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كة    معلومات عامة عن الشر
 
 

 : البنوك المتعامل معها  اإلدارة:   مجلس

 
 محمد أحمد زينل علي رضا )رئيس المجلس( 

 زينل علي رضا )نائب رئيس المجلس(   عبد هللاعامر  
ي                 عبد هللا عدنان  

 ميمن 
 علوي محمد سعيد كامل            
ي                   

 صالح أحمد حفن 
 عبد اللطيف جزار     عبد العزيز 

 عبد العزيز حمد المشعل     
 

 
 بنك الجزيرة 

 البنك األهلي التجاري 
ي 
يطان   البنك السعودي البر

 بنك الرياض 
 

:  المكتب   مراجع الحسابات:  الرئيس 

 
 501جناح #   لألعمال،المركز السعودي 
فية  المنورة،طريق المدينة   حي الشر

يد  صندوق   14221البر
 21424جدة 

 المملكة العربية السعودية 
 + 966  12 661 9500تلفون:  
 + 966 12  657 4270فاكس:  
: بريد   ي

ون   infos@sisco.com.sa الكبر
 www.sisco.com.sa :   الموقع        

 
   ويونغ ايرنست 
 ، حي الشاط  عبد العزيزالملك   طريق

   13برج طريق الملك الدور # 
يد    1994صندوق البر

 21441جده 
 المملكة العربية السعودية 

 8400 221 2 966+تلفون:  
 8575 221 2 966+فاكس: 

  
 
كة  كبار المسؤولي   ف  تسجيل األسهم:  : الشر

 
 الرئيس التنفيذي(         محمد كمال المدرس      ) 

 محمود حسي                )مدير الشؤون المالية( 
 سليم رضا شيخ             )مدير الشؤون القانونية( 

 هشام طارق الجندي      )رئيس المراجعة الداخلية( 
كات(   ريتشارد فوري                )رئيس الشؤون التنظيمية للشر

ي        )
( مقبول عمر عسون   مدير الشؤون االدارية والمساهمي  

 يوسف محمد ابوعليان   )أمي   رس مجلس اإلدارة( 
 عبدهللا محمد حبادي     )رئيس المجموعة لتقنية المعلومات( 

 

 
كة مركز إيداع األوراق المالية   رسر

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

 السعودية المملكة العربية 
 920001919 :تلفون 

 + 966 11  218 9326  فاكس: 
: بريد   ي

ون   sdc.is@edaa.com.sa الكبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كات وقواعد التسجيل  المالية، تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق   فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشر
ً
إىل ذلك فقد تم  وباإلضافة واإلدراج، خاصة

 .مراعاة قواني   وزارة التجارة واالستثمار وكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة واإلفصاح
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 والسالم عل رسول هللا الحمد هلل والصالة 
 

كة السعودية للخدمات الصناعية )  الموقرون     سكو(سيالسادة مساهمي الشر
 

 . وبعد. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
 

كة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو( وباألصالة عن نفسي أن أضع بي   يدي  ي أعضاء مجلس إدارة الشر
ي بالنيابة عن زمالن 

اتكم التقرير  يسعدن  حض 
ي االفصاح عن  2019السنوي للعام  

 
 منا ف

ً
كة رغبة  عل بعض الخطط المستقبلية للشر

ً
م والذي يحتوي عل كافة المعلومات وما تم تحقيقه خالل العام وأيضا

كة الكرام.   البيانات المالية واالقتصادية لمساهمي الشر
 

كة خالل العام  تها الناجحة وال2019واصلت الشر  عل الجهود  م مسب 
ً
ي تنشدها ومرتكزة

اتيجية الموضوعة ومحققة بذلك التطلعات النر معتمدة عل االسبر
فضل الممارسات  المبذولة والواضحة من قبل اإلدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة عل تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس اإلدارة من خالل تطبيق فّعال أل 

ي الرقابة   العالمية فيما يخص أنظمة الحوكمة
والمراجعة الداخلية واإلفصاح، بما يدعم التواصل المستمر والتكامل بي   كافة القطاعات والممارسات المثل ف 

ي تعكس التفوق النوعي عل صعيد تلك الموارد.  وقد تمحورت االسبر 
 والنر

ً
ية المؤهلة اكاديميا والمدربة فنيا كب    وذلك بتواجد الموارد البشر

اتيجية حول البر
ي المجاالت اإلدارية والفن ع 

ة ف  ات متمب   كة منذ سنوات عدة حيث تكونت لديها خبر ي تعمل بها الشر
ية والتشغيلية ل تطوير القطاعات السوقية المحددة والنر

كات المجموعة من خالل تو  ي دعم رسر
كات التابعة أو الزميلة.  وتستمر )سيسكو( ف  ي هذه القطاعات، وذلك بشكل مستقل من خالل الشر

فب  الخدمات  ف 
ية وتقنية المعلومات واستخدام أحدث التقنيات والوسائل الحديثة لموا اتيجيتنا للنمو  االستشارية واالدارية والمالية والقانونية وتطوير الموارد البشر صلة اسبر

ي دراسة عمليات التوسع وا
 إىل تطبيق خطط فعالة ف 

ً
كة دائما وعات للحفاظ عل نمو  والتوسع بطريقة إيجابية.  وتسىع ادارة الشر ي المشر

الستحواذ والتنوع ف 
كة ومساهميها.   أعمال المجموعة بطريقة متوازنة بما يخدم مصالح الشر

 
كة بنسبة  ي الدخل  675.9لتصل إىل  %19.6هذا وهلل الحمد فقد ارتفعت ايرادات الشر

مليون ريال سعودي بنسبة   50,9مليون ريال سعودي، وبلغ صاف 
ي  مقارن %8,9ارتفاع 

ي كان لها تأثب  عل نتائج  2018ة بالعام الماض 
كة مع تسليط الضوء عل بعض العوامل النر م.  وسيتم عرض تفاصيل أكبر عن أعمال الشر

 األعمال. 
 

، فقد   ي لتعرفة  وبالنسبة اىل قطاع الموان    بتعديل إيجانر
التفتيش الجمركي خالل ارتفع حجم الحاويات المناولة خالل العام وكذلك قامت الهيئة العامة للموان  

ي ميناء  2019الرب  ع األول من العام 
كة تفاعلت بطريقة جيدة ورفعت من حصتها السوقية ف  كة.  كما أن الشر م، مما كان له األثر الجيد عل األداء الماىلي للشر

ي عام   %37جده اإلسالمي من 
كة2019لعام  %43إىل  2018ف  هذا وبفضل هللا    عن العام السابق.   %24بنسبة   ، والذي أدى بدوره إىل نمو عام ألعمال الشر

كة محطة بوابة البحر األحمر والهيئة العامة للموان   خالل الرب  ع الرابع من العام    30م بتوقيع عقد اسناد جديد مدته 2019تعاىل فقد قامت رسر
ً
بنظام  عاما

ي  من  بالعقد الجديد ومن المتوقع البدأ ، البناء والتشغيل وتحويل الملكية
 للعقد الجديد    . يحل محل عقدها الحاىلي والذي سم 2020لعام  الرب  ع الثان 

ً
ووفقا

كة محطة بوابة البحر األحمر بدمج وإعادة تطوير الجزء الشماىلي من ميناء جدة االسالمي والذي سيشمل محطة الحاويات المجاورة و 
المحطة  ستقوم رسر

، لتصبح ي تقع ضمن نطاق االمتياز الحاىلي
ي المملكة العربية السعودية  الحالية والنر

ي منطقةأكبر محطة حاويات ف 
نقلة  هذا العقد يعتبر   . البحر األحمر  وف 

كة محطة بوابة البحر األ حمر كما   ي أعمال سيسكو ورسر
كة سيسكو خالل السنوات المقبلة. نوعية ف  كة    كذلك    سيكون له أثر كبب  عل نتائج رسر تسىع إدارة رسر

 و  يةجد محطة بوابة البحر األحمر ب
ً
ي تطوير الموان   محليا

 إىل تنمية وتوسيع أعمالها ف 
ً
 . اقليميا

 
ي بوينت عل   كة لوحر كات    عدد منأما بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، فقد حصلت رسر ونية وبعض الشر كات التجارة االلكبر العقود مع بعض رسر

ي بوينت بتطوير وتقديم خدمات هي األول من نوعها كعمل ممرات غب  مجمركة لل كة لوحر وكيماويات. كما قامت رسر بضائع عبر  الخاصة بإمدادات صناعة الببر
ي وكذلك ربط شبكات الشحن البحري/الج ية لمنطقة الخليج العرنر ي توسعة نطاق  ،  وي مع منطقة إعادة التصدير بميناء جده اإلسالمي الحدود البر

ونجحت ف 
كة كمزود للحلول اللوجستية المتكاملة من خالل زيادة سعة التخزين واستخدام الخدم  ي المنطقة. كما تعمل الشر

ات ذات القيمة  أعمالها ليشمل عمالء جدد ف 
كة الجبر تالكي 

عودية من المحافظة عل نمو أعمالها من خالل تجديد العديد من العقود الحالية وتوقيع عقود  الس المضافة للعمالء.  كذلك استمرت رسر
قية والغربية من المملكة.  ي كل من المناطق الشر

وكيماويات، وتوسيع نطاق أعمالها ف  كات خاصة بإمدادات صناعة الببر  جديدة مع رسر
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كة كنداسة خالل العام إنشاء محطة مدينة رابغ بسعة أما فيما يتعلق بقطاع أنظمة المياه، فقد  ي يمكن زيادتها إىل  3م 6,000أنهت رسر

 )والنر
ً
  12,000يوميا

( حيث بدأت عملياتها خالل الرب  ع الثالث من العام  3م
ً
ي وصلت مبيعاتها اىل ما يقارب نصف الطاقة االنتاجية 2019يوميا

كة   م والنر  قامت رسر
ً
للمحطة. أيضا

ي مدينة الطائف، من خالل الت 
 
اكات المياه إلنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الضف الصحي ف كة السعودية لشر حالف مع  )توزي    ع( بتوقيع عقد مع الشر
وع كة كوبرا اإلسبانية والذي يشمل تطوير وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة ومن ثم نقل الملكية للمشر إىل جانب إنشاء البنية التحتية والمرافق   رسر

ي من العام  
وع خالل الرب  ع الثان  ي بناء المشر

 
كة توزي    ع عل توسيع وتعزيز نشاطها ورفع مستوى الخدمات  2020ذات الصلة ومن المتوقع البدء ف م. تحرص رسر

ي المملكة والمعنية بعقود حق االنتفاع مع الهيئة  
 
ي جميع المدن الصناعية ف

 
ما تسىع سيسكو السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".  كالمقدمة ف

اتها المكتسبة داخل المجموعة للحصول عل بعض المشاري    ع المستقبلية المطروحة  كاتها )كنداسة( و )توزي    ع( وباالستفادة من خبر من ضمن  من خالل رسر
اكة بي   القطاعي   العام والخاص    مع رؤية المملكة خطة خصخصة قطاع المياه وذلك بالشر

ً
ي تم طرحها من قبل الدولة تماشيا

 م. 2030النر
 

كات التابعة والزميلة حريصون كل الحرص عل بذل كة والشر ي الشر
 
كة سيسكو واإلدارة التنفيذية وجميع األخوة العاملي   ف كل الجهد لزيادة    إن مجلس إدارة رسر

ي االسواق المستهدفة داخل الممل 
 
ي المجاالت  الحصة السوقية للمجموعة ف

 
ات ف كة العربية السعودية وخارجها من خالل توظيف أحدث التقنيات والخبر
ي مواجهة التحديات والمحافظة عل ريادة المجموعة عن طريق استدعاء الطاقات االبداعية وتكاتف الجهود واالستمرا

 
ي تنفيذ  المعنية، وسوف نستمر ف

 
ر ف

اتيجية المجموعة المتماشية مع رؤية الممل كة ونجاحاتها المستمرة.  2030كة  إسبر  اىل المحافظة عل انجازات الشر
ً
 سعيا

 
ي تحقيق هذه االنجازات خالل العام 

 
م، سائلي    2019ويطيب ىلي ختاما أن اتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان لكم مساهمينا الكرام ولكل من ساهم ف

ي مجلس اإلدارة و 
 
أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية لتفانيهم وعملهم الجاد وذلك لتحقيق الخب  والنمو واالستقرار  الموىل عز وجل أن يوفقنا واالخوة الزمالء ف

 للمجموعة. 
 
 

 
 

 أخوكم 
 

 محمد أحمد زينل عل  رضا
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                                    
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كة خالل العام   م2019أداء الشر
  

ات األداء لعام  مؤشر
2019 

565

676

2018 2019

المبيعات وإيرادات األعمال

مليون676

+20%

88

93

2018 2019

الدخل التشغيل  

مليون93

+6%

47

51

2018 2019

  
 
الرب  حصاف

مليون51

+9  %

0.57

0.62

2018 2019

ربحية السهم

0,62
للسهم الواحدلاير%   9+

0,6

لاير للسهم الواحد%    50+

0.4

0.6

2018 2019
حة) (المقت 

 توزيعات أرباح 
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  نظرة عامة عن األداء
( –)ريال سعودي    بالماليي  

 

 
 

 
 

  

  
 
 

 

  

 
  

616

691

562

565

676

2015

2016

2017

2018

2019

المبيعات وإيرادات األعمال

299

310

260

271

290

2015

2016

2017

2018

2019

ائب  األرباح قبل الفوائد والض 
واالستهالك واإلطفاء

258

262

244

184

256

2015

2016

2017

2018

2019

يليةالتدفقات النقدية من األنشطة التشغ

972

1,008

1,067

1,088

1,091

2015

2016

2017

2018

2019

حقوق المساهمي   

998

1,013

930

885

1,599

2015

2016

2017

2018

2019

القيمة السوقية

91

90

59

47

51

2015

2016

2017

2018

2019

  الدخل
 
صاف
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كة   تحليل اقتصادي ألعمال الشر
 

ي اإليرادات    وصلت اىل حيث    م2019عام  ال سجلت سيسكو نموا إيجابيا خالل  
 
  عن العام السابق  %   20وبنسبة    مليون ريال سعودي  111.2قدره  بمبلغ  زيادة ف

ي 
 
ي صاف

 
ي أعل وب  هذا فقد %. 9وبنسبة  مليون ريال سعودي  4.2الدخل بمبلغ  وزيادة ف

كة ثان  ي تاريخها    نتائج لاليرادات حققت الشر
 
  676  بمبلغعل اإلطالق ف

هو قطاع   لهذا النمو كان المحرك الرئيسي حيث   سعودي. مليون ريال  691البالغ  م2016عن إيرادات العام % فقط 2أي أقل بنسبة  سعودي،مليون ريال 
ي  30حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة   ومحطة الحاويات الموان    

 
ي رسوم التفتيش عدد الحاويات المناولة% بسبب التحسن ف

 
ي ف ي   الجمركي  والتغيب  اإليجانر

 
  1ف

  . م2019مارس  
 

  م: 2018م  العا ومقارنتها مع  م2019العام  الجدول التال  يعرض تحليل موجز لنتائج
 

 التغت   2018 2019 ريال سعودي/بالماليي   
نسبة  
 التغت  
% 

 التوضيح 

 % 20 111 565 676  ايرادات

مليون ريال بسبب   116 بمبلغ الموان   ارتفاع إيرادات قطاع 
ي  الجمركي  ارتفاع حجم األعمال ورسوم التفتيش

 
، وانخفاض ف

مليون ريال بسبب   3.7قطاع الخدمات اللوجستية بمبلغ 
انخفاض معدل االشغال. أما إيرادات أنظمة المياه فشهدت  

 مليون ريال.  1.2انخفاض بمبلغ  

ة   % 21  (73)  (343)  (416) التكاليف المباشر
ة بسبب زيادة مخصص استبدال   ارتفعت التكاليف المبارسر

ي األصول 
.  وارتفاع حجم األعمال ف   ميناء جدة اإلسالمي

  % 17 38 222  260  اجمال  الرب  ح 

  وتوزي    ع،مضوفات بيع  
 ومضوفات عمومية وادارية  

(167)  (134)   (33)  25 % 
ي مخصص الديون   

ي مضوفات التشغيل بسبب الزيادة ف 
زيادة ف 

،والمضوفات المتعلقة  المعدومة،   ومضوفات  بالموظفي  
 تطوير األعمال والرسوم المهنية. 

   % 6  5  88  93  الدخل التشغيل  

 % 6- 3  (50)  (47)  التمويلتكاليف  
ي مصاريف التمويل إىل انخفاض إجماىلي الدين  

يعود االنخفاض ف 
ي معدالت  

 ور(. السايب الفائدة )مقارنة بالعام السابق وانخفاض ف 

كة من نتائج   حصة الشر
كات الزميلة   الشر

27  24  3 13 % 
كة الدولية   كات الزميلة )الشر تحسن النتائج التشغيلية للشر

كةلتوزي    ع المياه المحدودة    السعودية(   تالكي الجبر  ورسر

 % 22 2  9  11  ايرادات اخرى 
امات  بعض ارتفعت اإليرادات األخرى نتيجة لعكس  االلبر 

داد  المرابحة،وفوائد ودائع القديمة،  الرسوم من  بعض واسبر
 العمل. وزارة  

يبة الدخل    % 20  ( 1) ( 5) ( 6)  الزكاة وض 

  الرب  ح للسنة
 
   % 18 12 66  78  صاف

 % 42  ( 8)  (19) ( 27)  حقوق االقلية
ي الحصص الغب  مسيطرة متوافقة مع النتائج  

ات ف  التغيب 
كات التابعة.   الفردية للشر

  الرب  ح العائد عل  
 
صاف

كة األم   الشر
 
  المساهمي   ف

51  47  4 9 %   
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  قطاعات
 األعمال



 
 

  2019 تقرير مجلس اإلدارة
 

10 

 قطاعات األعمال
  

ي  
 
كات سيسكو ف كات    رئيسية،قطاعات    ثالثتعمل مجموعة رسر ك بي   الشر

وتتمب   هذه القطاعات بالتنوع المتوازن مع المحافظة عل التنسيق المستمر والمشبر
ي أعمالها والذي بدوره يحافظ عل استقرار األداء العام للمجموعة

 
ي مكانة تنافسية جيدة تمكنها من االستفادة من    ،ف

 
كة ف ي القطاعات وضع الشر

 
وهذا التنوع ف

ي الفرص االستثمارية المستقبلية بطريقة فعالة. 
 
اتها ف  خبر

 
 

  

 قطاع الموان   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 التطوير والبناء والتشغيل 
 

قطاع الخدمات 
  اللوجستية والصناعية

 
 
 
 
 
 

 
 

 

المراكز والخدمات  تطوير وإدارة 
  اللوجستية

 

 
 قطاع أنظمة  

  المياه 

 
 
 
 
 
 

 
 

التحلية، التوزي    ع، المعالجة وإدارة نظم  
 المياه المتكاملة 
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كات التابعة  الشر
 

ة بنسبة أكبر من  ة أو غب  مبارسر ي تمتلك فيها سيسكو حصة مبارسر
كات النر كات التابعة هي تلك الشر ي إدارة   ، %50الشر

 
أو من خالل قدرة سيسكو عل التأثب  ف

كات،هذه    ويتم توحيد قوائمها المالية من ضمن قوائم سيسكو.  الشر
 

الدولة محل  
 التأسيس 

كة ونشاطها  رأس المال  نسبة الملكية  مقرها الرئيس    اسم الشر

 %53 جدة السعودية 
333   

 مليون ري ال 

   
 
كة البحر األحمر لتطوير الموان  )مساهمة مقفلة(شر

 
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها  

وتفريغها وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية  
المساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه  
ي جميع  

 
الضف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار ف

 .األنشطة السابقة

 % 21.2 جدة السعودية 
555   

 مليون ري ال 

كة محطة بوابة البحر األحمر    شر
 

تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها  
وتفريغها وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية  

المساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه  
ي جميع  

الضف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار ف 
 .شطة السابقةاألن

 % 76 جدة السعودية 
140   

 مليون ري ال 

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات   الشر
 

تخزين البضائع الواردة للمملكة والسيارات وتوفب  ساحات  
لتخزين الحاويات وعمليات المناولة والفحص الجمركي  

والتصدير وإعادة التصدير وتوفب  المستودعات وإعادة التغليف  
ي الساحات المفتوحة أو  

والتعبئة والتجميع للبضائع ف 
 .المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها ومناولتها

 % 65 جدة السعودية 
77 

 مليون ري ال  

كة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مقفلة(  شر
 

ي بناء وتشغيل محطات  
كة بشكل رئيسي ف  يتمثل نشاط الشر

الخدمات الفنية والهندسية فيما  تحلية المياه المالحة وتقديم  
 .يتعلق بمشاري    ع المياه

 % 97 جدة السعودية 
15 

 مليون ري ال  

كة تشغيل الخدمات المساندة   شر
 

ي المدن الصناعية والمناطق  
تشغيل مشاري    ع الخدمات ف 

ي محطات الوقود وصيانة السيارات  
اللوجستية والمتمثلة ف 

األجهزة والمعدات واآلالت  والخدمات المساندة للموان   وتجارة  
 الصناعية وقطع الغيار. 

