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 تقرير مجلـس اإلدارة 

 7132مارس  13لربع االول المنتهي في ل

 
 المحترمين      مساهمي الشـركة …خوة األفاضـلاإل
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
  
 .7132مارس  13للربع االول المنتهي في للشركة البيانات المالية أطرح بين أيديكم يسعدني أن   

 

 :المالي  األداءات التشغيل وعمليلقاء الضوء على إ

 

 اإلنــتـاج :

 

طرن  277.737طن من الكلنكرر و  232.777بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ريسوت لإلسمنت  المجموعة :

طرن مرن االسرمنت  3.132.077طرن مرن الكلنكرر و  281.721مرع بالمقارنرة  الفترر خرالل من االسمنت 

كمرا %  0.11 بنسبة بلغرت انتاج الكلنكر  انخفض قدذلك فبناءاً على  ، نفس الفتر  من العام الماضيخالل 

 .على التوالي % 72.33 انتاج االسمنت بنسبة بلغتنخفض إ

 

 727.122و من الكلنكرر  طن 721.320بلغ إنتاج الشركة األم من خالل مصنعها بصاللة  الشركة األم :

تم من االسمنت  طن 817.011 ومن الكلنكر  طن 032.000بالمقارنة مع  الفتر خالل من االسمنت  طن

 نخفاض إنتاج الكلنكر وإفي % 0.72بنسبة بلغت انخفاض أي ب نفس الفتر  من العام الماضيإنتاجها خالل 

 نتاج االسمنت.إ% في 70.30بنسبة بلغت 

 

 172.112 في حين بلغ إنتاج شركة بايونير لصناعة اإلسمنت برأس الخيمة كمية قدرها الشركة التابعة :

من  طن 177.170بالمقارنة مع  الفتر خالل من اإلسمنت  طن 782.772الكلنكر وكمية قدرها  من  طن

،  وقررد  نفررس الفتررر  مررن العررام الماضرريمررن اإلسررمنت والترري تررم إنتاجهررا خررالل  طررن 121.107و الكلنكررر 

نرة % بالمقار11.10سرمنت بنسربة بلغرت نتاج اإلإانخفض كما % 7.17إنتاج الكلنكر بنسبة بلغت انخفض 

  . نفس الفتر  من العام الماضيمع 

 

 المبيـعــات :

 

مرن  طرن 287.711كمية قدرها  الفتر خالل بلغ إجمالي مبيعات مجموعة ريسوت لإلسمنت  المجموعة :

  نفس الفتر  من العرام الماضريمن االسمنت خالل  طن 3.132.707بالمقارنة مع كمية قدرها  ، إلسمنت ا

 .  %77.22بنسبة بلغت انخفاض ب
   

مرن اإلسرمنت  طرن 077.111بلغرت مبيعرات الشرركة األم مرن خرالل مصرنعها بصراللة قرد و الشركة األم :

 نفررس الفتررر  مررن العررام الماضرريسررمنت خررالل مررن اإل877.017بالمقارنررة مررع الكميررة البالغررة  الفتررر خررالل 

 . %32.18بنسبة بلغت انخفاض ب
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 طرن 707.177مبيعرات بلغرت  الفترر خرالل ة اإلسرمنت حققت شركة بايونير لصناع كما الشركة التابعة :

 انخفراض ب نفرس الفترر  مرن العرام الماضريسرمنت خرالل مرن اإل طرن 111.012اإلسمنت بالمقارنة مع  من

 .% 10.11بنسبة بلغت 

 

 اإليرادات واألرباح:

 

 70.71ليررون ع عمرراني بالمقارنررة مررع م 31.71المجموعررة إيررراتات بلغررت  الفتررر خررالل  المجموعةةة :

، فيمررا بلغررت  %71.32بنسرربة بلغررت انخفرراض ب نفررس الفتررر  مررن العررام الماضرريمليررون ع عمرراني خررالل 

نفرس الفترر  خرالل مليرون ع عمراني  2.28مليون ع عماني بالمقارنة مع  7.08األرباح قبل الضريبة 

مليرون ع عمراني  7.77 ربراح التشرغيلأبلغرت ، كما % 72.01بنسبة بلغت انخفاض ب من العام الماضي

بنسربة انخفراض ب نفس الفتر  مرن العرام الماضريخالل مليون ع عماني  2.12بالمقارنة مع   الفتر خالل 

