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هذا العام، أظهرت “سيســكو” 
قدرتهــا علــى تحقيق أهدافها 

واســتراتجيتها مدعومــة باألداء 
المالــي القــوي والتخطيط 
االســتراتيجي، حيــث أطلقنا 
اســتراتيجيتنا التــي تركز على 

تســريع وتيرة االســتثمار من خالل 
تخصيــص رأس المــال المنضبط 

على اســتثمارات مســتدامة ذات 
عوائــد عالية.

هــذا التوجه االســتراتيجي الجديد، 
الــذي يتماشــى تماًمــا مع رؤية 

المملكة 2030، يســهم في 
تشــكيل “سيســكو”، كشركة 

اســتثمارية متكاملة واســتراتيجية 
تخلــق قيمــة مميزة ودائمة 

لمساهميها.
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تقــريـــر مــوجــز 
 بصــدد تســريـع وتيــرة 

االستثمــار ومضـاعفــة النمــو
تتبوأ “سيســكو” موقعًا رائًدا بين ُكبرى الشــركات لالســتثمارات االســتراتيجية في 

المملكة العربية الســعودية وُتنفذ مشــروعات البينة التحتية العمالقة في القطاعات 
الرئيســية الثالث الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات اللوجســتية والصناعية، 

وأنظمة المياه، وقد حققت ســجاًل مشــهوًدا من النمو المســتمر واإليرادات المجزية 
المســتدامة للمساهمين.

بصفتنا شركة رائدة في قطاعات األعمال التي نتميز بها، فإننا نهدف 
إلى بناء مجموعة من الشركات الناجحة ورائدة في مجاالتها. نحن 

نستثمر خبراتنا الواسعة في أسواقنا الحالية، لتقليل المخاطر إلى الحد 

األدنى بينما نواصل تطوير محفظتنا من خالل االستثمار وعمليات 
االستحواذ المدروسة، والذي ساعدنا على بناء مجموعة من الشركات 

الناجحة والرائدة في مختلف المجاالت. 

 قطاع الموانئ
ومحطات الحاويات

 قطاع الخدمات
اللوجستية والصناعية

 قطاع 
أنظمة المياه

 

 

 

محطة بوابة البحر األحمر هي 
أكبر محطة حاويات في المملكة 
ويتم تصنيفها بين أكبر محطات 

الحاويات في العالم 

يوفر قطاع اللوجستيات مجموعة 
متنوعة من الخدمات اللوجستية 

بدءًا من تطوير وتشغيل العقارات 
اللوجستية وصواًل إلى الخدمات 

اللوجستية للبتروكيميائيات 

من تحلية المياه إلى التوزيع 
والمعالجة، تقوم شركات سيسكو 

في قطاع المياه بدور رائد في 
خدمة المرافق الخاصة للقطاع 
الصناعي وغيره من القطاعات 

في المملكة العربية السعودية. 
و تتمتع سيسكو بوضع مثالي 

للمشاركة في مبادرات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص 

المتضمنة من خالل “رؤية المملكة 
.”2030

 محطة الحاويات 
 رقم 1 في المملكة 

تستحوذ على أكبر حصة 
سوقية في ميناء جدة 

أول مطور للمناطق 
اللوجستية في المملكة

شركة مميزة ورائدة 
في القطاع اللوجستي 

للبتروكيماويات

 أول محطة تحلية 
وتوزيع مياه للقطاع 

الخاص
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تنا
ؤي

أن تتبوأ المجموعة وشركاتها موقًعا رائدا ر
في مجال استثمارات البنية التحتية وتصبح 

الشريك األمثل في قطاعات الموانئ 
والخدمات اللوجستية وأنظمة المياه في 

تناالمملكة العربية السعودية.
سال

أن نكــون الشــريك األمثــل للجهــات الحكوميــة ر
 وشــركات القطــاع الخــاص مــن خالل بناء 

 شــراكٍة راســخة طويلة األجل واالســتثمار 
 فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة الكبرى 

وتنميتهــا فــي القطاعــات الرئيســية الثالث، 
الموانــئ، والخدمــات اللوجســتية والصناعيــة، 

وأنظمــة المياه.

هدفنا
 االستثمار في مشاريع البنية التحتية الهادفة، وتحقيق 

عوائد استثمارية مجدية للمساهمين.

أهدافنا االستراتيجية

محفظة استثمارية 
متوازنة

تحسين مستوى 
السيولة النقدية

نهٍج منضبط في 
تخصيص رأس المال 

وإدارة المخاطر

عائد استثمار مرتفع 
ومستدام على 
المدى الطويل

 االستراتيجية
للحصول على 

معلومات إضافية 
حول استراتيجيتنا، 
انظر الصفحات 17

النموذج التشغيلي

االستثمار
بناء شركات 
 استراتيجية 

وتطوير األعمال

 اإلدارة 
والتوسع

 تحقيق 
القيمة

 نموذج العمل
للحصول على 

معلومات حول 
نموذج األعمال 
الخاص بنا ، انظر 

الصفحات 23

حالة االستثمار

 نموذج أعمال 
متنوع

 سجل ناجح من 
خالل استثمار 

رأس المال بكفاءة 
 وتحقيق قيمة 

مجزية للمساهمين

تركز محفظة أعمال 
المجموعة على 

أصول البنية التحتية 
الرئيسية التي تمثل 

عنصًرا هامًا في رؤية 
المملكة 2030

جذب وبناء شراكات 
استراتيجية طويلة 

األمد

 حالة االستثمار
للحصول على 

معلومات حول 
حالة االستثمار 

الخاصة بنا ، انظر 
الصفحات 13
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سيسكو في 2021
نظرة عامة على األداء المالي

*اإليرادات المعدلة ال تشمل إيرادات البناء
** األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الديون وصافي الدخل وإيرادات الطرح النهائي تستبعد تأثير 

العنصر غير المتكرر في عامي 2020 و 2021.

***

**

2020 2021

المبيعات وإيرادات
األعمال المعدلة

921.2861.6

921.2
+6.9%

2020 2021

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء المعدلة

497.9
447.3

497.9
+11.3%

2020 2021

صافي الربح
المعدل

6566.5

65.0
-2.3%

2020 2021

العائد على رأس
المال المعدل

13.4%
11.8%

13.4%
+13.6%

2020 2021

التدفق 
النقدي الحر

748.0

161.2

748.0
+364.0%

2020 2021

ربحية السهم 
المعدل

0.800.81

0.80
-2.3%
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موجز العام
يناير 

وقعت “سيسكو” وبعض مساهمي األقلية في شركة محطة 
بوابة البحر األحمر اتفاقية بيع وشراء لبيع حصة أسهم في 

شركة محطة بوابة البحر األحمر لصندوق االستثمارات العامة 
وشركة “كوسكو “ شيبينج بورت ليميتد

يوليو 
أكملت “سيسكو” بيع 21.2% من ملكيتها في شركة 

محطة بوابة البحر األحمر بالنسبة إلى إجمالي العائدات 
البالغة 556.5 مليون ريال سعودي والتي تمثل إجمالي 

قيمة حقوق ملكية شركة “محطة بوابة البحر الحمر” البالغة 
2.6 مليار ريال سعودي

أغسطس 
أعلنت “سيسكو” توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين 

بقيمة 0.4 ريال سعودي للسهم 

أعلنت “لوجي بوينت” زيادة الطاقة االستيعابية للمستودعات 
في منطقة اإليداع وإعادة التصدير سبتمبر

وقعت شركة توزيع 3 عقود مع الشركة السعودية 
لشراكات المياه، وتشمل التصميم والبناء والتشغيل 

والصيانة لألعمال في المحطات

أكتوبر 
وقعت “كنداسة” لخدمات المياه التابعة ل”سيسكو” عقًدا 

جديدا مدته 5 سنوات مع هيئة الموانئ السعودية )موانئ( 
لمواصلة تشغيل محطة التحلية في ميناء جدة اإلسالمي 

طبًقا لشروط جديدة 

“سيسكو” تطلق االستراتيجية جديدة التي تهدف إلى تسريع 
النمو وتعزيز ريادة المجموعة في القطاعات الرئيسية خالل 

الخمس سنوات القادمة

نوفمبر 
استحواذ شركة “لوجي بوينت” على مجموعة “إليت” من 

خالل شركتها جرين دوم لالستثمارات

ديسمبر
تماشيًا مع مبادرات الشركة في الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات، قامت “سيسكو” بالتعاون مع مراكز 
األندلسية للخدمات الطبية بتنظيم يوم طبي إلجراء فحص 

طبي مجاني لجميع الموظفين وعائالتهم والعاملين في مركز 
األعمال السعودي

تدرس “سيسكو” و “أميانتيت” عرض أسهم ملكية في الطرح 
المبدئي لالكتتاب العام لشركة توزيع في السوق السعودية 

الموازية )نمو(

نظــرة عــامـة
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تاريخنا في سطور
1988

 تأسست مجموعة “سيسكو” برأس 
2000مال قدره 59 مليون ريال سعودي

 أول شركة خاصة تطور منطقة إيداع وإعادة 
تصدير في المملكة )“لوجي بوينت”(

2001
 تأسيس محطة تحلية خاصة 
2006في المملكة )“كنداسة”( 

تأسيس شركة توزيع

2007
تأسيس شركة محطة بوابة البحر األحمر - أول محطة 
حاويات من إنشاء القطاع الخاص في المملكة
 2015 االستثمار في شركة “أس أي تالكي“ السعودية

تطوير شركة محطة بوابة البحر األحمر للمحطة 
الثانية في ميناء جدة اإلسالمي من 1.3 مليون 

لتصبح سعتها 1.6 مليون حاوية مكافئة

2017
االنتهاء من توسعة األرصفة البحرية لشركة محطة بوابة 
البحر األحمر وبتالي زيادة قدرتها االستيعابية من 1.8 
 مليون الى 2.5 مليون حاوية مكافئة

2019
شركة محطة بوابة البحر األحمر توقع عقد 

إسناد لمدة 30 عامًا لدمج وإعادة تطوير الجزء 
الشمالي من ميناء جدة اإلسالمي، لتصبح اكبر 

ميناء للحاويات في المملكة العربية السعودية
وقعت توزيع عقد بناء وتشغيل ونقل الملكية

لمدة 25 عامًا لمشروع المحطة المستقلة 
لمعالجة مياه الصرف الصحي في الطائف

2020 
أكملت شركة محطة البحر األحمر االستحواذ 
على محطة الحاويات الشمالية وبالتالي زيادة 
قدرتها االستيعابية من 2.5 مليون حاوية مكافئة 
الى 4 مليون حاوية مكافئة
حققت “سيسكو” أعلى صافي ربح في تاريخيها 
 بلغ 139.4 مليون ريال سعودي

2021
اكتسبت شركة محطة البحر األحمر شراكتين استراتيجيتين 

جديدتين مع “كوسكو” وصندوق االستثمارات العامة

وقعت توزيع مشاريع جديدة في أنحاء المملكة لخدمة منطقة 
جغرافية أكبر

أضافة “لوجي بوينت” خبرات عملية وإقليمه وذلك من خالل 
االستثمار في محفظتها

حققت “سيسكو” أعلى إيراد بقيمة 921.2 مليون ريال سعودي

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021
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 10 سنوات 
من التميز

معدل ارتفاع اإليرادات 

%10
معدل النمو السنوي المركب

الزيادة في توزيعات األرباح*

%22
معدل النمو السنوي المركب

العائد على حقوق الملكية

%24
معدل النمو السنوي المركب

صافي األصول 

%6
معدل النمو السنوي المركب

حجم االستثمار  

<1مليار  ريال سعودي
 6 عقود إمتياز 

تم توقيعها

* توزيعات األرباح ونمو محفظة األصول خالل آخر 5 سنوات

محطة بوابة البحر األحمر
 نمت من مرحلة تطوير البنية التحتية 

الى أكبر مشغل حاويات 

لوجي بوينت
أول مطور ومشغل للمناطق الخاصة في 

المملكة العربية السعودية 

س.أ تالكي
شركة رائدة للخدمات اللوجستية للصناعات 

البتروكيماوية في السوق

توزيع
شركة رائدة في توزيع المياه ومعالجة مياه 

الصرف الصحي
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 حـــالـــة 
االستثـمـــار

تمتلك “سيسكو” محفظًة متنوعة من االستثمارات في البنية التحتية والتي تضمن 
عائًدا مجزيًا ومستداًما على المدى الطويل. 

 نموذج أعمال متنوع 
لتقليل المخاطر

تركز محفظة أعمال المجموعة على أصول البنية التحتية 
الرئيسية والتي تمثل عنصًرا هاما في رؤية المملكة 2030.

تزاول شركات المجموعة نشاطها في األسواق بمهنية 
وجودة عالية، والتي بدورها تحد من المنافسة مما يفرض 

علينا امتالك كفاءاٍت وظيفية ذات خبرة عالية وسجٍل ناجٍح 
من إدارة االمتيازات طويلة األجل.

توقعات قوية بنمو طويل األجل
تلتزم المجموعة بتوسيع محفظة األعمال الرئيسية في األسواق التي تختارها بعناية 

من خالل عمليات االستحواذ ذات القيمة المتراكمة والتوسع الداخلي من خالل شركات 
المجموعة مع المحافظة على نهٍج منضبط في تخصيص رأس المال وإدارة المخاطر.

تتمتع محفظة “سيسكو” بأداء متميز ُيمكنها من االستفادة من االستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجستية المتوقع لها من تحفيز االستثمار وطرح فرص مجدية للنمو 

أمام المجموعة. 

توفير السيولة النقدية
تلتــزم المجموعــة بتطبيــق إطــاٍر مالــي مــدروٍس ومنضبط، 

وتســتطيع المجموعــة توليــد ســيولة نقديــة عاليــة من 
خــالل التركيــز علــى هامــش ربــح مرتفــع وإيرادات قوية من 

العمليــات التشــغيلية ومــن ثــمَّ تعيــد اســتثمارها لتحقيــق أرباح 
مجزيــٍة للمســاهمين. 

تحقق المجموعة تدفقًا نقدًيا قويًا من العمليات التشغيلية 
نتيجة للتركيز على دورة التشغيل الصافية وإتباع نهٍج 

مدروس في إدارة إيرادات جميع قطاعات األعمال.

وينتهــج مجلــس اإلدارة نموذًجــا تشــغيلًيا ناجًحــا إلدارة األصــول وإدارًة شــمولية للجوانب 
المالية، واســتراتيجية اســتحواٍذ مدروســة للمحافظة على القيمة الســوقية وتعزيز نمو 

المحفظة االســتثمارية.

وتحتــل الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات مكانًة بارزًة في اســتراتيجية 
أعمال المجموعة وعملياتها التشــغيلية ومشــروعات االســتثمار. 

10
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 سجل ناجح من استثمار رأس 
 المال بكفاءة وتحقيق قيمة 

مجزية للمساهمين 
تمتلك المجموعة سجاًل حافاًل بتحقيق عوائد استثمار عالية 

للمساهمين من خالل ُحسن إدارة تنفيذ االستراتيجية لنمٍو 
رأس المال واالستثمار في عقود االمتياز طويلة األجل.

سجل حافل من النمو الداخلي في األسواق االستراتيجية 
مصحوبًا بقدرة قوية على توفير سيولة نقدية. 

توزيعات األرباح المرحلية
تطبق المجموعة سياسة مستدامة ومرحلية لتوزيع األرباح 

النقدية لألسهم، حيث حافظت على التزامها بهذه السياسة 
خالل وباء كورونا المستجد بزيادة التوزيعات النقدية السنوية 

بنسبة %33.

ودفعت المجموعة توزيعات نقدية مرحلية لألسهم عن 
شهر نوفمبر 2021م بقيمة 0.4 ريال سعودي للسهم، 

وتم اإلعالن عن توزيعات نقدية في نهاية العام، وبإجمالي 
توزيعات أرباح إجمالية عن العام 2021م بواقع 0.8 ريال 

سعودي للسهم.

 موقع ريادي في السوق 
بفضل الكفاءات والقدرات

تتصدر معظم شركات االستثمار للمجموعة موقعًا ريادًيا 
في األسواق؛ فجميعها يتبوأ مراكز متقدمة من حيث الحصة 

السوقية في القطاعات التي تعمل فيه هذه الشركات. 

يتحقــق ذلــك بفضــل التركيز المســتمر على تعزيز حصتها 
الســوقية بالتوســع داخلًيا من خالل االســتثمار في األصول 

المجموعــة الحاليــة، وخارجًيــا من خالل عمليات االســتحواذ التي 
تحقق عائد اســتثمار عالي. وللمجموعة ســجل حافل وتاريٌخ 
طويل من االســتثمارات المســتمرة التي عززت مواقع ريادية 

لشــركات االســتثمار التابعة لها وحققت إيراداٍت مرتفعة لرأس 
المال المخصص.

سوف تواصل المجموعة تطوير مهاراتها المتخصصة المتنوعة 
مما يوفر لها قاعدًة لتوسيع محفظتها االستثمارية وتعزيز 

تواجدها في القطاعات الرئيسية وهم؛ قطاع الموانئ وقطاع 
الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع أنظمة المياه.

إطار فعال لمبادئ الحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات 

انطالًقا من نهج إدارة المحافظ على تعزيز الربحية مع أهداف 
التنمية المستدامة التي أقرتها األمم المتحدة، تحرص 

المجموعة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشركات في دورة االستثمار لتعزيز اإليرادات غير 

المالية التي تحققها محفظة األعمال للمساهمين، مما 
يمكننا من تحقيق اإلنجازات االجتماعية ومتابعتها وإعداد 
التقارير عنها بكفاءة وفاعلية باإلضافة إلى تحفيز مؤشرات 

األداء البيئي واالجتماعي والمؤسسي وربط نتائجها مباشرة 
بالمكافآت التنفيذية.

تعتبر الحوكمة الفعالة للشركات عنصرًا أساسيًا في الطريقة 
التي تدير بها شركة سيسكو وشركاتها االستثمارية أعمالها. 
وتفخر شركة سيسكو بأنها تتمتع بهيكل إداري متين ورائد 

لحوكمة الشركات يتم تطبيقه في جميع أقسام ودوائر 
المجموعة من أجل اإلدارة الفعالة لمحفظة أصول الشركة.

11

نظــرة عــامـة



 شركاؤنا االستراتيجيون 
محليًا وعالميًا

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

12



 شركاؤنا االستراتيجيون 
محليًا وعالميًا

نظــرة عــامـة

13



14

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

14



نظرة عامة على 
االستراتيجية

18كلمة مدير مجلس اإلدارة
20كلمة الرئيس التنفيذي

22النموذج التشغيلي
23استراتيجيتنا

28كلمة المدير المالي
30أهمية العالقة مع أصحاب المصلحة

32إستعراض محفظة اإلستثمار
48اإلستدامة

15

02

15

نظرة عامة على االستراتيجية



 كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

بصدد تسريع وتيرة االستثمار ومضاعفة النمو

في هذا العام أثبتت الشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” ومجموعة 
شركاتها، مرونتها وقدرتها على تجاوز تحديات البيئة التشغيلية وحققت نتائج مالية قوية.

وبفضــل اللــه تعالــى فقد أوفينا بما وعدنا 
به، وعززنا أعمالنا التجارية لتتصدر الشــركة 
في األســواق التي تســعى إليها من خالل 

المشــروعات العمالقة في القطاعات 
الرئيســية الثالث والتي تتبوأ فيها موقع 

الريادة، محققًة بذلك الرؤيا كشــركة متميزة 
لالســتثمارات االستراتيجية.

إضاءات على أحداث العام
كان العام 2021م عاًما محورًيا في مسيرة 

“سيسكو”، فقد اتخذنا عدد من القرارات 
المهمة وذلك لتعزيز األصول الرئيسية للشركة 

وتوفير السيولة المالية وتزويد المجموعة 
باألدوات الالزمة لمضاعفة النمو. وبفضل 
القاعدة االستراتيجية والمالية والتنظيمية 

القوية للمجموعة، أثبتت المجموعة قدرتها 
على المرونة والطموح لمواكبة هذه التغيرات 

– وهما صفتان نرتكز عليهما لتجاوز الصعاب 
وتعزيز األداء المالي – في وقت أعلنا فيه 

عن استراتيجيٍة جديدة للنمو والتوسع والتي 
تهدف غايتها إلى تحقيق نجاٍح مستدام من 
خالل مضاعفة االستثمارات وتوسيع التنوع.

وعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا 
المستمرة والتوقعات االقتصادية المتحفظة 

لالقتصاد الكلي، أكدت مجموعتنا قدرتها 
على التعامل مع التحديات بدرجٍة متوازنة من 
المرونة. فقد سجلت المجموعة نسبة عوائد 

هي األعلى في تاريخها وميزانية عمومية 
قوية مما سيوفر أساًسا متينا نستعين به في 

تحقيق األهداف االستراتيجية المستقبلية.

كما اتخذنا خطواٍت هامة خالل هذا العام 
لتحقيق األهداف بعيدة المدى الستراتيجية 

المجموعة الرامية إلى تحقيق أفضل قيمٍة 
من تسييل األصول الحالية بإتمام الصفقة 

االستراتيجية لبيع جزء محدد من حصة 
المجموعة في شركة محطة بوابة البحر 
األحمر خالل هذا العام. ولهذه الصفقة 

التاريخية أبعاٌد إيجابية أخرى حيث إنها 
تعزز مستقبل أحد أهم األصول المملوكة 

للمجموعة وذلك بالتحالف مع كبار 
المستثمرين االستراتيجيين وزيادة وفرة 

السيولة، لتوجهها المجموعة نحو تمويل 
التوسع في المشاريع المستقبلية.

النمو الواعد في السوق
انطالًقا من كونها شركًة قابضة لالستثمارات 
االستراتيجية، استكشفت المجموعة المواطن 

الواعدة للنمو في أعمالها لتعظيم سجل 
اإلنجازات ويشهد على ذلك اختيارها كشريٍك 
مميز يتمتع بالقدرة على جذب االستثمارات 

وتنميتها وتسييلها لتوظيفها في تطوير 
المشاريع الرئيسية للبنية التحتية التي تخدم 
التحول االقتصادي للمملكة وازدهارها مما 

ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030.

وسوف تخلق القطاعات الرئيسية التي تعمل 
فيها مجموعة “سيسكو” بإذن الله فرصًا 
واعدة للمجموعة بفضل ما تتميز به من 
قدرة على النمو وتوفير السيولة الالزمة، 

كما أن تسريع وتيرة التجارة والمبادرات 
الحكومية المطروحة حالًيا لخصخصة قطاع 

الموانئ واألصول البحرية والبرامج الحكومية 
الرئيسية التي تشكل استراتيجية النقل الوطني 
والخدمات اللوجستية سوف تخلق المزيد من 

الفرص الواعدة لتوسيع االستثمار.

ويعمل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع الموظفين دون كلٍل على تطبيق 

االستراتيجية الجديدة وتعزيز ريادة المجموعة 
للقطاعات التشغيلية الرئيسية التي تتواجد 

فيها الشركة.

استراتيجية 2022م 
والمستقبل

استثماًرا لموقعها الرائد في االستثمارات 
االستراتيجية بالمملكة العربية السعودية 

بفضل صدارتها في ثالث قطاعاٍت رئيسية 
واستراتيجية وهم؛ قطاع الموانئ وقطاع 

الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع 
أنظمة المياه، أطلقت “سيسكو” استراتيجيتها 

الجديدة التي تعتمد على محفظتها 
االستثمارية الحالية كقاعدة لتحقيق النمو 

والتنوع في المستقبل.

وسوف تحافظ المجموعة على تركيز جهودها 
في القطاعات الرئيسية الثالث مع التوجه 
بشكٍل خاص نحو تعزيز وجودها في قطاع 

الخدمات اللوجستية والذي يعتبر سريع 
النمو وخاصة الخدمات اللوجستية لسلسلة 
المبردات والخدمات اللوجستية المستقلة 

بهدف تطوير منصٍة متكاملة عبر تعزيز سلسلة 
القيمة المضافة للخدمات اللوجستية. 

16

عامر عبدالله علي رضا
رئيس مجلس اإلدارة

سجلت المجموعة نسبة عوائد هي 
األعلى في تاريخها وميزانية عمومية 

قوية مما سيوفر أساًسا متينا 
نستعين به في تحقيق األهداف 

““االستراتيجية المستقبلية.
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وتعتــزم المجموعــة مواصلــة تطوير قدرات 
الموجــودات الحالية وتعظيم االســتفادة 

مــن عمليــات الدمــج بينهــا، وتعزيز صدارتها 
مدفوعــًة بقوة التوســعات فــي العمليات 

خارجًيا وفرص االســتثمار المباشــر في األصول 
الحاليــة، وتحقيــق قيمــٍة مضافــة لمحفظتنا 

االســتثمارية من خالل المشــاركة القوية 
للمجموعــة بمكانتهــا كشــركة قابضة رائدة 

لالســتثمارات اللوجســتية لنحقق غايتنا 
بتحســين اإليــرادات ومضاعفتها.

وتهدف استراتيجية المجموعة إلى زيادة 
عوائدها بأكثر من الضعف خالل السنوات 

الخمس القادمة وإعادة تحقيق التوازن بين 
محفظة النفقات واإليرادات لزيادة العوائد 

وهامش الربح بما يحقق قيمة مجزية 
للمساهمين على المدى البعيد.

وقــد حددنــا عــددًا من الفرص االســتثمارية 
المســتقبلية الواعــدة والتــي تشــمل االســتثمار 

بحــرص فــي قطاعــات مكملــة ألعمالنــا على 
مــدار الفتــرة القادمــة والتــي تمتــد مــن 18 إلى 

24 شــهرًا بمخصصــات تتجــاوز 600 مليــون 
ريال ســعودي.

وســوف ُيعيد هذا التوجه االســتراتيجي الجديد 
تشــكيل “سيســكو” لتكون قادرة على مواكبة 

المســتقبل كشــركة قابضة لالســتثمارات 
االســتراتيجية المتكاملــة والمتنوعــة بما 

ُيمّكنهــا مــن تحقيــق طموحات النمو 
للمجموعــة والمســاهمة بقــوة في أهداف 

رؤيــة المملكة 2030.

غرس مبادئ الحوكمة 
الرشيدة وإدارة المخاطر

تواصل المجموعة بناء قدرات الحوكمة 
مستعينة بنظامها الرائد في الحوكمة بهدف 

دعم مسيرة النمو االستراتيجي المتسارعة. 
وتتشكل لجنة المراجعة من أعضاء من مجلس 

اإلدارة وخبراء خارجيين مستقلين ولجنة 
مستقلة لالستدامة وإدارة المخاطر تابعة 

للمجلس، حيث تقدم له المشورة في إصدار 
التوجيهات الالزمة إلى اإلدارة التنفيذية.

وتشكل إدارة الحوكمة والمخاطر عنصًرا 
أساسيًا من عناصر التحليل واتخاذ القرار فيما 
يتعلق باالستثمارات الواعدة لتحقيق عوائد 
مستدامة على المدى البعيد. وفي الوقت 
ذاته، تستمر شركات المجموعة في تطبيق 

أفضل الممارسات لتحقيق االلتزام بأعلى 
معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

إنجازات المجموعة في 
الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات
تلتزم المجموعة في أعمالها التزامًا تامًا 

بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات، والتي تحتل موقعًا هامًا بين 

المجاالت الرئيسية للشركات التابعة لمجموعة 
“سيسكو”. ويعتمد إطار االستدامة في 

المجموعة على الممارسات البيئية المسؤولة 
وتمكين الموظفين ودعم المجتمعات 

وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات بأفضل 
الممارسات العالمية.

واتخذت المجموعة خطواٍت هامة لدمج 
استراتيجية الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات في االستراتيجية 
المؤسسية للمجموعة وقد أصدر في عام 

2021م التقرير األول للمجموعة عن الحوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. 

