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 ٣  ٢٠١٧ قرير مجلس اإلدارةت

 

 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 بسم ^ الرحمن الرحيم
 

 ^م ع7 رسول ال ة والسالوالص _الحمد 
كة السعودية للخدمات الصناعية   نو الموقر                                     )سيسكو(السادة مساهa/ ال��

 .. وبعد السالم عليكم ورحمة ^ وبركاته،
 
/ ي

=gأعضاء مجلس إدارةسعد /
hgكة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)  بالنيابة عن زمال = يدي ال�� UVأن أضع ب /jوباألصالة عن نف

اتكم التقرير السنوي =kخالل العام وما تم إنجازه معلوماتال كافة  ع7الذي يحتوي و م ٢٠١٧للعام  ح  
ً
الخطط  بعض ع7وأيضا

كة المستقبلية /  لل��
 منا <=

ً
 الكرام.  مساهمينا ل فصاح عن البيانات االقتصادية والماليةاالرغبة

 
كة واصلت  تها الناجحة والمعتمدة ع7 ا٢٠١٧خالل العام ال�� Urاتيجية ام مس srتنشدها  ة بذلك التطلعاتمحققلموضوعة و الس /

stال 
 مرتكز و 

ً
ع7 الجهود المبذولة والواضحة من قبل اإلدارة التنفيذية بكافة أركانها والمعتمدة ع7 تنفيذ خطط وتوجيهات مجلس اإلدارة  ة

ص أنظمة الحوكمة والمراجعة الداخلية واإلفصاح، من خالل تطبيق فّعال  بما يدعم التواصل ألفضل الممارسات العالمية فيما يخ
= كافة ا UVلقطاعاتالمستمر والتكامل ب  

ً
ية المؤهلة اكاديميا والمدربة فنيا / الرقابة بوجود الموارد الب��

/ والممارسات المث7 <=
stتعكس وال

/ تعمل بها   التفوق النوy/ ع7 صعيد تلك الموارد. 
stوتطوير القطاعات السوقية المختلفة، وال = Urك srاتيجية حول ال srوقد تمحورت االس

/ تكونت
stكة منذ سنوات عدة وال / المجاالت اإلدارية والفنية والتشغيلي ال��

ة <= = Urات متم zrلديها خ 
ً
/ هذه القطاعات.  وهم تحديدا

: ة <=
كات  ، قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، وقطاع أنظمة المياه.  وذلك بشكل مستقل من خالل ال�� h =gقطاع تطوير وتشغيل الموا

كة / هيكلها ك��
كاتها من خالل توفUr الخدمات  التابعة أو الزميلة.  وتستمر (سيسكو) <= / دعم -�

االدارية والمالية و  يةاالستشارقابضة <=
ية  كة  و والقانونية وتطوير الموارد الب�� اتيجيتنا للنمو والتوسع بطريقة إيجابية.  وتس{ ادارة ال�� srمواصلة اس 

ً
 طإ0 تطبيق خطدائما

/  فعالة
/ الم <=

كة ومساهميهادراسة عمليات التوسع واالستحواذ والتنويع <= وعات بما يخدم مصالح ال�� ��. 
 

ة وع7 الرغم من األوضاع االقتصادية Urكات المجموعة  المتغ مع الحفاظ ع7  ء،دا ع7 األ تبذل كل الجهد للمحافظة اال أن جميع -�
/ بعض القطاعات 

/ النمو <=
كة بنسبة  وقد انخفضت .و_ الحمدالتوازن <= وبلغ  ،مليون ريال سعودي ٥٦٢لتصل إ0  %١٨ايرادات ال��

/ الدخل 
/  %٣٥ انخفاضريال سعودي بنسبة  مليون ٥٩صا<=

  .م٢٠١٦ مقارنة بالعام الما�=
 
h فإنبالنسبة ا0 و =gا قطاع الموا h =gأعمال الموا /

/ المملكة العربية السعودية مقارنة باألعوام السابقة كان له تأثUr ع7  النخفاض العام <=
=>

كة محطة بوابة مع ذلك تم تعويض هذا االنخفاض البحر األحمر وذلك النخفاض حجم الحاويات المستوردة والمصدرة و  ايرادات -�
كة محطة بوابة البحر  االنتهاء منتم  م٢٠١٧خالل العام و  بنشاط المسافنة. بزيادة حجم البضائع الخاصة  أعمال توسعة أرصفة -�

/ آن واحد  ثالثةستيعاب إل رئيj/ لرصيف الاوتأهيل  األحمر المحدودة بميناء جدة اإلسال�/ 
 القدرةمن المتوقع زيادة .  ،و سفن عمالقة <=

/ بداية العام  نتهاء% عند اال ٤٠بما نسبته  االستيعابية للمحطة
وع <=  م. ٢٠١٨من الم��

 
/ بوينت  zكة (لو� كة (اسناد)  -أما بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية والصناعية، فقد كان ل�� ) و-�

ً
نقطة انعطاف تصدير سابقا

اتيجي srكة للسنوات القادمة م حيث وضعت هوية٢٠١٧عام ة خالل الاس / اعتمدتها ال��
stاتيجية النمو الطموحة ال srجديدة تعكس اس 

/ منطقة إعادة التصدير بميناء جده اإلسال�/ إ0 مناطق أخرى من خالل تطوير وإنشاء مراكز جديدة للخدمات 
ة <= = Urلنقل تجربتها المتم

/ تدير بها مشاريعها الحالية، اللوجستي
stالعالية ال Urبذلك ع7 نفس المعاي 

ً
/ دعموالمساهمة بطريقة ة محافظة

التحول  برنامج ايجابية <=
/ المملكة لل

 .م٢٠٣٠ الطموحة لعام رؤيةاالقتصادي <=

 
كة الجzr تال�/  / بتجديد عقودها منمو أعمالها من المحافظة ع7 السعودية المحدودة  كذلك تمكنت -�

كة التصنيع الوطنية، و<= ع -�
ة  srنفس الف 

ً
= أعمال إضافية  تشهدأيضا UVبتأم 

ً
كةنموا كة صدارة و-� و رابغ. كما  ل�� srكة ب كة تلقت ناتبت و-� جائزة "المقاول ال��

/ فضل األ
ي" <= كات سابكاحدى من مقدمة أداء البيئة واألمن الب�� / التوريدات.  -�

=> = Urوجائزة التم  
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 ٤  ٢٠١٧ قرير مجلس اإلدارةت

اتها المكتسبة أما فيما يت zrكاتها  (كنداسة) و (توزيع) وباالستفادة من خ كة سيسكو تس{ من خالل -� علق  بقطاع أنظمة المياه فان -�
كة  داخل المجموعة للحصول ع7 بعض المشاريع المستقبلية المطروحة ضمن خطة خصخصة قطاع المياه، حيث قامت ال��

/ تزويد  بتشكيل فريق متكامل للمتابعة والدراسة للحصول
/ واجهتنا <=

stع7 بعض هذه المشاريع. ورغم التحديات االقتصادية ال
/ االستهالك الصناy/ المناطق الصناعية بالمياه المحالة بسبب انخفاض 

/ بناء محطة لتحلية المياه <=
كة كنداسة بدأت <= ، إال أن -�

/ منتصف عام  مدينة رابغ وذلك لتوسيع نشاطها خارج المدن الصناعية، وسيتم االنتهاء من
م بإذن ^.  كما ٢٠١٨هذه المحطة <=

/ مختلف مناطق المملكة 
/ مدن صناعية جديدة <=

كة توزيع ع7 عقود إضافية إلدارة وتشغيل شبكات المياه والkف <= حصلت -�
 العربية السعودية. 

 
/  واالدارةإن المجلس 

المملكة العربية السعودية  المستهدفة داخل االسواقالتنفيذية حريصون ع7 زيادة الحصة السوقية للمجموعة <=
/ الصناعة، وسوف نستمر خاللوخارجها من 

اتها <= zrمواجهة التحديات والمحافظة ع7 ريادة المجموعة  توظيف أحدث التقنيات وخ /
=>

اتيجية المجموعة ورؤاها واالستمرار  وتكاتف الجهود  االبداعيةعن طريق إستدعاء الطاقات  srتنفيذ إس /
=>. 

 
ص الشكر وعظيم   / تحقيق هذهالكرام لكم مساهمينا  االمتنانويطيب لنا ختاما أن نتقدم بخال

= االنجازات ولكل من ساهم <= UVسائل ،
/ مجلس  الزمالء واالخوةالمو0 عز وجل أن يوفقنا 

 الخUr والنمو للمجموعة.  التنفيذية ع7 تحقيق اإلدارة واإلدارة<=
 
 

 
 خوكمأ

حمد   ع,+ رضازينل محمد أ
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                      



 
 

  
 ٥  ٢٠١٧ قرير مجلس اإلدارةت

كةم  علومات عامة عن ال/.
 
 

 :البنوك المتعامل معها :اإلدارة مجلس

 
 ع7/ رضا (رئيس المجلس)زينل محمد أحمد 
  رئيس المجلس)(نائب ع7/ رضا زينل عامر عبد^ 

 /
=tعدنان عبد^ ميم                

 علوي محمد سعيد كامل           
                  /

=tصالح أحمد حف 
 عبد اللطيف جزار   عبدالعزيز

     المشعلحمد عبد العزيز 
 

 
 بنك الجزيرة

 البنك األه7/ التجاري
 /

=gيطا zrالبنك السعودي ال 
 بنك الرياض

 

 :مراجع الحسابات :الرئي8+  المكتب

 
 ٥٠١المركز السعودي لألعمال ، جناح # 

فيةطريق المدينة المنورة ، �/   ال��
يد   zr١٤٢٢١صندوق ال 

 ٢١٤٢٤جدة 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦ ١٢ ٦٦١ ٩٥٠٠تلفون: 
 +٩٦٦ ١٢ ٦٥٧ ٤٢٧٠فاكس: 

 : /
=gو srبريد الكinfos@sisco.com.sa 

 www.sisco.com.saالموقع          : 

 
كائه  / الفوزان و-� z� إم / zg / 

 ألعمالمركز زهران ل برج (أ) الطابق التاسع
 شارع األمUr سلطان

يد  zr٥٥٠٧٨صندوق ال 
 ٢١٥٣٤جده 

 المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٥٩٥تلفون: 
 +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٤٩٤فاكس: 

+  كبار
<= < كة المسؤول?<  :تسجيل األسهم :ال/.

 
 (الرئيس التنفيذي)          محمد كمال المدرس    
 (مدير الشؤون المالية) فاروق أحمد شيخ         
 (مدير الشؤون القانونية)  سليم رضا شيخ           
 (رئيس المراجعة الداخلية)  هشام طارق الجندي    
كات(   ريتشارد فيوري             )رئيس الشؤون التنظيمية لل��

/      مقبول ع
=gاالداريةالشؤون (مدير   مر عسو  = UVوالمساهم( 

= - مجلس اإلدارة)  يوسف محمد ابوعليان  UVأم) 
 (مدير قسم تقنية المعلومات)   محمد حبادي  عبد^

 

 
كة مركز إيداع األوراق المالية �- 

 العليا –طريق الملك فهد  ٦٨٩٧
 ١٥وحدة رقم 

 ٣٣٨٨  – ١٢٢١١الرياض 
 السعوديةالمملكة العربية 

 ٩٢٠٠٠١٩١٩  :تلفون 
 +٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٩٣٢٦فاكس : 

 : /
=gو srبريد اليكsdc.is@edaa.com.sa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كات وقواعد التسجيل واإلدراج،  فيما يتعلق بالئحة حوكمة ال��
ً
 وباإلضافة تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية، خاصة

= وزارة التجارة واالستثمار  UVوكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة واإلفصاحإ0 ذلك فقد تم مراعاة قوان. 



 
 

  
 ٦  ٢٠١٧ قرير مجلس اإلدارةت

 نظرة عامة عن األداء
=  - ريال سعودي  ( UVبالمالي ( 
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٥٦
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٩٠
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١,١٤٦

١,١٨٧

٩٩٨

١,٠١٣

٩٣٠
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٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧
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 ٧  ٢٠١٧ قرير مجلس اإلدارةت

كة  تحليل اقتصادي ألعمال ال/.
 

كة سيسكو تستمر  ةالمالية بالظروف االقتصادية نتائجها تأثر رغم تحقيق نتائج مرضية ب-� Urواجهت جميع قطاعات حيث . المتغ
كة الطلب وزيادة التكاليف، حيث حققتبسبب انخفاض ضغوطات بعض الاألعمال  / ربح قدره  ال��

 مليون ريال سعودي ٥٨٫٨صا<=
 .م٢٠١٧خالل العام 

 
 :م٢٠١٦العام  ومقارنتها مع م٢٠١٧العام الجدول التاM+ يعرض تحليل موجز لنتائج 

 

= ´ريال سعودي UV٢٠١٦ ٢٠١٧ بالمالي  Urالتغ 
نسبة 
 Urالتغ 

% 
 التوضيح

 (١٨٫٧) (١٢٩) ٦٩١ ٥٦٢ االيرادات

h قطاادات يرإنخفضت ا =gع الموا 
بسبب ل يان رمليو ١١٥بنحو 

كما   ،العملياتحجم ض نخفاا
انخفضت قطاعات المياه 

 ٧والخدمات اللوجستية بمعدل 
= ريال سعودي لكل منهما.  UVمالي 

 ٨٫٦ ٣٤ (٣٩٨) )٣٦٤( تكلفة االيرادات
/ التكاليف 

تم تحقيق انخفاض <=
 /

=> Urشيد كب srنتيجة ل
 المkوفات 

  )٣٢٫٣( )٩٥( ٢٩٣ ١٩٨ مجمل الربح
م]وفات عمومية وادارية 

  ٧٫٦ ١٠ (١٣٥) )١٢٥( م]وفات بيع وتسويق –

 ١٧٠ ١٧ ١٠ ٢٧ ايرادات اخرى

مليون ريال  ١١تم استالم مبلغ 
من مقاول لمطالبات سابقة 

مليون ريال خاص  ٦ومبلغ 
كة ستورك  بالتسوية الخاصة ب��

 السعودية
  (٣٩٫٩) (٦٧) ١٦٨ ١٠١ الدخل التشغي,+ 
  - - (٣٤) (٣٤) تكاليف التمويل

كة من نتائج  حصة ال/.
كات  ٩٠٫٩ ١٠ ١١ ٢١ الزميلة ال/.

