
  
  ١١/٥/٢٠١٤التاريخ 

  تقرير مجلـس اإلدارة 
  

  المحترمين            مساهمي الشرآة...  األخوة األفاضل 
 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،
  

  )ش م ع ع(البيانات المالية الغير مدققة لشرآة ريسوت لإلسمنت 
  ٤٢٠١ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

الموقف المالي وأداء   أود أن أطرح بين أيديكم        ) ش م ع ع   (آة ريسوت لألسمنت    نيابة عن مجلس إدارة شر    
   .٢٠١٤ مارس ٣١الشرآة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  :لبيئة االقتصادية واألداءنظرة عامة ل
  

ات المتحدة االمر                  ل الوالي ة مث صاديات متقدم دريجيًا في وجود إقت وًة ت المي يكتسب ق ة  إن االقتصاد الع يكي
ين                      ة من حيث الفجوة ب و ، ولكن تظل المخاطر ماثل يًال نحو النم ومنطقة اليورو االساسية والتي تظهر م
االنتاج والطلب وآذلك انخفاض التضخم في بعض االقتصاديات المتقدمة ، وال زالت السوق الناشئة والتي                 

ور الداخلي      اني من بعض االم المي تع و الع ي النم سي ف ساهم الرئي د الم ع  تع ستقر م ة ، ومن المحتمل أن ت
اج    ع االنت ل أن يرتف ن المحتم ه م ا أن ي الماضي القريب ، آم ق ف ا تحق ة بم و مقارن ي النم اع بطيء ف ارتف

دل  ن مع المي م ام % ٣الع ي ع ا ف ى ٢٠١٣آم ام % ٣٫٦ ال ارة ٢٠١٤خالل ع م التج ين أن حج ي ح  ، ف
ن  ع م د يرتف ة ق ى % ٣العالمي رة % ٤٫٣ال ا. خالل نفس الفت ل أن من أم ن المحتم شرق االوسط فم ة ال طق

، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في         % ٤٫٥يستقر النمو في االمارات العربية المتحدة في معدل حوالي          
نفط                    % ٥السلطنة الى    د المحتمل بانخفاض أسعار ال رة ، ولكن سيظل التهدي حسب توقعات الموازنة االخي

رًا في              د يحدث أث ذي ق ى تخفيض               قائمًا ، االمر ال دوره عل ذي سيوثر ب ًا ، ال دي الموجود حالي ائض النق  الف
  .االنفاق العام 

  

اق الضخم                            ًا باالنف يتأثر إيجابي اون الخليجي س شييد في دول مجلس التع وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع الت
ا                  ود قيمته ناد عق ام الجاري اس ون  ٤٠  المخطط له في المستقبل القريب ، آما تم في الربع االول من الع  بلي

ام        ١٥٠دوالر في دول مجلس التعاون الخليجي ، ومن المرجح ان يصل المبلغ إلى               ة الع ون دوالر بنهاي  بلي
ة              ود بقيم ناد عق ع إس رة ومن المتوق ون دوالر خالل   ٢٠الحالي ، آما أن العراق تشهد موجة تنموية آبي  بلي

سية في دول   العام ، وقد تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من ذلك ، فضالً    عن العديد من المشاريع الرئي
ام                         رة في ع اك فرص آبي إن هن  ٢٠١٤مجلس التعاون الخليجي والتي لم يكشف النقاب عنها بعد ، بالتالي ف

  .آما هو الحال في الفترات القادمة 
  

اع العق       تقرار القط سياحة واس اع ال ي قط و ف ي النم ًا ف دثت حراآ د اح د ق ة المتح ارات العربي اري إن االم
سلطنة      دة بال شاريع الجدي ن الم دد م اك ع ة أخرى هن ن ناحي واردة ، م مالية ال دفقات الرأس ي الت اع ف وارتف
الفوائض                         ة ب رة مدعوم ات بدرجة آبي ادة النفق ة االساسية وساهمت في زي ة البني ادرات تنمي عززت من مب

