
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التقرير السنوي
 م2015

إلى ذلك فقد تم مراعاة  ، وباإلضافةواإلدراج، خاصةً فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل ةسوق الماليالمع متطلبات هيئة  وافقعداد هذا التقرير بما يتاتم 

 .فصاحواإلقوانين وزارة التجارة والصناعة وكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 الموقرين                              سيسكو"   ركة السعودية للخدمات الصناعية "السادة مساهمي الش
  

 ،عليكم ورحمة هللا وبركاتهالسالم 
 

، على معلومات ومستجدات ذلك العام م والمحتوي2015انه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أبسط أمامكم تقرير مجلس ادارة شركتكم عن العام المالي 
ً ويحدونا كب  .ير األمل أن يكون التقرير وافيا

 
ً مع االستراتيجي ً  ةان ما قامت به الشركة جاء متسقا ً بذور االستراتيجية التي سترسمها الشركة لألهداف التي تنشدها الشركة و الموضوعة محققا واضعا

 للسنوات القادمة.
   

أصحاب  توظيف التركيز علىو ،نحو زيادة التوسع والنمو المتواصلوا الطموح نسعي منها ؛عدد من العواملويعود ذلك ل اً أداء جميع القطاعات جيدولقد كان 
الفرص المتاحة في السوق للخدمات الصناعية  دراسةو ،الدقيقة بما يضمن تقديم الخدمات بمستويات جودة عالية االهتمام بالتفاصيلو ،التقنية العالية القدرات

 م.2015عام ال خاللجداً جيدة نتائج  لوصول الىلهذه العوامل  ساعدت كلوقد   .والقطاعات التشغيلية
 

مليون  616صل إلى تل٪ 9.8 بنسبة ايرادات الشركة قد ارتفعتأن إال  2015 خالل النصف الثاني من العامة المتغير ةتصادياالق األوضاعوعلى الرغم من 
 .مقارنة بالعام الماضي% 15.9زيادة  بنسبةسعودي لاير  90.5صافي الدخل  سعودي وبلغلاير 
 

عقد استثمار مع شركة جدة للتنمية  (تصدير)م توقيع شركة 2015خالل العام  في قطاع الخدمات اللوجستية وكان من أهم التطورات الرئيسية التي حدثت
ً تم توقيع عقد استثمار بين شركة   .منطقة خدمات لوجستية جديدة في المملكة العربية السعودية وتشغيل إلنشاءوالتطوير العمراني  والهيئة  (اسناد)وأيضا

حققت وقد   بجدة.األولى المدينة الصناعية  فيوتجارية )مدن( إلنشاء وتشغيل مواقف شاحنات وخدمات لوجستية  ومناطق التقنية عيةالصنا للمدنالسعودية 
وفي أزمنة قياسية المناسب  بالشكلفي قدرات سيسكو في انجاز المشاريع الحكومية واألهلية المنظمات الكثير من لثقة نظراً المتميزة نجازات اال هذه الشركة

 .من خالل مجموعة الشركات التابعة لها
 
 م2016 العام بأن نتوقع كما أننا .العقبات التي اعترضت طريق الشركةلمواجهة للشركة ط االستراتيجية المستقبلية م تم اعادة تقييم الخط2015خالل العام و

 ً ً  سيكون عاما االستفادة من الفرص المتاحة في األسواق بسنقوم و ،قصارى جهدنا لمواجهة التحديات المقبلة سنسعى لبذل نامن الناحية االقتصادية، ولكن مختلفا
 التوسع واالستحواذعمليات دراسة من  فاعلة خطةإلى تطبيق ادارة الشركة سعى تسوف و المختلفة ومواصلة استراتيجيتنا للنمو والتوسع بطريقة إيجابية. 

 في المشروعات بما يخدم مصالح الشركة ومساهميها. والتنويع
 
لحفاظ على والمواجهة التقلبات االقتصادية القادمة  لسنوات الخمس المقبلةل جادةنود أن نفيد جميع مساهمي الشركة بأنه تم بحمد هللا وضع خارطة طريق  اكم

 تقدم ونجاح الشركة على المدى الطويل.
 

ً  وأخص في ذلك ،بوافر الشكر والتقديرلكم تقدم وفي الختام ال يسعني إال أن أ أخواني أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية بالشركة وكافة  أيضا
م متطلعين إلى المزيد من التميز والنجاح 2015الشركات الشقيقة للجهود المخلصة التي انعكست بصورة واضحة على النتائج المالية المتميزة لهذا العام 

 م بمشيئة هللا تعالى.2016العام خالل 
 

  .سائالً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع
 
 

 ضاعلي ر أخوكم / محمد أحمد                                                                                                       
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 معلومات عامة عن الشركة
 
 
 
 

 البنوك المتعامل معها اإلدارة مجلس
 

 )رئيس المجلس(        علي رضا     محمد أحمد
 )عضو(  عدنان عبدهللا ميمني             
 )عضو(  علوي محمد سعيد كامل         
 )عضو(  صالح أحمد حفني                
 )عضو(  وليد عبدالعزيز كيال             

 ()عضو         علي رضا    عامر عبدهللا
 )عضو(  جزار     عبد اللطيفعبدالعزيز

 
 

 
 بنك الجزيرة

 مصرف الراجحي
 البنك األهلي التجاري

 البنك السعودي البريطاني
 البنك السعودي الهولندي

 

 مدققو الحسابات المكتب الرئيسي
 

 501 ، جناح #المركز السعودي لألعمال
 ، حي البغداديةطريق المدينة المنورة

 14221 صندوق البريد
 21424جدة 

 المملكة العربية السعودية
 +966 12 657 4455تلفون: 
 +966 12 657 4270فاكس: 

 infos@sisco.com.sa: بريد الكتروني
 www.sisco.com.sa: العنكبوتي موقعال
 

 
  شركائهكي بي إم جي الفوزان و
 مركز زهران لألعمال برج )أ( الطابق التاسع
 شارع األمير سلطان

 55078صندوق البريد 
 21534جده 

 المملكة العربية السعودية
 +966 12 698 9595تلفون: 
 +966 12 698 9494فاكس: 

 

 ماألسه تسجيل الشركة في كبارالمسؤولين

 
 )الرئيس التنفيذي(            محمد كمال المدرس  
 )مدير الشؤون المالية(   فاروق أحمد شيخ      

 الشؤون القانونية()مدير  شيخ          رضا سليم 
 )المراجع الداخلي( سيد ظفر رضا           

 شئون المساهمين(مدير قسم مقبول عمر عسوني      )
 مجلس اإلدارة( أمين سر) يوسف محمد ابوعليان   

 تقنية المعلومات( قسم مدير )      عبدهللا محمد حبادي 
 
 
 

 
 السوق المالية السعودية )تداول(

 العليا –فهد طريق الملك  6897
 15وحدة رقم 
 3388  – 12211الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966 11 218 9999  :تلفون 
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 نظرة عامة عن األداء 
 ) بالماليين - لاير سعودي (

 
 

  
  
  

  
  
  

  
 

  

398 

473 

520 

561 

616 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 المبيعات وايرادات األعمال

11 

38 

56 

78 

91 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 صافي الدخل

127 

184 

210 

241 

265 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك، واإلطفاء
 

168 

173 

214 

265 

254 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 التشغيلية صافي النقد المتوفر من األنشطة

736 

766 

826 

913 

972 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

  حقوق المساهمين

 901  

 928  

 1,146  

 1,187  

 998  

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 القيمة السوقية



 
 

  
  2015  تقرير مجلس اإلدارة

 

5 

 تحليل اقتصادي ألعمال الشركة
 

م  2014مليون لاير سعودي في عام   78,1مليون لاير مقابل  90,5م فقد حققت صافي ربح بمبلغ 2015العام لقد كان أداء شركة سيسكو جيداً خالل 
% عن العام 9,8مليون لاير سعودي أي بنسبة زيادة قدرها  616م بمبلغ 2015%.  كما حققت الشركة إيرادات خالل العام 15,9مسجلة بذلك زيادة قدرها 

 . سعوديمليون لاير 561م والذي بلغ 2014
 

 المبيعات وايرادات األعمــال
 بالماليين -لاير سعودي 

  
 

الخاصة  اإليراداتحيث ارتفعت  وقطاع الميـــاه ويعود السبب الرئيسي لهذا االرتفاع إلى تحسن النتائج التشغيلية خاصةً األعمال المتعلقة بقطاع الموانئ
نسبة الحصول  راجعتل نظراً  بينما انخفضت االيرادات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية والمساندة ٪ على التوالي. 15.7٪ و 11.8بنسبة  بهذه القطاعات

 إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.لرئيسي سببها ا يرجع زيادة التكاليف التصاعدية والتيشركة مواجهة الواصلت كذلك   .ايجار جديدة خالل العام عقودعلى 
 
قيمة الدفترية الماليين لاير سعودي( وهو ما تبقى من  5 :2014مليون لاير سعودي ) 6.3 بمبلغتحلية المياه قطاع في  تم تكوين مخصصوخالل العام  

% عن 7.1 زيادةبنسبة مليون لاير اي  170.4ون لاير الى ملي 159.2من  ارتفعت األرباح التشغيليةالخاصة بشركة يمن كنداسة ومع ذلك فقد  للموجودات
 الذي سجل نتائج سلبية بمبلغ م2014 العام الماضيبمقارنة مليون لاير  9تحسناً كبيراً بمبلغ لشركات الزميلة ل وأيضاً سجلت النتائج التشغيلية م2014 العام
 مليون لاير سعودي.  0.3
 

سابقة سنوات تعويضات مطالبات ب تتعلقمليون لاير  5.7مبلغ  شمل م الذي2014مقارنة بالعام الماضي  مليون لاير 2.1 مبلغإليرادات األخرى كما سجلت ا
ً مليون لاير مسجال بذلك  149 مبلغالمستمرة من العمليات  دخلالبلغ  أرباح من استثمارات متاحة للبيع. لاير مليون  0.9مبلغ و مقارنة  ٪14.3قدره  ارتفاعا

  مليون لاير. 130ضي الذي بلغ بالعام الما
 

نتائج أنها على نتائجها  وأعيد تصنيف والخاصة بشركة اسناد الرياضفي مدينة  التي تقعوقود المحطة  غالقإتم  م2015عام المن  الرابعخالل الربع 
 .عمليات غير مستمرةل

 
لحفاظ على القدرة التنافسية الخطط المستقبلية وتأثيرها على التدفقات النقدية مع انظراً للوضع االقتصادي الحالي في البالد تتخذ الشركة نهجاً متحفظاً تجاه  

مستويات العام الماضي وزادت التدفقات النقدية على  علىاستمر التدفق النقدي من العمليات م 2015عام الخالل ف ،بعض االستثمارات في ألعمال الشركة
عدم الدخول في عقود قرضة والمالية تجاه البنوك الم هاالتزاماتعلى  شركات المجموعةجميع  حافظتكما . سعوديمليون لاير  35.7 بمبلغ االستثمارات 
 .خالل العام اقتراض جديدة

65% 

18% 

17% 

561 
67% 

16% 

17% 

616 

 الموانئ

 الخدمات اللوجستية والمساندة

 الميــــاه

2015                      2014                        



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقطاعاتا  

تشغيليةال   
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 هيكلة قطاعات األعمال
  

، ويتميز هذا التشكيل بالتنوع المتوازن مع الحرص على التنسيق المشترك بين الشركات في قطاعات رئيسية أربعةتعمل مجموعة شركات سيسكو في 
يدة تمكنها م، و هذا التنوع في القطاعات وضع الشركة في مكانة تنافسية ج2015أعمالها والذي انعكس بصورة إيجابية على النمو في األداء اإلجمالي لعام

 من االستفادة من الفرص االستثمارية المستقبلية بطريقة فعالة.
 
 
 

  

 لتطوير األحمر البحر شركة
  الموانئ

 
 

 األحمر البحر بوابة محطة شركة

 التجارة لتنمية السعودية الشركة
 )تصدير( والصادرات

 
 

 المساندة الخدمات تشغيل شركة

 )إسناد(

 المياه لخدمات كنداسة شركة
 
 

 المياه لتوزيع الدولية الشركة

  )توزيع(

 للخدمات السعودية ستورك شركة
  الفنية

 
 

 السعودية تالكي الجبر شركة

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 الموانئ

 
 

 الخدمات اللوجستية والمساندة
 

 
 

 الميـــــــــاه
 

 
 

 الخدمات الصناعية
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 التابعةالشركات 
 

، أو من خالل قدرة سيسكو على التأثير في %50أو غير مباشرة بنسبة أكثر من الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة مباشرة 
 ، ويتم توحيد قوائمها المالية من ضمن قوائم سيسكو.اتالشركهذه إدارة 

 

الدولة محل 
 التأسيس

 اسم الشركة ونشاطها رأس المال نسبة الملكية مقرها الرئيسي

 %53 جدة السعودية
333  

 مليون ريـال

 )مساهمة مغلقة( شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ
 

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها 
وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن 

والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم بالماء 

 .واإلستثمار في جميع األنشطة السابقة

 %21.2 جدة السعودية
555  

 مليون ريـال

 شركة محطة بوابة البحر األحمر 
 

تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها 
المساندة الالزمة وتزويد السفن  وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية

بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم 

 .واإلستثمار في جميع األنشطة السابقة

 %76 جدة السعودية
140  

 مليون ريـال

 )تصدير( الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
 

ي يتم إعادة تصديرها وتوفير تخزين السيارات الواردة للمملكة والسيارات الت
ساحات لتخزين الحاويات وعمليات المناولة والفحص الجمركي والتصدير 
وإعادة التصدير وتوفير المستودعات وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع 
للبضائع في الساحات المفتوحة أو المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها 

 .ومناولتها

 %60 جدة السعودية
77.3 

 مليون ريـال 

 )مساهمة مغلقة( شركة كنداسة لخدمات المياه
 

رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية المياه  نشاط الشركة بشكليتمثل 

 .المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما يتعلق بمشاريع المياه

 %97 جدة السعودية
15 

 مليون ريـال 

 )إسناد( شركة تشغيل الخدمات المساندة
 

تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية بكل من جدة والرياض 
والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات والخدمات اللوجستية 
والخدمات المساندة للموانئ وخدمات نقل المياه وتجارة األجهزة والمعدات 

 .واآلالت الصناعية وقطع الغيار
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 الشركات الزميلة
 

، وال يتم توحيد مع شركائها اآلخرين باالشتراك% أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها 50تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة الشركات الزميلة هي 
 بالصافي.  محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية حصة الشركة في نتائج شركات زميلةقوائمها المالية في قوائم سيسكو ويتم إدراج نتائجها المالية تحت بند 

 
 

الدولة محل 
 التأسيس

مقرها 
 الرئيسي

 اسم الشركة ونشاطها رأس المال نسبة الملكية

 %50 جدة السعودية
146  

 مليون ريـال

 )توزيع( الشركة الدولية لتوزيع المياه
 

مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري والصرف 
الميكانيكية ومحطات الصحي وشبكات المياه وتصريف السيول واألعمال 