 

  



 
 

  2019 تقرير مجلس اإلدارة
 

12 

كات الزميلة  الشر
 

ي تمتلك فيها سيسكو حصة 
كات النر كات الزميلة هي تلك الشر كائها  % 50الشر اك مع رسر وال يتم توحيد قوائمها   اآلخرين،أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها باالشبر

كات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق ال المالية ي نتائج رسر
 
كة ف ي قوائم سيسكو ويتم إدراج نتائجها المالية تحت بند حصة الشر

 
.  ف ي

 
 ملكية بالصاف

 
 

كة ونشاطها  رأس المال  نسبة الملكية  مقرها الرئيس   الدولة محل التأسيس   اسم الشر

 % 50 جدة السعودية 
146   

 مليون ري ال 

 
كة الدولية لتوزي    ع المياه   الشر

 
مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري  

السيول  والضف الصحي وشبكات المياه وتضيف 
واألعمال الميكانيكية ومحطات تقنية المياه والمجاري  

ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري  
 .وتشغيل شبكات المياه بأنواعها

 

 % 33.33 الجبيل السعودية 
21   

 مليون ري ال 

 
كة الجتر تالك  السعودية المحدودة

 شر
 

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة  
المستودعات والخدمات اللوجستية لقطاع  

وكيماويات للمواد   .الصلبة والسائلة  الببر
 

 
 استثمارات اخرى: 

 
كة سيسكو ما قيمته   - ( والذي يمثل نسبة    9,4مليون دوالر )   2,5تستثمر رسر

ً
كة جروث جايت كوربوريشن    %1,17مليون ريال تقريبا من رأس مال رسر

.  213,3)البحرين( والبالغ   مليون دوالر أمريكي
كة كنداسة لخدمات المياه ما نسبته   - كة خدمات المياه والبيئة السع %49تمتلك رسر  ودية.  من رأس مال رسر
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة  تمتلك - كة  من %25 ما نسبتهالشر  اس ايه فادوز. زينمنت  رسر
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كات التابعة والزميلة  عرض أعمال الشر
 

 
كة    لتطوير  األحمر  البحر  شر

 
    )مساهمة مقفلة( الموان

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة   شر

 

 انشئت عام  م 2007

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة السعودية  جده،  المقر الرئيس للشر

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات  
 للحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم

كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  555,207

  الحصةقيمة  حصة 555,207
 ريال 1000

 الحصص عدد 

 التأثت  عل أعمال سيسكو: 

 إيرادات  % 74.6

 اجمال  الموجودات  % 65.6

  االرباح   % 82.8
 
 صاف

 

كاء   عدد األسهم  الشر
نسب  
 الملكية 

% 

كة البحر األحمر لتطوير   شر
 الموان   

333,125 60 

كة السعودية للخدمات   الشر
 الصناعية 

117,704 21.2 

كة    آيالند القابضة شر
 8.0 44,416 سيت 

كة   6.8 37,754 زينل للصناعات شر

كة السعودية لتنمية   الشر
 والصادرات التجارة  

22,208 4.0 

 100 555,207 المجموع 
 

 

 
 

 انشئت عام  م   2009

كة مساهمة مقفلة   نوع الشر

كة السعودية  جده،  المقر الرئيس للشر

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة  
محطات للحاويات وكذلك أعمال  

 الحفر والردم 
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  333,125

 عدد األسهم  ريال  10قيمة السهم   33.312.500

 : التأثت  عل أعمال سيسكو 

ي 
ليس لها تأثب  مبارسر عل نتائج األعمال حيث أن نشاطها الحاىلي يتمثل ف 

كة محطة بوابة البحر األحمر ي رسر
  االستثمار ف 

كاء   عدد األسهم الشر
نسب 
 الملكية

% 

كة السعودية للخدمات   الشر
 53 17,655,625 الصناعية 

كة    آيالند القابضة شر
 20 6,662,500 سيت 

كة   16 5,330,000 للصناعات زينل  شر

كة السعودية لتنمية التجارة   الشر
 والصادرات 

3,331,250 10 

كة   1 333,125 زينل للصيانة شر

 100 33,312,500 المجموع 
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 تحليل االعمال: 
 

 
ً
 شهدت المملكة انخفاضا

ً
ي نمو الناتج االجماىلي المحلي من الرب  ع الثالث من طفيفا
 
ي  م2019عام الف

ي الرب  ع االول والثان 
 
ي تشب  اىل  بالرغم من التوقعات ف

النر
ي  . ارتفاع النمو 

 لقرار منظمة أوبك  ويأنر
ً
 إلستقرار أسعار  الخاص ذلك انعكاسا

ً
بتوزيعات الحصص الجديدة إلنتاج النفط، القرار الذي تقوده المملكة سعيا

 .
ً
 النفط عالميا

  
ي تمت مناولتها خالل العام  

ي المملكة حواىلي  2019بلغ إجماىلي عدد الحاويات النر
 
    قياسية،حاوية  مليون    8,94م بواسطة محطات الحاويات الرئيسية ف

ً
مسجال

 
ً
أما بالنسبة لحاويات المسافنة،   .  %11ويعود هذا النمو بشكل رئيسي اىل زيادة حجم البضائع الصادرة والواردة بنسبة  ،  م2018% عن العام  3بنسبة    بذلك نموا

 بنسبة  فقد من أجماىلي عدد الحاويات   %43وهي تشكل ما نسبته 
ً
 عن العام السابق.  %6شهد إنخفاضا

 

ي ميناء جدة اإلسالمي وميناء الملك عبد إرتفع إجماىلي عدد الحاويات
 
ي العام  1,22 )من %12هللا بمقدار  المستوردة ف

 
إىل  م 2018مليون حاوية قياسية ف

ي العام   1,36
 
 إرتفاع2019مليون حاوية قياسية ف

ً
 قدره م(.  أما بالنسبة لعدد الحاويات المصدرة )سواء المعبأة أو الفارغة( شهد أيضا

ً
مليون   1.2)من   % 11ا

ي  حاوية قياسية
 
ي  1.4م إىل 2018العام ف

 
ي حاويات  2019العام  مليون حاوية قياسية ف

 
ي الحاويات الصادره والوارده اإلنخفاض ف

 
م(، وعوض هذا اإلرتفاع ف

ي عام   3,9)من   %7المسافنة والذي إنخفض بنسبة 
 
ي عام  مليون حاوية قيا  3.7إىل    2018مليون حاوية قياسية ف

 
 (. 2019سية ف

 

ي العام 
 
ي ميناء جدة اإلسالمي ف

 
ي تمت مناولتها ف

مقارنة بالعام   %8 نسبتهمليون حاوية قياسية بإرتفاع  4.5م مقدار 2019بلغ إجماىلي عدد الحاويات النر
ي ميناء جدة اإلسال 2018

 
 .  %3مي بنسبة م. باإلضافة إىل ذلك ارتفع إجماىلي حجم مناولة الحاويات الخاصة بنشاط المسافنة ف

 

 بنسبة 
ً
كة محطة بوابة البحر األحمر نموا ي العام  %24شهدت رسر

 
حيث   م2019ف

  1,94( بلغ مجموع عدد الحاويات المناولة )سواء مستوردة أو مصدرة أو بالمسافنة
ي ميناء جدة 

كة ف  مليون حاوية. باإلضافة إىل ذلك ارتفعت الحصة السوقية للشر
ي العام    37اإلسالمي من  

ي العام    43م اىل  2018% ف 
كذلك إرتفع حجم   م.  2019% ف 

عدد  مليون حاوية قياسية( مع زيادة    0.98)  %23الحاويات الصادرة والواردة بنسبة  
. وإرتفع  %20بنسبة  عدد الحاويات الواردة  ادةوزي  %26بنسبة  ةالصادر الحاويات 

 مليون حاوية قياسية.  0.93إىل   % 30ويات المسافنة بنسبة احجم ح 
 

ي العام  
  1,94م شهدت المحطة أكبر عدد لها من مناولة الحاويات السنوية ) 2019وف 

ي   مليون حاوية قياسية( 
ي تمت مناولتها ف 

حيث بلغ شهر مايو أعل عدد الحاويات النر
ي الم

حاوية قياسية. كما  196,000م بمقدار 2009عام الحطة منذ بدء العمليات ف 
ي  747بمقدار منذ بدأ العمليات ستقبلت المحطة أكبر عدد سفن ا

عام  ال سفينة ف 
 م. 2019

  
 

 
ي العام 

  % 33م بنسبة 2019ارتفع معدل استقبال السفن العمالقة ف 
سفينة مقابل    226م حيث بلغ عدد السفن العمالقة  2018مقارنة بالعام  

ي العام السابق.  170
متوقع زيادة أعداد السفن العمالقة  ال  ومن سفينة ف 

ي السنوات القادمة مع زيادة الطلب
كات    عليها   ف  والذي    المالحةمن قبل رسر

 عل خطوط النقل عن طريق البحر األحمر. 
ً
 سيؤثر ايجابيا

 
كة محطة بوابة البحر األحمر عل زيادة حصتها    من ادارة رسر

ً
وحرصا

السوقية بدأت بعمل العديد من المبادرات لتحسي   تجربة العمالء  
ي تهتم بالمستوردين والتجار المحليي   لزيادة حصة المحطة  

ووالؤهم والنر
، خالل تطبيق نظام إدارة العالقات، واالتصال  السوقية، وذلك من   ي

  الهاتف 
ونية.  الباب،وخدمة من الباب إىل   االجتماعات،وزيادة   والبوابة اإللكبر

  

506462335420504

535505

362
383

481

512630

652
762

956

20152016201720182019

حاويات بوابة البحراألحمر

اد اإلستت  التصدير المسافنة

37%37%32%37%43%

63%63%68%63%56%

20152016201720182019

رالحصة السوقية لمحطة بوابة البحر األحم

محطة بوابة البحر األحمر أخرى
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كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )لوجر  بوينت(   الشر

 
  

 أنشئت عام  م 1999

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كةالمقر  السعودية  جده،  الرئيس للشر

وع منطقة االيداع   إدارة وتشغيل مشر
وإعادة التصدير المقام عل األرض 

 .  المستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  140

ريال  10،000 الحصة قيمة 140،000
 سعودي 

 الحصص عدد 

 : التأثت  عل أعمال سيسكو 

 إيرادات  % 7.2

 الموجودات اجمال    % 16

  االرباح   % 9
 
 صاف

 

كاء   عدد األسهم  الشر
 نسب الملكية 

% 

كة السعودية للخدمات   الشر
 الصناعية 

106,400 76 

كة   24 33,600   زينل للصناعاتشر

 100 140,000 المجموع 
 

 

 
 تحليل األعمال: 

 
ي إجماىلي عل الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجماىلي 

ي  عدد حموالت السفنسجل ميناء جدة اإلسالمي زيادة طفيفة ف 
وتعزى هذه    . م2019عام الف 

ي  ارتفاع الزيادة إىل
وة الحيوانية.  تدفق العامة،البضائع  النمو ف     . 437,584إىل  361,645% من  21بنسبة  التدفقات ارتفعت أحجام  المركبات والبر

ً
أيضا

ي العام السابق   4.1من % 7.7بنسبة  الحاويات حدث نمو عدد 
 . حاوية قياسية مليون 4.4إىل مليون حاوية قياسية ف 

 
ي  األمب    م هو العام2019كان العام  كة لوحر وكيماويات والتجارة  بوينت،من نوعه لشر ي قطاعات مهمة مثل الببر

ونية،حيث تمت اتفاقيات ف  باإلضافة   اإللكبر
وشاحنات النقل العابرة للحدود.  باإلضافة إىل ذلك، تم   ريوالبح جويالبي   الشحن  غب  مجمركةممرات انشاء إىل حلول جديدة متعددة الوسائط مثل 

ي ضمن ن ي بوينتإدخال سوق دول مجلس التعاون الخليحر  .طاق عمالء لوحر
 

ي منطقة اإليداع وإعادة التصدير ثابتة عند وبالنسبة ل
ومع ذلك كان هناك   م،2018م % مقارنة بعا 98لمستودعات: بقيت نسبة اإلشغال بالمستودعات ف 

ونية اإلقليمية والدولية      ساحات يظل الطلب عل  و    ء. العمال   قائمة   اىل تحسن نوعي من خالل إدخال عمالقة التجارة اإللكبر
ً
،  التخزين المغلقة والمفتوحة قويا

كة كمزود للحلول اللوجستية المتكاملة من خالل زيادة سعة التخزين واستخدام الخدمات ذات القيمة المضافة للعمالء  حيث والذي يؤدي بدوره    تعمل الشر
 اىل زيادة اإليرادات. 

 
، الساحات المفتوحة: من ناحية أخرى، استمر االنخف  ي الطلب عل تأجب  الساحات للسنة الثالثة عل التواىلي

ظل شغل ساحة اإليداع وإعادة  حيث اض ف 
 بهذا االنخفاض. التصدير المفتوحة لتأجب  السيارات 

ً
اىل انخفاض معدالت ايجار الساحات   العام أدىباإلضافة إىل ذلك ضعف قطاع البناء خالل   متأثرا

 . المفتوحة
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مما يبشر بالخب  بالنسبة لمنطقة اإليداع وإعادة التصدير   والساحات،لمستودعات ا طويلة األجل مع عمالء جديدة توقيع عقود إيجار  م2019عام ال شهد 

  ققةالمحليس فقط من حيث األعمال  
ً
وكيماويات ولكن أيضا ونية والببر اتيجية مثل التجارة اإللكبر ي القطاعات االسبر

 
 . من حيث تطوير األعمال ف

 
ي بوينت كة ل شر   تكريم الجوائز والتقدير: تم  ي قدمت  لمساهمتها وحر

ي المملكة العربية   للخدمات الصناعية ها النر
 
بشكل عام وسوق الخدمات اللوجستية ف

 شكل جوائز مرموقة:  التكريم علجاء هذا   السعودية بشكل خاص.  
 
يد  2019للعام   (SeaTrade)سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية  .1 ق األوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا )جائزة سيبر  : ( 2019 للشر

 

ي جميع أنحاء المملكة العربية   
 
ي بوينت بهذه الجائزة عن تطوير منشآت لوجستية متكاملة ف وتحقيق مستويات خدمة تنافسية  السعودية،فازت لوحر

  
ً
ي المملكة.  دوليا

 
ي التجارة البحرية وسلسلة التوريد ف

 
كة ساهمت  التكريمتم  حيث    وتحسي   الكفاءة ف    ألن الشر

 
ي جعل المملكة العربية السعودية مركزا

 
  ف

 
ً
ي سلسلة  رئيسيا
 
 اللوجستية   الخدماتف

ً
 . عالميا

 
كة المناطق اللوجستية المتكاملة لعام   .2 ق األوسط )جائزة  2019رسر  : (المتكاملة  الخدمات اللوجستيةلمنطقة الشر

 

ي بوينت بهذه الجائزة لقدرتها عل توفب      ي متكاملة عالية  و   خدمات متقدمةفازت لوحر
 
ي  وخارجهميناء جدة اإلسالمي    الجودة ف ، كما إنها تعكس قوة لوحر

ي توفب  
 
 لوجستية متكاملة للعمالء.   خدماتبوينت ف
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كة تشغيل الخدمات المساندة    شر
 

كاء   عدد األسهم  الشر
 نسب الملكية 

% 

كة السعودية للخدمات   الشر
 الصناعية 

14,550 97 

كة السعودية لتنمية التجارة   الشر
 والصادرات 

450 3 

 100 15,000 المجموع 

 
 
 

   م   2004
 
 أنشئت ف

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة الرياض، السعودية  جده،  المقر الرئيس للشر

وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء  تطوير 
وتشغيل المطاعم ومراكز التموين  
فيهية وإقامة محطات   والمراكز البر
الوقود وورش خدمات وصيانة  

 السيارات. 

كة  نشاط  الشر

 رأس المال  مليون ري ال  15 

ريال   1000 الحصة قيمة 15,000
 سعودي 

 الحصص عدد 

 سيسكو:  أعمال  عل التأثت  

 إيرادات  % 4.6

 اجمال  الموجودات  % 2

  االرباح % 0.1
 
 صاف

 

 
 تحليل األعمال: 

 
كة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة )م  2019خالل العام    ا سجلت رسر

ً
ي ذلك المركبات والحاويات والخدمات العامة.    سناد( نموا

ي جميع قطاعاتها بما ف 
ف 

ي يتم تقديمها كجزء من خدمات القيمة المضافة 
 عل تحسي   قدرة وكفاءة جميع العمليات النر

ً
كب   منصبا

كة  بالتعاون مع   ظل البر ي بوينت،  رسر وبالنظر إىل  لوحر
ي القوى العاملة 

 والمركبات واآلالت. هذه الغاية، تم االستثمار ف 
 

ي أعمال التصدير 
ي تقديم مستويات مرضية من الخدمة التشغيلية والمحافظة عليها ف 

كة فعاليتها ف  وكيماويات،أثبتت الشر   للببر
ً
نت أيضا

ّ
من توسيع    بينما تمك

كة اسناد وهو قطاع متناٍم ل  الباب"من الباب إىل لخدمة "نطاق األعمال التجارية  والتعبئة   الملصقات لقيمة المضافة العادية مثل وضع ال تزال خدمات ا   . شر
كات التجزئة متعددة   كات األغذية ورسر ي وبالتاىلي تظل  الجنسيات،والتغليف وإعادة التعبئة والتخزين البارد مطلوبة من رسر

 ف 
ً
 المستمر.  التحسي   مجال  دائما

 

ي   م هو 2019العام  
ي مركز الخدمات اللوج   العام الثان 

كة ف  %.  45نسبة استخدام ساحة الشاحنات    حيث بلغت  جدة،" بمدينة  1ستية "مدن  من عمليات الشر
ي المنطقة  أن لممع الع 

من  السنة،ومع ذلك فقد تم حل هذه المسائل خالل  مرتفعة،تحقيق نسبة إشغال حالت دون المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية ف 
ي السنوات  ومركز المتوقع أن يتم استخدام إمكانيات ساحة الشاحنات 

كة  باإلضافة إىل ذلك القادمة. اللوجستيات بالكامل ف  باستثمارات   اسناد قامت رسر
كة بصورة جيدةلضمان  ي مركز  تعامل الشر

ي بوينت وف  ي لوحر
ي تم إنشاؤها ف 

تحتاج إىل أن تكون   وسوفبجدة.  يةاللوجستالخدمات مع األعمال اإلضافية النر
كة عل الجبهة التجارية إىل نقاط قوة تجارية طويلة األجل.  ي خاضتها الشر

 هذه العملية مستمرة بحيث يتم تحويل النجاحات الصعبة النر
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كة الجتر تالك  السعودية
 المحدودة شر

 

كاء   عدد األسهم  الشر
 نسب الملكية 

% 

كة السعودية للخدمات   الشر
 الصناعية 

7,033 33.3 

كة   33.3 7,033 الفرد تالك  شر

كة  (شر  26.7 5,627 ازميل )مجموعة الجتر

 6.7 1,406 عبد اللطيف مجاهد 

 100 21,099 المجموع 

 
 
 
 

   م   2004
 
 أنشئت ف

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة السعودية  الجبيل،  المقر الرئيس للشر

ومناولة وتوزي    ع  التعبئة وتغليف وتخزين 
وكيماوية والمواد   المواد والمنتجات الببر

 الخطرة 
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ري ال  21.099 

 الحصص عدد  ريال سعودي  1000  الحصةقيمة 21.099

 التأثت  عل أعمال سيسكو: 

كة اس ايه تالكي السعودية المحدودة    حيث أن يوجد،ال  نتائج اعمال رسر
ويتم فقط إدراج حصة سيسكو   الموحدة،ال تدمج ضمن نتائج سيسكو 

ي نتائج األعمال. 
 من صاف 

 إيرادات  مليون ريال  258.9

 اجمال  الموجودات  مليون ريال  189

  االرباح مليون ريال  38.4
 
 صاف

 

 
 

 تحليل األعمال: 
 

كة الجبر تالكي  
ي واجهتها رسر

 كان    م2019عام  اىل أن    السعوديةعل الرغم من التحديات والمنافسة الشديدة النر
ً
كة حيث حافظت    مرة أخرى عاما ا لنمو الشر ممب  

ي إدارة سلسة االمدادات للصناعات  
يك موثوق ف  كة الجبر تالكي السعودية عل ترسيخ مكانتها كشر

وكيماوية. رسر كة نموها التصاعدي من  كما واصل   الببر ت الشر
ي سابك )خالل تأمي   خمسة عقود وذلك بتجديد أربعة مشاري    ع  كة صدارة.  ( صنيعت ،إبن سينا  ،إبن زهر  ،إل إف  نر وأيضا الحصول عل عقد جديد مع رسر

كة.  والجدير  ي العمل كفريق واحد والمثابرة لتحقيق رؤية وأهداف الشر
كة يكمن ف   بالذكر أن نجاح الشر

 
كة النمو عل قمة أولوياتها حيث   تسىع جاهدة لبناء عالقات جيدة مع عمالئها الحاليي   عل أساس مرب  ح للطرفي    تضع الشر

ً
تقديم حلول   كما تحاول دائما

 ع نطاقها الحاىلي والحصول عل أعمال إضافية. ذات قيمة مضافة حنر تتمكن من توسي 
 

كة عل  تيك )معايب   IMSشهادة كما حصلت الشر
كة بالمسؤولية االجتماعية نظمت حمالت تدعم  14001, 45001, 9001من إنبر ام الشر (، وكجزء من البر 

ي كل من 
 ع عمالئها والمدارس المحلية. وجدة من خالل التعاون م رابغ، الجبيل،البيئة المستقرة والخالية من النفايات ف 

 
كة سالمة الموظفي   ضمن   ي جميع مواقع مشاريعها داخل   أولوياتها،تضع الشر

كة مبادرة السالمة الجديدة "برنامج قانون سالمة العمل" ف  حيث أطلقت الشر
.   نوفمبر منحتوخالل شهر   المملكة العربية السعودية.  كة الجبر تالكي السعودية خالل اليوم السنوي السادس للمقاولي  

كة سابك شهادة تقدير لشر  رسر
 

كة عل    إىل    1774% من 3.2حيث ارتفع عدد الموظفي   بنسبة  عقود جديدة ازداد الطلب عل القوى العاملة مع حصول الشر
ً
 . 1830موظفا
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كة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة م  ة( قفلشر

 

 أنشئت عام  م 2000

كة مساهمة مغلقة كة رسر  نوع الشر

كة السعودية  جده،  المقر الرئيس للشر

بناء وتشغيل محطات تحلية المياه  
 وتوزي    ع المياه 

كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ري ال   77,3 

ريال   10قيمة السهم  7.730.000
 سعودي 

 عدد األسهم 

 : التأثت  عل أعمال سيسكو 

 إيرادات  % 13.6

 اجمال  الموجودات  % 8.1

  االرباح % 5.4
 
 صاف

 

كاء   عدد األسهم  الشر
 نسب الملكية 

% 

كة السعودية للخدمات   الشر
 الصناعية 

5,024,500 65.0 

كة محمد عبد اللطيف   شر
 جميل المحدودة 

2,705,500 35.0 

 100 7,730,000 المجموع 

  

 

 تحليل األعمال: 
 

كة كنداسة من  ب بالمملكة العربية السعودية عن طريق تحلية مياه  تعتبر رسر ي انتاج وتحلية المياه الصالحة للشر
ي تستثمر ف 

كات القطاع الخاص النر أوائل رسر
ي يتم توصيلها للمنطقة الصناعية بمدينة جدة وبعض المجمعات التجارية والسكنية الرئيسية. 