وتنسجم سياسة المجموعة مع المعايير 
الدولية بما في ذلك المعايير التي أقرتها وزارة 
التجارة والصناعة ومعايير االستدامة الوطنية. 

كما أجرت المجموعة تعديالت على تقارير 
تقييم الموظفين بإضافة عناصر الحوكمة 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، مما 
يعزز من الموائمة بين المساءلة والحوافز التي 
تبرز أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات في كافة 
وحدات العمل بالمجموعة.

توزيعات األرباح
حققــت الشــركة بنهايــة عــام 2021م أرباًحــا 
نقديــة لألســهم بلغــت 0.8 ريال ســعودي 

للســهم ليبلــغ إجمالــي توزيعــات األربــاح عن 
العــام قيمــة 65.28 مليــون ريال ســعودي، 

وبذلــك ُيمثــل معــدل توزيــع األرباح نســبة 
 100% مــن صافــي الدخــل المعــدل في 

هــذا العام.

كما ندرك تماًما أهمية وضع سياسة متسقة 
لتوزيع أرباح األسهم ونفتخر بسجلنا التاريخي 

السابق في صرف األرباح للمساهمين بشكل 
دوري، ونؤمن أيضًا بأهمية تطبيق سياسة 

ُتحدث توازنا مستقرًا بين إعادة االستثمار 
في العمليات التشغيلية وتوزيعات األرباح 

للمساهمين مع تجنيب المجموعة الحاجة إلى 
طلب التمويل الخارجي قدر اإلمكان، بحيث 
تتمكن المجموعة من إعادة استثمار رأس 

المال بربحية عالية مع تحقيق قيمة طويلة 
األجل للمساهمين.

وخالل هذه الفترة التي اتسمت بالنمو، تبنت 
المجموعة سياسًة مرحلية لتوزيع أرباح نقدية 

مع مراعاة أال يتجاوز معدل توزيع األرباح 
65% من صافي الدخل خالل الثالث سنوات 

القادمة. وتوفر هذه السياسة للمجموعة 
القدرة على المرونة في إحداث توازٍن دقيق 

لتخصيص رأس المال بين إعادة االستثمار 
في الفرص التي ُتحقق األرباح وبين منح 

المساهمين أرباًحا مجدية بصورة مستدامة.

النظرة المستقبلية
سوف ُيعيد التوجه االستراتيجي الجديد 

لمجموعة “سيسكو” تشكيل مستقبلها لتكون 
قادرة على مواكبة المتغيرات بقدرتها كشركة 

لالستثمارات االستراتيجية المتكاملة والمتنوعة 
بما ُيسهم بقوة في رؤية المملكة 2030 وبما 

يحقق قيمًة عالية ودائمة للمساهمين.

ويحدونا تفاؤل كبير بمستقبل المجموعة 
على المدى المتوسط والبعيد. كما تضع 

االستراتيجية َلَبنات التشييد األساسية التي 
يرتكز عليها نمو مجموعتنا في المستقبل، 

وإننا على يقين بأن إيالء األولوية للنمو 
في مجال أعمالها مع التركيز على عمليات 
االندماج واالستحواذ وتعزيز هامش الربح 

سوف يخدم مجموعتنا بقدٍر كبير.

وقد نجحت المجموعة في المحافظة على 
مركزها المالي القوي بفضل فرق اإلدارة التي 

تتميز بالخبرة واالقتدار في كافة الشركات 
ووحدات العمل، ولدينا إيمان بأن أسواق 

البنية التحتية الذي نتواجد فيه سوف يشهد 
المزيد من فرص االستثمار المجزية.

شكر وتقدير
نيابة عن مجلس إدارة المجموعة، أود أن أعرب 

عن أسمى درجات الشكر واالمتنان لقيادة 
حكومة المملكة العربية السعودية على 

حكمتها ورؤيتها الرشيدة في تعزيز اقتصاد 
البالد وتوفير حياة آمنة مستقرة لكافة 

المواطنين والمقيمين.

كما أود أن أتوجه بالشكر لمساهمي 
المجموعة على ثقتهم ووالئهم، وأعرب عن 
بالغ تقديري للجهود الجبارة عن فريق اإلدارة 

التنفيذية وكافة الموظفين في مختلف 
مستويات العمل على تفانيهم خالل هذه 

الفترة المهمة في مسيرة المجموعة.

وما كان لنا أن نحقق ما حققناه وال أن 
ننفذ ما خططنا له إال بوالء وثقة مساهمي 
الشركة وجهود كافة أعضاء مجلس اإلدارة 

واللجان المنبثقة من المجلس واإلدارات 
التنفيذية للشركة وشركات المجموعة.

إن االستثمار في “سيسكو” هو استثمار في 
مستقبل واعد، وشكرًا على دوركم الفّعال 

في مسيرة المجموعة.
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 كلـمــة 
الرئيس التنفيذي

على عتبة االنطالق نحو النمو االستراتيجي

رغــم متغيــرات البيئــة االقتصادية التشــغيلية، 
نجحــت “سيســكو” فــي تجاوز التحديات 

لهــذا العــام، وحققــت نمًوا في اإليرادات، 
وحافظــت علــى التوقعــات اإليجابية ألداء 

المجموعة المســتقبلية.

وقد عززت المجموعة موقعها الريادي في 
القطاعات الرئيسية الثالث التي تتواجد فيها 

مدعومًة بسجلها الحافل باإلنجازات وقيمتها 
السوقية الفريدة واستراتيجيتها الجديدة 
خ  نحو التوسع في االستثمارات، مما رسَّ

للمجموعة قاعدة متينة ومرنة تنطلق منها 
مبادراتها وإنجازاتها في المستقبل.

انطالًقا من الزخم اإليجابي واألداء المالي 
القوي الذي حققته مجموعتنا على مدار 

سنواٍت عديدة، تمتلك “سيسكو” اإلمكانيات 
واألدوات الالزمة لتنفيذ استراتيجية النمو 
الجديدة مدفوعًة بقوة االستثمار والتنوع 

لدعم هويتنا المستقبلية كشركٍة قابضة رائدٍة 
في مجال االستثمارات االستراتيجية في 

القطاعات التي تزاول نشاطها فيها.

وتابعنــا هــذا العــام تطوير محفظة 
االســتثمارات وتنويعها بما يدعم شــركات 

المجموعــة ويضمــن تفــوق أدائها على 
المســتوى االســتراتيجي وســالمة العمليات 

التشــغيلية واستدامتها.

ومن خالل النشــاطات االســتراتيجية، واصلت 
المجموعــة أداء دورهــا الرئيســي في دعم 
أهــداف وطموحــات رؤيــة المملكة 2030. 

وجــاءت النتائــج واإلنجازات التــي حققتها 
“سيســكو” هــذا العــام تأكيًدا اللتزام 

المجموعــة بتوفيــر قيمــٍة أكبر للمســاهمين 
وجميــع أصحــاب المصلحة.

تحقيق النتائج
على الصعيد المالي، حققت “سيسكو” نموًا 

كبيرًا في العوائد بلغ 6.9% في 2021م 
بقيمة 921.2 مليون ريال سعودي )دون 
احتساب عوائد مشاريع البناء(، مدفوعًة 

بشكل رئيسي باألداء القوي لقطاعي الموانئ 
والخدمات اللوجستية على الرغم من استمرار 

الضغط على الطاقة االستيعابية لمحطات 
الحاويات في كافة موانئ المملكة.

وشــهد صافي دخل المجموعة )دون احتســاب 
الربــح مــن مصــادر الدخل غيــر المتكررة( انخفاضًا 

بنســبة 2.3% لتصــل إلــى 65 مليــون ريال 
ســعودي بما يتماشــى مع الزيادة الســنوية 

فــي إجمالــي األربــاح بنســبة 48.5% لتصل إلى 
446.4 مليون ريال ســعودي.

وجاءت النتائج المالية األخرى لمجموعتنا على 
نفس مستوى القوة فنمت األرباح تكلفة 
القروض والضرائب واإلهالك واستهالك 

الدين بنسبة 11.3% لتصل إلى 497.9 
مليون ريال سعودي في 2021م مقارنة 

بعام 2020م حيث كانت 447.3 ميلون ريال 
سعودي، وارتفعت أرباح السهم بعد التصحيح 

إلى 0.80 ريال سعوديريال سعوديدي في 
2021م مقارنة مع ما حققته في العام 

السابق بقيمة 0.81 ريال سعودي، وعززت 
المجموعة موازنتها العمومية ومستوى 

السيولة في 2021م مما أرسى قاعدة مالية 
قوية سيتم استثمارها في تحقيق أهداف 

التوسع االستراتيجي.

استعراض محفظة االستثمار
بالتدقيق في أداء محفظة استثمارات 

المجموعة على صعيد القطاعات الرئيسية 
الثالث التي تشمل قطاع الموانئ وقطاع 

الخدمات اللوجستية والصناعية وقطاع أنظمة 
المياه، نزداد يقيًنا بأن هذه الفترة كانت عاًما 

من النمو القوي واإلنجازات التي عززت مسيرة 
التوسع االستراتيجي للمجموعة.

ففي قطاع الموانئ ومحطات الحاويات، 
أظهرت استثمارات المجموعة قدًرا كبيرًا من 
المرونة في تجاوز تحديات السوق والتغلب 
على عقبات االستثمار في قطاع الموانئ 

داخل المملكة لتحقق النمو مع المحافظة 
على هامش ربٍح قوي.

كمــا نجحــت المجموعــة فــي إتمام صفقة 
البيع االســتراتيجي لجزء من حصتها في شــركة 

محطــة بوابــة البحر األحمر بنســبة %21.2 
والتــي حققــت قيمــة مالية ســنقوم بتوظيفها 

في تســريع وتيرة النمو في المســتقبل، 
وجاءت الشــراكة بين صندوق االســتثمارات 

العامة وشــركة “كوســكو شــيبينج بورت 
ليميتــد“ لتضيــف للمجموعــة قيمة اســتراتيجية 

بعيــدة المــدى وتعزز موقع شــركة محطة 
بوابة البحر األحمر كمشــغٍل رئيســي للموانئ 

إقليمًيــا وعالمًيا.

وبالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية 
والصناعية، حقق القطاع نمًوا في العوائد 

وهامش الربح بفضل زيادة الطلب على 
المستودعات نتيجًة لنمو قطاع التجارة 

اإللكترونية، فاستثمرت المجموعة في رفع 
الطاقة االستيعابية للمستودعات والقرى 

اللوجستية بما يعود على المجموعة بمزيد 
من العوائد واألرباح.

محمد بن محمد كمال المدرس
الرئيس التنفيذي

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021
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بالتدقيــق فــي أداء محفظــة اســتثمارات المجموعــة على 
صعيــد القطاعــات الرئيســية الثــالث التي تشــمل قطاع 

الموانــئ وقطــاع الخدمــات اللوجســتية والصناعية وقطاع 
أنظمــة الميــاه، نــزداد يقيًنــا بــأن هــذه الفترة كانت عاًما 

من النمو القوي واإلنجازات التي عززت مســيرة التوســع 
االســتراتيجي للمجموعة.

““
والتطور اآلخر الذي يستدعي االنتباه في 
قطاع الخدمات اللوجستية هو استحواذ 

شركة تابعة للمجموعة وهي شركة “لوجي 
بوينت” على مجموعة “إليت” من خالل أحد 

استثماراتها، وهو ما ينسجم مع أهدافنا 
االستراتيجية بتعزيز تواجد المجموعة في 
قطاع الخدمات اللوجستية. وبفضل هذه 

الصفقة ستتوسع “سيسكو” للوصول 
إلى مستويات عالية من خدمات الشحن 

والنقل البرية المتخصصة من خالل العمليات 
ومجموعة األصول في ُعمان، والبحرين، 

وقطر، واإلمارات والتي ُتدار من مركز شركة 
)“إليت”( الرئيسي في دبي.

وبالنسبة للعمليات في قطاع أنظمة المياه 
فقد عززت العمليات في هذا القطاع قاعدة 
عمالء المجموعة خالل العام الماضي وبدأت 

المجموعة العديد من المشروعات الجديدة 
في هذا القطاع. حيث توفر العقود التي 

حازت عليها في محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي المستقل قاعدًة قوية لتعزيز النمو 

في هذا المجال.

 وإجمااًل حصلت شركة توزيع على ثالثة 
مشاريع في محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي المستقلة والتي ستضخ المزيد من 

العوائد خالل السنوات القادمة وتمكن شركة 
توزيع من توسيع وتعزيز استثماراتها مع زيادة 
مستوى الخدمات المقدمة للمدن الصناعية 

في المملكة.

وحافظت شركة “كنداسة” على أدائها في 
ظل التحديات التي شهدتها بيئة األعمال 

خالل هذا العام مع تحقيق عوائد متناسقة 

لما حققته العام السابق. وتلتزم “كنداسة” 
بتعزيز تواجدها وتشارك بقوة في عقود 

التشغيل والصيانة وبرامج الشراكة مع القطاع 
الحكومي لكونها مشاريع ذات عائد متوازن.

وتعزيزًا لإلنجازات التي حققتها المجموعة في 
القطاعات الرئيسية الثالث وفي عملياتها 
التشغيلية، تواصل المجموعة تقديم دعم 
الحوكمة والدعم االستراتيجي والقانوني 
والمالي والتقني وتطوير العنصر البشري 

للشركات التابعة من خالل مركزها الرئيسي 
استنادًا إلى حجمها ومكانتها وعالقاتها 
الوطيدة بهدف رفع مستوى اإلنجاز بما 

يتوافق مع دورنا كشركٍة متكاملة قابضة 
لالستثمارات االستراتيجية.

إن مجموعتنا تملك كافة األدوات التي 
تمكنها من التوسع بما يتماشى مع توجهها 
واهتمامها االستراتيجي مدعومًة بما يتوفر 
لها من مصادر وقدرات تمكنها من تحديد 

وتقييم واغتنام الفرص التي تعزز مسيرة 
المجموعة وتسهم في تنوع عملياتها 

المستقبلية.

االستثمار من أجل النمو
إن رؤيتنا للمستقبل تنطلق من استراتيجيتنا 

الجديدة التي نبدأ معها عهًدا جديًدا من النمو 
بتنمية االستفادة من محفظة االستثمارات 

الحالية ووضع خطة ترمي لتعزيز الموقع 
الريادي للمجموعة في قطاعات األعمال.

وسوف تمكننا هذه االستراتيجية من بناء 
هيكل تشغيلي يتسم بالحيوية والنشاط 

والتحول إلى شركة تجمع بين القوة والمرونة 

قادرٍة على زيادة النمو واالستدامة، مع 
استمرارنا في االستفادة من األصول 

والقدرات اللوجستية لدعم شركات المجموعة 
وعملياتها التشغيلية، ومواصلة عمليات 

االستثمار بهدف التوسع الخارجي مع اغتنام 
فرص االستثمار المباشر الداخلية والعمليات 

ذات األصول الخفيفة لزيادة اإليرادات وتعزيز 
صدارة المجموعة.

وُتمكن هذه االستراتيجية مجموعة 
“سيسكو” من االستفادة من فرص االستثمار 

التي تصاحب مبادرة رؤية المملكة 2030 
والمشاركة في تحقيق أهدافها، وهي رؤيٌة 

تنسجم معها استراتيجية المجموعة وتتفانى 
في سبيل تحقيقها، حيث تتصل مجموعة 
“سيسكو” مع رؤية المملكة بالقطاعات 
التي تعمل بها وُتمثل أفاًقا واضحة تبشر 

بازدهار حقيبة االستثمارات وتحقق قيمٍة أكبر 
للمساهمين.

شكٌر وتقدير
كانت تحديات عام 2021م مؤثرة ولم يكن 

بوسع المجموعة تجاوزها إال بفضل الله 
سبحانه وتعالى أواًل ثم بثقة المساهمين 

والعاملين وأصحاب المصلحة بنا، فهم 
يستحقون منا كل تقدير على مثابرتهم 

وتفانيهم. ولذا أعرب عن بالغ شكري وتقديري 
لرئيس مجلس اإلدارة واألخوة الزمالء أعضاء 

المجلس وأعضاء اللجان التابعة وفريق اإلدارة 
التنفيذية وشركائنا والموظفين والمساهمين 

وأصحاب المصلحة. فبفضل جهودهم 
ودعمهم نضمن االستقرار والنمو لمجموعة 

“سيسكو” وشركاتها.
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أصول البنية التحتية 

 أنظمة الموانئ
المياه

 الخدمات
اللوجستية

االستراتيجية
وسائل تحقيق القيمة

تستثمر المجموعة رأس المال بهدف تحقيق 
قيمٍة طويلة األجل للمساهمين من خالل التوسع 

داخليٍا باالستثمار في األصول الحالية والتوسع 
خارجيٍا من خالل عمليات االستحواذ التي تعزز 

القيمة ألصحاب المصلحة. 

 وتتركز االستثمارات بشكل رئيسي 
 على العائد المعدل حسب 

 المخاطر ألننا نؤمن بأن هذه 
 العوائد تمثل محركًا قويًا 

لتعزيز القيمة.

تحقيق قيمة إضافية من خالل عمليات االستثمار 
 واالستحواذ، ومن خالل التدفق 

النقدي قوي.

لدينا سجل حافل في تطوير شراكات
استراتيجية طويلة األمد مع

شركاء األفضل في السوق
المحلي والدولي. 

 تعمل المجموعة من خالل
 شركات االستثمار التابعة للمجموعة

 لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، وعندما 
تقتضي مصلحة المجموعة تتخذ قراًرا بتسييل 

بعض األصول لعقد شراكات مع كبار المستثمرين 
االستراتيجيين مما يعزز توسع المجموعة مع 

تحقيق المزيد من القيمة واإليرادات للمساهمين.

وتنتهج المجموعة في إدارة
استثماراتها نظامًا ال مركزيًا مع توفير
الخبرة والتوجيه االستراتيجي من خالل
أعضاء مجلس اإلدارة وشبكة متنوعة من

رأس المال البشري وتطبيق إطار قوي
للحوكمة المؤسسية.

النموذج التشغيلي
تبني المجموعة القيمة السوقية باالستثمار في أصول البنية التحتية الرئيسية الواعدة 

بالنمو ولها توقعاٌت بتحقيق قيمة طويلة األجل.

أعمالنا الرئيسية
يضم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية الخبرة

مجموعة كبيرة من أفضل الكفاءات 
ويطبق أفضل الممارسات العالمية. 

تمتلك المجموعة سجاًل حافاًل في سجل ناجح
العمليات التشغيلية بمجموعٍة من 
اإلنجازات المشهود لها في تطوير 

وتعظيم قيمة مشاريع البنية التحتية 
الكبيرة بدرجات عالية من السالمة.

شراكات طويلة 
األجل

نجحت المجموعة في بناء العديد من 
الشركات مع أكبر كيانات االستثمارات 
االستراتيجية على المستوى الداخلي 

والخارجي،

 القنوات مفتوحة بين المجموعة 
وصانعي القرار ونتعاون معهم بشكل 

وثيق لالرتقاء بالقدرة التنافسية للوطن 
لتكون المملكة جاذبة لالستثمارات 

الكبرى. 

منهٌج مدروٌس 
في تخصيص 

رأس المال

تلتزم المجموعة بمنهج مدروس في 
تخصيص رأس المال مع التركيز على 

تحقيق قيمة طويلة األجل للمساهمين.

نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بما يتماشى نهج مميز
مع معايير الحوكمة العالمية.

مار

ستث
  احتضان     ا
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أصول البنية التحتية 

 أنظمة الموانئ
المياه

 الخدمات
اللوجستية

االستراتيجية
وسائل تحقيق القيمة

تستثمر المجموعة رأس المال بهدف تحقيق 
قيمٍة طويلة األجل للمساهمين من خالل التوسع 

داخليٍا باالستثمار في األصول الحالية والتوسع 
خارجيٍا من خالل عمليات االستحواذ التي تعزز 

القيمة ألصحاب المصلحة. 

 وتتركز االستثمارات بشكل رئيسي 
 على العائد المعدل حسب 

 المخاطر ألننا نؤمن بأن هذه 
 العوائد تمثل محركًا قويًا 

لتعزيز القيمة.

تحقيق قيمة إضافية من خالل عمليات االستثمار 
 واالستحواذ، ومن خالل التدفق 

النقدي قوي.

لدينا سجل حافل في تطوير شراكات
استراتيجية طويلة األمد مع

شركاء األفضل في السوق
المحلي والدولي. 

 تعمل المجموعة من خالل
 شركات االستثمار التابعة للمجموعة

 لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، وعندما 
تقتضي مصلحة المجموعة تتخذ قراًرا بتسييل 

بعض األصول لعقد شراكات مع كبار المستثمرين 
االستراتيجيين مما يعزز توسع المجموعة مع 

تحقيق المزيد من القيمة واإليرادات للمساهمين.

وتنتهج المجموعة في إدارة
استثماراتها نظامًا ال مركزيًا مع توفير
الخبرة والتوجيه االستراتيجي من خالل
أعضاء مجلس اإلدارة وشبكة متنوعة من

رأس المال البشري وتطبيق إطار قوي
للحوكمة المؤسسية.

األطراف التي تعود عليها القيمة
تتميز المجموعة بقاعدتها المتنوعة 

من المستثمرين على مستوى األفراد 
والمؤسسات،

بفضل سعيها الدائم لتحقيق قيمٍة 
مستدامة وطويلة األجل للمساهمين. 

المساهمون

تمتلك المجموعة شراكات وثيقة مع 
العديد من شركات االستثمار بهدف 

توفير الخبرة والدعم وتوفير وتمكينهم 
من النمو وتسخير إمكانياتهم لتحقيق 

أكبر استفادة ممكنة. 

شركات 
االستثمار

ترتبط المجموعة بشراكات هامة 
مع العديد من الشركاء، بهدف بناء 

شراكات مربحة للجميع لتحقيق قيمة 
أكبر طويلة األجل.

الشركاء

نحن نقدر مجتمعنا. وتستمر محفظة 
مشاريعنا في رد الجميل من خالل 

التواصل مع المجتمعات المحلية والتبرع 
للجمعيات الخيرية المختلفة.

المجتمعات

الموظفون هم أهم األصول التي 
تمتلكها المجموعة، لذا تدعم مسيرتهم 

المهنية ورفاهيتهم.

الموظفون

مار
ستث

  احتضان     ا
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استراتيجية المجموعة 
تركز استراتيجية المجموعة على التوسع في محفظة العمليات التشغيلية من خالل 

تنفيذ المشروعات االستثمارية واغتنام فرص االستثمارات الواعدة في القطاعات 
الرئيسية الثالث الموانئ ومحطات الخدمات اللوجستية والصناعية وأنظمة المياه.

وفي سبيل تحقيق أهدافها االستراتيجية، حددت المجموعة األسواق التي تتواجد فيها ووسائل تحقيق هذه األهداف، كما أن غايتنا األساسية هي 
زيادة عوائد المجموعة خالل السنوات الخمس القادمة بأكثر من الضعف، وإعادة توازن محفظة األعمال الرئيسية لزيادة عوائد المجموعة من قطاع 
الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه، مع السعي في ذات الوقت لتحسين هامش األرباح بما ُيحقق قيمة مستدامة طويلة األجل للمساهمين.

يز 
رك

الت
ق 

طا
ن

ية
يج

رات
ست

ال
ل

التركيز بشكل خاص على المملكة 
العربية السعودية باستثناء 

 االستثمارات التي نختارها بعناية 
في قطاع الموانئ

االستمرار في تحقيق إمكانيات 
االستثمارات الحالية الكاملة

استثمارات جديدة في الخدمات 
اللوجستية متعددة الوسائط

إيالء األولوية لنموذج األصول الخفيفة 
واالستثمار في الموجودات القائمة 

وعمليات االندماج واالستحواذ القيمة

يذ
نف

الت
ل 

سائ
و

منهج مدروٌس في 
تخصيص رأس المال 

وتحقيق الكفاءة

تنفيذ عمليات االستحواذ 
وإبرام الشراكات لتعظيم 
االستفادة من األصول 
الحالية واالستثمار في 

أصول جديدة

التركيز على هيكل 
تنظيمي يتسم 

بالسهولة والمرونة

 تعظيم االستفادة 
 الشراكات االستراتيجية 

دمج استثمارات جديدة 
ضمن شبكة سيسكو 
لتحقيق نطاق أوسع

التركيز على إعادة 
االستثمار من أجل 

النمو

ف
دا

أله
زيادة عوائد المجموعة بأكثر من الضعف خالل السنوات الخمس القادمةا

تحقيق إجمالي إيرادات للمساهمين بنسبة تتجاوز 10% سنويًا
التوازن في محفظة االستثمارات من قطاعات الخدمات اللوجستية وأنظمة 

المياه لتصل حصتها في صافي الدخل إلى %50
توزيعات أرباح نقدية لألسهم تكون سنوية ومستدامة

تحقيق قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة
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ي
حال

مشغل موانئ 	 ال
أحادية في ميناء 

جدة اإلسالمي
أكبر محطة حاويات	 

التركيز على منشآت 	 
الخدمات اللوجستية

نموذج األصول 	 
الثابتة

محطات تحلية 	 
مستقلة

اغتنام فرص 	 
االندماج السانحة

بل
تق

س
لم

ا

مشغل موانئ متعدد	 
تنوع فئات الشحن	 
عقود إسناد جديدة	 
تعزيز ريادة المجموعة 	 

في األسواق

التوسع في الخدمات 	 
اللوجستية 

توسيع العقارات 	 
اللوجستية

االستفادة من التجارة 	 
اإللكترونية الواعدة

أنظمة متكاملة في 	 
قطاع المياه

التوسع في 	 
أعمال االستثمار 

لتعزيز الموقع 
الريادي للمجموعة 

باألسواق

خطة عمل استراتيجيتنا
جرين دوم

التوسع في الخدمات اللوجستية

تشكل عمليات 
االستحواذ جزًءا مهًما من 

استراتيجيتنا االستثمارية 
وطريقة رئيسية لبناء 

محفظتنا االستثمارية 
في القطاع اللوجستي 

لتحسين عوائده.

التوجه االستراتيجي لمجموعة سيسكو

 قطاع 
الموانئ

قطاع الخدمات 
اللوجستية

 قطاع 
أنظمة المياه 

في نوفمبر 2021م، استحوذت “لوجي بوينت” 
التابعة لشركة “سيسكو” على مجموعة “إليت” 
من خالل شركة جرين دوم لالستثمار المملوكة 

لها بنسبة 31.7% بقيمة إجمالية قدرها 157 
مليون درهم إماراتي.

تأسست “إليت” في عام 2000 كمزود للحلول 
الوجستية ووسعت من تواجدها وشبكتها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهي 

شركة رائدة في تقديم حلول الشحن البري 
والبريد السريع المتكاملة. لديها أكثر من 1,000 

موظف و 600 شاحنة و 9,290 متر مربع 
)100,000 قدم مربع( من سعة المستودعات.

يمنح هذا االستحواذ “سيسكو” و ”لوجي 
بوينت” إضافة المزيد من الخدمات اللوجستية 
النوعية مثل شحن بري وخدمات البريد السريع،

من خالل منظومة العمليات واألصول في كل 
من عمان والبحرين وقطر واإلمارات العربية 

المتحدة، ومركزها اإلقليمي في دبي.

تتماشى الصفقة مع استراتيجية “سيسكو” 
للخمس سنوات القادمة والتي تهدف إلى 

توسيع وجودها في الخدمات اللوجستية مع 
التركيز على نموذج األصول الخفيفة لتوفير حل 

شامل لقطاع التجارة اإللكترونية.