كة  تحسن النتائج التشغيلية ل��
 توزيع والجzr تال�/ السعودية

يبة الدخل <b٢٢٫٢ ٢ (٩) (٧) الزكاة و  
+ ال

  (٤٠٫٤) (٥٥) ١٣٦ ٨١ خل الشاملدصا=>

 ٥٢٫٢ ٢٤ (٤٦) (٢٢) حقوق االقلية
 /

تتما¶� مع حصة سيسكو <=
كات التابعة  ال��

كة  الدخل العائد ع, ال/.
  (٣٤٫٤) (٣١) ٩٠ ٥٩ األم



 
 

 ٨  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 

 

 قطاعات  
 األعمال



 
 

 ٩  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 قطاعات األعمال
  

 /
كات سيسكو <= = قطاعات رئيسية، و  ثالثةتعمل مجموعة -� Urهذه القطاعات تتم  /

كات <= = ال�� UVك ب srبالتنوع المتوازن مع الحرص ع7 التنسيق المش
/ مكانة تنافسية جيدة تمكنها من االستفادة من م٢٠١٧للعام  األداء اإلجما0/ استقرار ع7  حافظأعمالها والذي 

كة <= / القطاعات وضع ال��
، وهذا التنوع <=

  الفرص االستثمارية المستقبلية بطريقة فعالة. 
  

 

 
g قطاع  <hالموا 

 
 اللوجستية قطاع الخدمات

 الصناعية و 

 
  قطاع أنظمة المياه

 
 g <hكة البحر األحمر لتطوير الموا .k 

 
حمر كة محطة بوابة البحر األ .k 

 
 
 

 

 
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  ال/.

 
كة تشغيل الخدمات المساندة .k 

 
كة  .k lmالج  +nالمحدودةالسعودية تال 

 

 
كة كنداسة  .kلخدمات المياه 

  
كة الدولية لتوزيع المياه  ال/.
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كات التابعة  ال/.
 

ة  / تمتلك فيها سيسكو حصة مبا-�
stكات ال ̧/ تلك ال�� كات التابعة  ة بنسبة أك¹r من ال�� / إدارة %٥٠أو غUr مبا-�

=> Urأو من خالل قدرة سيسكو ع7 التأث ،
كهذه   ويتم توحيد قوائمها المالية من ضمن قوائم سيسكو. ، اتال��

 
الدولة محل 

 التأسيس
كة ونشاطها رأس المال نسبة الملكية مقرpا الرئي8+   اسم ال/.

 %٥٣ جدة السعودية
٣٣٣  

 مليون ريـال

 g <hكة البحر األحمر لتطوير الموا .k  مةpمقفلة(مسا( 
 

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

المساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه 
/ جميع 

الkف الصº/ وأعمال الحفر والردم واإلستثمار <=
 .األنشطة السابقة

 %٢١٫٢ جدة السعودية
٥٥٥  

 مليون ريـال

كة محطة بوابة البحر األحمر  .k 
 

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

المساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه 
/ جميع 

الkف الصº/ وأعمال الحفر والردم واإلستثمار <=
 .األنشطة السابقة

 %٧٦ جدة السعودية
١٤٠  

 ريـالمليون 

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  ال/.
 

الواردة للمملكة والسيارات وتوفUr ساحات  لبضائعتخزين ا
ص الجمر/  لتخزين الحاويات وعمليات المناولة والفح

والتصدير وإعادة التصدير وتوفUr المستودعات وإعادة التغليف 
/ الساحات المفتوحة أو 

والتعبئة والتجميع للبضائع <=
 .لمستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها ومناولتهاا

 %٦٥ جدة السعودية
٧٧ 

 مليون ريـال 

كة كنداسة لخدمات المياه .k مةpمقفلة(مسا( 
 

/ بناء وتشغيل محطات 
=> /jكة بشكل رئي يتمثل نشاط ال��

تحلية المياه المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما 
 .يتعلق بمشاريع المياه

 %٩٧ جدة السعودية
١٥ 

 مليون ريـال 

كة تشغيل الخدمات المساندة .k 
 

/ المدن الصناعية بكل من جدة 
تشغيل مشاريع الخدمات <=

/ محطات الوقود وصيانة السيارات 
والرياض والمتمثلة <=

h وخدمات  =gوالخدمات اللوجستية والخدمات المساندة للموا
الصناعية وقطع  نقل المياه وتجارة األجهزة والمعدات واآلالت

 .الغيار
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كات الزميلة  ال/.
 

/ تمتلك فيها سيسكو حصة 
stكات ال ̧/ تلك ال�� كات الزميلة  اك% أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها ٥٠ال�� srكائها اآلخرين باالش ، وال يتم توحيد مع -�

/ قوائم سيسكو ويتم إدراج نتائجها المالية تحت بند 
/ قوائمها المالية <=

كة <= كات زميلة حصة ال�� .  محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية نتائج -� /
 بالصا<=

 
 

كة ونشاطها رأس المال نسبة الملكية مقرpا الرئي8+  الدولة محل التأسيس  اسم ال/.

 %٥٠ جدة السعودية
١٤٦  

 مليون ريـال

 
كة الدولية لتوزيع المياه  ال/.

 
والري مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري 
والkف الصº/ وشبكات المياه وتkيف السيول 

واألعمال الميكانيكية ومحطات تقنية المياه والمجاري 
ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري 

 .وتشغيل شبكات المياه بأنواعها
 

 %٣٣٫٣٣ الجبيل السعودية
٢١  

 مليون ريـال

 
كة  .k lmالج  +nالمحدودة السعودية تال 

 
تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات 

وكيماويات  للمواد  srوالخدمات اللوجستية لقطاع الب
 .الصلبة والسائلة

 

  ٢٠ %٤٥ الجبيل السعودية
 مليون ريـال

 
كة ستورك السعودية للخدمات الفنية .k* 

 
صيانة وتشغيل محطات الكهرباء ومعامل النفط والغاز 

وكيميائية ومعايرة اآلالت وتحلية المياه  srوالمصانع الب
الدقيقة وتقديم الخدمات الميكانيكية والكهربائية 

 .المتعلقة بها
 

 
*  zrديسم /

 ، م٢٠١٧<=
ُ
/ (ستورك الهولندية) ع7 بيع ونقل كامل أ

=> / zg كة ستورك  القابضة للخدمات الفنية كة سيسكو و-� �- = UVبرمت اتفاقية تسوية ب
كة سيسكو  / ٤٥البالغة حصة -�

=> / zg كة ستورك القابضة للخدمات الفنية كة ستورك السعودية للخدمات الفنية إ0 -� �- /
=  ٦وذلك مقابل  ،٪ <= UVمالي

كة ستورك  / ستورك السعودية و  يةهولندالريال سعودي. وتوفر االتفاقية ل��
كة سيسكو  تنازلاإلدارة الكاملة والتحكم <= عن جميع حقوقها ومطالباتها  -�

 . بعد هذه التسوية ستورك الهولنديةو ورك السعودية ست من
 

 استثمارات اخرى: 
 

كة سيسكو ما قيمته  -   مليون ريال ٩٬٤مليون دوالر ( ٢٬٥تستثمر -�
ً
كة جروث جايت  ١٬١٧) والذي يمثل نسبة تقريبا % من رأس مال -�

.  ٢١٣٬٣كوربوريشن (البحرين) والبالغ  /Àمليون دوالر أمري 
كة كنداسة تمتلك  - كة خد٤٩لخدمات المياه ما نسبته -�   .مات المياه والبيئة السعودية% من رأس مال -�
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة  تمتلك - كة % من٢٥ ما نسبتهال��  اس ايه فادوز. زينمنت  -�
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كة .k لتطوير األحمر البحر  g <hالموا (مة مغلقةpمسا)    

 
 

 أنشئت عام م ٢٠٠٩

كة  كة مساهمة مقفلة-�  نوع ال��

كة ، السعوديةجده  المقر الرئيس لل��

تطوير وإدارة وتشغيل محطات 
 الحاويات

كة  نشاط ال��

 رأس المال مليون ريال ٣٣٣٬١٢٥

 عدد األسهم ريال ١٠قيمة السهم  ٣٣٫٣١٢٫٥٠٠

 :التأثm< ع, أعمال سيسكو

نشاطها الحا0/ يتمثل ليس لها تأثUr مبا-� ع7 نتائج األعمال حيث أن 
كة محطة بوابة البحر األحمر �- /

/ االستثمار <=
=>  

 

ك  عدد األسهم اء ال/.
 نسب الملكية

% 

 ٥٣ ١٧٬٦٥٥٬٦٢٥ سيسكو

/ أيالند القابضة
st٢٠ ٦٬٦٦٢٬٥٠٠ سي 

 ٢٠ ٥٬٣٣٠٬٠٠٠ زينل للصيانة

/ بوينت z٢٠ ٣٬٣٣١٬٢٥٠ لو� 

 ١ ٣٣٣٬١٢٥ زينل للصناعات

 ١٠٠ ٣٣٬٣١٢٬٥٠٠ المجموع
 

 

حمر المحدودة كة محطة بوابة البحر األ .k 
 

 

 أنشئت عام م٢٠٠٧

كة ذات مسؤولية محدودة  نوع ال��

كة ، السعوديةجده  المقر الرئيس لل��

تطوير وإدارة وتشغيل محطات 
 الحاويات

كة  نشاط ال/.

 رأس المال مليون ريال ٥٥٥٬٢٠٧

سهم قيمة السهم  ٥٥٥٬٢٠٧
 ريال١٠٠٠

 عدد األسهم

 التأثm< ع, أعمال سيسكو

 إيرادات %  ٦٥٫٦

 اجما0/ الموجودات %  ٧١٫٧

/ االرباح  % ٣٥٬٦
 صا<=

 

ك  عدد األسهم اءال/.
 نسب الملكية

% 
كة البحر األحمر لتطوير  �-

 h =g٦٠ ٣٣٣٬١٢٥ الموا 

 ٢١٫٢ ١١٧٬٧٠٤ سيسكو

/ أيالند القابضة
st٨٫٠ ٤٤٬٤١٦ سي 

 ٦٫٨ ٣٧٬٧٥٤ زينل للصيانة

 / z٤٫٠ ٢٢٬٢٠٨ بوينتلو� 

 ١٠٠ ٥٥٥٬٢٠٧ المجموع
 

 
 :تحليل االعمال

/ حافظ ميناء جدة اإلسال�/ ع7 إنتاجيته بالمقارنة  م٢٠١٧خالل العام 
إجما0/ الناتج المح7/ والذي أثر  انخفاضبالرغم من وذلك  م٢٠١٦ بالعام الما�=

/ المملكة العربية ع7 إجما0/ الحاويات الصادرة والوا بدوره
/ انخفض إجما0/ الحاويات المستوردة  حيث ،السعوديةردة <=

ميناء جدة اإلسال�/ وميناء <=
/  ١٫٤% (من ١١الملك عبد^ بمقدار 

/  ١٫٣إ0  ٢٠١٦مليون حاوية قياسية <=
(سواء  المصدرة). أما بالنسبة لعدد الحاويات ٢٠١٧مليون حاوية قياسية <=

 
ً
 مماثال

ً
 انخفاضا

ً
/  ١٫٥% (من ١٠ قدره المعبأة أو الفارغة) شهد أيضا

/  ١٫٣إ0  ٢٠١٦مليون حاوية  قياسية <=
)، ومع ذلك تم ٢٠١٧مليون حاوية قياسية <=
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/  ٢٫٣%  (من ٢٢بنسبة  بنشاط المسافنةتعويض هذا االنخفاض بسبب زيادة حجم البضائع الخاصة 
مليون حاوية  ٣٫٢إ0  ٢٠١٦مليون حاوية قياسية <=

 /
 ).٢٠١٧قياسية <=

 
/ إجما0/ ح بلغ

/ ميناء جدة اإلسال�/ <=
مناولة الحاويات ارتفع إجما0/ حجم حيث مليون حاوية قياسية.  ٤٫٣ مقدار م٢٠١٧عام الجم مناولة الحاويات <=

/ ميناء جدة اإلسال�/ بنسبة  نشاط المسافنةالخاصة ب
معدل الصادرات والواردات  من انخفاض الناتجة% مما ساعد ع7 تخفيف اآلثار السلبية ١٨<=

 % لكل منهما. ١٣بة بنس
 
 

/ العام 
(سواء مستوردة أو مصدرة أو  ٢٠١٧بلغ مجموع عدد الحاويات المناولة <=

كة بوابة البحر األحمر بالمسافنة بانخفاض  مليون حاوية ١٫٤) من خالل -�
٢٨، /

من خالل محطة  أعمال المسافنةارتفع إجما0/ حجم و  % عن العام الما�=
 .م٢٠١٦عن العام  %١بوابة البحر األحمر بنسبة 

 
= لمعرفة مدى  UVقامت محطة بوابة البحر األحمر بالعديد من عمليات التحس
= العمليات التشغيلية وعمليات المناولة،  UVرضا العمالء. ذلك باإلضافة إ0 تحس
 العديد من الخدمات 

ً
واالستغالل األمثل لموارد المحطة، وأضافت المحطة أيضا

/ خدمة العمالء بشكل أفضل. 
/ تساعد <=

stالقيمة ال 
 

 Urكفاءة  كما تم توف = UVنظام تشغيل المحطة لتحس /
نماذج مبتكرة ومستحدثة <=

ية.  كما أدى  zrالتخطيط والرقابة للمحافظة ع7 ديناميكية العمليات البحرية وال
= عالقات العمالء ومستويات الخدمة.  UVنظام تحديد المواعيد الجديد إ0 تحس 

 
/ عام 

كة محطة بوابة البحر ٢٠١٧<= األحمر ع7 جائزة من منظمة  م، حازت -�
ص الجمر/ (خالل  / التخلي

/ اآلداء من حيث ال�عة <=
=ها <= Urالجمارك العالمية لتم

كة من تخفيض مستوى التكلفة.  ٢٤  ساعة) وكفاءة المعامالت األخرى مما مكن ال��
 

/ أدخلت ع7 إدارة العمليات
stونتيجة للتحسينات ال ، /

كنت المحطة من الحفاظ ع7 مستويات انتاجية عالية ضافية، تماإل معدات الواالستثمار <=
/ عمل الرافعات٥للرصيف البحري حيث سجلت زيادة انتاجية ع7 الرصيف البحري قدرها 

/  %٤قدرها  % وزيادة <=
محطة ع7 ال حصولمما ساهم <=

كة ميناء) وفقا ل ٢٠٠عالميا (بالمقارنة مع أك¹r من  المركز الرابع �� = =rسك الي Urم . 
 