ام                       ام خالل ع اق الع دل االنف ع مع ع أن يرتف ه فمن المتوق سبته     ٢٠١٤النفطية ، وعلي ا ن ا   % ٥بم % ٢٤منه
دل                    و بمع ع أن ينم شييد فمن المتوق ا أن         % ٦آاستثمارات متعلقة بالمشاريع ، أما قطاع الت ام ، آم خالل الع

سياحية                        ة االساسية ال شاريع البني واني وم دن الم دة وم ة والمطارات االضافية الجدي سكك الحديدي خطوط ال
  . ي قدمًا في السنوات القادمةستوفر مزيدًا من الدعم لقطاع المقاوالت والمض

ع          ذلك خالل الرب ام الماضي وآ ة الع ي نهاي ة االساسية ف ى البني ام عل اق الع د الناتجة من االنف اال أن الفوائ
كامل ، نتيجة الستمرار المنافسة من قبل مصدري االسمنت من       لاالول من العام الجاري قد ال يستفاد منه با        



يث أن مشروعات التنمية هناك غير قادرة حتى اآلن على استيعاب الطاقة            دولة االمارات العربية المتحدة ح    
ع االول        االنتاجية المحلية األمر الذي نتج عنه ضغط شديد على الطلب واالسعارباسواق السلطنة خالل الرب
د اظهرت تحسنًا خالل                       يمن ق ر أن أسواق ال ة ، غي ى حجم المبيعات المحلي ر عل ا اث من العام الحالي ، مم

د                ال ا ودول اخرى ق فترة ، آما أن استراتيجية الشرآة الهادفة لتوسيع قاعدة االسواق في اليمن وشرق أفريقي
ة      ذه البيئ ي ظل ه يمن ، وف واق ال ي اس ه الخصوص ف ى وج شرآة ، وعل ادة صادرات ال ي زي اهمت ف س

  .ت التي تمتلكها التنافسية ، فإن ترآيز الشرآة على آفاءاتها الداخلية قد أدى لالستفادة من المميزا
  

رة     بالنظر لما ورد أعاله فإن الشرآة قد         ة للمجموعة ،           بذلت جهودًا آبي ة التحديات بصورة فعال في مواجه
   .تحسين مبيعاتها في االسواق المتنوعة وتحقيق ارباح آبيرة  وتمكنت من

     

 :اإلنــتـاج 
  

ة  ٢٠١٤ مارس   ٣١شهر المنتهية في     بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل فترة الثالثة أ           آمي
درها           ٨٥٧٫٥٣٣قدرها   ة ق ة مع            ٩٨٢٫٣٨٤طنًا من الكلنكر وآمي ًا من اإلسمنت بالمقارن  ٧٩٠٫٨٣٠ طن

ام            ٩٩١٫٨٥٨طنًا من الكلنكر و      رة من ع ا خالل نفس الفت م إنتاجه ًا من اإلسمنت والتي ت د    ٢٠١٣ طن وق
  % .١ نتاج االسمنت بنسبة بلغتآما انخفض ا% ٨بنسبة بلغت زاد انتاج الكلنكر 

  

ًا من الكلنكر    ٥٤٥٫١٠٢وقد بلغ إنتاج الشرآة األم عن الفترة قيد المراجعة من خالل مصنعها بصاللة        طن
ام الماضي أي ب                  ٥٣٨٫٦٣٩بالمقارنة مع    رة من الع ادة   طنًا من الكلنكر تم إنتاجها خالل نفس الفت سبة  زي بن

ة       ٦٢٩٫٤٢٨،  آما أنتجت آمية قدرها       % ١بلغت   ة البالغ  ٦٢٩٫٣٤٢ طنًا من اإلسمنت بالمقارنة مع الكمي
ام       ن ع رة م س الفت الل نف منت خ ن اإلس ًا م ادة ٢٠١٣طن ام     أي بزي ن الع ة م رة المقابل ن الفت شية ع هام

  . الماضي
  

درها               ة ق ة آمي ًا من الكلنكر    ٣١٢٫٤٣١ في حين بلغ إنتاج شرآة بايونير لصناعة اإلسمنت برأس الخيم  طن
ة مع       ٣٥٢٫٩٥٦درها  وآمية ق  ًا من الكلنكر و    ٢٥٢٫١٩١ طنًا من اإلسمنت بالمقارن ًا  ٣٦٢٫٢٢٤  طن  طن

