
  
  

  
    ع. ع. م. شرآة ريسوت لإلسمنت ش

                  
 ٢٠١٤  يونيو٣٠في ألول المنتهي نصف املخص االداء لل

  
  الموحدة  الشرآة األم  

  ٢٠١٤/ ٣٠/٦  
  ع.ر

٣٠/٦/٢٠١٣  
  ع.ر

٣٠/٦/٢٠١٤  
  ع.ر

٢٠١٣/ ٣٠/٦  
  ع.ر

نسبة 
  التغيير

%  
            

  %٢٫٣  ١٩٣٫٩٤٣٫١١٥  ١٩٨٫٤٧٨٫٢٧٩  ١٧٨٫٤٥٦٫٨٨٤  ١٧٨٫٧٠٥٫٣١٠  إجمالي الموجودات    

  %١١٫٥  ٧٧٫١٠٨٫٥٠٠  ٦٨٫٢٥٤٫١٩٧  ٧٣٫٣٠٥٫٣٨٧  ٦٥٫١٦٤٫٢١٢  إجمالي االلتزامات  

  %١١٫٥  ١١٦٫٨٣٤٫٦١٥  ١٣٠٫٢٢٤٫٠٨٢  ١٠٥٫١٥١٫٤٩٧  ١١٣٫٥٤١٫٠٩٨  صافي الموجودات 

  %١١٫٥  ع. ر٠٫٥٨٤  ع. ر٠٫٦٥١  ع. ر٠٫٥٢٦  ع.ر٠٫٥٦٨  *صافي الموجودات لكل سهم 

    %٢٩٠  %٣٣٣  %٢٦٩  %٢٦٧  **نسبة التداول  

  -  ٤٩٫٥٢٣٫٤٤٢  ٤٩٫٤٩٥٫٢٧٧  ٣٦٫٣٣٦٫١٩٨  ٣٥٫٦٠٥٫٦٠٤  المبيعات

  %٦٫٤  ١٧٫٢٤٣٫٦٢٤  ١٨٫٣٤٤٫٥٣٠  ١٤٫٥٢٧٫٢٧٢  ١٤٫٨٠٢٫٢٤٤  إجمالي الربح 

    %٣٤٫٨  %٣٧٫١  %٤٠  %٤١٫٦  هامش إجمالي الربح 

  %٦٫٧  ١٦٫٣٨٦٫٤٧٥  ١٧٫٤٨٣٫٥٢٩  ١٣٫٨٩٤٫٩٧٣  ١٥٫١٦٥٫١٦٦  صافي الربح قبل الضرائب

ا  امش ص ل  ه ربح قب في ال
   ***  الضرائب

٣٣٫١  %٣٥٫٣  %٣٨٫٢  %٤٢٫٦%    

  %٥٫٩  ١٤٫٧٢٣٫٤٧٥  ١٥٫٥٨٧٫٠٢٩  ١٢٫٢٣١٫٩٧٣  ١٣٫٢٦٨٫٦٦٦  صافي الربح بعد الضرائب

د     ربح بع افي ال امش ص ه
  ***  الضرائب

٢٩٫٧  %٣١٫٥  %٣٣٫٧  %٣٧٫٣%    

  ٥٫٤  ع. ر٠٫٠٧٤  ع. ر٠٫٠٧٨  ع. ر٠٫٠٦١  ع. ر٠٫٠٦٦  ****عائد السهم الواحد 
  

  . على عدد األسهم يونيو٣٠بقسمة صافي الوجودات في) القيمة الدفترية للسهم(يتم احتساب صافي الوجودات لكل سهم* 
  .يونيو٣٠تمثل نسبة التداول نسبة الموجودات المتداولة إلى االلتزامات  المتداولة في   **

  .يتم احتساب هامش صافي الربح بقسمة صافي الربح على المبيعات   ***
ة    ي  **** ي نهاي رة ف ن الفت ربح ع سمة صافي ال د بق سهم الواح د ال ساب عائ و٣٠تم احت هم  يوني دد األس ط ع ى متوس  عل

  المصدرة خالل الفترة

  

  

  

  

  ش                  ع. ع. م. رآة ريسوت لإلسمنت ش



  ٢٠١٤  يونيو٣٠آما في  قائمة المرآز المالي
  الموحدة  الشرآة األم    

 ٣٠/٦/٢٠١٣ ٣٠/٦/٢٠١٤ ٣٠/٦/٢٠١٣ ٣٠/٦/٢٠١٤ إيضاح  
 ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني    األصول  

            األصول غير المتداولة 
  ٤٥٫٧٩٨٫٥٨٦  ٤٥٫٧٩٨٫٥٨٦  -  -  ٦  الشهرة 

  ٩٢٫٣٩٥٫٨٠٥  ٩٠٫٨٩٤٫٥٨٧  ٦٤٫٥٠١٫٧٩٥  ٦٣٫٨٥٠٫٣٥٣  ٧  معداتالالت واآلممتلكات وال
  ٣٫٧٥٠٫٠٠٠  ٣٫٠٢٦٫١٢٠  ٢٫٠٣٧٫٤٣٠  ٢٫٠٣٧٫٤٣٠  ٨   شقيقةاتستثمار في شرآإ

  -  --  ٦٦٫٥٣٩٫٧٣٥  ٦٦٫٥٣٩٫٧٣٥  ٩   تابعة اتإستثمار في شرآ
  -  --  ٧٫٤٨٠٫٨٠٨  ٧٫٤٨٠٫٨٠٨  ١٠  مدفوعات مقدمًا لشرآات تابعة