ويرجع ذلك الى االرتفاع الكبير في تكلفة الكهرباء والتي بدأ تطبيقهرا اعتبراراً مرن ينراير  ، %78.10بلغت 

 .بالمقارنة مع نفس الفتر  من العام الماضي   خالل الفتر باالضافة النخفاض حجم المبيعات  7132

 

مليرون  2.12بالمقارنرة مرع   الفتر مليون ع عماني خالل  1.11للمجموعة  رباح بعد الضرائببلغت األ

، ويرجررع ذلررك الررى  %83.28بنسرربة بلغررت انخفرراض ب نفررس الفتررر  مررن العررام الماضرريخررالل ع عمرراني 

ق قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ينص على زيات  معدل الضرريبة تطبيلاالسباب الموضحة أعاله إضافة 

وبالتالي ارتفرع معردل الضررائب خرالل % وقد أتى ذلك ايضاً لتسوية الضرائب المؤجلة 30% الى 37من 

 الفتر  بالمقارنة مع نفس الفتر  من العام الماضي .

 

لرة اإلمرارات انرب مرورتي اإلسرمنت بدومرن جفري األسرعار  الحرات  على الررمم مرن المنافسرة الشركة األم :

 تبلغرات ضافة إلى تقلبات أسواق التصدير ،  فقد تمكنت الشرركة األم مرن تحقيرق إيرراتالعربية المتحد  باإل

نفرس الفترر  مرن مليرون ع عمراني خرالل  32.21 مرعبالمقارنرة  الفترر مليون ع عماني خرالل  37.07

 .% 32.11 بلغتانخفاض بنسبة  العام الماضي

 

بالمقارنرررة مرررع  الفترررر خرررالل مليرررون ع عمررراني  7.10م للشرررركة األكمرررا بلغرررت األربررراح قبرررل الضرررريبة 

بنسربة نخفاضراً إمسرجلة برذلك  نفرس الفترر  مرن العرام الماضريل مليون ع عماني والتي تحققت خال2.11

 % 77.20بلغت 

 

مليرون 8.07بالمقارنرة مرع  الفترر خرالل مليرون ع عمراني 7.81م للشركة األالضريبة بعد بلغت األرباح 

بنسرربة بلغررت  نخفاضرراً مسررجلة بررذلك ا نفررس الفتررر  مررن العررام الماضرريع عمرراني والترري تحققررت خررالل 

01.88 % 

 

مليرون  0.31مبيعات  بلغت  الفتر خالل هذا وقد حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت  الشركة التابعة :

بنسربة انخفراض ب نفس الفترر  مرن العرام الماضريع عماني خالل مليون   2.23ع عماني بالمقارنة مع 

مليرون ع 1.21أرباحاً بلغت فتر  الخالل كما حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت ،  %17.13بلغت 

بنسرربة بلغررت انخفرراض ب نفررس الفتررر  مررن العررام الماضرريخررالل مليررون ع عمرراني   3.20عمرراني مقابررل 

07.71%. 

 

كما أن الشركتان التابعتان وهي شركة ريبلرك للمالحرة وشرركة ريسري للمالحرة  :تابعة األخرى ت الالشركا

أربراح مليرون ع عمراني و 1.12بلغرت  الضررائب قبرل خسرائرواللتان تقومان بخدمات الشحن ، قد حققتا 

مليررون ع  1.11  خسررائر بلغررت  بالمقارنررة مررععلررى الترروالي  الفتررر مليررون ع عمرراني خررالل 1.2 بلغررت

 على التوالي . نفس الفتر  من العام الماضيمليون ع عماني خالل  1.31 بلغت  خسائرعماني و
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مرا أ ، فريقيراوشررق أسرواق الريمن أسواق المحليرة وم هي األألساسية للشركة األسواق األان ألى كما نشير إ

، وتعتبرر سرواق السرلطنة أربيرة المتحرد  ومرارات العأسرواق اإلساسرية هري سرواقها األأن إيونير فرابالنسبة لب

 . اليمن جنوب سواق باإلضافة ألم المورت األساسي ألسواق جنوب السلطنة الشركة األ

 

 ر في رأس المال يالتغي
 

صدار سندات وال تعتزم إو أو تخفيض في رأس المال المدفوع أي زيات  أقيد المراجعة لم تتم  الفتر خالل 