تقنية المياه والمجاري ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه 

 .والمجاري وتشغيل شبكات المياه بأنواعها

 %33.33 الجبيل السعودية
21  

 مليون ريـال

 شركة الجبر تالكي
 

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات والخدمات 

 .البتروكيماويات  للمواد الصلبة والسائلةاللوجستية لقطاع 

 %45 الجبيل السعودية
5  

 مليون ريـال

 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية
 

صيانة وتشغيل محطات الكهرباء ومعامل النفط والغاز وتحلية المياه 
والمصانع البتروكيميائية ومعايرة اآلالت الدقيقة وتقديم الخدمات 

 .والكهربائية المتعلقة بهاالميكانيكية 

 
 
 
 

 أخرى تاستثمارا

 
 

% من رأس مال شركة جروث جايت كوربوريشن )البحرين( 1,17مليون لاير( والذي يمثل نسبة  9,4مليون دوالر ) 2,5 ما قيمتهتستثمر شركة سيسكو 
 .دوالر أمريكيمليون  213,3والبالغ 

 
 

  



 
 

  
  2015  تقرير مجلس اإلدارة

 

10 

     الموانئ لتطوير األحمر البحر شركة

 

 أنشئت عام م 2009

 نوع الشركة شركة مساهمة مقفلة

 للعمليات الرئيس حلالم جده ، السعودية

 نشاط الشركة تطوير وإدارة وتشغيل محطات الحاويات

 رأس المال مليون لاير 333,125

 عدد األسهم لاير 10قيمة السهم  33.312.500

 :التأثير على أعمال سيسكو

لها تأثير مباشر على نتائج األعمال حيث أن نشاطها الحالي يتمثل  ليس
  في االستثمار في شركة محطة بوابة البحر األحمر

 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %53 17.655.625 سيسكو

 سيتي أيالند القابضة
 

6.662.500 20% 

 زينل للصيانة
 

5.330.000 
 

16% 

 تصدير
 

3.331.250 10% 

 للصناعاتزينل 
 

333.125 1% 

 %100 33.312.500 مجموعال
 

 

 المحدودة شركة محطة بوابة البحر األحمر

 
  

 أنشئت عام م2007

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم جده ، السعودية

 نشاط الشركة تطوير وإدارة وتشغيل محطات الحاويات

 رأس المال مليون لاير 555,207

 عدد األسهم لاير 1000سهم قيمة السهم  555,207

 :التأثير على أعمال سيسكو 
 

 إيرادات 66.5%

 اجمالي الموجودات 68.4%
 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 سيسكو

 
 

333.125 
 
 

21.2% 

شركة البحر األحمر لتطوير 
 الموانئ

 
117.704 

 
60% 

 سيتي أيالند القابضة
 

44.416 8% 

 للصيانةزينل 
 

37.754 6.8% 

 تصدير
 

22.208 4% 

 %100 555,207 مجموعال
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Transshipment Import Export

 :تحليل االعمال
 

س من التشغيل مع نهاية أكملت شركة محطة بوابة البحر األحمر عامها الساد
، وفي خالل هذه السنوات ساهمت الشركة في رفع القدرة م2015عام 

، حيث تم اإلشادة لميناء جدة االسالمي بشكل ملموس والتشغيلية االستيعابية
بها من قبل عمالئها المحليين والعالميين وكذلك المؤسسة العامة للموانئ بعد 
التطورات الملحوظة في اإلنتاجية واألداء وصوالً إلى أعلى المعايير القياسية 

 العالمية.
 

ة زيادة قدرها سجلت محطات الحاويات على ساحل البحر األحمر في المملك
 . حاوية قياسيةمليون  5.4والذي تجاوز  ٪(،2: 2014) 2015٪ في عام 17

والذي نمى  لتصديروا االستيرادلزيادة نتيجة للنمو اإليجابي في وتأتي هذه ا
بنسبة  تنم فقدعمال المسافنة أما ما يتعلق بأ٪(، 2-: 2014٪ )15بنسبة 

ً بأن   ٪(.8: ٪2014 )19  ة بوابة البحر األحمرحجم تشغيل محطعلما
نمو السوق  متجاوزاً  2015٪ في عام 23بنسبة  لالستيراد والتصدير قد نما

مما ساهم في جعل بوابة البحر األحمر المحطة الرائدة على ساحل  ،بشكل عام
 . البحر األحمر

 
مليون  1,5ليصل الى  2014% عن سنة 9وعلى الرغم من التحديات المختلفة في السوق العالمية، فقد كانت هناك زيادة في مناولة عدد الحاويات بنسبة 

فظة الشركة على امحزيادة في مناولة الحاويات وقد واكبت هذه  ال . 2009حيث تعتبر هذه المناولة األعلى مذ بداية الشركة عام  2015حاوية نمطية في 
زيادة في انتاجية الرافعات % و2بنسبة  البحري رصيفأعلى انتاجية لل
 %. 3البحرية بنسبة 

 
وقد أكد هذا األداء قدرة المحطة على تحقيق نظام تحسين األداء بأعلى نسبة 

مما كان له األثر في تحسين وتنظيم حركة السفن وزيادة الطاقة  2014منذ عام 
، وخاصةً أكبر عدد ممكن من السفن الحتواءلرصيف البحري في ا االستيعابية

الجيل الجديد العمالقة سفن من  عدداً المحطة  استقبلتالسفن العمالقة حيث 
حاوية نمطية  19,000لم بسعة كبر سفن الحاويات في العاأعتبر من والتي ت

 المتميزة واعتبارهاالمحطة  امكانياتؤكدة بذلك مترا م 390 أكثر من طولبو
 .الوجهة المفضلة على ساحل البحر األحمر

 
في منشآتها ومعداتها بشكل دوري، حيث تم شراء  االستثمارواصلت الشركة 

من الشاحنات المزدوجة وذلك لضمان  12(  رافعات ساحات و عدد 8ثمانية )
كما تم  القدرة على التعامل مع المطالب المتزايدة من الخطوط المالحية. 

لتحسين عملية  التخطيط ومراقبة األداء لتلبية  (TOS)تطوير نظام التشغيل 
 متطلبات المسافنة وخدمات الساحات. 

 
 رضاءمن الموارد المتاحة وتطوير اإلنتاجية لما فيه  االستفادةوتعزيزاً لهذا األداء المتميز فقد تم التركيز على تحسين وتنظيم العمليات التشغيلية لزيادة 

وقد وضعت المحطة  تحسين العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تساهم بشكل مباشر في خدمة العمالءباإلضافة إلى تطوير سبل جديدة و العمالء.
 المؤسسة العامة للموانئ.كذلك وتواصل جهودها لكسب ثقة عمالئها والذي تؤكده  ،ة لألداء التشغيلي في المنطقةمعايير جديد

 
 
 
 
 
 

39 

121 

40 

124 

 إنتاجية الرصيف إنتاجية الرافعات

 التحركات بالساعة

2014 

2015 

13 11 11 7 9 8 7 5 8 6 7 5 6 7 9 6 6 6 8 6 6 5 8 4 
0

2

4

6

8

10

12

 معدل السفن العمالقة 14

2014 2015 



 
 

  
  2015  تقرير مجلس اإلدارة

 

12 

 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )تصدير(

 
 

 أنشئت عام م1999

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم جدة ، السعودية

تطوير وإدارة وتشغيل منطقة إعادة 
التصدير  ومناولة الحاويات والمركبات 

 والبضائع
 نشاط الشركة

 رأس المال مليون لاير 140

 عدد األسهم لاير 1,000قيمة السهم    140.000

 :التأثير على أعمال سيسكو 
 

 إيرادات 16,2%

 اجمالي الموجودات 11,3%
 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %76 106.400 سيسكو

 %24 33.600 زينل للصناعات

   

   

   

 %100 140.000 مجموعال
 

 

 تحليل األعمال:
 

ً تسعى شركة تصدير بأن تكون الرائدة في مجال توفير مراكز لوجستية متكاملة بتقنية عالية تشمل مستودعات وساحات تخزين  على المعايير العالمية أل وفقا
 والذي يعتبر من أهم أهداف الشركة للبقاء في طليعة موفري هذا النوع المميز من المرافق اللوجستية.

 
تشغيل الكامل لقرية المستودعات الرابعة، كما تم تشغيل ساحة التفتيش الجمركي الخاصة بمنطقة إعادة التصدير للبضائع المتفرقة م تم ال2014خالل العام  

 وذلك لتعزيز خدمة العمالء وتسريع إجراءات الفسح والتسليم.
 

 2014% )في عام 92لغت نسبة اإلشغال للساحات المفتوحة حيث بم 2015لعام وصلت الشركة إلى معدالت عالية من االستيعاب واإلشغال لكافة منشآتها 
ضافية مع إمساحات  توفر% و يرجع السبب في ذلك الى 74%(، وقد لوحظ بعض التراجع في نسبة اإلشغال لمنطقة المستودعات بنسبة 94وصلت الى 

% للعام 69ـ متر مربع بمتوسط نسبة اشغال تقدر ب 72,000الى بداية تشغيل قرية المستودعات الرابعة. و تبلغ مساحة استيعاب المستودعات الحالية حو
 م.2014% في عام 74مقارنة بنسبة اشغال  2015

 
حدث الطرق في انشاء المستودعات في أقامت تصدير بتقديم  

وذلك عندما تم  الماضيين،المملكة العربية السعودية خالل العامين 
ً ألعلى العمل على انشاء قرية المستودعات الثالثة و الرابعة طبقا

ً بأن الشركة قامت بتوفير مساحات تخزين  المعايير العالمية. علما
إضافية في منطقة المستودعات والتي تم بناؤها بأعلى المواصفات 

والتي تشمل دوائر المراقبة  الحديثةالقياسية العالمية والتقنيات 
المرئية وشبكات المعلومات المتطورة ونظم مكافحة الحرائق 

 الحديثة. 
 

لقد سجلت الشركة أداًء متميزاً في جميع مجاالت العمليات الخاصة 
بها، وتستمر في سعيها للوصول إلى معدالت أعلى في التشغيل 

ربها الناجحة في السنوات من تجا باالستفادةواإليرادات وذلك 
، وذلك عن طريق تطوير مناطق ومراكز خدمات لوجستية السابقة

 ميناء جدة اإلسالمي. مشابهه خارج منطقة
 
 

 21,749   33,299   124,076   26,331   39,855   110,907  
 -
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 متر مربع.  636.870 ، لمساحة اجمالية تقدر ب2015قامت شركة تصدير بتوقيع اتفاقية مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في شهر يوليو  كما
 منطقة الخمرة، الواقعة في جنوب مدينة جدة.بلوجستية متكاملة  مراكزتهدف هذه االتفاقية الى تطوير و
 
 
 

 ستثمارات أخرى لشركة تصدير:ا

 
 إس إيه -زينميت فادوز 

 
% من رأس المال، ولقد تم االتفاق 25 نسبتهزينميت هي شركة متخصصة في تجارة المعادن )مسجلة في إمارة ليختنشتاين(، والتي تمتلك تصدير فيها ما 

شركة تصدير من خالل هذه االتفاقية باستيراد وتخزين وإعادة تصدير بين الشركتين بهدف تسجيل شركة تصدير لدى بورصة لندن للمعادن ، حيث ستتمكن 
 المعادن التي يتم  تداولها في بورصة لندن للمعادن.
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  كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مغلقة( شركة

 
 

 أنشئت عام م2000

 نوع الشركة * شركة مساهمة مغلقة

 للعمليات الرئيس حلالم السعودية ه،جد

وتشغيل محطات تحلية المياه بناء 
 وتوزيع المياه

 نشاط الشركة

 رأس المال مليون ريـال 77,3 

 عدد األسهم لاير 1,000 قيمة السهم   77.300

 :التأثير على أعمال سيسكو 
 

 إيرادات 17.2%

 اجمالي الموجودات 10.7%
 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %60 4.638.000 سيسكو

عبداللطيف جميل شركة محمد 
 المحدودة

2.319.000 30% 

 %10 773.000 بشناق عائلة

   

   

 %100 7.730.000 مجموعال
 

 
 م تم تحويل شركة كنداسة من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مغلقة2015خالل العام  *
 

 تحليل األعمال:
 

مياه  ةة العربية السعودية عن طريق تحليالمياه الصالحة للشرب بالمملك وتحلية كنداسة من أوائل شركات القطاع الخاص التي تستثمر في انتاج تعتبر شركة
 البحر التي يتم توصيلها للمنطقة الصناعية بمدينة جدة وبعض المجمعات التجارية والسكنية الرئيسية.

 
رائدة في هذا المجال بالمحافظة على حصتها السوقية التي بلغت أكثر من الوبالرغم من دخول العديد من المنافسين الجدد في هذا القطاع تبقى شركة كنداسة 

 ٪ من اجمالي المياه المزودة للعمالء الصناعيين وغيرهم.60
 

ً حيث زادت الطاقة االنتاجية للم ازدهارا  شهدت المحطة ياه من ملحوظا
م 48.000

3
ً إلى   م 65.000يوميا

3
  ً من خالل التوسعة التي تمت في  يوميا

مياه ال.  وقامت الشركة بتطوير أنظمة تشغيل أنابيب ضخ العام المنصرم
وتحويلها من التشغيل اليدوي إلى التشغيل االتوماتيكي للتحكم في ضغط المياه 

قامت كما   اإلنتاج.بشكل أفضل والوصول إلى مستويات أعلى في استقرار 
كم وذلك لتحسين  2م وطول لم 800الشركة بتركيب خط أنابيب جديد  بقطر 

 اإلمدادات وتقليل خسائر النقل.
 

ببناء  الشركة ، قامتفي منطقة الخمرة جنوب جدة ولخدمة عمالء الشركة
م 4.000محطة تعبئة جديدة بسعة 

3
ً وقد بدأ تشغيلها في الربع الثالث   يوميا

م9.000دة طاقتها االستيعابية إلى م وقد تم عمل توسعة لزيا2014م من العا
3
 

 ً  .م2015خالل عام  يوميا
 

تستخدم كنداسة في محطاتها لتحلية المياه تقنية التناضح العكسي والتي تعتبر 
ذات تكلفة مناسبة عطفاً على كميات اإلنتاج ، وتستهلك معدالت مناسبة للطاقة 

شركة قامت بتركيب أنظمة الإلى ذلك فإن  ضافةالبيئة إوأقل تأثيراً على 
للمياه المالحة من خالل مرشحات مزدوجة ذات تقنية عالية  أوليةمعالجة 

إلضافة مرحلة متقدمة من تصفية المياه الداخلة للمحطة بحيث ال تتأثر 
 بالتغيرات الموسمية لنوعية مياه البحر.

