زيادة عدد برامم التدريب داخل الشركة .
المسئولية االجتماعية
تدرك الشركة مسئوليتها تجاه المجتمع وأ مية الحفاظ على البيئة  ،حيث أن أحد المبادى األساسية لشركتكم
و الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة  ،وتسعى دالما ً
لرفع كفاءة أجهزتها ومعداتها .
من ناحية أخرى أصبحت الشركة مركزا ً تدريبيا ً للعديد من الملسسات التعليمية العالية والكليات التقنية
لتدريب الطالب تحت توجيه واشراف المسئولين التنفيذيين الكسابهم الخبرات العملية المطلوبة .
الرقابة الداخلية
إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يجري تقييمه بشكل منتظم من قبل فريق التدقيق الداخلي وكذلك من قبل
االدارة .
شكر وعرفان
وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ؛ أنتهز ذه الفرصنة ألتقندم بخنالخ
الشكر والعرفان لموالنا حضرة صاحب الجاللة حفظه هللا وحكومته الرشيدة لدعمهم المتواصل للصناعة ،
كما أتقدم بالشكر والتقدير للمسا مين األعزاء لثقتهم الغالية التي أولو ا لنا على الندوام  ،ولعماللننا الكنرام
والبنوك وملسسات التمويل وللعاملين بالشركة لروح الحماة والتفاني واإلخالص في العمل .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة
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