تقرير مجلـس اإلدارة
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر 1327
المساهمون األفاضل
نيابة عن مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت (ش م ع ع) أود أن أطرح بين أيديكم الموقف المالي وأداء
الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر . 7302
إلقاء الضوء على عمليات التشغيل واألداء المالي :
اإلنــتـاج :
المجموعة  :بلغ إجماالي إنتاام مجموعاة ريساوت لتسامنت ا التساعة أشاهر المنتهياة فاي  03سابتمبر
 7302كمية قدرها  760.367.0طنا ً من الكلنكر وكمية قدرها  760276120طنا ً من اإلسمنت بالمقارناة
نفس الفترة مان العاام
مع 7670362.1طنا ً من الكلنكر و  7617160.1طنا ً من اإلسمنت تم إنتاجها
الماضي  ،بناءاً على ذلك فقد انخفض إنتام الكلنكر بنسبة بلغت  %761كما انخفض انتاام اسسامنت بنسابة
بلغت  %7062على التوالي .
مصنعها بص لة  067036007طنا ً من الكلنكر
الفترة من
الشركة األم  :بلغ إنتام الشركة األم
و  0600167.7طنا ً من اسسمنت بالمقارنة مع  067206.01طنا ً مان الكلنكار و  062126317طناا ً مان
نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض بنسبة بلغت  %760في انتام الكلنكر
اسسمنت تم إنتاجها
و  %7.67في انتام اسسمنت.
الشركة التابعة  :في حين بلغ إنتام شركة بايونير لصناعة اإلسمنت برأس الخيمة كمية قدرها 1.36002
الفترة بالمقارنة مع  1.267.3طنا ً من
طنا ً من الكلنكر وكمية قدرها  1.76.01طنا ً من اإلسمنت
الكلنكر و  063.76322طناا ً مان اإلسامنت والتاي تام إنتاجهاا ا نفاس الفتارة مان العاام الماضاي  ،فقاد
انخفض إنتام الكلنكر بنسبة بلغت  %362كما انخفض انتام اسسمنت بنسابة بلغات  %016.بالمقارناة ماع
الفترة المقابلة من العام الماضي .
المبيـعــات :
المجموعة  :بلاغ إجماالي مبيعاات مجموعاة ريساوت لتسامنت ا فتارة التساعة أشاهر المنتهياة فاي 03
سبتمبر  7302كمية قدرها  767306011طناا ً مان اإلسامنت  ،بالمقارناة ماع كمياة قادرها 7610760.1
نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت . %7760
طنا ً من اسسمنت
مصنعها بص لة  0601.6.71طنا ً من اإلسامنت
الشركة األم  :وقد بلغت مبيعات الشركة األم من
ً
ا الفتاارة بالمقارنااة مااع الكميااة البالغااة  061016070طن اا ماان األساامنت ا نفااس الفتاارة ماان العااام
الماضي بانخفاض بنسبة بلغت . %7067
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الفتارة كمياة مبيعاات بلغات 17.6730
الشركة التابعة  :كما حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت
طن اا ً ماان اإلساامنت بالمقارنااة مااع  063.06302طن اا ً ماان األساامنت ا نفااس الفتاارة ماان العااام الماضااي
بانخفاض بنسبة بلغت . %736.
اإليرادات واألرباح:
عمااني
المجموعة  :حققات مجموعاة ريساوت لتسامنت ا الفتارة إيارادات بلغات  .7620ملياون
عماااني ا نفااس الفتاارة ماان العااام الماضااي بانخفاااض بنساابة بلغاات
بالمقارنااة مااع  236..مليااون
عمااني بالمقارناة ماع  01677ملياون
 ، %776.فيما بلغت األربااح قباا الياريبة  1600ملياون
عماني بانخفاض بنسابة بلغات  %.36.بالمقارناة ماع نفاس الفتارة المقابلاة مان العاام الماضاي  ،كماا بلغات
عماني بالمقارناة ماع  0163.ملياون
الفترة  160.مليون
ارباح التشغيا بالنسبة للمجموعة
نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت  ، % .761وذلاك نسابة سنخفااض كمياة
عماني
ً
المبيعات نتيجة للمنافسة الحادة في األسواق المحلية واسواق التصدير و صوصا في اسواق الشركة باليمن
حيث فقدت الشركة بعض مناطق تساويقها هناان نتيجاة ل وضااع الميارربة  ،باسضاافة للزياادة الكبيارة
في تكلفة الكهرباء اعتبارا من يناير  ، 7302حيث ارتفع متوسا تكلفاة الكهربااء بالنسابة للشاركة اسم مان
 36302رع/ن وس الااى  36371رع /ن و س اي بنساابة ايااادة بلغاات حااوالي  %.3620بمااا يعاااد 060
عماني  ،كما ارتفعت تكاليف الغاا بالنسبة للشركة اسم بنسبة  ، %0اما بانسبة للشركة التابعة
مليون
وهي شركة بايونير فقد ارتفع سعر الفحام الايي يساتخدم فاي اسنتاام مان  .2دوسر للران المتاري الاى 13
عماااني ا الفتاارة وذلااك نتيجااة سرتفاااع اسسااعار
دوسر للراان المتااري بمااا يعاااد  36121مليااون
عمااني بالمقارناة
عالمياً ،باسضافة ليلك انخفيت القيمة الساوقية لا وراق المالياة بحاوالي  771الاف
مع الفترة المقابلة من العام الماضي  ،غير ان هيه الزيادة في التكلفة قد تم تعوييها مان اسربااح المحصالة
من بيع الشركة الشقيقة وهي الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات اسسمنت المحدودة.
