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 2022 أغسطس 11 2022األول النصف  والثاني الربع  :تقرير النتائج املالية

  

  %8.7حقق تالشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" 
ً
مليون   213.2بإيرادات بلغت   2022عام المن الربع الثاني  إيرادات في نموا

 % 10.5بزيادة قدرها  مليون ريال سعودي 99.7يصل إلى الربح  و إجمالي  ريال سعودي

 

 2022الثاني من العام عن الربع  %46.8يحقق جيد و  في نطاقإجمالي الربح  •

 سل التوريد في الربع األول سل على الرياح املعاكسة تأثير استعادة الزخم لقطاع املوانئ بعد  •

 

 

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو" أو "الشركة" أو "املجموعة"(،    :2022  أغسطس  11جدة، اململكة العربية السعودية،  

  لفترتي الثلثة أشهر املالية  اللوجستية وأنظمة املياه، عن نتائجها    والخدماتاملستثمر االستراتيجي الرائد في اململكة العربية السعودية في املوانئ  

 . 2022يونيو 30في  ة املنتهيالستة أشهر و 

 

مليون ريال سعودي   196.2مليون ريال سعودي مقابل    213.2، باستثناء إيرادات اإلنشاءات املحاسبية ،    2022عام  البلغت إيرادات الربع الثاني من  

 بعد تأثره باضطرابات سل 8.7للربع األول بارتفاع قدره  
ً
الربع األول، والتي أثرت سلًبا   خللسل التوريد العاملية  %. اكتسب أداء قطاع املوانئ زخما

 إلى ذلك،  .  وحاويات املسافنةالواردة والصادرة  الحاويات    مناولة  كميةعلى  
َ
الثاني من املياه في سيسكو تحسًنا خلل الربع  أنظمة  أظهر قطاع  إضافة

. وكان أداء قطاع الخدمات اللوجستية مستقًرا بشكل عام مقارنة  2022عام  الخلل الربع األول من    هااإلنتاج بعد انخفاض  ت كميةحيث تحسنالعام  

 بالربع السابق.

 

 %  17.8املحاسبية، بنسبة  ، باستثناء إيرادات اإلنشاءات  2022عام  ال إيرادات النصف األول من    تراجعت
ً
،  2021عام  الالنصف األول من  ب  مقارنة

خلل لمياه  ل  كنداسة    محطة في    لإلنتاجاملؤقت    االنخفاضسل التوريد العاملية  لربع األول األضعف بسبب اضطرابات سل على خلفية نتائج ا  وذلك

 من 
ً
 .  2022فبراير ومارس  شهري كل

 

%  46.8  الحالي  بلغ هامش الربح اإلجمالي للربع    ، و% مقارنة بالربع السابق10.5مليون ريال سعودي للربع الثاني بنسبة    99.7ارتفع إجمالي الربح البالغ  

 . 2022عام ال% في الربع األول من 46.0مقارنة بـ 
ً
% عن النصف 26.5مليون ريال سعودي بنسبة  189.9إجمالي الربح انخفض للنصف األول، إشارة

 على إيرادات قطاع املوانئ، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع املياه خلل الربع األول.  تحديات السوق ذلك إلى ، ويرجع 2021عام الاألول من 

 

  شركةاإليرادات من  ارتفاع  مليون ريال سعودي خلل الربع األول، وذلك بسبب    0.8مليون ريال سعودي مقابل    3.1للربع الثاني    الربحبلغ صافي  

 .الزميلةارتفاع نتائج أعمال الشركات و كنداسة 

 

 بنسبة    2022للنصف األول من العام  سجل  صافي الربح املعدل  
ً
نتائج  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من تحسن    %92.2انخفاضا

 كميات تداول الحاويات.ضغط املستمر على على أثر الوانئ قطاع امل و هوامش ربحية بسبب انخفاض إيرادات أعمال الشركات التابعة 
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   محمد املدرس، الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو": وقال 

   تحسنبوادر    2022عام  الأظهرت إيرادات الربع الثاني من    "
ً
للنصف الثاني من العام. مع  بأداء أفضل  بالربع السابق، وهو ما يبشر    واعدة مقارنة

% عن الربع 50.3في الربع األول، تحسنت إيرادات قطاع املياه بنسبة  الذي وقعاالضطراب العمليات الطبيعية بعد  معدل كنداسة إلى محطة عودة 