 البحر النر
 

ي قطاع
كة الرائدة ف  كة كنداسة هي الشر ي هذا القطاع وذلك   وتظل رسر

كات حديثة ودخول العديد من المنافسي   الجدد ف  أنظمة المياه بالرغم من وجود رسر
ي بلغت حواىلي 

% من اجماىلي المياه  65بالمحافظة عل حصتها السوقية النر
كة إىل أن ترفع هذه النسبة حنر تصل  المزودة للعمالء الصناعيي   وتطمح الشر

 دمة من خالل تطوير مشاري    ع جديدة. خالل الخمس سنوات القا  %80إىل  
 
  3مليون م   16.6م اىل  2019بلغ إجماىلي الكميات المباعة من المياه خالل العام   

ي الذي بلغ  مقارنة
ويعود سبب انخفاض   3مليون م 17.24بالعام الماض 

ي المملكة باإلضافة إىل انخفاض الطلب عل  
المبيعات إىل الوضع االقتصادي ف 

ي المدن ال
كة كنداسة. المياه ف  ي تخدمها رسر

 صناعية النر
 

كة  م  2019وخالل عام  3مليون م 24.6تبلغ الطاقة االنتاجية التصميمية للشر
 منها.  % 67.5 غاللتم است 

 
ي العام 

ي أعمالها ف 
كة كنداسة بالتوسع ف  م من خالل بيع المياه  2019قامت رسر

ي مشاري    ع  اىلالصناعية الثالثة بجدة والسىعي    للمدينة
جديدة لمقابلة    االستثمار ف 
ي مبيعات المدينة الصناعية االوىل بجدة. 

 االنخفاض ف 
 

م أنهت كنداسة العمل عل إنشاء محطة مدينة رابغ بسعة 2019خالل العام 
ي يمكن زيادتها إىل  3م 6,000

 )والنر
ً
ي شهر يوليو من نفس العام.  3م 12,000يوميا

ي بدأت عملياتها ف 
ي نهاية عام  يوميا( والنر

م كانت مبيعات محطة 2019ف 
 يوميا وهو ما يقارب نصف الطاقة االنتاجية للمحطة.  3م  3,000رابغ بمعدل  
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ي تعتبر ذ 

ي محطاتها لتحلية المياه تقنية التناضح العكسي وهي تكنولوجيا فعالة والنر
 
 عل كميات  تستخدم كنداسة ف

ً
وتستهلك    اإلنتاج،ات تكلفة مناسبة عطفا

كيب أنظمة معالجة أولية للمياه المالحة من خالل م كة قامت ببر  عل البيئة إضافة إىل ذلك فإن الشر
ً
ا رشحات مزدوجة  معدالت مناسبة للطاقة وأقل تأثب 

كة كنداسة ذات تقنية عالية إلضافة مرحلة متقدمة من تصفية المياه الداخلة للمحطة بح ات الموسمية لنوعية مياه البحر. كما تنتج رسر يث ال تتأثر بالتغب 
ي وضعتها منظمة الصحة العالمية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية )ساسو(.   

 مياه محاله بجودة عالية تتوافق مع المعايب  النر
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كة الدولية لتوزي    ع المياه المحدودة  الشر

 

كاء   نسب الملكية األسهمعدد  الشر

كة السعودية للخدمات   الشر
 50 73,000 الصناعية 

كة  كات  شر اميوتر )احدى شر
 اميانتيت(

73,000 50 

 100 146,000 المجموع
 

   م 2006
 
 أنشئت ف

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة السعودية  جده،  المقر الرئيس للشر

ب ومعالجة  توزي    ع المياه الصالحة للشر
الضف الصحي واستخدام تدوير  مياه 

 إعادة المياه للري 
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  146 

ريال  1,000  الحصة قيمة 146,000
 سعودي 

 الحصص عدد 

 التأثت  عل أعمال سيسكو: 

كة توزي    ع ال تدمج ضمن نتائج   حيث أن  يوجد،ال  نتائج اعمال رسر
ي   الموحدة،سيسكو 

فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صاف 
 نتائج األعمال 

 إيرادات  مليون ريال  263.3

 اجمال  الموجودات  مليون ريال  270.8

  االرباح مليون ريال  26.6
 
 صاف

 

 
 تحليل األعمال: 

 
كة توزي    ع عل توفب    ب للمدن الصناعية بجدة والرياض والقصيم وذلك بعد حصولها عل عقد امتياز من هيئة المدن الصناعية  تعمل رسر المياه الصالحة للشر

ي المدينة الصناعية الثانية بالرياض   (،السعودية )مدن
ويشمل عقد االمتياز إنشاء وتطوير وتشغيل شبكات المياه ومحطات معالجة مياه الضف الصحي ف 

 لصناعية األوىل بالقصيم. والمدينة ا 
  

ي تغطية المناطق الصناعية  
كة الدولية لتوزي    ع المياه بالتوسع ف  استمرت الشر

ي مدن  
حيث حصلت عل عقود إلدارة وتشغيل شبكات المياه والضف ف 

ي مختلف مناطق المملكة العربية السعودية )جدة، الرياض، 
صناعية جديدة ف 

كة من أوائل ا وع خصخصة قطاع والقصيم(. كما أن الشر ي مشر
كات الناجحة ف  لشر

ي المملكة العربية السعودية. 
 المياه ف 

 
ي نهاية عام  

كة توزي    ع ف  ك  2016باإلضافة إىل ذلك قامت رسر م بعمل اتفاق مشبر
تغالية لتوفب  خدمات اإلدارة والصيانة   كة أكوابور البر وحق امتياز مع رسر

ي المدينة الصناعية الثانية والثالثة ب
ي ارتفاع  والتشغيل ف 

جده مما ساهم ف 
 م.  2019اإليرادات للعام 

 
 مع 

ً
وتفعيل دور القطاع الخاص   2030رؤية المملكة العربية السعودية  تماشيا

ي برامج الخصخصة
كة كوبرا    فقد ظفرت،  ف   مع رسر

ً
كة توزي    ع تضامنا االسبانية  رسر

ي نهاية عام 
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لمناقصة الفوز بم ب  2019ف 

ي لعام    . عام  25بعقد يمتد لمدة  معالجة مياه الضف الصحي بمدينة الطائف 
وع خالل الرب  ع الثان   م بإذن هللا. 2020وستبدأ االعمال اإلنشائية للمشر
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 التحليل  
 الماىلي 
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اتا   المالية لمؤشر
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  قائمة المركز المال  
 

 2019 ر.س. باآلالف 
19 –  18  
 التغت   نسبة 

% 
2018 2017 2016 2015 

              الموجودات

              الموجودات المتداولة: 

ي حكمه
 
 252,669 195,404 150,708 180,584 63.4 295,101  نقد وما ف

 118,565 113,962 101,588 117,953 5.7- 111,274  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 37,172 31,120 25,503 21,303 14.7- 18,172  مخزون

  424,546 32.7 319,840 277,799 340,486 408,406 

        الموجودات غت  المتداولة: 

 114,542 117,473 180,297 147,792 6.1 156,737   استثمارات

 707,654 892,863 1,079,520 1,039,960 3.1- 1,008,201  ممتلكات، آالت ومعدات 

 - - - - 100 241,825 موجودات حق االستخدام 

 1,369,898 1,307,795 1,247,218 1,170,143 8.1- 1,074,792  االصول االخرى طويلة االجل

  2,481,556 25 2,357,895 2,507,036 2,318,131 2,192,093 

        

 2,600,499 2,658,617 2,784,835 2,677,735 8.5 2,906,102  إجمال  الموجودات

         المطلوبات وحقوق الملكية

        المطلوبات المتداولة: 

 149,612 144,520 161,938 160,605 18.2 189,769  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

الجزء المتداول من قروض طويلة  
  األجل وتسهيالت بنكية

240,712 56.9 153,414 146,391 116,018 112,483 

  430,480 37.1 314,019 308,329 260,538 262,094 

        المطلوبات غت  المتداولة: 

الجزء غب  المتداول من قروض طويلة 
  األجل وتسهيالت بنكية

540,390 -22.7 699,027 839,710 836,402 838,185 

 44,674 54,602 66,041 66,042 32.7 87,641  مطلوبات أخرى طويلة األجل

ام إيجار   - - - - 100 217,086 البر 

 21,639 21,884 26,693 27,216 45 39,470   مكافأة نهاية الخدمة للموظفي   

  884,587 11.7 792,285 932,444 912,888 904,498 

         حقوق الملكية

 680,000 680,000 816,000 816,000 - 816,000  رأس المال

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

 45,815 59,629 66,616 71,290 7.1 76,383  االحتياطيات

 13,152 8,061 10,697 5,907 261.1- ( 9,517)   احتياطيات أخرى غب  قابلة للتوزي    ع

اكمة  196,638 224,218 137,569 158,627 8.3 171,818  األرباح/)الخسائر( المبر

حقوق الملكية العائدة للمساهمي    
كة األم   الشر

 
  ف

1,091,093 0.3 1,088,233 1,067,292 1,008,317 972,014 

 461,893 476,875 476,769 483,198 3.5 499,942  حقوق الملكية غب  المسيطرة 

 1,433,907 1,485,192 1,544,061 1,571,431 1.2 1,591,035  مجموع حقوق الملكية

        

 2,600,499 2,658,617 2,784,835 2,677,735 8.5 2,906,102  إجمال  المطلوبات وحقوق الملكية
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  قائمة المركز المال  
) ي
  )تحليل أففر

ي أرقام العام
ي البنود األساسية عل مدى الخمسة سنوات السابقة.   كأساس 2015 يستخدم التحليل األففر

 
  للمقارنة ويظهر التغب  ف

  
2019 2018 2017 2016 2015 

        

        الموجودات

        الموجودات المتداولة: 

ي حكمه
 
 100 77 60 71 117  نقد وما ف

 100 96 86 99 94  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 100 84 69 57 49  مخزون

  104 78 68 83 100 

      الموجودات غت  المتداولة: 
 

 100 103 157 129 137   استثمارات

 100 126 153 147 142  ممتلكات، آالت ومعدات 

 - - - - - موجودات حق االستخدام 

 100 95 91 85 78  االصول االخرى طويلة االجل

  113 108 114 106 100 

      
 

 100 102 107 103 112  الموجوداتإجمال   

       المطلوبات وحقوق الملكية
 

      المطلوبات المتداولة: 
 

 100 97 108 107 127  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت  
  بنكية

214 136 130 103 
100 

  164 120 118 99 100 

      المطلوبات غت  المتداولة: 
 

الجزء غب  المتداول من قروض طويلة األجل  
  وتسهيالت بنكية

64 83 100 100 
100 

 100 122 148 148 196  مطلوبات أخرى طويلة األجل

ام إيجار   - - - - - البر 

 100 101 123 126 182   مكافأة نهاية الخدمة للموظفي   

  98 88 103 101 100 

كة األم:     الشر
 
       حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

 

 100 100 120 120 120  رأس المال

 100 100 100 100 100   عالوة إصدار

 100 130 145 156 167  االحتياطيات

 100 61 81 45 (72)   احتياطيات أخرى غب  قابلة للتوزي    ع

اكمة  100 114 70 81 87  األرباح/)الخسائر( المبر

كة األم   الشر
 
 100 104 110 112 112  حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

 100 103 103 105 108  حقوق الملكية غب  المسيطرة 

 100 104 108 110 111  اجمال  حقوق الملكية

      
 

 100 102 107 103 112  إجمال  المطلوبات وحقوق الملكية
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   قائمة المركز المال  

  )تحليل عمودي(

ي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .    يستخدم التحليل العمودي اجماىلي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغب  النسنر
 2019 2018 2017 2016 2015 

       الموجودات

       الموجودات المتداولة: 

ي حكمه
 
 9.7 7.3 5.4 6.7 10.2  نقد وما ف

 4.6 4.3 3.6 4.4 3.8  وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة 

 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6  مخزون

  14.6 11.9 10.0 12.8 15.7 

       الموجودات غت  المتداولة: 

 4.4 4.4 6.5 5.5 5.4   استثمارات

 27.2 33.6 38.8 38.8 34.7  ممتلكات، آالت ومعدات 

 - - - - 8.3 موجودات حق االستخدام 

 52.7 49.2 44.7 43.8 37.0  االخرى طويلة االجلاالصول 

  85.4 88.1 90.0 87.2 84.3 

       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  إجمال  الموجودات

        المطلوبات وحقوق الملكية

       المطلوبات المتداولة: 

 5.8 5.4 5.7 6.0 6.5  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

المتداول من قروض طويلة األجل الجزء 
  وتسهيالت بنكية

8.3 5.7 5.3 4.4 4.3 

  14.8 11.7 11.0 9.8 10.1 

       المطلوبات غت  المتداولة: 

الجزء غب  المتداول من قروض طويلة األجل  
  وتسهيالت بنكية

18.6 26.1 30.2 31.5 32.1 

 1.7 2.1 2.4 2.5 3.0  مطلوبات أخرى طويلة األجل

ام إيجار   - - - - 7.5 البر 

 0.8 0.8 1.0 1.0 1.4   مكافأة نهاية الخدمة للموظفي   

  30.4 29.6 33.6 34.4 34.6 

كة      الشر
 
حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

   األم: 
     

 26.1 25.6 29.3 30.5 28.1  رأس المال

 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3   عالوة إصدار

 1.8 2.2 2.4 2.7 2.6  االحتياطيات

0.3-   احتياطيات أخرى غب  قابلة للتوزي    ع  0.2 0.4 0.3 0.5 

اكمة  7.6 8.4 4.9 5.9 5.9  األرباح/)الخسائر( المبر

كة     الشر
 
حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

  األم
37.5 40.7 38.3 37.9 37.4 

 17.9 17.9 17.1 18.0 17.2  حقوق الملكية غب  المسيطرة 

 55.3 55.8 55.4 58.7 54.7  اجمال  حقوق الملكية

       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  إجمال  المطلوبات وحقوق الملكية
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 قائمة الدخ   ل 
  

 2019  ر.س. باآلالف
19 -18  

 نسبة التغت  
% 

2018 2017 2016 2015 

        

 616,084 690,772 562,407 564,705 19.7 675,884 ايرادات 

ة   (320,276) (398,063) (363,720) (342,639) 21.3 (415,577) تكاليف مبارسر

 295,808 292,709 198,687 222,066 17.2 260,307  الرب  ح االجمال  

        

 (14,220) (13,287) (19,467) (16,395) 100.4 (32,863)  مصاريف بيع و توزي    ع

 (109,444) (121,439) (105,300) (117,592) 14.0 (134,036)   مصاريف عمومية و إدارية

 172,145 157,983 73,920 88,078 6.1 93,408  مجمل الرب  ح التشغيل  

        

 (34,353) (36,279) (34,994) (50,780) 6- (47,727) تكاليف تمويل 

كات زميلة ي نتائج رسر
محتسبة بطريقة   حصة ف 

ي 
 حقوق الملكية ، بالصاف 

27,372 15.3 23,745 20,736 11,650 9,066 

ي 
 2,124 12,013 28,162 9,283 16.5 10,818   إيرادات أخرى/)مضوفات(، بالصاف 

  الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة  
 
صاف

  وحقوق الملكية غت  المسيطرة
83,872 19.3 70,327 87,824 145,367 148,981 

        

ة/ للسنة من العمليات   ي الخسارة للفبر
صاف 

  المتوقفة
-  - - - 1,074 

  الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غت   
 
صاف

  المسيطرة
83,872 19.3 70,327 87,824 145,367 150,055 

يبة الدخل  (8,120) (9,330) (6,702) (4,806) 24.7 (5,993)  الزكاة وض 

  الدخل للمجموعة
 
 141,936 136,037 81,122 65,520 18.9 77,879  صاف

        

        العائد ال: 

 51,427 45,781 22,311 18,775 43.6 26,956  الحصص غب  المسيطرة

كة األم    الشر
 
 90,509 90,256 58,811 46,745 8.9 50,923 المساهمي   ف

  
  : مالحظات
  تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام .1
ي الجزء الخاص بذلك .2

كة ف  ي قسم التحليل الماىلي لكل رسر
حها بالتفصيل ف  ي اإليرادات واألرباح تم رسر

   الفروقات الجوهرية ف 
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   قائمة الدخ  ل

) ي
  )تحليل أففر

  
ي 
ي البنود األساسية عل مدى الخمسة سنوات السابقة.  كأساس  م2015أرقام العام  يستخدم التحليل األففر

 
  للمقارنة ويظهر التغب  ف

  

  2019 2018 2017 2016 2015 

       

 100 112 91 92 110 ايرادات 

ة   100 124 114 107 130 تكاليف مبارسر

 100 99 67 75 88  الرب  ح االجمال  

       

 100 93 137 115 231  وتوزي    عمصاريف بيع 

 100 111 96 107 122   وإداريةمصاريف عمومية 

 100 92 43 51 54  مجمل الرب  ح التشغيل  

       

 100 106 102 148 139 تكاليف تمويل 

كات زميلة ي نتائج رسر
محتسبة بطريقة   حصة ف 
ي  الملكية،حقوق 

 بالصاف 
302 262 229 129 - 

ي 
 100 566 1,326 437 509   إيرادات أخرى/)مضوفات(، بالصاف 

  الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة  
 
صاف

  وحقوق الملكية غت  المسيطرة
56 47 59 98 100 

       

ة/ للسنة من العمليات   ي الخسارة للفبر
صاف 

  المتوقفة
- - - - 100 

  الدخل قبل الزكاة وحقوق 
 
الملكية غت   صاف

  المسيطرة
56 47 59 98 100 

يبة الدخل  100 115 83 59 74  الزكاة وض 

  الدخل للمجموعة
 
 100 96 57 46 55  صاف

       

       العائد ال: 

 100 89 43 37 52  الحصص غب  المسيطرة

كة األم    الشر
 
 100 100 65 52 56 المساهمي   ف
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   قائمة الدخل

  عمودي()تحليل 
 

ي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام.    يستخدم التحليل العمودي اجماىلي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغب  النسنر
  

  2019 2018 2017 2016 2015 

       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ايرادات 

ة   (52.0) (57.6) (64.7) (60.7) (61.5) تكاليف مبارسر

 48.0 42.4 35.3 39.3 38.5  االجمال  الرب  ح  

       