عمااني بالمقارناة ماع
كما بلغت اسربااح بعاد اليارابا بالنسابة للمجموعاة ا الفتارة .620ملياون
نفس الفتارة مان العاام الماضاي بانخفااض بنسابة بلغات  ، %.16.وذلاك
عماني
 0.6..مليون
نتيجة ل سباب الموضحة اع ه باسضافة الى تعديا قاانون ضاريبة الاد ا وذلاك بزياادة النسابة مان %07
الى  %0.مما ادى لزيادة اليريبة والزيادة في التزامات اليرابا المؤجلاة التاي ادت بادورها الاى اياادة
عمااني
الفترة الحالية  ،حيث بلاغ مخصاص اليارابا للفتارة  76022الاف
مخصص اليرابا
عماااني عاان الفتاارة المقابلااة ماان العااام الماضااي أي بزيااادة بنساابة بلغاات
بالمقارنااة مااع  062.7الااف
. %0.6.7
الشركة األم  :على الرغم من المنافساة الحاادة فاي أساعار البياع مان جاناا ماوردي اإلسامنت مان اسساواق
المجاااورة باسضااافة إلااى تقلبااات أسااواق التصاادير  ،فقااد تمكناات الشااركة األم ماان تحقيااق إياارادات بلغ ات
عماني واليي تحقاق ا نفاس
الفترة بالمقارنة مع  .3677مليون
عماني
 016.3مليون
الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت . %7060
الفترة بالمقارنة مع  0.671مليون
عماني
بلغت األرباح قبا اليريبة للشركة اسم  16.0مليون
نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت  ، % 0167كما بلغات
عماني والتي تحققت
الفترة بالمقارنة ماع  00620ملياون
عماني
األرباح بعد اليريبة للشركة اسم  2677مليون
نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بنسبة بلغت .% 7267
عماني والتي تحققت
الفترة مبيعات بلغت 0.612مليون
الشركة التابعة  :هيا وقد حققت شركة بايونير لصناعة اإلسمنت
نفس الفترة مان العاام الماضاي بانخفااض بنسابة بلغات
عماني
عماني بالمقارنة مع 70677
عمااني
 ، %73كما حققت شركة بايونير لصناعة اإلسامنت ا الفتارة أرباحاا ً بلغات  7670ملياون
عماني بانخفاض بنسبة بلغت .%0.62
مقابا  0610مليون
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الشركات التابعة األخرى  :كما أن الشركتان التابعتان وهي شركة ريبلاك للم حاة وشاركة ريساي للم حاة
عمااني و ساابر
واللتان تقومان بخدمات الشحن  ،قد حققتا أرباحا ً قبا اليرابا بلغات  3637ملياون
عمااني علااى التاوالي وذلاك ا الفتاارة مقاباا أرباحاا ً بلغات  3631مليااون
بلغات  3607ملياون
نفس الفترة من العام الماضي.
عماني على التوالي
عماني و سابر بلغت  361.مليون
اسسواق اسساسية للشركة اسم هي اسسواق المحلية واسواق اليمن وشرق افريقيا  ،اما بالنسبة لبايونير فان
أسواقها اسساسية هي أسواق دولة اسمارات العربية المتحدة وأسواق السلرنة .
التغير في رأس المال
الفترة قيد المراجعة لم تتم اي ايادة او تخفيض في رأس الما المدفوع او اصدار سندات .