% مقارنة بالربع السابق نتيجة 6.0تحسنت إيرادات قطاع املوانئ بنسبة  كما  الطبيعية.  املعدالت  إلى    ادت مساهمة القطاع في االيراداتالسابق، وع

والصادرة  الحاويات    مناولة  كمياتتحسن   املسافنالواردة  على  ةوحاويات  واضحة  علمات  يظهر  مما  الواردة الحاويات    مناولةسوق  استعادة  ، 

تحسن إجمالي الربح مع تعافي  وقد سعدنا بمدعوًما بزيادة سعة خطوط الشحن وانخفاض أسعار الحاويات.  نشاطه    وحاويات املسافنةوالصادرة  

 ”إيراداتنا.

 

  
ً
ا محلًيا قوًيا  "كما أضاف أيضا

ً
بسبب الزيادة املتوقعة في نشاط وذلك    2022عام  الالنصف الثاني من    خللوبالنظر إلى املستقبل، نتوقع استهلك

سيوفر املزيد   2022% للقطاع غير النفطي في اململكة العربية السعودية في عام  4.0في اململكة. وفي الوقت نفسه، فإن النمو املقدر بنسبة    العمرة

 لدعم لنشاط األعمال املتزايد عبر محفظتنا ". من ا

 

ديسمبر    31مليون ريال سعودي في    1،486.0  مقارنة ب،  2022يونيو    30مليون ريال سعودي في    1،459.4انخفض إجمالي حقوق املساهمين إلى  

 ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق. 0.67ريال سعودي مقارنة بـ  0.05 و املعدلة. وبلغت ربحية السهم األساسية 2021

 

عات واالستراتيجّية 
ّ
 التوق

 ال تزال سيسكو  
ً
مليار ريال سعودي    2بهدف مضاعفة اإليرادات إلى  و ذلك  الطويل،  القيمة على املدى    نموبتنفيذ استراتيجيتها الخمسية لدفع    ملتزمة

يركز نهج االستثمار في سيسكو على االستثمارات املتراكمة القيمة التي تتماش ى مع مجاالت تركيزها االستراتيجي للموانئ   ، حيث2025بحلول عام  

 هذا املجال في حينه. عن أي مستجدات في تعلن الشركة   و سوف والخدمات اللوجستية واملياه

 

، والتي ستكون السوق انتعاش  بشر بتتظهر علمات واعدة  وحاويات املسافنة  الواردة والصادرة  الحاويات    مناولة  كمياتاإلدارة أن تحسن    تؤمن

 سوق لداعمة ل
ً
  خلل املتوقعة في سعة خطوط الشحن. كما ترى اإلدارة أن االستهلك املحلي السعودي سيكون أقوى  ، واالستفادة من الزيادة محليا

  .العمرةحركة على خلفية النمو املتوقع في وذلك ،  2022عام الالنصف الثاني من 
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 أبرز النقاط في بيان الدخل 

 سعودي مليون ريال

 

 

 مليون ريال 

الربع 

 22األول 

الربع 

  الفرق%  الفرق  22الثاني 

الربع 

 21الثاني 

الربع 

 الفرق%  الفرق  22الثاني 

 %12.8- 31.3- 213.2 244.5  %8.7 17.0 213.2 196.2 *اإليرادات

 %6.2- 7.5 113.5- 121.0-  %7.1- 7.5- 113.5- 106.0- *التكاليف املباشرة

 %19.3- 23.9- 99.7 123.6  %10.5 9.5 99.7 90.2 مجمل الربح

 %17.5 7.0- 47.0- 40.0-  %7.3- 3.2- 47.0- 43.8- مصروفات التشغيل 

 %37.0- 30.9- 52.7 83.6  %13.6 6.3 52.7 46.4 ربح التشغيل

 %40.0 2.4 8.4 6.0  %31.3 2.0 8.4 6.4 إيرادات استثمارات 

 %4.9 2.5- 53.4- 50.9-  %5.5- 2.8- 53.4- 50.6- نفقات التمويل 

 %82.4 1.4- 3.1- 1.7-  %210.0- 2.1- 3.1- 1.0- أخرى/املصروفات والزكاةإيرادات 

 %87.3- 32.4- 4.7 37.1  %291.7 3.5 4.7 1.2 صافي الدخل للمجموعة

 %89.7- 13.1- 1.5 14.6  - 1.9 1.5 0.4- حقوق امللكية غير املسيطرة

 %86.2- 19.4- 3.1 22.5  %287.5 2.3 3.1 0.8 صافي الدخل

 *باستثناء إيرادات وتكاليف اإلنشاءات املحاسبية
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 مليون ريال 
 