 (2.3) (1.9) (3.5) (2.9) (4.9)  وتوزي    عمصاريف بيع 

 (17.8) (17.6) (18.7) (20.8) (19.8)   وإداريةمصاريف عمومية 

 27.9 22.9 13.1 15.6 13.8  مجمل الرب  ح التشغيل  

       

 (5.6) (5.3) (6.2) (9.0) (7.1) تكاليف تمويل 

كات زميلة ي نتائج رسر
محتسبة بطريقة   حصة ف 
ي  الملكية،حقوق 

 بالصاف 
4.0 4.2 3.7 1.7 1.5 

ي 
 0.3 1.7 5.0 1.6 1.6   إيرادات أخرى/)مضوفات(، بالصاف 

  الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة  
 
صاف

  وحقوق الملكية غت  المسيطرة
12.4 12.5 15.6 21.0 24.2 

       

ي 
ة/ للسنة من العمليات  صاف  الخسارة للفبر

  المتوقفة
- - - - 0.2 

  الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غت   
 
صاف

  المسيطرة
12.4 12.5 15.6 21.0 24.4 

يبة الدخل  (1.4) (1.4) (1.2) (0.9) (0.9)  الزكاة وض 

  الدخل للمجموعة
 
 23.0 19.6 14.4 11.6 11.5  صاف

       

       العائد ال: 

 8.3 6.6 4.0 3.3 4.0  الحصص غب  المسيطرة

كة األم    الشر
 
 14.7 13.0 10.4 8.3 7.5 المساهمي   ف
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  النسب المالية الرئيسية
  

  
2019 2018 2017 2016 2015 

       نسب السيولة

 1.6 1.3 0.9 1.0 1.0  نسبة التداول

 1.4 1.2 0.8 1.0 0.9  النسبة الشيعة

 1.0 0.8 0.5 0.6 0.7  المطلوبات المتداولة النقد اىل  

 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4  التدفق النقدي من العمليات إىل المبيعات

       

       نسبة هيكل رأس المال

 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5  نسبة الدين إىل حقوق المساهمي   

 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2  نسبة الرفع الماىلي 

 5.3 5.0 3.5 2.4 2.8  الفائدةنسبة تغطيِة 

       

       نسب النشاط

ة التحصيل  55.1 47.3 48.3 55.6 48.0  متوسط فبر

 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3  العائد عل األصول الثابتة

 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2  معدل دوران األصول

 5.2 6.1 5.5 4.8 6.1  معدل دوران الذمم المدينة

       

       الربحيةنسب  

 48.0 42.4 35.3 39.3 38.5  هامش الرب  ح اإلجماىلي 

 27.9 24.4 18.0 17.2 13.8   هامش الرب  ح التشغيلي 

ي الرب  ح
 24.4 21.0 15.6 12.5 12.4  هامش صاف 

 5.5 5.1 2.9 2.4 2.7   العائد عل رأس المال العامل

 9.9 9.2 5.3 4.2 4.9   العائد عل حقوق المساهمي   

ائب واالستهالك،   هامش األرباح قبل الفوائد والض 
   واإلطفاء إىل المبيعات

42.8 48.0 46.3 44.9 48.5 

       

       االستثمار / نسبة السوق

 11.0 13.4 15.8 19.0 31.6  نسبة السعر إىل العائد

       القيمة السوقية للسهم

ي نهاية السنة
 14.7 14.9 11.4 10.8 19.6  ف 

 20.4 16.9 13.5 16.2 19.9  أعل قيمة خالل العام

 13.0 9.5 9.9 10.8 10.7  أقل قيمة خالل العام 

ية  14.1 14.8 13.1 13.3 13.4  قيمة السهم الدفبر

القيمة السوقية / هامش األرباح قبل الفوائد  
ائب واالستهالك، واإلطفاء   والض 

5.5 3.3 3.6 3.3 3.3 

كة /  هامش األرباح قبل الفوائد    قيمة الشر
ائب واالستهالك، واإلطفاء   والض 

8.9 7.5 8.6 7.2 7.2 
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  نظرة عامة عل األداء المال  والتشغيل  
  

 2019 2018 2017 2016 2015 

       

       )ر.س. باآلالف( قائمة المركز المال  

 680,000 680,000 816,000 816,000 816,000  رأس المال

 45,815 59,629 66,616 71,290 76,383  احتياطيات 

 972,014 1,008,317 1,067,292 1,088,234 1,091,093  حقوق المساهمي   

 838,185 836,402 839,710 699,027 540,390  قروض طويلة االجل

 2,338,405 2,398,080 2,476,506 2,363,717 2,475,622  رأس المال العامل

 707,654 892,863 1,079,520 1,039,960 1,008,201  ممتلكات، آالت ومعدات 

     241,825 موجودات حق االستخدام 

 1,369,898 1,307,795 1,238,841 1,162,103 1,070,385  األصول طويلة األجل

       

       )ر.س. باآلالف( قائمة الدخل

 616,084 690,772 562,407 564,705 675,884  المبيعات

 295,808 292,709 198,687 222,066 260,307  الرب  ح اإلجماىلي 

 172,145 157,983 73,920 88,078 93,408  الرب  ح التشغيلي 

 150,055 145,367 87,824 70,327 83,872  الرب  ح قبل الزكاة

 90,509 90,256 58,811 46,745 50,923  الرب  ح بعد الزكاة 

ائب واالستهالك،   األرباح قبل الفوائد والض 
  واإلطفاء

289,543 220,193 225,416 273,685 264,687 

ي رب  ح السهم
 1.33 1.11 0.72 0.57 0.62  صاف 

       

       )ر.س. باآلالف( قائمة التدفقات النقدية 

ي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
 257,984 262,440 243,550 183,951 256,064  صاف 

ي األنشطة االستثمارية
ي النقد المستخدم ف 

 (125,023) (268,930) (296,071) 20,742 (23,726)  صاف 

ي األنشطة التمويلية
ي النقد المستخدم ف 

 (153,731) (50,775) 7,824 (174,817) (117,821)  صاف 

ي حكمه
ي النقد وما ف 

ي التغب  ف 
 (20,769) (57,265) (44,696) 29,876 114,517  صاف 

ي نهاية السنة
ي حكمه ف 

 252,669 195,404 150,708 180,584 295,101  النقد وما ف 

       

        أخ    رى

 14.67 14.89 11.40 10.84 19.60  سعر االقفال

 998 1,013 930 885 1,599  القيمة السوقية

كة  2,157 2,246 2,242 2,040 2,585  قيمة الشر

 68,000 68,000 81,600 81,600 81,600  عدد األسهم المصدرة

       

       إحصائيات االنتاج

 1,554 1,614 1,363 1,581 1,959   حاويات )وحدة قياسية باآلالف( 

 39,855 14,160 8,304 7,348 4,688  المركبات )عدد(

ي(  110,907 44,739 38,280 63,720 73,881  البضائع العامة )طن مبر

 20.0 19.8 18.3 17.3 16.7  المياه )مبر مكعب(
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  لإليرادات
 
  التحليل الجغراف

  
ي المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية

 
كات التابعة بشكل رئيسي ف   تعمل الشر

 

   (باآلالف)ر.س. 

كة   اسم الشر
2019 2018 

المنطقة  
  الغربية

المنطقة  
  الوسط 

قية  قية   المنطقة الوسط  المنطقة الغربية  المنطقة الشر   المنطقة الشر

ك ة محطة بوابة البحر األحمر  شر
   المحدودة

504,359 - - 388,351 - - 

كة السعودية لتنمية التجارة   الشر
   والصادرات المحدودة

48,833 - - 46,066 - - 

كة كنداسة لخدمات المياه  - - 92,920 - - 91,769    شر

كة تشغيل الخدمات المساندة   شر
  المحدودة

30,923 - - 37,368 - - 

 االجمال   ي 
675,884 - - 564,705 - - 

675,884 564,705 

  
  
 
 

كات سيسكو  ي مناطق  الزميلة،رسر
ي تعمل ف 

ي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والنر
ي  فإن توزي    ع اإليرادات متعددة،النر

:  الجغراف    لها كما يلي
 

 ( باآلالف )ر.س.   

كة   اسم الشر
2019 2018 

 المنطقة  
 الغربية 

 المنطقة  
 الوسط 

المنطقة  
قية   الشر

قية  المنطقة الوسط  المنطقة الغربية   المنطقة الشر

كة الدولية لتوزي    ع المياه المحدودة   - 138,278 118,813 - 145,375 117,938 الشر

كة  174,811 - 74,952 182,671 - 76,196 المحدودة السعودية تالك   الجتر  شر

 االجمال   ي 
194,134 145,375 182,671 193,765 138,278 174,811 

522,180 506,854 

  
  

 
  



 
 

  2019 تقرير مجلس اإلدارة
 

33 

كة تابعة   تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شر
  (باآلالف ر.س. )

 
  

 
 

  جدول االستحقاق
  (باآلالف )ر.س. 

كة  كة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة  اسم الشر كة كنداسة لخدمات المياه   شر  المجموع  شر

  الجهة المقرضة
، بنك   الراجحي

 البنك السعودي الفرنسي 
، بنك   الراجحي

 السعودي الفرنسي البنك 
ي 
يطان    البنك السعودي البر

 240,711 1,771 61,672 177,268  مستحقة خالل سنة

 174,991 1,771 44,642 128,578  أكتر من سنة ال سنتي   

 383,825 2,215 96,824 284,786  أكتر من سنتي   ال خمس سنوات

 - - - -  أكتر من خمس سنوات

   
 
 799,527 5,757 203,138 590,632  م2019/ 12/ 31الرصيد ف

  
 

   المدفوعات الحكومية والنظامية
  (باآلالف)ر.س.    

 البيان 

2019  

 مالحظات 
 المستحق خالل العام ولم يسدد  المسدد خالل العام 

  مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 11 8,932  مصلحة الزكاة والدخل

  مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 230 9,269  للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة  

ات وجوازات ومكتب عمل   - - 2,364  تكاليف تأشت 

  - - 7,722  الهيئة العامة للجمارك 

  مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 7,485 70,111  الهيئة العامة للموان   

   7,726 98,399  االجمال  

 

كة  رقم  اض  الجهة المقرضة  اسم الشر  سنة االقت 
أصل مبلغ  
 القرض 

   
 
الرصيد ف

01/01 /2019 
القروض  
 الجديدة 

القروض  
 المسددة 

  
 
 الرصيد ف

 م 2019/ 12/ 31

1 

كة محطة   شر
بوابة البحر  

األحمر  
 المحدودة 

، بنك   الراجحي
البنك السعودي  

 الفرنسي 
2016 260,000 222,560 - 19,422 203,138 

، بنك   الراجحي
البنك السعودي  

 الفرنسي 
2008 1,271,061 645,835 - 55,203 590,632 

2 
كة كنداسة   شر
  لخدمات المياه 

البنك السعودي  
ي 
يطان   البر

2016 24,000 7,528 - 1,771 5,757 

 799,527 76,396 - 875,923 1,555,061  المجموع 
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  سياسة توزي    ع األرباح
  

ي سياسة توزي    ع األرباح عل ما نصت عليه المادة رقم )
 
كة ف كة، ( من النظام األساس  46)  و  (45تستند الشر :  للشر  للتاىلي

ً
  وفقا

  
   )توزي    ع األرباح( من النظام االساس:  المادة الخامسة واألربعون

  
كة الصافية السنوية عل الوجه   : توزع أرباح الشر ي

  اآلنر
كة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب منر بلغ االحتياطي  % 10يجنب ) .1 ي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشر

 
( من صاف

  ( من رأس المال المدفوع. %30المذكور ) 
ي األرباح  .2

 
اح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صاف ي يخصص لغرض أو أغراض  للجمعية العامة العادية بناء عل اقبر

ر
لتكوين احتياطي اتفاف

       معينة. 

كة أو يكفل توزي    ع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عل   أخرى،للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات  .3 وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشر
، ي األرباح مبالغ إلنشاء م  المساهمي  

 
 من    لعاملي  اجتماعيةؤسسات  وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صاف

ً
كة أو لمعاونة ما يكون قائما الشر

  هذه المؤسسات. 
ي ان وجد بعد ذلك عل المساهمي   ما نسبته   .4

ر
كة بموجب توصية من مجلس االدارة    %10يوزع من الباف كحد أدن  من االرباح الصافية السنوية للشر

 .   وموافقة جمعية المساهمي  
   

كة توزي    ع أربا    وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:  سنوي،ح مرحلية عل مساهميها بشكل نصف سنوي أو رب  ع كما يجوز للشر
  

•  .
ً
  أن تفوض الجمعية العامة العامة العادية المجلس بتوزي    ع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا

كة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  •   أن تكون الشر
  وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. أن يتوفر لديها سيولة معقولة  •
 آلخر قوائم مالية  •

ً
كة أرباح قابلة للتوزي    ع وفقا ح   مراجعة،أن يتوفر لدى الشر   بعد خصم ماتم توزيعه ورسملته توزيعها،كافية لتغطية األرباح المقبر
  من تلك األرباح بعد تاري    خ هذه القوائم المالية. 

  
  )استحقاق األرباح( من النظام االساس:  المادة السادسة واالربعون 

  
ي هذا الشأن ويبي   القرار تاري    خ االستحقاق وتاري    خ التوزي    ع وتكو 

 لقرار الجمعية العامة الصادر ف 
ً
ن أحقية األرباح  يستحق المساهم حصته من األرباح وفقا

ي نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. ل
ي سجالت المساهمي   ف 

  مالكي األسهم المسجلي   ف 
  
  

  السابقة:  األرباح بيان بتوزيعات 
  

حة(   2019   2018 2017 2016 2015 البيان   )المقت 

 0.6 0.4 0.3 * 0.5  السهم /الرب  ح

  نسبة التوزي    ع
من رأس المال البالغ  5%

 مليون 680
* 

المال البالغ من رأس  3%
 مليون 816

من رأس المال البالغ  4%
 مليون 816

من رأس المال البالغ  6%
 مليون 816

 مليون ريال 48.9 مليون ريال 32.6 مليون ريال 24.4 * مليون ريال 34  المجموع

  
ي لكل خمسة أسهم لجميع المساهمي   عن العام 

 م. 2017أبريل   16العامة للمساهمي   بتاري    خ  م حسب اعتماد الجمعية 2016* تم منح سهم مجان 
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 االداري الهيكل

 والتنظيم  
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 اإلداريةوالنظم الهيكلة 
  

كة تدير  ي طويل  رسر اتيحر كات التابعة لها بمفهوم "االستثمار االسبر ي قطاع كل  "،األجلسيسكو مجموعة الشر
 
كات التجارية الفردية عل النمو ف حيث تركز الشر

ي ال
 
كات ف  خدمات المقدمة. منها عل حدة ويقوم المركز الرئيسي بدعم قطاعات األعمال من خالل وظائف استشارية مركزية رئيسية لمساندة التوافق بي   الشر

 
 عن عموم 

ً
كة سيسكو بإدارة المجموعة بصورة شمولية بصفته ممثال ،يقوم مجلس إدارة رسر ي تحديد الرؤية   المساهمي  

 
ويعمل مع الرئيس التنفيذي ف

كة وتنفيذ تلك الرؤية.  اتيجية الشاملة واتجاه الشر ي اتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة والمراجعة    االسبر
 
 من اللجان المنبثقة ف

ً
ويساعد مجلس اإلدارة عددا

شيحات،والمكافآت    .واالستثمارات والبر
 

 التابعة أو الزميلة( من خالل مجلس إدارة مستقل لكل  
ً
كات مجموعة سيسكو )سواءا كة،تدار رسر المسؤول    ويقوم هذا المجلس بتعيي   مدير تنفيذي يكون  رسر

ي حددها المجلس للوصول إىل النتائج المرجوة. 
كات المجموعة )سواء التابعة أو    عن تنفيذ التوجيهات النر ي مجالس إدارات رسر

 
كما يتم تمثيل سيسكو ف

ي  حصة تملكها الزميلة( بما يتناسب مع 
 
كة.  ف ي إدارة استثمارات مجموعة سيسكو يضمن المساءلة والمتا تلك الشر

 
بعة دون إعاقة لمرونة العمل  وهذا النهج ف

كة،وروح المبادرة داخل كل   بذلك النمو المستمر للمجموعة رسر
ً
جما  .مبر

 
كة سيسكو توفر لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي مجموعة من نقاط القوة الوظيفية ي رسر

 
ي   إن الخدمات اإلدارية المركزية ف

مكن المركز الرئيسي للمجموعة   تالنر
.  من إدارة االستثمارات ي وشموىلي

 
اف كة الرئيسي   بشكل احبر المالية والقانونية وتطوير الموارد   عل تقديم االستشارات تشتمل المسؤولية األساسية لمركز الشر

ية ونظم المعلومات ي انشاء  و   البشر
اهة والشفافية    اتآلي ة و منظ أ المساعدة ف   مع أعل معايب  الب  

ً
كات المجموعة متوافقا موحد  نظام    وتوفب    واإلفصاح،لكل رسر

 .واإلجراءاتوإدارة المخاطر  من التقارير 
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  الهيكل التنظيم  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
v 

 
 
 

 
 

ادارة شؤون   
كات   الشر

ادارة تطوير  
 األعمال  

 االدارة المالية 
ة  يادارة تقن 

 المعلومات 

ادارة المراجعة  
 الداخلية 

أمي   ش مجلس  
 االدارة 

 لجنة االستثمار  

شيحات والمكافآت   لجنة الت 

 لجنة المراجعة 

ية  الشؤون االدارية  الموارد البشر

المسؤولية  
 االجتماعية 

 الشؤون الحكومية 

عالقات  
 المستثمرين 

 االدارة القانونية 

ام   االلت  

    مجلس االدارة  

 ادارة المخاطر 
 الرئيس التنفيذي 
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 اللجان أعضاء مجلس اإلدارة و أعضاء 
 

 
 

  محمد أحمد زينل عل  رضا 
 رئيس مجلس االدارة 

 
ي مجلس ادارة سيسكو من العام  

 
 م 2003عضو ف

ي لجنة االستثمار 
 
 عضو ف

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الشكل القانون

كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة كنداسة لخدمات المياه )رسر  رسر
كة تمليك   -  رسر
كة أبسكو  -  رسر
كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة البحر االحمر لتطوير الموان   )رسر  رسر

 مساهمة مقفلة 

كة زينل للصناعات المحدودة -   رسر
كة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة  -  رسر
 المحدودة المجموعة العربية للخدمات  -
كة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة  -  الشر
كة السعودية للنقل السائب المحدودة  -  الشر
كة المصنع السعودي للسقاالت المعدنية المحدودة -   رسر
كة لؤلؤة الخليج المحدودة  -  رسر
كة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة  -  رسر
كاه المحدودة  - كة الحاج عبد هللا علي رضا ورسر  رسر
كة س -  جل التقنية للتطبيقات المحدودة رسر
ي  -  مستشفيات المغرنر

 

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

رئيس مجلس اإلدارة لعدة  
كة زينل   كات منها رسر رسر

كة إيه   للصناعات المحدودة، رسر
إم آي العربية السعودية  

كة العربية لتجارة   المحدودة، الشر
 المواد السائبة المحدودة 

  
ً
شغل عدة مناصب مختلفة سابقا

  
ً
 بمجلس الشورى، عضوا

ً
منها عضوا

  
ً
بالمجلس البلدي بجدة، عضوا

بمجلس إدارة الصندوق السعودي  
كة    بمجلس إدارة رسر

ً
للتنمية، عضوا

  
ً
إعمار المدينة االقتصادية، عضوا

 بمجلس إدارة بنك البالد. 

ي الهندسة المدنية م
ن جامعة  الماجستب  ف 

 كورنيل بالواليات المتحدة األمريكية. 
ي الهندسة المدنية من  

البكالوريوس ف 
جامعة كورنيل بالواليات المتحدة  

 األمريكية. 

ي ادارة  
ة طويلة ف  خبر

كات وعضوية مجالس   الشر
 ادارتها. 
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  عامر عبد هللا زينل عل  رضا
 نائب رئيس مجلس االدارة 

 
ي مجلس ادارة 

 
 م 2003سيسكو من العام  عضو ف

شيحات والمكافآت  ي لجنة االستثمار ولجنة البر
 
 عضو ف

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الشكل القانون

كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة البحر األحمر لتطوير الموان   )رسر  رسر
-  )

ً
 )سابقا

ً
ونيا كة السعودية لتبادل المعلومات الكبر  الشر

 مقفلة مساهمة 

-  )
ً
ي )سابقا

كة بوبا للتأمي   التعاون   مساهمة عامة  رسر

كة زينل للصناعات المحدودة  -  رسر
كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )رسر  رسر
كة   - كة تابعة لشر كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )رسر الشر

 سيسكو( 
كة  - كة تابعة لشر كة تشغيل الخدمات المساندة )رسر  سيسكو( رسر
كة سيسكو(  - كة زميلة لشر كة الجبر تالكي السعودية )رسر

 رسر
كة ايكوم العربية المحدودة  -  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

كة   رئيس مجلس المديرين للشر
السعودية لتنمية التجارة  
ي بوينت(   والصادرات )لوحر

 
كة  زينل  عضو مجلس إدارة رسر

، والعضو  المحدودة  للصناعات
المنتدب لمجموعة الخدمات  

كة   بالشر
نائب رئيس مجلس المديرين  
كة محطة بوابة البحر   لشر

 األحمر
 

كة   رئيس مجلس المديرين لشر
 ايكوم العربية المحدودة  

كة السعودية   الرئيس التنفيذي للشر
ي   لتنمية التجارة والصادرات )لوحر

 وعضو مجلس المديرين  بوينت(
 

كة محطة بوابة  الرئيس التنفيذي لشر
البحر األحمر وعضو مجلس  

 المديرين 

ي االقتصاد   -
البكالوريوس ف 

والعلوم السياسية من كلية  
ي الواليات المتحدة  

ر ف  بيبر 
 األمريكية 

ي الشؤون   -
شهادات ف 

المالية من جامعة  
كاليفورنيا، وجامعة  
ستانفورد، وجامعة  

سينجيوالتوري وجامعة  
واليات المتحدة  هارفارد بال 
 األمريكية.  