نظرة مستقبلية
إن المبادرات العديدة الرامية لخفض تكاليف اسنتام الى جانا التوايع اسمثا ل سمنت مع اس ي في
اسعتبار حصة السوق والربحية من شانها إعراء دفعة اضافية قوية ستساهم في تعزيز استراتيجية الشركة
السنوات القادمة  ،ومع هيه الموجهات الدا لية فان الشركة تاما في تخفيف
وتحقيق النمو المنشود
اليغوط سبعد مدى .
تركز اسدارة دوما ً على اسسواق الحيوية وتعما جاهدة على تروير قدراتها في اسسواق التنافسية كما
تركز بصورة مستمرة على تجويد عمليات التشغيا حيث انها تمثا العاما اسساسي في تحقيق النجاح
المستمر  ،وللشركة إدارة فعالة واداء تشغيلي عالي وسوف تستمر اسدارة في السعي والتركيز على تحقيق
قيمة عالية لمساهميها ليمان استدامة الترور وجودة عمليات التشغيا .
التوسعات
فيما يتعلق بمشروع الشركة اسم مع شركة برواقو ل سمنت المحدودة بالصوما – بربرة  ،من المتوقع
الربع اسو من عام .7301
أن يكتما
كما أن شركة ريسوت ل سمنت (ش.م.ع.ع) وشركة عمان ل سمنت (ش.م.ع.ع) قد قامتا معا ً بتسجيا
شركة محدودة المسؤولية بمسمى شركة الوسرى ل سمنت ش م م  ،حيث أن شركة الوسرى ل سمنت قد
وقعت عقد اسنتفاع بارض المصن ع مع هيئة المنرقة اسقتصادية الخاصة بالدقم  ،وبموجا استفاقية تم
تخصيص مساحة قدرها  .336333متر مربع ( مسمابة الف متر مربع) وذلك سنشاء مصنع جديد
ل سمنت بمنرقة الدقم اسقتصادية وذلك بعد اسنتهاء من دراسة الجدوى.
االستثمار
تقوم الشركة األم وشركة بايونير لصناعة األسمنت بايداع النقدية الفابية كودابع ثابتة بالبنون من وقت
س ر ل ستفادة باكبر قدر ممكن من هيه اإليداعات.
قامت الشركة ببيع نصيبها في احدى شركاتها الشقيقة وهي الشركة العمانية البرتغالية لمنتجات اسسمنت
الربع الثالث من هيا العام .
المحدودة
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العاملين
تسعى الشركة دابما ً للبحث عن الكوادر الفنية المؤهلة واأليدي العاملة المتخصصة في مجا العما من
أجا ترقية األداء  ،كما تحرص على تدريا وتروير وتأهيا الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية البشرية
المستدامة  ،وقد تم ارسا مجموعة من الموظفين للتدريا في المعاهد المختلفة دا ا و ارم السلرنة
بجانا اشتران عدد كبير منهم في برامج التدريا الدا لية .
المسئولية االجتماعية
تدرن الشركة مسئوليتها تجاه المجتمع وأهمية الحفاظ على البيئة  ،حيث أن أحد المبادى األساسية
لشركتكم هو الحفاظ على بيئة نظيفة الية من التلوث بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية البيئة ،
وتسعى دابما ً لرفع كفاءة أجهزتها ومعداتها .
من ناحية أ رى أصبحت الشركة مركزاً تدريبيا ً للعديد من المؤسسات التعليمية العالية والكليات التقنية
لتدريا الر ب تحت توجيه واشراف المسئولين التنفيييين سكسابهم الخبرات العملية المرلوبة .
الرقابة الداخلية
إن نظام الرقابة الدا لية بالشركة يجري تقييمه بشكا منتظم من قبا فريق التدقيق الدا لي وكيلك من قبا
اسدارة .
شكر وعرفان
وفي الختام وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعياء مجلس اإلدارة ؛ أنتهز هيه الفرصاة ألتقادم بخاالص
الشاكر والعرفاان لموسنااا حيارة صاااحا الج لاة الساالران قاابوس باان ساعيد المعظاام حفظاه وحكومتااه
الرشيدة لدعمهم المتواصا للصناعة  ،كما أتقادم بالشاكر والتقادير للمسااهمين األعازاء لثقاتهم الغالياة التاي
أولوها لنا على الدوام  ،ولعم بنا الكارام والبناون ومؤسساات التموياا وللعااملين بالشاركة لاروح الحمااس
والتفاني واإل ص في العما .
والس م عليكم ورحمة

وبركاته ،،،

أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم
رئيس مجلس اإلدارة
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