 
النصف األول  

21 

النصف األول  

 الفرق%  الفرق  22

  *اإليرادات
 

498.1 409.3 -88.8 -17.8% 

  *التكاليف املباشرة
 

-239.7 -219.4 20.3 8.6% 

  مجمل الربح
 

258.4 189.9 -68.5 -26.5% 

  مصروفات التشغيل 
 

-80.1 -90.7 -10.6 -13.2% 

  ربح التشغيل 
 

178.3 99.2 -79.1 -44.4% 

  إيرادات استثمارات
 

11.8 14.8 3.0 25.4% 

  نفقات التمويل 
 

-102.2 -104.0 -1.8 -1.8% 

  إيرادات أخرى/املصروفات والزكاة
 

-1.3 -4.1 -2.8 -215.4% 

  صافي الدخل للمجموعة 
 

86.7 5.9 -80.8 -93.2% 

  امللكية غير املسيطرة حقوق 
 

32.0 2.0 -30.0 -93.8% 

  صافي الدخل 
 

54.7 3.9 -50.8 -92.9% 

 *باستثناء إيرادات وتكاليف اإلنشاءات املحاسبية

 أبرز اإلنجازات التشغيلية 

 

 الحاويات  ومحطاتاملوانئ 

الحاوياتاملوانئ  أعمال قطاع  ى حجم  تعاف الثاني    ومحطات  الربع  أن  في  نتيجة الضطرابات سل بعد  األول  الربع  في  العاملية انخفضت  التوريد  سل 

إلى إمكانية حدوث مزيد من التحسن خلل    الكمياتيشير هذا االرتفاع في  و في الصين.  كورونا  انتشار جائحة  تجارية الناتجة عن  ال  وعواقب القيود

. ونتيجة لذلك، بلغت 2022% مقارنة بالربع األول من عام  3.5ني بنسبة  . تحسن إجمالي أحجام التداول للربع الثا2022النصف الثاني من العام  

 2022ريال سعودي املسجلة في الربع األول من العام    156.4مليون ريال سعودي مقارنة بـ    165.7  الحاليإيرادات الربع الثاني من العام  
َ
  ، مسجلة

 . 2021مقارنة بالربع الثاني من العام  %14.1%. أظهرت اإليرادات انخفاًضا بنسبة 6.0زيادة بنسبة  بذلك

 

 ألف حاوية قياسية 

الربع  

22الثاني   

 مقارنة ب  مقارنة ب 

الربع  

21الثاني   

الربع  

22األول   

 %5.8 %10.0- 257 الحاويات الواردة والصادرة 

 %2.1 %7.3- 431 حاويات املسافنة 

 %3.5 %8.3- 688 الحجم اإلجمالي 

 

71 63 65 66 67
54 49 48 43 46
68 53 47 48 53

193 165 159 157 166

55.2%
48.6%

49.4% 50.4% 49.1%

21الربع الثاني  21الربع الثالث  21الربع الرابع  22الربع األول  22الربع الثاني 

اإليرادات وهامش إجمالي الربح

الحاويات الواردة والصادرة  حاويات املسافنة

خدمات الفحص الجمركي هامش إجمالي الربح
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 والخدمات اللوجستيةاملستودعات 

تحسن هامش الربح اإلجمالي و  .  2022مقارنة بالربع األول من العام    2022إيرادات املجمعات اللوجستية والخدمات للربع الثاني من العام    استقرت

على الرغم من االنخفاض في إشغال الساحات املفتوحة ، و  .  2022% في الربع الثاني من العام  44.6إلى    2022% في الربع األول من العام  43.2من  

 استقرار   نتج عنهمما  فقد تحسن متوسط املعدالت،  
ً
سيسكو تخطط لزيادة سعة املستودعات شركة  في األداء العام للقطاع. ومن الجدير بالذكر أن    ا

