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 تقرير مجلـس اإلدارة 

 1327 يونيو 03أشهر المنتهية في ستة فترة العن 
 
 األفاضل لمساهمون ا
 

الموقف المالي وأداء نيابة عن مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت )ش م ع ع( أود أن أطرح بين أيديكم  

 . 1327 يونيو 03أشهر المنتهية في ستة الشركة عن فترة ال

 

 :المالي  األداءيات التشغيل وعمللقاء الضوء على إ

 

 اإلنــتـاج :

 

 1327يونيو  03أشهر المنتهية في ستة بلغ إجمالي إنتاج مجموعة ريسوت لإلسمنت خالل ال المجموعة :

طندا  مدن امسدمنت بالمنارندة مد   93.7.2..2طندا  مدن الكلنكدر وكميدة قددراا  2.291.031كمية قددراا 

عدام الطندا  مدن امسدمنت إدم إنتاجهدا خدالل نتدس التتدرة مدن  1.311.190طنا  من الكلنكدر و 2.110.2.2

انتاج االسمنت بنسبة كما انختض % 2.93بنسبة بلغت انتاج الكلنكر نختض ا ندبناءا  على ذلك ف الماضي ،

 .على التوالي % 11.03 بلغت

 

و طنا  من الكلنكر  993.7.2التترة من خالل مصنعها بصاللة خالل بلغ إنتاج الشركة األم  الشركة األم :

طنا  من االسدمنت 2.113.322وطنا  من الكلنكر 2.329.773بالمنارنة م  طنا  من االسمنت  7....91

فددي انتدداج الكلنكددر % ...1بنسددبة بلغددت انختددا  إددم إنتاجهددا خددالل نتددس التتددرة مددن العددام الماضددي أ  ب

 % في انتاج االسمنت.11.17بنسبة بلغت انختا  و

 

 132.227 في حين بلغ إنتاج شركة بايونير لصناعة امسمنت برأس الخيمة كمية قدراا الشركة التابعة :

طندا    22..130بالمنارندة مد  خدالل التتدرة طنا  مدن امسدمنت   .2..212طنا  من الكلنكر وكمية قدراا  

،  وقدد الماضدي عدام الطنا  من امسمنت والتي إم إنتاجها خدالل نتدس التتدرة مدن  .711.17و   من الكلنكر

% بالمنارندة .11.0انتاج االسدمنت بنسدبة بلغدت  انختضكما % 3.02إنتاج الكلنكر بنسبة بلغت انختض 

  .م  التترة المنابلة من العام الماضي 

 

 المبيـعــات :

 

يونيدو  03أشهر المنتهية في ستة خالل فترة البلغ إجمالي مبيعات مجموعة ريسوت لإلسمنت  المجموعة :

إدم طندا  مدن االسدمنت  21..1.323بالمنارندة مد  ، طنا  مدن امسدمنت   22..92..2ا كمية قدرا 1327

 .  %2..12بنسبة بلغت انختا  ب ،الماضي عام الخالل نتس التترة من بيعها 
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طندا  مدن امسدمنت   912.332بلغت مبيعدات الشدركة األم مدن خدالل مصدنعها بصداللة قد و الشركة األم :

خددالل نتددس التتددرة مددن العددام األسددمنت طنددا  مددن  .22...2.1نددة مدد  الكميددة البالغددة بالمنار تتددرة الخددالل 

 . %12.12بنسبة بلغت انختا  بالماضي 
 

طندا    23..223مبيعدات بلغدت تتدرة الخدالل حننت شركة بايونير لصناعة امسدمنت  كما الشركة التابعة :

 انختدا بس التتدرة مدن العدام الماضدي طنا  مدن األسدمنت خدالل نتد  .9...71من امسمنت بالمنارنة م  

 .% 01..1بنسبة بلغت 

 

 اإليرادات واألرباح:

 

ليدون   عمداني م 2..07إيدرادات بلغدت تتدرة الخدالل حنندت مجموعدة ريسدوت لإلسدمنت  المجموعة :

بنسددبة بلغددت انختددا  بالماضددي عددام المليددون   عمدداني خددالل نتددس التتددرة مددن  9.91.بالمنارنددة مدد  