المالمح الرئيسية للمعاملة
تأسيس أعمال لوجستية ذات ربحية قوية	 
فرصه لتحفيز وتسريع وتيرة النمو 	 
التناغم مع أهداف محفظة “سيسكو” 	 
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خطة عمل استراتيجيتنا
النمو العضوي

تطورات شركة محطة بوابة البحر األحمر
وقعت شركة محطة بوابة البحر األحمر اتفاقية جديدة لمدة 30 

عاًما مع هيئة الموانئ السعودية )مواني( لالستحواذ على محطة 
الحاويات الشمالية المجاورة وبالتالي، تم تخفيض عدد المشغلين من 
ثالث محطات إلى محطتين لمناولة الحاويات، وسوف تستثمر شركة 

محطة بوابة البحر األحمر حوالي 1 مليار ريال سعودي لتطوير البنية 
التحتية لمحطة الحاويات.

وخالل عام 2021م، وعلى الرغم من الصعوبات التشغيلية، حققت 
شركة محطة بوابة البحر األحمر تقدًما من خالل االستحواذ على 
القسم الشمالي من ميناء جدة اإلسالمي، بعد استحواذ الشركة 

على المحطة الجديدة أصبحت شركة محطة بوابة البحر األحمر أكبر 
مشغل للموانئ في المملكة بسعة متوقعة تبلغ 5.2 مليون حاوية 

مكافئة خالل عام 2022.

ستكون المحطة الجديدة أكبر بوابة لوجستية ومحطة حاويات في 
المملكة، حيث يدعم هذا التوسع االستراتيجي استراتيجية شركة 

محطة بوابة البحر األحمر لتصبح مشغل الموانئ الرائد في المملكة 
العربية السعودية والذي تماشى مع أهداف رؤية 2030.

المنافع
كان االمتياز عالمة فارقة رئيسية تمكن شركة “محطة بوابة البحر 

األحمر” من أن تصبح أكبر محطة حاويات في المملكة العربية 
السعودية ومؤهلة لتكون مساهمًا رئيسيًا في “رؤية 2030”.

 زيادة السعة 
من 2.5 مليون 

إلى 5.2 مليون حاوية

إمكانات نمو كبيرة
 وقدرة على

زيادة 
الحصة السوقية

حصتها السوقية في ميناء 
جدة االسالمي

اكثر من 60%  خلق القيمة 
للمساهمين

بيع حصة في شركة محطة بوابة البحر الحمر
أكملت “سيسكو” صفقة لبيع 21.2% من ملكيتها في شركة محطة 
بوابة البحر األحمر إلى صندوق االستثمارات العامة السعودي وشركة 

“كوسكو “ شيبينج بورت ليميتد. حيت تم تقييم الشركة بقيمة 2.6 
مليار ريال سعودي وكانت حصه “سيسكو” الصافية من العملية 

556.5 مليون ريال سعودي.

فلسفة المجموعة وراء هذه الصفقة
يتمتع الشركاء الجدد في شركة محطة بوابة البحر األحمر وهما 

صندوق االستثمارات العامة ومجموعة “كوسكو “ بموقع ريادي من 
شأنه أن يضيف قيمًة كبيرة إلى أعمال الشركة ، ويعود انضمامهما 

بشكل غير مباشر بالفائدة على محفظة األعمال الرئيسية لمجموعة 
“سيسكو” في الموانئ ومشاريع البنية التحتية. كما سوف يستفيد 

المساهمون من الشراكة طويلة األجل مع أكبر شركة من شركات 
الشحن وأسرعها نموا ومع التحالف مع ميناء جدة اإلسالمي.

الشراكة االستراتيجية مع صندوق االستثمارات العامة أحد أكبر 
صناديق الثروة السيادية في العالم والمحرك االقتصادي لرؤية 

المملكة 2030 وخاصة في ظل ما يملكه من استراتيجية واضحة 
لتعزيز تنوع اقتصاد المملكة وهدفه بأن يكون الشريك االستثماري 

األفضل في العالم.
منحت الصفقة القدرة لشركة محطة بوابة البحر األحمر على النمو 

لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للخدمات اللوجستية والذي يدعم 
مهمة صندوق االستثمارات العامة في فتح الباب أمام الفرص 

االقتصادية في كافة أنحاء المملكة وتوفير رأس المال لدعم 
القطاعات الناشئة الواعدة بتحقيق نمو طويل األجل.

نتائج الصفقة
 تدفقات نقدية كبيرة 

لشركة سيسكو إلعادة 
استخدامها

وزيادة المحفظة والقيمة 
للمساهمين

 إيرادات 
على االستثمار بلغت

%250
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نتائج الصفقة
 تدفقات نقدية كبيرة 

لشركة سيسكو إلعادة 
استخدامها

وزيادة المحفظة والقيمة 
للمساهمين

 إيرادات 
على االستثمار بلغت

%250
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 كلـمـــة 
المدير المالي

خالل عام 2021م حققت “سيسكو” 
أداًء ماليًا قويًا مدعومًا بتدفقات النقد 

المرتفعة، وعززت المجموعة موازنتها 
العمومية وزادت من نشاطات االستثمار 

بما يتماشى مع التوجه االستراتيجي بتسريع 
 وتيرة النمو وزيادة التنوع.

محمود حسين
المدير المالي حافظت “سيسكو” على تركيزها االستراتيجي 

ونجحت في تجاوز تحديات السوق وتأثير وباء 
فيروس كورونا المستجد لتخرج من هذه 

المرحلة بنتائج قوية. وقد أسرعت المجموعة 
في استجابتها لمواجهة التحديات واغتنام 

الفرص الواعدة التي تحقق ربحية عالية وتعزز 
من قدرات الشركة في مجال االستثمار 

استعدادًا للمشاريع االستثمارية في المستقبل 
كما تعزز الميزانية العمومية للمجموعة. 

أبرز مؤشرات األداء
سجلت المجموعة أداًء قياسيًا وصافي دخل 

قوي على الرغم من الصعوبات التشغيلية 
المجموعة، ال سيما خالل النصف الثاني من 
عام 2021م، مما يعكس مرونة إدارة أصولنا 

واالستجابة السريعة لظروف السوق المتغيرة.

بلغ إجمالي عوائد المجموعة لهذا العام 
921.2 مليون ريال سعودي بزيادة %6.9 

مقارنًة بعام 2020م مدفوعًة بشكل أساسي 
بأداء المجموعة القوي في قطاع الموانئ 
والمحطات الحاويات التي زادت اإليرادات 

بنسبة %5.8.

ارتفع إجمالي الربح ليصل إلى 446.5 
مليون ريال سعودي بزيادة تعادل %5.4 

بينما انخفض إجمالي هامش األرباح بنسبة 
طفيفة لم تتجاوز 0.7% كرد فعل بشكل 

أساسي النخفاض حجم مناولة الحاويات في 
قطاع الموانئ خالل النصف الثاني من عام 
2021م وزيادة التكاليف المباشرة. وبإتباع 

نهٍج مدروس في إدارة التكاليف تمكنت 
المجموعة من زيادة الربح التشغيلي المعدل 

ليصل إلى 286.6 مليون ريال سعودي بنسبة 
11.8% في نهاية العام.

بينما ارتفعت مصروفات التمويل من 165 
مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 
203.5 مليون ريال سعودي في 2021م 

نتيجة لتأثير تكاليف التمويل على مدار العام 
المرتبطة برسملة التكاليف المتغيرة والثابتة.

انخفضت اإليرادات األخرى بمقدار 83% حيث 
تضمن عام 2020م عكس المخصصات البالغة 

86 مليون ريال سعودي.

ارتفع دخل االستثمار خالل العام مدفوعًا 
بتحسن أداء الشركات.

انخفض صافي الدخل المعلن بمقدار %58.5، 
متأثًرا بانخفاض الهوامش، والتكاليف غير 
المتكررة البالغة 7.1 مليون ريال سعودي 
وتأثير انخفض حصة “سيسكو” من صافي 

دخل محطة بوابة البحر األحمر خالل النصف 
الثاني من عام 2021م. 

وانخفــض صافــي الدخل المعدل وحســاب 
الدخــل مــن الصفقــات غيــر االعتياديــة بقيمة 

65 مليون ريال ســعودي بنســبة %2.30. 
بمــا يعــادل ربحــا للســهم بقيمــة 0.80 ريال 

ســعودي مقارنة ريال ســعودي للســهم 0.81 
فــي عام 2020م.

نسبة التغير %20212020مليون ريال سعودي

9218626.9اإليرادات )باستثناء إيرادات اإلنشاء(

8.4)438()475(تكاليف اإليرادات )باستثناء تكاليف اإلنشاء(*

4464245.2اجمالي الربح 

مصروفات بيع وتوزيع ، ومصروفات 
عمومية وادارية 

)168()168(–

2782568.6الدخل التشغيلي 

53.4)133()204(صافي تكاليف التمويل 

24229.1حصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة 

)83.0(1588ايرادات اخرى 

12.5)16()18(الزكاة وضريبة الدخل 

)56.2(95217صافي الربح للمجموعة

)52.6()78()37(حقوق االقلية 

)58.3(58139صافي الربح 

* اإليرادات وتكاليف اإليرادات ال تشمل إيرادات اإلنشاء
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20212020مليون ريال سعودي

57.9139.4صافي الدخل المعلن للشركة األم

تعديالت لمرة واحدة:

)31.9(–المعيار الدولي التاسع )9( تعديل القرض

)75.2(–عكس مخصص تكاليف استبدال األصول

)8.0()4.6(عكس مخصص الزكاة

11.7تكاليف لمرة واحدة

)115.1(7.1مجموع التعديالت

)72.9(7.1أثر التعديالت على صافي دخل “سيسكو” 

65.066.5صافي الدخل المعدل للشركة األم

المركز المالي
بلغ صافي األصول الموحدة في 31 ديسمبر، 

2021م 2,296 مليون ريال سعودي بزيادة 
قدرها 586.8 مليون ريال سعودي مقارنة 
بالعام السابق، وذلك بفضل األرباح وزيادة 

السيولة التي تحققت بعد بيع جزء من حصة 
شركة محطة بوابة البحر األحمر.

شهدت الشركة بنهاية العام تدفقات نقدية 
مرتفعة حيث زادت بنسبة 364% لتبلغ 748 

مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق 
حيث بلغت 161.2 مليون ريال سعودي، 

مدعومة باألداء التشغيلي القوي في كافة 
القطاعات التشغيلية وارتفاع السيولة النقدية 

على مستوى المجموعة.

كما تحسن صافي الدين دون احتساب 
االلتزامات اإليجارية طبقًا لمعيار المحاسبة 

الدولي 16 تحسنًا كبيرًا ليصل المبلغ الصافي 
إلى 119.6 مليون ريال سعودي )صافي 

الدخل دون احتساب االلتزامات اإليجارية طبقًا 
لمعاير المحاسبة العالمي 16 كما هي في 31 
ديسمبر، 2020م 456.9 مليون ريال سعودي 
بما يعكس عائدات صفقة شركة محطة بوابة 

البحر األحمر: وتحسن التدفقات النقدية في 
شركات االستثمار في المحفظة الرئيسية.

وتؤمن اإلدارة بأن المجموعة تمتلك القوة 
المالية وموارد رأس المال التي تدعم تنفيذ 
خططها االستراتيجية التي يضعها مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية بالتركيز الدائم على 
نمو االستثمار وتوسيع العمليات التشغيلية 

في القطاعات الرئيسية من خالل التخصيص 
المنضبط والمدروس لرأس المال.

نشاط االستثمارات
تمكنت “سيســكو” في يوليو 2021م من 
اســتكمال بيع 21.2% من أســهم “شــركة 

محطــة بوابــة البحر األحمر المحدودة” 
لصندوق االســتثمارات العامة و“كوســكو” 
بقيمة 556.5 مليون ريال ســعودي، وبلغ 

صافــي التدفــق النقــدي للمجموعة بعد خصم 
تكاليف الصفقة 545.5 مليون ريال ســعودي. 

انعكــس تأثيــر المعاملــة في حقوق ملكية 
المجموعــة دون أي تأثيــر علــى بيان الدخل. 

حققت شــركة “سيســكو” 302.5 مليون ريال 
ســعودي كعائد على االســتثمار. يراجع مجلس 
اإلدارة باســتمرار خطط اســتثمار العائدات من 
الصفقة مع الحفاظ على الهدف األساســي 

المتمثل في تعزيز قيمة أســهم الشــركة.

وفي نوفمبر استحوذت شركة “لوجي بوينت” 
على 100% من رأس المال لمجموعة )“إليت”( 

من خالل شركة جرين دوم لالستثمارات 
المحدودة والتي تمتلك فيها شركة “لوجي 
بوينت” بنسبة 31.7%، مما يؤكد على نهج 
المجموعة في التوسع من خالل االستثمار 

بمحفظة قطاع الخدمات اللوجستية. 

وخالل العام نفذت المجموعة الكثير من 
المشروعات االستثمارية والعمليات التشغيلية 

التي اشتملت على مجموعة متنوعة من 
فرص االستثمار الجديدة الواعدة. وتركز 

المجموعة على تحقيق توازن بين المخاطر 
واإليرادات مع التريث والتحلي بالحكمة 

في متابعة الفرص وتعقبها بما يعزز 
محفظة االستثمارات ويحقق قيمة مجزية 

للمساهمين. 

توزيع األرباح
لدينا سياسة توزيع أرباح تراعي كل من الربحية 

ومستوى التوفر النقدي، المستمد من 
االحتياطيات القابلة للتوزيع للشركة، والتي 

تنشأ بشكل أساسي من توزيعات األرباح 
المستلمة من الشركات التابعة.

بالنسبة لعام 2021م، أوصى مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح قدرها 0.8 ريال سعودي للسهم، 

مع المحافظة على نفس قيمة التوزيع 
المعلنة في عام 2020م على الرغم من 

انخفاض صافي الدخل المعدل. 

التوقعات لعام 2022
تمتلك “سيسكو” كافة الموارد والمصادر التي 

تحقق لها القدرة على األداء المرن وإحداث 
تنوع متميز في محفظتها االستثمارية، حيث 
يتوفر لديها كمًا قيمًا من السيولة لمواصلة 

االستثمار من خالل التوسع داخليًا باالستثمار 
في األصول الحالية والتوسع خارجيًا من خالل 
عمليات االستحواذ التي تحقق قيمة متراكمة 

لصالح المحفظة الرئيسية. وسوف تستمر 
المجموعة في التزامها بتطبيق االستراتيجية 

الجديدة التي تهدف إلى تحقيق إيرادات 
مستدامة وطويلة األجل للمساهمين.

تركز المجموعة على تحقيق توازن بين المخاطر 
واإليرادات مع التريث والتحلي بالحكمة في متابعة 

الفرص وتعقبها بما يعزز محفظة االستثمارات 
““ويحقق قيمة مجزية للمساهمين.
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أهمية العالقة مع 
أصحاب المصلحة

انطالقًا من كونها شركة استثمارات 
استراتيجية هدفها الرئيسي توسيع 

نطاق استثماراتها وتحقيق المزيد من 
اإليرادات، تولي مجموعة “سيسكو” 

أصحاب المصلحة أهمية كبيرة تختلف 
عن غيرهم في كثير من الشركات 
والمؤسسات االستثمارية األخرى، 

وفيما يلي نبذة عن مجموعات 
أصحاب المصلحة مع شرٍح لمدى 
أهمية التعاون والتواصل معهم 

وكيفة التفاعل وتنمية عالقات العمل 
الرئيسية بينهم وبين المجموعة.

حيث يتواصل مجلس اإلدارة وشركات المجموعة معهم 
بشكل منتظم ويرحبون بآرائهم ومالحظاتهم، ويسترشد 

المجلس بتواصله معهم في تدبير شؤون المجموعة واتخاذ 
القرارات التي تتعلق باستراتيجية المجموعة واإلشراف على 

شركات االستثمار التابعة لها. 

المساهمون
يحافظ مجلس اإلدارة على التزامه بالتفاعل والتواصل بشكل 

فعاٍل وبناء مع المساهمين، وتتواصل الشركة بشكل دائم مع 
المساهمين من خالل التفاعل مع أحداث السوق واقتراحات 

المساهمين وتقارير التحليل والتقارير الربع سنوية واالجتماعات 
الثنائية والتواصل عبر الهاتف والرسائل اإلخبارية عبر موقع 

تداول أو موقع المجموعة.

ويدعو مجلس اإلدارة المساهمين إلى حضور الجمعيات 
العامة والتصويت على قراراتها بهدف مناقشة الحوكمة 

واالستراتيجية والتعرف على آراء المساهمين واهتماماتهم.

 شركات االستثمار التابعة 
والزميلة في محفظة الشركة

تحقق المجموعة المزيد من األرباح والقيمة من خالل التعاون 
الناجح بينها وبين الشركات التابعة والزميلة لتنفيذ العمليات 
التشغيلية واألعمال الرئيسية بشكل متناسق، وتمثل التقارير 
الصادرة عن مجالس اإلدارة بالشركات التابعة والزميلة بمثابة 
قنوات التواصل الرئيسية بين المجموعة وشركات المجموعة، 

ويأخذ هذا التواصل الطابع الرسمي على مستوى مجلس 
اإلدارة والطابع غير الرسمي من خالل فريق اإلدارة بمجموعة 

سيكسو الذي يقدم خدمات استشارية مؤسسية على 
مستوى عالي من المهنية بصفة مستمرة.
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الجهات الحكومية والتنظيمية
تزاول مجموعة سيكسو نشاطها ضمن القوانين واللوائح 

التنظيمية وتحرص على تطبيق اإلجراءات واللوائح ذات الصلة 
على كافة مراحل العمليات التشغيلية، كما يجري تنسيٌق وثيق 

وتواصل دائم بين الشركات التابعة والجهات الرسمية لتقديم 
خدمات تستوفي أعلى معايير الجودة طبقًا لعقود اإلسناد 

طويلة األجل.

المجتمع المحلي
ُيمثل العطاء أحد القيم السامية التي يؤمن بها مجتمعنا، وفي 
سبيل تحقيق المجموعة لدورها الخيري في المجتمع، تمتلك 
“سيسكو” والشركات التابعة قائمة بالجهات الخيرية المحلية 
تخصص لها التبرعات للتفاعل مع فئات المجتمع المختلفة. 

ولمزيد من التفاصيل حول المبادرات المؤسسية والمجتمعية 
والعمل الخيري، ُيرجى االطالع على تقرير االستدامة. 

الموظفون
تلتزم المجموعة بتوفير بيئة صحية تساهم على تعزيز كفاءة 
الموظفين ورفاهيتهم، حيث تحرص المجموعة على حصول 

الموظفين على التدريب السليم وتوفير مناٍخ آمٍن للعمل. 
وفي المقابل تتوقع المجموعة منهم حسن السلوك وااللتزام 

بجميع اإلجراءات القانونية والتنظيمية حرصًا على استمرارية 
وسالمة أعمال المجموعة. 

ويحظــى ذلــك بقــدر كبيــر مــن االهتمام خاصة في ضوء إقرار 
الســلطات الرســمية لمجموعة من تدابير الســالمة لمكافحة 

وباء كورونا المســتجد بما يشــمل االلتزام بتطبيق جميع 
توجيهات وزارة الصحة وتوزيع النشــرات الدورية عن فيروس 

كورونــا وتســهيل عــودة الموظفيــن إلى المملكة في ظل 
القيود المفروضة على الطيران والمســاعدة في اإليفاء 

بمتطلبــات التطعيم.
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استعراض محفظة االستثمار
 قطاع الموانئ 

والمحطات
نظــرة عــامـة

تتصدر شركة محطة بوابة البحر األحمر نجاح المجموعة في هذا القطاع بداية من 
التأسيس والتشييد حتى تصدرت قطاع الموانئ وأصبحت أكبر شركة في المملكة 

وحققت موقعًا رياديًا بين شركات الحاويات من حيث اإلنتاجية التشغيلية على الصعيد 
الدولي. وتدعم أعمال المجموعة في قطاع الموانئ رؤية المملكة 2030. 

ففي عام 2021م اتخذت شركة محطة بوابة البحر األحمر خطوات 
رئيسية لتوسيع مدى خدماتها وتعزيز موقعها في المملكة والمنطقة 

بأسرها. وقد مكنت قوة شركة محطة بوابة البحر األحمر عمليات 
المجموعة التشغيلية في قطاع الموانئ من اجتياز التحديات العالمية. 

وقد عانى قطاع الموانئ معاناة شديدة إثر مواجهة العديد من 
التحديات في األعوام األخيرة جراء تفشي وباء كورونا وتأثيره على 

سلسة التوريد والطلب على الحاويات وخطوط الشحن. ورغم هذه 
التحديات، عززت شركة محطة بوابة البحر األحمر حصتها السوقية 

من خالل االستحواذ والدمج المدروس للجزء الشمالي لميناء جدة 
اإلسالمي مما أضاف 700 موظف للشركة وتمكنت الشركة من دمج 

الهيكل التنظيمي الكامل مع تحسين مستوى الكفاءة. 

وعالوة على ذلك، أثبتت الشركة قدرتها على المرونة في وجه تحديات 
السوق وحققت نمًوا هو األعلى منذ تأسيسها مع المحافظة على 

 هامش أرباح جيدة. 
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نظرة عامة على األداء المالي 2021م )مليون ريال سعودي(

استراتيجية 2022 والمستقبل
تهدف استراتيجية المجموعة في قطاع الموانئ والمحطات إلى 

توسيع نطاق النجاح المحلي ليمتد إلى األسواق اإلقليمية والدولية 
وتحقيق أقصى استفادة من قاعدة المساهمين القوية التي تتمتع 

بها شركة محطة بوابة البحر األحمر، وتسعى “سيسكو” إلى تعزيز 
تواجدها في القطاعات الرئيسية من خالل البحث عن الفرص الواعدة 

لتنويع أعمالها االستثمارية في كافة أرجاء المملكة من خالل االستثمار 
المدروس لالستثمارات الداخلية والخارجية مع التركز بشكل خاص على 

األسواق الناشئة في أفريقيا وأسيا، وتهدف “سيسكو” إلى توسيع 
نطاق تواجداها في األسواق العالمية بالتحول من مشغل ميناء واحد 
إلى مشغل موانئ متعددة يتميز بقدرته المتأصلة على تحقيق قدراٍت 

إضافية في األسواق االستراتيجية. 

2019 2020 2021

اإليرادات

504

724684

2019 2020 2021

صافي الدخل

42
53 5356

42

121

المعلن

المعدل
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 شركة محطة بوابة البحر األحمر تتصدر السوق السعودي 
وهي أكبر مشغل محطات حاويات في المملكة

الخدمات
تعمل شركة محطة بوابة البحر األحمر في 
مجال تطوير وتشغيل المحطات وهي أول 

شركة تنفذ مشروع بناء وتشغيل ونقل 
الملكية بتمويل خاص في المملكة، وتستخدم 

الشركة األنظمة الحديثة وتزاول نشاطها من 
خالل أفضل األدوات والمعدات. وتمتلك 
الشركة أكبر طاقة استيعابية في المملكة 

حيث استحوذت على ما يقرب من 30% من 
السوق في المملكة عام 2021م.

 
 شركة محطة بوابة البحر 

األحمر في 2021
يعتبر هذا العام مرحلة فاصلة في مسيرة 

شركة محطة بوابة البحر األحمر وحمل الكثير 
من التطورات اإليجابية للشركة، ففي شهر 

يوليو 2021م أكملت “سيسكو” الشريك 
المؤسس واألكبر للشركة بالتوافق مع 

مساهمي األقلية بيع جزء من حصة الشركة 
إلى صندوق االستثمارات العامة وشركة 

“كوسكو “ شيبينج بورت ليميتد. 

وقد جاءت هذه الصفقة عالمة فارقة في 
تاريخ الشركة حيث دخلت الشركة في شراكة 

مع إثنين من أكبر الكيانات االستثمارية مما 
يضاعف قدرتها على االستثمار في المملكة 

واألسواق الناشئة الواعدة.

وبالرغم من التحديات والظروف القاسية التي 
شهدتها األسواق هذا العام، حققت شركة 

محطة بوابة البحر األحمر تقدمًا في دمج 
الجزء الشمالي من ميناء جدة اإلسالمي الى 

عملياتها. وتسعى الشركة إلى رفع طاقتها 
االستيعابية في محطات الميناء من خالل 
التوسعات الجارية في العمليات التشغيلية 

وأعمال التطوير األخيرة.

ونفذت الشركة العديد من أعمال التطوير 
والخدمات في عام 2021:

نظام تشغيل آلي على طراز عالمي مما . 1
رفع من كفاءة عمليات غرف التحكم مع 
تطوير أعمال المناولة من خالل الروافع 
والبوابات اآللية باإلضافة إلى استخدام 

المركبات اآللية.
أطلقت الشركة خدمات األرصفة للرحالت . 2

البحرية الترفيهية بالشراكة مع شركة كروز 
السعودية في مقر إدارة الرحالت البحرية 

بجدة.
األداء

سجلت شركة محطة بوابة البحر األحمر عاًما 
آخر من األداء اإليجابي على الرغم من تأثر 

اإليرادات واألرباح بشكل كبير خالل النصف 
الثاني من عام 2021م بسبب االنخفاض في 

عدد الحاويات والبضائع التي تم مناولتها 
من خالل محطة الحاويات. و هذا التأثير ناتج 
عن األسواق أنحاء المملكة نتيجة لقضايا و 

معوقات المرتبطة بسلسلة التوريد العالمية 
والقيود المفروضة على السياحة وانخفاض 

مستويات اإلنفاق االستهالكي. وعلى الرغم 
من هذه التحديات، استمرت شركة محطة 

بوابة البحر األحمر في زيادة حصتها في السوق 
في ميناء جدة اإلسالمي والمنطقة الغربية.

نظرًا لتفشــي وباء كورونا، تعرضت األســواق 
خــالل عــام 2021م إلــى الكثير من التقلبات 

وانخفض أداء ســوق االســتيراد بمقدار 
نقطتين، غير أن شــركة محطة بوابة البحر 
األحمر مدفوعًة بنمو الســوق بنســبة %5 

تقريبــا تمكنــت مــن زيادة حجم مناولة الحاويات 
بنسبة %10.

وعالوة على ذلك، عانى سوق االستيراد 
السعودي على الساحل الغربي من انخفاض 

بنسبة 20% جراء أسباب معقدة تشمل تبعات 
وباء كورونا وتحديات الخدمات اللوجستية 

خارج المملكة. وتسبب هذا التباطؤ في 
انخفاض ملحوظ لعوائد الشركة مما أثر على 

صافي األرباح وصافي الدخل. واستجابًة 
لذلك، استحدثت الشركة آليات لضبط التكلفة 
لتعزيز كفاءتها ورفع القدرة التنافسية تحضيرًا 

لتعافي االقتصاد المحلي.

انخفض صافي الدخل المعدل )المعدل 
الستبعاد تأثير العناصر غير المتكررة في عام 

2020( بنسبة 5.3% ، ويرجع ذلك أساسًا 
إلى االنخفاض في إجمالي االرباح ، و استقرار 

التكاليف التشغيلية على نفس المستوى.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
تلوح فرصة سانحة أمام شركة محطة بوابة 

البحر األحمر لتعزيز تواجدها في األسواق 
الدولي لتتحول من مشغل موانئ فردي 

إلى مشغل موانئ متعدد مع تميزها 
بالقدرة على تحقيق إمكانيات إضافية في 

األسواق االستراتيجية الرئيسية. وتستهدف 
الشركة بشكل رئيسي االستثمار في األصول 

والموجودات القائمة نظرًا لكونها شركة 
واعدة تسعى لتوفير الفرص لمضاعفة 
اإليرادات النقدية مقارنة بالموجودات 

التأسيسية. وفي الوقت الحالي تبحث الشركة 
عن فرص استثمارية في منطقة البحر األحمر 

وآسيا وأفريقيا لتأسيس مجموعة عمليات 
في الموانئ الدولية الواعدة بما يتماشى مع 

استراتيجية “سيسكو” .