 ساهمة القطاع اإلجمالية في إيرادات املجموعة. مما سيزيد من م ،بنهاية هذا العام

 

الربع الثاني   اإلشغال  

22 

 مقارنة ب مقارنة ب

الربع الثاني  

21 

الربع األول  

22 

 %28.2- %5.7- %50.0 الساحات املفتوحة 

 - %1.0 %100.0 املستودعات 

 

 

 

 قطاع أنظمة املياه 

ملدة شهرين في الربع األول    ةكنداس  محطة بعد تأثره بانخفاض مؤقت في إنتاج    2022قوًيا في الربع الثاني من العام املياه اداًء  أنظمة    قطاع   شهد أداء

مليين متر مكعب في الربع الثاني من   4  مستوى ال  تجاوز يلاإلنتاج  حجم  عودة  ، تم  ةاإلنتاج في كنداس  اضطرابات  كافةمع حل  و .  2022  عامالمن  

  2022عام  
ً
  ، مسجل

ً
مليون ريال سعودي،    25.4،  2022سجلت إيرادات الربع الثاني من العام  كما  % مقارنة بالربع السابق.  40.8بنسبة  بذلك ارتفاعا

 ه من العام املاض ي. الربع نفس على نفس مستوى ، بينما ظلت 2022% مقارنة بالربع األول من العام 50.3بتحسن قدره 

 

 

الربع الثاني   متر مكعب 

22 

 مقارنة ب مقارنة ب

الربع الثاني  

21 

الربع األول  

22 

  %5.6  %20.6- 281 رابغ )الف م3(

 %44.0 %3.6 4.1 كنداسة )مليون م3(

 الحجم اإلجمالي 

 )مليون م3(
4.4 

1.6% 40.8% 

 

 

 - انتهى  -
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21الربع الثاني  21الربع الثالث  21الربع الرابع  22الربع األول  22الربع الثاني 

اإليرادات وهامش إجمالي الربح

إيجار األراض ي  إيجار املستودعات

الخدمات هامش إجمالي الربح
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21الربع الثاني  21الربع الثالث  21الربع الرابع  22الربع األول  22الربع الثاني 

اإليرادات وهامش إجمالي الربح

توزيع أخرى  هامش إجمالي الربح
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 للتواصل 

 

 املستثمرينعالقات 

 

 ir@sisco.com.sa البريد اإللكتروني: 

 

 

 

 

 التواصل اإلعالمي  

 راهول رافيسانكار 

 rahul.ravisankar@teneo.comالبريد اإللكتروني:  

 3833 170 56 971+ :الهاتف 

 

بذة عن "سيسكو " 
ُ
 ن

 

الشــركة الســعودية للخدمات الصــناعية )"ســيســكو"( تي شــركة اســتثمارية قابضــة تمتلك محفظة متنوعة من األصــول الفريدة التي تتضــمن املوانئ 

ـــــركة في العام  ـــــت الشــ ـــــســ ـــــتية وأنظمة املياه. وتأســ ـــــدير في وتي أول مطور من القطاع الخاص ملنطقة   1988ومجمعات الخدمات اللوجســ إعادة التصــ

 يزيد عن    7اململكة العربية الســــعودية. وتشــــتمل محفظة "ســــيســــكو" على  
ً
   3000شــــركات تابعة وزميلة، تضــــم فريقا

ً
. وتقدم "ســــيســــكو" دعما

ً
موظفا

 لشركاتها التابعة مع نهج استثماري واضح وطويل األجل من أجل الوصول الى أفضل فرص النمو.
ً
 استراتيجيا

 

 ع املحللين املاليين ومراجعة أداء الشركة االتصال الهاتفي م

ثاني و استضافة خبراء في التحليل املالي للحديث عن النتائج املالية للشركة عن الربع    تعتزم الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو"( 

ملعرفة املزيد حول تفاصيل االتصال   .2022أغسطس  [  16[[ مساًء بتوقيت السعودية بتاريخ  15:00في تمام الساعة ]  2022من العام    النصف األول 

وسُينشر هذا العرض للنتائج املالية على موقع الشركة في الوقت املناسب:  .  ir@sisco.com.sa  الهاتفي، يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني

]http://www.sisco.com.sa/poverview.php ] 
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