  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١٢٥٫٠٠٠  ١١  ستثمارات متاحة للبيعإ
            

  ١٤٢٫٠٦٩٫٣٩١  ١٣٩٫٨٤٤٫٢٩٣  ١٤٠٫٦٨٤٫٧٦٨  ١٤٠٫٠٣٣٫٣٢٦    غير المتداولةاألصول مجموع 
            

            المتداولة األصول 
  ١٥٫٢٨٥٫٩٧٥  ١٥٫٨١٣٫٧٥٠  ١٠٫٨٨٠٫٣٢٤  ١٠٫٢٦٦٫٦٦٢  ١٢   المخزون

  ٩٫٥٠٠٫٢٦٢  ١٠٫٧٠٥٫٢٨٨  ٥٫٩٦١٫٢٤٨  ٦٫٤٦٦٫٨٦٥  ١٣  مدينةالتجارية الذمم ال
  ٣٫٧١٥٫٧٨٣  ٤٫٤٤٦٫٠١٧  ٣٫٧١٥٫٧٨٣  ٤٫٤٤٦٫٠١٧  ١٤  ستثمارات محتفظ بها للمتاجرةإ

  ٤٫٤١٣٫٦٦٤  ٥٫٨٨١٫٣٤٨  ٣٫٣٤٦٫٩٨١  ٣٫٤٨٠٫٧١٦  ١٥   وذمم مدينة أخرىمدفوعات مقدما
  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٦   بنكية ودائع

  ١١٫٩٥٨٫٠٤٠  ٢١٫٧٨٧٫٥٨٣  ٦٫٨٦٧٫٧٨٠  ١٤٫٠١١٫٧٢٤  ١٦  النقد وما فى حكم النقد 
            

  ٥١٫٨٧٣٫٧٢٤  ٥٨٫٦٣٣٫٩٨٦  ٣٧٫٧٧٢٫١١٦  ٣٨٫٦٧١٫٩٨٤    المتداولةاألصول  مجموع
            

  ١٩٣٫٩٤٣٫١١٥  ١٩٨٫٤٧٨٫٢٧٩  ١٧٨٫٤٥٦٫٨٨٤  ١٧٨٫٧٠٥٫٣١٠     األصول   مجموع
            

             االلتزامات حقوق الملكية و
            حتياطيات إلس المال واأر

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧  رأس المال 
  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٣٫٤٥٦٫٨٧٣  ١٨  عالوة إصدار

  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ٦٫٦٦٦٫٦٦٧  ١٩  حتياطي قانونيإ
  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٣٫٦٤٧٫٥٦٦  ٢٠  حتياطي إحالل أصولإ
  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٦٫٣٥٢٫٤٣٤  ٢١  ختياريإحتياطي إ

  ٦٦٫٧١١٫٠٧٥  ٨٠٫١٠٠٫٥٤٢  ٥٥٫٠٢٧٫٩٥٧  ٦٣٫٤١٧٫٥٥٨  ٢٢  محتجزةأرباح 
            

  ١١٦٫٨٣٤٫٦١٥  ١٣٠٫٢٢٤٫٠٨٢  ١٠٥٫١٥١٫٤٩٧  ١١٣٫٥٤١٫٠٩٨    قوق الملكيةح مجموع
            

             غير المتداولة االلتزامات
  ٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٧٫٢٥٠٫٠٠٠  ٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٧٫٢٥٠٫٠٠٠  ٢٣   الجزء غير المتداول–ألجلقروض 

  ٣٫٢٣٨٫٥٤٦  ٣٫٤١٢٫٥٠٠  ٣٫٢٣٨٫٥٤٦  ٣٫٤١٢٫٥٠٠  ٢٤  ة مؤجلبة ضرياتلتزامإ
            

  ٥٩٫٢٣٨٫٥٤٦  ٥٠٫٦٦٢٫٥٠٠  ٥٩٫٢٣٨٫٥٤٦  ٥٠٫٦٦٢٫٥٠٠     غير المتداولةااللتزاماتع مجمو
            

            المتداولة االلتزامات 
  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٣    الجزء المتداول–قروض ألجل 

  ١٣٫٨٦٩٫٩٥٤  ١٣٫٠٩١٫٦٩٧  ١٠٫٠٦٦٫٨٤١  ١٠٫٠٠١٫٧١٢  ٢٥  ذمم دائنة ومستحقات
            

  ١٧٫٨٦٩٫٩٥٤  ١٧٫٥٩١٫٦٩٧  ١٤٫٠٦٦٫٨٤١  ١٤٫٥٠١٫٧١٢    المتداولةااللتزامات موع مج
            

  ٧٧٫١٠٨٫٥٠٠  ٦٨٫٢٥٤٫١٩٧  ٧٣٫٣٠٥٫٣٨٧  ٦٥٫١٦٤٫٢١٢    مجموع االلتزامات
            

  ١٩٣٫٩٤٣٫١١٥  ١٩٨٫٤٧٨٫٢٧٩  ١٧٨٫٤٥٦٫٨٨٤  ١٧٨٫٧٠٥٫٣١٠    االلتزامات وحقوق الملكية  مجموع
            

  ع. ر٠٫٥٨٤  ع. ر٠٫٦٥١  ع. ر٠٫٥٢٦  ع. ر٠٫٥٦٨  ٢٦  الواحدصول للسهم أل ايصاف
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