وسوف تركز الشركة على تعزيز موقعها 
الريادي داخل المملكة كونه السوق الرئيسي 

ألعمالها وتتوفر فيه فرص كبيرة للنمو من 
خالل تقديم العطاءات للحصول على عقود 

اإلسناد الجديدة لتلبية الطلب المستمر على 
رفع الطاقة االستيعابية لإلنتاج في المملكة. 
كما تسعى الشركة إلى خلق كيانات مشتركة 

مع الشركات األخرى التابعة لمجموعة 
“سيسكو” لتعزيز المشاريع االستثمارية في 

السوق المحلي.

وباإلضافة إلى األهمية التي توليها الشــركة 
للتنوع نحو أعمال الشــحن األخرى حيث 
تحتفظ محطات وموانئ شــحن البضائع 

الســائبة والبضائــع المتنوعــة بالعديد من عقود 
اإلسناد المربحة.

توقعات وأهداف 2022
تحتل شركة محطة بوابة البحر األحمر موقعًا 

رياديًا يمكنها من التركيز على المشروعات 
الرئيسية بما يحقق لها النمو في المستقبل. 

وفي عام 2022، تتوقع الشركة تعافي قطاع 
مناولة الحاويات في بوابات الموانئ وتأمل 
في تحقيق نتائج إيجابية مربحة من تطبيق 

استراتيجية النمو المحلية والعالمية.

وعالوة على ذلك، سوف تركز الشركة على 
استقطاب واستمرار أفضل الكفاءات لتعزيز 

موقعها في مواجهة تحديات المستقبل 
ورفع قدرتها التنافسية. كما تولي الشركة 
مزيدا من االهتمام لعمالئها بالتركيز على 

تطوير الخدمات والمنتجات البرية مع توجه 
الشركة في نفس الوقت إلى االستفادة من 

فرص االستثمار في زيادة الخدمات المائية 
والتوسع جغرافيًا بتأمين المزيد من خدمات 

خطوط الشحن وتوسيع مدى غطاء المسافة 
ليصل إلى شرق أفريقيا.

وتخطط الشركة لمواكبة األنظمة الرقمية 
الحديثة في القطاع من خالل تكييف 

اإلجراءات وتنمية المهارات لالستفادة من 
االستثمارات اآلمنة. وختاًما، تهدف الشركة 

إلى الحد من التأثير البيئي لعملياتها من خالل 
تأسيس نظام يتميز باالستدامة والكفاءة 

واالنسيابية ويقلل من أوقات انتظار السفن 
على المرفأ ويحد من التأثير على البيئة.
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تعتبــر شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر أكبــر 
مشــغل لمحطــات الحاويــات فــي المملكــة، كمــا 

إنهــا مــن أفضــل الشــركات عالميــا فــي نطــاق 
ــات التشــغيلية. العملي

تتمتــع الشــركة بالمعرفــة والخبــرات الالزمــة 
للتوســع فــي الســوق المحلــي والدولــي.

2021
أفضل صفقة 

إقليمية

 جوائز سيتريد السنوية للشرق األوسط 
وشبه القارة الهندية وأفريقيا

53 رحلة بحرية
تم تنظيمها منذ إدراج خدمات 
الرحالت البحرية ضمن خدمات 

الشركة في يوليو 2021

 110 ناقالت 
بحرية عمالقة

)13,000+ حاوية سعة 
20 طن( تم مناولتها

حصة “سيسكو” 
من األرباح

%78.6
نسبة الملكية 

الفعلية لـ 
سيسكو

%36.36

 BMPH 136 
مناولة لكل الساعة

متوسط اإلنتاجية للمرفأ

 2.9 مليون حاوية نمطية 
)+12% زيادة في اإلنتاجية(

4.8 مليون حاوية سعة 20 طن
)السعة الحالية (

 +16 مليون حاوية 
سعة 20 طن

اإلنتاجية التراكمية للشركة 
خالل 10 سنوات الماضية

20212020 20212020 20212020

1,084

2,639
2,904

1,432

1,820

1,207

اإلجمالي المسافنة

حجم األعمال (حاوية سعة 20 طن 000)

االستيراد والتصدير 

2021
أفضل مشّغل 
محطة حاويات 

للعام

خالل مؤتمر “ShipTek” الدولي 
السنوي الرابع عشر للصناعة البحرية 

والنفطية والغاز.

2020
جائزة اإلستدامة

جوائز سيتريد في دورتها السنوية الـ 17 
للشرق األوسط وشبه القارة الهندية 

وأفريقيا
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 قطاع الخدمات والمناطق 
اللوجستية والصناعية 

نظــرة عــامـة 

ُتعد الخدمات والمناطق اللوجستية والصناعية عنصًرا أساسًيا في استراتيجية “سيسكو” 
لكونها توفر خدماتها في هذا القطاع وتعمل كمنصة لوجستية متكاملة، لذا تعتزم 

“سيسكو” التوسع في عملياتها التشغيلية من الخدمات اللوجستية والصناعية لتشمل 
كافة جوانب سلسلة القيمة اللوجستية وذلك من خالل خدمات لوجستية متكاملة 

وسلسة يتم تمكينها بواسطة المنصات الرقمية، وبفضل استثماراتنا االستراتيجية في 
كاًل من شركات “لوجي بوينت” )الشركة الرائدة في مجال تطوير وتشغيل المناطق 
اللوجستية في المملكة( وشركة الجبر تالكي السعودية، وشركة اسناد، تسارع نمو 

األعمال التجارية لتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات اللوجستية.
جاء عام 2021م ومعه الكثير من الصعاب والتحديات التي واجهت 

عمالء الخدمات اللوجستية العالمية والمحلية أيضًا باإلضافة إلى نقص 
غير مسبوق في توفر الحاويات وسفن الشحن، واالرتفاع الملحوظ في 

أسعار شحن وعوامل االقتصاد الكلي.

ورغم هذه التحديات، حقق قطاع الخدمات اللوجستية للمجموعة أداًء 
قوًيا على المستوى المالي والتشغيلي باإلضافة الي نمو قوي في 

األرباح وخفض التكاليف.

استراتيجية 2022م والمستقبل
تركز استراتيجية “سيسكو” في قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية 

على التوسع في الخدمات اللوجستية مع إيالء األولوية لنموذج 

األصول الخفيفة، لذا سوف نركز على رفع حجم استثمار المجموعة 
في المنشآت والتنويع باستحداث خدمات جديدة بما في ذلك الشحن 

وإدارة محطات السكك الحديدية. وسوف تواصل “سيسكو” أيًضا 
أعمال النمو في الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة لتصبح 
مزود للخدمات الشاملة، وبالتوازي مع ذلك، تخطط المجموعة أيضا 

مواصلة التوسع وتحقيق التوازن في محفظة األعمال الرئيسية الحالية.

وفي يونيو، 2020م أعلنت المملكة عن االستراتيجية الوطنية للنقل 
والخدمات اللوجستية والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز 

عالمي للخدمات اللوجستية مما يقدم فرصا مربحة في هذا القطاع. 
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قطاع الخدمات والمناطق اللوجستية والصناعية في “سيسكو”

نسبة الملكية – %76
توفر مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية 
التي تشمل المستودعات والتخزين والنقل 

نسبة الملكية – %33.3
توفر مجموعة كاملة من الخدمات 

اللوجستية المتخصصة للصناعات الكيماوية 
والبتروكيماوية في المملكة 

نسبة الملكية – %97

نظرة عامة على األداء المالي 2021م )مليون ريال سعودي(

2019 2020 2021

اإليرادات

80

101

85

2019 2020 2021

صافي االرباح

2.6

10.9

5.5
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تزاول شركة “لوجي بوينت” عملياتها في قطاع منشآت وعقارات مناطق الخدمات 
اللوجستية ومتخصصة في تميكن الخدمات اللوجستية وتحقيق قيمة لعمالئها من 

خاللها تصدرها لسلسة التوريد وكونها مركزًا للخدمات اللوجستية في المنطقة.

الخدمات
تقدم “لوجي بوينت” خدمات من الطراز العالمي في مجال التخزين 

ومرافق التوزيع والمستودعات وخدمات القيمة المضافة حسب طلب 
العمالء من خالل كيانين رئيسيين: الشركة السعودية لتنمية التجارة 

والصادرات وشركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة التي تعمل 
بشكل جماعي تحت مظلة “لوجي بوينت”. 

وتمتلك “لوجي بوينت” العديد من منشآت الخدمات اللوجستية بعد 
تطويرها في ميناء جدة اإلسالمي وتشرف على إدارتها في الوقت 

الحالي، كما تقوم حاليا بتطوير منشآت لوجستية في مواقع أخرى من 
المملكة بمساحة تصل إلى 1 مليون متر مربع. 

كما تقدم الشركة خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة من خالل 
الموظفين والعاملين الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة وملكيتها من 

أسطول للشاحنات والمعدات.

“لوجي بوينت” في 2021
حققت شركة “لوجي بوينت” العديد من اإلنجازات في عام 2021م، 

حيث ركزت خالل العام على تقوية موقعها في السوق بين شركات 
المنشآت العقارية الصناعية. وعززت الشركة بند المستودعات في 

محفظتها االستثمارية حيث وقعت اتفاقيات استراتيجية جديدة تهدف 
إلى تعزيز تواجدها الجغرافي في جدة مع تطلعها إلى التوسع في مدن 

أخرى بالمملكة في عام 2022. 

ووقعت “لوجي بوينت” عقدًا لبناء مرافق خاصة في مركز جدة 
للخدمات اللوجستية لصالح شركة المخازن المتحدة، حيث ارتفع 

الطلب في 2021م على مستودعات اإليداع وإعادة التصدير ووصلت 
نسبة اإلشغال 99% مع إضافة المرافق متعددة األغراض والذي 

يتوقع الخبراء أن تجذب المزيد من االستثمارات الدولية وتنمو معها 
األعمال الرئيسية للشركة في االستثمارات الحالية، وبدأت الشركة 
بناء قرية المستودعات جديدة في منطقة اإليداع وإعادة التصدير 

وتخطط لالنتهاء منها في الربع الثالث من عام 2022. وتضم القرية 
مناطق مخصصة لمناولة حاويات البضائع المجمدة والمبردة والمعلبة 
والبضائع الجافة مع استحداث منطقة إضافية مجهزة لمناولة شحنات 

األدوية والمواد الطبية داخل ميناء جدة اإلسالمي. 

وأكملت “لوجي بوينت” تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات 
المسمى )رامكو( في 2021م مما يوفر منصة واحدة متكاملة إلدارة 
سلسلة للعمليات التشغيلية. عالوة على ذلك، طبقت “لوجي بوينت” 
نظاًما جديًدا في منطقة اإليداع وإعادة التصدير من خالل التعاون مع 
هيئة الغذاء والدواء السعودية لفحص المواد االستهالكية والغذائية 
عن بعد باستخدام التكنولوجيا االفتراضية. ويساعد هذا النظام بعد 

االنتهاء من تطبيقه بالكامل على توفير السرعة والمرونة بما يوفر 
وقت التخليص والفسح الجمركي لشحنات األغذية مع تطبيق جميع 

اإلجراءات وتأمين كافة الضمانات. 

األداء
حققت “لوجي بوينت” أداًء متميزا هذا العام، مع نمو اإليرادات بنسبة 

19% مقارنة بعام 2020م، مدفوًعا بزيادة الطلب على خدمات التخزين 
ونمو إيرادات الخدمات اإلضافية. 

ونجحت الشركة في عقد شراكات جديدة وبدأت تنفيذ مشروعات 
استراتيجية إضافية. وارتفعت نسبة إشغال المستودعات إلى %100 
بينما زادت عوائد الخدمات اإلضافية المقدمة للعمالء بنسبة %23 
خالل العام الماضي. وفي المقابل، تواصلت معاناة سوق الخدمات 
اللوجستية فتراجع بسبب االرتفاع غير المسبوق في تكلفة الشحن 

ونقص السفن والحاويات. وانعكس هذا التراجع على عمليات “لوجي 
بوينت” في الموانئ حيث تعتمد على تدفق الحاويات من الشركات 

العاملة في الخدمات اللوجستية المستقلة، لكن جاء األداء اإلجمالي 
للشركة من حيث السوق والمنافسة إيجابًيا. 

انخفض صافي الدخل المعدل )باستثناء تأثير عكس اثر عقد اإليجار 
للمعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 في عام 
2020( بنسبة 26.7%، ويرجع ذلك أساًسا إلى انخفاض الهوامش 

اإلجمالية وزيادة تكاليف التشغيل خالل العام.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
تعتبر شركة “لوجي بوينت” واحدة من الشركات الرئيسية ضمن 

مجموعة شركات “سيسكو” وتمثل محورا مهما في استراتيجيتها 
الرامية إلى استمرار تطوير االستثمار في المنشآت العقارية لمناطق 

الخدمات اللوجستية وتعزيز تواجدها في قطاع الخدمات اللوجستية 
والصناعية مع التركيز على نموذج األصول الخفيفة. وبهذا تنسجم 

عمليات “لوجي بوينت” مع استراتيجية “سيسكو” من خالل 
االستثمارات متعددة المستويات في تطوير العقارات في مناطق 

الخدمات اللوجستية داخل منطقة اإليداع وإعادة التصدير ومركزها 
جدة.

وتعود استثمارات الشركة في مشروعات البنية التحتية بفوائد مضاعفة 
على اقتصاد المملكة بجذب االستثمارات الجديدة والتي تمثل قاعدة 
الموائمة بين استراتيجية “سيسكو” و”لوجي بوينت” مع رؤية المملكة 
2030 وهدفها تحويل المملكة إلى مركز دولي للخدمات اللوجستية.

أهداف 2022
تركز استراتيجية الشركة خالل 2022 على التوسع في المناطق الرئيسية 

الواعدة بعمليات تجارية ذات ربحية عالية. وتهدف الشركة إلى تحقيق 
االستفادة القصوى من منطقة اإليداع وإعادة التصدير ومنطقة جدة 

للخدمات اللوجستية بنهاية العام. باإلضافة إلى تخطيط الشركة لتأمين 
ثالث صفقات جديدة بنظام البناء المُصمم خصيصًا )حسب مواصفات 

خاصة متفق عليها( لإليجار خالل الربع األول من العام.
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تقدم شركة “لوجي بوينت” خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة 
من خالل الموظفين والعاملين الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة 

وملكيتها من أسطول للشاحنات والمعدات.

أخبار الخدمات 
اللوجستية

رواد حلول منشآت الخدمات 
اللوجستية للعام 2021

تعزيز تواجدها 
في المملكة وفي االستثمارات 

واألسواق االستراتيجية في 
 مناطق الخدمات اللوجستية 

ذات موقع متميز.

اتفاقية بناء وتشغيل 
ونقل ملكية 

مع هيئة الموانئ السعودية

قاعدة عمالء قوية 
من الشركات 

واالستثمارات الكبرى

 محطة اإليداع 
وإعادة التصدير 

األولى من نوعها في المملكة

الخدمات 
اللوجستية بالشرق 

األوسط

المركز المحوري لسلسلة 
التوريد للعام 2021

النقل والخدمات 
اللوجستية بالشرق 

األوسط

المركز المحوري للخدمات 
اللوجستية للعام 2021

جوائز أبطال النقل 
والخدمات اللوجستية 
في الشرق األوسط 

خالل الوباء 2021

المركز المحوري للخدمات 
اللوجستية للعام 2021

 حصة “سيسكو” 
من اإليرادات المعدلة

%11
 نسبة الملكية

لـ “سيسكو”

%76

نسبة اإلشغال 49% الساحات المفتوحة 
نسبة اإلشغال 99% المستودعات 
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تزاول شركة س.أ. تالكي السعودية المحدودة نشاطها بشكل رئيسي في مجال 
المستودعات والنقل وخدمات الصيانة للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في المملكة.

الخدمات
في مجال الحلول اللوجستية، تعمل شركة س.أ. تالكي في بناء 

مرافق لوجستية جاهزة وتقدم حلول التخزين والحلول اللوجستية 
للمواد الخطرة وغير الخطرة والتغليف والتخزين في الموقع وحلول 

المستودعات وإدارة محطات الحاويات. كما تقدم الشركة خدمات نقل 
شحنات المنتجات السائلة والجافة ومنتجات التغليف والخدمات الفنية 

بما يشمل الصيانة وإدارة محطات الحاويات.

شركة شركة س.أ. تالكي السعودية المحدودة في عام 2021
على الرغم من تداعيات وباء كورونا المستجد التي ألقت بظاللها 

على قطاعات الصناعة، حافظت الشركة على أدائها المرن في تقديم 
الخدمات خالل 2021م، حيث فازت الشركة بثالثة مشروعات جديدة 

تعزز استثمارها في الخدمات، ودخلت الشركة سوق نقل البضائع 
السائلة بعد إبرامها عقد مع شركة “الفارابي للبتروكيماويات” لنقل 

المنتجات السائلة من مصنع “الفارابي” إلى محطات “الشركة العربية” 
في ينبع. وتوسعت الشركة في تقديم خدماتها بعد حصولها على 

عقود لتأهيل خطوط التغليف 5 و 6 من شركة “ابن زهر”. وعالوًة على 
ذلك، وقعت الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( عقدا مع 

شركة شركة س.أ. تالكي لتشغيل جميع مستودعات قطع الغيار لها 
في منطقة الجبيل والرياض وينبع.

كما بدأت الشركة بنجاح إضافة مستودعات كيماوية الجديدة إلى 
مرفق الخدمات اللوجستية في الميناء وبدأت المرحلة 3 من مشروع 
سافكو مما يحول المشروع بالكامل إلى شركة س.أ. تالكي، ونجحت 

الشركة أيضا في تجديد العقود الحالية مثل عقد سبيكو لمدة 3 
سنوات وعقد لمدة لعامين آخرين، كما فازت الشركة بعقد تخزين مادة 

البوليمر لمدة 3 سنوات.

األداء
في عام 2021م حققت الشركة أداًء قويا في مشروعاتها الحالية، 

وتمتلك الشركة في الوقت الحالي نسبة 51% من الحصة السوقية 
في مشاريع وحدات التخزين. وانخفضت عوائد الشركة عن المبالغ 

المخصصة في ميزانية غالبية المشروعات التي تنفذها، لكن على الرغم 
من انخفاض العوائد على عكس المقدر في الميزانيات، نجحت الشركة 

في زيادة صافي األرباح ب 0.7% مقارنة بالعام 2020م.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
استجابة الستراتيجية “سيسكو” الهادفة للتوسع في قطاع الخدمات 

اللوجستية والصناعية، أضافة شركة س.أ. تالكي خدمات نقل المنتجات 
السائلة وتشغيل مستودعات قطع الغيار وتأهيل خطوط التغليف، 
ونفذت الشركة عدة مشروعات جديدة، مثل مشروع مستودعات 

شركة سابك، ونقل منتجات شركة الفارابي وتخزين منتجات داو وتأهيل 
خطوط التغليف لشركة “ابن زهر”.

أهداف 2022
تهدف شركة س.أ. تالكي إلى زيادة حصتها السوقية والبحث عن الفرص 

لتعزيز تواجدها في األسواق، وفي أعقاب نجاح الشركة في إكمال 
المشروع األول في مجال الخدمات الفنية، سوف تعرض الشركة هذه 

الخدمات على عمالئها الحاليين. وعالوة على ذلك، أحرزت الشركة تقدما 
جيدا في المحطة متعددة االستعماالت وفي العام القادم، سوف تركز 
الشركة على بدء المشروع واالنتهاء من تجهيز ساحة التخزين بنهاية العام.

كما تهدف الشركة عقد شراكات مع عمالء جدد بهدف تنويع محفظة 
عمالئها من خالل االستهداف المدروس للمشروعات االستراتيجية ذات 

العائد المرتفع. باإلضافة إلى ذلك، ونظرا لمواجهة معظم عمالء الشركة 
تحديات في الصيانة واإلصالح والتأهيل والتخزين, وفي ظل نجاح الشركة 

في تنفيذ المشروع األول لها مع شركة سابك، سوف تعرض الشركة 
خدماتها على سبيكو وشركة بي آر سي وشركة تصنيع الوطنية.

الحصة السوقية وفق أحجام التعهيد المتوقعة 

%51
من حصة السوق 

 )وهو ما يشكل ضعف 
حصه اقرب منافس لها(
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نظــرة عــامـة 

تحتل “سيسكو” دوًرا رائًدا في قطاع أنظمة المياه ويعد هذا القطاع أحد قطاعات 
البنية التحتية الرئيسية في إطار رؤية المملكة 2030 وتمتلك المجموعة كافة األدوات 

والموارد التي تمكنها من المشاركة في مبادرات الخصخصة التي تطرحها الرؤية.

تزاول “سيسكو” نشاطها في جميع الخدمات الرئيسية المتصلة بقطاع أنظمة للمياه 
من تحلية المياه إلى التوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشركاتنا في هذا القطاع 

تقود الطريق كمزود خاص لخدمات القطاع الصناعي والقطاعات األخرى في المملكة 
العربية السعودية.

استراتيجية 2022 والمستقبل
تتمثل استراتيجية “سيسكو” لقطاع أنظمة المياه في تحسين أداء 

الشركات االستثمارية في محفظتها الحالية من خالل تعزيز األصول 
وتطوير خدمات متكاملة، وتركز المجموعة على تحقيق أقصى استفادة 

من إمكانياتها في المناطق الرئيسية والمناطق المجاورة، وتحسين 

الكفاءة وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية الحالية بشكل كبير. كما 
تسعى المجموعة حالًيا إلى استكشاف فرص التوسع في الشرق 
األوسط مع سعي المجموعة لتحقيق النمو من خالل االستحواذ 

المستهدف على الشركات المحلية لتحلية المياه.

 العمليات التشغيلية لمجموعة “سيسكو” 
في قطاع أنظمة المياه

حصة “سيسكو” – %10.5
 توفر مجموعة كاملة من الخدمات التي تغطي إنشاء 

 وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري 
واألعمال الميكانيكية

حصة “سيسكو” – %50
 متخصصة في إدارة المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مرافق 

المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي

 عقود خدمات وشراكة 
10 سنوات مع شركة 

سبيكو

 أداء متميز شهدت 
 به شركة ابن زهر 
 في مشروع تأهيل 

خط التغليف 5

أداء متميز في شراكتها 
 مع الفارابي ينبع 

في مشروع نقل المنتجات 
السائلة من مصنع الفارابي 

إلى المحطات الشركة 
العربية في ينبع

 أداء متميز في شراكتها
مع شركة سابك 

 ولها دور هام من خالل 
برنامج سابك العتماد 

الموردين

 نسبة الملكية
لـ “سيسكو”

%33.3
اإليرادات

276.4 مليون ريال سعودي
)260.7 مليون ريال سعودي للعام 2020م(

التوسع 
في المنطقة الغربية

حجم األعمال 

13.5 
)مليون طن( 

صافي الدخل
40.5 مليون ريال سعودي

)40.20 مليون ريال سعودي للعام 2020م(

 خبرة تزيد
على 15 عاما 

بعدد موظفين 
يتجاوز 1,800
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قطاع أنظمة المياه

نظــرة عــامـة 

تحتل “سيسكو” دوًرا رائًدا في قطاع أنظمة المياه ويعد هذا القطاع أحد قطاعات 
البنية التحتية الرئيسية في إطار رؤية المملكة 2030 وتمتلك المجموعة كافة األدوات 

والموارد التي تمكنها من المشاركة في مبادرات الخصخصة التي تطرحها الرؤية.

تزاول “سيسكو” نشاطها في جميع الخدمات الرئيسية المتصلة بقطاع أنظمة للمياه 
من تحلية المياه إلى التوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشركاتنا في هذا القطاع 

تقود الطريق كمزود خاص لخدمات القطاع الصناعي والقطاعات األخرى في المملكة 
العربية السعودية.

استراتيجية 2022 والمستقبل
تتمثل استراتيجية “سيسكو” لقطاع أنظمة المياه في تحسين أداء 

الشركات االستثمارية في محفظتها الحالية من خالل تعزيز األصول 
وتطوير خدمات متكاملة، وتركز المجموعة على تحقيق أقصى استفادة 

من إمكانياتها في المناطق الرئيسية والمناطق المجاورة، وتحسين 
الكفاءة وتوسيع نطاق العمليات التشغيلية الحالية بشكل كبير. كما 

تسعى المجموعة حالًيا إلى استكشاف فرص التوسع في الشرق 
األوسط مع سعي المجموعة لتحقيق النمو من خالل االستحواذ 

المستهدف على الشركات المحلية لتحلية المياه.
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نظرة عامة على األداء المالي 2021م )مليون ريال سعودي(

2019 2020 2021

اإليرادات

92 9692

2019 2020 2021

صافي الدخل

2.8

3.3

2.4
2.8

2.4

3.3

 العمليات التشغيلية لمجموعة “سيسكو” 
في قطاع أنظمة المياه

حصة “سيسكو” – %65
 توفر مجموعة كاملة من الخدمات التي تغطي إنشاء 

 وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري 
واألعمال الميكانيكية

حصة “سيسكو” – %50
 متخصصة في إدارة المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مرافق 

المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي

المعلن

المعدل
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 تعتبر شركة “كنداسة” لخدمات المياه هي أول شركة خاصة مزودة لمياه 
 الشرب تزاول نشاطها في تحلية مياه البحر وتوزيع مياه الشرب إلى المنشآت 

الصناعية والمرافق التجارية بجدة.

الخدمات
تقدم شركة “كنداسة” مجموعة كاملة من الخدمات تشمل إنشاء 

وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري وأعمال الصيانة 
واألعمال الفنية.

وتمتلك الشركة محطات تحلية في ميناء جدة اإلسالمي ورابغ بطاقة 
إجمالية تبلغ 106.000 م3 في اليوم.

“كنداسة” في عام 2021م
شهدت شركة “كنداسة” عاًما استثنائًيا حققت فيه إنجازاٍت هامة، حيث 

حصلت الشركة في عام 2021م على عقد البناء والتملك والتشغيل 
إلمداد المياه المقطرة مع شركة أرامكو السعودية للزيوت األساسية 
)لوبريف(، ونجحت في إنشاء خطي إنتاج جديدين: اولهما توريد الماء 
المقطر والثاني العمل على توفير محطات متنقلة ألنظمة معالجة 

المياه. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة اإليرادات حيث سيتطلب 
إنشاء المشاريع إضافية لتغطية احتياجات المشاريع مثل مشروع نيوم، 
والبحر األحمر، وأماال، بإنشاء وحداٍت متنقلة لمعالجة المياه باستخدام 

خاليا الطاقة الشمسية.

كما دخلت “كنداســة” في شــراكة مع شــركات دولية ومحلية 
للمشــاركة في المناقصات القادمة للشــركة الســعودية لشــراكات 

الميــاه لعقــود المحطــات المســتقلة إلنتــاج الميــاه والمحطات 
المســتقلة لمعالجــة ميــاه الصرف.

وفي أكتوبر 2021م، وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع ميناء جدة 
اإلسالمي لتمديد عقد إيجار أرض مصنعها الحالي بجدة حتى منتصف 
عام 2027 لضمان استمرار الخدمات للمدن الصناعية والقطاع التجاري.

عالوة على ذلك، وقعت شــركة “كنداســة” مذكرة اتفاق مع مزود 
محلــي لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة لتطويــر نظام صديق للبيئة 
لمعالجة المياه بهدف تقليل اســتهالك الطاقة بما يتماشــى مع 

أهداف االستدامة.

االداء
حققت شركة “كنداسة” نمًوا قوًيا في صافي األرباح وانخفاض 

التكاليف في عام 2021م، حيث وزادت العوائد اإلجمالية بأكثر من %4 
مقارنة بعام 2020م لتصل إلى 97 مليون ريال سعودي، في حين ارتفع 

صافي الدخل بنسبة 10% ليبلغ 5.6 مليون ريال سعودي.

