
 

  

 
 ةلألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعشركة ريسوت 

  
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 

 7132مارس  13ربع االول المنتهي في 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 
         

 .1110991021 .10.23013. .201660.1 102.30622 202220223 110.620.31 6101110111  6112يناير 1في 

         الدخل الشامل:

 12021.06.1 12021.06.1 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام

         

  6116 توزيعات أرباح مدفوعة لعام
1. - - - - - (1101110111)  (1101110111)  

  
       

 .3.10274034 .410616026 .201670.1 102.20622 202220222 310.620.21 7101110111  7132 ديسمبر 13في 

  
       

 .3.10274034 .410616026 .201670.1 102.20622 202220222 310.620.21 7101110111  7132يناير  3في 

         الدخل الشامل:

 فترةالربح وإجمالي الدخل الشامل لل
 

- - - - - 60211061. 60211061. 

         

 6112لعامدفوعة متوزيعات أرباح 
1. - - - - - (1101110111)  (1101110111)  

  
       

 .31107640.7 ...103160. .201670.1 102.20622 202220222 310.620.21 7101110111  7132مارس  13في 
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 شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

  
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المجمعة وللشركة األم 

 7132مارس  13ربع االول المنتهي في لل

   منسوبة لمالكي الشركة األم  مجّمعة ال

 

 إيضاح
 رأس
 المال

 
 عالوة
 إصدار

 احتياطي 
 قانوني

  احتياطي

 استبدال
 أصول

احتياطي 
 اختياري

 أرباح 
 اإلجمالي محتجزة

 

حقوق غير 
 اإلجمالي مسيطرة 

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

 لاير ُعماني

           

 01130111..1 - 01130111..1 930.910691 .201660.1 102.30622 202220223 110.620.31 6101110111  6112يناير  1في 
           الدخل الشامل:

(610312)  .61031.011  .61031.011 - - - - -  الربح وإجمالي الدخل الشامل للعام  610311011. 
           معامالت مع المالكين:

(3.6) - - - - -  تعديل على حقوق غير مسيطرة  (3.6)  661 (669)  
حقوق غير من قبل مساهمة رأسمالية 

 مسيطرة
 

- - - - - - - 9.0111 9.0111 
( 1101110111) - - - - - .1 توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام  (1101110111 )  - (1101110111)  

 6112ديسمبر  11في 
 

6101110111 110.620.31 202220223 102.30622 201660.1. 11.02620.66 16.03610126 3.0..3 16.0.660616 

           
 36.0.760737 2..2.0 36.02610126 31.02720.76 .201670.1 102.20622 202220222 310.620.21 7101110111  7132يناير  3في 

           الدخل الشامل:
 101.90393 16 101.903.6 101.903.6 - - - - -  فترةالربح وإجمالي الدخل الشامل لل

( 3101110111) - - - - - .1 توزيعات أرباح مدفوعة خالل العام  (3101110111 )  - (3101110111)  

 7132مارس  13في 
 

7101110111 310.620.21 202220222 102.20622 201670.1. 4.02320212 3..0..103.2 2.0.27 3..04360114 
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