 

 ماليين 
 متر مكعب

20112012201320142015

11.711.89.917.220 انتاجية المياه
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مليون م 20م أكثر من 2015خالل من المياه بلغ إجمالي الكميات المباعة 
3
م 17,2الذي بلغ  م2014% عن عام 20، أي بنسبة زيادة  

3 
 شركة ما تنتجك

 .المواصفات والمقاييس السعودية العالمية وهيئةكنداسة مياه محاله بجودة عالية تتجاوز المعايير التي وضعتها منظمة الصحة 

 
 
 

 لشركة كنداسة أخرى استثمارات
 

م 1.000% في محطة صغيرة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية تصل إلى 60تمتلك كنداسة نسبة 
3
ً في مدينة الح  لوضع ل ونظراً ديدة بجمهورية اليمن.  يوميا

ً  الغير مستقرواألمني السياسي   . فإن أعمال الشركة قد توقفت في المحطة حتى إشعار أخر ،حاليا
 
 العربية والتي تدير عقد تشغيل محطة الخطوط )ويسكو السعودية( المياه والبيئة السعودية المحدودة% في شركة خدمات 49تمتلك شركة كنداسة أيضاً نسبة و

م 12.000السعودية لتحلية المياه بطاقة تصل إلى 
3
 في اليوم الواحد وهي تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية وتحقق النتائج المتوقعة. 
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 )توزيع( الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

 
 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %50 73.000 سيسكو

 %50 73.000 اميوتر )احدى شركات اميانتيت(

   

   

   

 %100 146.000 مجموعال
 

 أنشئت في م2006

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم ، السعودية القصيموالرياض وجدة 

الصالحة للشرب ومعالجة توزيع المياه 
مياه الصرف الصحي واستخدام تدوير 

 إعادة المياه للري
 نشاط الشركة

 رأس المال مليون لاير 146 

 عدد األسهم لاير 1,000 قيمة السهم   146,000

 :التأثير على أعمال سيسكو

ال تدمج ضمن نتائج ، حيث أن نتائج اعمال شركة توزيع ال يوجد
فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج ، سيسكو الموحدة

 األعمال

 إيرادات مليون لاير 202,4

 اجمالي الموجودات مليون لاير 260,9
 

 
 

 تحليل األعمال:
 

تعمل شركة توزيع في توفير المياه الصالحة للشرب للمدينة 
 امتيازالصناعية بجدة والرياض والقصيم بعد حصولها على 

من هيئة المدن الصناعية السعودية )مدن(.  ويشمل عقد 
محطات وتشغيل شبكات المياه وإنشاء وتطوير  االمتياز

الثانية معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الصناعية 
 .قصيمالاألولى بوبالرياض 

 
شبكات توزيع كافة من تمديد  االنتهاءم 2015وقد شهد عام 

% من االعمال 95والرياض وإنجاز المياه في كالً من جدة 
وقد بلغت أطوال شبكات أنابيب المياه في كالً   في القصيم.

م وتم خدمة أكثر من ك 200من مدينتي جدة والرياض حوالي 
الف شخص يومياً.  وتعتبر محطة  250بمعدل منشأة 2,000

معالجة مياه الصرف الصحي في الرياض والقصيم من 
من حيث التصميم الفني أفضل المحطات في المنطقة 

والهندسي لقدرتها على استخدام تقنية المعالجة الثالثية والتي 
 تنتج مياه بمواصفات مناسبة بيئياً ألغراض صناعية متعددة. 
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 )إسناد( شركة تشغيل الخدمات المساندة

 
 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %97 14.550 سيسكو

 %3 450 تصدير

   

   

   

 %100 15.000 مجموعال
 

 أنشئت في م2004

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم السعودية ، جده

خدمات المساندة الصناعية بما في ذلك 
الخدمات اللوجستية والنقل للمواد ومناولة 

 الحاويات وإدارة محطات الوقود
 الشركة نشاط

 رأس المال مليون ريـال 15 

 عدد األسهم  لاير 1.000 يمة السهم ق  15.000

 التأثير على أعمال سيسكو:

 إيرادات 0,1%

 اجمالي الموجودات 0,9%
 

 
 

 :تحليل األعمال
 
ت جديدة.  كما تواصل إسناد تطوير أعمالها من خالل زيادة التركيز على الخدمات اللوجستية وتعزيز الخدمات الحالية المرتبطة بها وتطوير منتجات وخدما 

 الخدمات اللوجستية في المملكة.تقديم تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال 
 

عقد مع هيئة المدن توقيع  مناسناد شركة  استطاعتم، فقد 2015قود بالرياض في الربع األخير من عام فترة عقد إيجار محطة الو انتهت قد وحيث انه
وتطوير وتشغيل منطقة الخدمات اللوجستية بالمنطقة الصناعية األولى بمدينة جدة والتي تعتبر األولى من نوعها  لالستثمار )مدن( ومناطق التقنية الصناعية

، محطات وقود وصيانة، خزينعودية والتي ستقدم خدمات لوجستية متنوعة في منطقة واحدة تتنوع ما بين مواقف شاحنات، خدمات التفي المملكة العربية الس
 لسائقي الشاحنات. واستراحةكمطاعم وإعاشة  تجاريةخدمات ومنطقة 

 
لة نوعية وقد قامت إدارة الشركة بمضاعفة نشاطها في خدمات الصيانة للمعدات اللوجستية بتطوير ورشة صيانة متنقلة بتصميم محترف والتي ستقوم بنق

لموانئ وخدمات تشغيل في االدارة واإل مساندة في هذا بجانب ما تقدمة الشركة من خدمات لخدمات الصيانة للشاحنات والمعدات مثل الرافعات الشوكية. 
 النقل.

 
 

 :الصناعية األولى بجدةبالمنطقة الجديد مشروع منطقة الخدمات اللوجستية 
 

 
 
 
 



 
 

  
  2015  تقرير مجلس اإلدارة

 

18 

 
 شركة الجبر تالكي المحدودة

 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %33.3 7.033 سيسكو

 %33.3 7.033 الفرد تالكي

 %33.3 7.033 ازميل )مجموعة الجبر(

   

   

 %100 21.099 مجموعال
 

 أنشئت في م 2004

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم ، السعودية ينبعوالجبيل 

التعبئة وتغليف وتخزين ومناولة وتوزيع المواد 
 والمنتجات البتروكيماوية والمواد الخطرة

 نشاط الشركة

 رأس المال ليون ريـالم 21.099 

 عدد األسهم لاير  1000 قيمة السهم  21.099

 التأثير على أعمال سيسكو:

، حيث أن نتائج اعمال شركة الجبر تالكي ال تدمج ضمن نتائج ال يوجد
سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج 

 األعمال.

 إيرادات مليون لاير 151,9

 اجمالي الموجودات مليون لاير 88,7
 

 
 

 األعمال: تحليل
 

من الرقعة الجغرافية كما وسعت الشركة  س.أ.تالكي على ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في إدارة سلسة االمدادات للصناعات البتروكيماوية.  شركة حافظت
غ" "بتروراب شركة مشروعاعية وناتبت" في مدينة ينبع الصن" شركة الغربية، مشروعذلك باالستحواذ على اثنين من أهم المشاريع في المنطقة لمشاريعها و

 مناولة البتروكيماويات داخل المشاريع.في مدينة رابغ كعقود إلدارة و
 

الكميات التي قامت  أكثر من ثالثة أضعافما يعادل أي ( 2014لعام  6.68)  2015لعام خالل امليون طن متري  7مناولة بس.أ.تالكي  قامت شركة
 الشركة بمناولتها قبل أربع سنوات.

 
توزيع مركز شركة سابك إضافة إلى عقد إدارة ونشاطات الشركة في المنطقة الشرقية وذلك بالفوز بعقد تخزين وتوزيع اإلليستمر مع  ةيضاف إلى ذلك توسع

 عينات المنتجات لشركة صدارة للبتروكيماويات.
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 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية 

 

 نسب الملكية عدد األسهم شركةال

 %45 2.250 سيسكو

شركة ستورك للخدمات الفنية 
 القابضة

2.750 55% 

   

   

   

 %100 5.000 مجموعال
 

 أنشئت في م 2014

 نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

 للعمليات الرئيس حلالم ، السعودية الجبيل

صيانة وتشغيل المحطات الصناعية بما في 
والبتروكيماويات ذلك محطات توليد الطاقة 

وتحلية المياه، وتوفير الخدمات الكهربائية 
 والميكانيكية ذات الصلة

 نشاط الشركة

 رأس المال مليون ريـال 5 

 عدد األسهم لاير 1.000 قيمة السهم   5.000 

 التأثير على أعمال سيسكو:

، حيث أن نتائج اعمال شركة ستورك ال تدمج ضمن نتائج سيسكو ال يوجد
 الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج األعمال

 إيرادات مليون لاير 2,59

 اجمالي الموجودات مليون لاير 10,25
 

 
 

 تحليل األعمال:
 

المطلوبة لمزاولة  النظاميةلك الحصول على التصاريح قامت الشركة بإنهاء كافة إجراءات التسجيل الرسمية والنظامية في المملكة العربية السعودية وكذ
وتم الحصول  الشركة ألعمال OHSAS18001  العالمي السالمةونظام  ISO 9001 العالميةعلى اعتماد نظام الجودة  2015عام خالل النشاطها. وعملت 
 طلوبة.المعلى الشهادات 

 
جهيز في مدينة الجبيل الصناعية ومجال عملها في صيانة المنشئات البتروكيميائية ومنشئات النفط والغاز والطاقة ومحطات تحلية المياه. وتم ت الشركة تقع

م 5.000التي تقع على مساحة اجمالية قدرها  الحديثة باألجهزةالورش 
2
م 2.700تشمل منها على  

2
  ً انها تقديم ، والتي بإمكمنطقة مغطاة ومحكمة بيئيا

البخارية والغازية والمضخات والغاليات وإصالح الصمامات وتصنيع الشدادات والمشابك الصناعية، وكذلك توفير  للتوربيناتخدمات الصيانة الدورية 
 دات المذكورة.شركة خدمات هندسية وفنية متنوعة وعمليات الفحص والقياس للمعالخدمات إصالح المعدات والتروس.  باإلضافة إلى ذلك، توفر 

 
كما  إقباال من العمالء الرئيسيين في قطاع النفط وصناعات الغاز والبتروكيماويات والطاقة وتحلية المياه واالسمنت.  الشركةشهدت  2015عام الخالل 

شركة ، رامكو السعوديةأل التابع )بيري( غاز، معمل للتحلية العامة المؤسسة من توفير خدمات فنيه لعمالء مهمين مثل شركة معادن، الشركةاستطاعت 
 .فاسكوراشركة و، لإلسمنتصفوة شركة سيمنز، شركة مرافق،  شركة سولزر، 

 
 

  



  

  

 التحليل
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 المؤشرات المالية
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 العائد على رأس المال
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 قائمة المركز المالي
 2015 ر.س. باآلالف

14 – 15 
 نسبة التغير

 2014 2013 2012 2011 

        

        الموجودات

        

        الموجودات المتداولة:

 219,905 163,051 209,418 273,438  %8- 252,669 نقد وما في حكمه

 65,832 84,821 102,640 101,304  %17 118,565 وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 

 11,075 14,912 18,959 27,496  %35 37,172 مخزون

 408,406 2%  402,239 331,017 262,784 296,812 

        الموجودات غير المتداولة:

 84,794 82,850 87,984 107,766  %6 114,542 استثمارات 

 503,815 562,397 606,756 633,922  %12 707,654 ومعداتممتلكات، آالت 

 1,646,940 1,573,447 1,501,114 1,437,526  %5- 1,369,898 االصول االخرى طويلة االجل

 2,192,093 1%  2,179,214 2,195,854 2,218,694 2,235,549 

        

 2,532,361 2,481,478 2,526,871 2,581,452  %1 2,600,499 إجمالي الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية 

        

        المطلوبات المتداولة:

 127,834 121,252 114,973 133,527  %12 149,612 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

112,483 2%  109,795 102,567 89,871 155,305 

 262,094 8%  243,321 217,540 211,123 283,139 

        المطلوبات غير المتداولة:

الجزء غير المتداول من قروض طويلة 
 األجل وتسهيالت بنكية

838,185 -11%  946,160 1,038,557 1,096,520 1,167,458 

 7,733 39,743 37,315 44,167  %1 44,674 مطلوبات أخرى طويلة األجل

 8,632 11,204 13,756 17,936  %21 21,639 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 904,498 -10%  1,008,263 1,089,628 1,147,468 1,183,823 

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة  
 األم: 

       

 680,000 680,000 680,000 680,000  - 680,000 رأس المال

 36,409 36,409 36,409 36,409  - 36,409 عالوة إصدار 

 6,387 12,121 20,527 32,238  %42 45,815 االحتياطيات

 4,653 (3,450) (730) 9,344  %41 13,152 احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

 8,614 41,106 88,740 155,106  %27 196,638 األرباح/)الخسائر( المتراكمة

الملكية العائدة للمساهمين في الشركة حقوق 
 األم

972,014 6%  913,098 826,404 766,186 736,063 

  
 حقوق الملكية غير المسيطرة

461,893 11%  416,770 393,299 356,701 329,336 

 1,433,907 8%  1,329,868 1,219,703 1,122,887 1,065,399 

        

 2,532,361 2,481,478 2,526,871 2,581,452  %1 2,600,499 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة المركز المالي
 )تحليل أفقي( 

 
 كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة. 2011يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 

 2015 2014 2013 2012 2011 

      

      الموجودات

      

      الموجودات المتداولة:

 100 74 95 124 115 نقد وما في حكمه

 100 129 156 154 180 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 100 135 171 248 336 مخزون

 138 136 112 89 100 

      الموجودات غير المتداولة:

 100 98 104 127 135 استثمارات 

 100 112 120 126 140 ممتلكات، آالت ومعدات

 100 96 91 87 83 االصول االخرى طويلة االجل

 98 97 98 99 100 

      

 100 98 100 102 103 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      

      المطلوبات المتداولة:

 100 95 90 104 117 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 100 58 66 71 72 المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكيةالجزء 

 93 86 77 95 100 

      المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت 

 بنكية
72 81 89 94 100 

 100 514 483 571 578 مطلوبات أخرى طويلة األجل

 100 130 159 208 251 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 76 85 92 97 100 

      حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:  

 100 100 100 100 100 رأس المال

 100 100 100 100 100 عالوة إصدار 

 100 190 321 505 717 االحتياطيات

 100 (74) 16 201 283 احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

 100 477 1,030 1,801 2,283 األرباح/)الخسائر( المتراكمة

 100 104 112 124 132 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

 100 108 119 127 140 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 100 105 114 125 135 اجمالي حقوق الملكية

      

 100 98 100 102 103 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة المركز المالي 
 )تحليل عمودي(

 
 يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

      

      الموجودات

      

      الموجودات المتداولة:

 8.7 6.6 8.3 10.6 9.7 حكمهنقد وما في 

 2.6 3.4 4.1 3.9 4.6 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 0.4 0.6 0.8 1.1 1.4 مخزون