أما من حيث حجم المبيعات، فقد ارتفعت مبيعات المياه بنسبة %3 
مقارنة بعام 2020م، مدفوعة في الغالب بمبيعات مياه محطة رابغ 

التي تجاوزت 1.4 مليون متر مكعب في عام 2021م مع الحفاظ على 
أسعار تنافسية وهوامش أرباح قوية.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
وضعت شركة “كنداسة” خطة عمل تفصيلية تتماشى مع استراتيجية 

“سيسكو”، حيث قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خالل إنشاء 
خط إنتاج جديد وهو بيع الماء المقطر لتلبية المتطلبات الخاصة للقطاع 

الصناعي. كما حصلت شركة “كنداسة” على عقد توريد مياه – إحدى 
الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية.

باإلضافة إلى ذلك، تجري شركة “كنداسة” مناقشات مع الشركات 
المحلية والعالمية لتطوير نظام مستدام لتحلية المياه، ووقعت الشركة 

مذكرة شراكة مع شريكين دوليين للمشاركة في تطوير محطة مياه 
مستقلة تقع في رأس محيسن وستواصل الشركة أيًضا استهداف 

التشغيل والصيانة )العقود القائمة على األداء(.

توقعات وأهداف 2022
تمتلك الشركة العديد من األهداف االستراتيجية لعام 2022، مثل إنتاج 

الماء المقطر وتطوير نظام صديق للبيئة لمعالجة المياه باستخدام 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة. وعالوة على ذلك، تركز الشركة أيضا 

على الحصول على امتياز لمشروع ضخم مع الشركة السعودية لشراكة 
المياه، والذي يتضمن عقودا محتملة للمحطات المستقلة إلنتاج المياه 

والمحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتتطلع الشركة 
أيًضا إلى الفوز بمشاريع التشغيل والصيانة في المستقبل.
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 تعتبر شركة “كنداسة” لخدمات المياه هي أول شركة خاصة مزودة لمياه 
 الشرب تزاول نشاطها في تحلية مياه البحر وتوزيع مياه الشرب إلى المنشآت 

الصناعية والمرافق التجارية بجدة.

الخدمات
تقدم شركة “كنداسة” مجموعة كاملة من الخدمات تشمل إنشاء 

وتشغيل محطات تحلية المياه والصرف الصحي والري وأعمال الصيانة 
واألعمال الفنية.

وتمتلك الشركة محطات تحلية في ميناء جدة اإلسالمي ورابغ بطاقة 
إجمالية تبلغ 106.000 م3 في اليوم.

“كنداسة” في عام 2021
شهدت شركة “كنداسة” عاًما استثنائًيا حققت فيه إنجازاٍت هامة، حيث 

حصلت الشركة في عام 2021م على عقد البناء والتملك والتشغيل 
إلمداد المياه المقطرة مع شركة أرامكو السعودية للزيوت األساسية 
)لوبريف(، ونجحت في إنشاء خطي إنتاج جديدين: اولهما توريد الماء 
المقطر والثاني العمل على توفير محطات متنقلة ألنظمة معالجة 

المياه. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة اإليرادات حيث سيتطلب 
إنشاء المشاريع إضافية لتغطية احتياجات المشاريع مثل مشروع نيوم , 

والبحر األحمر , وأماال , بإنشاء وحداٍت متنقلة لمعالجة المياه باستخدام 
خاليا الطاقة الشمسية.

كما دخلت “كنداســة” في شــراكة مع شــركات دولية ومحلية 
للمشــاركة في المناقصات القادمة للشــركة الســعودية لشــراكات 

الميــاه لعقــود المحطــات المســتقلة إلنتــاج الميــاه والمحطات 
المســتقلة لمعالجــة ميــاه الصرف.

وفي أكتوبر 2021م، وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع ميناء جدة 
اإلسالمي لتمديد عقد إيجار أرض مصنعها الحالي بجدة حتى منتصف 
عام 2027 لضمان استمرار الخدمات للمدن الصناعية والقطاع التجاري.

عالوة على ذلك، وقعت شــركة “كنداســة” مذكرة اتفاق مع مزود 
محلــي لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة لتطويــر نظام صديق للبيئة 
لمعالجة المياه بهدف تقليل اســتهالك الطاقة بما يتماشــى مع 

أهداف االستدامة.

االداء
حققت شركة “كنداسة” نمًوا قوًيا في صافي األرباح وانخفاض 

التكاليف في عام 2021م، حيث وزادت العوائد اإلجمالية بأكثر من %4 
مقارنة بعام 2020م لتصل إلى 97 مليون ريال سعودي، في حين ارتفع 

صافي الدخل بنسبة 10% ليبلغ 5.6 مليون ريال سعودي.

أما من حيث حجم المبيعات، فقد ارتفعت مبيعات المياه بنسبة %3 
مقارنة بعام 2020م، مدفوعة في الغالب بمبيعات مياه محطة رابغ 

التي تجاوزت 1.4 مليون متر مكعب في عام 2021م مع الحفاظ على 
أسعار تنافسية وهوامش أرباح قوية.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
وضعت شركة “كنداسة” خطة عمل تفصيلية تتماشى مع استراتيجية 

“سيسكو” ، حيث قامت الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خالل إنشاء 
خط إنتاج جديد وهو بيع الماء المقطر لتلبية المتطلبات الخاصة للقطاع 
الصناعي. كما حصلت شركة “كنداسة” على عقد توريد مياه مع شركة 

لوبريف – إحدى الشركات التابعة لشركة أرامكو السعودية.

باإلضافة إلى ذلك، تجري شركة “كنداسة” مناقشات مع الشركات 
المحلية والعالمية لتطوير نظام مستدام لتحلية المياه، ووقعت الشركة 

مذكرة شراكة مع شريكين دوليين للمشاركة في تطوير محطة مياه 
مستقلة تقع في رأس محيسن وستواصل الشركة أيًضا استهداف 

التشغيل والصيانة )العقود القائمة على األداء(.

توقعات وأهداف 2022
تمتلك الشركة العديد من األهداف االستراتيجية لعام 2022، مثل إنتاج 

الماء المقطر وتطوير نظام صديق للبيئة لمعالجة المياه باستخدام 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة. وعالوة على ذلك، تركز الشركة أيضا 

على الحصول على امتياز لمشروع ضخم مع الشركة السعودية لشراكة 
المياه، والذي يتضمن عقودا محتملة للمحطات المستقلة إلنتاج المياه 

والمحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي و تتطلع الشركة 
أيًضا إلى الفوز بمشاريع التشغيل والصيانة في المستقبل.

حوالي 60% من حصة 
السوق من المياه تزودها 
الشركة لعمالء القطاع 
الصناعي في جدة.

 مصممة بطاقة إنتاج
22 مليون متر 
مكعب سنويا 

بدء تشغيل المصنع 
في رابغ بسعة 5,000 

متر مكعب من المياه يوميًا. 

تقديم خدمات 
التشغيل والصيانة 

للقطاع الصناعي 

 نسبة الملكية
لـ “سيسكو”

%65

حصة 
“سيسكو” 
من األرباح 

%10.5

أول محطات خاصة 
 لتحلية وتوزيع المياه 

في المملكة 

نظرة عامة على األداء المالي 2021م )مليون ريال سعودي(  

20202019 2021

اإليرادات

97.493.092.7

20202019 2021

صافي الدخل

5.9
5.15.0

إنتاج المياه 
18.1 مليون متر مكعب

 )العام المالي 2020:
17.7 مليون متر مكعب(

مبيعات المياه 
16.9 مليون متر مكعب

)العام المالي 2020: 16.9 
مليون متر مكعب(
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تعد شركة توزيع واحدة من أولى الشركات التي نجحت في خصخصة قطاع المياه في 
المملكة العربية السعودية، ومن الشركات السعودية القليلة التي أثبتت كفاءتها في 

تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاع التشغيل والصيانة.

الخدمات
تزاول شركة توزيع نشاطها الرئيسي في إدارة والتشغيل المشاريع 

لتطوير البنية التحتية الالزمة لتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي 
وإعادة استخدام المياه المعاد تدويرها. وتشمل خدمات الشركة إدارة 
مرافق المياه والصرف الصحي، واالستثمار في المياه والبيئة )مشاريع 

البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل 
الملكية وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص( والحلول البيئية 

واالستثمارات لتقليل هادر المياه بسبب الخسائر المادية والتجارية 
وأنظمة مياه الصرف الصحي المعالجة. وتقدم شركة توزيع أيًضا مركز 

اتصال وحلول للفواتير واختبار العدادات لقطاع المياه في المملكة 
العربية السعودية.

توزيع في عام 2021م
في هذا العام، نجحت توزيع في تحسين أدائها وتعزيز بنيتها 

التكنولوجية التحتية ورفع مستوى تفاعل بالموظفين.

وفي عام 2021م، حصلت شركة توزيع على ثالثة مشاريع لمحطات 
مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المدينة المنورة وبريدة 

وتبوك بسعة معالجة إجمالية قدرها 440 ألف م3 في اليوم.

وفي ديسمبر، وافقت شركة “سيسكو” وشركة أميانتيت رسميًا على 
تحويل توزيع من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة 
مقفلة مع تعيين شركة وساطة كابيتال كمستشار مالي. وكان هذا 

التحول مصحوبا بقرار إدراج توزيع في السوق السعودية الموازية )نمو(.

كما ركزت شركة توزيع على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية من خالل 
تحسين عملياتها اإلدارية لزيادة الكفاءة ورضا العمالء. كما قامت 

بتطوير وتنفيذ تطبيٍق لمراقبة استهالك المياه في المدينة الصناعية 
بالرياض، مما أدى إلى تحسين قدراتها بشكل كبير.

األداء
شهد عام 2021م فترة انتعاش مقارنة بعام 2020م بعدما أثر وباء 

كورونا المستجد الوباء في كافة القطاعات، حيث ارتفعت مستويات 
المبيعات بنهاية العام إلى مستويات مالمسة لما قبل الوباء، مما أدى 

إلى تحسين أداء الشركة بشكل كبيرو من المتوقع اكتمال التعافي 
بحلول الربع األول من عام 2022م.

وقــد أحــرزت الشــركة تقدمــا إيجابيــا فــي زيادة الحصة الســوقية في 
مجــال التشــغيل والصيانــة فــي حيــن شــهدت أحجــام توزيــع المياه نموًا 

تصاعدًيــا إيجابًيا.

الموائمة مع استراتيجية “سيسكو”
استناًدا إلى رؤية “سيسكو” التي تولي أهمية رئيسيًة للتوسع في 

قطاع أنظمة المياه، فإن نمو توزيع في قطاع المياه كان بمثابة دعم 
مباشر الستراتيجية “سيسكو”. وقد أدى ذلك إلى تعزيز دور “سيسكو” 

كالعب رئيسي في قطاع توزيع المياه والصرف الصحي في المملكة.

األهداف والرؤية في 2022م
تمتلك شركة توزيع األدوات والموارد االستراتيجية التي تمكنها من 

تحقيق النمو المستدام والتوسع في جميع أنحاء المملكة. وفي عام 
2022م، تهدف الشركة إلى التركيز على تنمية رأس المال البشري 
للمشاريع القائمة وطويلة األجل لتحقيق االستدامة في األعمال 

الرئيسية وتأمل توزيع أيًضا في الفوز بمشاريع المحطات المستقلة 
لمعالجة مياه الصرف الصحي القادمة وإضافة المزيد من عقود 

التشغيل والصيانة إلى محفظتها. باإلضافة إلى ذلك، تتطلع الشركة 
إلى االنضمام إلى السوق الموازية )نمو( في عام 2022م.

18 مشروع تشغيل 
وصيانة وعقود 

بناء وتشغيل ونقل ملكية 
تخدم 14 مدينة سعودية
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يخدم 230 ألف 
شخص على مساحة 

إجمالية قدرها 1,140 
مليون متر مربع

إنشاء 
شبكة توزيع المياه 

في المملكة العربية 
السعودية )2006م(

إنتــاج المياه )مليون متر مكعب( نظرة عامة على األداء المالي 2021م )مليون ريال سعودي(   

2020 2021

اإليرادات

285.1
260.8

2020 2021

صافي الدخل

20.3

12.7

2020 2021

 إنتاج المياه

35.9
38.0
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االستدامة في مجموعة “سيسكو”
ُتطبق “سيسكو” على مستوى المجموعة فلسفًة تشغيلية تتماشى مبادُئها مع القيم 
األساسية الثالث لالستدامة، وتتمثل هذه الفلسفة في إدارٍة متكاملة ألداء المجموعة 

على المستويات الثالث وهي المستويات البيئية واالجتماعية واالقتصادية بما يحقق 
قيمًة كبيرة للمساهمين. ومن خالل هذا النهج، تتطلع المجموعة إلى دعم رؤية 

المملكة 2030 لالستدامة ودفع عجلة االقتصاد الوطني مع المساهمة بفعالية في 
تعزيز النتائج التي تعود بالنفع على البيئة والمجتمع. 

ونؤمن بأن التزام المجموعة في تطبيق استراتيجية العمل بنهٍج يراعي 
االستدامة سيكون له مردوٌد إيجابي على نتائج إدارة المخاطر ويدعم 
تفوق المجموعة على المنافسين، مما ُيسهم في توسع المجموعة 

في األسواق الناشئة والمزدهرة ويعزز أداء األعمال الرئيسية. 

وسوف نسلط الضوء خالل إيجاز الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات على أبرز إنجازات إدارة االستدامة في مجموعة سيكسو خالل 

 عام 2021م.

الموانئ 
والمحطات

المناطق 
والخدمات 
اللوجستية

 أنظمة 
المياه
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إطار الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات
ُتمثل االستدامة جزًءا ال يتجزأ من االستراتيجية المؤسسية للمجموعة 

وحافًزا للنمو القوي بأسلوب مدروٍس ومسؤول، مما يمكننا من 
تحقيق قيمة أكبر للمساهمين من العمالء وفريق العمل والمستثمرين 

والشركاء والمجتمع بأسره. 

ويرتكز إطار “سيسكو” للحوكمة على أربع ركائز رئيسية ُتبرز األهمية التي 
توليها المجموعة لالستدامة، كما يتسق هذا اإلطار مع رؤيتنا ورسالتنا 
المؤسسية حيث ُيشكل قاعدة األخالق المهنية بالمجموعة وتسترشد 

به عملية صناعة القرار.

تمكين الموظفين
جذب المواهب العاملة وتطويرها . 1

والحفاظ عليها
األمن والسالمة. 2
التنوع والمساواة. 3

اإلدارة الجيدة والبديهية
اإلدارة واألخالقيات واالمتثال. 1
خصوصية المعلومات واألمن السيبراني. 2
األداء المالي. 3

بيئة وبنية أساسية مستدامة
ر المناخ والطاقة. 1 تغيُّ
التكنولوجيا واالبتكار. 2
اإلدارة البيئية. 3
إدارة المياه والمخلفات. 4

دعم مجتمعاتنا
االستثمار والمشاركة في المجتمع. 1
التحصيل المستدام. 2
تجربة العميل. 3
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المساهمة في أهداف التنمية المستدامة
نقر بأننا يجب أن نؤدي دورنا في االنتقال نحو مستقبل أكثر استدامة 

للجميع، ولهذا السبب حددنا في “سيسكو” الكيفية التي نستطيع 
بها أن نساهم في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

ونحن ملتزمون بدعم أهداف التنمية المستدامة عن طريق مواءمة 
ممارساتنا التجارية مع هذه األهداف وضمان عملنا بطريقة تسهم 

إسهاما إيجابيًا في تحقيق األهداف من خالل المقاصد ذات الصلة. 

إطار عمل 
“سيسكو” 
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ين
ظف

مو
 ال

ين
مك

نحن نؤمن في مجموعة “سيسكو” بالقوة الكامنة في بيئة العمل المتنوعة والشاملة والتي تحظى بالدعم والتقدير. إن ت
موظفينا هم أغلى ما نملك وبالتالي، فإن الحفاظ على صحة موظفينا وسالمتهم ورفاهيتهم يشكل أولوية بالنسبة لنا. 

إننا نهدف باستمرار إلى توظيف أفضل المواهب والمحافظة عليها باإلضافة إلى تحسين جهودنا المؤسسية، وفي نفس 
الوقت االستثمار في تطور موظفينا لبناء القدرات وتأمين فرص التقدم الوظيفي.

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
دا

أه
د 

ص
قا

لم
ا
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إطار عمل 
“سيسكو” 
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ية
يه

بد
وال

ة 
يد

لج
ة ا

دار
إن إدارة أعمالنا بأعلى درجات النزاهة هي مبدأ أساسي في مجموعة “سيسكو” . ونعتقد أن السلوك األخالقي الُمتسق من اإل

قيادة المجموعة وإلى موظفينا “على أرض الواقع” يمكن أن يغرس ثقافة قوية ودائمة من الثقة، والمساءلة والشفافية، 
مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين أداء األعمال وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة لدينا. 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
دا

أه
د 

ص
قا

لم
ا
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إطار عمل 
“سيسكو” 
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

مة
دا

ست
 م

ية
س

سا
ة أ

بني
 و

ئة
إننا في مجموعة “سيسكو” ملتزمون بالحد من آثارنا البيئية السلبية ودعم المبادرة الخضراء للمملكة. فنحن نكرس جهودنا بي

للحد من أثر الكربون من خالل تنفيذ مبادرات فّعالة بشأن كفاءة الطاقة، واستخدام التقنيات والبنية التحتية المبتكرة في 
جميع أعمالنا. كما نسعى جاهدين إلى مواصلة تخفيض استهالكنا للمياه وأثر النفايات، وفي نفس الوقت نقوم بتحديد 

وإدارة المخاطر ذات صلة بالمناخ والمرتبطة بعملياتنا.

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
دا

أه
د 

ص
قا

لم
ا
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إطار عمل 
“سيسكو” 
لالستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

تنا
عا

تم
مج

م 
دع

في مجموعة “سيسكو” ، نؤمن أننا كمساهمين في الحيوية االقتصادية للمملكة ونتشارك أيضًا المسؤولية في تطوير 
وازدهار المجتمعات التي نخدمها. ولهذا السبب، فإننا نستمد مواردنا لتكون قوة دافعة للتغيير اإليجابي في مجتمعنا. 

باإلضافة إلى ذلك، نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتحسين تجربة الزبائن من خالل توفير منتجات وخدمات 
معززة وتطوير آليات إشراك العمالء. نحن ملتزمون بتوفير المنتجات والمواد والخدمات بطريقة أخالقية وشفافة، وملتزمون 

أيضًا بزيادة قدرتنا على االستعانة بالمصادر المحلية وتحسين ظروف موّردينا وسبل عيشهم عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا.

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
دا

أه
د 

ص
قا

لم
ا

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES
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التوافق مع األولويات الوطنية
لقــد قمنــا بموائمــة عمليــة إدارة الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 
وحوكمــة الشــركات لمجموعــة “سيســكو” مــع الرؤية الوطنية 
من خالل دمج المكونات الرئيســية للرؤية الســعودية 2030، 

 إطار عمل “سيسكو” 
 بشأن الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات

 وطن
طموح

اإلدارة الجيدة 
والبديهية

بيئة وبنية أساسية 
مستدامة

 اقتصاد دعم مجتمعاتنا
ُمزدهر

 مجتمعتمكين الموظفين
حيوي
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 إطار عمل “سيسكو” 
 بشأن الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات

 وطن
طموح

اإلدارة الجيدة 
والبديهية

بيئة وبنية أساسية 
مستدامة

 اقتصاد دعم مجتمعاتنا
ُمزدهر

 مجتمعتمكين الموظفين
حيوي

  

والتي تحدد مســارًا مســتدامًا لمســتقبل المملكة العربية الســعودية. وتحدد 
الرؤيــة أهميــة المملكــة علــى المســرح العالمــي مــع توفير رؤيــة ثاقبة لتحديات 

المملكــة وثقافتهــا وفرصهــا الفريدة.
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تقرير الحوكمة
قطاعات األعمال

تعمل مجموعة شركات “سيسكو” في ثالث قطاعات رئيسية، وتتميز هذه القطاعات بالتنوع المتوازن مع المحافظة على 
التنسيق المستمر والمشترك بين الشركات في أعمالها والذي بدوره يحافظ على استقرار األداء العام للمجموعة، وهذا التنوع 

في القطاعات وضع الشركة في مكانة تنافسية جيدة تمكنها من االستفادة من خبراتها في الفرص االستثمارية المستقبلية 
بطريقة فعالة.

الشركات الزميلة والشركات التابعة لـ سيسكو تنشط في 3 قطاعات أعمال رئيسية: 

الموانئ 
والمحطات

المناطق 
والخدمات 
اللوجستية

 أنظمة 
المياه
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الشركات التابعة
الشركات التابعة هي تلك الشركات التي تمتلك فيهــا “سيسكو” حصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنسـبة اكثر من 50% أو من 

خــالل قــدرة “سيسكو” علــى التأثيــر فــي إدارة هذه الشركات، ويتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة من ضمن قوائم “سيسكو”.

معلومات عن الشركات التابعة كالتالي:

دولة التأسيسمقرها الرئيسينسبة الملكية رأس المال اسم الشركة ونشاطها 

شركة محطة بوابة البحر األحمر )مساهمة مغلقة(
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحوايات ومناولتها وتفريغها 

وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن 
بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم واالستثمار 

في جميع األنشطة السابقة.

333 مليون ريال 
سعودي

السعوديةجدة%53

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات
تخزين البضائع الواردة للمملكة والسيارات وتوفير ساحات الحاويات وعمليات 

المناولة والفحص الجمركي والتصدير وإعادة التصدير وتوفير المستودعات 
وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع للبضائع في الساحات المفتوحة أو 

المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها ومناولتها.

140 مليون ريال 
سعودي

السعوديةجدة%76

شركة “كنداسة” لخدمات المياه
يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية المياه 

المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما يتعلق بمشاريع المياه. 

77 مليون ريال 
سعودي

السعوديةجدة%65

شركة تشغيل الخدمات المساندة
تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية والمناطق اللوجستية 

والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات والخدمات المساندة 
للموانئ وتجارة األجهزة والمعدات واآلالت الصناعية و قطع الغيار.

15 مليون ريال 
سعودي

السعوديةجدة%97

الشركات الزميلة 
الشركات الشقيقة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصه ولها و خطة استثمار طويلة األجل, وحيث تكون سيسكو في وضع يمكنها 

من ممارسة تأثير على الشركة من خالل المشاركة في قراراتها المالية والتشغيلية.

معلومات عن الشركات الزميلة كالتالي:

دولة التأسيسمقرها الرئيسينسبة الملكية رأس المال اسم الشركة ونشاطها 

الشركة الدولية لتوزيع المياه
مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري والصرف الصحي 

وشبكات المياه وتصريف السيول واألعمال الميكانيكية ومحطات تقنية 
المياه والمجاري ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري 

وتشغيل شبكات المياه بأنواعها.

146 مليون ريال 
سعودي

السعوديةجدة%50

الشركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات والخدمات 

اللوجستية لقطاع البتروكيماويات للمواد الصلبة والسائلة.

21 مليون ريال 
سعودي

السعوديةجدة%33.33
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استثمارات أخرى
تستثمر شركة “سيسكو” ما قيمته 2.5 مليون دوالر )9.4 مليون 	 

ريال سعودي تقريبًا( والذي يمثل نسبة 1.16% من رأس مال شركة 
جروث جايت كوريوريشن )البحرين( والبالغ 343.4 مليون دوالر 

أمريكي. 

تمتلك شركة “كنداسة” لخدمات المياه ما نسبته 49% من رأس 	 
مال شركة خدمات المياه والبيئة السعودية.

تمتلك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ما 	 
نسبته 25% من شركة زينمنت اس ايه فادوز.

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

2009مانشئت عام 

 مساهمة مقفلةنوع الشركة 

 جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات الحاويــات نشاط الشركة 
وكذلــك أعمــال الحفــر والــردم

333,125 مليون ريال سعوديرأس المال 

33,312,500 سهم قيمة السهم 10 ريال سعوديعدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

ليس هناك أي تأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو، حيث تمتلك شركة 
البحر األحمر لتطوير الموانئ 60% من شركة محطة بوابة البحر األحمر.

%عدد األسهمالشركاء

53.0%17,655,625“سيسكو”

20.0%6,662,500سيتي آيالند القابضة

16.0%5,330,000زينل للصناعات

10.0%3,331,250“لوجي بوينت” 

1.0%333,125زينل للصيانة

100%33,312,500المجموع

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

2007مانشئت عام 

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة 

جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات الحاويــات نشاط الشركة 
وكذلــك أعمــال الحفــر والــردم

555,207 مليون ريال سعوديرأس المال 

555,207 سهم قيمة السهم 1,000 ريال سعوديعدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

78.6%إيرادات

71.6%إجمالي الموجودات 

92.2%صافي األرباح 

%عدد األسهمالشركاء

60%333,125شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

20%111,041صندوق االستثمارات العامة

وشركة “كوسكو“ شيبينج بورت 
ليميتد

111,041%20

100%555,207المجموع
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الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )“لوجي بوينت”( 
1999مانشئت عام 

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة 

جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

ادارة وتشــغيل مشــروع منطقــة االيــداع وإعــادة نشاط الشركة 
التصديــر المقــام علــى األرض المســتأجرة مــن مينــاء 

جــدة اإلســالمي.

140 مليون ريال سعوديرأس المال 

140,000 سهم قيمة السهم 1,000 ريال سعودي عدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

5.1%إيرادات

9.0%إجمالي الموجودات 

0.1%صافي األرباح 

%عدد األسهمالشركاء

76.0%106,400“سيسكو”

24.0%33,600زينل للصناعات

100%140,000المجموع

شركة تشغيل الخدمات المساندة
2004مانشئت عام 

 ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة 

 جده، الرياض، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

تطويــر وتشــغيل المــدن الصناعيــة وإنشــاء وتشــغيل نشاط الشركة 
المطاعــم ومراكــز التمويــن والمراكــز الترفيهيــة 

وإقامــة محطــات الوقــود وورش خدمــات وصيانــة 
الســيارات.

15 مليون ريال سعودي رأس المال 

15,000 سهم قيمة السهم 1,000 ريال سعودي عدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

5.9%إيرادات

0.4%إجمالي الموجودات 

8.5%صافي األرباح 

%عدد األسهمالشركاء

97.0%14,550“سيسكو” 

3.0%450“لوجي بوينت” 

100%15,000المجموع

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
2004مانشئت عام 

 ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة 

الجبيل، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

التعبئــة وتغليــف وتخزيــن ومناولــة وتوزيــع المــواد نشاط الشركة 
والمنتجــات البتروكيماويــة والمــواد الخطــرة

21,99 مليون ريال سعودي رأس المال 

21,099 سهم قيمة السهم 1,000 ريال سعودي عدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

أن نتائــج اعمــال شــركة اس ايــه تالكــي الســعودية المحــدودة ال تدمــج ضمــن 
نتائــج “سيسكو” الموحــدة، ويتــم فقــط إدراج حصــة “سيسكو” مــن صافــي 

نتائــج األعمــال.