= ف UVالهتمام المحطة بعوامل االمان الخاصة بالموظف 
ً
طة قد احتفلت محونظرا

مليون ساعة  ٢٫٥رقم قيا¶/ جديد حيث حققت بوابة البحر األحمر بتحقيقها 
كة.  / ال��

=Áعمل بدون أي إصابات لموظ 
 

وع توسعة ا كة م�� الموازنة بتكلفة أقل من  لرصيف البحريأكملت ال��
يد الطاقة االستيعابية من حيث أن هذه  الموضوعة.  = srمليون  ١٫٨التوسعة س

كة  مليون حاوية سنويا. وكجزء ٢٫٥حاوية إ0  من برنامجها التوس{/ واصلت ال��
/ منشZتها ومعداتها بشكل دوري، حيث تم استالم  

رافعات  أربعةاالستثمار <=
/ المحطة ( و م ٢٠١٧الربع الثالث من  خاللساحات 

) ١٤أصبح عدد الرافعات <=
 افعة. ر 
  

/ المحطة ل استقبالمن المتوقع أن يرتفع معدل 
م ٢٠١٨عام اللسفن العمالقة <=

تفع  Urمنتصف خمسة سفن عدد إ0 الحيث س /
/ األسبوع <=

م مما ٢٠١٨<=
/ ارتفاع 

 .االعوام السابقةليصل إ0 نسبة أع7 من  السنوي معدلالسيساهم <=
  

/ مستوياتها خالل عام من المتوقع أيضا أن تشهد محطة بوابة البحر 
م حيث أنها تعمل ع7 توطيد عالقتها مع أعضاء منظمة أوشن ٢٠١٨األحمر ارتفاع <=

 أالينس ل�/ تضم خدمات جديدة إ0 قائمتها. 
 

 
 
 

٥٩٩ ٥٤٦ ٤٧٩ ٥٨٧ ٥٩٤

٣٧٨ ٤٣١ ٥٠٦
٤٦٢ ٣٣٥

٤٠٠ ٤١٣ ٥٣٥ ٥٠٥

٣٦٢

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

١٨٠٠

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

المسافنة االستيراد التصدير

٤١

١٣٤

٤٢

١٤١

إنتاجية الرافعات إنتاجية الرصيف

التحركات بالساعة

٢٠١٦ ٢٠١٧
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كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات ( + بوينتال/. lyلو( 
 

  

 أنشئت عام م١٩٩٩

كة ذات مسؤولية محدودة  نوع ال��

كة السعودية، جدة  المقر الرئيس لل��

تطوير وإدارة وتشغيل منطقة إعادة 
التصدير  ومناولة الحاويات والمركبات 

 والبضائع
كة  نشاط ال/.

 رأس المال مليون ريال ١٤٠

ريال  ١٠٠٠قيمة السهم    ١٤٠٫٠٠٠
 سعودي

 عدد األسهم

 التأثm< ع, أعمال سيسكو

 إيرادات %١٠٬٨ 

 الموجوداتاجما0/  %٩٫٧ 

/ االرباح  % ٣١٬١
 صا<=

 

ك  عدد األسهم اءال/.
 نسب الملكية

% 

 ٧٦ ١٠٦٬٤٠٠ سيسكو

 ٢٤ ٣٣٬٦٠٠ زينل للصناعات

 ١٠٠ ١٤٠٬٠٠٠ المجموع
 

 
 تحليل األعمال: 

 
/ تعرف سابقا كان ل

stبوينت وال / zكة لو� كة تصدير(�� اتيجية النمو  هوية جديدة أنشأتم حيث ٢٠١٧) نقطة انعطاف خالل العام ب�� srتعكس اس
/ منطقة إعادة التصدير بميناء جده اإلسال�/ إ0 مناطق أخرى 

ة <= = Urكة للسنوات القادمة لنقل تجربتها المتم / اعتمدتها ال��
stمن خالل تطوير الطموحة ال

/ تدير بها مشاريع
stالعالية ال Urبذلك ع7 نفس المعاي 

ً
/ دعم وإنشاء مراكز جديدة للخدمات اللوجستية محافظة

ها الحالية، والمساهمة بطريقة ايجابية <=
/ المملكة للرؤية الطموحة لعام 

/ المملكة العربية حيث . م ٢٠٣٠برنامج التحول االقتصادي <=
/ خدماتها <=

/ بوينت إ0 أن تتوسع <= zكة لو� تطمح -�
 stجميع القطاع تتمكن من تلبيةالسعودية ح /

= إ0 المملكة من خالل تقديم الخدمات اللوجستية ت وجذب المستثمرين العااحتياجات عمالءها <= UVالمي
ة.  = Urوعها  المم / العمل ع7 م��

/ بوينت <= zكة لو� باإلضافة إ0 ذلك، بدأت -�
وع  / جنوب جدة والذي يعد أكzr م��

الجديد والمسa بالمنطقة اللوجستية <=
/ المملكة.  للخدمات اللوجستية

=> 
 

/ سعيها بأن ت
/ بوينت <= zكة لو� / قطاع الخدمات استمرت -�

كون الرائدة <=
/ اللوجستية المتكاملة بتقنية عالية، 

stمستودعات وساحات التشمل ال
كة ال  ألع7 المعايUr العالمية والذي يعتzr من أهم أهداف ال��

ً
تخزين وفقا

= من  Urطليعة موفري هذا النوع المم /
اللوجستية ع7 الرغم  الخدماتللبقاء <=

 ل العام. االقتصادية خال التحدياتمن 
  

ة حيث تعرض عمالئها ٢٠١٧وخالل العام  Urكة تحديات كث م واجهت ال��
/  ملحوظةلضغوط 

= السيارات <= UVانخفاض معدل الطلب وخاصة لموزع
ووكالء الشحن، ومشغ7/ مستودع الحاويات مما أدى إ0 انخفاض مستوى 

/  االشغال
/ بوينت منالساحات منطقة <= zكة لو�  ، وبالرغم من ذلك تمكنت -�

ة لهم ومن خالل التعامل = Urعروض وخدمات مم Urاد  مع الجمارك السعودية لتسهيل معامالت المبا-�  جذب هؤالء المستثمرين من خالل توف Urاالست
 التصدير. و 

١٦,٥١٩
١٤,١٦٠

٤٤,٧٣٩

١٤,٢٢٧
٨,٣٠٤

٣٨,٢٨٠

 -
 ٥٬٠٠٠

 ١٠٬٠٠٠
 ١٥٬٠٠٠
 ٢٠٬٠٠٠
 ٢٥٬٠٠٠
 ٣٠٬٠٠٠
 ٣٥٬٠٠٠
 ٤٠٬٠٠٠
 ٤٥٬٠٠٠
 ٥٠٬٠٠٠

بالوحدة - حاويات  عدد المركبات طن  - البضائع العامة 
٢٠١٦متري ٢٠١٧



 
 

 ١٥  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
كة قامت الذلك،  إلضافة إ0اب / مع�� zºاتي srكة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)  بعملية تكامل اس لجميع العمليات  الخدمات التشغيلية لتوحيد -�

 /
كة مما يساعد <= / ال��

 .ةالخارجي اتن التعاقدم التقليلاللوجستية <=
  

كة إ0 معدالت عالية من االستيعاب واإلشغال  / العاموصلت ال��
/ ام حيث بلغت نسبة اإلشغال ٢٠١٧ <=

/ الذي % ٩١لمستودعات <=
مقارنة بالعام الما�=

ين من خالل انضمام بعض العمالءو مsr مربع  ٧٢٬٠٠٠قدرها و متوفرة لإليجار المساحة ال من اجما0/  %٧١ بلغ = Urكة نستلة المم هم مثل -� Urأما وغ .
/ عام ٨٠إ0  ليصل خالل العامفقد انخفض معدل الطلب عليها  بالنسبة للساحات المفتوحة

%) من إجما0/ المساحة القابلة ٩٣م وصل ا0 ٢٠١٦% (<=
 Urمربع ٥٠٧٫٠٠٠(للتأج srالنخفاض مستوى الطلب ع7 السيارات ) وذلكم  /jبشكل رئي. 

  
وع خالل عام  / هذا الم��

كة خطوات جديدة <= / جنوب جدة، فقد أخذت ال��
وع المنطقة اللوجستية <= أكملت جميع حيث م ٢٠١٧أما بالنسبة لم��

/ تقارب شاملة وخطة رئيسية للهيكل لتصبح أالتحتية البنية الالدراسات األولية للموقع ووضعت 
st٦٤٠٬٠٠٠حدث المرافق اللوجستية المتكاملة ال  srم

 = UVتجمع ب /
stمحيط آمن. كما تم  للمكاتبومحطات الخدمة ومساحات  ،والساحات، المخازنك العديد من الخدماتمربع وال /

وأماكن إقامة العمال <=
/ لضمان 

=gكة جدة للتنمية والتطوير العمرا وع فهو قيد  ع7 المدى االستمراريةاالتفاق مع -� / هذه البيئة الصعبة. أما المخطط الرئيj/ للم��
الطويل <=

 الموافقة حالي
ً
/ بلدية جدة.  ا

=> 
 

/ التشغيل واإليرادا
/ سعيها للوصول إ0 معدالت أع7 <=

/ جميع مجاالت العمليات الخاصة بها، وتستمر <=
=> 

ً
ا = Urكة أداًء متم  وذلك تلقد سجلت ال��
. كما أن باالستفادة من تجاربها الناجح / السنوات السابقة عن طريق تطوير مناطق ومراكز خدمات لوجستية مشابهه خارج منطقة ميناء جدة اإلسال�/

ة <=
 /

ها <= = Urكة حازت ع7 جائزة من "¶/ تريد ماريتايم" لتم  م. ٢٠١٧عام الال��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٦  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 
 

كة تشغيل الخدمات المساندة .k 

 
 

ك  األسهمعدد  اءال/.
 نسب الملكية

% 

 ٩٧ ١٤٬٥٥٠ سيسكو

 ٣ ٤٥٠ تصدير

 ١٠٠ ١٥٬٠٠٠ المجموع

 
 
 

/  م ٢٠٠٤
 أنشئت <=

كة ذات مسؤولية محدودة  نوع ال��

كة ، السعوديةجده  المقر الرئيس لل��

/ ذلك 
خدمات المساندة الصناعية بما <=

والنقل للمواد  الخدمات اللوجستية
 الوقودومناولة الحاويات وإدارة محطات 

كة نشاط  ال��

 رأس المال مليون ريـال ١٥ 

ريال  ١٠٠٠ قيمة السهم   ١٥٫٠٠٠
 سعودي

 عدد األسهم

 >mسيسكو أعمال ع, التأث 

 إيرادات % ٦٬١

 اجما0/ الموجودات % ١٬٢

/ االرباح % ٥٬٧
 صا<=

 

 
 تحليل األعمال: 

 
كة تشغيل الخدمات المساندة  اوكلت مهام ادارة / بوينت ) إسناد(-� zكة لو� / بوينت للخدمات إ0 -� zكة الجديدة تحت شعار لو�  الذيليعكس هوية ال��

/ بوينت. يكمن  zكة لو� �- /
/ تقديم الخدمات التشغيلية لجميع العمليات اللوجستية <=

 دورها <=
 

= وال Urكة وإجراءات التشغيل للوصول إ0 التم كة خط أعمال باإلضافة إ0 ذلك نجاح. تم تغيUr وتطوير نموذج األعمال والهيكل التنظيa/ لل�� ، انشأت ال��
= من خالل االستفادة من موقعها اال  UVمن الميناء إ0 الباب" يقدم خدمات لوجيستية رائدة بأسعار تنافسية للمستوردين الرئيسي" aجديد يس . / zºاتي srس 

 
/ العام 

كة نجاح ملحوظ <= / حيث بلغ ٢٠١٧حققت ال��
/ الربح م بالمقارنة مع العام الما�=

/  ٥٫١صا<=
م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٧مليون ريال سعودي <=

= بمقدار  ٢الذي حقق خسائر بمبلغ   UVارتفاع االنتاجيةم بما يعكس ٢٠١٧م إ0 ٢٠١٦% من ٢٧٧مليون ريال سعودي حيث ارتفعت نسبة انتاجية العامل 
 . Urبشكل كب 

 
كة أعمال البنية التحتية وساحة  /  مواقفباإلضافة إ0 ذلك، أكملت ال��

/ مركز العمليات اللوجستية الجديد <=
المدينة الصناعية االو0 بجدة  الشاحنات <=

وع نجاح كبUr و    .م٢٠١٨ مع بداية التشغيل الفع7/ خالل العاممن المتوقع أن يحقق هذا الم��



 
 

 ١٧  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

كة  .k lmالج  +nالمحدودة السعودية تال 

 

كاء  عدد األسهم ال/.
 نسب الملكية

% 

 ٣٣٫٣ ٧٬٠٣٣ سيسكو

 ٣٣٫٣ ٧٬٠٣٣ الفرد تال�/ 

( zr٢٦٫٧ ٥٬٦٢٧ ازميل (مجموعة الج 

 ٦٫٧ ١٬٤٠٦ عبد اللطيف مجاهد

 ١٠٠ ٢١,٠٩٩ المجموع

 
 
 
 

/  م ٢٠٠٤
 أنشئت <=

كة ذات مسؤولية محدودة  نوع ال��

كةالمقر الرئيس  الجبيل، السعودية  لل��

التعبئة وتغليف وتخزين ومناولة وتوزيع 
وكيماوية والمواد  srالمواد والمنتجات الب

 الخطرة
كة  نشاط ال/.

 رأس المال مليون ريـال ٢١٬٠٩٩ 

 عدد األسهم ريال سعودي ١٠٠٠ قيمة السهم ٢١٬٠٩٩ 

 التأثm< ع, أعمال سيسكو: 

كة اس ايه تال�/ ال يوجد، حيث أن نتائج اعمال  ال تدمج  المحدودة-�
ضمن نتائج سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من 

/ نتائج األعمال. 
 صا<=

 إيرادات مليون ريال ٢٠٨٬٤

 اجما0/ الموجودات مليون ريال١٣٨٬٢ 

/ االرباح مليون ريال ٢٦٬٦
 صا<=

 

 
 

 تحليل األعمال
 

كة  وكيماوية. كما م ٢٠١٧خالل العام السعودية تال�/ الجzr حافظت -� srإدارة سلسة االمدادات للصناعات الب /
يك موثوق <= ع7 ترسيخ مكانتها ك��

كة جميع عقود مشاريعها مع كة التصنيع الوطنية جددت ال�� = أعمال إضافية  )تصنيع( -� UVبتأم 
ً
 شهدت نموا

ً
ة أيضا srنفس الف /

كة مع و<= كة صدارة و-� �-
و رابغ الذي srكة ب / ارتف ناتبت و-�

كة بنسبة ساهم <= كةم مما ٢٠١٧% خالل عام ٣٢٫٤اع إيرادات ال�� اتيجية المعتمدة لل�� srيتوافق مع الخطط االس. 
 