 15.7 15.6 13.1 10.6 11.7 

      الموجودات غير المتداولة:

 3.3 3.3 3.5 4.2 4.4 استثمارات 

 19.9 22.7 24.0 24.6 27.2 ممتلكات، آالت ومعدات

 65.0 63.4 59.4 55.7 52.7 طويلة االجلاالصول االخرى 

 84.3 84.4 86.9 89.4 88.3 

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي الموجودات

      

      المطلوبات وحقوق الملكية 

      

      المطلوبات المتداولة:

 5.1 4.9 4.6 5.1 5.8 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

 6.1 3.6 4.0 4.3 4.3 المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكيةالجزء 

 10.1 9.4 8.6 8.5 11.2 

      المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت 

 بنكية
32.1 36.7 41.1 44.1 46.1 

 0.3 1.6 1.5 1.7 1.7 مطلوبات أخرى طويلة األجل

 0.3 0.5 0.5 0.7 0.8 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 34.8 39.1 43.1 46.2 46.7 

      حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:  

 26.9 27.4 26.9 26.3 26.1 رأس المال

 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 عالوة إصدار 

 0.3 0.4 0.9 1.2 1.8 االحتياطيات

 0.2 (0.1) - 0.5 0.5 احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

 0.3 1.7 3.5 6.0 7.6 األرباح/)الخسائر( المتراكمة

 29.1 30.9 32.7 35.4 37.4 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
  

 حقوق الملكية غير المسيطرة
17.8 16.1 15.6 14.4 13.0 

 42.1 45.3 48.3 51.5 55.1 اجمالي حقوق الملكية

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة الدخـــل
 

 2015 ر.س. باآلالف
14 – 15 

 نسبة التغير
 2014 2013 2012 2011 

        

 398,252 473,441 520,024 560,999  %10 616,084 المبيعات وايرادات االعمال

 (234,917) (257,661) (260,400) (277,375)  %12 (311,217) المبيعات واالعمالتكلفة 

 163,335 215,781 259,624 283,624  %7 304,867 الربح االجمالي

        

 (11,075) (11,887) (12,443) (13,621)  %4 (14,220) مصاريف عمومية و إدارية 

 (93,078) (92,499) (104,478) (110,801)  %8 (120,210) مصاريف بيع و توزيع

 59,182 111,394 142,703 159,203  %7 170,437 مجمل الربح التشغيلي

        

 (29,812) (33,399) (37,464) (36,532)  %11- (32,646) مصاريف تمويلية
صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات 

 الزميلة
9,066 -   (305) (1,255) (8,072) (616) 

 1,991 10,598 594 7,939  %73 2,124 إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 
صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 

 وحقوق الملكية غير المسيطرة
148,981 14%  130,305 104,578 80,521 30,746 

        العمليات المتوقفة:

 - (173) (1,486) 893  %20 1,074 العمليات المتوقفةصافي الخسارة للفترة/ للسنة من 
صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 

 المسيطرة
150,055 14%  131,198 103,093 80,348 30,746 

        

 (4,410) (5,595) (6,465) (7,566)  %7 (8,120) الزكاة

 26,335 74,753 96,627 123,632  %15 141,936 صافي الدخل للمجموعة

        

        صافي الدخل العائد الى:

 15,294 36,527 40,587 45,555  %13 51,427 حقوق الملكية غير المسيطرة

 11,041 38,226 56,040 78,077  %16 90,509 الشركات التابعة
 

 مالحظات:
 

 العامتم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا  .1
 

 الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي ولكل شركة في الجزء الخاص بذلك.  .2
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 قائمة الدخــل 
 )تحليل أفقي(

 
 سنوات السابقة. م كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة2011يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

      

 100 119 131 141 155 المبيعات وايرادات االعمال

 100 110 111 118 132 تكلفة المبيعات واالعمال

 100 132 159 174 187 الربح االجمالي

      

 100 107 112 123 128 مصاريف عمومية و إدارية 

 100 99 112 119 129 مصاريف بيع و توزيع

 100 188 241 269 287 مجمل الربح التشغيلي

      

 100 112 126 123 110 مصاريف تمويلية

صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات 
 الزميلة

- - - - - 

 100 532 30 399 107 إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 
 وحقوق الملكية غير المسيطرة

485 424 340 262 100 

      

 100 100 100 100 100 صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفة

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 
 المسيطرة

488 427 335 261 100 

 100 127 147 172 184 الزكاة

 100 284 367 469 539 صافي الدخل للمجموعة

      

      صافي الدخل العائد الى:

 100 239 265 298 336 حقوق الملكية غير المسيطرة

 100 346 508 707 820 الشركات التابعة
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 قائمة الدخل 
 )تحليل عمودي(

 لكل عام . يستخدم التحليل العمودي اجمالي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

      

  100.0  100.0  100.0  100.0 100 المبيعات وايرادات االعمال

 (59.0) (54.4) (50.1) (49.4) (50.5) تكلفة المبيعات واالعمال

  41.0  45.6   49.9  50.6 49.5 الربح االجمالي

      

 (2.8) (2.5) (2.4) (2.4) (2.3) مصاريف عمومية و إدارية 

 (23.3) (19.6) (20.1) (19.8) (19.5) مصاريف بيع و توزيع

  14.9  23.5  27.4  28.4 27.7 مجمل الربح التشغيلي

      

 (7.5) (7.1) (7.2) (6.5) (5.3) مصاريف تمويلية
صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات 

 الزميلة
1.5 (0.1) (0.2) (1.7) (0.2) 

  0.5  2.2  0.1  1.4 0.3 إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 
صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 

 وحقوق الملكية غير المسيطرة
24.2 23.2  20.1  17.0  7.7  

      

 - (0.0) (0.3) 0.2 0.2 صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفة
وحقوق الملكية غير  صافي الدخل قبل الزكاة

 المسيطرة
24.4 23.4  19.8  17.0  7.7  

      

 (1.1) (1.2) (1.2) (1.4) (1.4) الزكاة

  6.6  15.8  18.6  22.0 23.0 صافي الدخل للمجموعة
      

      صافي الدخل العائد الى:

 3.8 7.7 7.8 8.1 8.3 حقوق الملكية غير المسيطرة

 2.8 8.1 10.8 13.9 14.7 الشركات التابعة
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 النسب المالية الرئيسية
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

      نسب السيولة

 1.0 1.2 1.5 1.7 1.6 نسبة التداول
 1.0 1.2 1.4 1.5 1.4 النسبة السريعة

 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0 النقد الى المطلوبات المتداولة
 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات

      
      

 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 نسبة هيكل رأس المال
 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 نسبة الدين األسهم

 2.0 3.4 3.8 4.6 5.6 نسبة تغطية الفائدة 
      

      نسب النشاط
 68.1 71.3 70.6 47.0 55.0 متوسط فترة التحصيل

 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 العائد على األصول الثابتة
 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 معدل دوران األصول

 6.0 5.6 5.1 5.5 5.2 معدل دوران الذمم المدينة
      

      نسب الربحية
 41.0 45.6 49.9 50.6 49.5 هامش الربح اإلجمالي
 14.9 23.5 27.4 28.4 27.7  هامش الربح التشغيلي
 7.7 17.0 20.1 23.4 24.4 هامش صافي الربح

 1.0 3.0 3.8 4.8 5.5  العائد على رأس المال العامل
 2.5 6.7 7.9 9.3 9.9  العائد على حقوق المساهمين

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء إلى 
  المبيعات

43.0 42.9 40.5 38.9 32.0 

      
      االستثمار / نسبة السوق

 81.6 24.3 20.4 15.2 11.0 نسبة السعر إلى العائد
      القيمة السوقية للسهم

 13.3 13.7 16.9 17.5 14.7 في نهاية السنة
 15.6 20.2 16.8 20.7 20.4 أعلى قيمة خالل العام
 10.4 13.0 13.2 15.2 13.0 أقل قيمة خالل العام

 10.8 11.3 12.1 13.3 14.1 قيمة السهم الدفترية
األرباح قبل الفوائد والضرائب القيمة السوقية / هامش 
 واالستهالك، واإلطفاء

3.8 4.9 5.4 5.0 7.1 

قيمة الشركة /  هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
 واالستهالك، واإلطفاء

8.2 9.9 11.7 12.5 18.3 
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 نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي
 

 2015 2014 2013 2012 2011 

      
      المالي )ر.س. باآلالف(قائمة المركز 

 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 رأس المال
 6,387 12,121 20,527 32,238 45,815 احتياطيات

 736,063 766,186 826,406 913,098 972,014 حقوق المساهمين
 1,167,458 1,096,520 1,038,557 946,160 838,185 قروض طويلة االجل

 2,249,221 2,270,355 2,309,332 2,338,130 2,338,405 العاملرأس المال 
 503,815 562,397 606,756 633,922 707,654 ممتلكات، آالت ومعدات
 1,646,940 1,573,447 1,501,114 1,437,526 1,369,898 األصول طويلة األجل

 13,671 51,661 113,478 158,917 146,312 صافي الموجودات المتداولة / رأس المال العامل
      

      قائمة الدخل )ر.س. باآلالف(
 398,252 473,441 520,024 560,999 616,084 المبيعات

 163,335 215,781 259,624 283,624 304,867 الربح اإلجمالي
 59,182 111,394 142,703 159,203 170,437 الربح التشغيلي
 30,746 80,521 104,578 131,198 150,055 الربح قبل الزكاة
 11,041 38,226 56,040 78,077 90,509 الربح بعد الزكاة

 127,392 184,234 210,372 240,981 264,687 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء
 0.16 0.56 0.82 1.15 1.33 صافي ربح السهم

      
      قائمة التدفقات النقدية )ر.س. باآلالف(

 167,733 173,194 214,029 264,880 253,903 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

 (141,502) (89,782) (111,017) (89,322) (125,023) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 (31,622) (140,266) (56,646) (111,538) (149,650) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (5,392) (56,853) 46,367 64,020 (20,769) صافي التغير في النقد وما في حكمه

 219,905 163,051 209,418 273,439 252,669 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
      

      أخرى 

 13.25 13.65 16.85 17.45 14.67 سعر االقفال
 901 928 1,146 1,187 998 القيمة السوقية
 2,333 2,308 2,471 2,386 2,157 قيمة الشركة

 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 عدد األسهم المصدرة
      

      إحصائيات االنتاج
 1,013 1,367 1,396 1,411  1,554      حاويات )وحدة قياسية باآلالف( 

 15,178 14,825 29,089 33,299  39,855      المركبات )عدد(
 82,112 98,643 112,921 124,076  110,907      البضائع العامة )طن متري(

 11.7 11.8 9.8 17.2 20.0    المياه )متر مكعب(
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 التحليل الجغرافي لإليرادات
 

، المشروع بشكل رئيسي في جدة العائدات تنتج% من 97فإن أكثر من لذلك ، المملكة العربية السعودية، بشكل رئيسي في مدينة جدة تعمل الشركات التابعة
 الوحيد الذي يعمل خارج مدينة جدة هو محطة الوقود في الرياض والذي يدار من خالل شركة )إسناد(. 

 ر.س. باألالف()

  اسم الشركة
2015 2014 

 المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

 المنطقة 
 الشرقية

شركة محطة بوابة البحر األحمر 
 المحدودة 

409,706 - - 366,519 - - 

الشركة السعودية لتنمية التجارة 
 )تصدير( والصادرات المحدودة

99,606 - - 101,814 - - 

شركة كنداسة لخدمات المياه 
 )مساهمة مغلقة(

105,896 - - 91,474 - - 

شركة تشغيل الخدمات المساندة 
 *)إسناد(  المحدودة

876 - - 1,192 - - 

 االجمالـــي
616,084 -  560,999 - - 

616,084 560,999 

 
من خالل أعمال محطة الوقود  2014مليون لاير لعام  17.0مقابل  2015مليون من المنطقة الوسطى خالل عام  14.5* سجلت شركة إسناد إيرادات بمبلغ 

 عمليات غير مستمرة، ولذلك لم يتم ذكرها في الجدول السابق.لى إيرادات من بالرياض وقد تم إعادة تصنيفها إ
 
 
 

 ، فإن توزيع اإليرادات لها كما يلي:والتي تعمل في مناطق متعددة يتم توحيد القوائم المالية لها ، التي الالزميلةشركات سيسكو  
 ر.س. باألالف()

 اسم الشركة

2015 2014 

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

 المنطقة
 الشرقية

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقية

 - 98,138 81,769 - 105,258 97,161 الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

 133,397 - - 151,849 - - شركة الجبر تالكي المحدودة

 1,544 - - 2,592 - - شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 االجمالـــي
97,161 105,258 154,441 81,769 98,138 134,721 

356,860 314,119 
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 :تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
 
 ر.س. باألالف()

 اسم الشركة رقم
الجهة 
 المقرضة

سنة 
 االقتراض

 أصل مبلغ القرض
الرصيد في 

01/01/2015 
القروض 
 الجديدة

القروض 
 المسددة

 الرصيد في
 م31/12/2015

1 

شركة محطة 
بوابة البحر 

األحمر 
 المحدودة

بنك 
 الراجحي

 
 

2008 1,271,091 1,026,235 - (85,676) 940,559 

2 

لشركة ا
السعودية لتنمية 

التجارة 
الصادرات و

 المحدودة

البنك 
األهلي 

 التجاري

 
 

 
2013 35,000 30,625 - (8,750) 21,875 

3 

شركة كنداسة 
 لخدمات المياه 

 صندوق
التنمية 

الصناعية 
 السعودي

 
 
 

 

2011 61,209 26,800 - (8,800) 18,000 

4 
البنك 

السعودي 
 البريطاني 

 
 

 
2013 6,000 3,500 - (2,000) 1,500 

5 
البنك 

األهلي 
 *التجاري

 
 

 

2009-
2011 

23,556 5,722 - (4,164) 1,558 

 983,492 (109,390)  1,092,882 المجموع

 م2011م حتى عام 2009نفذت في الفترة من  * خمسة قروض مختلفة
 

 
 

 جدول االستحقاق
 

 )ر.س. باألالف(
 

 اسم الشركة
شركة محطة بوابة 

البحر األحمر 
 المحدودة

لشركة السعودية ا
لتنمية التجارة 

الصادرات و
 المحدودة

 شركة كنداسة لخدمات المياه 

 بنك الراجحي الجهة المقرضة
البنك األهلي 

 التجاري

التنمية صندوق 
الصناعية 
 السعودي

البنك السعودي 
 البريطاني

البنك األهلي 
 التجاري

 1,558 1,500 9,000 8,750 91,674 مستحقة خالل سنة

 - - 9,000 8,750 98,091 أكثر من سنة الى سنتين

 - - - 4,375 337,429 أكثر من سنتين الى خمس سنوات

 - - - - 413,364 أكثر من خمس سنوات

 1,558 1,500 18,000 21,875 940,558 31/12/2015في الرصيد 
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  النظاميةالمدفوعات الحكومية و