276.4 مليون ريال سعوديإيرادات

191.8 مليون ريال سعوديإجمالي الموجودات 

 40.5 مليون ريال سعوديصافي األرباح 

%عدد األسهمالشركاء

33.30%7,033“سيسكو” 

33.30%7,033الفرد تالكي 

26.70%5,627مجموعة الجبر

6.70%1,406عبد اللطيف مجاهد 

100%21,099المجموع
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شركة “كنداسة” لخدمات المياه 
2000مانشئت عام 

 شركة مساهمة مغلقةنوع الشركة 

جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

بنــاء وتشــغيل محطــات تحليــة الميــاه وتوزيــع الميــاهنشاط الشركة 

77.3 مليون ريال سعودي رأس المال 

7,730,000 سهم قيمة السهم 10 ريال سعودي عدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

10.50%إيرادات

3.40%إجمالي الموجودات 

5.70%صافي األرباح 

%عدد األسهمالشركاء

65.00%5,024,500“سيسكو” 

35.00%2,705,500عبد اللطيف جميل 

100%7,730,000المجموع

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة
2006مانشئت عام 

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة 

جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

توزيــع الميــاه الصالحــة للشــرب ومعالجــة ميــاه نشاط الشركة 
الصــرف الصحــي واســتخدام تدويــر إعــادة الميــاه 

للــري

146 مليون ريال سعودي رأس المال 

146,000 سهم قيمة السهم 1,000 ريال سعودي عدد األسهم

التأثير على البيانات المالية لشركة سيسكو

بما أن شركة “توزيع” ليست شركة تابعة لمجموعة سيسكو، فال يوجد تأثير 
مباشر على األصول أو اإليرادات الموحدة لشركة سيسكو 

285.1 مليون ريال سعوديإيرادات

277.2 مليون ريال سعوديإجمالي الموجودات 

20.3 مليون ريال سعوديصافي األرباح 

%عدد األسهمالشركاء

50.0%73,000“سيسكو” 

50.0%73,000اميوتر احدى شركات اميانتيت

100%146,000المجموع

تحليل مجال عمل “توزيع”:
تعمل شركة “توزيع” في توفير المياه الصالحة للشرب للمدينة الصناعية 

في جدة والرياض والقصيم ومدن صناعية أخرى بعد حصولها على 
امتياز من هيئة المدن الصناعية السعودية )مدن(. ويشمل عقد االمتياز 

إنشاء وتطوير وتشغيل شبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف 
الصحي بأعلى المعايير الهندسية العالمية.

كما أنها من أوائل الشركات التي نجحت في تخصيص قطاع المياه في 
المملكة العربية السعودية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام
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سياسة توزيع األرباح
تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم 

)45( و )46( من النظام األساس للشركة، وفقًا للتالي: 

المادة الخامسة واألربعون من النظام األساس: )توزيع األرباح( توزع 
أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

يجنب )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي . 1
للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 

متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك . 2

بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر 
اإلمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع 

من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي 
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات. 

يوزع من الباقي ان وجد بعد ذلك على المساهمين ما نسبته %10 . 3
كحد أدنى من االرباح الصافية السنوية للشركة بموجب توصية من 

مجلس االدارة وموافقة جمعية المساهمين. 

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف 
سنوي أو ربع سنوي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية: 

أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية 	 
بموجب قرار يجدد سنويًا. 

أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. 	 
أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة 	 

بمستوى أرباحها. 
أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقًا آلخر قوائم مالية 	 

مراجعة، كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم 
توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية. 
المادة السادسة واالربعون من النظام األساس: )استحقاق األرباح( 

يستحق المساهم حصته من األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر 
في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون 

أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في 
نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. 

بيان بتوزيعات األرباح السابقة:

2021م2020م2019م2018م2017م2016م2015مالبيان

0.30.40.60.80.8*0.5الربح/السهم 

5% من رأس المال نسبة التوزيع 
البالغ 680 مليون

3% من رأس المال *
البالغ 816 مليون

4% من رأس المال 
البالغ 816 مليون

6% من رأس المال 
البالغ 816 مليون

8% من رأس المال 
البالغ 816 مليون

8% من رأس المال 
البالغ 816 مليون

34 مليون ريال المجموع 
سعودي

24.4 مليون ريال *
سعودي

32.6 مليون ريال 
سعودي

48.9 مليون ريال 
سعودي

65.2 مليون ريال 
سعودي

65.2 مليون ريال 
سعودي

*  تم منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم لجميع المساهمين عن العام 2016م حسب اعتماد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 16 أبريل، 2017م.
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الهيكل التنظيمي 

مجلس اإلدارة

لجنة االستثمار 

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة

أمين سر مجلس 
إدارة المراجعة الرئيس التنفيذياإلدارة

إدارة المخاطرالداخلية

إدارة تطوير اإلدارة المالية
األعمال 

إدارة شؤون 
إدارة تقنية اإلدارة القانونيةالشركات

المعلومات

عالقات 
االلتزامالموارد البشريةالشؤون اإلداريةالمستثمرين

المسؤولية الشؤون الحكومية
االجتماعية
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عامر عبد الله زينل علي رضا 
رئيس مجلس اإلدارة

 عضو في مجلس إدارة “سيسكو” 
من العام 2003م

عضو لجنة االستثمار وعضو لجنة 
الترشيحات والمكافآت

الكيان العضوية في مجالس إدارة الشركات 
القانوني 

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )شركة تابعة 	 
لشركة “سيسكو”(

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيًا 	 
)سابقًا(

شركة تطوير البلد	 

مساهمة 
مقفلة

مساهمة شركة بوبا للتأمين التعاوني )سابقًا(	 
عامة

شركة زينل للصناعات المحدودة	 
شركة محطة بوابة البحر األحمر )شركة تابعة لشركة 	 

“سيسكو”(
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )شركة 	 

تابعة لشركة “سيسكو”(
شركة تشغيل الخدمات المساندة )شركة تابعة 	 

لشركة “سيسكو”(
شركة ايكوم العربية المحدودة	 
مستشفيات مغربي	 
اوكساجن - نيوم 	 
جرين دوم لالستثمارات )اإلمارات العربية المتحدة(	 

ذات 
مسؤولية 

محدودة

الوظيفة الحالية
رئيس مجلس المديرين – تنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة 	 

والصادرات )“لوجي بوينت”(
عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس اللجنة 	 

التنفيذية والعضو المنتدب لمجموعة الخدمات بالشركة
رئيس مجلس المديرين -تنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر	 
رئيس مجلس المديرين لشركة ايكوم العربية المحدودة 	 
عدة مناصب في الخارج : كشركة اويل سبيس وشيفرون حيث شغل 	 

عددا من المناصب. آخرها كمدير تسويق لشركة شيفرون للبترول.

الوظيفة السابقة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيسكو” 	 
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 	 

)“لوجي بوينت”( وعضو مجلس المديرين
 الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر وعضو 	 

مجلس المديرين

المؤهالت
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في 	 

الواليات المتحدة األمريكية
شهادات في الشؤون المالية من جامعة كاليفورنيا، وجامعة 	 

ستانفورد، وجامعة سينجيوالتوري وجامعة هارفارد بالواليات 
المتحدة األمريكية 

الخبرات
عضــو مجلــس إدارة فــي عــدة شــركات تابعــة وزميلــة ورئيس مجلس إدارة 
شــركة ايكــوم العربيــة. كذلــك يشــغل منصــب عضــو مجلس إدارة جمعية 
أصدقــاء حدائــق جــدة )جمعيــة خيريــة(، وكان يشــغل عضو مجلس إدارة 

في الشــركة الســعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل” وشــركة بوبا 
العربيــة للتأمين.

كما حضر العديد من الدورات في اإلدارة والتخطيط االستراتيجي 
في جامعة ستانفورد وبيركلي وهارفرد، وحصل على شهادة اإلدارة 

المتقدمة لكبار التنفيذيين من جامعة هارفرد.

عدنان عبد الفتاح صوفي
نائب رئيس مجلس االدارة 

عضو في مجلس ادارة “سيسكو” من 
العام 2020م

رئيس لجنة االستثمار

الكيان العضوية في مجالس إدارة الشركات 
القانوني 

شركة بندة للتجزئة )وعضو لجنة االستثمار( 	 
شركة وادي جدة )وعضو لجنة االستثمار(	 
شركة الزمازمة )رئيس مجلس اإلدارة(	 
شركة ناتيكسيس العربية السعودية لالستثمار 	 

)NSAIC( )وعضو لجنة التدقيق والمخاطر(

مساهمة 
مقفلة

شركة مجموعة صافوال )وعضو لجنة االستثمار( 	 
مجموعة فتيحي القابضة )وعضو لجنة المراجعة(	 
العربية لألسمنت )سابقًا(	 
بوبا العربية )ورئيس لجنة المراجعة( )سابقًا(	 
األهلي كابيتال )وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت( 	 

)سابقًا(

مساهمة 
عامة

الوظيفة الحالية 
الشريك المؤسس والتنفيذي، مكتب دكتور عدنان عبد الفتاح صوفي 	 

لالستشارات اإلدارية
رئيس اللجنة االستشارية للهيئة العامة لألوقاف	 
عضو لجنة االستثمار بصندوق البيئة	 

الوظيفة السابقة 
عضو مجلس هيئة السوق المالية	 
الرئيس التنفيذي لشركة سدكو القابضة	 
عميد لكلية االقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز	 
عضو مشارك أول في جامعة أكسفورد	 
عضو في المجلس العلمي لجامعة الملك عبدالعزيز )سابقًا(	 
رئيس اللجنة االستشارية - هيئة السوق المالية )سابقًا(	 

المؤهالت 
الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن بالواليات 	 

المتحدة األمريكية.
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سياتل بالواليات المتحدة 	 

األمريكية.

الخبرات
خبــرة 22 عامــًا فــي ادارة الشــركات وعضويــة مجالــس ادارتهــا والحوكمــة 

وتطويــر األعمــال واالســتراتيجيات وإدارة التغييــر وبرامــج التحــول 
واالســتثمار المؤسســي.

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
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عبد العزيز عبد اللطيف جزار 
 عضو في مجلس ادارة “سيسكو” 

من العام 2014م 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 

وعضو لجنة المراجعة

الكيان العضوية في مجالس إدارة الشركات 
القانوني 

شركة ملز كابيتال	 
شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت )سابقًا(	 

مساهمة 
مقفلة

مساهمة شركة سالمة للتأمين التعاوني )سابقًا(	 
عامة

شركة كروم أجياد التجارية	 
شركة مجموعة الملز	 

ذات 
مسؤولية 

محدودة

الوظيفة الحالية
شريك تنفيذي والعضو المنتدب لشركة الملز كابيتال	 
رئيس مجلس المديرين لشركة مجموعة الملز	 
عضو في مجلس إدارة صندوق مورغان ستانلي لالستثمار السعودي	 
وعضو مجلس إدارة جمعية الملكية الخاصة ورأس المال االستثماري	 
عضو في مجلس إدارة واعد	 

الوظيفة السابقة
المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر	 
عضو مجلس إدارة هيئة المدن االقتصادية	 
عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية	 
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض ، ورئيس اللجنة المنظمة 	 

لمدينة الرياض المنتدى االقتصادي في دورتيه األولى والثانية
وهو حالًيا عضو في اللجنة التنفيذية لمجلس األعمال السعودي 	 

البريطاني، ومجلس األعمال السعودي الصيني

المؤهالت 
 درجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي من جامعة ساوث 	 

كاليفورنيا األمريكية
 درجة الماجستير في هندسة النظم من جامعة الملك فهد 	 

للبترول والمعادن 
 درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من جامعة 	 

اسكس ببريطانيا 

الخبرات 
رئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية والهندسية 	 
عضو في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية 	 
عضو في مجلس برنامج تطوير الصناعات الوطنية	 
ضابط في القوات الجوية الملكية السعودية	 

صالح أحمــد حفني
 عضو في مجلس ادارة “سيسكو” 

من العام 1998م
عضو لجنة االستثمار

الكيان العضوية في مجالس إدارة الشركات 
القانوني 

شركة حلواني أخوان )سابقًا(	 
شركة االهلي تكافل )واللجنة التنفيذية ولجنة 	 

المخاطر( 
شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية ولجنة 	 

المراجعة ولجنة المكافئات الترشيحات – ميكو 
)سابقًا(

الشركة السعودية للخدمات األرضية )وعضو لجنة 	 
الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية(

مساهمة 
عامة

شركة حلواني أخوان - جمهورية مصر العربية )سابقًا(	 
شركة “كنداسة” لخدمات المياه )شركة تابعة لشركة 	 

“سيسكو”(

مساهمة 
مقفلة

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )شركة 	 
تابعة لشركة “سيسكو”(

ذات 
مسؤولية 

محدودة

الوظيفة الحالية 
الرئيس التنفيذي لشركة عمر قاسم العيسائي وشركاءه )أوماكو(	 

الوظيفة السابقة 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة حلواني أخوان )المملكة 	 

العربية السعودية ، جمهورية مصر العربية(

المؤهالت 
درجة الماجستير في الموارد البشرية من جامعة ستراث كاليد بإسكتلندا	 
درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سان فرانسيسكو 	 

بالواليات المتحدة 

الخبرات 
خبرة واســعة في مجال االدارة ومســاعدة الشــركات على الهيكلة 	 

وتطويــر األعمال.
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منيرة حجاب الدوسري
 عضو في مجلس ادارة “سيسكو” 

من العام 2020م
عضو لجنة االستثمار 

الكيان العضوية في مجالس ادارة الشركات 
القانوني 

مساهمة شركة مياه ريقوفي “كوسوفو”	 
مقفلة

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لالستثمار – شركة HSBC العربية السعودية	 
رئيس لجنة المؤسسات المالية المرخصة لهيئة السوق المالية	 
نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين في مجالس الغرف 	 

السعودية السعودية
عضو لجنة االستثمار واألوراق المالية بالغرفة التجارية بالرياض	 

الوظيفة السابقة
الرئيس التنفيذي لشركة ُملكّية لالستثمار 	 
محلل بيانات إدارية في البنك السعودي الفرنسي	 
رئيس إدارة استثمارات األسهم في السعودي الفرنسي كابيتال	 
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تعليم ريت	 

المؤهالت
البكالوريوس في إدارة األعمال والنظم اإلدارية من الجامعة العربية 	 

المفتوحة
دبلوم في األعمال البنكية من معهد اإلدارة العامة	 
 	IFTA من منظمة CFTe رخصة المحللين المعتمدين

الخبرات
خبرة تزيد عن 17 عام في الخدمات المصرفية وإدارة األصول	 

طالل ناصر الدخيل
عضو مجلس ادارة “سيسكو” من العام 

2020م
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الكيان العضوية في مجالس ادارة الشركات 
القانوني

ذات واشمن القابضة المحدودة	 
مسؤولية 

محدودة

الوظيفة الحالية 
مصرفي أول لمصرفية الشركات في البنك السعودي الفرنسي	 

الوظيفة السابقة 
شغل عدة مناصب منها مدير عالقات أول لمصرفية الشركات في البنك 	 

السعودي الفرنسي، ومسؤول عالقات لمصرفية الشركات في البنك 
السعودي الفرنسي.

المؤهالت
البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود	 

الخبرات 
خبرة 11 سنوات في العالقات المصرفية في البنوك	 
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أحمد محمد الربيعة
 عضو في مجلس ادارة “سيسكو” 

من العام 2020م
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الكيان العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
القانوني 

مساهمة شركة األغذية المبتكرة	 
مقفلة

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )شركة 	 
تابعة لشركة “سيسكو”(

 ذات 
مسؤولية 

محدودة

الوظيفة الحالية
مدير االستثمار واالدارة االستراتيجية لشركة األغذية المبتكرة	 

الوظيفة السابقة 
شغل عدة مناصب مختلفة سابقًا منها مدير في إدارة الثروات 	 

واالستثمار في عوده كابيتال، وكبير مدراء العالقات المصرفية 
للشركات في البنك السعودي البريطاني.

المؤهالت
 البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة بوسطن بالواليات 	 

المتحدة األمريكية.

الخبرات 
خبرة 14 عامًا في ادارة الثروات واالستثمار والعالقات المصرفية في البنوك

وليد عبد العزيز كيال
رئيس لجنة المراجعة 

الكيان العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
القانوني 

شركة كنان الدولية - عضو في لجنة المكافآت 	 
)سابقًا(

شركة اتقان كابيتال )سابقًا(	 
شركة محمد صالح باعشن )عضو لجنة المراجعة(	 

مساهمة 
مقفلة

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )ميكو( - عضو 	 
في لجنة المراجعة )سابقًا(

شركة ساب تكافل )وعضو لجنة المراجعة( )سابقًا(	 

مساهمة 
عامة

الوظيفة الحالية 
رجل أعمال	 

الوظيفة السابقة 
المدير اإلقليمي للبنك السعودي البريطاني	 

المؤهالت 
درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد	 

الخبرات
يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي ويعمل حاليا كمستشار مع إتش 
إس بي سي وعدة شركات أخرى بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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ابو بكر علي باجابر 
عضو لجنة المراجعة 

الكيان العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
القانوني 

ساب تكافل	 
أنفال كابيتال – وعضو لجنة المراجعة )سابقًا(	 

مساهمة 
عامة

شركه النهدي الطبية	 
عبد اللطيف جميل للتمويل	 
شركة باعشن للشاي )سابقًا(	 

ذات 
مسؤولية 

محدودة

الوظيفة الحالية 
أستاذ مساعد في جامعة األعمال والتكنولوجيا )برنامج الماجستير( 	 

دوام جزئي
مكتب استشارات ماليه وإدارية )مكتب الدكتور ابو بكر باجابر(	 

الوظيفة السابقة
رئيس اداره الشؤون المالية والمحاسبة في البنك األهلي التجاري.	 

المؤهالت 
دكتوراه في المحاسبة واإلدارة المالية، جامعه استراسكاليد بريطانيا،	 
درجة الماجستير في المحاسبة، جامعه برمنجهام ببريطانيا	 
بكالوريوس في المحاسبة، جامعه الخرطوم بالسودان	 
زمالة المحاسبين القانونيين البريطانية	 

الخبرات
خبرة واسعة وطويلة في األعمال المصرفية والمالية والمحاسبية من خالل 

عمله مع البنك األهلي التجاري

ثامر سعيد الحارثي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

الوظيفة الحالية
استشاري مستقل وشريك مؤسس	 

الوظيفة السابقة 
المدير التنفيذي - إدارة رأس المال البشري في فقيه للرعاية الصحية	 

المؤهالت
درجة البكالوريوس في القانون	 

الخبرات
أكثر من 22 عاما من الخبرة في مجال إدارة رأس المال البشري واالستشارات 

اإلدارية. من خالل عمله كتنفيذي مع العديد من الكيانات مثل بوبا العربية، 
فونتيرا، البنك األهلي التجاري ونيكلسون الدولية.
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المهندس محمد المدرس 
الرئيس التنفيذي

الوظيفة السابقة 
المدير اإلقليمي للشرق األوسط شركة ستورك كوبرهيت الهولندية	 
المدير العام إلدارة توليد الطاقة بالسعودية شركة سيمنس األلمانية	 

المؤهالت
بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكهربائية في جامعة كولورادو، 	 

الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات
خبرة طويلة )28 عامًا( في ادارة الشركات العالمية والمحلية.	 
عضو مجلس المديرين في شركة محطة بوابة البحر األحمر، الشركة 	 

السعودية لتنمية التجارة والصادرات، شركة تشغيل الخدمات المساندة، 
شركة الجبر تالكي السعودية، الشركة الدولية لتوزيع المياه وشركة 

“كنداسة” لخدمات المياه
عضو في بعض لجان الشركات التابعة والزميلة	 

محمود أحمد حسين 
رئيس الشؤون المالية

الوظيفة السابقة
 رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية ورئيس االستثمارات الخاصة 	 

في شركة الخبير المالية

المؤهالت
ماجستير )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة اإلدارية	 
 	ACA
 	CISI

الخبرات 
خبرة طويلة )22 عامًا( في االدارة المالية واالستثمارات في الشركات 	 

العالمية والمحلية

اإلدارة التنفيذية
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أداء الحوكمة
يضمن هيكل الحوكمة القوي استمرار أداء المجموعة بفعالية ونزاهة عالية مع الحفاظ على ثقة مساهميها. كما أن الحفاظ 

على تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل فعال من األولويات األساسية لمجلس االدارة، ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ 
االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، 

باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية.

مجلس االدارة
يقوم المســاهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد كل 3 ســنوات يكون 
هو المســؤول األول أمام المســاهمين عن قيادة دفة المجموعة. 

كما أن المجلس لديه المســؤولية العليا والشــاملة لتكوين هيكل 
إداري متقن لحوكمة الشــركات ووضع التوجه االســتراتيجي للمجموعة 

والمســاعدة فــي تحقيــق أهــداف المجموعة، والرئيس التنفيذي 
وفقًا لتوجيهات مجلس االدارة هو المســؤول عن تطبيق سياســات 

االســتحواذ واالســتثمارات والنفقات الرأســمالية والنظر في المســائل 
الماليــة المهمــة فــي حين يراقب المجلس المخاطر التشــغيلية 

الرئيســية للمجموعة، ويســتعرض اتجاهات قطاعات أعمال المجموعة 
واســتثماراتها كاًل على حده.

وتنص المادة )15( من النظام االساســي لشــركة “سيســكو” أن يشــكل 
مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، والــذي يتوافــق مــع الفقرة )أ( من 
المــادة )12( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عن هيئة الســوق 

المالية.

تم عقد ثمانية اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2021م، 
وقد حضرها األعضاء التالية اسمائهم:

02 نوفمبر28 سبتمبر07 سبتمبر11 اغسطس03 مايو29 أبريل27 فبراير25 فبرايراسم عضو مجلس اإلدارة

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷عامر عبد الله علي رضا

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷عدنان عبد الفتاح صوفي

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷عبد العزيز عبداللطيف جزار

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷صالح أحمد حفني

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷منيرة حجاب الدوسري

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷طالل ناصر الدخيل

⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷أحمد محمد الربيعة

تعيين مجلس االدارة الحالي من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 28 يونيو، 2020م لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو، 2020م. 

تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة في 2021م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لها:

اسم عضو مجلس اإلدارة

اجتماع الجمعية العامة العادية )30( 

بتاريخ 05 مايو 2021م

اجتماع الجمعية العامة العادية )31( 

بتاريخ 03 نوفمبر 2021م

⎷⎷عامر عبد الله علي رضا

⎷⎷عدنان عبد الفتاح صوفي

⎷عبد العزيز عبداللطيف جزار

⎷⎷صالح أحمد حفني

⎷⎷منيرة حجاب الدوسري

⎷⎷طالل ناصر الدخيل

⎷⎷أحمد محمد الربيعة
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تشكيل مجلس اإلدارة
هناك تشكيل متوازن ومتوافق مع معيار استقاللية األعضاء حسب متطلبات هيئة السوق المالية في مجلس إدارة شركة “سيسكو” حيث ان 

جميع األعضاء السبعة في المجلس هم أعضاء غير تنفيذين وثالثة أعضاء منهم أعضاء مستقلين يتميزون بخبرات طويلة في مجاالت مختلفة مما 
يؤهلهم التخاذ القرارات بصفة مستقلة فيما يخص االستراتيجية واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة للشركة ويعتبر وجود هؤالء 

األعضاء المستقلين إضافة جيدة لتشكيل المجلس.

يبين الجدول التالي تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:

غير تنفيذيتنفيذيمستقلالمنصباسم عضو مجلس اإلدارة

⎷رئيس مجلس اإلدارةعامر عبد الله علي رضا

⎷⎷نائب رئيس مجلس اإلدارةعدنان عبد الفتاح صوفي

⎷⎷عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز عبداللطيف جزار

⎷عضو مجلس اإلدارةصالح أحمد حفني

⎷⎷عضو مجلس اإلدارةمنيرة حجاب الدوسري

⎷⎷عضو مجلس اإلدارةطالل ناصر الدخيل

⎷عضو مجلس اإلدارةأحمد محمد الربيعة

وبشكل عام يضم المجلس مزيج متميز من األعضاء من ذوي الخبرات األكاديمية والمهنية المتنوعة لتوفير نطاق واسع من المهارات والخبرات 
والتجارب ذات الصلة لدعم النمو والتعامل مع التحديات والمنافسة والتغيرات في األنشطة. 

تم تعيين األستاذ/ طالل الدخيل في مجلس إدارة إحدى شركات “سيسكو” الزميلة “شركة توزيع” اعتباًرا من 1 يناير، 2022م ، وبالتالي سيكون 
عضو غير مستقل اعتباًرا من هذا التاريخ.

لجان مجلس االدارة
لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان، تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة وخبراء خارجيين مستقلين. لدى هذه اللجان ميثاق مخصص 

معتمد من مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية للمساهمين. 

هذه اللجان ممثلة كما يلي:

لجنة المراجعة
21 ديسمبر01 نوفمبر 10 أغسطس27 أبريل24 فبرايراسم عضو مجلس اإلدارة

⎷⎷⎷⎷⎷وليد عبد العزيز كيال )رئيس اللجنة(

⎷⎷⎷⎷⎷ابو بكر علي باجابر

⎷⎷⎷⎷⎷عبد العزيز عبداللطيف جزار

المسؤوليات
تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس 

على أداء مسؤولياته الرقابية في المقام األول بمراجعة القوائم المالية 
الربع سنوية والسنوية وإبالغ المعلومات المالية وغير المالية ومراجعة 
نظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق، والمعامالت 

ذات العالقة. تم تكليف لجنة المراجعة من قبل مجلس اإلدارة 
لإلشراف على إدارة ومتابعة المخاطر في الشركة. يوجد لدى شركة 

“سيسكو” موظف مسؤول عن ادارة المخاطر حيث تتمثل مسؤولياته 
الرئيسية في التنسيق مع جميع الشركات التابعة والزميلة في جميع 
الموضوعات المتعلقة بإدارة المخاطر وجمع المعلومات ذات الصلة 

لمراجعتها وتقييمها من قبل لجنة المراجعة ومن ثم عرضها على 
مجلس اإلدارة.

تم تعيين لجنة المراجعة الحالية من قبل الجمعية العامة للمساهمين 
في 28 يونيو، 2020م لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو، 2020م.

إطار الرقابة الداخلية
يتحمل مجلس االدارة المسؤولية بشكل عام عن فعالية أنظمة الرقابة 

والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة، إال أن المجلس 
فوض مسؤولية مراجعة اإلطار التفصيلي ألنظمة الرقابة الداخلية 

واداره المخاطر إلى لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس 
اإلدارة وخبراء خارجيين، ومجلس االدارة هو المسؤول عن المحافظة 

على نظم رقابة داخلية قوية ومحكمة و فعالة.

تضمن المجموعة وجود إطار رقابة داخلية فعال يشمل كل من الهياكل 
التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة 

واالجراءات الرقابية وكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية. كما 
يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة االداء المالي، ونمو األعمال 

التجارية وخطط التنمية، ومقترحات النفقات الرأسمالية ومؤشرات 
األداء الرئيسية األخرى.
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ادارة المراجعة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة سنويًا بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة 
في ادارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يتبع رئيس 

ادارة المراجعة الداخلية في الشركة الى لجنة المراجعة من الناحية 
التشغيلية، وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة السنوية بناًء 
على تقييم المخاطر السنوي. كما تتولي االدارة مراجعة األمور المالية 

والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس 
ادارة المراجعة الداخلية بعرض النتائج على لجنة المراجعة بشكل دوري. 

أسست مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة ل”سيسكو” لجان 
للمراجعة على مستوى كل شركة، وتقوم شركة “سيسكو” بمتابعة أداء 

ادارات المراجعة الداخلية في تلك الشركات عن طريق وجود ممثليها 
داخل اللجان. 

وحدة ادارة المخاطر
تتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر الوعي والمشاركة على جميع مستويات 

الشركة ولهذا السبب يتم دمج عملية إدارة المخاطر في األعمال 
اليومية، فضاًل عن انعكاسها في العمليات األساسية للمجموعة. 