كة ع7 جائزة  / التوريدات. حازت ال��
=> = Urكات سابك وجائزة التم ي" مقدمة من -� / أداء البيئة واألمن الب��

باإلضافة إ0 ذلك، عملت  "المقاول األفضل <=
كة ع7 حمالت تدعم / كل من الجبيل، رابغ، وينبع ال��

 .البيئة المستقرة والخالية من النفايات <=
 

كة انخفضت بنسبة  / ال��
= ضمن أولوياتها حيث أن الحوادث <= UVكة سالمة الموظف / عام ١٥تضع ال��

كة  حيث م٢٠١٧% <= = ساعة  ٥حققت ال�� UVمالي
/ يوم 

 م٢٠١٧أكتوبر من عام  ١٣من العمل اآلمن لموظفيها <=
 

/ تواصل ا
كة جهودها <= = ل�� UVي من خالل نمو أعمالها الذي ادى ا0 زيادة عدد العامل  ١٬١٢٣( مقارنة بالعام السابق %١٥٫٤بنسبة تطوير العامل الب��

 .)م٢٠١٧موظف عام  ١٬٢٩٦إ0  م٢٠١٦عام  موظف
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٨  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

كة كنداسة لخدمات المياه (مساpمة مغلقة) .k 
 

 

 أنشئت عام م٢٠٠٠

كة مساهمة مغلقة كة -�  نوع ال��

كة السعودية جده،  المقر الرئيس لل��

بناء وتشغيل محطات تحلية المياه 
 وتوزيع المياه

كة  نشاط ال/.

 رأس المال مليون ريـال ٧٧٬٣ 

ريال  ١٠ قيمة السهم  ٧٬٧٣٠٬٠٠٠
 سعودي

 عدد األسهم

 التأثm< ع, أعمال سيسكو

 إيرادات %١٧٬٥

 اجما0/ الموجودات % ٨٫٢

/ االرباح %١٤٬٥
 صا<=

 

ك  عدد األسهم اءال/.
نسب 
 الملكية

% 

 ٦٥٫٠ ٥٬٠٢٤٬٥٠٠ سيسكو

كة محمد عبد اللطيف جميل  -�
 المحدودة

٣٥٫٠ ٢٬٧٠٥٬٥٠٠ 

 ١٠٠ ٧٬٧٣٠٬٠٠٠ المجموع

  

 
 تحليل األعمال: 

 
/ انتاج وتحلية المياه الصالحة 

/ تستثمر <=
stكات القطاع الخاص ال كة كنداسة من أوائل -� �- zrب بالمملكة العربية السعودية عن طريق تحلية تعت لل��

/ يتم توصيلها للمنطقة الصناعية بمدينة جدة وبعض المجمعات التجارية والسكنية الرئيسية. 
stمياه البحر ال 

 
= ال UVكات حديثة ودخول العديد من المنافس / قطاع أنظمة المياه بالرغم من وجود -�

كة الرائدة <= ̧/ ال�� كة كنداسة  / هذا القطاع وذلك وتظل -�
جدد <=

/ بلغت أك¹r من 
st٦٥بالمحافظة ع7 حصتها السوقية ال stكة إ0 أن ترفع هذه النسبة ح = وتطمح ال�� UVمن اجما0/ المياه المزودة للعمالء الصناعي ٪

 مشاريع جديدة.  تطوير % خالل الخمس سنوات القادمة من خالل ٨٠تصل إ0 
 

 ٣مليون م ١٨٫٣٠م ٢٠١٧المياه خالل بلغ إجما0/ الكميات المباعة من 
/ الذي بلغ 

ويعود سبب انخفاض  ٣ممليون ١٩٫٧٨مقارنة بالعام الما�=
/ المملكة  المتغUr المبيعات إ0 الوضع االقتصادي 

  تكلفةإلضافة إ0 اب<=
يبة =kنتقائيةاإل  ال. 

 
كة كنداسة  قامت  �- /

/ أعمالها <=
م من خالل بيع ٢٠١٧عام ال بالتوسع <=

/ دة و بجمنطقة الصناعية الثالثة لالمياه ل
/ الس{/ <=

 مشاريعاالستثمار <=
/ مبيعات جديدة

 .المدينة الصناعية االو0 بجدة لمقابلة االنخفاض <=
 
   /

stال Urكة كنداسة مياه محاله بجودة عالية تتجاوز المعاي كما تنتج -�
وضعتها منظمة الصحة العالمية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية 

̧/  ). مع العلم أن(ساسو كة كنداسة   ٢٢الطاقة االنتاجية المصممة ل��
 وخالل العام  ٣ممليون 

ً
 % منها. ٨٣م اسُتخدمت المحطة ما نسبته ٢٠١٧سنويا

 
 ع7 كميات 

ً
/ تعتzr ذات تكلفة مناسبة عطفا

stتكنولوجيا فعالة وال /̧ / محطاتها لتحلية المياه تقنية التناضح العكj/ و
اإلنتاج، تستخدم كنداسة <=

كيب أنظمة معالجة أولية للمياه المالحة م srكة قامت ب  ع7 البيئة إضافة إ0 ذلك فإن ال��
ً
ا Urن خالل مرشحات وتستهلك معدالت مناسبة للطاقة وأقل تأث

ات الموسمية ل Urنوعية مياه البحر. مزدوجة ذات تقنية عالية إلضافة مرحلة متقدمة من تصفية المياه الداخلة للمحطة بحيث ال تتأثر بالتغ 
 

١١٫٨
٩٫٩

١٧٫٢
٢٠ ١٩٫٨ ١٨٫٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

انتاجية الميــاه



 
 

 ١٩  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

/ مدينة رابغ بسعة ٢٠١٦خالل العام 
ة <= Urيمكن زيادتها إ0  ٣م ٦٬٠٠٠م بدأت كنداسة العمل ع7 إنشاء محطة صغ /

stوال) 
ً
/  ٣م ١٢٬٠٠٠يوميا

stيوميا) وال
/ الربع الثالث من العام 

 م بمشيئة̂  تعا0. ٢٠١٨من المتوقع أن تبدأ عملياتها <=
 
 
  

+ الت
<hيوضح مبيعات المياه خالل السنوات األربعة الماضية: الرسم البيا +Mا 

 
 

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ 

 المبيعات بالريال
 ( <  ٩٢٫٧ ١٠٠٫٣ ٩٩٫٣ ٨٥٫١ (مالي?<

المكعب  بالمm|  المبيعات
( <  ١٨٫٣ ١٩٫٨ ٢٠ ١٧٫٢ (مالي?<

 
 
  

٨٥٫١
٩٩٫٣ ١٠٠٫٣ ٩٢٫٧

١٧٫٢

٢٠ ١٩٫٨
١٨٫٣

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

)ماليين(المبيعات باللایر  )ماليين(المبيعات بالمتر المكعب 



 
 

 ٢٠  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

كة الدولية لتوزيع المياه المحدودة  ال/.

 
 

ك  نسب الملكية عدد األسهم اءال/.

 ٥٠ ٧٣٬٠٠٠ سيسكو

كات اميانتيت)  ٥٠ ٧٣٬٠٠٠ اميوتر (احدى -�

 ١٠٠ ١٤٦٬٠٠٠ المجموع
 

/  م٢٠٠٦
 أنشئت <=

كة ذات مسؤولية محدودة  نوع ال��

كةالرئيس  المقر  ، السعوديةجدة  لل��

ب ومعالجة  توزيع المياه الصالحة لل��
مياه الkف الصº/ واستخدام تدوير 

 إعادة المياه للري
كةنشاط   ال/.

 رأس المال مليون ريال ١٤٦ 

ريال  ١٬٠٠٠ قيمة السهم   ١٤٦٬٠٠٠
 سعودي

 عدد األسهم

 التأثm< ع, أعمال سيسكو: 

كة توزيع ال تدمج ضمن نتائج  ال يوجد ، حيث أن نتائج اعمال -�
 /

سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صا<=
 نتائج األعمال

 إيرادات مليون ريال ٢٦٨٬٩

 اجما0/ الموجودات مليون ريال ٢٦٨٬٨

/ االرباح مليون ريال ١٧٬٨
 صا<=

 

 
 تحليل األعمال: 

 
ب للمد / توفUr المياه الصالحة لل��

كة توزيع <= الصناعية بجدة والرياض والقصيم بعد حصولها ع7 امتياز من هيئة المدن الصناعية السعودية  نتعمل -�
/ المدن الصناعية الثانية بالرياض واألو0 ويشمل عقد االمتياز ، (مدن)

=> /ºف الصkإنشاء وتطوير وتشغيل شبكات المياه ومحطات معالجة مياه ال
 بالقصيم. 

  
/ تغطية المناطق الصناعية حيث  ٢٠١٧خالل العام 

كة الدولية لتوزيع المياه بالتوسع <= حصلت ع7 عقود إضافية إلدارة وتشغيل شبكات استمرت ال��
/ مختلف مناطق المملكة العربية السعوديةالمياه و 

/ مدن صناعية جديدة <=
، المدينة المنورة، وحفر الباطن).  الkف <= /

=Áشقراء، سدير، الخرج، الزل)
/ نهاية عام 

كة توزيع <= تغالية لتوفUr خدمات ٢٠١٦باإلضافة إ0 ذلك قامت -� zrكة أكوابور ال ك وحق امتياز مع -� srلصيانةااإلدارة و م بعمل اتفاق مش 
/ المدينة الصناعية  والتشغيل

/ ارتفاع اإليرادات لعام  ٣ و ٢<=
 م. ٢٠١٧بجدة مما ساهم <=

 
كة توزيع أن تساهم  ع7 تطمح أيضا -�

/ رؤية 
للمملكة  ٢٠٣٠بطريقة إيجابية <=

عن طريق  خالل السنوات المقبلة
/ مشاريع الخصخصة 

االستثمار <=
 .المستقبلية

 -

 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

المياه الصالحة للشرب

مياه الصرف الصحي

المياه المعاد تدويرها
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٢١ 

 

  

 التحليل 
 +Mالما 
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٢٢ 

ات المالية .kالمؤ 
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١٠٠٫١
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١٠٦

٩٨
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٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

لایر سعودي بالماليين
قطاع األعمال - االيردات 

الميناء االيداع و اعادة التصدير تحلية المياه
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٢٣ 

 +Mقائمة المركز الما 

 ٢٠١٧ ر.س. باآلالف
١٧ – ١٦ 

 التغm<  نسبة
% 

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

       

       الموجودات

       

       الموجودات المتداولة: 

/ حكمه
 ٢٠٩٬٤١٨ ٢٧٣٬٤٣٨ ٢٥٢٬٦٦٩ ١٩٥٬٤٠٤ ٢٣- ١٥٠٬٧٠٨ نقد وما <=

 ١٠٢٬٦٤٠ ١٠١٬٣٠٤ ١١٨٬٥٦٥ ١١٣٬٩٦٢ ١١- ١٠١٬٥٨٨ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ١٨٬٩٥٩ ٢٧٬٤٩٦ ٣٧٬١٧٢ ٣١٬١٢٠ ١٨- ٢٥٬٥٠٣ مخزون

 ٣٣١٬٠١٧ ٤٠٢٬٢٣٩  ٤٠٨٬٤٠٦  ٣٤٠٬٤٨٦ ١٨- ٢٧٧٬٧٩٩ 

       الموجودات غm< المتداولة: 

 ٨٧٬٩٨٤ ١٠٧٬٧٦٦  ١١٤٬٥٤٢ ١١٧٬٤٧٣ ٥٣ ١٨٠٬٢٩٧ استثمارات 

 ٦٠٦٬٧٥٦ ٦٣٣٬٩٢٢ ٧٠٧٬٦٥٤   ٨٩٢٬٨٦٣ ٢١ ١٬٠٧٩٬٥٢٠ ممتلكات، آالت ومعدات

 ١٬٥٠١٬١١٤ ١٬٤٣٧٬٥٢٦ ١٬٣٦٩٬٨٩٨ ١٬٣٠٧٬٧٩٥ ٥- ١٬٢٤٧٬٢١٨ االصول االخرى طويلة االجل

 ٢٬١٩٥٬٨٥٤ ٢٬١٧٩٬٢١٤ ٢٬١٩٢٬٠٩٣ ٢٬٣١٨٬١٣١ ٨ ٢٬٥٠٧٬٠٣٦ 

       

 ٢٬٥٢٦٬٨٧١ ٢٬٥٨١٬٤٥٢ ٢٬٦٠٠٬٤٩٩ ٢٬٦٥٨٬٦١٧ ٥ ٢٬٧٨٤٬٨٣٥ إجماM+ الموجودات

       المطلوبات وحقوق الملكية 

       

       المطلوبات المتداولة: 

 ١١٤٬٩٧٣ ١٣٣٬٥٢٧ ١٤٩٬٦١٢ ١٤٤٬٥٢٠ ١٢ ١٦١٬٩٣٨ ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

١٠٢٬٥٦٧ ١٠٩٬٧٩٥ ١١٢٬٤٨٣ ١١٦٬٠١٨ ٢٦ ١٤٦٬٣٩١ 

 ٢١٧٬٥٤٠ ٢٤٣٬٣٢١ ٢٦٢٬٠٩٤ ٢٦٠٬٥٣٨ ١٨ ٣٠٧٬٧٨٨ 

       المطلوبات غm< المتداولة: 