 . ةالقاتم الفتر ي تغيير خالل أجراء إالشركة حتى اآلن 

 

 نظرة مستقبلية 

خذ في سمنت مع األملل لإلنتاج الى جانب التوزيع األالعديد  الرامية لخفض تكاليف اإل إن المباترات

ضافية قوية ستساهم في تعزيز استراتيجية الشركة إإعطاء تفعة  انهأاالعتبار حصة السوق والربحية من ش

مل في تخفيف أالداخلية فان الشركة ت المباتراتالل السنوات القاتمة ، ومع هذه وتحقيق النمو المنشوت خ

 بعد مدى .الضغوط أل

كما سواق التنافسية سواق الحيوية وتعمل جاهد  على تطوير قدراتها في األتركز االتار  توماً على األ

سي في تحقيق النجاح سااأل العاملنها تملل أحيث تركز بصور  مستمر  على تجويد عمليات التشغيل 

التركيز على تحقيق وفي السعي تار  اإلوسوف تستمر  متينالمستمر ، وللشركة إتار  فعالة واتاء تشغيلي 

 التشغيل . عمليات جوت التطور وستدامة إلمساهميها لضمان  طويلة المدىقيمة 

 التوسعات 
 

بربر   فهو تحت  –  بالصومال فيما يتعلق بمشروع الشركة االم مع شركة برواقو لالسمنت المحدوت

 التنفيذ.

 

 الجديد  بمصنع الشركة االم.تعبئة ال ةماكيناليزال العمل جاري في مشروع تركيب 

 

كما أن شركة ريسوت لالسمنت )ش.م.ع.ع( وشركة عمان لالسمنت )ش.م.ع.ع( قد قامتا معاً بتسجيل 

وستقوم الشركة الجديد  باقامة مصنع شركة محدوت  المسؤولية )ش.م.م( بمسمى شركة الوسطى لالسمنت 

 اسمنت جديد في المستقبل القريب وفقاً لدراسة جدوى مفصلة سوف تعد لهذا الغرض .

 

 االستثمار 
 

سمنت بايداع النقدية الفائضة كوتائع ثابتة بالبنوك من وقت م وشركة بايونير لصناعة األتقوم الشركة األ

 .   يداعاتاإللالستفات  باكبر قدر ممكن من هذه الخر 

 

   عاملونال 
 

تسعى الشركة تائماً للبحث عن الكواتر الفنية المؤهلة المتخصصة في مجال العمل من أجل ترقية األتاء ، 

وقد تم كما تحرص على تدريب وتطوير وتأهيل الكواتر الوطنية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ، 

ركزت الشركة ، كما هد المختلفة تاخل وخارج السلطنة جموعة من الموظفين للتدريب في المعامرسال إ

 .التدريب تاخل الشركة برامج على زيات  عدت فتر  خالل ال
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 المسئولية االجتماعية

  

تدرك الشركة مسئوليتها تجاه المجتمع وأهمية الحفاظ على البيئة ، حيث أن أحد المباتى األساسية لشركتكم 

وتسعى تائماً  بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة ،من التلوث  هو الحفاظ على بيئة نظيفة خالية

 .لرفع كفاء  أجهزتها ومعداتها 

 

من ناحية أخرى أصبحت الشركة مركزاً تدريبياً للعديد من المؤسسات التعليمية العالية والكليات التقنية 

 .بهم الخبرات العملية المطلوبة كساشراف المسئولين التنفيذيين إلإلتدريب الطالب تحت توجيه و

 

  الرقابة الداخلية

 

إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يجري تقييمه بشكل منتظم من قبل فريق التدقيق الداخلي وكذلك من قبل  

 تار  .اإل

 

 شكر وعرفان

 

قردم بخرالص وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلتار  ؛  أنتهز هذه الفرصرة ألت

الشكر والعرفان لموالنا حضر  صاحب الجاللة حفظه هللا وحكومته الرشيد  لدعمهم المتواصل للصناعة ،  

عزاء للقتهم الغالية التي أولوها لنا على الردوام ،  ولعمالئنرا الكررام كما أتقدم بالشكر والتقدير للمساهمين اإل

 الحماس والتفاني واإلخالص في العمل . والبنوك ومؤسسات التمويل وللعاملين بالشركة لروح

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 
 

 

 آل إبراهيم علوييوسف بن أحمد بن 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                              