يتم النظر في المخاطر على كل مستوى من مستويات األعمال 
ويتم تقييمها ومناقشتها وأخذها في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن 
االستراتيجية المستقبلية، والموافقة على المعامالت، ورصد األداء.

ويــدرك المجلــس أن اإلدارة الفعالــة للمخاطــر تتطلــب الوعي والمشــاركة 
على جميع مســتويات الشــركة. وبالرغم من أن المجلس مســؤول عن 

إدارة المخاطــر بشــكل عــام فقــد فــوض هذه المســؤولية إلى لجنة 
المراجعة. وبالنســبة للشــركات التابعة فإن مســؤولية تحديد وتقييم 
المخاطــر تقــع علــى عاتقهــا، فــي حيــن أن وظيفــة إدارة المخاطر في 

شــركة “سيســكو” هي ضمان أن تكون االجراءات التي تتبعها الشــركات 
التابعــة كافية.

لجنة االستثمار
11 ديسمبر17 سبتمبر07 أبريلاسم عضو مجلس اإلدارة

⎷⎷⎷عدنان عبد الفتاح صوفي )رئيس اللجنة(

⎷⎷⎷عامر عبد الله علي رضا

⎷⎷⎷صالح أحمد حفني

⎷⎷⎷منيرة حجاب الدوسري

المسؤوليات
اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات االستثمارية الكبري 

وأدائها واإلشراف على الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة 
في االستراتيجية المالية المستقبلية. وتقوم اللجنة باالجتماع مرتين 

على األقل سنويًا أو عندما تقتضي الحاجة.

تم تعيين لجنة االستثمار الحالية من قبل مجلس االدارة في 01 يوليو، 
2020م لمدة ثالث 3، اعتبارًا من 1 يوليو، 2020م.

لجنة الترشيحات والمكافآت
26 اكتوبر17 فبرايراسم عضو مجلس اإلدارة

⎷⎷عبد العزيز عبد اللطيف جزار )رئيس اللجنة(

⎷⎷عامر عبد الله علي رضا

⎷⎷طالل ناصر الدخيل

⎷⎷أحمد محمد الربيعة

⎷⎷ثامر سعيد الحارثي

المسؤوليات 
تقوم اللجنة باالجتماع مرتين على األقل ســنويًا لتســاعد المجلس في 

المراجعــة والموافقــة علــى المكافــآت والبدالت اإلجمالية المخصصة 
ل”سيســكو” ، أعضــاء مجلــس اإلدارة، الرئيــس التنفيذي والموظفين، 

باإلضافة إلى مســؤولية االشــراف على تطوير والبحث وترشــيح 
الكفــاءات لعضويــة المجلــس ولجانه ومراجعة أنظمة الموارد البشــرية 

الداخلية للشركة.

تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من قبل مجلس االدارة 
في 01 يوليو، 2020م لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو، 2020م.
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سياسة إدارة السيولة
يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها من قبل مجلس إدارة “سيسكو” ومجالس إدارة الشركات التابعة والزميلة بشكل 

منفصل كٌل على حده وذلك وفقًا للسياسات المعتمدة لكل شركة. إن الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر السيولة 
النقدية الكافية والفعالة من حيث التكلفة وإتاحتها في جميع األوقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية. إن المخاطر التي 

تديرها اإلدارة هي مخاطر السيولة النقدية وسعر الفائدة وأسعار صرف العمالت. يتم استخدام مشتقات األدوات المالية إلدارة 
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت وال تستخدم هذه المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية أو لجلب األرباح.

تهدف سياسة “سيسكو” في إدارة السيولة إلى تطبيق أفضل 
الممارسات العملية كالوفاء بااللتزامات في أوقاتها من أجل ضمان 

الحصول على التمويل النقدي الكافي على المدى القصير وإتاحة 
التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقتراض المتوقعة. يتم تخفيض 

مخاطر عدم الحصول على السيولة النقدية من خالل رصد دقيق 
الحتياجات التدفق المالي للشركة، والتواصل المستمر مع مقدمي 

االئتمان للشركة واالختيار الدقيق للبنوك القوية ماليًا لتفعيل برامج 
التشغيل واالستثمار في الشركة.

 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين

تدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس األنظمة واللوائح 
المنصوص عليها من قبل وزارة التجارة واالستثمار ووفقًا للنظام األساس للشركة واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان.

المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة من 2021/1/1م حتى 2021/12/31م كاالتي:

 
المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتةأعضاء مجلس االدارة

األعضاء المستقلون

مكافئة 
عضوية لجان 

المجلس

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

بدل حضور 
اجتماعات 

اللجان

مكافآت 
أعضاء 

مزايا عينيةالمجلس

مكافأة 
األعمال 

الفنية 
واإلدارية 

واالستشارية

مكافأة رئيس 
المجلس أو 

العضو المنتدب 
أو أمين السر إن 
نسبة األرباحالمجموعكان من األعضاء

مكافات 
دورية

خطط تحفيز 
قصيرة 

األجل
خطط تحفيز 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة 

المجموع)القيمة(

مكافآت 
نهاية 

بدل المصروفاتالمجموع الكليالخدمة

-500,000-------500,000---80,00070,000150,000 200,000 عبد العزيز عبداللطيف جزار

-460,000-------460,000---30,000250,000 80,000  100,000 عدنان عبدالفتاح صوفي

-385,000-------385,000---30,000200,000 80,000  75,000 منيرة حجاب الدوسري

-375,000-------375,000---20,000200,000 80,000  75,000 طالل ناصر الدخيل

-1,720,000-------1,720,000---800,000 150,000  320,000  450,000 االجمالي

األعضاء الغير تنفيذيين

-500,000-------500,000---150,00080,00050,000220,000عامر علي رضا

-385,000-------385,000---75,00080,00030,000200,000صالح أحمد حفني

-375,000-------375,000---20,000200,000 80,000  75,000 أحمد محمد الربيعة

-1,260,000-------1,260,000---300,000240,000100,000620,000االجمالي
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المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان من 2021/1/1م حتى 2021/12/31م كاالتي:

االجمالي بدل حضور الجلساتالمكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات(أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة

150,00050,000200,000وليد عبد العزيز كيال

100,00050,000150,000ابو بكر علي باجابر

100,00050,000150,000عبد العزيز عبداللطيف جزار

350,000150,000500,000االجمالي

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

100,00020,000120,000عبد العزيز عبداللطيف جزار

75,00020,00095,000عامر علي رضا

75,00020,00095,000طالل ناصر الدخيل

75,00020,00095,000أحمد محمد الربيعة

75,00020,00095,000ثامر سعيد الحارثي

400,000100,000500,000االجمالي

أعضاء لجنة االستثمار

100,00030,000130,000عدنان عبدالفتاح صوفي

75,00030,000105,000عامر علي رضا

75,00030,000105,000صالح أحمد حفني

75,00030,000105,000منيرة حجاب الدوسري

325,000120,000445,000االجمالي

 
المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتةأعضاء مجلس االدارة

األعضاء المستقلون

مكافئة 
عضوية لجان 

المجلس

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

بدل حضور 
اجتماعات 

اللجان

مكافآت 
أعضاء 

مزايا عينيةالمجلس

مكافأة 
األعمال 

الفنية 
واإلدارية 

واالستشارية

مكافأة رئيس 
المجلس أو 

العضو المنتدب 
أو أمين السر إن 
نسبة األرباحالمجموعكان من األعضاء

مكافات 
دورية

خطط تحفيز 
قصيرة 

األجل
خطط تحفيز 
طويلة األجل

األسهم 
الممنوحة 

المجموع)القيمة(

مكافآت 
نهاية 

بدل المصروفاتالمجموع الكليالخدمة

-500,000-------500,000---80,00070,000150,000 200,000 عبد العزيز عبداللطيف جزار

-460,000-------460,000---30,000250,000 80,000  100,000 عدنان عبدالفتاح صوفي

-385,000-------385,000---30,000200,000 80,000  75,000 منيرة حجاب الدوسري

-375,000-------375,000---20,000200,000 80,000  75,000 طالل ناصر الدخيل

-1,720,000-------1,720,000---800,000 150,000  320,000  450,000 االجمالي

األعضاء الغير تنفيذيين

-500,000-------500,000---150,00080,00050,000220,000عامر علي رضا

-385,000-------385,000---75,00080,00030,000200,000صالح أحمد حفني

-375,000-------375,000---20,000200,000 80,000  75,000 أحمد محمد الربيعة

-1,260,000-------1,260,000---300,000240,000100,000620,000االجمالي
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مكافآت التنفيذيين
تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية لمدراءها التنفيذيين بناًء على العقود المبرمة معهم ومؤشرات األداء.

المكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيين )تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي( خالل عام 2021م هي كما يلي:

التنفيذيين

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
مكافأة نهاية 

المجموعالخدمة المجموعمكافآتالمجموعمزايا أخرى بدالترواتب

الرئيس 
التنفيذي

1,140,000834,00050,0002,024,0001,003,2001,003,2001,501,5794,528,779

رئيس الشؤون 
المالية

840,000384,00084,8861,308,886350,000350,000130,0991,788,985

كبار التنفيذيين 
اآلخرين

1,920,000862,000251,0003,033,000750,000750,000728,8894,511,889

10,829,653 2,360,567 3,900,0002,080,000385,8866,365,8862,103,2002,103,200المجموع

سیاسة المكافآت
تدفع الشركة مكافآت سنویة ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافیة لمجلس إدارتھا وأعضاء اللجان على أساس األنظمة واللوائح 

المنصوص. علیھا من قبل وزارة التجارة واالستثمار ووفقًا للنظام األساس للشركة واللوائح الداخلیة المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان.

)المادة رقم ) 19 ( من النظام االساس للشركة: )مكافأة أعضاء المجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغًا معین أو بدل حضور عن الجلسات أو مزایا عینیھ أو نسبة معینة من األرباح ویجوز الجمع بین اثنین أو أكثر 

من المزایا وفق ما یقرره مجلس اإلدارة وفي حدود ما نص علیھ نظام الشركات ولوائحھ مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعلیمات ذات العالقة 
الصادرة من الجھات المختصة ، ویجب أن یشتمل تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة العادیة على بیان شامل لكل ما حصل علیھ أعضاء مجلس 

اإلدارة خالل السنة المالیة من مكافآت وبدل مصروفات وغیر ذلك من المزایا ، وأن یشتمل كذلك على بیان ما قبضھ أعضاء المجلس بوصفھم 
عاملین أو إداریین أو ما قبضوه نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشارات للشركة وأن یشتمل على بیان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي 

حضرھا كل عضو من تاریخ أخر اجتماع للجمعیة العامة.

سیاسة مكافآت وبدالت أعضاء المجلس وأمین السر وفقًا لالئحة عمل مجلس االدارة:
تتكون مكافأة مجلس االدارة في حدود مانصت علیھ المادة التاسعة عشر من النظام االساس للشركة ونظام الشركات ولوائحھ على أال  أ. 

یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس االدارة مقابل عضویتھ في المجلس من مكافآت ومزایا مالیة وعینیھ مبلغ خمسمائة ألف ریال 
سنویًا.

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

توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة االولى، مع المواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غیر المقیم في مدینة االجتماع. ج. 
یحدد مجلس اإلدارة المكافأة السنویة ألمین سر المجلس، وتغطي الشركة المصاریف المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة وغیرھا في  د. 

كل ما یخص شئون المجلس.
تصرف مكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله في نھایة السنة المالیة، إال في حالة انتھاء عضویة أي عضو قبل نھایة السنة  ه. 

المالیة فإنھا تصرف عند انتھاء العضویة.

مكافآت التنفیذیین:
تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزایا العینیة لمدراءھا التنفیذیین بناًء على العقود المبرمة معھم ومؤشرات األداء.

علمًا بأنھ تقوم الشركة بإتباع السیاسة الخاصة بالمكافآت وال یوجد أي انحراف أو تعارض مع سیاسة المكافآت المعمول بھا في الشركة مع 	 
المكافآت الممنوحة.

لم یقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشركة مقابل أي أعمال إداریة أو فنیة أو استشاریة، علمًا بأن جمیع أعضاء مجلس االدارة 	 
غیر تنفیذیین.

تقییم أداء مجلس االدارة
وافقت لجنة الترشیحات والمكافآت على تقییم أداء المجلس من خالل نموذجًا للمراجعة السنویة لالحتیاجات الالزمة من المھارات أو الخبرات 

المناسبة لعضویة مجلس االدارة ووظائف االدارة التنفیذیة، وللتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض مصالح، وتحدید جوانب الضعف 
والقوة في مجلس االدارة واقتراح الحلول لمعالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة، وللتحقق من استقالل االعضاء المستقلین. كما تقوم لجنة 

الترشیحات والمكافآت أیضًا بتقییم أداء اإلدارة التنفیذیة لشركة سیسكو سنویًا من خالل مراجعة جدول مؤشرات األداء للعام الحالي والموافقة 
على مؤشرات األداء للشركة للعام المقبل.

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

74



اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
وفقا لمتطلبات المادة )90( من الئحة حوكمة الشركات، و في الفقرة )4( من المادة )76( والفقرة )2( من المادة )126( من نظام الشركات 
و المادة السابعة والمادة الخامسة عشر والمادة األربعين من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 

المساهمة المدرجة، ولضمان التزام المجلس لتسليط الضوء على المتطلبات المطبقة والغير قابلة للتطبيق في ظل هذه المواد ، فإن المجلس 
يؤكد ما يلي:

المادة )90( من الئحة حوكمة الشركات:

سبب عدم اإلمتثالالبيانالفقرة

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو 9
قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

ال تنطبق

ال تنطبقتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.11

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين 12
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب 

عدم األخذ بها.

ال تنطبق

ال تنطبقإيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.21

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 25
التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي 

تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

ال تنطبق

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم 26
في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة 

المالية األخيرة.

ال تنطبق

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 28
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال تنطبق

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو 29
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال تنطبق

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ، وقيمة األوراق المالية المتبقية، 30
مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال تنطبق

ال تنطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.35

ال تنطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.36

ال تنطبقبيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.38

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك 40
التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ال تنطبق

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ، يجب أن يحتوي التقرير على 41
ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

ال تنطبق
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وفقًا للفقرة )39( من المادة )90( من الئحة الحوكمة لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما يلي:
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيحأ. 
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعليةب. 
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاج. 

المادة الخامسة عشر من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة:

سبب عدم اإلمتثالالوصفرقم المادة

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل 15
عن استخدامات هذه األسهم.

لم يتم الحصول على اسهم خزينة من قبل الشركة 

مقترحات المساهمين
في حال ورود أي اقتراح أو مالحظة أو استفسار من المساهمين، يقوم ضابط االتصال بإبالغ اإلدارة التنفيذية لمعالجتها واإلجابة عليها، وإذا دعت 

الحاجة يتم إبالغ أمين سر مجلس اإلدارة
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حقوق المساهمين
معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها:

رقم 
الطلب

سبب الطلبتاريخ السجلتاريخ الطلب

إجراءات الشركة12021/02/282021/02/28

إجراءات الشركة22021/04/292021/04/29

الجمعية العامة32021/05/052021/05/05

ملف أرباح42021/05/092021/05/09

إجراءات الشركة52021/07/132021/07/12

أخرى62021/08/042021/08/07

إجراءات الشركة72021/10/072021/10/07

إجراءات الشركة82021/10/122021/10/12

إجراءات الشركة92021/10/242021/10/17

إجراءات الشركة102021/10/252021/10/19

إجراءات الشركة112021/10/252021/07/15

إجراءات الشركة122021/10/252021/02/01

الجمعية العامة132021/11/032021/11/03

ملف أرباح142021/11/072021/11/07

إجراءات الشركة152021/12/062021/12/06

إجراءات الشركة162021/12/292021/12/20

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

االسم
عدد األسهم كما في 

2021/1/1

النسبة من 
رأس المال 

%
عدد األسهم كما 
في 2021/12/31

النسبة من 
رأس المال 

نسبة التغير %العدد%

-14.70%11,992,92414.711,992,924زينل للصناعات المحدودة

أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:

عدد األسهم كما في االسم
2021/1/1

النسبة من 
رأس المال %

عدد األسهم كما 
في 2021/12/31

النسبة من 
رأس المال 

نسبة التغير %العدد%

--50,9270.06250,9270.062عامر عبد الله علي رضا

---100-100عدنان عبدالفتاح صوفي

)0.0002()20,000(26,0000.0326,0000.007صالح أحمد حفني

)0.00()399(29,4000.03629,0010.036عبدالعزيز عبداللطيف جزار

8,1000.01014,1000.0176,0000.001منيرة حجاب الدوسري

)0.00()10,000(20,0000.02510,0000.012احمد محمد الربيعة

275,0000.337350,0000.42975,0000.0009طالل ناصر الدخيل
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تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في 31 ديسمبر، 2021م:

ملكية األسهمرقم

األسهمالمساهمين

النسبة %العددالنسبة %العدد

0.0%14.014,742%2,785أقل من 20 سهم1.

0.2%14.0142,327%2,782من 20 إلى 99 سهم2.

1.6%28.31,344,319%5,633من 100 إلى 499 سهم3.

2.1%13.01,735,458%2,591من 500 إلى 999 سهم4.

24.0%28.519,624,491%5,666من 1000 إلى 19999 سهم5.

18.0%1.814,708,314%367من 20,000 إلى 99,999 سهم6.

26.7%0.421,746,625%82من 100,000 إلى 999,999 سهم7.

12.6%0.010,290,800%8من 1,000,000 إلى 4,999,999 سهم8.

14.7%0.011,992,924%1أكثر من 5,000,000 سهم9.

100.00%100.081,600,000%19,915المجموع

فئات المساهمين كما في 31 ديسمبر، 2021م:

العددفئة المساهمرقم
عدد األسهم 

النسبة %المملوكة

25%4320,080,284شركات1.

7%816,009,852صناديق استثمارية2.

68%19,79155,509,864أفراد3.

100%19,91581,600,000المجموع

تصنيف المساهمين كما في 31 ديسمبر، 2021م ، حسب الجنسية:

الجنسيةرقم
عدد األسهم 

النسبة %المملوكة

78,336,80396.00السعودية1.

1,774,1692.17الواليات المتحدة2.

1,489,0281.83أخرى )23 دولة(3.

100.00%81,600,000المجموع
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أعلى عشرة مساهمين كما في 31 ديسمبر، 2021م - من الشركات:

عدد األسهم اسم الشركةرقم
المملوكة

%

11,992,92414.70شركة زينل للصناعات المحدودة1.

1,426,2691.75شركة االستثمارات الرائدة "رائد"2.

1,280,8921.57الشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدود3.

1,080,0001.32شركة لؤلؤه الخليج للتجاره4.

1,070,3061.31مؤسسه الملك عبدالله لألعمال اإلنسانية5.

921,9691.13صندوق اتش اس بي سي السهم الشركات السعودية6.

874,7981.07صندوق اتش بي سي لال ستثمار 730.

701,4000.86الشركة العربيه لتجارة المواد السائبه8.

556,5760.68صندوق الجزيرة لال سهم السعودية9.

538,8920.66المؤسسه العامه للتامينات االجتماعيه10.

20,444,02625.05المجموع

مقترحات المساهمين
في حال ورود أي اقتراح أو مالحظة أو استفسار من المساهمين يقوم ضابط االتصال بإبالغ االدارة التنفيذية لمعالجتها واإلجابة عليها ، وإذا دعت 

الحاجة يتم ابالغ أمين سر مجلس االدارة لعرضها على المجلس لمناقشتها.
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إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزءا ال يتجزأ من فلسفة إدارة “سيسكو” حيث تتبع شركة “سيسكو” مجموعة من األساليب لتحديد وتقييم المخاطر التي 

تواجهها المجموعة من خالل تطوير خطط للتعامل مع هذه المخاطر خالل العام 2021م. قامــت شــركة “سيسكو” وكافــة شــركات المجموعــة 
بتحديــث ســجل المخاطــر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ظــروف الســوق و المؤشــرات االقتصاديــة الحاليــة.

خالل العام تم متابعة وتقيم المخاطــر المحيطة بشركات المجموعة بشكل شــامل وتــم وضــع أولويــات تنفيــذ خطــط األعمــال للحــد مــن أي تأثيــر 
سلبي ناتج عن المخاطر التي تم تحديدها.

وفي ما يلي المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة:

إجراءات تخفيف المخاطرالمخاطر المتوقعةم

تركيز األعمال1.
تعتمد المجموعة بشكل كبير على قطاع الموانئ. وفي حالة تأثر هذا 
القطاع من الممكن ان ـينعكس هذا التأثير بشكل سلبي علي أعمال 

المجموعــة.

تقــوم المجموعــة بمراجعــة مســتمرة لمحافظتهــا االســتثمارية لتنويــع قطاعــات 
االســتثمار باإلضافــة إلــى تطويــر األعمــال الغيــر متعلقــة بالموانــئ، ممــا ســيؤدي 

الــي تــوازن االعتمــاد علــى قطاعــات األعمــال الثالثــة للمجموعــة.

مخاطر االئتمان وتحصيل المستحقات 2.
قــد تؤثــر حالــة الســوق الحاليــة ســلبا على المــالءة الماليــة والســيولة 

للعمــالء ممــا قــد يتســبب فــي تأخيــر تحصيــل المســتحقات من 
العمالء 

قامــت شــركات المجموعــة بتحســين إجــراءات الرقابــة علــى االئتمــان وتحصيــل 
المســتحقات مــن العمــالء مــن خــالل المتابعــة الدائمــة للعمــالء، وتحديــث 

السياســة االئتمانيــة، وتعزيــز الضوابــط علــى منــح االئتمــان.

اللوائح الحكومية3.
يتم تغيير العديد من اللوائح بصفة مستمرة مما يزيد من تحديات 

التنفيذ ومن ثم مخاطر عدم االمتثال. وكنتيجة لذلك, فإن أي تغيير 
في اللوائح أو القوانين ربما يكون له أثر سلبي على أعمالنا.

تراقب مجموعة “سيسكو” التغييرات التي تطرأ على اللوائح و التي تتعلق 
بمحفظتها االستثمارية و لضمان اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتخفيف حدة تأثير 

أي تغيير في اللوائح وضمان االمتثال المستمر لهذه القوانين.
وأيضًا تضم مجموعة “سيسكو” فريقا قانونيا مركزي لدعم الشركات بغرض اإلدارة 

واالمتثال مع تغييرات اللوائح.

خطة استمرارية األعمال / التعافي من الكوارث4.
مخاطر اضطراب األعمال بسبب الحوادث أو التهديدات الداخلية 

والخارجية بما في ذلك األمن السيبراني و الكوارث الطبيعية 
والمناخية واإلرهاب وعدم االستقرار االقتصادي واألوبئة والحوادث 

التشغيلية.

تعمل مجموعة “سيسكو” وشركاتها التابعة على تعزيز إطار المرونة التشغيلية 	 
لتقوية استجاباتها لالضطرابات.

ونقوم أيًضا بتحديث خطط التعافي من الكوارث واستمرارية األعمال لتقليل 	 
تعطل العمليات من الكوارث الطبيعية.

التحديث المستمر لسياسة األمن السيبراني الخاصة بالمجموعة.	 

مخاطر التحديات المالية5.
قد تواجه المجموعة صعوبة في الحصول على تسهيالت جديدة 	 

لالستثمارات المستقبلية.
التحديات المالية للشركاء	 

قوم المجموعة بالتأكد بشكل مستمر من أنها تحافظ على نسبة تغطية دين 	 
متوازنة.

تقوية عالقتنا المصرفية.	 
التأكد من عدم التخلف عن سداد في أي من مدفوعات القروض الحالية 	 

للحفاظ على سجل ائتماني جيد.
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تقرير لجنة المراجعة
اجتمعت لجنة المراجعة )5( خمس مرات خالل عام 2021م، وذلك 
للقيام بدورها الرئيسي في مساعدة مجلس اإلدارة )المجلس( في 

الوفاء بمسؤولياته اإلشرافية المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية والمالية 
ونظم إدارة المخاطر في الشركة لضمان مدى كفاءتها وتنفيذها بشكل 

فعال، كما تقوم اللجنة بمسؤولياتها الرئيسية التالية:

مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد 	 
القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد 

مناقشتها مع إدارة الشركة.

اجتماع اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة رأيه المستقل 	 
في تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغيرها من المسائل 

المتعلقة بعملية مراجعة الحسابات.

وكذلك قامت اللجنة باآلتي:

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى 	 
فاعليتها وذلك من خالل مراجعة التقارير المقدمة منهم ومتابعة 
تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة في هذه التقارير.

تحليل المقترحات المقدمة من قبل المراجع الخارجي ورفع 	 
التوصيات لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية بخصوص تعيين 

المراجعيين الخارجيين للشركة للعام القادم بناًءا على المعايير 
المطلوبة.

مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية.	 

مراجعة خطة المراجعة الخارجية وإبداء المالحظات عليها )إن 	 
وجد(.

مناقشة ومتابعة المالحظات الواردة في تقرير اإلدارة المقدم من 	 
المراجع الخارجي للشركة.

اإلشراف على برنامج اإلبالغ عن المخالفات، و متابعة التحقيقات 	 
)إن وجدت(.

التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد المعامالت مع األطراف ذات 	 
العالقة لعام 2021م، بعد الحصول على قائمة بكافة هذه 

المعامالت والتأكد من سالمتها ومدى كفاية اإلفصاح عنها في 
القوائم المالية. 

باإلضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعاله ، تقوم لجنة المراجعة بتنفيذ 
أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة

أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية
تتخذ شركة سيسكو منهجية شاملة تجاه برامج الحوكمة والرقابة 

الداخلية لضمان أقصى درجة ممكنة من اإلفصاح والشفافية. حيث 
تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتصميم برامجها للكشف عن أوجه 

الضعف في نظم الرقابة في الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة 
إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في وقتها. كما أن شركة 

سيسكو تتبع منهج خطوط الدفاع الثالثة الذي يتبناه معهد المراجعين 
الداخليين العالمي، حيث أن خط الدفاع األول عبارة عن اإلدارات 

التنفيذية في الشركة حيث تسعى تلك اإلدارات إلى إيجاد آليات رقابة 
ذاتية داخل إداراتهم من أجل متابعة األعمال التنفيذية اليومية. أما خط 

الدفاع الثاني فيقصد بها اإلدارات المساعدة في وضع آليات الرقابة 
لخط الدفاع األول ومن ثم فحص وقياس األداء المحقق والغير محقق 
في خط الدفاع األول ورفع التقارير لإلدارة التنفيذية في الشركة، وأخر 

خطوط الدفاع الثالثة هو خط المراجعة الداخلية باستقالليته التامة عن 
اإلدارة التنفيذية في الشركة .

 خالل عام 2021م، أفادت لجنة المراجعة بأن إدارة المراجعة الداخلية 
في شركة سيسكو تابعت جميع المالحظات المطلوب اهتمام اإلدارة 

بها وقد تم التعامل معها عن طريق إدارة الشركة.

كما تؤكد اللجنة أيًضا أنه لم ينم إلى علمها وجود أي ضعف جوهري 
في نظم الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر التي وضعتها 
شركة سيسكو والشركات التابعة لها. كما تتركز جهود لجنة المراجعة 

باستمرار على تطوير وتحسين كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية 
والمالية ونظم إدارة المخاطر.

لقد تم تأسيس لجان مراجعة في جميع شركات سيسكو وتقوم هذه 
اللجان في جميع الشركات التابعة والزميلة لشركة سيسكو بكامل 
مسؤولياتها في مساعدة مجالس إداراتها في اإلشراف على نظم 

الحوكمة والرقابة الداخلية. 