كات تابعة  ي عدة رسر
عضو مجلس ادارة ف 

كة ايكوم   وزميلة ورئيس مجلس إدارة رسر
العربية. كذلك يشغل منصب عضو مجلس  
إدارة جمعية أصدقاء حدائق جدة )جمعية 
ي  
ية(، وكان يشغل عضو مجلس إدارة ف  خب 

كة السعودية لتبادل المعلومات   الشر
 "تبادل" ورسر 

ً
ونيا  كة بوبا العربية للتأمي    إلكبر

ي اإلدارة  
كما حض  العديد من الدورات ف 

ي جامعة ستانفورد  
ي ف  اتيحر والتخطيط االسبر

كلي وهارفرد، وحصل عل شهادة اإلدارة   وبب 
المتقدمة لكبار التنفيذيي   من جامعة 

 هارفرد. 
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  عدنان عبد هللا ميمت 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام  
 
 م 1999عضو ف

 
ي لجنة المراجعة 

 
 عضو ف

 
 
 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

كة   ي العام بشر
المستشار القانون 

 زينل للصناعات المحدودة 

المدير العام للشؤون القانونية  
بالخطوط الجوية العربية  

 السعودية 

ي القانون من  
درجة الليسانس ف 

وت عام   الجامعة العربية ببب 
م وعل درجة الماجستب   1969

ان من جامعة  ي قانون الطب 
ما  ف 

 م.   1981كغيل بكندا عام 

ي تبلغ  
ي المجال القانون 

ة واسعة ف  يتمتع بخبر
 سنة.  40حواىلي أكبر من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الشكل القانون

ي لجنة المراجعة  -
 
كة الكابالت السعودية وعضو ف  مساهمة عامة  رسر

وكيماوية "ناتبت"   - كة الوطنية للصناعات الببر  الشر
كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة كنداسة لخدمات المياه )رسر  رسر

 مساهمة مقفلة 

كة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة  -  رسر
كة رقيم التقنية المحدودة  -  رسر
كة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة  -  الشر
 المجموعة العربية للخدمات المحدودة  -
كة الحدادة المحدودة  -  رسر
كة تصميم المتطورة لألنظمة المعلوماتية المحدودة  -  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 
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 علوي محمد سعيد كامل 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام  
 
 م 1994عضو ف
        

ي لجنة المراجعة 
 
 عضو ف
 

كات    مجالس ادارة الشر
 
  الشكل  العضوية ف

 
 القانون

-  ) كة ستار العالمية لخدمات إدارة النفايات )العي    رسر
-  ) ي ي لينك لخدمات البيئة )أبو ظنر

كة ملنر  رسر
كة الدروع للمقاوالت العامة والصيانة والتشغيل  -  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

كة   رئيس مجلس المديرين لشر
للمقاوالت العامة  الدروع 

 والصيانة والتشغيل ذ.م.م. 

رئيس مجموعة دله  
والعضو المنتدب،  

ومنصب مساعد نائب  
الرئيس التنفيذي لقطاع  

 المشاري    ع 

ي  
درجة البكالوريوس ف 
االقتصاد والعلوم  

السياسية من جامعة  
الملك سعود، كما اجتاز  

ية   المرحلة التحضب 
ي العالقات  

للماجستب  ف 
جامعة جنوب  الدولية من 
 كاليفورنيا 

ي مجموعة دله حنر وصل     العديد من المناصب القيادية 
ف 

كة مجموعة دلة والعضو المنتدب،   إىل منصب رئيس رسر
ومنصب مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع  

ات سابقة عدة مناصب منها؛   ي فبر
المشاري    ع، و شغل ف 

كة المساندة والخدمات للطائرات   رئيس مجلس إدارة رسر
كة السنبلة  الم وت(، ورئيس مجلس إدارة رسر حدودة )بب 

للصيانة والتشغيل المحدودة، وعضو مجلس المديرين  
كة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة،   للشر
وعضو لجنة المقاولي   بالغرفة التجارية الصناعية بجدة،  

كة دلة لنقل الحجاج، وعضو   وعضو مجلس إدارة رسر
ي حجاج جنوب آسيا. كما  مجلس إدارة مؤسسة مط 

وف 
ي قطاع األعمال تجاوزت  

ة طويلة ومتنوعة ف  يتمتع بخبر
 عاما.    38
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   صالح أحم  د حفت 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام  
 
 م 1998عضو ف

 
شيحات والمكافآت  ي لجنة البر

 
 عضو ف

 
 

كات    مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الشكل القانون

ي أخوان  -
كة حلوان  ( رسر

ً
 )سابقا

كة االهلي تكافل  -
شيحات  رسر )وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ولجنة البر

 والمكافآت( 
ق األوسط للرعاية الصحية  - كة الشر (  –رسر

ً
 ميكو )سابقا

شيحات والمكافآت   - كة السعودية للخدمات األرضية )وعضو لجنة البر الشر
 واللجنة التنفيذية( 

 مساهمة عامة 

ي  -
كة حلوان  (  -أخوان رسر

ً
 جمهورية مض العربية )سابقا

كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة كنداسة لخدمات المياه )رسر  رسر
 مساهمة مقفلة 

كة سيسكو( - كة تابعة لشر كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )رسر  ذات مسؤولية محدودة  الشر

 
 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

كة   عمر  الرئيس التنفيذي لشر
كاه )أوماكو(  ي ورسر

 قاسم العيسان 

الرئيس التنفيذي والعضو  
ي  
كة حلوان  كة رسر المنتدب لشر

 أخوان 

ي الهندسة  
درجة البكالوريوس ف 

المدنية من جامعة سان  
فرانسيسكو بالواليات المتحدة  
ي الموارد  

ودرجة الماجستب  ف 
اث كاليد   ية من جامعة سبر البشر

 بإسكتلندا   

ي مجال االدارة  
ة واسعة ف  خبر

كات عل الهيكلة   ومساعدة الشر
 وتطوير األعمال. 
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 عبد العزيز عبد اللطيف جزار 
ي مجلس ادارة سيسكو من العام  

 
 م  2014عضو ف

 
شيحات والمكافآت ولجنة االستثمار  ي لجنة البر

 
 عضو ف

 

كات    مجالس ادارة الشر
 
  الشكل  العضوية ف

 
 القانون

كة ملز كابيتال  -  رسر
-  )

ً
كة المبادرات للمعلومات واالتصاالت )سابقا  رسر

 مساهمة مقفلة 

-  )
ً
ي )سابقا

كة سالمة للتأمي   التعاون   مساهمة عامة  رسر

كة كروم أجياد التجارية  -  رسر
كة مجموعة الملز  -  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

يك تنفيذي والعضو المنتدب   رسر
كة الملز كابيتال، ورئيس   لشر

كة   مجلس المديرين لشر
 مجموعة الملز 

كة   المدير التنفيذي للشر
 السعودية للطباعة والنشر 

ي الكمبيوتر  
درجة البكالوريوس ف 

وهندسة االتصاالت من جامعة  
يطانيا وعل درجة   اسكس ببر

ي هندسة النظم من  
الماجستب  ف 

ول والمعادن  جامعة الملك ف هد للببر
ي علوم الحاسب  

ودرجة الدكتوراه ف 
اآلىلي من جامعة ساوث كاليفورنيا  

 األمريكية 

كة النظم   عمل كرئيس تنفيذي لشر
ي  
الصناعية والهندسية وكعضو ف 

مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية  
ي مجلس برنامج تطوير  

 كعضو ف 
ً
وايضا

ي  
الصناعات الوطنية، وكان ضابطا ف 
 القوات الجوية الملكية السعودية 
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 المشعل   حمد  عبد العزيز 
 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام  
 
 م 2017عضو ف

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

كة مربحة   رئيس مجلس ادارة رسر
 القابضة

 لمدة تزيد  
ً
 جامعيا

ً
عمل أستاذا

مستشار  سنة كما عمل  15عن 
لوزير التعليم العاىلي لمدة سبع  

 سنوات 

يعة   ي الشر
 
درجة الدكتوراه ف

اإلسالمية من جامعة االمام  
 محمد بن سعود اإلسالمية 

شغل عضوية العديد من مجالس اإلدارات  
ي عدة  

 
كات المدرجة وغب  المدرجة ف للشر
كة الرياض للتعمب    قطاعات مثل رسر

كة السعودية لخدمات السيارات   والشر
كة الصناعات  وال معدات)ساسكو( ورسر

الزجاجية الوطنية)زجاج( وكان عضو  
كة ميثاق للتأمي    عية بشر  .اللجنة الشر
ي مجال االستثمار. 

ة ف  ة كبب   لدية خبر
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  وليد عبد العزيز كيال
 رئيس لجنة المراجعة  

 
ي لجنة االستثمار 

 
 عضو ف

 

  مجالس  
 
كات داخل المملكةالعضوية ف    ادارة الشر

 
 الشكل القانون

كة كنان الدولية  - ي لجنة المكافآت   -رسر
 
(  عضو ف

ً
 )سابقا

-  )
ً
كة اتقان كابيتال )سابقا  رسر

كة محمد صالح باعشن )عضو لجنة المراجعة(  -  رسر
 مساهمة مقفلة 

ق األوسط للرعاية الصحية )ميكو(  - كة الشر ي لجنة المراجعة   -رسر
 
 عضو ف

كة ساب  - ( رسر
ً
 تكافل )وعضو لجنة المراجعة( )سابقا

 مساهمة عامة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

 رجل أعمال 
المدير اإلقليمي للبنك السعودي  

ي 
يطان   البر

درجة البكالوريوس من جامعة  
ي االقتصاد 

 القاهرة ف 

ي  
ي المجال المضف 

ة واسعة ف  يتمتع بخبر
 
ً
ي سي    ويعمل حاليا كمستشار مع إتش إس نر

كات أخرى   وعدة رسر
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 ابو بكر عل  باجابر 
 عضو لجنة المراجعة  

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الشكل القانون

 ساب تكافل -
(  –أنفال كابيتال   -

ً
 وعضو لجنة المراجعة )سابقا

 مساهمة عامة 

كه النهدي  -  الطبية رسر
 عبد اللطيف جميل للتمويل  -
-  )

ً
كة باعشن للشاي )سابقا  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

ي جامعة األعمال   -
استاذ مساعد ف 

  ) والتكنولوجيا )برنامج الماجستب 
ي 
 دوام جزن 

 
مكتب استشارات ماليه وإدارية   -

 بكر باجابر(  )مكتب الدكتور ابو 

رئيس اداره الشؤون المالية  
ي البنك األهلي  

والمحاسبة ف 
 التجاري. 

ي المحاسبة واإلدارة    -
دكتوراه ف 

اسكاليد  المالية، جامعه   اسبر
 بريطانيا، 

ي   -
درجة الماجستب  ف 

المحاسبة، جامعه برمنجهام  
يطانيا   ببر

ي المحاسبة،   -
بكالوريوس ف 

 جامعه الخرطوم بالسودان 
زمالة المحاسبي   القانونيي     -

يطانية   البر
 

ي األعمال المضفية 
ة واسعة وطويلة ف  خبر

والمالية والمحاسبية من خالل عمله مع  
 األهلي التجاري البنك 

 
 

 

 
  
 ثامر سعيد الحارنر

شيحات والمكافآت    عضو لجنة البر
 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية  الختر

 استشاري مستقل 
إدارة رأس   -المدير التنفيذي 

ي فقيه للرعاية  
ي ف  المال البشر

 الصحية
ي القانون 

 درجة البكالوريوس ف 

ي من   ي إدارة رأس المال البشر
ة طويلة ف  خبر

خالل عمله مع العديد من الكيانات مثل بوبا  
ا ، البنك األهلي التجاري ،   العربية، فونتب 

 ونيكلسون الدولية 
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 اإلدارة التنفيذية
 

 
 

كمال المدرس  بن محمد  المهندس محمد   
 الرئيس التنفيذي 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

محمود حسي        
 رئيس الشؤون المالية 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة   الختر

كة  - ق االوسط رسر المدير االقليمي للشر
(  ستورك كوبرهيت الهولندية  ي  )دنر

المدير العام إلدارة توليد الطاقة بالسعودية   -
كة سيمنس األلمانية  رسر

ي الهندسة الكهربائية   
 
 بكالوريوس ف

ي الهندسة الكهربائية
 
 ماجستب  ف

جامعة كولورادو، الواليات  
 المتحدة األمريكية

ة طويلة )  -    26خبر
ً
كات  عاما ي ادارة الشر

 
( ف

 العالمية والمحلية. 
كة محطة  - ي رسر

 
عضو مجلس المديرين ف

كة السعودية  األحمر،بوابة البحر   الشر
كة تشغيل  لتنمية التجارة والصادرات، رسر
كة الجبر تالكي  

الخدمات المساندة، رسر
كة الدولية لتوزي    ع المياه   السعودية، الشر

كة كنداسة لخدمات المياه   ورسر

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة   الختر

رئيس الخدمات المضفية االستثمارية ورئيس   -
كة الخبب  المالية ي رسر

 االستثمارات الخاصة ف 

ي   -
ف( ف  ماجستب  )مع مرتبة الشر

 المحاسبة اإلدارية 
- ACA 
- CISI 

ة طويلة ) ي االدارة المالية   20خبر
( ف 
ً
عاما

كات  ي الشر
العالمية واالستثمارات ف 

 والمحلية 
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ية  تنمية الموارد البشر
 

ام وتقدير  كاتنا ككل نعمل بجد لتطوير ثقافة احبر ي سيسكو ومجموعة رسر
 
فنحن نبحث باستمرار عن طرق لتحسي   وتطوير الموظفي     منسوبينا،نحن ف

ي التوظيف  السعوديةأن نصبح الخيار األمثل ألفضل الكفاءات  بوإجراءات العمل لضمان  
 
ة الالزمة. نحن نفخر بأننا    ،ف وكذلك المواهب الفنية من ذوي الخبر

  ولكننا  عالية،نحافظ عل موظفينا بنسبة  
ً
 نبحث دائما

ً
 والتطوير. عن التحسي     أيضا

 
ونركز   سبب آخر. إن قدرتنا عل إنشاء وتطوير فرق العمل عالية األداء تحت ثقافة الشفافية والشمولية والمهنية والتمب   هي ما يدفع نجاحنا أكبر من أي 

ام قمنا بت  – بشكل كبب  عل المعرفة والتدريب  ة جودة وقيمة للعمل وخدم أداء ذو  لهام موظفينا لتقديم إلتحفب   و  طويره هذا البر   ات ممب  
ً
كة   تكون فخرا لشر

  سيسكو. 
 

كة الرئيسية ) كة الواحدة" وذلك لضمان أن نستفيد أكبر كمجموعة من حيث التآزر والتعاون بي   أعمالنا.   (،األم بصفتنا الشر   تسىع سيسكو إىل خلق ثقافة "الشر
كة تعمل عل زياد  ذلك،ولتحقيق  ة قدرتها عل جذب ورعاية واالحتفاظ بالموظفي   ذوي الكفاءات  تم تطوير نموذج موحد إلدارة المواهب لضمان أن الشر

ي جميع المجاالت. 
 
 العالية والمهارات والقدرات المتنوعة ف

 
 عل الكادر اإل 

ً
ية للمجموعة، كما يبدو جليا كات  إن توطي   وسعودة الوظائف اإلدارية والتشغيلية يعتبر الحجر األساس لفلسفة الموارد البشر ي رسر

 
داري ف

كة ليس عل المستوى اإلداري وحسب ولكن عل المستوى  المجم ي الشر
 
وعة، حيث تحرص المجموعة أن يشغل السعوديي   العديد من الوظائف التنفيذية ف

 وذلك من خالل استقطابهم 
ً
ي أيضا

، وتطويرهم وتدريبهمالفن 
ً
 من أولويات التوطي   للسنوات    وهذا  حاليا

ً
 القادمة. يعتبر أيضا

 
كات سيسكو  ي    من إجماىلي القوى العاملة.  757إىل  724من عدد المواطني   السعوديي   العاملي   من  زادت رسر

كما تركز االدارة عل توظيف المرأة السعودية ف 
 عل رأس  50الوظائف المناسبة لها، وقد تم تعيي   

ً
ي وظائف الهندسة  العمل،موظفة سعودية حاليا

ي الوظائف التقليدية بل ف 
 والتخطيط،ليس فقط ف 

، 85فإن  ذلك،باإلضافة إىل   ي
كات سيسكو تطبق برنامج نطاقات عل المستوى البالتين  ي اللون األخض  المرتفع. 15  ونسبة% من رسر

 % المتبقية ف 
 

ية وحسب، ولكن حنر عل صعيد توفب  بيئة عمل تتسم بأعل معايب  األمن والسالم ي الجانب المتعلق بالموارد البشر
االهتمام  ة و ال يقتض تمب   سيسكو ف 

كات المجموعة سواءا المكتبية أو الفنية والتشغيلية.   كة ورسر ي جميع منشئات الشر
ويشمل ذلك إلزام كبار المتعاقدين والمشغلي      بصحة الموظفي   وسالمتهم ف 

اهة   كاتنا بنفس المعايب  العالية من برامج األمن والسالمة والب    المهنية. والموردين الذين يتعاملون مع رسر
 
 

ية:   أداء الموارد البشر
 

ي جميع مستويات قوة العمل، كما 
مة بإنشاء آلية مؤسسية مستدامة لتوظيف وتطوير الكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الموظفي   ف  كة ملبر  ي   إن الشر

يبدو ف 
 :  االيضاح التاىلي

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

تقييم وتطوير 
 المواهب

ام الموظف  الت  
 األداء

 والمكافآت
 التنوع

 والشمولية

 فلسفتنا 
  الموارد  

 
ف

ية   البشر

التحسي   والتطوير 
 المستمر
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كة  اتيجية رسر ،اآلن  سيسكو منإن ثقافة التحسي   المستمر هي جزء من سياسة واسبر
ً
كات سيسكو بمنح موظفيها حواىلي  فقد  وصاعدا

قامت مجموعة رسر
ي ذلك التدريب عل    . 2019ساعة تدريبية خالل العام    73.828

 
ي التدريب    السلوكيات واللغة بما ف

 
ي وف

ية والتطوير المهن  ،اإلنجلب   والخطة التدريبية   التشغيلي

ي عا 
 
ي عدد المتدربي   وساعات التدريب ف

 
، وبدء برنامج  (LEAD)م من خالل تنفيذ برنامج تطوير اإلداريي   2020م المستقبلية لدى المجموعة هي زيادة ف

ية.   تدريب الخريجي   لدينا واستمرار التدريب عل اللغة اإلنجلب  
 

ي لطلبة الجامعات من كافة مناطق المملكة وقد  
ي برامج التدريب الصيف 

 
كما تشارك سيسكو ف

ي قسم تقنية المعلومات خالل  7تم التحاق  
 
ي  فصل الصيف متدربات ف

 . الماض 
  

 
 
 
 

ي المكان المالئم لالستفادة من  2030ورغم التحديات االقتصادية الراهنة وتطلع سيسكو بالمشاركة فيما يخص رؤية 
 
كة تهن   نفسها بأن تكون ف م فإن الشر

ي 
 
كة أنها فرصة مناسبة لتنمية وتطوير القادة والمديرين ف ي ترى إدارة الشر

  المستقبل. هذه المبادرات الحكومية والنر
 

 وذلك لالحتفاظ بهم وتطويرهم لإلستفادة
ً
كة برامج لتدريب وتطوير القادة والمديرين المستقبليي   الذين تم تحديدهم مسبقا ي تنفيذ    كذلك لدى الشر

 
منهم ف

ي المستقبل. 
 
كة التوسعية ف  خطط الشر

 
ألن هدفنا هو أن نكون المكان األفضل  إدارية متنوعة معتمدة عل المهاراتوألننا ندرك أهمية تطوير قدرات الموظفي   فقد قمنا بتطبيق برامج تدريبية 

ين.  ي لتطوير اإلداريي    للموظفيي   المتمب   كات   LEADأطلقت سيسكو برنامج تدرينر والذي يهدف إىل تدريب السعوديي   الموهوبي   من مجموعة الشر
 وإعدادهم لمواقع اإلدارة والقيادة المستقبلية داخل المجموعة.  

