
 

 
  شركة ريسوت لإلسمنت ش. م. ع. ع

        
 

  4302سبتمبر  03فترة التسعة اشهر المنتهية في ملخص االداء ل

 
نسبة  الموحدة الشركة األم 

 التغيير

% 

 03/9 /1324 

 ر.ع

03/9/1320 

 ر.ع

03/9/1324 

 ر.ع
03/9 /4300 

 ر.ع

      

 %0.2 099.909.230 134.212.222 084.969.082 281.889.281 إجمالي الموجودات    

 %..23 96.601.203 88.828.188 90.329.002 82.291..84 إجمالي االلتزامات  

 %22.2 040.040.990 23.922...20 039.909.813 228.212.923 صافي الموجودات 

  3.639 3.828 3.113 92..3 صافي الموجودات لكل سهم *

  %001 %0.0 %000 %012 نسبة التداول  **

 %2 93.090.489 23.2.2.081 13.889.966 40..3.404. المبيعات

 %8.9 44.988.046 0...319..1 09.040.339 .13.128.83 إجمالي الربح 

  %04.83 %4..0 %08 %43.1 هامش إجمالي الربح 

 %8.2 40.142.810 10.184.8.8 09.002.046 08..13.148 صافي الربح قبل الضرائب

ل هاااااامش صاااااافي الاااااربح قبااااا

  ***  الضرائب

43.2% 08% 01.9% 

 

03.9%  

 %8.2 09.403.810 13.820.8.8 09.333.046 08....22.8 صافي الربح بعد الضرائب

هاااااامش صاااااافي الاااااربح بعاااااد 

 ****  الضرائب

0..4% 00.4% 19..% 12.4%  

 %8.0 ر.ع 3.396 ر.ع 3.234 ر.ع 3.381 ر.ع 3.389 *عائد السهم الواحد ****

 

 على عدد األسهم . سبتمبر03ب صافي الوجودات لكل سهم)القيمة الدفترية للسهم( بقسمة صافي الوجودات في* يتم احتسا

 سبتمبر 03تمثل نسبة التداول نسبة الموجودات المتداولة إلى االلتزامات  المتداولة في  **

 بقسمة صافي الربح على المبيعات .قبل الضرائب يتم احتساب هامش صافي الربح  ***

 بقسمة صافي الربح على المبيعات .الضرائب بعد يتم احتساب هامش صافي الربح  ****
على متوسا  عادد األساهم المةادرة  سبتمبر 03يتم احتساب عائد السهم الواحد بقسمة صافي الربح عن الفترة في نهاية  *****

 خالل الفترة

 

 

 

 

 



 

         شركة ريسوت لإلسمنت ش. م. ع. ع
 

 4302 سبتمبر 03كما في  ماليقائمة المركز ال
 الموحدة الشركة األم  
 03/9/1320 03/9/4302 03/9/1320 03/9/4302 إيضاح 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني   األصول  
      األصول غير المتداولة 

 88..298..4 21.998.186 - - 8 الشهرة 

 92.232.091 90.189.096 488...80.8 60.490.394 2 معداتالالت واآلممتلكات وال

 .1.220.82 4.896.121 1.302.403 4.309.203 8 شقيقة اتستثمار في شركإ

 - - .09.20..88 66.109.901 9 تابعة  اتإستثمار في شرك

 - - 2.483.838 1.931.838 23 مدفوعات مقدماً لشركات تابعة

 ستثمارات متاحة للبيعإ
 

041.333 21..333 041.333 21..333 

 209.208.290 023.089.039 209.808.4.9 .202.882.38  غير المتداولةاألصول مجموع 

      المتداولة األصول 

 .24.822.82 01.609.809 23.420.2.1 03.080.834 21   المخزون

 3.230...9 9.091.324 22..839.. 6.338.241 20 مدينةالتجارية الذمم ال

 0.822.031 2.132.209 0.822.031 2.132.209 24 للمتاجرة ستثمارات محتفظ بهاإ

 4.432.028 1.691.800 0.098.034 2.494.098 .2 مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى

 33.333..20 01.438.333 33.333..20 00.333.333 28 بنكية  ودائع

 21.3.2.424 00.498.909 8.328.4.8 9.312.800 28 النقد وما فى حكم النقد 

 8.298.823. 60.909.893 .40.203.21 338.892..4  المتداولةاألصول  مجموع

 292.902.430 432.049.099 281.989.284 281.889.281   األصول   مجموع

       االلتزامات حقوق الملكية و

      حتياطيات إلس المال واأر

 13.333.333 43.333.333 13.333.333 43.333.333 22 رأس المال 

 20.4.8.820 00.216.890 20.4.8.820 00.216.890 28 عالوة إصدار

 8.888.882 6.666.669 8.888.882 6.666.669 29 حتياطي قانونيإ

 88..0.842 0.629.166 88..0.842 0.629.166 13 حتياطي إحالل أصولإ

 8.0.1.404 6.014.202 8.0.1.404 6.014.202 12 ختياريإحتياطي إ

 22.298.4.0 81.089.090 9.298.023. 68.332.203 11 زةمحتجأرباح 

 212.012.990 001.103.900 239.929.8.3 228.212.923  حقوق الملكية مجموع

      غير المتداولة  االلتزامات

 8.333.333. 29.413.333 8.333.333. 29.413.333 10  الجزء غير المتداول –ألجلقروض 

 48..0.180 0.198.333 48..0.180 0.198.333 14 ةمؤجل بةضري اتلتزامإ

 48..9.180. 13.128.333 48..9.180. 48.333..3.  غير المتداولة االلتزاماتمجموع 

      المتداولة االلتزامات 

 4.333.333 2.133.333 4.333.333 2.133.333 10  الجزء المتداول –قروض ألجل 

 20.0.2.884 00.168.466 288..9.28 20.291..9 .1 ذمم دائنة ومستحقات

 22.0.2.884 08.368.466 288..20.28 24.320.291  المتداولةااللتزامات مجموع 

 423..28.82 68.606.486 20.349.004 82.291..84  مجموع االلتزامات

 292.902.430 432.049.099 281.989.284 281.889.281   االلتزامات وحقوق الملكية  مجموع

 ر.ع 3.832 ر.ع 3.698 ر.ع 3...3 ر.ع 92..3 18 للسهم الواحد صولألا يصاف
 

 

. 