لقد تم تأسيس لجان مراجعة في جميع شركات “سيسكو”  وتقوم 
هذه اللجان في جميع الشركات التابعة والزميلة لشركة “سيسكو”  

بكامل مسؤولياتها في مساعدة مجالس إداراتها في اإلشراف على 
نظم الحوكمة والرقابة الداخلية.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة
شــركات المجموعــة كانــت لديهــا معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة من داخل 

 المجموعــة وخارجهــا وتتبــع هــذه التعامــالت نفــس الشــروط والمبادئ فــي التعامل 
مــع األطــراف ذات العالقة. 

وتشــمل األطراف ذات عالقة كاًل من أعضاء مجلس إدارة الشــركة 
والمســاهمون الرئيســيون وكبــار المديريــن وأي مــن أقاربهــم من الدرجة 

األولــى وفقــًا للوائــح هيئــة الســوق المالية ووزارة التجارة واالســتثمار. 
تتــم جميــع المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقة وفًقا إلجراءات 

وسياســات الشــراء المعتمدة من قبل الشــركات.

الجــدول التالــي يوضــح المعامــالت مع األطــراف ذات العالقة التي 
تكــون فيهــا العالقــة مــن خــالل عضو في مجلس إدارة “سيســكو”، 

والتــي تتطلــب موافقــة الجمعيــة العامــة عليهــا وفقــًا للمادة 71 من 
نظام الشــركات: 

المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

شركة كرم العربي 
للتموين 

شركة زينل للصناعات )مساهمين في شركة “سيسكو” ( هي أحد 
المساهمين أيضًا في شركة كرم العربي، واألستاذ عامر عبدالله علي رضا 

)رئيس مجلس ادارة “سيسكو” ( عضو في مجلس ادارة شركة كرم العربي 
أيضًا. 

شراء بضائع وخدمات تشمل التموين 
وإدارة سكن الموظفين الخاص بشركة 

محطة بوابة البحر األحمر .

19,298,438

شركة زینل للصناعات 
المحدودة 

شركة زينل للصناعات )مساهمين في شركة “سيسكو” (، واألستاذ عامر 
عبدالله علي رضا )رئيس مجلس ادارة “سيسكو” ( هو عضو في مجلس 

إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة. 

مصروفات إدارية مدفوعة من قبل 
المجموعة نيابة عن شركة شركة زینل 

للصناعات 

337,862

مصروفات إدارية مدفوعة من 
قبل شركة زینل للصناعات نيابة عن 

المجموعة 

40,095

الشركة العربية 
لتجارة المواد السائبة 

المحدودة 

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي شركة 
“سيسكو”( الشركة العربية لتجارة المواد السائبة، واألستاذ عامر عبدالله 
علي رضا )رئيس مجلس إدارة “سيسكو”( عضو في مجلس ادارة الشركة 

العربية لتجارة المواد السائبة.

إيجار مستودعات من الشركة 
السعودية لتنمية التجارة والصادرات 

348,900

إضافة إلى الجدول أعاله ، فيما يلي جدول المعامالت ذات العالقة المتطلب اإلفصاح عنها وفقًا للوائح التسجيل واإلدراج وحوكمة الشركات 
الصادرة من هيئة السوق المالية: 

المبلغنوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

الشركة الدولية لتوزيع 
المياه المحدودة 

)توزيع( 

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

مجلس إدارة شركة توزيع.

بيع مياه من شركة “كنداسة” 
لخدمات المياه 

 65,565,273

مدفوعات من قبل ”سيسكو” نيابة 
عن الشركة الدولية لتوزيع المياه 

837,20

مدفوعات من قبل الشركة الدولية 
لتوزيع المياه نيابة عن “سيسكو” 

 11,867

شركة خدمات المياه 
والبيئة السعودية 

المحدودة 

 تمتلك شركة “كنداسة” لخدمات المياه )شركة تابعة ل”سيسكو” ( ما 
نسبته 49% من شركة خدمات المياه و البيئة السعودية 

مبيعات من شركة “كنداسة” 
لخدمات المياه مقابل إدارة 

وتشغيل محطة تحلية المياه 

2,087,380

شركة محطة بوابة 
البحر األحمر 

شركة تابعة ل”سيسكو” - واألستاذ عامر عبد الله علي رضا )رئيس 
مجلس إدارة “سيسكو” ( والسيد محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي 

ل”سيسكو” ( أعضاء مجلس إدارة في شركة محطة بوابة البحر األحمر 

مدفوعات من قبل شركة 
”سيسكو” نيابة عن شركة محطة 

بوابة البحر األحمر 

83,720

الشركة السعودية 
لتنمية التجارة 

والصادرات 

شركة تابعة ل”سيسكو” – األستاذ عامر عبد الله علي رضا )رئيس 
مجلس إدارة “سيسكو” ( واألستاذ صالح أحمد حفني )عضو مجلس 

إدارة “سيسكو” ( واألستاذ أحمد الربيعة )عضو مجلس إدارة “سيسكو” ( 
واألستاذ محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي ل”سيسكو” ( جميعهم 

أعضاء في مجلس إدارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات. 

مدفوعات من قبل شركة 
”سيسكو” نيابة عن الشركة 

السعودية لتنمية التجارة والصادرات 

1,099,077

شركة “كنداسة” 
لخدمات المياه 

شركة تابعة ل”سيسكو” – واألستاذ عامر عبدالله علي رضا )رئيس مجلس 
إدارة “سيسكو” ( واألستاذ صالح أحمد حفني )عضو مجلس إدارة “سيسكو” 

( والسيد محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي ل”سيسكو” ( هم أعضاء 
في مجلس إدارة شركة “كنداسة” لخدمات المياه.

مدفوعات من قبل شركة 
”سيسكو” نيابة عن شركة 
“كنداسة” لخدمات المياه

 837,496

شركة تشغيل الخدمات 
المساندة )إسناد( 

شركة تابعة ل”سيسكو” - واألستاذ عامر عبد الله علي رضا )رئيس مجلس 
إدارة “سيسكو” ( واألستاذ محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي 

ل”سيسكو” ( جميعهم أعضاء في مجلس إدارة شركة تشغيل الخدمات 
المساندة )إسناد( 

مدفوعات من قبل “سيسكو” 
نيابة عن شركة تشغيل الخدمات 

المساندة 

  7,513

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

82



تحليل اقتصادي ألعمال الشركة 
سجلت “سيسكو” نموا إيجابيا خالل العام 2021م حيث حققت زيادة في اإليرادات 

بمبلغ قدره 59 مليون ريال سعودي )%6.9(.
حققت الشركة أعلى نتائج لإليرادات على اإلطالق في تاريخها بمبلغ 

921 مليون ريال سعودي )باستثناء إيرادات اإلنشاء(. يعود السبب 
الرئيسي لهذا النمو الى تحسن نتائج قطاع الموانئ بسبب االستحواذ 
على المحطة الشمالية في ميناء جدة االسالمي باإلضافة إلى الزيادة 

في حجم التعامالت والتغير اإليجابي في تعرفة التفتيش، حيث ارتفعت 
اإليرادات بنسبة %5.8. 

الجدول التالي يعرض تحليل موجز لنتائج العام 2021م ومقارنتها مع 
العام 2020م: 

نسبة التغير التغير20212020مليون ريال سعودي
%

التوضيح

اإليرادات )باستثناء إيرادات 
اإلنشاء(

ارتفعت اإليرادات )باستثناء إيرادات البناء( بشكل رئيسي من قطاع 92186259.06.9
الميناء بمقدار 40 مليون ريال سعودي مدفوعة بالزيادة في حجم 

التعامالت والتغيير اإليجابي في تعرفة التفتيش. تحسنت اإليرادات 
من الخدمات اللوجستية بمقدار 15 مليون ريال سعودي نتيجة 

لزيادة إيرادات الخدمات بينما ظلت إيرادات قطاع المياه كما هي 
نسبيا.

تكاليف اإليرادات )باستثناء 
تكاليف اإلنشاء(

ارتفعت تكلفة اإليرادات بسبب الزيادة في مصاريف التشغيل 37.08.4)438()475(
في قطاع الموانئ بسبب التكاليف االدارية المتعلقة بالموظفين 
وتكاليف االهالك الخاصة باالستحواذ على المحطة الشمالية في 

ميناء جدة االسالمي.

44642422.05.2اجمالي الربح 

مصروفات بيع وتوزيع، 
ومصروفات عمومية 

وادارية 

)168()168(––

27825622.08.6الدخل التشغيلي 

تعود الزيادة في رسوم التمويل إلى رسملة الرسوم الثابتة 53.4)71.0()133()204(صافي تكاليف التمويل 
والمتغيرة اإللزامية. 

حصة الشركة من نتائج 
الشركات الزميلة 

التحسن في نتائج شركة توزيع وشركة الجبر تالكي مع االنخفاض 24222.09.1
في شركة خدمات المياه والبيئة السعودية وشركة جرين دوم.

تضمنت اإليرادات األخرى للعام الماضي عكس مخصص تكاليف )83.0()73.0(1588ايرادات اخرى 
استبدال األصول بمبلغ 75 مليون ريال سعودي.

12.5)2.0()16()18(الزكاة وضريبة الدخل 

)56.2()122.0(95217صافي الربح للمجموعة

التغييرات في الحصص غير المسيطرة متوافقة مع التغير في )52.6(41.0)78()37(حقوق االقلية 
الحصص الغير مسيطرة في الشركات التابعة.

)58.3()81.0(58139صافي الربح 
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المؤشرات المالية 
)مليون ريال سعودي(

2020 202120182017 2019

2,507

3,904

2,358 2,482

3,906
األصول طويلة األجل

2020 202120182017 2019

2,477

4,463

2,364 2,476

3,879

رأس المال العامل

2020 202120182017 2019

986

721
852

781 736

القروض طويلة األجل

2020 202120182017 2019

74

278

88 93

256

الدخل التشغيلي

2020 202120182017 2019

199

446

222
260

424

مجمل الربح

2018

2020

2019

2017

2021

اإليرادات - قطاع األعمال

98
94

369
93

84
388

92
80

504
92

85
844

96
101

788
الخدمات اللوجستية الميناء المياه
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المبيعات وإيرادات األعمال المعدلة

2017

2018

2019

2020

2021

562

565

676

862

921

ربحية السهم المعدلة

2017

2018

2019

2020

2021

0.72

0.57

0.62

0.81

0.80

صافي الربح المعدل

2017

2018

2019

2020

2021

59

47

51

66

65

التدفق النقدي الحر

2017

2018

2019

2020

2021

-53

205

237

161

748

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء المعدلة

2017

2018

2019

2020

2021

260

271

290

447

498

أبرز المؤشرات المالية

2017

2018

2019

2020

2021

0.3

0.4

0.6

0.8

0.8

توزيعات أرباح للسهم الواحد

2017

2018

2019

2020

2021

860

695.4

504.4

456.9

-119.7

صافي القروض

87

المـراجــعــــــة المــالـيــــــــة



قائمة المركز المالي 

2021ر.س. باآلالف
 20 – 21

2020201920182017نسبة التغير %

الموجودات 

الموجودات المتداولة: 

165.2336,534295,101180,584150,708%892,374نقد وما في حكمه 

19.8144,990111,274117,953101,588%172,416ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

32.119,62818,17221,30325,503%25,935مخزون 

 1,090,725%117.6501,152424,546319,840277,799

الموجودات غير المتداولة: 

31.8160,672156,737147,792180,297%211,707استثمارات 

6.0514,4361,008,2011,039,9601,079,520%545,107ممتلكات، آالت ومعدات 

––3.786,918241,825%90,132موجودات حق االستخدام

2.83,143,9761,074,7921,170,1431,247,218-%3,057,380األصول األخرى طويلة األجل 

3,904,326–3,906,0022,481,5562,357,8952,507,036

13.34,407,1542,906,1022,677,7352,784,835%4,995,051إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة: 

0.4457,050189,769160,605161,938%458,760ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
وتسهيالت بنكية 

73,211%3.670,671240,712153,414146,391

 531,971%0.8527,721430,480314,019308,329

المطلوبات غير المتداولة: 

الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل 
وتسهيالت بنكية 

648,147%2.6-665,663540,390699,027839,710

0.41,371,46987,64166,04266,041%1,376,996مطلوبات أخرى طويلة األجل 

––5.084,598217,086%88,796التزام إيجار

9.648,12639,47027,21626,693%52,725مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

2,166,664%0.1-2,169,856884,587792,285932,444

حقوق الملكية 

816,000816,000816,000816,000–816,000رأس المال 

36,40936,40936,40936,409–36,409عالوة إصدار 

6.490,32476,38371,29066,616%96,115االحتياطيات 

5,90710,697)9,517()16,482(2,132.5%334,993احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

248,330171,818158,627137,569-18.4%202,527األرباح/)الخسائر( المتراكمة 

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين 
في الشركة األم 

1,486,044%26.51,174,5811,091,0931,088,2331,067,292

51.5534,996499,942483,198476,769%810,372حقوق الملكية غير المسيطرة 

34.31,709,5771,591,0351,571,4311,544,061%2,296,416مجموع حقوق الملكية 

13.34,407,1542,906,1022,677,7352,784,835%4,995,051إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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قائمة المركز المالي 
)تحليل أفقي(

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2017 كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة. 

20212020201920182017أرقام العام 2017 كأساس للمقارنة 

الموجودات 

الموجودات المتداولة: 

592223196120100نقد وما في حكمه 

170143110116100ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

102777184100مخزون 

 393180153115100

الموجودات غير المتداولة: 

117898782100استثمارات 

50489396100ممتلكات، آالت ومعدات 

–100100100100موجودات حق االستخدام

2452528694100األصول األخرى طويلة األجل 

1561569994100

17915810496100إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة: 

28328211799100ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

5048164105100الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 173171140102100

المطلوبات غير المتداولة: 

77796483100الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

2,0852,077133100100مطلوبات أخرى طويلة األجل 

–100100100100التزام إيجار

198180148102100مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

2322339585100

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم: 

100100100100100رأس المال 

100100100100100عالوة إصدار 

144136115107100االحتياطيات 

55100)89()154(3,132احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

147181125115100األرباح/)الخسائر( المتراكمة 

139110102102100حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

170112105101100 حقوق الملكية غير المسيطرة 

149111103102100إجمالي حقوق الملكية 

17915810496100إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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قائمة المركز المالي 
)تحليل عمودي( 

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

20212020201920182017)إجمالي األصول كأساس(

الموجودات 

الموجودات المتداولة: 

17.97.610.26.75.4نقد وما في حكمه 

3.53.33.84.43.6ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

0.50.50.60.81.0مخزون 

 21.811.414.611.910.0

الموجودات غير المتداولة: 

4.23.65.45.56.5استثمارات 

10.911.734.738.838.8ممتلكات، آالت ومعدات 

––1.82.08.3موجودات حق االستخدام

61.271.337.043.844.7األصول األخرى طويلة األجل 

78.288.685.488.190.0

100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة: 

9.210.46.56.05.7ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

1.51.68.35.75.3الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 10.612.014.811.711.0

المطلوبات غير المتداولة: 

13.015.118.626.130.2الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

27.631.13.02.52.4مطلوبات أخرى طويلة األجل 

––1.81.97.5التزام إيجار

1.11.11.41.01.0مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 43.449.230.429.633.6

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم: 

16.318.528.130.529.3رأس المال 

0.70.81.31.41.3عالوة إصدار 

1.92.02.62.72.4االحتياطيات 

0.20.4)0.3()0.4(6.7احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

4.15.65.95.94.9األرباح/)الخسائر( المتراكمة 

29.826.537.540.738.3حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

16.212.317.218.017.1 حقوق الملكية غير المسيطرة 

46.038.854.758.755.4اجمالي حقوق الملكية 

100.0100.0100.0100.0100.0إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
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قائمة الدخـــل

2021ر.س. باآلالف 
 20 – 21

2020201920182017نسبة التغير %

3.51,020,865675,884564,705562,407-%985,408ايرادات

)363,720()342,639()415,577()597,125(9.7-%)538,936(تكاليف مباشرة

446,472423,740260,307222,066198,687الربح االجمالي 

)19,467()16,395()32,863()20,825(20.4-%)16,583(مصاريف بيع و توزيع 

)105,300()117,592()134,036()146,672(3.3%)151,544(مصاريف عمومية و إدارية 

8.6256,24293,40888,07873,920%278,345مجمل الربح التشغيلي 

)34,994()50,780()47,727()133,481(52.5%)203,541(تكاليف تمويل

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة 
حقوق الملكية ، بالصافي

23,682%9.621,60927,37223,74520,736

83.088,72810,8189,28328,162-%15,068إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

51.3233,09983,87270,32787,824-%113,554صافي الدخل قبل الزكاة 

)6,702()4,806()5,993()16,430(12.2%)18,437(الزكاة وضريبة الدخل 

56.1216,66977,87965,52081,122-%95,117صافي الدخل للمجموعة 

العائد الى: 

51.877,25626,95618,77522,311-%37,238الحصص غير المسيطرة 

58.5139,41350,92346,74558,811-%57,878المساهمين في الشركة األم

مالحظات:
تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام 	 
الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي لكل شركة في الجزء الخاص بذلك 	 
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قائمة الدخــل 
)تحليل أفقي(

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2017م كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.

20212020201920182017التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات 

175182120100100ايرادات

14816411494100تكاليف مباشرة

225213131112100الربح االجمالي 

8510716984100مصاريف بيع و توزيع 

144139127112100مصاريف عمومية و إدارية 

377347126119100مجمل الربح التشغيلي 

582381136145100تكاليف تمويل

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية، 
بالصافي

114104132115100

543153833100إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

1292659580100صافي الدخل قبل الزكاة 

2752458972100الزكاة وضريبة الدخل 

1172679681100صافي الدخل للمجموعة 

العائد الى: 

16734612184100الحصص غير المسيطرة 

982378779100المساهمين في الشركة األم

قائمة الدخل
)تحليل عمودي(

يستخدم التحليل العمودي إجمالي اإليرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام.

20212020201920182017مقارنة بالبنود األساسية لكل عام 

100.0100.0100.0100.0100.0ايرادات

)64.7()60.7()61.5()58.5()54.7(تكاليف مباشرة

45.341.538.539.335.3الربح االجمالي 

)3.5()2.9()4.9()2.0()1.7(مصاريف بيع و توزيع 

)18.7()20.8()19.8()14.4()15.4(مصاريف عمومية و إدارية 

28.225.113.815.613.1مجمل الربح التشغيلي 

)6.2()9.0()7.1()13.1()20.7(تكاليف تمويل

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية، 
بالصافي

2.42.14.04.23.7

1.58.71.61.65.0إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي 

11.522.812.412.515.6صافي الدخل قبل الزكاة 

)1.2()0.9()0.9()1.6()1.9(الزكاة وضريبة الدخل 

9.721.211.511.614.4صافي الدخل للمجموعة 

العائد الى: 

3.87.54.03.34.0الحصص غير المسيطرة 

5.913.77.58.310.4المساهمين في الشركة األم
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النسب المالية الرئيسية 
20212020201920182017

نسب السيولة 

2.10.91.01.00.9نسبة التداول 

2.00.90.91.00.8النسبة السريعة 

1.70.60.70.60.5النقد الى المطلوبات المتداولة 

0.20.30.40.30.4التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات 

نسبة هيكل رأس المال 

0.30.40.50.50.6نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 

0.90.61.21.41.2نسبة الرفع المالي 

1.62.72.82.43.5نسبة تغطيِة الفائدة 

نسب النشاط 

49.143.748.055.648.3متوسط فترة التحصيل 

0.30.30.30.30.2العائد على األصول الثابتة 

0.20.20.20.20.2معدل دوران األصول 

5.77.06.14.85.5معدل دوران الذمم المدينة 

نسب الربحية 

45.341.538.539.335.3هامش الربح اإلجمالي %

28.225.113.817.218.0هامش الربح التشغيلي %

11.522.812.412.515.6هامش صافي الربح %

1.94.92.72.42.9العائد على رأس المال العامل %

4.112.74.94.25.3العائد على حقوق المساهمين %

 هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، 
واإلطفاء إلى المبيعات% 

49.852.042.848.046.3

االستثمار / نسبة السوق 

43.318.931.619.015.8نسبة السعر إلى العائد 

القيمة السوقية للسهم 

30.732.419.610.811.4في نهاية السنة 

53.033.519.916.213.5أعلى قيمة خالل العام 

10.713.110.710.89.9أقل قيمة خالل العام 

18.214.413.413.313.1قيمة السهم الدفترية 

القيمة السوقية / هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك، واإلطفاء 

5.15.05.53.33.6

قيمة الشركة / هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك، واإلطفاء 

6.46.78.97.58.6
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نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي 
20212020201920182017

قائمة المركز المالي )ر.س. باآلالف( 

816,000816,000816,000816,000816,000رأس المال 

90,32490,32476,38371,29066,616احتياطيات 

1,486,0441,174,5811,091,0931,088,2341,067,292حقوق المساهمين 

648,147665,663540,390699,027839,710قروض طويلة االجل 

4,463,0803,879,4332,475,6222,363,7172,476,506رأس المال العامل 

545,107514,4361,008,2011,039,9601,079,520ممتلكات، آالت ومعدات 

––90,13286,918241,825موجودات حق االستخدام

3,052,8533,141,5741,070,3851,162,1031,238,841األصول طويلة األجل 

قائمة الدخل )ر.س. باآلالف( 

985,4081,020,865675,884564,705562,407المبيعات 

446,472423,740260,307222,066198,687الربح اإلجمالي 

278,345256,24293,40888,07873,920الربح التشغيلي 

113,554233,09983,87270,32787,824الربح قبل الزكاة 

57,878139,41350,92346,74558,811الربح بعد الزكاة 

490,841530,424289,543220,193225,416األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء 

0.711.710.620.570.72صافي ربح السهم 

قائمة التدفقات النقدية )ر.س. باآلالف( 

236,272355,907256,064183,951243,550صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 

)296,071(20,742)23,726()194,694(511,448صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

7,824)174,817()117,821()119,779()191,880(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)44,696(555,84041,433114,51729,876صافي التغير في النقد وما في حكمه 

892,374336,534295,101180,584150,708النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

أخــــرى 

30.732.419.6010.8411.40سعر االقفال 

2,505,1202,643,8401,599885930القيمة السوقية 

3,144,4763,5792,5852,0402,242قيمة الشركة 

81,60081,60081,60081,60081,600عدد األسهم المصدرة 

إحصائيات االنتاج 

2,9372,6671,9591,5811,363حاويات )وحدة قياسية باآلالف( 

3,9151,7614,6887,3488,304المركبات )عدد( 

65,82448,50573,88163,72038,280البضائع العامة )طن متري( 

16.916.916.717.318.3المياه )متر مكعب( 
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التحليل الجغرافي لإليرادات 
تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية. 

اسم الشركة 
20212020)ر.س. باأللف(

 المنطقة
الغربية 

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية 

المنطقة 
الغربية 

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية 

––843,524––788,090شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة 

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
المحدودة 

60,810––46,960––

––92,247––96,340شركة “كنداسة” لخدمات المياه 

––38,133––40,168شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة 

اإلجمالي
985,408––1,020,864––

985,4081,020,864

شركات “سيسكو” الزميلة، التي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والتي تعمل في مناطق متعددة ، فإن توزيع اإليرادات لها كما يلي:

اسم الشركة 
20212020)ر.س. باأللف(

 المنطقة
الغربية 

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية 

المنطقة 
الغربية 

المنطقة 
الوسطى 

المنطقة 
الشرقية 

–111,859133,747–122,181144,186الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة 

196,493–211,87464,207–64,584شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة 

اإلجمالي
186,765144,186211,874176,066133,747196,493

542,825506,854

تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

رقم
اسم الشركة 

سنة االقتراضالجهة المقرضة)ر.س. باأللف(
أصل مبلغ 

القرض
الرصيد في 

2021/01/01
القروض 
الجديدة

القروض 
المسددة

الرصيد في
2021/12/31

1
شركة محطة 

بوابة البحر األحمر 
المحدودة

بنك الراجحي،
البنك السعودي 

الفرنسي

2020793,771743,525–)68,899(674,626

2020750,00045,00050,000–95,000

شركة “كنداسة” 2
لخدمات المياه

البنك السعودي 
البريطاني

201624,0004,871–)1,771(3,100

772,726)70,670(3,098,832799,52750,000المجموع
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جدول االستحقاق

اسم الشركة 
)ر.س. باأللف(

 شركة محطة بوابة 
البحر األحمر المحدودة

شركة 
“كنداسة” 

المجموعلخدمات المياه

 بنك الراجحي،الجهة المقرضة 
البنك السعودي 

الفرنسي )1(

 بنك الراجحي،
البنك السعودي 

الفرنسي )2(

البنك السعودي 
البريطاني

1,77173,210–71,439مستحقة خالل سنة 

74,2186,0231,32981,570أكثر من سنة الى سنتين 

264,841–239,16325,678أكثر من سنتين الى خمس سنوات 

353,105–289,80663,299أكثر من خمس سنوات 

674,62695,0003,100772,726الرصيد في 2021/12/31م

المدفوعات الحكومية والنظامية

البيان 
)ر.س. باأللف(

2021

مالحظات
 المسدد 

خالل العام
المستحق خالل العام 

ولم يسدد 

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 26,7871,487مصلحة الزكاة والدخل 

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 13,117279المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

- –3,333تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب عمل 

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 3,851250الهيئة العامة للجمارك 

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 171,07117الهيئة العامة للموانئ 

 218,1592,033اإلجمالي

سيسكو التقــريــر السنـــوي 2021

96



معلومات عامة عن الشركة
البنوك المتعامل معهامجلس اإلدارة

عامر عبدالله زينل علي رضا )رئيس المجلس(
عدنان عبدالفتاح صوفي )نائب رئيس المجلس(

عبدالعزيز عبد اللطيف جزار 
صالح أحمد حفني

منيرة حجاب الدوسري
طالل ناصر الدخيل

احمد محمد الربيعة

البنك األهلي التجاري
البنك السعودي البريطاني

بنك الرياض
بنك الجزيرة

مراجع الحساباتالمكتب الرئيسي

المركز السعودي لألعمال، جناح # 501
طريق المدينة المنورة، حي الشرفية

صندوق البريد 14221
جدة 21424، المملكة العربية السعودية

تلفون: 9500 661 12 966+ 
فاكس: 4270 657 12 966+

infos@sisco.com.sa :بريد إلكتروني
www.sisco.com.sa :موقع إلكتروني

كي بي ام جي 
زهران سنتر

طريق األمير سلطان
صندوق البريد 55078

جده 21534، المملكة العربية السعودية
تلفون: 9595 698 12 966+
فاكس: 9494 698 12 966+

تسجيل األسهمكبار المسؤولين في الشركة

محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي(
محمود حسين )رئيس الشؤون المالية(

سليم رضا شيخ )رئيس الشؤون القانونية(
هشام طارق الجندي )رئيس المراجعة الداخلية(

ريتشارد فوري )رئيس الشؤون التنظيمية للشركات(
عبدالله محمد حبادي )رئيس المجموعة لتقنية المعلومات(

مقبول عمر عسوني )مدير الشؤون اإلدارية والمساهمين(
يوسف محمد ابوعليان )أمين سر مجلس اإلدارة(

شركة مركز إيداع األوراق المالية
6897 طريق الملك فهد – العليا- وحدة رقم 15

الرياض 12211 – 3388
المملكة العربية السعودية

تلفون: 920001919 11 966+
فاكس: 2189326 11 966+

sdc.is@edaa.com.sa :بريد إلكتروني
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