 
 م 2019أول دفعة تخرج للعام 
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: نظرة عامة عل برنامج تدريب   الخريجي  
 

كات،بصفتنا مجموعة من   ي المساعدة عل تطوير القوى العاملة المستقبلية لكل من    الشر
 
كات    سيسكو فإننا ندرك مسئوليتنا ف كات التابعة والشر   الزميلة،والشر

 
ً
ي المملكة بشكل عام وأيضا
 
ي التخرج من الجامعات السعودية والجامعات الخارجية  . ف

هذا  ، فقد قررنا تنفيذ برنامج مكثف لمدة سنتي   للسعوديي   حدينر
نامج الذي مدته سنتان مخصص ألفضل   يمكن أن نجدهم من خالل اجتياز االختبارات اإلدراكية، والمقابالت الشخصية المقننة.  12البر

ً
 خريجا

 
كات المجموعة وكذلك من خالل تدريبهم الرسمي الذي سي  12    لدى هؤالء الخريجي   السعوديي   ال ة واسعة من خالل تعاملهم مع رسر تم  فرصة الكتساب خبر

 . ي عام    القيام به خالل هذين العامي  
 
 سعودي. خري    ج  12م لعدد 2020كما يشنا أن نعلن أننا سنقوم بإعادة برنامج تدريب الخريجي   ف

 
 
 
 

كة:  مقارنة اجماىلي   عدد الموظفي   لكل رسر
 

كة   2019 2018 اسم الشر

كة السعودية للخدمات الصناعية   39 38 (سيسكو)الشر

كة محطة بوابة البحر األحمر    1.011 1009 رسر

كة  129 25 ( لوجر  بوينت)والصادرات  التجارة  لتنمية السعودية الشر

كة كنداسة  138 153 )كنداسة(لخدمات المياه  رسر

كة تشغيل الخدمات المساندة  30 130 (إسناد)  رسر

كة الدولية لتوزي    ع المياه   247 166 (توزي    ع ) الشر

كة الجبر   1.768 1.745 تالكي السعودية المحدودة رسر

 3.362 3.266 المجموع 

 757 724 مجموع السعوديي   

 2605 2542 مجموع غب  السعوديي   
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 مشاركة الموظفي   
 

ي عام 
 
كة سيسكو استبيان عن مدى مشاركة الموظفي   ف ي المجموعة وأننا   ونحن فخورون بأن لدينا إرتباط  م،2019أجرت رسر ومشاركة قوية من قبل منسونر
 
ً
ي جميع الفئات تقريبا

 
ية   عن مدى ارتباط ومشاركة موظفينا.  نتجاوز المعيار السعودي والعالمي ف هذا يرجع إىل الجهد الرائع الذي يبذله فريق الموارد البشر

كات الزميلة. واإلدارة العليا لدينا الذين يدركون قيمة كل موظف والحاجة إىل التطوير  كاتنا التابعة والشر ي رسر
 
ي يقدمها كل موظف ف

 وإدراك المساهمة النر
 

 
 الحياة الصحية وأنشطة المجموعة 

كة سيسكو أول بطولة سنوية لكرة القدم ل   نظمت كات المجموعة رسر ي عام   شر
 
ي عدد   م،2019ف

 
ي تمثلت ف

كة  األول،فرق تتنافس عل المركز   8والنر وكانت شر

  الصدارة 
 
 بعد يوم حافل بالنشاط والحيوية من خالل لعب كرة القدم. وظفرت ببطولة الدورة اس ايه تالك  ف
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كة   المسؤولية اإلجتماعية للشر
 

كة سيسكو أن تعلن عن بدء تنفيذ برنامج المسؤولية  ". يش رسر
ً
كات تحت شعار "لنصنع فرقا ي المستقبل   االجتماعية للشر

 
ي المشاركة ف

 
نحن ندرك دورنا ف

ي نعيش فيها. 
ي المجتمع والبيئة النر

 
 االقتصادي للمملكة العربية السعودية وأننا بحاجة أيضا للمساهمة ف

 

 
 

 نحن نركز طاقتنا عل المجاالت الثالثة التالية:  كمجموعة،
 

ي عل حد  المملكة،سواحل وشواط    .1 ي عدد من   حيث أن  سواء،البحر األحمر والخليج العرنر
كاتها تعتمد عل مياه البحر ف  سيسكو ومجموعة رسر

 قطاعات أعمالها فإن للبحر أهمية خاصة لدينا. 
 

ي حياة أفضل.   والمشاركةتنمية ورفع مستوى وعي المجتمع،  .2
 ف 

 
ي تقام لمرة واحدة أو مرتي   ذات التكاليف المحدودة وزيادة المشاركة التطوعية مثل: )حمال  .3

ع األنشطة المعتادة النر والمساعدات   بالدم،ت التبر
ية، والفعاليات االجتماعية االخرى، إلخ(   الخب 

 
 
كات سيسكو  م مشاركة مجموعة 2019شهد عام     عدد من أنشطة المسؤولية االجتماعية للشر

 
 : ف

 
ي لجنودنا المرابطي   عل الحدود   .1

ع بالدم للحرس الوطن  نامج عل مدى  وقد استمر ال   الجنوبية،قمنا بتنظيم وتنفيذ حملة للتبر ي مقر ميناء    3بر
أيام ف 

،جدة   بأن  االسالمي
ً
 موظفينا ومن علما

ً
كات سيسكو جنبا ي إىل جنب مع  جميع رسر قاموا بإعطاء واحدة من أكبر   والجماركحرس الحدود منسونر

.  اتكمي  ي
ع بها حنر اآلن لصالح الحرس الوطن   الدم المتبر

 
ي جميع أنحاء  .2

ي كلً  أقيمتوقد   المملكة،واصلنا فعاليات تنظيف الشواط  ف 
 . من الجبيل ورابغ وجدة أنشطة التنظيف ف 

 
 

كة محطة بوابة البحر تم إنفاق مبلغ كبب  من المال عل إنشاء شعاب مرجانية أمام  .3 ي النمو واالزدهار   األحمر،رسر
تستمر هذه الشعاب المرجانية ف 

 وتوفر قاعدة لنمو 
ً
 البحرية. الفطرية لمجموعة واسعة من الحياة   المرجان وأصبحت موطنا

 
 

ي أمس   الماضية،عل مدى السنوات القليلة  الصحة،لقد عملنا عن كثب مع وزارة  .4
لضمان وصول برنامج التطعيم إىل األشخاص الذين هم ف 

 الحاجة إليه. 
 
 

5.  
ً
ة التعليمية   نعمل حاليا ي تحسي   المرافق الخاصة بالمدارس وأيضا مايخدم الخبر

ي مختلف مناطق مدينة جدة لمساعدتهم ف 
مع ثالث مدارس ف 

 للطالب. 

 



 
 

 53   2019  تقرير مجلس اإلدارة

 

 الصحة والسالمة 
 

كات سيسكو نؤمن بأن الصحة والسالمة من األولويات  ي مجموعة رسر
 
ورية،نحن ف  يحق لجميع الموظفي   والزائرين اىل أماكن العمل لدينا:  الض 

 

 •  العودة إىل منازلهم آمني   
ي بيئة آمنة 

 
 •  العمل ف

كاتها التابع كة سيسكو أو رسر  ة •  عدم وجود أي آثار تنتج عنها معاناة بسبب العمل لدى رسر
 •  بيئة تكون فيها سالمة البشر أهم من الرب  ح  

 

ات لتطوير وتعزيز أنظمة وبرامج الصحة وا كات المجموعة لديها المستوى المناسب من الخبر لسالمة، إن  لقد عملنا بجد هذا العام للتأكد من أن جميع رسر
  
ً
" حيث نتحمل جميعا

ً
ي نسىع إىل تثبيتها هي "األمان أوال

مسؤولية ضمان تنفيذ العمل بطريقة آمنة، ولمتابعة ذلك يتم اإلبالغ عن أي وضع  المبدأ والثقافة النر
ات المناسبة حسب الحاجة.   غب  آمن واجراء التحقيقات الالزمة والتغيب 
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 البيئة 

ي 
األمثل للبيئة، لقد عملنا عن قرب مع المدارس   والتطوير م لضمان تقديمنا التحسي   2019سيسكو بشكل جاد خالل عام  لقد عملنا ف 

ي إزالة النفايات من شواطئنا والمناطق المحيطة بها،    البالستيك،المحلية لرفع مستوى الوعي باستخدام 
كما شجعناهم عل المساعدة ف 

 
ً
ي التقليل  ولقد بدأنا أيضا
 قدر المستطاع.   انهاء استخدام البالستيك من مكاتبنا و  ف 

 

 
 

 
كة محطة   وع ضخم للشعاب المرجانية لمياه البحر األحمر لضمان استمرار البيئة البحرية الصحية وذلك أمام رسر كما نقوم بتنفيذ مشر

 
ً
   بوابة البحر األحمر، وقد أثبت هذا نجاحا

ً
ا ي ازدهار الحياة المرجانية والبحرية عل الشعاب المرجانية، كما نقوم بإجراء متابعة  كبب 
ف 

وع الشعاب المرجانية وذلك كل ستة أشهر لضمان استمرار نمو الشعاب  ومراجعة دورية لها باإلضافة إىل الفعاليات التعليمية لمشر
 عليها. المرجانية وزيادة الحياة البحرية  
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 حوكمة 
كات   الشر
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 الحوكمة 
 

كات    يضمن هيكل الحوكمة القوي استمرار أداء المجموعة بفعالية ونزاهة عالية مع الحفاظ عل ثقة مساهميها.  كما أن الحفاظ عل تطبيق الئحة حوكمة الشر
اللوائح الصادرة عن  ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع  االدارة،بشكل فعال من األولويات األساسية لمجلس 

ي المملكة العربية السعودية 
 
 ، باإلضافة إىل أفضل الممارسات العالمية. ووزارة التجارة واالستثمار  هيئة السوق المالية ف

 
 مجلس االدارة: 

ة.  كما أن المجلس لديه  يقوم المساهمي   بانتخاب مجلس ادارة جديد كل ثالث سنوات يكون هو المسؤول األول أمام المساهمي   عن قيادة دفة المجموع
ي تحقيق أهداف المجموعة،   المسؤولية العليا والشاملة لتكوين هيكل

 
ي للمجموعة والمساعدة ف اتيحر كات ووضع التوجه االسبر إداري متقن لحوكمة الشر

 لتوجيهات مجلس االدارة هو المسؤول عن تطبيق  
ً
كة وتطوير األعمال و والرئيس التنفيذي وفقا اتيجيات الشر ياسات االستحواذ واالستثمارات والنفقات  ساسبر

ي حي   يراقب المجلس المخاطر التشغيلية الرئيسية 
 
ي المسائل المالية المهمة ف

 
ويستعرض اتجاهات قطاعات أعمال   للمجموعة،الرأسمالية والنظر ف

 عل حده. 
ً
 المجموعة واستثماراتها كال

 
كة سيسكو أن ي15وتنص المادة ) ( من الئحة  12شكل مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، والذي يتوافق مع الفقرة )أ( من المادة )( من النظام االساسي لشر

كات الصادرة عن هيئة السوق المالية  .حوكمة الشر
 

ها األعضاء التالية اسمائهم: 2019اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية   خمسلقد تم عقد   م، وقد حض 
 

 اسم عضو مجلس االدارة 
ين   تاري    خ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاض 

اير   26 يناير  13  ديسمتر  08 اكتوبر  29 أبريل   29 فتر

 √ √ √ √ √ محمد أحمد علي رضا 

 √ √ √ √ √ علي رضا   عامر عبد هللا

ي 
 √ √ √ √ √ عدنان عبد هللا ميمن 

 √ √ √ √ √ علوي محمد كامل 

ي 
 √ √ √ √ √ صالح أحمد حفن 

 √ √ √ √ √ ار جز  عبد اللطيفعبد العزيز  

 √ √ √ √ √ عبد العزيز حمد المشعل 

 
ي  
 من 2017مايو    18تم تعيي   مجلس االدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمي   ف 

ً
 م 2017يوليو   1م لمدة ثالث سنوات، اعتبارا

 
  
 
ين لها: م وأسماء أعضاء  2019تواري    خ الجمعيات العامة للمساهمي   المنعقدة ف  مجلس اإلدارة الحاض 

 

 مايو  07  ( بتاري    خ28اجتماع الجمعية العامة العادية ) اسم عضو مجلس اإلدارة 

  محمد أحمد علي رضا 

 √ علي رضا   عامر عبد هللا

ي 
 √ عدنان عبد هللا ميمن 

ي 
 √ صالح أحمد حفن 

 √ علوي محمد كامل 

  ار عبد العزيز عبد اللطيف جز 

  المشعل عبد العزيز حمد  
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 تشكيل مجلس اإلدارة: 

 
كة سيسكو حيث ان جميع األع ي مجلس إدارة رسر

 
ضاء  هناك تشكيل متوازن ومتوافق مع معيار استقاللية األعضاء حسب متطلبات هيئة السوق المالية ف
ات  ون بخبر ي المجلس هم أعضاء غب  تنفيذين وثالثة أعضاء منهم أعضاء مستقلي   يتمب  

 
ي مجاالت مختلفة مما يؤهلهم التخاذ القرارات  السبعة ف

 
طويلة ف

كة ويعتبر وجود هؤالء األعضاء المستقلي   إ اتيجية واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة للشر ضافة جيدة لتشكيل بصفة مستقلة فيما يخص اإلسبر
 المجلس. 

 
 الجدول التال  تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة: 

 يبي  
 

 غت  تنفيذي  تنفيذي  مستقل المنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة 

 √   رئيس مجلس اإلدارة  محمد أحمد علي رضا 

 √   نائب رئيس مجلس االدارة  علي رضا   عامر عبد هللا

ي 
 √   مجلس اإلدارة عضو  عدنان عبد هللا ميمن 

 √  √ مجلس اإلدارة عضو  علوي محمد كامل 

ي 
 √   اإلدارة مجلس عضو  صالح أحمد حفن 

 √  √ مجلس اإلدارة عضو  عبد العزيز حمد المشعل 

 √  √ مجلس اإلدارة عضو  ار جز  عبد اللطيفعبد العزيز  

  
ات عضاء األ  مزي    ج متمب   من المجلس وبشكل عام يضم ات والتجارب لتوفب  نطاق واسع من المهارات  المتنوعة األكاديمية والمهنية من ذوي الخبر   والخبر

ي والمنافسة و  التحديات   مع  والتعامل لدعم النمو ذات الصلة 
ات ف   األنشطة.   التغب 

 
 لجان مجلس االدارة: 

 
.  لدى هذه اللجان ميثاق مخصص معتمد من مجل  اء خارجيي   مستقلي   س إدارة  لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان، تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة وخبر

كة والجمعية  : الشر ، وهذه اللجان ممثلة كما يلي
 العمومية للمساهمي  

  

 لجنة المراجعة 

اير   26 أسماء األعضاء  فتر أبريل   28  يوليو  27  أكتوبر   28  ديسمتر  24   

 √ √ √ √ √ ) وليد عبد العزيز كيال )رئيس اللجنة

ي 
 √ √ √ √ √ عدنان عبد هللا ميمن 

 √ √  √ √ علوي محمد كامل 

 √ √ √ √ √ ابو بكر علي با جابر 

 المسؤوليات 
ي المقام األول بمراجعة القوائم الما

لية الرب  ع سنوية  تجتمع اللجنة مرة واحدة عل األقل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس عل أداء مسؤولياته الرقابية ف 
 المخاطر وعمليات التدقيق، والمعامالت ذات العالقة. والسنوية وإبالغ المعلومات المالية وغب  المالية ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإدارة 

ي  
 من 2017مايو    18تم تعيي   لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمي   ف 

ً
 م. 2017يوليو   1م لمدة ثالث سنوات، اعتبارا
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 : إطار الرقابة الداخلية
 

فوض مسؤولية  يتحمل مجلس االدارة المسؤولية بشكل عام عن فعالية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة، إال أن المجلس 
ا  ، ومجلس  مراجعة اإلطار التفصيلي ألنظمة الرقابة الداخلية واداره المخاطر إىل لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة وخبر ء خارجيي  

 . وفعالةاالدارة هو المسؤول عن المحافظة عل نظم رقابة داخلية قوية ومحكمة  
 

ت الرقابية  تضمن المجموعة وجود إطار رقابة داخلية فعال يشمل كل من الهياكل التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة واالجراءا
حات   وكذلك متابعة الموازنات السنوية ، ونمو األعمال التجارية وخطط التنمية، ومقبر التقديرية. كما يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة االداء الماىلي

ات األداء الرئيسية األخرى.   النفقات الرأسمالية ومؤرسر
 
 

 : ادارة المراجعة الداخلية
 

ي أدارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يت
 
 بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة ف

ً
بع رئيس ادارة المراجعة  تقوم لجنة المراجعة سنويا

كة اىل لجنة المراجعة من الناحية التشغيلية، وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة السنوية  ي الشر
 
بناًء عل تقييم المخاطر السنوي.  كما  الداخلية ف

ة بعرض النتائج عل لجنة  تتوىلي االدارة مراجعة األمور المالية والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس ادارة المراجعة الداخلي 
 المراجعة بشكل دوري.  

 
كات التابعة والزميلة لسيسك كة سيسكو بمتابعة أداء ادارات المراجعة الداخلية  أسست مجالس ادارات الشر كة، وتقوم رسر و لجان للمراجعة عل مستوى كل رسر
كات عن طريق وجود ممثليها داخل اللجان.    ي تلك الشر

 ف 
 
 

 : المخاطر  وحدة ادارة
 

كة ولهذا السبب يتم دمج عم   عن  تتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر الوعي والمشاركة عل جميع مستويات الشر
ً
ي األعمال اليومية، فضال

لية إدارة المخاطر ف 
ي 
ي المخاطر عل كل مستوى من مستويات األعمال ويتم تقييمها ومناقشتها وأخذها ف 

ي العمليات األساسية للمجموعة. يتم النظر ف 
االعتبار عند   انعكاسها ف 

اتيجية   ورصد األداء. المعامالت، والموافقة عل  المستقبلية، اتخاذ قرار بشأن االسبر
 

كة. وبالرغم من أن المجلس مسؤول عن   إدارة المخاطر بشكل  ويدرك المجلس أن اإلدارة الفعالة للمخاطر تتطلب الوعي والمشاركة عل جميع مستويات الشر
كات التابعة فإن  و   فقد فوض هذه المسؤولية إىل لجنة المراجعة.    عام ي حي   أن وظيفة إدارة    عاتقها،عل  تقع  مسؤولية تحديد وتقييم المخاطر  بالنسبة للشر

ف 
كة سيسكو   ي رسر

كات التابعة كافية.  االجراءاتضمان أن تكون  هي المخاطر ف  ي تتبعها الشر
 النر
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 لجنة االستثمار 

نوفمتر  28 أسماء األعضاء  ديسمتر  04   

 √ √ علي رضا )رئيس اللجنة(   عامر عبد هللا

 √ √ محمد أحمد علي رضا 

 √ √ عبد العزيز كيال  وليد

 √ √ ار عبد العزيز عبد اللطيف جز 

 
  المسؤوليات 

ي اال 
اف عل الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة ف  ي وأدائها واإلرسر اتيجية المالية  اللجنة تساعد المجلس عل مراجعة العمليات االستثمارية الكبر سبر

ي الحاجةالمستقبلية.  وتقوم اللجنة  
 أو عندما تقتض 

ً
 .باالجتماع مرتي   عل األقل سنويا

 
 
 
 

شيحات والمكافآت   لجنة الت 

يناير  13 أسماء األعضاء  اير   13  فتر اير   20  فتر ديسمتر 05   

 √ √ √ √ ) )رئيس اللجنة  ارعبد العزيز عبد اللطيف جز 

 √ √ √ √ علي رضا   عامر عبد هللا

ي 
 √ √ √ √ صالح أحمد حفن 

ي ثامر 
 √ √ √ √ سعيد الحارنر

 
 

 المسؤوليات 
ي المراجعة والموافقة عل المكافآت والبدالت اإلجمالية المخصصة لسيس

 لتساعد المجلس ف 
ً
كو،  تقوم اللجنة باالجتماع مرتي   عل األقل سنويا

اف عل تطوير  ، باإلضافة إىل مسؤولية االرسر والبحث وترشيح الكفاءات لعضوية المجلس  أعضاء مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي والموظفي  
كة ولجانه ية الداخلية للشر  . ومراجعة أنظمة الموارد البشر
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 تقرير لجنة المراجعة

 
ي مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد   ،2019 ( خمس مرات خالل العام5اجتمعت لجنة المراجعة )

 
وذلك للقيام بدورها الرئيسي ف

كة،القوائم المالية الرب  ع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع إدارة  ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتوصية باعتماد   الشر
 قة. المعامالت مع األطراف ذات العال

 
ها من المسائل المت  ي تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغب 

 
كة لمعرفة رأيه المستقل ف ي للشر علقة بعملية مراجعة  كما اجتمعت اللجنة مع المراجع الخارحر

 الحسابات. 
 