 
 )ر.س. باألالف( 

 2014 2015 البيان

 9,908 12,459 مصلحة الزكاة والدخل والضرائب

 6,454 7,332 التأمينات االجتماعية

 3,774 1,569 )الجوازات ،وزارة الداخلية )مكتب العمل

 2,128 3,412 الجمارك

 41,856 56,433 المؤسسة العامة للموانئ

 64,120 81,205 المجموع

 
 في سياق األعمال االعتيادية.وهذا  2015ديسمبر  31تدفع بعد إغالق السنة المالية في  في الجدول أعاله المذكورة جزء من المبالغ -

 
 

 سياسة توزيع األرباح
 

على المساهمين لتعزيز قيمة العائد على المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق  تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية
رأسمالية وتوقعات والمناخ اإلقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص اإلستثمارية ومتطلبات إعادة اإلستثمار واإلحتياجات النقدية وال

 يخضع توزيع األرباح إلى موافقة الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس االدارة. األعمال.  حيث
 

 ( من النظام األساسي للشركة وفقاً للتالي:41و )  (40تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم )
 

 المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:( توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع 40المادة )

-  ً  .تجنيب الزكاة المفروضة شرعا
% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور نصف 10تجنيب  -

 رأس المال.
إتفاقي يخصص للصرف على كل ما يعود بالنفع على الشركة، ويجوز وقف هذا التجنيب % من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي 5يجنب  -

 % من رأس المال. 50إذا بلغ اإلحتياطي المذكور 
 % من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل  -
 % من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة 10يخصص بعدما تقدم  -
 بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات. يوزع الباقي -

 
 .مواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة( تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان وال41مادة )

 



  

 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االداري الهيكل 

 والتنظيمي
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 الهيكل االداري
  

 على حدة كل منهادية على النمو في قطاع ، حيث تركز الشركات التجارية الفر"عة الشركات التابعة لها بمفهوم "االستثمار االستراتيجيمجموسيسكو تدير 
 .ق بين الشركات في الخدمات المقدمةلمساندة التوافوظائف مركزية رئيسية  من خاللالرئيسي بدعم قطاعات األعمال  مركزيقوم الو
 

الرؤية يعمل مع الرئيس التنفيذي في تحديد ، والمساهمين عن عمومممثالً  بإدارة المجموعة بصورة شمولية بصفتهسيسكو شركة مجلس إدارة يقوم 
بالحوكمة والمراجعة في اتخاذ القرارات المتعلقة  المنبثقة عدداً من اللجان اإلدارة. ويساعد مجلس اتجاه الشركة وتنفيذ تلك الرؤيةاالستراتيجية الشاملة و

 . ، واالستثماراتالترشيحاتالمكافآت وو
 

المسؤول  لمجلس بتعيين مدير تنفيذي يكون، ويقوم هذا الكل شركة دارة مستقل( من خالل مجلس إأو الزميلة التابعة اً مجموعة سيسكو )سواء شركاتتدار 
يضمن المساءلة والمتابعة دون  مجموعة سيسكو هذا النهج في إدارة استثماراتو . المرجوةنتائج الإلى للوصول  عن تنفيذ التوجيهات التي حددها المجلس

 .ةمجموعلرجماً بذلك النمو المستمر ل، متروح المبادرة داخل كل شركةإعاقة لمرونة العمل و
 

إدارة  الرئيسي للمجموعة منمركز التمكن  مشتركة  رؤيالمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  توفر إن الخدمات اإلدارية المركزية في شركة سيسكو
بمستوى األعمال والوصول إلى طموح وأهداف الشركة.  ن من صنع القرارات المناسبة ومواجهة التحديات، للرقي بشكل احترافي وشمولي يمك   االستثمارات

 المشاريع دراسةو وتقنية المعلومات تطوير األعمالو والمراجعة الداخليةالمجاالت المالية والقانونية  عامبشكل الرئيسي المركز  وتشمل خدمات
 . الجديدة واالستثمارات

 
ً المجموعة متوافقشركات ظام و آلية لكل انشاء ن علىالمسؤولية األساسية لمركز الشركة  كما تشتمل ، وتوفير والشفافية واإلفصاحمع أعلى معايير النزاهة  ا

 . موحد من التقارير، وإدارة المخاطر، وإجراءات تطبيق القوانيننظام 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الشركاء

 مستقلين خبراء

 لجنة االستثمار
 لجنة الترشيحات والمكافآت

 لجنة المراجعة
 

 الداخلية المراجعةإدارة 
 

مجالس مديرين 
 ةمجموعشركات ال

 القانونية اإلدارة الماليةاإلدارة 
 تقنية إدارة

 المعلومات
ادارة الموارد 

 البشرية
ادارة تطوير 
 األعمال

 الرئيس التنفيذي
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت اإلدارةمجلس 
 

 لجنة المراجعة
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 مجلس اإلدارة
 
 
  

 علي رضا  أحمد/ محمد  األستاذ
 رئيس المجلس 

 

م ودرجة الماجستير في الهندسة من جامعة كورنيل 1968حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة يناير 
 م.1969يونيو بالواليات المتحدة 

 
، الشركة العربية لتجارة إم آي العربية السعودية المحدودة، شركة إيه نها شركة زينل للصناعات المحدودةيتبوأ منصب رئيس مجلس اإلدارة لعدة شركات م

 .المواد السائبة المحدودة
 

 ،كما يشغل منصب عضواً بمجالس بعض الشركات منها مستشفيات المغربي، شركة سجل التقنية، شركة الحاج عبدهللا علي رضا وشركاه المحدودة، 
 (.الشركة العربية لتجارة المواد البترولية )أبسكو

 

ً  مختلفة عدة مناصب شغل كما بجدة، عضواً بمجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، منها عضواً بمجلس الشورى، عضواً بالمجلس البلدي سابقا
 .عضواً بمجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية، عضواً بمجلس إدارة بنك البالد

 
 :العضوية في شركات مساهمة أخرى

 مساهمة مغلقة() شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ -   
 مساهمة مغلقة(شركة كنداسة لخدمات المياه )  - 

 مساهمة مغلقة()شركة تمليك  -  
 

 
 

 

  األستاذ/ عدنان عبد هللا ميمني
 عضو مجلس اإلدارة

 

م وعلى درجة الماجستير في قانون الطيران من جامعة ماكغيل بكندا عام 1969حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية ببيروت عام 
ً منصب مدير استشاري بشركة زينل للصناعاتم. شغل منصب المدير العام 1981  للشؤون القانونية بالخطوط الجوية العربية السعودية كما يشغل حاليا

 سنة. 39ويتمتع االستاذ ميمني بخبرة واسعة في المجال القانوني تبلغ  حوالي  ،ومجلس ادارة شركة حدادة شركة سجل التقنيةادارة عضواً بمجلس و
  

  : اهمة أخرىالعضوية في شركات مس

 )مساهمة عامة( الكابالت السعوديةشركة  -

 مساهمة مغلقة() شركة ناتبت -

 مساهمة مغلقة(شركة كنداسة لخدمات المياه ) -
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 كامل سعيد محمد علوي/  األستاذ
 عضو مجلس اإلدارة

، اجتاز المرحلة التحضيرية للماجستير في العالقات م1975لك سعود عام قتصاد والعلوم السياسية من جامعة المس في االوحصل على درجة البكالوري
، ثم انتقل إلى قطاع األعمال ليشغل العديد من المناصب في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وفي وقت مبكر عمل معيداً 

وحالياً يشغل مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع، يتمتع بخبرة طويلة  القيادية حتى وصل  إلى منصب رئيس شركة مجموعة دلة والعضو المنتدب،
 عاما. 37متنوعة في قطاع األعمال تجاوزت 

 

رئيس مجلس و (،بيروت)رئيس مجلس إدارة شركة المساندة والخدمات للطائرات المحدودة عدة مناصب منها؛  إضافة إلى ما سبق فقد شغل في فترات سابقة

عضو لجنة المقاولين و ،عضو مجلس المديرين للشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة، وكة السنبلة للصيانة والتشغيل المحدودةإدارة شر

 عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا.و ،مجلس إدارة شركة دلة لنقل الحجاجعضو ، وبالغرفة التجارية الصناعية بجدة
 

 مجالس شركات أخرى:العضوية في 

 (مصر) رئيس مجلس اإلدارة للشركة الدولية لنظافة المدن -

 العضو المنتدب في شركة مصنع االشارات الضوئية -

 (عرباسكو)لعربية لخدمة الطائرات المحدودة عضو مجلس المديرين في الشركة ا -

 

 
 

 المهندس / صالح أحمد حفني
 عضو مجلس اإلدارة

م ودرجة الماجستير في الموارد البشرية من 1984في الهندسة المدنية من جامعة سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة عام  حصل على درجة البكالوريوس
لمدة امتدت حوالي  2007مارس  حتىم. عمل بمشاريع المطارات الدولية بجدة، ثم بشركة سيسكو منذ تأسيسها و1996جامعة ستراث كاليد باسكتلندا بالعام 

ً حي 19 ً  ث بذل خاللها جهوداً مميزة في تطويرها، وهو عضو مجلس المديرين بشركة تصديرعاما ً بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة  أيضا ويعمل حاليا
 .حلواني أخوان

 

 العضوية في شركات مساهمة أخرى: 

 )مساهمة عامة(شركة حلواني أخوان  -

 )مساهمة عامة( شركة االهلي تكافل -

 )مساهمة مغلقةالمياه )شركة كنداسة لخدمات  -

 )مساهمة مغلقةميكو ) -سط للرعاية الصحية شركة الشرق األو -

 

 

 
 

 األستاذ / وليد عبد العزيز كيال
 عضو مجلس اإلدارة

اإلقليمي للبنك العام المدير بمنصب عاماً عمل خاللها  26بمصر. تبلغ سنوات خبرته حوالي  التجارةحصل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في 

، ط وشمال أفريقيا لمدة ثالث سنواتفي منطقة الشرق األوس  (HSBC)اتش اس بي سي بنككما عمل بعدها مستشاراً لم 2006السعودي البريطاني حتى 
في الشركة السعودية كما يشغل منصب عضو لجنة المراجعة يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي  وشارك في العديد من دورات التدريب المصرفية. 

( ورئيس لجنة المراجعة في شركة مغلقة)شركة مساهمة عامة( وعضو لجنة المراجعة في شركة الخليج للتقسيط )شركة مساهمة  SGSللخدمات األرضية 
ً  يعمل و ،شركة مساهمة عامة(ساب تكافل )  .خرىاألشركات لعدد من ال اً مستشار حاليا

 

 : العضوية في شركات مساهمة أخرى

 )مساهمة مغلقة) شركة كنان الدولية -
 )مساهمة مغلقة) شركة اتقان كابيتال -

 ساب تكافل )مساهمة عامة(شركة  -
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 الدكتور/ عبد العزيز عبد اللطيف جزار
 عضو مجلس اإلدارة

حصل على درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من جامعة  دكتور عبد العزيز عقيد مهندس متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية،ال
ن جامعة ايسكس ببريطانيا وعلى درجة الماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي م

USC  منصب المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر وعمل األمريكية بكالفورنيا. يعمل كشريك تنفيذي لشركة الملز كا ً بيتال كما شغل سابقا
 نية.كرئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية والهندسية وهو عضو في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية وعضو في مجلس برنامج تطوير الصناعات الوط

 
 :العضوية في شركات مساهمة أخرى

 مساهمة مغلقة(( تالشركة مالذ كابي  -
 )مساهمة عامة( شركة سالمة للتأمين التعاوني- 
 

 
 

 علي رضــا عــامــر عبـدهللااالستاذ / 
 عضو مجلس اإلدارة

 

، وشهادة في الشؤون المالية من م1994يات المتحدة األمريكية عام قتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في الوالحصل على درجة البكالوريوس في اال
وبيركلي  دستراتيجي في جامعة ستانفورالدورات في اإلدارة والتخطيط اال كما حضر العديد من م. 2000جامعة بيركلي بالواليات المتحدة األمريكية عام 

 م.2010رد عام لكبار التنفيذيين من جامعة هارف د، وحصل على شهادة اإلدارة المتقدمةروهارف
 

كما يشغل منصب .  شركة محطة بوابة البحر األحمرو (تصدير)مية التجارة والصادرات ل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لكالً من الشركة السعودية لتنيشغ
رئيس  ، ومنصب رئيس مجلس إدارة شركة إيكوم العربية، ونائبعضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات، والعضو المنتدب لمجموعة الخدمات بالشركة

 عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء حدائق جدة )جمعية خيرية(.منصب  يشغل كذلك  مجلس إدارة شركة ترايكان أس.أس.أو.سي ويل سيرفيس.
 

كما شغل  تدرج على مدى ست سنوات في العديد من المناصب القيادية بالشركة. فرون إنترناشونال، ويبدأ االستاذ عامر خبراته العملية بالعمل لدى شركة ش
 لتحاقه بمجموعة زينل للصناعات.ام قبل 2003إلى العام  2001الشرق األوسط من العام  – يرفيسسلسيمنصب العضو المنتدب لشركة أو

 
 العضوية في شركات مساهمة أخرى:

 )مساهمة عامة( التعاوني للتأمين العربية شركة بوبا -
 مساهمة مغلقة((شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ  -
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 تنمية الموارد البشرية
 

، ليس من داخل فاظ  بالمواهب الوطنية والعالميةينعكس نجاح سيسكو في المقام األول على قدرتها المتميزة وسعيها الدؤوب على جذب وتوظيف واالحت
ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز في فلدى مجموعة شركات سيسكو القدرة على خلق بيئة عمل احترافية  المملكة وحسب ولكن على مستوى المنطقة ككل. 

، مما جعلها من الشركات التي ري في كل شركة من شركات المجموعةاألداء والمشاركة الفعالة في صنع القرار على كافة أصعدة ومستويات التنظيم اإلدا
والذي يسعى له كل موظف.  كما تهتم مجموعة شركات يسعى الموظفين على العمل بها حيث توفر لهم الرضا الوظيفي الذي يحقق لهم طموحهم المهني 

الوالء وخلق سيسكو بعامل التطوير والتدريب الوظيفي على كافة المستويات والذي يشمل التدريب الفني واإلداري لترقى بموظفيها ورفع مستوى الكفاءة و
 بيئة تنافسية شريفة داخل أروقة الشركة.

 
، بالذات الكفاءات اإلدارية والتنفيذية، وديين واستقطابهم من مستويات شتىكاتها على تطوير كفاءة الموظفين السعكما تقوم سيسكو بالتنسيق مع جميع شر

، لخلق أهداف وظيفية تجعل ستفادة من هذه الكوادر المتميزةوتعمل على خلق برامج انتقاء للكفاءات المتميزة وطرح إمكانية تدوير الموظفين بين الشركات لال
ظمة يوقنون بأن هناك فرصة محتملة واقعية لإليفاء بطموحهم وتوقعاتهم متى ما عملوا على المشاركة الفعالة واإليجابية في تحقيق أهداف المن الموظفين

 االستراتيجية.
 