الجزء غUr المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

١٬٠٣٨٬٥٥٧ ٩٤٦٬١٦٠ ٨٣٨٬١٨٥ ٨٣٦٬٤٠٢ - ٨٣٩٬٧١٠ 

 ٣٧٬٣١٥ ٤٤٬١٦٧ ٤٤٬٦٧٤ ٥٤٬٦٠٢ ٢١ ٦٦٬٠٤١ مطلوبات أخرى طويلة األجل

 = UV١٣٬٧٥٦ ١٧٬٩٣٦ ٢١٬٦٣٩ ٢١٬٨٨٤ ٢٢ ٢٦٬٦٩٣ مكافأة نهاية الخدمة للموظف 

 ١٬٠٨٩٬٦٢٨ ١٬٠٠٨٬٢٦٣ ٩٠٤٬٤٩٨ ٩١٢٬٨٨٨ ٢ ٩٣٢٬٤٤٤ 

       حقوق الملكية 

 ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٢٠ ٨١٦٬٠٠٠ رأس المال

 ٣٦٬٤٠٩ ٣٦٬٤٠٩ ٣٦٬٤٠٩ ٣٦٬٤٠٩ - ٣٦٬٤٠٩ عالوة إصدار 

 ٢٠٬٥٢٧ ٣٢٬٢٣٨ ٤٥٬٨١٥ ٥٩٬٦٢٩ ١٢ ٦٦٬٦١٦ االحتياطيات

 (٧٣٠) ٩٬٣٤٤ ١٣٬١٥٢ ٨٬٠٦١ ٣٣ ١٠٬٦٩٧ احتياطيات أخرى غUr قابلة للتوزيع 

اكمة sr٨٨٬٧٤٠ ١٥٥٬١٠٦ ١٩٦٬٦٣٨ ٢٢٤٬٢١٨ ٣٩- ١٣٧٬٥٦٩ األرباح´(الخسائر) الم 

 +
<= < حقوق الملكية العائدة للمساpم?<

كة األم  ال/.
٨٢٦٬٤٠٤ ٩١٣٬٠٩٨ ٩٧٢٬٠١٤ ١٬٠٠٨٬٣١٧ ٦ ١٬٠٦٧٬٢٩٢ 

 ٣٩٣٬٢٩٩ ٤١٦٬٧٧٠ ٤٦١٬٨٩٣ ٤٧٦٬٨٧٥ - ٤٧٦٬٧٧٠ حقوق الملكية غUr المسيطرة

حقوق الملكية  ١٬٢١٩٬٧٠٣ ١٬٣٢٩٬٨٦٨ ١٬٤٣٣٬٩٠٧ ١٬٤٨٥٬١٩٢ ٤ ١٬٥٤٤٬٠٦١ مجموع 

       

 ٢٬٥٢٦٬٨٧١ ٢٬٥٨١٬٤٥٢ ٢٬٦٠٠٬٤٩٩ ٢٬٦٥٨٬٦١٧ ٪٥ ٢٬٧٨٤٬٨٣٥ إجماM+ المطلوبات وحقوق الملكية
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 +Mقائمة المركز الما 
 ( +

 (تحليل أف�|
/ أرقام العام 

sÁالبنود األساسية ع7 مدى الخمسة سنوات السابقة.    ٢٠١٣يستخدم التحليل األف /
=> Urكأساس للمقارنة ويظهر التغ 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

      
      الموجودات

      
      الموجودات المتداولة: 

/ حكمه
 ١٢٨ ١٦٨ ١٥٥ ٩٣ ٧٢ نقد وما <=

 ١٢١ ١١٩ ١٤٠ ١١١ ٩٩ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ١٢٧ ١٨٤ ٢٤٩ ١٦٤ ١٣٥ مخزون

 ١٢٦ ١٥٣ ١٥٥ ١٠٣ ٨٤ 

      الموجودات غm< المتداولة: 

 ١٠٦ ١٣٠ ١٣٨ ١٣٤ ٢٠٥ استثمارات 

 ١٠٨ ١١٣ ١٢٦ ١٤٧ ١٧٨ ممتلكات، آالت ومعدات

 ٩٥ ٩١ ٨٧ ٨٧ ٨٣ االصول االخرى طويلة االجل

 ٩٩ ٩٨ ٩٩ ١٠٦ ١١٤ 
      

 ١٠٢ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٥ ١١٠ إجماM+ الموجودات
      

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      

      المطلوبات المتداولة: 

 ٩٥ ١١٠ ١٢٣ ١٢٦ ١٤١ ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة 

 ١١٤ ١٢٢ ١٢٥ ١١٣ ١٤٣ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

 ١٠٣ ١١٥ ١٢٤ ١٢٠ ١٤٢ 

      المطلوبات غm< المتداولة: 
الجزء غUr المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت 

 بنكية
٩٥ ٨٦ ٧٦ ٨١ ٨١ 

 ٩٤ ١١١ ١١٢ ١٤٦ ١٧٧ األجلمطلوبات أخرى طويلة 

 = UV١٢٣ ١٦٠ ١٩٣ ١٥٩ ١٩٤ مكافأة نهاية الخدمة للموظف 

 ٩٥ ٨٨ ٧٩ ٨٤ ٨٦ 

كة األم:   + ال/.
<= <       حقوق الملكية العائدة للمساpم?<

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٢٠ رأس المال

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ عالوة إصدار 

 ١٦٩ ٢٦٦ ٣٧٨ ٢٩٠ ٣٢٥ االحتياطيات

 (٢١) (٢٧١) (٣٨١) ١٬١٠٧ ١٬٤٦٩ احتياطيات أخرى غUr قابلة للتوزيع 

اكمة sr٢١٦ ٣٧٧ ٤٧٨ ٢٥٣ ١٥٥ األرباح´(الخسائر) الم 

كة األم + ال/.
<= <  ١٠٨ ١١٩ ١٢٧ ١٢٢ ١٢٩ حقوق الملكية العائدة للمساpم?<

 ١١٠ ١١٧ ١٢٩ ١٢١ ١٢١ حقوق الملكية غUr المسيطرة 

حقوق الملكية  +M١٠٩ ١١٨ ١٢٨ ١٢٢ ١٢٧ اجما 
      

 ١٠٢ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٥ ١١٠ إجماM+ المطلوبات وحقوق الملكية



 
 

  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

٢٥ 

 +Mقائمة المركز الما  
 (تحليل عمودي)

/ مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .  ztالنس Urيستخدم التحليل العمودي اجما0/ الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغ 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

      الموجودات
      

      الموجودات المتداولة: 
/ حكمه

 ٨٫٣ ١٠٫٦ ٩٫٧ ٧٫٣ ٥٫٤ نقد وما <=
 ٤٫١ ٣٫٩ ٤٫٦ ٤٫٣ ٣٫٦ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 ٠٫٨ ١٫١ ١٫٤ ١٫٢ ١٫٠ مخزون
 ١٣٫١ ١٥٫٦ ١٥٫٧ ١٢٫٨ ١٠٬٠ 

      الموجودات غm< المتداولة: 
 ٣٫٥ ٤٫٢ ٤٫٤ ٤٫٤ ٦٫٥ استثمارات 

 ٢٤٫٠ ٢٤٫٦ ٢٧٫٢ ٣٣٫٦ ٣٨٫٨ ومعداتممتلكات، آالت 
 ٥٩٫٤ ٥٥٫٧ ٥٢٫٧ ٤٩٫٢ ٤٤٫٨ االصول االخرى طويلة االجل

 ٨٦٫٩ ٨٤٫٤ ٨٤٫٣ ٨٧٫٢ ٩٠٫٠ 
      

 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ إجماM+ الموجودات
      

      المطلوبات وحقوق الملكية 
      

      المطلوبات المتداولة: 
 ٤٫٦ ٥٫١ ٥٫٨ ٥٫٤ ٥٫٨ ومطلوبات متداولة أخرىذمم دائنة 

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت 
 بنكية

٤٫٠ ٤٫٣ ٤٫٣ ٤٫٤ ٥٫٣ 

 ٨٫٦ ٩٫٤ ١٠٫١ ٩٫٨ ١١٫١ 
      المطلوبات غm< المتداولة: 

الجزء غUr المتداول من قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية

٤١٫١ ٣٦٫٧ ٣٢٫١ ٣١٫٥ ٣٠٫١ 

 ١٫٥ ١٫٧ ١٫٧ ٢٫١ ٢٫٤ أخرى طويلة األجل مطلوبات
 = UV٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٨ ٠٫٨ ١٫٠ مكافأة نهاية الخدمة للموظف 

 ٤٣٫١ ٣٩٫١ ٣٤٫٨ ٣٤٫٤ ٣٣٫٥ 
كة   + ال/.

<= < حقوق الملكية العائدة للمساpم?<
      األم: 

 ٢٦٫٩ ٢٦٫٣ ٢٦٫١ ٢٥٫٦ ٢٩٫٣ رأس المال
 ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٣ عالوة إصدار 
 ٠٫٩ ١٫٢ ١٫٨ ٢٫٢ ٢٫٤ االحتياطيات

 - ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٣ ٠٫٤ احتياطيات أخرى غUr قابلة للتوزيع 
اكمة sr٣٫٥ ٦٫٠ ٧٫٦ ٨٫٤ ٤٫٩ األرباح´(الخسائر) الم 

كة األم + ال/.
<= <  ٣٢٫٧ ٣٥٫٤ ٣٧٫٤ ٣٧٫٩ ٣٨٫٣ حقوق الملكية العائدة للمساpم?<

 ١٥٫٦ ١٦٫١ ١٧٫٨ ١٧٫٩ ١٧٫١ حقوق الملكية غUr المسيطرة 
 +M٤٨٫٣ ٥١٫٥ ٥٥٫١ ٥٥٫٨ ٥٥٫٤ حقوق الملكيةاجما 

      
 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ إجماM+ المطلوبات وحقوق الملكية



 
 

  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

٢٦ 

 قائمة الدخـــل
 

 ٢٠١٧ ر.س. باآلالف
١٦-١٧ 

  >mنسبة التغ 
% 

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ 

       
 ٥٢٠٬٠٢٤ ٥٦٠٬٩٩٩ ٦١٦٬٠٨٤ ٦٩٠٬٧٧٢ ١٩- ٥٦٢٬٤٠٧ المبيعات وايرادات االعمال

 (٢٦٠٬٤٠٠) (٢٧٧٬٣٧٥) (٣٢٠٬٢٧٦) (٣٩٨٬٠٦٣) ٩- )٣٦٣٫٧٢٠( تكلفة المبيعات واالعمال
 +M٢٥٩٬٦٢٤ ٢٨٣٬٦٢٤ ٢٩٥٬٨٠٨ ٢٩٢٬٧٠٩ ٣٢- ١٩٨٫٦٨٧ الربح االجما 

       
 (١٢٬٤٤٣) (١٣٬٦٢١) (١٤٬٢٢٠) (١٣٬٢٨٧) ٤٧ (١٩٬٤٦٧) مصاريف عمومية و إدارية 

 (١٠٤٬٤٧٨) (١١٠٬٨٠١) )١٠٩٬٤٤٤( (١٢١٬٤٣٩) ١٣- )١٠٥٫٣٠٠( مصاريف بيع و توزيع

 ١٤٢٬٧٠٣ ١٥٩٬٢٠٣ ١٧٢٬١٤٥ ١٥٧٬٩٨٣ ٥٣- ٧٣٬٩٢٠ مجمل الربح التشغي,+ 
       

 (٣٧٬٤٦٤) (٣٦٬٥٣٢) (٣٤٬٣٥٣) (٣٦٬٢٧٩) ٤- (٣٤٬٩٩٤) مصاريف تمويلية
/ ارباح´خسائر 

كة <= / حصة ال��
صا<=

كات الزميلة  ال��
(١٬٢٥٥) (٣٠٥) ٩٬٠٦٦ ١١٬٦٥٠ ٧٨ ٢٠٬٧٣٦ 

 /
 ٥٩٤ ٧٬٩٣٩ ٢٬١٢٤ ١٢٬٠١٣ ١٣٤ ٢٨٬١٦٢ إيرادات أخرى´(مkوفات)، بالصا<=

+ الدخل من العمليات المستمرة 
صا=>

 >mقبل الزكاة وحقوق الملكية غ
 المسيطرة

١٠٤٬٥٧٨ ١٣٠٬٣٠٥ ١٤٨٬٩٨١ ١٤٥٬٣٦٧ ٤٠- ٨٧٬٨٢٤ 

       
ة´ للسنة من العمليات  srالخسارة للف /

صا<=
 (١٬٤٨٦) ٨٩٣ ١٬٠٧٤ - - - المتوقفة

+ الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية 
صا=>

 غm< المسيطرة
١٠٣٬٠٩٣ ١٣١٬١٩٨ ١٥٠٬٠٥٥ ١٤٥٬٣٦٧ ٤٠- ٨٧٬٨٢٤ 

 (٦٬٤٦٥) (٧٬٥٦٦) (٨٬١٢٠) (٩٬٣٣٠) ٢٨- (٦٬٧٠٢) الزكاة
+ الدخل للمجموعة

 ٩٦٬٦٢٧ ١٢٣٬٦٣٢ ١٤١٬٩٣٦ ١٣٦٬٠٣٧ ٤٠- ٨١٬١٢٢ صا=>
       

+ الدخل العائد 
       اM: صا=>

 ٤٠٬٥٨٧ ٤٥٬٥٥٥ ٥١٬٤٢٧ ٤٥٬٧٨١ ٥١- ٢٢٬٣١٠ حقوق الملكية غUr المسيطرة
كات التابعة  ٥٦٬٠٤٠ ٧٨٬٠٧٧ ٩٠٬٥٠٩ ٩٠٬٢٥٦ ٣٥- ٥٨٬٨١١ ال/.