سبة بلغت   زاد ،  وقد ٢٠١٣من اإلسمنت والتي تم إنتاجها خالل نفس الفترة من عام          % ٢٤إنتاج الكلنكر بن
ا أن توقف    % ٣آما انخفض انتاج االسمنت بنسبة بلغت    بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ، آم

آما أن انتاج االسمنت متناسب مع  مصنع شرآة بايونير الغراض الصيانة قد أثر سلبًا على انتاج الكلنكر ،      
   .آمية المبيعات خالل الفترة 

  

  :المبيـعــات 
  

رة الثال              سوت لإلسمنت خالل فت ة في         بلغ إجمالي مبيعات مجموعة ري ة أشهر المنتهي  ٢٠١٤ مارس    ٣١ث
ين المجموعة و         طنًا من اإلسمنت     ٩٩١٫٤٨٧آمية قدرها    شترآة ب تبعاد المبيعات الم د اس ًا  ٧٫٣٨٤بع  طن

ام     ١٫٠٢٠٫٩٠٧بالمقارنة مع آمية قدرها  من الكلنكر ،     رة من ع  ٢٠١٣ طنًا من االسمنت خالل نفس الفت
ة في                 ، آما لم يتم بيع    % ٢بنسبة بلغت   انخفاض  ب ة أشهر المنتهي رة الثالث  ٣١ أي آمية من الكلنكر خالل فت

  . ٢٠١٣مارس 
    

ًا من اإلسمنت       ٦٥٠٫٩٧٩وبلغت مبيعات الشرآة األم من خالل مصنعها بصاللة             ًا  ٧٫٣٨٤ و طن من   طن
ة    ٢٠١٤ مارس ٣١الكلنكر خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في    ة البالغ ًا  ٦٧٣٫٩١٩بالمقارنة مع الكمي  طن

  % .٢بانخفاض بنسبة بلغت من األسمنت خالل نفس الفترة من العام الماضي 
  

 مبيعات  ٢٠١٤ مارس ٣١وقد حققت شرآة بايونير لصناعة اإلسمنت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  طنًا من األسمنت خالل نفس الفترة من العام          ٣٦٩٫٨٠٠طنًا  من اإلسمنت بالمقارنة مع        ٣٥٥٫٠٤٥بلغت  
ة   % ٤بانخفاض بنسبة بلغت   اضي  الم ، آما  لم يتم بيع أي آمية من الكلنكر خالل فترة الثالثة أشهر المنتهي

  .الفترة المقابلة من العام الماضيو٢٠١٤ مارس ٣١في 
  

  
  :اإليرادات واألرباح

  

ة في            ة أشهر المنتهي رادات بلغت   ٢٠١٤ مارس  ٣١حققت مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل فترة الثالث  إي
ام         ٢٥٫٢٢ليون ريال عماني بالمقارنة مع      م ٢٤٫٨٢ رة من ع اني خالل نفس الفت ال عم ون ري  ٢٠١٣ ملي



ة     ين المجموع شترآة ب ات الم تبعاد المبيع د اس اض ببع ت  انخف سبة بلغ ل   % ٢بن اح قب ت األرب ا بلغ ، فيم
ادة          ٩٫١٣ مليون ريال عماني بالمقارنة مع        ٩٫٢٢الضريبة   اني بزي ال عم ون ري شية بال  ملي ة مع   هام مقارن

ن   ة م سبة للمجموع شغيل بالن اح الت ا زادت ارب ام الماضي ، آم ن الع ة م رة المقابل ال ٨٫٩٧الفت ون ري  ملي
سبة              ٩٫٦١عماني خالل الفترة الماضية لتصل الى        ادة بن ة بزي د المراجع  مليون ريال عماني خالل الفترة قي

ت  شدة       % ٧بلغ ض ب د انخف تثمارات ق سوقية لالس ة ال ر أن القيم ل      ، غي اح قب ى االرب لبًا عل ر س ا أث مم
  .الضرائب