 ً لكادر اإلداري في شركات على اإن توطين وسعودة الوظائف اإلدارية والتشغيلية يعتبر الحجر األساس لفلسفة الموارد البشرية للمجموعة، كما يبدو جليا
 يضاً.أري وحسب ولكن على المستوى الفني ، حيث يشغل السعوديين العديد من الوظائف التنفيذية في الشركة ليس على المستوى اإلداالمجموعة

 
على معايير األمن والسالمة واالهتمام ، ولكن حتى على صعيد توفير بيئة عمل تتسم بأب المتعلق بالموارد البشرية وحسبال يقتصر تميز سيسكو في الجان

ويشمل ذلك إلزام كبار المتعاقدين والمشغلين  ءا المكتبية أو الفنية والتشغيلية. اسوبصحة الموظفين وسالمتهم في جميع منشئات الشركة وشركات المجموعة 
 مة والنزاهة المهنية.والموردين الذين يتعاملون مع شركاتنا بنفس المعايير العالية من برامج األمن والسال

 
 

 أداء الموارد البشرية
 

، كما يبدو في وظفين في جميع مستويات قوة العملإن الشركة ملتزمة بإنشاء آلية مؤسسية مستدامة لتوظيف وتطوير الكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الم
 االيضاح التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألن هدفنا هو أن نكون وجهة العمل المفضلة لدى الكوادر المتميزة ، وألننا ندرك أهمية تطوير 
المواهب فإننا قمنا بتطبيق برامج تدريبية إدارية متنوعة وقائمة على المهارات. ولقد أطلقنا برنامج 

يهدف إلى تدريب الخريجين السعوديين الموهوبين في مجال عمليات محطة )أدميرال( والذي 
الحاويات التابع لشركة محطة بوابة البحر األحمر وإعدادهم لتولي مناصب إدارية وقيادية في 

، فسنقوم بإذن هللا دراسة بيق الشامل لهذا البرنامج ونجاحهالمستقبل.  وفي حال تم االنتهاء من التط
 ه في باقي شركات المجموعة. إمكانية تطبيق
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 اجمالي عدد الموظفين لكل شركة
 

 المجموع اسم الشركة

 35 )سيسكو( الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 1.118 شركة محطة بوابة البحر األحمر 

 86 )تصدير( والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة

 131 شركة كنداسة لخدمات المياه

 72 )إسناد( شركة تشغيل الخدمات المساندة

 138 )توزيع(الشركة الدولية لتوزيع المياه 

 969 شركة الجبر تالكي

 10 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

 2.559 المجموع

 425 مجموع السعوديين

 2.134 مجموع غير السعوديين
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 حوكمة الشركات
 
 

على حوكمة  الحفاظكما أن  . ية مع االحتفاظ على ثقة مساهميهااستمرار أداء المجموعة بشفافية ونزاهة عال المرن والمحكمهيكل حوكمة الشركات يضمن 
، وتحقق ذلك من خالل تنفيذ االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع التوجيهات الصادرة عن ال من األولويات األساسية للمجلسالشركات بشكل فع

 .هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية
 

 :مجلس االدارة
المجلس لديه كما أن   مام المساهمين عن قيادة دفة المجموعة.األول أالمسؤول  يكون هوث سنوات كل ثاليقوم المساهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد 

، أهداف المجموعةالتوجه االستراتيجي للمجموعة والمساعدة في تحقيق  ووضعحوكمة الشركات ل إداري متقن هيكل كوينتلوالشاملة  علياالمسؤولية ال
والنفقات الرأسمالية والنظر في المسائل المالية المهمة في  الستثماراتاالمسؤول عن سياسات االستحواذ ووفقاً لتوجيهات مجلس االدارة هو والرئيس التنفيذي 

 .على حده ثماراتها كلاألعمال واست، ويستعرض اتجاه قطاعات خاطر التجارية الرئيسية للمجموعةحين يراقب المجلس الم
 

( من الئحة حوكمة 12، والذي يتوافق مع الفقرة )أ( من المادة )أعضاء 7أن يشكل مجلس اإلدارة من سيسكو شركة النظام االساسي ل( من 15وتنص المادة )

 . الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
 
 

 حضرها األعضاء التالية اسمائهم:م، وقد 2015ديسمبر  31لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية المنتهية في  اجتماعات)  5(  خمسة لقد تم عقد
 

 وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين االجتماعتاريخ  عضو مجلس االدارة

 19/01/2015 18/02/2015 20/04/2015 25/05/2015 20/10/2015 

 √ √ √ √ √ علي رضامحمد أحمد 

 √ √ √   عدنان عبدهللا ميمني

 √ √ √ √  علوي محمد كامل

 √ √  √ √ صالح أحمد حفني

 √ √ √ √ √ وليد عبدالعزيز كيال

 √ √ √ √  علي رضا عامر عبدهللا

 √  √ √ √ ارعبدالعزيز عبداللطيف جز
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 تكوين مجلس اإلدارة
 

موجب ب معايير المنصوص عليهاالمثالي لتكوين مجلس إدارة شركة سيسكو من قبل األعضاء المستقلين وغير المستقلين والذي يتوافق مع تشكيل هنالك 
 ويبلغ األعضاء المستقلين أكثر من ثلث المجلس تقريباً من ذوي الخبرات والمهارات في مختلف المجاالت.  .متطلبات هيئة السوق المالية

 
أعضاء مستقلين وقادرين على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن المسائل اإلستراتيجية واألداء العام بالتنسيق كمجلس اإلدارة السبعة من حالياً ثالثة أعضاء يوجد 

، وهم يبدون اآلراء المستقلة وغير المتحيزة ووجودهم يعتبر إضافة ملموسة في المجلس وله الدور من اإلمكانيات المتاحة لالستفادةمع األعضاء األخرين 
 لشركة بشكل عام.األمثل في تحسين أداء ا

 
 يبين الجدول التالي تصنيف كل من أعضاء مجلس اإلدارة:

 

 غير تنفيذي تنفيذي مستقل المنصب عضو مجلس اإلدارة

 √   رئيس مجلس اإلدارة علي رضامحمد أحمد 

 √   مجلس اإلدارةعضو  عدنان عبدهللا ميمني

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  علوي محمد كامل

 √   مجلس اإلدارةعضو  صالح أحمد حفني

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  وليد عبدالعزيز كيال

 √   مجلس اإلدارةعضو  علي رضا عامر عبدهللا

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  ارعبدالعزيز عبداللطيف جز

  
 والخبرات والتجارب واسع من المهارات لتوفير نطاق المتنوعة األكاديمية والمهنية من ذوي الخبرات عضاءاأل من متميزمزيج  المجلس وبشكل عام يضم

عضاء لديهم عالقة طويلة مع المجموعة مما يساعدهم باإلضافة الى أن األ األنشطة. التغيرات في والمنافسة و التحديات مع والتعامل لدعم النموذات الصلة 
 على القيام بواجبهم تجاه الشركة بدقة.

 
 األخرى التي يكون أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء فيها: الجدول التالي أسماء الشركات المساهمة يمثل

 

 عضو مجلس االدارة
عضو في مجلس إدارة 

 شركة سيسكو منذ
 عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة أخرى

 21/05/2003 علي رضامحمد أحمد 
 شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )مساهمة مقفلة(

 شركة كنداسة لخدمات المياه ) مساهمة مقفلة (

 شركة تمليك )مساهمة مقفلة( 

 19/06/1999 عدنان عبدهللا ميمني
 شركة الكابالت السعودية

 )مساهمة مقفلة( شركة ناتبت
 شركة كنداسة لخدمات المياه ) مساهمة مقفلة (

 - 29/10/1994 علوي محمد كامل

 صالح أحمد حفني
 

02/06/1998 

 شركة حلواني إخوان 

  األهلي تكافل 
 لخدمات المياه ) مساهمة مقفلة (شركة كنداسة 

 ميكو )مساهمة مغلقة( -شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية  

 30/06/2002 وليد عبدالعزيز كيال
 )مساهمة مغلقة) شركة كنان الدولية
  )مساهمة مغلقة) شركة اتقان كابيتال

 ساب تكافل )مساهمة عامة(شركة 

 21/09/2003 علي رضا عامر عبدهللا
  بوبا العربية للتأمين التعاونيشركة 

 شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )مساهمة مقفلة(

 20/01/2014 عبدالعزيز عبداللطيف جزار
 المالية )مساهمة مقفلة(  مالذشركة  
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
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 لجان مجلس االدارة
 

مخصص معتمد لدى هذه اللجان ميثاق   خبراء خارجيين مستقلين والرئيس التنفيذي.مجلس اإلدارة و، تتكون من أعضاء ثالثة لجانلقد أنشأ مجلس اإلدارة 
 ، وهذه اللجان ممثلة كما يلي:من مجلس إدارة الشركة

  
 

 المسئوليات
عدد 

 اإلجتماعات
 اسم اللجنة أسماء األعضاء

تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر وتساعد 
أداء مسؤولياته الرقابية في المقام األول بمراجعة المجلس على 

وإبالغ المعلومات المالية وغير المالية للمساهمين ونظم الرقابة 
ومراجعة المعامالت  الداخلية، وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق

 .مع األطراف ذات العالقة

6 

 وليد عبدالعزيز كيال )الرئيس(
 عدنان عبدهللا ميمني

 كاملعلوي محمد 
 د. أبو بكر با جابر )عضو خارجي(

 لجنة المراجعة

اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات اإلستثمارية وأدائها 
تقديم المشورة في واإلشراف على الموارد المالية للمجموعة و

ستراتيجية المستقبلية. وتقوم اللجنة باإلجتماع عندما تقتضي اال
 الحاجة.

1 

 الرئيس() علي رضامحمد أحمد 
 صالح أحمد حفني

 وليد عبدالعزيز كيال
 محمد كمال المدرس

 لجنة اإلستثمار

تقوم اللجنة باإلجتماع عندما تقتضي الحاجة إلى المراجعة 
والتوصية على المكافآت وسياسات تطوير المنشأة والموظفين. 

 كما أن اللجنة تقوم بمراجعة هيكل المجلس بشكل دوري.
1 

 )الرئيس( علي رضامحمد أحمد 
 صالح أحمد حفني

 وليد عبدالعزيز كيال*
 

 لجنة الترشيحات و المكافآت

 
  علي رضا عامركبديل للسيد  المكافآتو م في لجنة الترشيحات2015تم تعيين السيد وليد كيال خالل عام  *
 

 إطار الرقابة الداخلية
 

، كما قام المجلس بتفويض الرئيس ية وإدارة المخاطر داخل المجموعةالرقابة والمراجعة الداخلعن فعالية نظام الشاملة يتحمل مجلس ادارة سيسكو المسؤولية 
، وتضمن المجموعة وجود اطار فعال يشمل كل ع قسم المراجعة الداخلية بالشركةالتنفيذي لعمل التصور التفصيلي لنظام تشغيل الرقابة االدارية بالتنسيق م

 لطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة واالجراءات الرقابية وكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية.من الهياكل التنظيمية وحدود الس
 

ابعة مؤشرات يجتمع المجلس بصورة دورية للنظر في االداء المالي وتطوير الخطط ونمو االعمال وكذلك مراجعة المقترحات لجميع النفقات الرأسمالية ومت
 رى.االداء الرئيسية األخ

 
 
 

 قسم المراجعة الداخلية
 

 موارد، وتقوم لجنة المراجعة سنوياً بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة في القسم وتخصيص سيسكو قسم خاص للمراجعة الداخليةيوجد في شركة 
عتماد خطة المراجعة ا، وتقوم لجنة المراجعة بالمراجعة في كل اعمالها اضافية متخصصة إن لزم.  كما يقوم رئيس القسم بدوره بالتنسيق المباشر مع لجنة

ن االمتثال للوائح واالنظمة السنوية بناءاً على تقييم المخاطر السنوي والمقترحات المقدمة للجنة.  كما يتولى القسم مراجعة األمور المالية والتشغيلية والتأكد م
 لمراجعة بشكل دوري. المعتمدة ويقوم بعرض النتائج على لجنة ا

 
بتقيم إدارة  تلك الشركاتداخلية في الة مراجعاللجان للمراجعة على مستوى كل شركة ويقوم قسم لسيسكو التابعة  الكبرى مجالس الشركاتمعظم ت سسأ

والتي بدورها ترفعها لمجالس اإلدارات المعنية لجان المراجعة ل وتقديم التقارير الدوريةالمطبقة في تلك الشركات التابعة  المخاطر ونوعية الضوابط الداخلية
 .للشركات
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 تقرير لجنة المراجعة
 

، السنويةالقوائم المالية و ،الربع سنويةالمالية الغير مدققة  القوائمالموافقة على ست مرات وذلك لمناقشة ( 6)  م2015لجنة المراجعة خالل العام  اجتمعت
معت اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة وتقييم أطار المراجعة الداخلية كما اجت وكذلك تقييم المخاطر.  االفصاحوالسياسات المحاسبية للمجموعة، و

 .سائل المتعلقة بمراجعة الحساباتتقييم التقارير الصادرة من موظفي االدارات المالية للمجموعة وغيرها من المو للمجموعة
 

الذي سيبدأ و، م2016في اعداد التقارير المالية خالل العام  (IFRS)باإلضافة الى أن اللجنة تهتم بمتابعة خطة الشركة للتحول الى المعايير المحاسبية الدولية 
  وأيضاً قانون الشركات الجديد الذي صدر مؤخراً من وزارة التجارة. م،2017تطبيقه فعلياً في عام 

 
 

 نتائج المراجعة الداخليةأداء الحوكمة و 
 

بدأ من نظام المراجعة الداخلية ي ووه  ممكنة من االفصاح والشفافية. إن نهج شركة سيسكو تجاه حوكمة الشركات هو نهج شامل لضمان أقصى درجة
كما يقوم هذا النظام بتعزيز ثقافة اإلبالغ التطوعي والذي يضمن تحديد  والتقارير التي تم تصميمها للكشف عن ثغرات الرقابة الداخلية في الوقت المناسب. 

 المخالفات في وقت مبكر. 
 