 
 :مالحظات

 تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام .١
/ الجزء الخاص بذلك.  .٢

كة <= / قسم التحليل الما0/ لكل -�
حها بالتفصيل <= / اإليرادات واألرباح تم -�

 الفروقات الجوهرية <=
 
 

 
 
 

  



 
 

  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

٢٧ 

  قائمة الدخــل
( +

 (تحليل أف�|
 

/ أرقام العام 
sÁالبنود األساسية ع7 مدى الخمسة سنوات السابقة.   م ٢٠١٣يستخدم التحليل األف /

=> Urكأساس للمقارنة ويظهر التغ 
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

      
 ١١٠ ١١٨ ١٣٠ ١٣٣ ١٠٨ المبيعات وايرادات االعمال

 ١٠١ ١٠٨ ١٢٤ ١٥٣ ١٤٠ تكلفة المبيعات واالعمال
 +M١٢٠ ١٣١ ١٣٧ ١١٣ ٧٧ الربح االجما 

      
 ١٠٥ ١١٥ ١٢٠ ١٠٧ ١٥٦ مصاريف عمومية و إدارية 

 ١١٣ ١٢٠ ١١٨ ١١٦ ١٠١ مصاريف بيع و توزيع
 ١٢٨ ١٤٣ ١٥٥ ١١١ ٥٢ مجمل الربح التشغي,+ 

      
 ١١٢ ١٠٩ ١٠٣ ٩٧ ٩٣ مصاريف تمويلية

كات الزميلة / ارباح´خسائر ال��
كة <= / حصة ال��

 ١٦ ٤ (١١٢) (٩٢٨) (١٬٦٥٢) صا<=
 /

 ٦ ٧٥ ٢٠ ٢٬٠٢٢ ٤٬٧٤١ إيرادات أخرى´(مkوفات)، بالصا<=
+ الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 

صا=>
 ١٣٠ ١٦٢ ١٨٥ ١٣٩ ٨٤ وحقوق الملكية غm< المسيطرة

      
ة´ للسنة من العمليات المتوقفة srالخسارة للف /

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ - - صا<=
 Urالدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غ /

صا<=
 المسيطرة

١٢٨ ١٦٣ ١٨٧ ١٤١ ٨٥ 

 ١١٦ ١٣٥ ١٤٥ ١٤٤ ١٠٤ الزكاة
+ الدخل للمجموعة

 ١٢٩ ١٦٥ ١٩٠ ١٤١ ٨٤ صا=>
      

 :Mالدخل العائد ا +
      صا=>

 ١١١ ١٢٥ ١٤١ ١١٣ ٥٥ حقوق الملكية غUr المسيطرة
كات التابعة  ١٤٧ ٢٠٤ ٢٣٧ ١٦١ ١٠٥ ال/.

 



 
 

  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

٢٨ 

  قائمة الدخل
 (تحليل عمودي)

 
/ مقارنة بالبنود األساسية لكل عام . يستخدم  ztالنس Urالتحليل العمودي اجما0/ االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغ 

 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

      
 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ المبيعات وايرادات االعمال

 (٥٠٫١) (٤٩٫٤) )٥٠٫٠( (٥٧٫٦) )٦٤٫٧( تكلفة المبيعات واالعمال
 +M٤٩٫٩ ٥٠٫٦ ٤٦٫٤ ٤٢٫٤ ٣٥٫٣ الربح االجما 

      
 (٢٫٤) (٢٫٤) (٢٫٣) (١٫٩) (٣٫٥) مصاريف عمومية و إدارية 

 (٢٠٫١) (١٩٫٨) )١٧٫٨( (١٧٫٦) )١٨٫٧( مصاريف بيع و توزيع
 ٢٧٫٤ ٢٨٫٤ ٢٧٫٩ ٢٢٫٩ ١٣٫١ مجمل الربح التشغي,+ 

      
 (٧٫٢) (٦٫٥) (٥٫٦) (٥٫٣) (٦٫٢) مصاريف تمويلية

كات الزميلة / ارباح´خسائر ال��
كة <= / حصة ال��

 (٠٫٢) (٠٫١) ١٫٥ ١٫٧ ٣٫٧ صا<=
 /

 ٠٫١ ١٫٤ ٠٫٣ ١٫٧ ٥٫٠ إيرادات أخرى´(مkوفات)، بالصا<=
+ الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 

صا=>
 ٢٠٫١ ٢٣٫٢ ٢٤٫٢ ٢١٫٠ ١٥٫٦ وحقوق الملكية غm< المسيطرة

      
ة´ للسنة srالخسارة للف /

 (٠٫٣) ٠٫٢ ٠٫٢ - - من العمليات المتوقفة صا<=
 >mالدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غ +

صا=>
 ١٩٫٨ ٢٣٫٤ ٢٤٫٤ ٢١٫٠ ١٥٫٦ المسيطرة

      
 (١٫٢) (١٫٤) (١٫٤) (١٫٤) (١٫٢) الزكاة

+ الدخل للمجموعة
 ١٨٫٦ ٢٢٫٠ ٢٣٫٠ ١٩٫٦ ١٤٫٤ صا=>

      
 :Mالدخل العائد ا +

      صا=>
 ٧٫٨ ٨٫١ ٨٫٣ ٦٫٦ ٤٫٠ غUr المسيطرةحقوق الملكية 

كات التابعة  ١٠٫٨ ١٣٫٩ ١٤٫٧ ١٣٫٠ ١٠٫٤ ال/.
 

  



 
 

  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

٢٩ 

 النسب المالية الرئيسية
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

      نسب السيولة

 ١٫٥ ١٫٧ ١٫٦ ١٫٣ ٠٫٩ نسبة التداول
 ١٫٤ ١٫٥ ١٫٤ ١٫٢ ٠٫٨ النسبة ال�يعة

 ١٫٠ ١٫١ ١٫٠ ٠٫٨ ٠٫٥ النقد ا0 المطلوبات المتداولة
 ٠٫٤ ٠٫٥ ٠٫٤ ٠٫٤ ٠٫٤ التدفق النقدي من العمليات إ0 المبيعات

      
      نسبة pيكل رأس المال

 = UV٠٫٩ ٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٦ ٠٫٦ نسبة الدين إ0 حقوق المساهم 
 ٠٫٩ ١٫٠ ١٫٢ ١٫٣ ١٫٢ نسبة الرفع الما0/ 

 ٣٫٨ ٤٫٦ ٥٫٣ ٥٫٠ ٣٫٥ نسبة تغطيِة الفائدة
      

      نسب النشاط
ة التحصيل sr٧٠٫٦ ٤٧٫٠ ٥٥٫١ ٤٧٫٣ ٤٨٫٣ متوسط ف 

 ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٢ العائد ع7 األصول الثابتة
 ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ معدل دوران األصول

 ٥٫١ ٥٫٥ ٥٫٢ ٦٫١ ٥٫٥ معدل دوران الذمم المدينة
      

      نسب الربحية
 ٤٩٫٩ ٥٠٫٦ ٤٨٫٠ ٤٢٫٤ ٣٥٫٣ هامش الربح اإلجما0/ 

 ٢٧٫٤ ٢٨٫٤ ٢٧٫٩ ٢٤٫٤ ١٨٫٠  هامش الربح التشغي7/ 
/ الربح

 ٢٠٫١ ٢٣٫٤ ٢٤٫٤ ٢١٫٠ ١٥٫٦ هامش صا<=
 ٣٫٨ ٤٫٨ ٥٫٥ ٥٫١ ٢٫٩  العائد ع7 رأس المال العامل

 = UV٧٫٩ ٩٫٣ ٩٫٩ ٩٫٢ ٥٫٣  العائد ع7 حقوق المساهم 
ائب واالستهالك، واإلطفاء إ0  =kهامش األرباح قبل الفوائد وال

 ٤٠٫٥ ٤٢٫٩ ٤٣٫٠ ٣٩٫٦ ٤٠٫١  المبيعات

      
      االستثمار � نسبة السوق

 ٢٠٫٤ ١٥٫٢ ١١٫٠ ١٣٫٤ ١٥٫٨ نسبة السعر إ0 العائد
      القيمة السوقية للسهم

/ نهاية السنة
=> ١٦٫٩ ١٧٫٥ ١٤٫٧ ١٤٫٩ ١١٫٤ 

 ١٦٫٨ ٢٠٫٧ ٢٠٫٤ ١٦٫٩ ١٣٫٥ أع7 قيمة خالل العام
 ١٣٫٢ ١٥٫٢ ١٣٫٠ ٩٫٥ ٩٫٩ أقل قيمة خالل العام

ية sr١٢٫١ ١٣٫٣ ١٤٫١ ١٤٫٨ ١٣٫١ قيمة السهم الدف 
ائب  =kالقيمة السوقية ´ هامش األرباح قبل الفوائد وال

 واالستهالك، واإلطفاء
٥٫٤ ٤٫٩ ٣٫٨ ٣٫٧ ٤٫١ 

ائب  =kكة ´  هامش األرباح قبل الفوائد وال قيمة ال��
 واالستهالك، واإلطفاء

١١٫٧ ٩٫٩ ٨٫٢ ٨٫٢ ٩٫٩ 

 
 
 

  



 
 

  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

٣٠ 

 عامة ع, األداء الماM+ والتشغي,+  نظرة
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 

      
 +M(ر.س. باآلالف)قائمة المركز الما      

 ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٨١٦٬٠٠٠ رأس المال
 ٢٠٬٥٢٧ ٣٢٬٢٣٨ ٤٥٬٨١٥ ٥٩٬٦٢٩ ٦٦٬٦١٦ احتياطيات

 = UV٨٢٦٬٤٠٦ ٩١٣٬٠٩٨ ٩٧٢٬٠١٤ ١٬٠٠٨٬٣١٧ ١٬٠٦٧٬٢٩٢ حقوق المساهم 
 ١٬٠٣٨٬٥٥٧ ٩٤٦٬١٦٠ ٨٣٨٬١٨٥ ٨٣٦٬٤٠٢ ٨٣٩٬٧١٠ قروض طويلة االجل

 ٢٬٣٠٩٬٣٣٢ ٢٬٣٣٨٬١٣٠ ٢٬٣٣٨٬٤٠٥ ٢٬٣٩٨٬٠٨٠ ٢٬٤٧٦٬٥٠٦ رأس المال العامل
 ٦٠٦٬٧٥٦ ٦٣٣٬٩٢٢ ٧٠٧٬٦٥٤ ٨٩٢٬٨٦٣ ١٬٠٧٩٬٥٢٠ ممتلكات، آالت ومعدات

 ١٬٥٠١٬١١٤ ١٬٤٣٧٬٥٢٦ ١٬٣٦٩٬٨٩٨ ١٬٣٠٧٬٧٩٥ ١٬٢٣٨٬٨٤١ األصول طويلة األجل
      

      (ر.س. باآلالف)قائمة الدخل 
 ٥٢٠٬٠٢٤ ٥٦٠٬٩٩٩ ٦١٦٬٠٨٤ ٦٩٠٬٧٧٢ ٥٦٢٬٤٠٧ المبيعات

 ٢٥٩٬٦٢٤ ٢٨٣٬٦٢٤ ٢٩٥٫٨٠٨ ٢٩٢٬٧٠٩ ١٩٨٫٦٨٧ الربح اإلجما0/ 
 ١٤٢٬٧٠٣ ١٥٩٬٢٠٣ ١٧٢٬١٤٥ ١٦٨٬٣٤٨ ١٠١٬٤٧٣ الربح التشغي7/ 

 ١٠٤٬٥٧٨ ١٣١٬١٩٨ ١٥٠٬٠٥٥ ١٤٥٬٣٦٧ ٨٧٬٨٢٤ الربح قبل الزكاة
 ٥٦٬٠٤٠ ٧٨٬٠٧٧ ٩٠٬٥٠٩ ٩٠٬٢٥٦ ٥٨٬٨١١ الربح بعد الزكاة

ائب واالستهالك، واإلطفاء =k٢١٠٬٣٧٢ ٢٤٠٬٩٨١ ٢٦٤٬٦٨٧ ٢٧٣٬٦٨٥ ٢٢٥٬٤١٦ األرباح قبل الفوائد وال 
/ ربح السهم

 ٠٫٨٢ ١٫١٥ ١٫٣٣ ١٫١١ ٠٫٧٢ صا<=
      

      باآلالف)(ر.س. قائمة التدفقات النقدية 
/ النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

 ٢١٤٬٠٢٩ ٢٦٤٬٨٨٠ ٢٥٧٫٩٨٤ ٢٦٢٬٤٤٠ ٢٤٣٬٥٥١ صا<=
/ األنشطة االستثمارية

/ النقد المستخدم <=
 (١١١٬٠١٧) (٨٩٬٣٢٢) (١٢٥٬٠٢٣) (٢٦٨٬٩٣٠) (٢٩٦٬٠٧١) صا<=

/ األنشطة التمويلية
/ النقد المستخدم <=

 (٥٦٬٦٤٦) (١١١٬٥٣٨) )١٥٣٫٧٣١( (٥٠٬٧٧٥) ٧٬٨٢٤ صا<=
/ حكمه

/ النقد وما <=
=> Urالتغ /

 ٤٦٬٣٦٧ ٦٤٬٠٢٠ (٢٠٬٧٦٩) (٥٧٬٢٦٥) (٤٤٬٦٩٦) صا<=
/ نهاية السنة

/ حكمه <=
 ٢٠٩٬٤١٨ ٢٧٣٬٤٣٩ ٢٥٢٬٦٦٩ ١٩٥٬٤٠٤ ١٥٠٬٧٠٨ النقد وما <=

      
      أخــــرى 

 ١٦٫٨٥ ١٧٫٤٥ ١٤٫٦٧ ١٤٫٨٩ ١١٫٤٠ سعر االقفال
 ١٬١٤٦ ١٬١٨٧ ٩٩٨ ١٬٠١٣ ٩٣٠ القيمة السوقية

كة  ٢٬٤٧١ ٢٬٣٨٦ ٢٬١٥٧ ٢٬٢٤٦ ٢٬٢٤٢ قيمة ال��
 ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ ٨١٬٦٠٠ عدد األسهم المصدرة

      
حصائيات االنتاج       إ

 ١٬٣٩٦ ١٬٤١١  ١٬٥٥٤      ١٬٦١٤ ١٬٣٦٣ حاويات (وحدة قياسية باآلالف) 
 ٢٩٬٠٨٩ ٣٣٬٢٩٩  ٣٩٬٨٥٥      ١٤٬١٦٠ ٨٬٣٠٤ المركبات (عدد)

ي) sr١١٢٬٩٢١ ١٢٤٬٠٧٦  ١١٠٬٩٠٧      ٤٤٬٧٣٩ ٣٨٬٢٨٠ البضائع العامة (طن م 
 ٩٫٨ ١٧٫٢ ٢٠٫٠    ١٩٫٨ ١٨٫٣ المياه (مsr مكعب)
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+ لإليرادات
 التحليل الجغرا=>

 
كات  / المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعوديةتعمل ال��

=> /jالتابعة بشكل رئي 
  

كة اسم   ال/.
 (ر.س. باألالف)

٢٠١٦ ٢٠١٧ 

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوس�

المنطقة 
قية  ال/.

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوس�

المنطقة 
قية  ال/.