مليدون    19..2مليدون   عمداني بالمنارندة مد  1.01فيما بلغت األرباح قبل الضدريبة % ، 12.31

بلغدت لتتدرة المنابلدة مدن العدام الماضدي ، كمدا نتدس ابالمنارنة م  % 22.77بنسبة بلغت انختا  عماني ب

مليدون    7..20بالمنارندة مد  مليدون   عمداني 1.10خالل التترة ارباح التشغيل بالنسبة للمجموعة 

وذلددك نتيجددة لالرإتدداع % ،  .22.3بنسددبة بلغددت  انختددا بالماضددي عددام العمدداني خددالل نتددس التتددرة مددن 

 نختا  كمية المبيعات .باالضافة ال 1327الكبير في إكلتة الكهرباء اعتبارا من يناير 

 

بالمنارندة مد  ي مليدون   عمدان11..كما بلغت االربداح بعدد الضدرابا بالنسدبة للمجموعدة خدالل التتدرة 

، وذلدك % 12..1بنسدبة بلغدت انختدا  بالماضي عام المليون   عماني خالل نتس التترة من  21.92

  عليد  فندد إدم و% 22% الدى 21ادة معدل ضريبة الددخل مدن زيباالضافة لنتيجة لالسباب الموضحة أعاله 

 لزيادة مخصص الضرابا للتترة الحالية . مما أدى إعديل الضرابا المؤجلة 

 

على الرغم من المنافسة السعرية الحادة من جانا مورد  امسمنت بدولة اممارات العربيدة  الشركة األم :

 11.72 تبلغدات المتحدة باالضافة إلى إنلبات أسواق التصدير ،  فند إمكنت الشركة األم من إحنيد  إيدراد

ي والذ  إحن  خالل نتس التترة من مليون   عمان 02.07 م مليون   عماني خالل التترة بالمنارنة 

 .% 07..1 بلغتانختا  العام الماضي بنسبة 

 

مليون  .21.2بالمنارنة م   تترةالخالل مليون   عماني  1..2للشركة االم بلغت األرباح قبل الضريبة 

 كمدا، %  22.23بنسدبة بلغدت انختدا  بل نتدس التتدرة مدن العدام الماضدي   عماني والتي إحنندت خدال

مليدون  ..23تترة بالمنارندة مد  المليون   عماني خالل  0.79للشركة االم الضريبة بعد بلغت األرباح 

 .% 92..1بنسبة بلغت انختا  بل نتس التترة من العام الماضي   عماني والتي إحننت خال

 

 22.21مبيعددات  بلغددت تتددرة الخددالل اددذا وقددد حنندت شددركة بددايونير لصددناعة امسدمنت  الشرركة التابعررة :

بنسدبة انختدا  ب  عماني خالل نتس التترة من العدام الماضدي  22.03مليون   عماني بالمنارنة م  

مليون    2.21أرباحا  بلغت تترة الخالل كما حننت شركة بايونير لصناعة امسمنت ،  %17.01بلغت 

 .%.20.3ت بانختا  بنسبة بلغمليون   عماني   7..1عماني منابل 

 

كما أن الشركتان التابعتان واي شركة ريبلدك للمالحدة وشدركة ريسدي للمالحدة  :تابعة األخرى الشركات ال

مليدون  3.31و مليدون    3.32بلغدت قبل الضدرابا واللتان إنومان بخدمات الشحن ،  قد حننتا أرباحا  

بلغدت خسدابر مليدون   عمداني و 3.32ت أرباحدا  بلغدمنابل تترة الخالل   عماني على التوالي  وذلك 

 .خالل نتس التترة من العام الماضيمليون   عماني على التوالي  3.07
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يونير فان ااما بالنسبة لب ، وشرق افرينيااالسواق االساسية للشركة االم اي االسواق المحلية واسواق اليمن 

، وإعتبددر الشددركة االم المددورد واسددواق السددل نة اسددواقها االساسددية اددي اسددواق االمددارات العربيددة المتحدددة 

 . األساسي ألسواق جنوب السل نة واسواق جنوب اليمن 

 

 التغير في رأس المال 
 

 .خالل التترة قيد المراجعة لم إتم ا  زيادة او إختيض في رأس المال المدفوع او اصدار سندات 

 