ة والشركات ويؤكد المجلس على عدم وجود أي أمور قد تلفت انتباه لجنة المراجعة عن وجود أي نقص في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها المجموع
 لجنة المراجعة باستمرار على تطوير وتحسين كفاءة و فعالية الضوابط الداخلية المعمول بها.التابعة لها.  كما تتركز جهود 

 
 تنفيذقد تم شركات المجموعة ووالتأكد من تطبيق األنظمة الداخلية ل لتقييم المخاطرم قام قسم المراجعة الداخلية بتأسيس نظام تصنيف موحد 2015خالل عام 

 .األداء معيار تطويرساعد ذلك في ، وقد المجموعةشركات هذا النظام على 
 

  :، حسب الجدول التاليمطلوب اهتمام االدارة"" "مقبول" أو المجموعة صنفت على أنهافي  إلجراءات العمل قيقنتائج التدفإن  بشكل اجمالي
 

 مقبول اسم الشركة
هتمام امطلوب 

 اإلدارة
 النسبة المجموع

 % 15.4 13 2 11 سيسكو

 %12.7 315 40 275 بوابة البحر األحمرمحطة 

 %24.4 45 11 34 تصدير

 %16.7 12 2 10 كنداسة

 % 14.3 385 55 330 المجموع
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 إدارة المخاطر
 

لكبار المسئولين في قامت الشركة بتقديم برامج تدريبية ، م2015خالل عام يعتبر جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة شركة سيسكو الشاملة، فإدارة المخاطر 
 شركات المجموعة الكبرى عن هذا الموضوع للتعرف على أهم المخاطر التي قد تواجههم.

 
ات تنفيذ إن نظام إدارة المخاطر يساعد على زيادة كفاءة المجموعة وتخفيض المخاطر وذلك من خالل تقييم شامل للمخاطر وتحديد الثغرات ووضع أولوي

 ثير سلبي ناتج عن المخاطر التي تم تحديدها.خطط األعمال للحد من أي تأ
 

إلدارة المخاطر وتقييمها، وقد تم تطبيق هذا النظام في شركة محطة بوابة البحر األحمر  (GRC)م قامت الشركة بتنفيذ نظام برمجي جديد 2015خالل عام 
 وشركة تصدير، على ان يتم تعميم تطبيقه على الشركات األخرى في السنوات القادمة.

 
، وهناك بعض المخاطر االستراتيجية ر كأي شركة تعمل في هذ المجاالتحيث أن شركة سيسكو تعمل في مجاالت اقتصادية متعددة فهي معرضة للمخاط

 تخص شركات محددة من ضمن المجموعة. التي األخرى
 

 وفيما يلي بعض المخاطر الرئيسة التي تواجهها المجموعة كما يلي:

 رقم الخطر المحتمل )المخاطر االستراتيجية( إجراءات تخفيض الخطر

 المخاطر ذات البعد االستراتيجي واالقتصادي العام

تعمل اإلدارة على متابعة الجهات النظامية التمويلية مبكراَ وبشكل مستمر لتوفير 
 التمويل الالزم لكافة المشاريع الرأس مالية المستقبلية بأقل التكاليف.

 .1 التأخير في الحصول على تمويل المشاريع الرأس مالية 

ً على االقتصاد والذي  االنخفاض في أسعار النفط يمكن أن يكون له تأثيراً كليا
بدوره قد يكون له تأثير غير مباشر على طلب المنتجات والخدمات التي تقدمها 

لها التنويع المجموعة، كما أن استثمارات المجموعة في أعمال المياه يتيح 
التلقائي للحد من تعرض المجموعة لهذه المخاطر.  إن اإلدارة تراقب الطلب 
المتوقع لمنتجاتها وخدماتها من خالل مشاركة منتظمة مع عمالئها وقياس 

 أنشطتها وفقاً لذلك.

 .2 االنخفاض في أسعار النفط

زيز القدرة والطاقة اإلدارة تراقب البيئة التنافسية وتقوم باالستثمارات الالزمة لتع
 لمواجهة المنافسة. 

 .3 زيادة المنافسة

المجموعة تراجع استثماراتها في القطاعات المعنية بشكل مستمر وذلك لتوفير 
 االحتياطات الالزمة في حالة انخفاض أداء بعض الشركات التابعة للمجموعة. 

 .4 تعرض الشركات التابعة لمخاطر مماثلة

 الفعال وغير الكفء لموارد الشركةمخاطر االستخدام غير 

يتم وضع إستراتيجيات الصيانة والفحص في جميع المرافق وتقوم المجموعة 
بمواصلة تنفيذ اإلستثمارات الرأسمالية الضرورية في المعدات والمنشئات، 
ً جيداً للقيام  باإلضافة إلى ذلك، يتم التأكد من أن المشغلين مدربون تدريبا

 .بأدوارهم بكفاءة

 .1 الخسائر الناجمة من سوء العمل واالنتاجية

إن المحافظة على صحة وسالمة موظفي الشركة ومواردها البشرية يعتبر من 
األولويات االستراتيجية في الشركة، كما أن كافة منشئات الشركة تخضع إلى 

  .معايير السالمة المحلية والدولية
 .2 مخاطر الصحة والسالمة

اتيجيات لتوظيف أفضل المواهب واالحتفاظ بهم وتشجيعهم تم وضع وتنفيذ استر
على فعالية المشاركة في األعمال مع وجود برامج مكافئات تحفيزية للحفاظ 
عليهم وتطويرهم ، كذلك تم وضع خطط استراتيجة لتوفير البدالء في جميع 

 .اقسام المنظمة الحيوية

 فقدان الموظفين المدربين والماهرين
 الذين يشغلون مناصب هامةخاصةً اولئك 

3. 

تقوم اإلدارة بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية في الشركة بدراسة 
احتمالية هذه المخاطر ويتم دراسة الحلول الفنية البديلة بشكل مستمر، كما تسعى 
الشركة على توفير الغطاء التأميني الالزم لتعويض الشركة في حال حصول أي 

 .حدث ال قدر هللا

 .4 التلوث البيئي وتلوث مياه البحر

 
  



 
 

  
  2015  تقرير مجلس اإلدارة

 

48 

 
 

 سياسة إدارة السيولة
 

وفر السيولة النقدية يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها وتنفيذها وفقاَ للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  الغرض من هذه السياسات هو ضمان ت
جميع األوقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية.  إن المخاطر التي تديرها اإلدارة هي مخاطر السيولة الكافية والفعالة من حيث التكلفة واتاحتها في 

ت وال تستخدم النقدية وسعر الفائدة وأسعار صرف العمالت.  يتم استخدام  مشتقات األدوات المالية إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمال
 مكاسب تجارية أو لجلب األرباح. هذه المشتقات لتحقيق

 
توقعة.  يتم إن سياسة سيسكو هي ضمان الحصول على التمويل النقدي الكافي على المدى القصير واتاحة التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقتراض الم

ركة، والتواصل المستمر مع مقدمي االئتمان للشركة تخفيض مخاطر عدم الحصول على السيولة النقدية من خالل رصد دقيق الحتياجات التدفق المالي للش
 واالختيار الدقيق للبنوك القوية مالياً لتفعيل برامج التشغيل واالستثمار في الشركة.
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

عامالت نفس الشروط والمبادئ في التعامل مع وتتبع هذه التعالقة من داخل المجموعة وخارجها كانت لديها معامالت مع أطراف ذات شركات المجموعة 
ن وأي من أقاربهم من يلمساهمون الرئيسيون وكبار المديراألطراف ذات العالقة.  وتشمل األطراف ذات عالقة كالً من أعضاء مجلس إدارة الشركة وا

  .الدرجة األولى وفقا للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة
 

 التالي يوضح المعامالت مع األطراف ذات العالقة:الجدول 

 المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

الشركة الدولية لتوزيع المياه 
 المحدودة

% 50تمتلك شركة سيسكو ما نسبته  -شركة زميلة 
من رأس مال شركة توزيع، والرئيس التنفيذي 
لشركة سيسكو المهندس محمد المدرس عضو في 

 المديرين لشركة توزيع مجلس

توفير و مياه من شركة كنداسة إلى شركة توزيعبيع 
 قبل شركة سيسكو تقنية المعلومات من خدمات

 
 نيابة عن الشركة الزميلة سيسكومدفوعات من قبل 

60,437,135 
 
  

99,050  

 كرم فيدكسشركة 

شركة زينل للصناعات )مساهمين  –شركة شقيقة 
ً  المساهمينأحد هم في شركة سيسكو  في شركة  أيضا

، واألستاذ عامر عبدهللا علي رضا كرم فيدكس
)عضو مجلس ادارة سيسكو( عضو في مجلس ادارة 

ً شركة كرم فيدكس    أيضا

تشمل التموين وإدارة سكن  شراء بضائع وخدمات
 الموظفين الخاص بشركة بوابة البحر األحمر

10,514,876 

شركة خدمات المياه والبيئة 
 المحدودة السعودية

 تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه -شركة زميلة  
% من شركة 49سيسكو( ما نسبته ل)شركة تابعة 

 خدمات المياه و البيئة السعودية

مبيعات لشركة كنداسة مقابل إدارة وتشغيل محطة 
 تحلية المياه

  
 نيابة عن الشركة الزميلة كنداسةمدفوعات من قبل 

 
لصالح  ن شركة زميلةتوزيعات أرباح مستلمة م

 شركة كنداسة

1,151,739 
  

 
6,441,476  

 
 

1,960,000  

شركة علي رضا للسفر 
 والسياحة المحدودة

رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو األستاذ محمد 
أحمد علي رضا يشغل منصب عضو مجلس 
المديرين في الشركة األم لشركة علي رضا للسفر 

 والسياحة المحدودة

لصالح شركة محطة بوابة البحر تذاكر سفر شراء 
 األحمر

2,140,910 

 العربية لثروة العلومشركة ال
 المحدودة

مساهمين في )شركة زينل للصناعات  -شقيقة شركة 
أحد المساهمين في شركة علم هم  (شركة سيسكو

المورد العربية المحدودة، واألستاذ عامر عبدهللا 
علي رضا )عضو مجلس ادارة سيسكو( رئيس 

 مديرين  شركة علم المورد العربية المحدودةمجلس 

شركة محطة بوابة البحر من قبل إدارية مدفوعات 
 األحمر لصالح شركة شقيقة

 
 شراء خدمات استشارية

27,287  
 
 

93,533 

زينل للصناعات شركة 
 المحدودة

لصناعات )مساهمين في شركة زينل ل -شركة شقيقة 
رضا ، واألستاذ محمد أحمد علي شركة سيسكو(

)رئيس مجلس ادارة سيسكو( واألستاذ عامر عبدهللا 
علي رضا )عضو مجلس ادارة سيسكو( هم أعضاء 
 في مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة

من قبل المجموعة نيابة عن الشركة إدارية مدفوعات 
  الشقيقة

 
تكبدتها شركة شقيقة نيابة  حكومية وإدارية مصروفات

  عن المجموعة

680,988  

 
 

2,108,884  
  

شركة خدمات المياه والبيئة 
 المحدودة

هي شركة تابعة الى مجموعة بشناق  –شركة شقيقة 
مال شركة كنداسة % من رأس 10التي تمتلك 

أحدى الشركات التابعة لشركة لخدمات المياه )
 سيسكو(

  21,782,741  مياه محالة لصالح شركة كنداسة شراء 

ستورك السعودية شركة 
 للخدمات الفنية

% 45سيسكو ما نسبته تمتلك شركة  -شركة زميلة 
، والمهندس محمد المدرس )الرئيس من رأس مالها

يشغل منصب رئيس مجلس  التنفيذي لشركة سيسكو(
 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنيةالمديرين ل

)رئيس الشؤون المالية لشركة  األستاذ  فاروق شيخو
عضو في مجلس مديرين شركة ستورك  سيسكو(

 السعودية للخدمات الفنية 

  لى شركة زميلةإسناد إ خدمات محملة من شركة
 

 نيابة عن شركة زميلة المجموعةمصروفات تكبدتها 
 

من قبل المجموعة نيابة عن شركة  مصروفات إدارية
  زميلة

34,209 
  

626,560  
 

1,869,550  
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 شركة الجبر تالكي المحدودة

تمتلك شركة سيسكو ما نسبته  –شركة زميلة 
، والمهندس محمد الها% من رأس م33.33

عضو في المدرس )الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو( 
األستاذ المحدودة و مجلس مديرين شركة الجبر تالكي

عامر عبدهللا علي رضا )عضو مجلس ادارة 
شركة الجبر تالكي ل المديرين رئيس مجلسسيسكو( 

 المحدودة  

  مصروفات من قبل المجموعة نيابة عن شركة زميلة
 

نيابة عن شركة  الجبر تالكيمصروفات تكبدتها شركة 
  ستورك السعودية

 
 لشركة سيسكو قروض شركاءسداد 

 

617,533  
 

603,778   
 
 

(5,146,825) 

 شركة حلواني اخوان
يشغل المهندس صالح حفني )عضو في مجلس ادارة 

لشركة  الرئيس التنفيذيشركة سيسكو( منصب 
 أيضاً عضو في مجلس ادارتها هو حلواني اخوان و

  753,432 مياه من شركة كنداسة لشركة حلواني أخوانمبيعات 

 المحدودة حدادةشركة 

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى 
، كما أن  مساهمي شركة سيسكو( شركة حدادة

ارة شركة )عضو في مجلس اداألستاذ عدنان ميمني 
هو أيضاً عضو في مجلس ادارة شركة  سيسكو(
 حدادة

وتركيب منشئات حديدية لصالح شركة بوابة شراء 
 البحر األحمر

950,604  

 شركة الكابالت السعودية

شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي 
شركة سيسكو( أحد المساهمين في شركة الكابالت 

ميمني )عضو مجلس السعودية ، واألستاذ عدنان 
ادارة سيسكو( هو عضو في مجلس ادارة  شركة 

 الكابالت السعودية

شراء كابالت ضغط عالي لصالح شركة بوابة البحر 
 األحمر 

854,179  

الشركة العربية لتجارة المواد 
 السائبة المحدودة

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى 
لتجارة مساهمي شركة سيسكو( الشركة العربية 

المواد السائبة ، وكًل من األستاذ محمد أحمد علي 
واألستاذ عامر  رضا )رئيس مجلس ادارة سيسكو(

 عبدهللا علي رضا أعضاء في مجلس ادارتها 

  1,494,372  إيجار مستودعات من شركة تصدير

 
 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 

واللوائح المنصوص  األنظمةتدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس 
 .عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة ووفقاً للنظام األساسي للشركة

 
 التنفيذيين بناًء على العقود المبرمة معهم. لمدراءهانية أيضاُ تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العي

 
 م هي كما يلي:2015لمكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل عام ا

 
 

 مستقلين الوصف
اعضاء مجلس االدارة 

 غير التنفيذين

اعضاء مجلس 
االدارة 
 التنفيذيين

اإلدارة العليا
1

 المجموع 

 3,687,851 3,687,851 - - - الرواتب والمزايا

 129,000 - - 72,000 57,000 مصاريف حضور االجتماعات

 2,401,879 1,001,879 - 800,000 600,000 المكافئات السنوية 

المكافئات السنوية ألعضاء اللجان
2

 225,000 450,000 - - 675,000 

 6,893,730 4,689,730 - 1,322,000 882,000 المجموع

 
1)

 خمسة من كبار التنفيذيين في الشركة وتشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة  
2)

 م2015مايو  05والذي عقد في  23تم اعتماد هذا البند في الجمعية العمومية السنوية في اجتماع رقم   
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 اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
 

، ولضمان التزام المجلس لتسليط الضوء على المتطلبات ( من الئحة حوكمة الشركات9مادة )لوائح التسجيل واإلدراج وال( من 43وفقا لمتطلبات المادة )
 ، فإن المجلس يؤكد ما يلي:قابلة للتطبيق في ظل هذه المواد المطبقة والغير

 
 : لتسجيل واإلدراج( من قواعد ا43الفقرات التي ال تنطبق على الشركة من المادة )

 البيان لفقرةا

(13) 
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرها أو منحها 

 المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلك

(14) 
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 

 أصدرها أو منحها المصدر 

(15) 
ع التمييز بين ، ملمتبقيةوصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق المالية ا

 األوراق المالية التي اشتراها المصدر وتلك التي اشترتها شركاته التابعة 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض  (19)

 المصدر عن أي حقوق في األرباح بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي (20)

 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر (22)

(25) 
إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات 

 وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

(26) 
يجب أن يحتوى التقرير على ذلك، مع  في حال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها،

 بيان أسباب التوصية باالستبدال.