 : ي
 وكذلك قامت اللجنة باآلنر

 

اف عل إدارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى فاعليتها   - وذلك من خالل مراجعة التقارير المقدمة منهم ومتابعة تنفيذ اإلجراءات  اإلرسر
ي هذه التقارير. 

 
 التصحيحية للمالحظات الواردة ف

ي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية بخصوص تعيي   المراجعيي   الخارجيي    - حات المقدمة من قبل المراجع الخارحر   تحليل المقبر
كة للعام القادم  بناًء عل المعايب  المطلوبة.   للشر

 مراجعة واعتماد خطة المراجع الداخلي السنوية.   -
ي وإبداء المالحظات عليها )إن وجد(.  -  مراجعة خطة المراجع الخارحر
كة.   - ي للشر ي تقرير اإلدارة المقدم من المراجع الخارحر

 
 مناقشة ومتابعة المالحظات الواردة ف

اف عل نظام إدارة المخاطر بالشر  -  كة. االرسر
 
 

 : أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية
 

كة سيسكو منهجية شاملة تجاه   حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتصميم برامجها    أقض درجة ممكنة من اإلفصاح والشفافية.    حوكمة لضمانالتنتهج رسر
ي الوقت المناسب.   للكشف عن أوجة 

ي الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية ف 
ي نظم الرقابة الداخلية ف 

 الضعف ف 
 

ي وضعتها المجموعة. 
ي نظم الرقابة الداخلية النر

كز جهود لجنة المراجعة باستمرار عل تطوير    وتؤكد اللجنة عل عدم وجود أي ضعف جوهري ف  كما تبر
 نظم الرقابة الداخلية المعمول بها.  وفعاليةكفاءة   وتحسي   

 
ي المجموعة صنفت عل أنها "مطلوب اهتمام اإلدارة":  111من   48م بشكل إجماىلي فإن 2019خالل العام  

 من مالحظات إدارة المراجعة الداخلية ف 

  

كة   المجموع  مطلوب اهتمام اإلدارة  منخفض األهمية  اسم الشر
 النسبة 
(%) 

 % 22 27 6 21 سيسكو 

 % 71 38 27 11 محطة بوابة البحر األحمر 

ي بوينت   % 33 46 15 31 لوحر

 % 43 111 48 63 المجموع 

ي تتطلب اهتمام اإلدارة سيتم معالجتها خالل الرب  ع األول من العام   -
 م. 2020أغلب المالحظات النر
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 إدارة المخاطر

 
كة سيسكو  ي   تبعحيث ت الشاملة،تعتبر إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة رسر

كة سيسكو مجموعة من األساليب لتحديد وتقييم المخاطر النر رسر
كات المجموعة  قامت م، 2019خالل عام  تواجهها المجموعة من خالل تطوير خطط للحد من هذه المخاطر.  كة سيسكو وكافة رسر بتحديث سجل  رسر

ات االقتصادية الحالية. ا   لمخاطر مع األخذ بعي   االعتبار ظروف السوق والمؤرسر
 

ي  كات المجموعة بشكل شامل وتم وضع أولويات تنفيذ خطط األعمال للحد من أي تأثب  سلنر
ناتج عن   خالل العام تم متابعة وتقييم المخاطر المحيطة بشر

ي تم تحديدها. 
 المخاطر النر

 
: وفيما يل  بعض    تواجهها المجموعة كما يل 

 المخاطر الرئيسية الت 
 

 رقم  الخطر المحتمل  إجراءات تخفيض الخطر 

اتيحر    عدم تحقيق األهداف   خطر   –المخاطر ذات البعد االست 

ي  
 
ايدة من المنافسي   الحاليي   أو الالعبي   الجدد ف  

كات التابعة للمجموعة منافسة مبر تواجه الشر
السوق. اإلدارة تراقب البيئة التنافسية وتقوم باالستثمارات الالزمة لتعزيز القدرة والطاقة لمواجهة  

كة للبقاء عل مكانة تنافسية متقدمة.   ذلك، باإلضافة إىل  المنافسة وتطوير القدرات الداخلية للشر
اتيجية   كات التابعة بتكوين عالقات قوية مع العمالء الرئيسيي   لالحتفاظ بهم وتطوير إسبر تقوم الشر

 تسعب  جديدة لتقليل تأثب  ضغط األسعار. 

انخفاض اإليرادات من خالل زيادة  
 المنافسة 

1. 

ي القطاعات صعبة بسبب المشكالت االقتصادية أو الجغراف
ي قد تؤثر عل  ظروف السوق ف 

ية النر
ي األصول الجديدة. 

 النمو والربحية باإلضافة إىل االستثمار ف 
ي قطاع واحد. 

ها ف  كات التابعة للمجموعة باستكشاف فرًصا لتقليل مخاطر تركب    تقوم الشر
 .2 البيئة االقتصادية والجغرافية

ا عل أحد قطاعاتها   ً ا كبب 
ً
ي حالة    مما تعتمد المجموعة اعتماد

ة ألداء المجموعة ف  يشكل مخاطرة كبب 
ي عمليات ذلك القطاع.  

 حدوث تراجع ف 
ي توفر الحماية من  

تقوم المجموعة بمراجعة مستمرة لمحافظها االستثمارية لتنوي    ع القطاعات النر
كاتها  ي القطاعات الحالية لشر

 . انخفاض اآلداء ف 

ي أنشطة المجموعة 
 .3 محدودية التنوع ف 

امات القانونية والتنظيمية المختلفة.   ا وتتعرض لاللبر 
ً
ا وتشدد

ً
أصبحت القواني   واللوائح أكبر تعقيد

ات إىل أدن    ي تطرأ عل اللوائح التنظيمية لضمان تقليل تأثب  أي تغيب 
ات النر تراقب المجموعة التغيب 

ام باستمرار   . حد وإدارة االلبر 
 .  4 المخاطر التنظيمية واالمتثال 

كات المجموعة إجراءات الرقابة عل االئتمان وتحصيل الديون من العمالء من خالل   حسنت رسر
المتابعة المنتظمة. باإلضافة إىل ذلك، تقوم اإلدارة بمراجعات مستمرة عل عمالء االئتمان لضمان  

 قدرتهم عل السداد. 
 .    5 مخاطر االئتمان وتحصيل الديون 

 
كة  - المخاطر التشغيلية   مخاطر االستخدام غت  الفعال وغت  الكف   لموارد الشر

ة عل عمليات المجموعة   ا كبب 
ً
ارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم الموظفي   األجانب يفرض ضغوط

كات المجموعة بمراجعة قاعدة التكلفة باستمرار لتحسي   الكفاءة وخفض   وربحيتها. تقوم رسر
اتيجية التسعب  والعقود مع  

كات المجموعة بصدد مراجعة إسبر التكاليف. باإلضافة إىل ذلك، فإن رسر
 الموردين والعمالء. 

 .1 زيادة التكلفة

،من أجل تجنب تهديدات األمن  ي
ان  مجيات   السيبر تتم مراجعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبر

امج  واألنظمة بانتظام لضمان تقليل أي ثغرات أمنية.  وعمليات األمن بانتظام. تتم ترقية جميع البر
أمن تكنولوجيا المعلومات والبيانات  
 والكشف عن المعلومات الحساسة 

2. 

 
ً
كات المجموعة خطرا ألنها غب  قادرة عل منع الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية   قد تواجه رسر

كات التابعة لها خطة ال  ستعادة القدرة عل العمل بعد  وشبكات النظام. لدى المجموعة والشر
 الكوارث لتقليل التعطل إىل الحد األدن  وتتم مراجعة هذه الخطط بشكل دوري. 

 .3 الخدمات والعمليات  انقطاع 

كة بدراسة احتمالية هذه المخاطر   ي الشر
تقوم اإلدارة بالتنسيق المبارسر مع كافة الجهات المعنية ف 

ي الالزم  ويتم دراسة الحلول الفنية البديلة بشك
كة عل توفب  الغطاء التأمين  ل مستمر، كما تسىع الشر

ي حال حصول أي حدث ال قدر هللا. 
كة ف   لتعويض الشر

ي وتلوث مياه البحر
 .  4 التلوث البين 

ي جميع المرافق وتقوم المجموعة بمواصلة تنفيذ 
اتيجيات الصيانة والفحص ف  يتم وضع إسبر

ي المعدات والمنشئات، باإلضافة إىل 
ورية ف  يتم التأكد من أن   ذلك،اإلستثمارات الرأسمالية الض 

 للقيام بأدوارهم بكفاءة
ً
 جيدا

ً
 .المشغلي   مدربون تدريبا

الخسائر الناجمة من سوء العمل  
 نتاجية واال 

5    . 
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 سياسة إدارة السيولة
 

كات التابعة والزميلة بشكل منفصل كٌل عل حد يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها من قبل مجلس     هإدارة سيسكو ومجالس إدارة الشر
ً
وذلك وفقا

كة  للسياسات المعتمدة ي جميع األوقات  لكل رسر
 
.  إن الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر السيولة النقدية الكافية والفعالة من حيث التكلفة واتاحتها ف

ي تديرها اإلدارة هي مخاطر السيولة النقدية وسعر الفائدة وأسعار ضف العمالت. 
استخدام  يتم   والتقليل من التعرض للمخاطر المالية.  إن المخاطر النر

 .  األدوات المالية إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت وال تستخدم هذه المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية أو لجلب األرباح  قاتمشت 
 
ي إدارة  

 
ي اوقاتها من أجل ضمان الحصول عل التمويل النقدي  تطبيق أفضل الممارسات العملية السيولة إىلتهدف سياسة سيسكو ف

 
امات ف كالوفاء بااللبر 

اض المتوقعة.  يتم تخفيض مخاطر عدم الحصول عل السيولة ال ي عل المدى القصب  واتاحة التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقبر
 
نقدية من خالل الكاف

كة،رصد دقيق الحتياجات التدفق الماىلي   لتفعيل برامج التشغيل والتواص للشر
ً
كة واالختيار الدقيق للبنوك القوية ماليا ل المستمر مع مقدمي االئتمان للشر

كة.  ي الشر
 
 واالستثمار ف
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

   

كات المجموعة كانت لديها معامالت مع أطراف ذات عالقة من  ي التعامل مع  رسر
 
وط والمبادئ ف داخل المجموعة وخارجها وتتبع هذه التعامالت نفس الشر
كة المعتمدة من حيث تقييم العروض وترسية التعامالت بعد دراساتها وتقيمها من بي   العروض ي تخضع ألنظمة الشر

األخرى دون    األطراف ذات العالقة والنر
كة والمساهمون الرئيسيون وكبار المديرين وأي من أقارب  هم من الدرجة  وتشمل األطراف ذات عال  أي اعتبارات تفضيلية.   من أعضاء مجلس إدارة الشر

ً
قة كال

 للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار. 
ً
   األوىل وفقا

  
   
 
  تكون فيها العالقة من خالل عضو ف

  تتطلب موافقة  سيسكو،مجلس إدارة  الجدول التال  يوضح المعامالت مع األطراف ذات العالقة الت 
والت 

 للمادة  
ً
كات:  71الجمعية العامة عليها وفقا   من نظام الشر

  

  المبلغ  نوع العملية  العالقة األطراف ذات عالقة

كة كرم فيدكس   شر

كة   ي رسر
 
كة زينل للصناعات )مساهمي   ف رسر

كة كرم   سيسكو ي رسر
 
 ف

ً
وهم أحد المساهمي   أيضا

علي رضا )عضو   عبد هللافيدكس، واألستاذ عامر 
كة   ي مجلس ادارة رسر

 
مجلس ادارة سيسكو( عضو ف

 
ً
  كرم فيدكس أيضا

اء بضائع وخدمات تشمل التموين  رسر
وإدارة سكن الموظفي   الخاص  

كة   حر األحمربوابة الب  محطة بشر
10,219,308 

كة زینل   للصناعات المحدودة  شر

كة سيسكو(،   ي رسر
كة زينل للصناعات )مساهمي   ف  رسر

واألستاذ محمد أحمد علي رضا )رئيس مجلس إدارة  
علي رضا )عضو   عبد هللاسيسكو( واألستاذ عامر 

ي مجلس مديرين  
مجلس ادارة سيسكو( هم أعضاء ف 
كة زينل للصناعات المحدودة   رسر

من قبل   مدفوعة إدارية وفاتمض 
كة عن  نيابة  المجموعة كة   رسر رسر

  للصناعات زینل
  

كة  مدفوعة من قبل إدارية مضوفات رسر
  نيابة عن المجموعة للصناعات زینل

  
حصة أرباح مدفوعة من   توزيعات

كة السعودية لتنمية التجارة   الشر
كة زينل للصناعات   والصادرات اىل رسر

 329,295 
  
 

133,828 
  
  
  
 4,200,000 

كة   المحدودة السعودية تالك   الجتر  شر
كة زميلة علي رضا )عضو    عبد هللا واألستاذ عامر   - رسر

ي مجلس المديرين 
 
  مجلس ادارة سيسكو( عضو ف

كة       المحدودة السعودية  تالكي  الجبر  لشر

من قبل المجموعة   مدفوعة مضوفات
كة  نيابة عن    السعودية  تالكي  الجبر  رسر

   
  

  أرباح
كة من دفوعةم السعودية   تالكي  الجبر  رسر

كة سيسكو   اىل رسر
  

عل  مضوفات محملة من قبل سيسكو  
كة الجبر تال    السعودية كي رسر

499,331 

 

8,444,856 
 
 

10,420 

كة الكابالت السعودية   شر

كة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي   رسر
كة الكابالت   ي رسر

كة سيسكو( أحد المساهمي   ف  رسر
والسيد/ محمد أحمد زينل علي رضا هو  السعودية، 

كة زينل للصناعات المحدودة كما أنه   أحد مالك رسر
كة سيسكو والسيد/ عامر عبد   رئيس مجلس إدارة رسر

كة  هللا زينل عل رضا أحد أعضاء مجلس إدارة  رسر
زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس االدارة  
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات   للشر
ي بوينت( ونائب رئيس مجلس ادارة   المحدودة )لوحر

كة سيسكو ي )عضو مجلس   رسر
واألستاذ عدنان ميمن 

ي مجلس 
كة  ادارةادارة سيسكو( هو عضو ف    رسر

  الكابالت السعودية

كة   من ومستودعاتإيجار أرض  الشر
  السعودية لتنمية التجارة والصادرات

244,047 
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كة العربية لتجارة المواد السائبة  الشر
  المحدودة

كة زينل للصناعات المحدودة )احدى   تمتلك رسر
كة العربية لتجارة المواد   كة سيسكو( الشر مساهمي رسر

علي رضا  زينل وكًل من األستاذ محمد أحمد  السائبة،
  عبد هللا س ادارة سيسكو( واألستاذ عامر  )رئيس مجل

ي  
 
علي رضا )عضو مجلس إدارة سيسكو( أعضاء ف

  مجلس ادارتها

كة السعودية   إيجار مستودعات من الشر
  لتنمية التجارة والصادرات

13,858 

 
 
 
 

كات   أعاله،إضافة إل الجدول   للوائح التسجيل واإلدراج وحوكمة الشر
ً
فيما يل  جدول المعامالت ذات العالقة المتطلب اإلفصاح عنها وفقا

  هيئة السوق المالية:  من الصادرة

  

 المبلغ   نوع العملية  العالقة األطراف ذات عالقة

كة الدولية   الشر
لتوزي    ع المياه  

  المحدودة )توزي    ع(

كة سيسكو ما  كة توزي    ع، والرئيس  %50نسبته تمتلك رسر من رأس مال رسر
ي مجلس المديرين 

كة سيسكو المهندس محمد المدرس عضو ف  التنفيذي لشر
كة توزي    ع   لشر

 
كة   بيع مياه من رسر

كة   لخدمات المياه اىل كنداسة الشر
  الدولية لتوزي    ع المياه 

 
نيابة   سيسكو  من قبل مدفوعات 

كة الدولية لتوزي    ع المياه عن   الشر
 
كة الدولية  من قبل وعاتمدف  الشر

 لتوزي    ع المياه نيابة عن سيسكو 
 
   

62,909,118 
 
 

881,734 
 
 

38,081  

كة خدمات المياه   شر
والبيئة السعودية  

  المحدودة

كة تابعة لسيسكو( ما نسبته   كة كنداسة لخدمات المياه )رسر   % 49تمتلك رسر
كة خدمات المياه    السعودية  والبيئةمن رسر

كة كنداسة لخدمات   مبيعات لشر
مقابل إدارة وتشغيل محطة   المياه

  تحلية المياه
   

5,010,303 

كة   من مدفوعة  توزيعات أرباح رسر
اىل   السعوديةخدمات المياه والبيئة 

كة كنداسة لخدمات المياه   رسر
5,823,999 

كة محطة بوابة   شر
  البحر األحمر 

كة تابعة لسيسكو  محمد احمد عل رضا )رئيس مجلس إدارة   واألستاذ  - رسر
سيسكو( واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا )عضو مجلس إدارة سيسكو(  

محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( أعضاء مجلس إدارة   والسيد
كة محطة بوابة البحر األحمر ي رسر

  ف 

 
 

كة مدفوعات من قبل سيسكو   رسر
كة محطة بوابة البحر   نيابة عن رسر

  ألحمرا
 
  

 

232,649 

 

كة السعودية   الشر
لتنمية التجارة  

   والصادرات

كة تابعة لسيسكو  األستاذ عامر عبد هللا علي رضا )عضو مجلس إدارة   -رسر
ي )عضو مجلس إدارة سيسكو( واألستاذ  

سيسكو( واألستاذ صالح أحمد حفن 
ي مجلس  محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم 

أعضاء ف 
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات.    مديرين الشر

كة مدفوعات من قبل سيسكو   رسر
كة السعودية لتنمية  نيابة عن الشر

  التجارة والصادرات 
 

كة  ال  مدفوعات من قبل شر
السعودية لتنمية التجارة  

  نيابة عن سيسكو والصادرات
 
 

  تحويل مكافآة نهاية الخدمة 

1,174,160 
 
 
 

133,412 
 
 
 
 

603,505  
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كة كنداسة   شر
  لخدمات المياه

كة تابعة لسيسكو  واألستاذ محمد احمد علي رضا )رئيس مجلس إدارة   –رسر
ي )عضو مجلس إدارة سيسكو( واألستاذ  

سيسكو( واألستاذ صالح أحمد حفن 
ي )عضو مجلس إدارة سيسكو( والسيد محمد كمال  

عدنان عبد هللا ميمن 
كة كنداسة  ي رسر

 
المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم أعضاء ف

  لخدمات المياه

كة مدفوعات من قبل سيسكو   رسر
كة كنداسة لخدمات   نيابة عن رسر
  المياه

879,657 

كة تشغيل   شر
الخدمات المساندة  

  )إسناد(

كة تابعة لسيسكو  واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا )عضو مجلس إدارة   -رسر
سيسكو( واألستاذ محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم  

كة تشغيل الخدمات المساندة )إسناد( ي مجلس مديرين رسر
 
  أعضاء ف

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة  
كة تشغيل الخدمات   عن رسر

      المساندة
   

26,250 
  
 

         

و   كة امتر شر
 المحدودة 

كة  كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات نسبة  -  شقيقةرسر   % 25تملك الشر
و المحدودة  كة امبر كة شقيقة لشر ي بدورها رسر

كة زنمت والنر ي رسر
 
 ف

كة السعودية   اء خدمات من الشر رسر
 لتنمية التجارة والصادرات 

14,841 
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 وكبار التنفيذيي    وأعضاء اللجان  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
 

: 2019خالل عام  وأعضاء اللجان   المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  م ه  كما يل 
 

أعضاء مجلس  
 االدارة

ة  المكافآت الثابتة   المكافآت المتغت 
مكافأة  
نهاية  
 الخدمة 

  االجمال  

بدل حضور  
 المجلس 

بدل حضور  
 اللجان 

  المجموع مكافآت اللجان 
مكافآت  
أعضاء  
 المجلس 

  المجموع

 األعضاء المستقلون 

  365,000 -  200,000  200,000  165,000  75,000  40,000        50,000 علوي محمد كامل 

  عبد العزيز عبد 
 اللطيف جزار 

50,000         60,000  150,000  260,000  200,000  200,000  - 460,000  

ابراهيم  عبد العزيز  
 المشعل 

 _  50,000  _  50,000 200,000  200,000  - 250,000  

  1,075,000 -  600,000  600,000  475,000  225,000  150,000 100,000 االجمال  

 األعضاء غت  التنفيذيي   

محمد أحمد زينل 
 عل رضا 

50,000  20,000  75,000  145,000  350,000  350,000  - 495,000  

  500,000 -  240,000  240,000  260,000 150,000  60,000  50,000 عامر علي رضا 

عدنان عبد هللا  
ي 
 ميمن 

50,000  50,000  75,000  175,000  200,000  200,000  - 375,000  

ي 
  365,000 -  200,000  200,000  165,500  75,000  40,000  50,000 صالح أحمد حفن 

 1,735,000 - 990,000 990,000 745,000 375,000 170,000 200,000 االجمال  

 أعضاء اللجان 

وليد عبد العزيز  
 كيال 

-          70,000  225,000  295,000  - - - 295,000  

  150,000 - - -  150,000  100,000  50,000 - ابو بكر علي باجابر 

ي 
 125,000 - - - 125,000 75,000 40,000  10,000 ثامر سعيد الحارنر

 570,000 - - - 570,000 300,000 160,000 10,000 االجمال  
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: 2019 عام( خالل ومدير الشؤن الماليةالمكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيي   )تشمل الرئيس التنفيذي   م ه  كما يل 

 

ة  المكافآت الثابتة   المكافآت المتغت 
مكافأة نهاية  
 الخدمة 

 االجمال  

خرى  بدالت  رواتب 
ُ
 المجموع  مكافآت  المجموع  مزايا أ

  3,549,000   1,321,150 806,105 5,676,255 1,032,494 1,032,494 1,636,303 8,345,052 

 

 سياسة المكافآت 
 

كة مكافآت سنوية ومضوفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان عل أساس األنظمة واللوائح الم نصوص  تدفع الشر
كة   للنظام األساس للشر

ً
 واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان. عليها من قبل وزارة التجارة واالستثمار ووفقا

 

كة: 19رقم )  المادة   )مكافأة أعضاء المجلس(  ( من النظام االساس للشر
 

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من األرباح ويجوز الجمع بي   اثني   
 معي  ً

ً
 أو أكبر من تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغا

ي حدود ما نص عليه نظام ا 
كات ولوائحه مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات ذات  العالقة  الصادرة من  المزايا وفق ما يقرره مجلس اإلدارة وف  لشر

خالل   الجهات المختصة ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إىل الجمعية العامة العادية عل بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة 
من المزايا ، وأن يشتمل كذلك عل بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملي   أو إداريي   أو  السنة المالية من مكافآت وبدل مضوفات وغب  ذلك 

ها كل عضو من   ي حض 
كة وأن يشتمل عل بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات النر تاري    خ  ما قبضوه نظب  أعمال فنية أو إدارية أو استشارات للشر

 أخر اجتماع للجمعية العامة. 
 