 نظرة مستقبلية 

ليف االنتاج الى جانا التوزي  االمثل لالسمنت م  االخذ في إن المبادرات العديدة الرامية لختض إكا

إع اء دفعة اضافية قوية ستساام في إعزيز استراإيجية الشركة  ااالعتبار حصة السوق والربحية من شانه

وإحني  النمو المنشود خالل السنوات النادمة ، وم  اذه الموجهات الداخلية فان الشركة إامل في إختيف 

 د مدى .الضغوط البع

إركز االدارة دوما  على االسواق الحيوية وإعمل جاادة على إ وير قدراإها في االسواق التنافسية كما 

نها إمثل العامل االساسي في إحني  النجاح أإركز بصورة مستمرة على إجويد عمليات التشغيل حيث 

في السعي والتركيز على إحني   داء إشغيلي عالي وسوف إستمر االدارةأالمستمر ، وللشركة إدارة فعالة و

 قيمة عالية لمسااميها لضمان استدامة الت ور وجودة عمليات التشغيل .

 التوسعات 

 

بربرة  فهو إحت  –فيما يتعل  بمشروع الشركة االم م  شركة برواقو لالسمنت المحدودة بالصومال 

 التنتيذ.

 

 دة بمصن  الشركة االم.الجديتعبئة ال ةماكيناليزال العمل جار  في مشروع إركيا 

 

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

وستنوم الشركة الجديدة ش م م  ، شركة محدودة المسؤولية )ش.م.م( بمسمى شركة الوس ى لالسمنت 

 إعد لهذا الغر  . باقامة مصن  اسمنت جديد في المستنبل النريا وفنا  لدراسة جدوى متصلة سوف

 

 االستثمار 
 

سمنت بايداع النندية التابضة كوداب  ثابتة بالبنوك من وقت م وشركة بايونير لصناعة األإنوم الشركة األ

 .   اذه اميداعاتعابد لالستتادة باكبر قدر ممكن من الخر 

 

 العاملين  
 

لة المتخصصة في مجال العمل من إسعى الشركة دابما  للبحث عن الكوادر التنية المؤالة واأليد  العام

أجل إرقية األداء ، كما إحرص على إدريا وإ وير وإأايل الكوادر الوطنية لتحني  التنمية البشرية 

جموعة من الموظتين للتدريا في المعااد المختلتة داخل وخارج السل نة موقد إم ارسال المستدامة ، 

 لداخلية .بجانا اشتراك عدد كبير منهم في برامج التدريا ا
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 المسئولية االجتماعية

  

إدرك الشركة مسئوليتها إجاه المجتم  وأامية الحتاظ على البيئة ، حيث أن أحد المبادى األساسية لشركتكم 

وإسعى دابما   بما يتماشى م  المعايير الدولية لحماية البيئة ،او الحتاظ على بيئة نظيتة خالية من التلوث 

 .داإها لرف  كتاءة أجهزإها ومع

 

من ناحية أخرى أصبحت الشركة مركزا  إدريبيا  للعديد من المؤسسات التعليمية العالية والكليات التننية 

 .لتدريا ال الب إحت إوجي  واشراف المسئولين التنتيذيين الكسابهم الخبرات العملية الم لوبة 

 

  الرقابة الداخلية

 

يم  بشكل منتظم من قبل فري  التدقي  الداخلي وكذلك من قبل إن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يجر  إني 

 االدارة .

 

 شكر وعرفان

 

وفي الختام وباألصالة عن نتسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس امدارة ؛  أنتهز اذه الترصدة ألإنددم بخدالص 

ومتدد  الشدكر والعرفدان لموالنددا حضدرة صدداحا الجاللدة السددل ان قدابوس بددن سدعيد المعظددم حتظد    وحك

الرشيدة لدعمهم المتواصل للصناعة ،  كما أإنددم بالشدكر والتنددير للمسداامين األعدزاء لثندتهم الغاليدة التدي 

أولواا لنا على الدوام ،  ولعمالبنا الكدرام والبندوك ومؤسسدات التمويدل وللعداملين بالشدركة لدروح الحمداس 

 والتتاني وامخالص في العمل .

 

 بركاإ  ،،،والسالم عليكم ورحمة   و

 
 

 

 آل إبراهيم علوييوسف بن أحمد بن 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                           