كة محطة بوابة البحر األحمر  �-
 المحدودة 

٤٨٣٬٤١٣ - - ٣٦٩٬٠٥٧ - - 

كة السعودية لتنمية التجارة  ال��
 والصادرات المحدودة 

٩٩٬٨٥١ - - ٦٠٬٨٨٦ - - 

كة كنداسة لخدمات المياه   �- ١٠٥٬٧٨٢ - - ٩٨٬٤٢٠ - - 

كة تشغيل الخدمات المساندة  �-
 المحدودة

١٬٧٢٦ - - ٣٤٬٠٤٤ - - 

 االجمالـــي
٦٩٠٬٧٧٢ - - ٥٦٢٬٤٠٧ - - 

٦٩٠٬٧٧٢ ٥٦٢٬٤٠٧ 

 
 

كات سيسكو   / ال الزميلة-�
stمناطق متعددة ، ال /

/ تعمل <=
stيتم توحيد القوائم المالية لها وال :  ، فإن توزيع اإليرادات لها كما ي7/

 

كة  اسم ال/.
 (ر.س. باألالف)

٢٠١٦ ٢٠١٧ 

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوس�

المنطقة 
قية  ال/.

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الوس�

المنطقة 
قية  ال/.

كة الدولية لتوزيع المياه   - ١٢٠٬٤٨٧ ١١٠٬٢٣٦ - ١٦٥٬٨٧٢ ١٠٣٬٠٣٤ المحدودةال��

كة  �- zr١٣٨٬٦٢٥ - ١٨٬٨٨٤ ١٥٤٬٥٠٩ - ٥٣٬٨٦٦ المحدودةالسعودية تال�/  الج 

 االجمالـــي
١٣٨٬٦٢٥ ١٢٠٬٤٨٧ ١٢٩٬١٢٠ ١٥٤٬٥٠٩ ١٦٥٬٨٧٢ ١٥٦٬٩٠٠ 

٣٨٨٬٢٣٢ ٤٧٧٬٢٨١ 
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كة تابعة .k تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل 
 باألالف)ر.س. (

 

 
 جدول االستحقاق

 (ر.س. باألالف)

كة  اسم ال/.
 

حمر المحدودة كة محطة بوابة البحر األ .k 
 

كة السعودية  ال/.
لتنمية التجارة 

والصادرات 
 المحدودة

كة كنداسة لخدمات  .k
 المياه

 المجموع

 الجهة المقرضة
، /ºبنك الراج 

البنك السعودي 
 /jالفرن 

، /ºبنك الراج 
البنك السعودي 

 /jالفرن 

البنك األه7/ 
 التجاري

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
 السعودي

البنك 
السعودي 
 /
=gيطا zrال 

 ١٤٦٬٣٩١ ٣٬٩٩٤ - - ١٠٤٬٩٥٨ ٣٧٬٤٤٠ مستحقة خالل سنة

 = UV¹ من سنة ا0 سنتr١٥١٬٦٤٣ - - - ١١٢٬٣٠٥ ٣٩٬٣٣٨ أك 

= ا0 خمس  UV¹ من سنتrأك
 سنوات

٥٢٠٬٠٦٦ - - - ٣٨٦٬٣٢٢ ١٣٣٬٧٤٤ 

 ١٩٦٬٦٨٧ - - - ١٤٧٬٢٠٩ ٤٩٬٤٧٨ أك¹r من خمس سنوات

 +
 ١٬٠١٤٬٧٨٧ ٣٬٩٩٤ - - ٧٥٠٬٧٩٣ ٢٦٠٬٠٠٠ ٣١�١٢�٢٠١٧الرصيد =>

كة رقم الجهة  اسم ال/.
 المقرضة

سنة 
اض |mاالق 

أصل مبلغ 
 القرض

 +
الرصيد =>

٠١�٠١�٢٠١٧ 
القروض 
 الجديدة

القروض 
 المسددة

 +
 الرصيد =>

 م٣١�١٢�٢٠١٧

١ 

كة محطة  .k
بوابة البحر 

حمر  األ
 المحدودة

، /ºبنك الراج 
البنك 

السعودي 
 /jالفرن 

٢٦٠٬٠٠٠ - ١٤١٬٧٧٠ ١١٨٬٢٣٠ ٢٦٠٬٠٠٠ ٢٠١٦ 

، /ºبنك الراج 
البنك 

السعودي 
 /jالفرن 

٧٥٠٬٧٩٣ ٩٨٬٠٩١ - ٨٤٨٬٨٨٤ ١٬٢٧١٬٠٩١ ٢٠٠٨ 

٢ 

كة  ال/.
السعودية 

لتنمية 
التجارة 

والصادرات 
 المحدودة

البنك األه7/ 
 - ٨٬٩٢٧ - ٨٬٩٢٧ ٣٥٫٠٠٠ ٢٠١٣ التجاري

٣ 

كة   .k
كنداسة 

لخدمات 
 المياه

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
 السعودي

٩٬٠٠٠ - ٩٬٠٠٠ ١٠٩٫٠٨٣ ٢٠١١ - 

البنك 
السعودي 
 /
=gيطا zrال 

٣٬٩٩٤ - ٣٬٩٩٤ - ٢٤٬٠٠٠ ٢٠١٦ 

 ١٬٠١٤٬٧٨٧ ١١٦٬٠١٨ ١٤٥٬٧٦٤ ٩٨٥٬٠٤١ ١٬٦٩٩٬١٤٤ المجموع
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  المدفوعات الحكومية و النظامية
  

 (ر.س. باألالف)

 البيان
 

٢٠١٧ 

 مالحظات
المستحق خالل العام ولم  المسدد خالل العام

 يسدد

 ١٬٩٩٦ ١١٬٢٣٥ مصلحة الزكاة والدخل
اض عليها  srبعض المطالبات تم االع
 واخرى تم استالمها بعد نهاية العام

 نهاية العاممستحقات تم استالمها بعد  ١٨٣ ٧٬٧٠٨ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

ات وجوازات ومكتب عمل Ur١٬٧٣١ تكاليف تأش - - 

 - - ٨٬٨٢٨ الهيئة العامة للجمارك

 h =gمستحقات تم استالمها بعد نهاية العام ١٬٣٠٠ ٤٧٬٥٣٢ الهيئة العامة للموا 

 +M٣٬٤٧٩ ٧٧٬٠٣٤ االجما  
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 سياسة توزيع األرباح
 

كة سياسة توزيع أرباح سنوية ع7  كة ووضعها الما0/ وحالة السوق تتبt= ال�� = بما يتناسب مع أرباح ال�� UVلتعزيز قيمة العائد ع7 المساهم = UVالمساهم
/ ذلك تحليل الفرص اإلستثمارية ومتطلبات إعادة اإلستثمار واإلحتياجات النقدية وال

ها من العوامل بما <= Urرأسمالية وتوقعات والمناخ اإلقتصادي العام وغ
 توزيع األرباح إ0 موافقة الجمعية العمومية بناًء ع7 توصية مجلس االدارة.  األعمال.  حيث يخضع

 
/ سياسة توزيع األرباح ع7 ما نصت عليه المادة رقم (

كة <= : ٤٦)  و (٤٥تستند ال��  للتا0/
ً
كة وفقا  ) من النظام األساس لل��

 
  )توزيع األرباح(: من النظام االساس المادة الخامسة واألربعون

 

/ : توزع 
sgكة الصافية السنوية ع7 الوجه اآل  أرباح ال��

كة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مst بلغ االحتياÅ/ ١٠. يجنب ( ١ / األرباح لتكوين االحتياÅ/ النظا�/ لل��
% ) من صا<=

 %) من رأس المال المدفوع. ٣٠المذكور (
٢ srص لغرض أو أغراض معينة.     . للجمعية العامة العادية بناء ع7 اق / يخص

s>اتفا /Åاألرباح لتكوين احتيا /
 اح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صا<=

كة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكا٣ ن ع7 . للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة ال��
، وللجمعية المذك = UVمن هذه المساهم 

ً
كة أو لمعاونة ما يكون قائما / األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية  لعام7/ ال��

ورة كذلك أن تقتطع من صا<=
 المؤسسات . 

= ما نسبته ٤ UVان وجد بعد ذلك ع7 المساهم /
s>كة بموجب توصية من مجلس االدارة ١٠. يوزع من البا % كحد أدg= من االرباح الصافية السنوية لل��

. ومو  = UVافقة جمعية المساهم 
  

كة توزيع أرباح مرحلية ع7 مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:   كما يجوز لل��
 

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

كة ذات ربحية جيدة و  -  منتظمة. أن تكون ال��
 أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.  -
ح توزيعها، بعد خصم ماتم توز - srآلخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية األرباح المق 

ً
كة أرباح قابلة للتوزيع وفقا يعه أن يتوفر لدى ال��

 المالية. ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم 
 
 )استحقاق األرباح(: من النظام االساس لمادة السادسة واالربعونا
 

= القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكو  UVهذا الشأن ويب /
 لقرار الجمعية العامة الصادر <=

ً
ن أحقية األرباح يستحق المساهم حصته من األرباح وفقا

 /
=> = UVسجالت المساهم /

=> = UVنهاية اليوم المحدد لالستحقاق. لمال�/ األسهم المسجل  
 
 

 :السابقة األرباح بيان بتوزيعات 
 

حة) ٢٠١٧   البيان |m٢٠١٤ ٢٠١٥ *٢٠١٦ (المق 

 ٠٬٥ ٠٬٥ * ٠٫٣ الربح|السهم

% من رأس المال البالغ ٣ نسبة التوزيع
 مليون ٨١٦

- 
% من رأس المال البالغ ٥

 مليون ٦٨٠
% من رأس المال البالغ ٥

 مليون ٦٨٠

 مليون ريال ٣٤ مليون ريال ٣٤ * مليون ريال ٢٤٫٤ المجموع

 
= عن العام * تم  UVلكل خمسة أسهم لجميع المساهم /

=gبتاريخ ٢٠١٦منح سهم مجا = UV١٦م حسب اعتماد الجمعية العامة للمساهم 
 م. ٢٠١٧أبريل 
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الهيكل االداري 

 والتنظي�+ 
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 اإلداريةوالنظم الهيكلة 
  

/ طويل  zºاتي srكات التابعة لها بمفهوم "االستثمار االس / قطاع األجلتدير سيسكو مجموعة ال��
كات التجارية الفردية ع7 النمو <= كل  "، حيث تركز ال��

/ الخ
كات <= = ال�� UVبدعم قطاعات األعمال من خالل وظائف استشارية مركزية رئيسية لمساندة التوافق ب /jدمات منها ع7 حدة ويقوم المركز الرئي

 المقدمة. 
 

كة سيسكو بإدارة المجموعة بصورة شمولية ب / تحديد الرؤية يقوم مجلس إدارة -�
، ويعمل مع الرئيس التنفيذي <= = UVعن عموم المساهم 

ً
صفته ممثال

كة وتنفيذ تلك الرؤية.  اتيجية الشاملة واتجاه ال�� srاتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة والمراجعة   االس /
 من اللجان المنبثقة <=

ً
ويساعد مجلس اإلدارة عددا

شيحات، واالستثمارات srت والZوالمكاف . 
 

= مدير تنفيذي يك UVكة، ويقوم هذا المجلس بتعي  التابعة أو الزميلة) من خالل مجلس إدارة مستقل لكل -�
ً
كات مجموعة سيسكو (سواءا ون تدار -�

/ حددها المجلس للوصول إ0 النتائج المرجوة. 
stكات المجموعة (سو  المسؤول عن تنفيذ التوجيهات ال / مجالس إدارات -�

اء كما يتم تمثيل سيسكو <=
/  حصة تملكها التابعة أو الزميلة) بما يتناسب مع 

كة. <= / إدارة استثمارات مجموعة سيسكو يضمن المساءلة والمتابعة دون إعاقة  تلك ال��
وهذا النهج <=

 بذلك النمو المستمر للمجموعة
ً
جما srكة، م  .لمرونة العمل وروح المبادرة داخل كل -�

 
كة �- /

/  سيسكو توفر لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي مجموعة من نقاط القوة الوظيفية إن الخدمات اإلدارية المركزية <=
stتال  /jمكن المركز الرئي

 . / وشمو0/
ا<= srللمجموعة من إدارة االستثمارات بشكل اح   /jكة الرئي المالية و القانونية و  ع7 تقديم االستشاراتتشتمل المسؤولية األساسية لمركز ال��

ية ونظم المعلوماتتطوير الموارد الب / انشاء و  ��
اهة والشفافية واإلفصاح،  اتآلية و منظأالمساعدة <= = =rال Urمع أع7 معاي 

ً
كات المجموعة متوافقا لكل -�

 . جراءاتاإل وإدارة المخاطر و  موحد من التقارير وتوفUr نظام 
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 الهيكل التنظي�+ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
v 
 
 

 
ادارة شؤون 

كات  ال/.
 ادارة تطوير األعمال 

 (قطاع المياه)
ادارة تقنبة  االدارة المالية

 المعلومات

المراجعة ادارة 
 الداخلية

> k مجلس  أم?<
 االدارة

 الرئيس التنفيذي

 لجنة االستثمار 

شيحات والمكاف�ت |mلجنة ال 

 لجنة المراجعة

الموارد 
ية  الب/.

 الشؤون االدارية

المسؤولية 
 االجتماعية

الشؤون 
 الحكومية

 ادارة المخاطر

عالقات 
 المستثمرين

االدارة 
 القانونية

ام < |mاالل 

    مجلس االدارة  



 
 

 ٣٨   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

 واللجان مجلس اإلدارة             
 

 
 
 
 

 
 

حمد زينل ع,+ رضا  محمد أ
 رئيس مجلس االدارة

 
/ مجلس ادارة سيسكو من العام 

 م٢٠٠٣عضو <=
/ لجنة االستثمار

 عضو <=

كات داخل المملكة + مجالس ادارة ال/.
+  العضوية =>

<hالشكل القانو 

كة سيسكو - كة تابعة ل�� كة كنداسة لخدمات المياه  (-� �- 
كة تمليك  - �- 
كة أبسكو - �- 
كة سيسكو) - كة تابعة ل�� �-) h =gكة البحر االحمر لتطوير الموا �- 

 مساهمة مقفلة

كة زينل للصناعات المحدودة - �-  
كة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة - �- 
 المجموعة العربية للخدمات المحدودة -
كة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة -  ال��
كة السعودية للنقل السائب المحدودة -  ال��
كة المصنع السعودي للسقاالت المعدنية المحدودة - �-  
كة ل -  ؤلؤة الخليج المحدودة-�
كة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة - �- 
كاه المحدودة - كة الحاج عبد^ ع7/ رضا و-� �- 
كة سجل التقنية -  للتطبيقات المحدودة -�
-  / zgمستشفيات المغر 

 

 ذات مسؤولية محدودة

 

ات المؤpالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ 
رئيس مجلس اإلدارة لعدة 

كات  كة زينل -� منها -�
كة إيه  للصناعات المحدودة، -�

إم آي العربية السعودية 
كة العربية  المحدودة، ال��

 لتجارة المواد السائبة المحدودة

 
ً
شغل عدة مناصب مختلفة سابقا

 
ً
 بمجلس الشورى، عضوا

ً
منها عضوا

 
ً
بالمجلس البلدي بجدة، عضوا

بمجلس إدارة الصندوق السعودي 
 بمجلس

ً
كة  للتنمية، عضوا إدارة -�

 
ً
إعمار المدينة االقتصادية، عضوا

 بمجلس إدارة بنك البالد. 