 لالئحة عمل مجلس االدارة: سياسة مكافآ 
ً
 ت وبدالت أعضاء المجلس وأمي   الش وفقا

 

كات ولوائحه عل   .أ كة ونظام الشر ي حدود مانصت عليه المادة التاسعة عشر من النظام االساس للشر
يتجاوز مجموع    أال تتكون مكافأة مجلس االدارة ف 

ي المجلس من مكافآت ومزايا مالية وعينيه مبلغ خمسمائة 
.  ألفما يحصل عليه عضو مجلس االدارة مقابل عضويته ف 

ً
 ريال سنويا

ريال    10.000ريال سعودي وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان قدره    10.000بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس قدره   . ب
 عضو من األعضاء. سعودي لكل 

كة تذاكر السفر بالدرجة  . ج ي مدينة االجتماع.  واإلقامة،مع المواصالت  االوىل،توفر الشر
 وذلك للعضو غب  المقيم ف 

ي كل ما   المجلس،يحدد مجلس اإلدارة المكافأة السنوية ألمي   رس  .د
ها ف  كة المصاريف المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة وغب  وتغطي الشر

 المجلس.  يخص شئون 

ي نهاية السنة  . ه
ي حالة انتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة المالية   المالية،تضف مكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله ف 

إال ف 
 فإنها تضف عند انتهاء العضوية. 

 :  مكافآت التنفيذيي  
 

كة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية   ات األداء. تدفع الشر مة معهم ومؤرسر  لمدراءها التنفيذيي   بناًء عل العقود المبر
 

 بأنه  ▪
ً
كة مع  علما ي الشر

كة بإتباع السياسة الخاصة بالمكافآت وال يوجد أي انحراف أو تعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها ف  تقوم الشر
 المكافآت الممنوحة. 

كة مقابل أي أعمال إدارية أو فنية أو   ▪  بأن جميع أعضاء مجلس االدارة    استشارية،لم يقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشر
ً
علما

 .  غب  تنفيذيي  

 تقييم أداء مجلس االدارة 
 

 للمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبر 
ً
شيحات والمكافآت عل تقييم أداء المجلس من خالل نموذجا ات المناسبة وافقت لجنة البر

ي  مصالح،وللتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض  التنفيذية،لعضوية مجلس االدارة ووظائف االدارة 
 مجلس  وتحديد جوانب الضعف والقوة ف 

اح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة  كة،االدارة واقبر .  الشر   وللتحقق من استقالل االعضاء المستقلي  
ً
شيحات والمكافآت أيضا   كما قامت لجنة البر

ات األ  ات األداء للعام الحاىلي والموافقة عل مؤرسر
كة سيسكو من خالل مراجعة جدول مؤرسر كة للعام المقبل. بتقييم أداء اإلدارة التنفيذية لشر  داء للشر

 



 

 68  2019 تقرير مجلس اإلدارة

 

  تقرير مجلس اإلدارة
 
 اإلفصاح ف

 
كات، 90وفقا لمتطلبات المادة ) ي ( من الئحة حوكمة الشر

 
كات والمادة السابعة  126( من المادة )2( والفقرة ) 76( من المادة )4الفقرة ) وف ( من نظام الشر

كات المساهمة   كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
كة  ف المدرجة،والمادة الخامسة عشر والمادة األربعي   من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا ان الشر

كات بإستثناء  قامت    : ة الغب  قابلة للتطبيقالتالي  واد الم  بتطبيق جميع مواد وأحكام الئحة حوكمة الشر
 

كات: ( من الئحة حوكمة  90المادة )  الشر

 ام اللت   ا سبب عدم  البيان  الفقرة 

(9 ) 
كة من الهيئة أو من أي جهة  ازي أو قيد احتياطي مفروض عل الشر افية أو تنظيمية أو أي عقوبة أو جزاء أو تدبب  احبر إرسر
ي المستقبل. 

 
 قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها ف

 ال تنطبق 

ي حال عدم وجوده.  ( 11)
 
كة ف ي الشر

 
 مراجع داخلي ف

 ال تنطبق  توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيي  

(12 ) 
ي 
ي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيي    توصيات لجنة المراجعة النر

يوجد تعارض بينها وبي   قرارات مجلس اإلدارة، أو النر
، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب    المراجع الداخلي

كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيي   مراجع حسابات الشر
 عدم األخذ بها. 

 ال تنطبق 

.  إيضاح ألي اختالف عن معايب  المحاسبة ( 21)  ال تنطبق  المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي  

(25 ) 
كة وكبار  ي التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشر

ي فئة األسهم ذات األحقية ف 
وصف ألي مصلحة ف 

كة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعي   من قواعد التس جيل واإلدراج، وأي  التنفيذيي   وأقرباءهم( أبلغوا الشر
ة.  ي تلك الحقوق خالل السنة المالية األخب 

 تغيب  ف 
 ال تنطبق 

(26 ) 
ي  
كة وكبار التنفيذيي   وأقربائهم ف  وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشر

ي  
كاتها التابعة، وأي تغيب  ف  كة أو أي من رسر تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية  أسهم أو أدوات دين الشر

ة.   األخب 
 ال تنطبق 

(28 ) 
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  

كة مقابل ذ  كة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشر  لك. أصدرتها أو منحتها الشر
 ال تنطبق 

(29 ) 
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو  

كة.   حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشر
 ال تنطبق 

(30 ) 
كة ألي أدوات دين قابلة  اء أو إلغاء من جانب الشر داد أو رسر داد،وصف ألي اسبر وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع  لالسبر

كاتها التابعة.  تها رسر ي اشبر
كة وتلك النر تها الشر ي اشبر

 التميب   بي   األوراق المالية المدرجة النر
 ال تنطبق 

كة أو أحد كبار التنفيذيي   عن أي مكافآت.  ( 35)  تنطبق ال  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشر

ي األرباح.  ( 36)
كة عن أي حقوق ف   ال تنطبق  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشر

كة.  ( 38) ي الشر
 ال تنطبق  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظف 

(40 ) 
يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك    السنوية،إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات عل القوائم المالية 

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 
 ال تنطبق 

(41 ) 
ة المعي   من 

ي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيب  مراجع الحسابات قبل انتهاء الفبر
يجب أن يحتوي التقرير عل    أجلها،ف 

 .  ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيب 
 ال تنطبق 

 
 للفقرة )

ً
: 90( من المادة ) 39وفقا  ( من الئحة الحوكمة لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما يل 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح   .1
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد عل أسس سليمة ونفذ بفاعلية  .2
كة عل مواصلة نشاطها    .3 ي قدرة الشر

 أنه ال يوجد أي شك يذكر ف 
 

كات المساهمة المدرجة.  كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
 المادة الخامسة عشر من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 سبب عدم اإلمتثال  الوصف  رقم المادة 

 ( 15المادة )
كة وتفاصيل عن استخدامات   تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشر

 هذه األسهم. 
خزينة من قبل  أسهملم يتم الحصول عل 

كة    الشر

 
كات.  - ي الئحة حوكمة الشر

كة بتطبيق جميع االحكام االلزامية الواردة ف   تقر الشر
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 المساهمي   حقوق 
 

 :  المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي
 معلومات المساهمي  

 
كة لسجل المساهمي   وتواريخها وأسبابها:   عدد طلبات الشر

رقم  
 الطلب 

 سبب الطلب  تاري    خ السجل  تاري    خ الطلب 

كة  27/02/2019 27/02/2019 1  إجراءات الشر

كة  17/03/2019 17/03/2019 2  إجراءات الشر

 الجمعية العامة  07/05/2019 07/05/2019 3

 ملف أرباح  09/05/2019 09/05/2019 4

كة  16/06/2019 17/06/2019 5  إجراءات الشر

كة  09/07/2019 10/07/2019 6  إجراءات الشر

كة  30/06/2019 03/09/2019 7  إجراءات الشر

كة  26/09/2019 26/09/2019 8  إجراءات الشر

كة  18/11/2019 18/11/2019 9  إجراءات الشر

كة  18/11/2019 18/11/2019 10  إجراءات الشر

كة  09/12/2019 09/12/2019 11  إجراءات الشر

 
 

كة:  % 5المساهمي   الذين يملكون أكتر من    من رأس المال المدفوع للشر
 

 االسم 
   
 
عدد األسهم كما ف

1 /1/2019 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

   
 
عدد األسهم كما ف

31/12 /2019 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

 التغت  

 النسبة %  العدد 

 - 0 14.7 11.992.924 14.7 11.992.924 زينل للصناعات المحدودة 

 
 

ات خالل العام:  وكبار أعضاء مجلس اإلدارة   التنفيذيي   والتغيت 
 

 االسم 
   
 
عدد األسهم كما ف

1 /1/2019 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

   عدد األسهم كما 
 
ف

31/12 /2019 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

 التغت  

 النسبة %  العدد 

 0.11 5,000 1.14 938345 1.14 933,345 محمد أحمد علي رضا 

ي  عبد هللا عدنان  
 - - 0.67 544,102 0.67 544,102 ميمن 

 (0.29) (30,000) 0.006 5513 0.04 35,513 علوي محمد كامل 

ي 
 - - 0.00 1,200 0.00 1,200 صالح أحمد حفن 

 (0.04) - 0.04 31,677 0.04 31,677 علي رضا   عبد هللاعامر  

 1.39 139,000 1.4 1152000 1.24 1,013,000 عبد العزيز حمد المشعل 

 (0.03) - 0.03 20,400 0.03 20,400 اللطيف جزار  عبد   عبد العزيز 
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كة   إحصائية لتملك أسهم الشر
 

  تقسيم 
 
 م: 2019ديسمتر  31المساهمي   حسب نسبة تملكهم كما ف

 

 
 

  
 
 م: 2019ديسمتر  31فئات المساهمي   كما ف

 

 عدد األسهم المملوكة  العدد  فئة المساهم  رقم 
 النسبة 
% 

كات   1  25 20,739,924 29 رسر

 10 8,356,993 47 صناديق استثمارية   2

 64 52,503,083 9,991 افراد   3

 100.00 81,600,000 10,067 المجموع  

 

   
 
 الجنسية:  م، حسب2019ديسمتر  31تصنيف المساهمي   كما ف

 

 عدد األسهم المملوكة  الجنسية  رقم 
 النسبة 
% 

 94.06 76,756,935 السعودية   1

وي    ج   2  2.51 2,045,112 الب 

 3.43 2,797,953 دولة(   24أخرى )   3

 100.00 81,600,000 المجموع  

 
 
 

 ملكية األسهم  رقم 

 االسهم         المساهمي         

 العدد 
 النسبة 

% 
 العدد 

 النسبة 
% 

 0.01 6,101 14.2 1,434 سهم  20أقل من   1

 0.08 67,356 12.1 1,221 سهم  99إىل  20من   2

 0.91 742,163 29.7 2,986 سهم  499إىل    100من   3

 1.05 854,019 12.4 1,248 سهم  999إىل    500من   4

 12.89 10,521,949 28.2 2,834 سهم   19999إىل  1000من   5

 13.25 10,812,953 2.4 246 سهم  99,999إىل  20,000من   6

 28.88 23,569,153 0.8 83 سهم  999,999إىل    100,000من   7

 28.23 23,033,382 0.1 14 سهم  4,999,999إىل   1,000,000من   8

 14.70 11,992,924 0.0 1 سهم  5,000,000أكبر من    9

 100.00 81,600,000 100.0 10,067 المجموع  
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  مساهمي   كما  ال كبار 
 
كاتو  الصناديق من - م 2019ديسمتر  31ف  : االستثمارية الشر

 

كة  رقم   عدد األسهم المملوكة  اسم الشر
 النسبة 
% 

كة زينل للصناعات المحدوده   1  14.70 11,992,924 رسر

كة سند لالستثمار   2  3.69 3,010,000 رسر

3  Norges Bank 2,045,112 2.51 

 1.31 1,070,856 46صندوق األستثمار كابيتال لالستثمار    4

 0.94 768,636 3صندوق أشمور لألستثمار    5

 0.67 543,911 )الكويت(  العامة لالستثمار  الهيئة  6

 23.82 19,431,439 المجموع  

 
 

 : حات المساهمي    مقت 

اح أو مالحظة أو   ي حال ورود أي اقبر
استفسار من المساهمي   يقوم ضابط االتصال بإبالغ االدارة التنفيذية لمعالجتها واإلجابة عليها، وإذا دعت الحاجة ف 

 يتم ابالغ أمي   رس مجلس االدارة لعرضها عل المجلس لمناقشتها. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
  النظرة

قبليةستالم  
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كة النظرة   المستقبلية للشر
 

 
ي المملكة العربية السعودية من خالل2019عام الشهد 

 
ي األعمال التجارية ف

 
ة ف  م تحوالت كبب 

ي عل جميع مستويات   ي كان لها تأثب  إيجانر
ات النر المملكة االقتصادية واالجتماعية  عدد من التغيب 

   والثقافية والبيئية وذلك 
ً
أحد أهم     عن االعتماد عل الموارد النفطية.   لتنوي    ع اقتصاد المملكة بعيدا

ي  ) السعودية لعمالق الطاقة المملوك للدولة )أرامكو  هذه األحداث هو الطرح العام األوىلي 
 
األكبر ف

مليار دوالر لتمويل   25التاري    خ، والذي يشب  إىل الجهود المبذولة لتحرير االقتصاد وتوليد 
 متعلقة باقتصاد النفط. الطموحات التنمية غب   

 
ات اإليجابية اىل تحسن نشاط القطاع غب  النفطي  ي األرباع الثالثة األوىل من   ومعدالت االستهالكوقد أدت هذه التغب 

 
ف

كات التابعة ل سيسكو خالل العام  2019العام   ي م وقد أدى هذا التحسن إىل أداء قوي للشر
 
 ف
ً
قطاع الموان   الذي سجل    خاصة

ي عام   معدالت
 
 م. 2019قياسية ف

 
ومع    دي إىل نتائج تشغيلية أفضل لجميع قطاعات أعمالنا.  م والذي يؤ 2020م اىل العام  2019وكان من المتوقع أن يستمر الزخم القوي الذي بدأ خالل العام  

  
ً
وس كورونا مؤخرا ي فب 

ي عل األسواق  م(  2019)مع نهاية عام  ذلك فإن تفسر ه السلنر المالية واضطراب سلسلة التوريدات العالمية إىل جانب  الصناعية و وتأثب 
ي عام 

ةمع تقديرات م 2020انخفاض أسعار النفط قد قلل من آفاق االقتصاد السعودي ف   تشب  إىل انخفاض توقعات النمو األولية.   تغب 
 

كات التابعة لها ستتخذ التدابب  المناسبة الستيعاب أي تأثب   2020عل الرغم من التوقعات االقتصادية السلبية لعام   كة سيسكو واثقة من أن الشر م، لكن رسر
ي  ي وضع جيد لالستفادة من الفرص المستقبلية عندما تستقر ظروف السوق.  لضمانعل المدى القصب  و  سلنر

 أنها ف 
 
 

 : أداء القطاعات والتوقعات
 

وس الكورونا ونتائجه االقتصادية الصعبة لعام أالمتوقع أن يتأثر  وعل المدى القصب  فانه من    بفب 
إال أن التوقعات عل المدى  م، 2020داء قطاع الموان 

 بعد توقيع عقد امتياز جديد لمدة الطويل ال 
ً
  30تزال إيجابية للغاية خاصة

ً
ي  عاما
م بواسطة محطة بوابة البحر األحمر لدمج محطة 2019عام أواخر  ف 

ي المملكة العربية السعودية و 
حيث   البحر األحمر. منطقة الحاويات الشمالية بالكامل وهذا الدمج يجعل محطة بوابة البحر األحمر أكبر محطة حاويات ف 

ة للقدرات وعمليات سلسة  اد والتصدير ستوفر المحطة المدمجة ترقية كبب  ي موقع واحد،  الو االستب 
قدرة عل زيادة تحالفات الشحن والسفن الضخمة ف 

ي منطقة 
ة تنافسية واضحة عن المشغلي   اآلخرين ف   . البحر األحمر مما يمنحها مب  

 
  رسوماجعة بمر  الهيئة العامة للموان   قامت 

ً
ي عام ، م2019مارس  1من  التفتيش الجمركي اعتبارا

 األداء الماىلي ف 
ي أدت إىل تحسي  

م وسيظل لها  2019والنر
ي عام 

ي عل قطاع الموان   ف  .  م2020تأثب  إيجانر
ً
 ومستقبال

 
ي ارتفاع وذلك 

 معال يزال الطلب عل قطاع الخدمات اللوجستية ف 
ً
ي السنوات  من ا و  ،م2030رؤية المملكة  تماشيا

 ف 
ً
 ملحوظا

ً
لمقرر أن يشهد القطاع نموا

 .المقبلة من خالل زيادة االستثمار الحكومي ومشاركة القطاع الخاص
 

ي تحققت خالل عام 
ي قطاعي  2019تماشيا مع ذلك، وعل خلفية الخطوات اإليجابية النر

ين ف  ي تأمي   االتفاقات طويلة األجل مع العمالء الممب  
م ف 

وكيماويات وا  ونية، من المتوقع أن يكون عام  الببر  2020لتجارة اإللكبر
ً
 ملي   م عاما

ً
ي     بالفرصئا

ي سيسكو  مجموعة  لقطاع الخدمات اللوجستية ف 
سعيها لتوسيع   ف 

ي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية
 .عرض منتجاتها وتوسيع نطاق عملياتها ف 

 
  سيسكو حققت

ً
   أيضا

ً
   تقدما

ً
ي قطاع المياه، حيث    ملموسا
كة  حصلتف  ي مدينة  "توزي    ع"    رسر

وع إنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الضف الصحي ف  عل مشر
ي ع الطائف وع، والذي سيظهر أثره اإليجانر ي السنوات القادمة بعد االنتهاء من تنفيذ المشر

  مجموعة من  بعرض الدولةقيام  ومع  . ل نتائج أعمال سيسكو ف 
ي قطاع المياه اإلضافية مشاري    عال

نامج الخصخصة  ف   مع و لبر
ً
ي هذا القطاع فإن 2030 المملكة رؤية تماشيا

ي طليعة تسىع ألن تكون  سيسكو ف 
كات  ف  الشر

ي    ببعض العقود المؤهلة للفوز  
 .طرحها للمناقصات أو المفاوضات يتم النر

 
 
 

 للمخاطر والشكوك وفق عدة عوامل اقتصادية وسياسية  تطلعيه، هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستقبلية 
ً
وكثب  منها  مختلفة، فمثل هذه التوقعات تخضع عادة

كة  ي هذا التقرير.   سيسكو، خارج عن سيطرة رسر
ي قد تختلف عن التوقعات المرجوة ف 

 قد يكون سببها التطور الفعلي أو النتائج النر