  

ارات            ة اإلم وأود اإلشارة إلى أنه على الرغم من المنافسة السعرية الحادة من جانب موردي اإلسمنت بدول
راد مبيعات                          شرآة األم من تحقيق إي د تمكنت ال العربية المتحدة باالضافة إلى تقلبات أسواق التصدير ،  فق

ذي تحقق خالل           ١٨٫١٧ معني خالل الفترة بالمقارنة      مليون ريال عما   ١٧٫٨٩بلغ   اني وال  مليون ريال عم
ضريبة        % ١٫٥   بلغتانخفاض   أي بنسبة    ٢٠١٣نفس الفترة من العام الماضي       ل ال ،  آما بلغت األرباح قب

ة            ٧٫٥٣للشرآة االم    اح البالغ اني والتي         ٨٫٠ مليون ريال عماني وذلك بالمقارنة مع األرب ال عم ون ري  ملي
ذلك ا     ٢٠١٣ققت خالل نفس الفترة من العام الماضي         تح سبة بلغت     نخفاضًا    مسجلة ب ود   ي، و  % ٦بن ذا  ع ه

ى        االنخفاض   ة             في األرباح المحققة خالل الفترة إل تثمارات في االوراق المالي سوقية لالس ة ال انخفاض القيم
د ارتفع                شغيل ق اح الت سبة  بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، غير أن ارب ى    % ١ت بن دل عل ا ي مم

  .الكفاءة التشغيلية 
  

 مبيعات  ٢٠١٤ مارس  ٣١هذا وقد حققت شرآة بايونير لصناعة اإلسمنت خالل الثالثة أشهر المنتهية في            
ال  ٧٫٤٩ مليون ريال عماني وذلك بعد تسوية المبيعات بين المجموعة بالمقارنة مع     ٧٫١٦صافية بلغت     ري

  .٢٠١٣ام الماضي عماني خالل نفس الفترة من الع
  

 أرباحًا بلغت  ٢٠١٤ مارس ٣١آما حققت شرآة بايونير لصناعة اإلسمنت خالل الثالثة أشهر المنتهية في            
ل  ١٫٥٤ اني مقاب ال عم ون ري ا   ١٫١٥ملي ي تواجهه ادة الت سة الح ن المناف الرغم م اني ب ال عم ون ري   ملي

  .اسواق السلطنةالشرآة باالسواق المحلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة و
  

دمات    ان بخ ان تقوم ة واللت سي للمالح رآة ري ة وش ك للمالح ان وهي شرآة ريبل شرآتان التابعت ا أن ال آم
ى         ٠٫٠٧ مليون ريال عماني وخسائر بلغت        ٠٫٢٣الشحن ،  قد حققتا أرباحًا بلغت         اني عل ال عم ون ري  ملي

سي للمالحة          ٢٠١٤ مارس ٣١التوالي  وذلك عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في           ، وتعود اسباب خسارة ري
ام الماضي                      رة من الع  ٢٠١٣العمال الصيانة التي تمت خالل الفترة ، وقد حققت الشرآتان خالل نفس الفت

  . مليون ريال عماني على التوالي ٠٫٠٧خسائر بلغت  مليون ريال عماني و٠٫٠٥أرباحًا بلغت 
  

  :شكر وعرفان
 

دم بخالص                وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبال      ذه الفرصة ألتق نيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ؛  أنتهز ه
ه   م حفظه اهللا وحكومت عيد المعظ ن س ابوس ب سلطان ق ة ال ا حضرة صاحب الجالل ان لموالن شكر والعرف ال
ة التي                  تهم الغالي ساهمين األعزاء لثق دير للم شكر والتق دم بال ا أتق صناعة ،  آم الرشيدة لدعمهم المتواصل لل

روح الحماس                       أولوها ل  شرآة ل املين بال ل وللع وك ومؤسسات التموي رام والبن ا الك نا على الدوام ،  ولعمالئن
  .والتفاني واإلخالص في العمل 

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،
  
  

  أحمد بن علوي بن عبداهللا آل إبراهيم/الشيخ 
   رئيس مجلس اإلدارة                                                                      
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