 
 يقر المجلس بما يلي:( من قواعد التسجيل واالدراج لهيئة السوق المالية 43( من المادة )23وفقاً للفقرة )

 
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح . أ

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية . ب
 جـ.   أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه      

 
 

 :مالية، باستثناء المتطلبات التاليةت الصادرة عن هيئة السوق الم قد امتثلت للوائح حوكمة الشركا2015يقر المجلس بأن الشركة خالل عام 

 متثالسبب عدم اال الوصف رقم المادة

 (6المادة )
 الفقرة )ب(

، ينبغي أن ة لترشيح أعضاء مجلس اإلدارةعند التصويت في الجمعية العام
 تطبق طريقة التصويت التراكمي

، في م يحدد استخدام التصويت التراكميعقد تأسيس الشركة ل
، وسوف تقوم الشركة أعضاء مجلس اإلدارةحين يتم انتخاب 

بتعديل النظام االساس لها وفقاً مع قانون الشركات الجديد حال  
 تفعيله

 (6المادة )
 الفقرة )د(

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 

اإلفصاح عن  -مثل صناديق االستثمار  - يتصرفون بالنيابة عن غيرهم
ي التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك سياساتهم ف

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر 
 على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

 ال ينطبق

 (12المادة )
 الفقرة )ط(

الذي يحق له بحسب نظام  -ال يجوز للشخص ذي الصفة االعتبارية 
التصويت على اختيار  -الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

 األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة
 ال ينطبق

 
 
 

 الغرامة
( من قواعد التسجيل 45المادة ) منالفقرة )ج(  لمخالفة  م21/10/2015بتاريخ  لاير على الشركة 100,000قدرها فرضت هيئة السوق المالية غرامة 

هذا وقد   قبل أن يتم االعالن عن الخبر في موقع تداول.توزيع أرباح على المساهمين   خبر بسبب تكهن موقع اليكتروني عن ،ئة السوق الماليةهيلواإلدراج 
ً الى الهيئة و ً من ادارة إللغاء العقوبة وأخذ تظلمنا بعين االعتبار حر أمام لجنة فض المنازعات الالزمة صدد االجراءاتمازالت بقدمت الشركة تظلما صا

 . لومات وحفاظاً على حقوق مساهميها وعدم مسئوليتها تجاه ما يتم تداوله في منتديات األسهم االلكترونيةالشركة على أنظمة الحوكمة وسرية المع
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 حقوق المساهمين
 

 
 معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:

 
 % من رأس المال المدفوع للشركة 5المساهمين الذين يملكون أكثر من 

 االسم
عدد األسهم كما في 

1/1/2015 

النسبة من 
 رأس المال

% 

عدد األسهم كما في 
31/12/2015 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 التغير

 % العدد

 - - %14,69 9,994,104  %14.69 9,994,104 زينل للصناعات المحدودة

 
 
 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:

 االسم
عدد األسهم كما 

 1/1/2015في 

النسبة من 
 رأس المال

% 

عدد األسهم كما في 
31/12/2015 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 التغير

 % العدد

  %0.026 18,000  %0.616 418,910  %0.590 400,910 علي رضا محمد أحمد

 - -  %0.352 239,700  %0.352 239,700 عدنان عبدهللا ميمني

 - -  %0.001 1,000  %0.001 1,000 علوي محمد كامل

 - -  %0.001 1,000  %0.001 1,000 صالح أحمد حفني

 - -  %0.002 2,000  %0.002 2,000 وليد عبدالعزيز كيال

 - -  %0.038 26,398  %0.038 26,398 علي رضاعامر عبدهللا 

 - -  %0.025 17,000  %0.025 17,000 عبدالعزيز عبداللطيف جزار
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 إحصائية لتملك أسهم الشركة
 
 

 م:2015ديسمبر  31تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في 

 
 

 م:2015ديسمبر  31المساهمين كما في  فئات

 النسبة عدد األسهم المملوكة العدد فئة المساهم رقم

 % 64.77 44,044,199 11,954 أفراد  .1

 % 21.41 14,555,386 24 شركات  .2

 % 13.82 9,400,415 35 صناديق إستثمارية  .3

 % 100.00 68,000,000 12,013 المجموع 

 
 

 الجنسية : حسب ،م2015ديسمبر  31مساهمين كما في ال تصنيف

 % عدد األسهم المملوكة الجنسية .رقم

 91.31 62,094,104 السعودية  .1

 3.72 2,529,278 الكويت  .2

 2.64 1,796,844 االمارات العربية المتحدة  .3

 0.85 580,578 الواليات المتحدة االمريكية  .4

 1.50 999,196 دولة( 24أخرى )   .5

 % 100.00 68,000,000 المجموع 

 
 

 ملكية األسهم رقم
 االسهم المساهمين

 النسبة العدد النسبة دالعد

1. 1
. 

 سهم 20أقل من 
1,356 11.29% 5,690 0.01% 

2. 2
. 

 سهم 99إلى  20من 
1,413 11.76% 72,418 0.11% 

3. 3
. 

 سهم 499إلى  100من 
3,677 30.61% 858,112 1.26% 

4. 4
. 

 سهم 999إلى  500من 
1,592 13.25% 1,045,730 1.54% 

5. 5
. 

 سهم  19999إلى  1000من 
3,638 30.28% 12,853,494 18.90% 

6. 6
. 

 سهم 99,999إلى  20,000من 
254 2.11% 9,955,367 14.64% 

7. 7
. 

 سهم 999,999إلى  100,000من 
74 0.62% 20,130,670 29.60% 

8. 8
. 

 سهم 4,999,999إلى  1,000,000من 
8 0.07% 13,084,415 19.24% 

9. 9
. 

 سهم 5,000,000أكثر من 
1 0.01% 9,994,104 14.70% 

 %100.00 68,000,000 %100.00 12,013 المجموع 
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 :شركاتال من   -م 2015ديسمبر  31أعلى خمسة مساهمين كما في 

 % عدد األسهم المملوكة الجنسية .رقم

 14.7 9,994,104 المحدوده للصناعات زينل شركة  .1

 1.6 1,067,410 والتشغيل للخدمات السعوديه الشركة  .2

 1.3 900,000 للتجاره الخليج لؤلؤه شركة  .3

 0.9 584,500 السائبه المواد لتجارة العربيه الشركة  .4

 0.7 462,942 السعوديه اليمامه اسمنت شركه  .5

 19.1 13,008,956 المجموع 

 
 
 

 :الصناديق االستثماريةمن   -م 2015ديسمبر  31أعلى خمسة مساهمين كما في 

 % عدد األسهم المملوكة االسم .رقم

 4.03 2,737,200 24 رقم صندوق االستثمار المالية لالستثمار  .1

 2.42 1,645,650 شركة الوطني لالستثمار  .2

 2.08 1,417,120 اتفاقية مبادلة -إي إف جي هيرمس اإلمارات   .3

 1.06 718,905 العامة لالستثمار)الكويت( الهيئة  .4

 0.85 579,578 اتفاقية مبادلة -شركة أكاديان )الواليات المتحدة األمريكية(   .5

 % 10.44 7,098,453 المجموع 
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 *م2016الخطط والتوقعات المستقبلية لعام 

 
 

مستوى ثقة المستهلك  وتذبذبادة التعامل مع تلك الزيب والتحديات التي تواجهها الشركة، والزيادة في أسعار الطاقة المتغيرةبالرغم من األوضاع االقتصادية 

ً  لتقديم نفس المستوى من نتائج العام الماضيتقديرية  ال أن شركات المجموعة وضعت موازنةإ  . التركيز على استمرارية فرص النمو المستقبليةمع ، تقريبا
 

 وفيما يلي بعض األحداث الجوهرية التي سيكون لها دور في أعمال الشركة المستقبلية:
 
مات اللوجستية في جنوب مدينة الخد مركزعاماً مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وذلك لبناء وتطوير  30وقعت شركة تصدير عقد إيجار لمدة   -1

 لمراكز لوجستية جديدة في المملكة. األعمالكاء آخرين لتطوير . باإلضافة إلى ذلك، تشارك تصدير مع شرجدة
 
بخصوص الخطط التوسعية للمحطة وذلك لزيادة قدرتها على التعامل مع الرسمية شركة محطة بوابة البحر األحمر في المفاوضات مع السلطات  تستمر  -2

 .السفن العمالقة
  

ويتوقع أن تبدأ األولية  وجستية في المدينة الصناعية االولى بجدة، هذا وقد تم االنتهاء من التصاميمتسعى شركة إسناد الى تطوير مركز الخدمات الل  -3

 .التشييد في الربع الثالث من هذا العام أعمال
 

4-   ً  .خالل العاممن المتوقع أن يتم عقد صفقة جديدة ديدة خارج ميناء جدة اإلسالمي، وعلى انشاء محطات تحلية ج تعمل  شركة كنداسة حاليا
 

 ً ، فقد بدأ فريق العمل بمبادرات مختلفة لزيادة تفعيل هيكلها من أجل االستفادة من الفرص 2015للخطط االستراتيجية الموضوعة للشركة خالل العام  ووفقا

 .التجارية الجديدة والتعامل بشكل أفضل مع التغيرات السوقية
 
 
 

اقتصادية وسياسية عوامل وفق عدة الشكوك ومخاطر لل عادةً  تخضع التوقعاتمثل هذه ف مستقبلية تطلعيه،هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات *
   .في هذا التقرير المرجوةتختلف عن التوقعات التي قد لنتائج أو االتطور الفعلي  يكون سببهاسيسكو، قد سيطرة شركة مختلفة، وكثير منها خارج عن 
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 :(IFRS) الدولية المحاسبية خطة التحول إلى المعايير
 

م من الهيئة السعودية للمحاسبين 4579/2014، واستنادا إلى الخطاب رقم 2014مارس  25بتاريخ  2978/4رقم  يةبناًء على تعميم هيئة السوق المال
فأن مجموعة شركات سيسكو بدأت بالفعل م بشأن االستعداد المبكر لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية عليه 11/02/2014بتاريخ  SOCPA القانونيين

ً  2017يناير  1تطبيق الخطة الموضوعة للتحول وذلك إلعداد القوائم المالية المدققة من  الهيئة  هاتبالصيغة التي اعتمد (IFRS) لمعايير المحاسبة الدولية وفقا
  السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 : أبرز ما جاء في الخطة هي كما يلي

 

 االنجاز المتوقع تاريخ المنجزات تفاصيل العمل بكل مرحلة راحل التطبيقم .رقم

1 
خطة العمل والموافقة 

 عليها
 تقييم االحتياجاتو خطةالوضع 

 الموافقة على الخطة
 تعيين واختيار فريق العمل

31/01/2016 

 الفروقاتتحليل  2
لمعايير ل تعريف الفرق بين السياسات المحاسبية

الهيئة السعودية و معايير  الدوليةالمحاسبية 
 للمحاسبين القانونيين

امل للسياسات المحاسبية للشركة استعراض ش
تحديد المجاالت الرئيسية من التغييرات بما و
آليات ي ذلك نظم تكنولوجيا المعلومات وف

 . تقديم التقارير
تقييم التأثير على األرصدة االفتتاحية للشركة 

 . 2016في 

31/03/2016 

3 

مراجعة وتنقيح سياسة 
المعايير المالية الدولية  

واعتماد الخيارات 
 المتاحة

دليل جديد للسياسة المحاسبية في  صياغة
 المجموعة
لخيارات اعتماد معايير  األولية المراجعة

 التقارير المالية الدولية للمجموعة

الموافقة على دليل السياسة المحاسبية الجديدة 

 .من قبل المجلس واعتماد التحول األول
التقييم االكتواري لاللتزامات المتعلقة 

 بالموظفين
ا للشركة وفقا  2016 قوائم مبدئية للعامإعداد 

 . لمعايير التقارير المالية الدولية

31/05/2016 

 بدء تنفيذ خطة التحويل 4

تنفيذ خطة التحويل عبر جميع شركات 
 المجموعة

 
 تقديم التقاريرر اطاتقييم نظم تقنية المعلومات و

  التنفيذ خطة تنفيذ بدء 
 المحاسبية السياسات في التغيرات إدراج 

 المجموعة
 لمجموعة،ل التوحيد إجراءات تقريرمراجعة 

 آثار/  والضرائب المعلومات تكنولوجيا نظم

 .الزكاة على حساب

30/06/2016 

 التدريب 5
 تقارير تدريب الموظفين داخل المجموعة على

  المحاسبية الدولية المعايير

ورشة عمل مع جميع الموظفين المعنيين و 
 المعايير مدى تأثيراطالعهم حول التغييرات و

على التقارير المالية في  المحاسبية الدولية
 المستقبل.

31/10/2016 

     
 تشكيل فريق، و2016يناير  20في اجتماع مجلس االدارة الذي عقد في  المحاسبية الدولية المعايير إلى التحولسيسكو على برنامج ادارة شركة وافق مجلس 

 أعطىوقد  . الخطة الموضوعةتنفيذ لفي مجال المحاسبة ولديهم خبرة سابقة في العمل مع معايير التقارير المالية الدولية   من موظفي المجموعة المؤهلين

 . )اإلحصائي( التنفيذ والتقييم االكتواري عملية لدعمهم في إذا لزم األمر االستعانة بالمستشارين الخارجيين ايضاً صالحية المجلس لهم
 

المالية للعام  القوائمفي نفس الوقت واصدار  المحاسبية الدولية المعايير لمجموعة سيسكو سوف تقوم بتنفيذ عملية التحول الى الزميلةجميع الشركات التابعة و
ً  اصدار القوائم المالية ذات الغرض الخاص تشمل أيضاس م2016المراجعة الخارجية للعام  اجراءاتفإن  الى ما سبق اضافةً و . وفقا لذلك م2017  وفقا

 . م2016عام للمن أجل الحصول على أرقام المقارنة المدققة  المحاسبية الدولية لمعاييرل
 
 


