
 

  

 
 ةلألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعشركة ريسوت 

  
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 

 5302 يونيو 03االول المنتهي في نصف لل
 

         

    احتياطي     الشركة األم 

حتياطيا استبدال احتياطي عالوة رأس     أرباح 

ختياريا أصول قانوني إصدار المال    اإلجمالي محتجزة 

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

 115.171.411 45.143.351 4.151.414 1.447.544 4.444.447 11.454.371 10.000.000  1014يناير  1في 

         :الدخل الشامل

 11.111.574 11.111.574 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

 معامالت مع المالكين:
 

       

  1011 توزيعات أرباح مدفوعة لعام
13 - - - - - (15.000.000)  (15.000.000)  

  
       

 111405.403 71.431.343 4.151.414 1.447.544 4.444.447 11.454.371 10.000.000  1014ديسمبر  11في 

  
       

 050.432.633 70.630.343 4.025.606 0.467.244 4.444.447 00.624.370 53.333.333  5302يناير  0في 

         الدخل الشامل:

 فترةالربح وإجمالي الدخل الشامل لل
 

- - - - - 7.343.560 7.343.560 

         

 5306لعام دفوعة متوزيعات أرباح 
03 - - - - - (02.333.333)  (02.333.333)  

  
       

 006.642.466 46.065.036 4.025.606 0.467.244 4.444.447 00.624.370 53.333.333  5302 يونيو 03في 
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 شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

  
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 

 5302 يونيو 03االول المنتهي في نصف لل
 

         

    احتياطي     المجمعة 

حتياطيا استبدال احتياطي عالوة رأس إيضاح  رباحأ    

ختياريا أصول قانوني إصدار المال   جمالياإل محتجزة   

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

 115.417.051  75.511.511 4.151.414 1.447.544 4.444.447 11.454.371 10.000.000  1014يناير  1في 

         الشامل:الدخل 

 17.414.147 17.414.147 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام
         

معامالت مع المالكين:
       - - 

 - - - - - 13  1011لعام توزيعات أرباح مدفوعة 
(15.000.000) (15.000.000) 

 141.041.110 51.515.430 4.151.414 1.447.544 4.444.447 11.454.371 10.000.000  1014ديسمبر  11في 

  
       

 065.340.553   60.606.433 4.025.606 0.467.244 4.444.447 00.624.370 53.333.333  5302يناير  0في 

         الدخل الشامل:

 03.646.330 03.646.330 - - - - -  فترةالربح وإجمالي الدخل الشامل لل

 
 

       

         المالكين:معامالت مع 
 (02.333.333) (02.333.333) - - - - - 03 5306لعام  دفوعةمتوزيعات أرباح 

 003.353.030 37.636.240 4.025.606 0.467.244 4.444.447 00.624.370 53.333.333  5302يونيو  03في 
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