/ الهندسة المدنية من جامعة  
=> Urالماجست

 كورنيل بالواليات المتحدة األمريكية. 
/ الهندسة المدنية من 

البكالوريوس <=
جامعة كورنيل بالواليات المتحدة 

 األمريكية. 

/ ادارة 
ة طويلة <= zrخ

كات وعضوية مجا لس ال��
 ادارتها. 

 
 
 
 

  



 
 

 ٣٩   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

 
 

 عامر عبد� زينل ع,+ رضا
 نائب رئيس مجلس االدارة

 
/ مجلس ادارة سيسكو من العام 

 م٢٠٠٣عضو <=
شيحات والمكافZت srلجنة االستثمار ولجنة ال /

 عضو <=

كات داخل المملكة + مجالس ادارة ال/.
+  العضوية =>

<hالشكل القانو 

شيحات  - srوعضو لجنة ال  /
=gالتعاو = UVكة بوبا العربية للتأم �-

 والمكافZت ، وعضو لجنة االستثمار 
 مساهمة عامة

كة سيسكو) - كة تابعة ل�� �-) h =gكة البحر األحمر لتطوير الموا  مساهمة مقفلة -�
كة زينل للصناعات المحدودة - �- 
كة سيسكو) - كة تابعة ل�� كة محطة بوابة البحر األحمر (-� �- 
كة  - / بوينت) (-� zكة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لو� ال��

كة سيسكو)  تابعة ل��
كة سيسكو) - كة تابعة ل�� كة تشغيل الخدمات المساندة (اسناد) (-� �- 
كة سيسكو) - كة زميلة ل�� كة الجzr تال�/ السعودية (-� �- 

 ذات مسؤولية محدودة

 

ات المؤpالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ 
كة  رئيس مجلس المديرين لل��

السعودية لتنمية التجارة 
/ بوينت) zوالصادرات. (لو� 

كة زينل  عضو مجلس إدارة -�
للصناعات، والعضو المنتدب 

كة  لمجموعة الخدمات بال��

كة السعودية  الرئيس التنفيذي لل��
 / zلتنمية التجارة والصادرات (لو�

كة محطة بوابة البحر   بوينت) و-�
 راألحم

/ االقتصاد  -
البكالوريوس <=

والعلوم السياسية من كلية 
/ الواليات المتحدة 

ر <= = srبي
 األمريكية

/ الشؤون المالية  -
شهادة <=

ك7/ بالواليات  Urمن جامعة ب
  .المتحدة األمريكية

كات تابعة  / عدة -�
عضو مجلس ادارة <=

كة إيكوم  وزميلة و رئيس مجلس إدارة -�
عضو مجلس العربية . كذلك يشغل منصب 

إدارة جمعية أصدقاء حدائق جدة (جمعية 
 /

ية) ، وكان يشغل عضو مجلس إدارة <= Urخ
 
ً
ونيا srكة السعودية لتبادل المعلومات إلك ال��

 "تبادل" . 
/ اإلدارة 

كما حk= العديد من الدورات <=
/ جامعة ستانفورد 

=> / zºاتي srوالتخطيط االس
ك7/ وهارفرد، وحصل ع7 شهادة اإلدارة  Urوب

= من جامعة هارفرد .  UVالمتقدمة لكبار التنفيذي 
 

  



 
 

 ٤٠   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

 
 

 +
 عدنان عبد� ميم�>

/ مجلس ادارة سيسكو من العام 
 م١٩٩٩عضو <=

 
/ لجنة المراجعة

 عضو <=

كات داخل المملكة + مجالس ادارة ال/.
+  العضوية =>

<hالشكل القانو 

/ لجنة المراجعة -
كة الكابالت السعودية وعضو <=  مساهمة عامة -�

كة ناتبت  - �- 
كة سيسكو) - كة تابعة ل�� كة كنداسة لخدمات المياه (-� �- 

 مساهمة مقفلة

كة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة - �- 
كة رقيم التقنية المحدودة - �- 

 ذات مسؤولية محدودة

 

ات المؤpالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ 

/ المستشار 
=gكة القانو العام ب��
 المحدودةزينل للصناعات 

المدير العام للشؤون القانونية 
بالخطوط الجوية العربية 

 السعودية

/ القانون من 
درجة الليسانس <=

وت عام  Urالجامعة العربية بب
١٩٦٩ Urم وع7 درجة الماجست

ان من جامعة  Urقانون الط /
=>

 م.  ١٩٨١ماكغيل بكندا عام 

/ المجال 
ة واسعة <= zrيتمتع بخ

 ¹rتبلغ  حوا0/ أك /
=g٣٩ من القانو 

 .سنة

 
 

 علوي محمد سعيد كامل
/ مجلس ادارة سيسكو من العام 

 م١٩٩٤عضو <=
 
 

/ لجنة المراجعة
 عضو <=

كات + مجالس ادارة ال/.
+  العضوية =>

<hالشكل القانو 

كة العربية لخدمة الطائرات المحدودة -  ال��
كة الخليج المتحدة لوقود الطائرات المحدودة   -  يوجافكو --�
-  / zg إم / zg كة �-( / ztدله (أبو ظ 
-  ( / ztإم دله (أبو ظ / zg كة إم �- 
- ( = UVكة ستار العالمية لخدمات إدارة النفايات (الع �- 
-  ( / ztلينك لخدمات البيئة (أبو ظ /

stكة مل �- 

 ذات مسؤولية محدودة

 

ات المؤpالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ 

كة  رئيس مجلس المديرين ل��
الدروع للمقاوالت العامة 
 .والصيانة والتشغيل ذ.م.م

رئيس مجموعة دلة والعضو 
المنتدب، ومنصب مساعد 

نائب الرئيس التنفيذي 
 لقطاع المشاريع

/ االقتصاد 
درجة البكالوريوس <=

والعلوم السياسية من جامعة 
الملك سعود ، كما اجتاز 

 Urية للماجست Urالمرحلة التحض
/ العالقات الدولية من جامعة 

=>
 جنوب كاليفورنيا

/ مجموعة دله حst   العديد من المناصب القيادية
=>

كة مجموعة دلة والعضو  وصل  إ0 منصب رئيس -�
المنتدب، ومنصب مساعد نائب الرئيس التنفيذي 

ات سابقة عدة مناصب  لقطاع المشاريع، srف /
و شغل <=

كة المساندة والخدمات  منها؛ رئيس مجلس إدارة -�
وت)، ورئيس م Urجلس إدارة للطائرات المحدودة (ب

كة السنبلة للصيانة والتشغيل المحدودة، وعضو  �-
كة الوطنية للتشغيل والخدمات  مجلس المديرين لل��

= بالغرفة  UVالصناعية المحدودة، وعضو لجنة المقاول
كة دلة  التجارية الصناعية بجدة، وعضو مجلس إدارة -�

 /
لنقل الحجاج، وعضو مجلس إدارة مؤسسة مطو<=

/ حجاج جنوب آسيا. كم
ة طويلة ومتنوعة <= zrا يتمتع بخ

  .عاما ٣٧قطاع األعمال تجاوزت 



 
 

 ٤١   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

 
 

 +
حف�> حمد   صالح أ

/ مجلس ادارة سيسكو من العام 
  م١٩٩٨عضو <=

  
  

شيحات والمكافZت srلجنة ال /
 عضو <=

كات + مجالس ادارة ال/.
+  العضوية =>

<hالشكل القانو  

/ أخوان  - 
=gكة حلوا �-  

كة االه7/ تكافل  -  �- 
ق األوسط  -  كة ال��   ميكو -للرعاية الصحية -�

  مساهمة عامة

/ أخوان  - 
=gكة حلوا  جمهورية مk العربية   –-�

كة سيسكو) -  كة تابعة ل�� كة كنداسة لخدمات المياه (-� �-  
  مساهمة مقفلة

كة سيسكو) -  كة تابعة ل�� كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (-�   ذات مسؤولية محدودة  ال��
  

ات  المؤpالت  الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ  

العضو المنتدب والرئيس 
/ أخوان

=gكة حلوا   التنفيذي ل��
الرئيس التنفيذي والعضو 

كة سيسكو   المنتدب ل��
/ الهندسة 

درجة البكالوريوس <=
المدنية من جامعة سان 

فرانسيسكو بالواليات المتحدة 
/ الموارد 

=> Urودرجة الماجست
ية من جامعة  اث  الب�� srكاليد س 

    باسكتلندا

 /
ة واسعة <= zrمساعدة مجال االدارة و  خ
كات ع7    .وتطوير األعمال الهيكلةال��

  
  
  

 
 
 

 عبد العزيز عبد اللطيف جزار
/ مجلس ادارة سيسكو من العام

   م٢٠١٤ عضو <=
   
  

شيحات والمكافZت ولجنة االستثمار srلجنة ال /
 عضو <=

كات داخل  + مجالس ادارة ال/.
+  المملكةالعضوية =>

<hالشكل القانو  

كة مالذ كابيتال  -  �-  
كة المبادرات للمعلومات واالتصاالت  -  �-  

  مساهمة مقفلة

  

ات  المؤpالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية lmالخ  

يك تنفيذي والعضو المنتدب  �-
كة الملز كابيتال   ل��

كة السعودية  المدير التنفيذي لل��
  للطباعة والن�� 

/ الكمبيوتر درجة البكالوريوس 
=>

وهندسة االتصاالت من جامعة اسكس 
 /

=> Urيطانيا وع7 درجة الماجست zrب
هندسة النظم من جامعة الملك فهد 

 /
ول والمعادن ودرجة الدكتوراه <= srللب

علوم الحاسب اآل0/ من جامعة ساوث 
  كالفورنيا األمريكية

كة النظم  عمل كرئيس تنفيذي ل��
 /

مجلس الصناعية والهندسية وكعضو <=
  
ً
إدارة هيئة المدن الصناعية وايضا
/ مجلس برنامج تطوير 

كعضو <=
 /

الصناعات الوطنية، وكان ضابطا <=
  القوات الجوية الملكية السعودية

  
  
  



 
 

 ٤٢   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

  
 

 
 عبد العزيز المشعل

 
/ مجلس ادارة سيسكو من العام 

 م٢٠١٧عضو <=
 

ات المؤpالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ 

كة مربحة رئيس مجلس  ادارة -�
 القابضة. 

عمل أستاذا جامعيا لمدة تزيد عن 
سنة كما عمل مستشار لوزير  ١٥

 .التعليم العا0/ لمدة سبع سنوات

يعة  / ال��
ع7 درجة الدكتوراه <=

اإلسالمية من جامعة االمام محمد 
 بن سعود اإلسالمية. 

شغل عضوية العديد من مجالس اإلدارات 
كات المدرجة وغUr المد / عدة لل��

رجة <=
كة  كة الرياض للتعمUr وال�� قطاعات مثل -�

السعودية لخدمات السيارات 
كة الصناعات  والمعدات(ساسكو) و-�

الزجاجية الوطنية(زجاج) وكان عضو اللجنة 
 = UVكة ميثاق للتأم عية ب��  .ال��

/ مجال االستثمار . 
ة <= Urة كب zrلدية خ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٤٣   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

  
 
 

 عبد العزيز كيالوليد 
  رئيس لجنة المراجعة 

  
/ لجنة االستثمار

  عضو <=

كات داخل المملكة + مجالس ادارة ال/.
+   العضوية =>

<hالشكل القانو  

كة كنان الدولية  -  / لجنة المكافZت  - -�
  عضو <=

كة اتقان كابيتال  -  / لجنة المراجعة ولجنة المكافZتو  - -�
  عضو <=

  مساهمة مقفلة

/  –ساب تكافل  - 
 لجنة المراجعة ولجنة المكافZتوعضو <=

كه السعوديه للخدمات االرضيه  -  / لجنة المراجعة - ال��
 عضو <=

ق األوسط للرعاية الصحية  -  كة ال�� / لجنة المراجعة  - ميكو--�
  عضو <=

  مساهمة عامة

  

ات  المؤpالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية lmالخ  

المدير اإلقليa/ للبنك السعودي   رجل أعمال
 /
=gيطا zrال.  

درجة البكالوريوس من جامعة 
/ االقتصاد

  .القاهرة <=
  /

=>kالمجال الم /
ة واسعة <= zrيتمتع بخ

 /¶ / zg ويعمل حاليا كمستشار مع إتش إس
كات أخرى.    وعدة -�

  
 
 
 

 ابو بكر باجابر
 عضو لجنة المراجعة 

كات داخل المملكة + مجالس ادارة ال/.
+  العضوية =>

<hالشكل القانو  

 تكافلساب  - 
  وعضو لجنة المراجعة –أنفال كابيتال  - 

  مساهمة عامة

كة باعشن للشاي -  �- 
كه النهدي الطبيه -  �- 
  عبداللطيف جميل للتمويل - 

  ذات مسؤولية محدودة

  

ات  المؤpالت  الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ  

/ جامعة األعمال 
أستاذ مساعد <=

  .والتكنولوجيا
 /
 رئيس قسم المالية والمحاسبة <=

   .البنك األه7/ التجاري
/ الفلسفة (دكتوراه) ،  

دكتور <=
اثكاليد لألعمال ، srكلية س 

 درجة الماجستUr  المحاسبة - 
  .المحاسبة  - بكالوريوس العلوم) - 

/ األعمال المkفية من 
ة واسعة وطويلة <= zrخ

  خالل عمله مع البنك األه7/ التجاري. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ٤٤   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

  
 

  
 
 

 +
�hثامر الحار 

شيحات والمكافZت  srعضو لجنة ال  
  

ات  المؤpالت  الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية lmالخ  

إدارة رأس المال  - المدير التنفيذي 
/ فق

ي <=   ه للرعاية الصحيةيالب��
ية  / القانون  بوبا –رئيس الموارد الب��

ي من  درجة البكالوريوس <= / إدارة رأس المال الب��
ة طويلة <= zrخ

العديد من الكيانات مثل بوبا خالل عمله مع 
ا ، البنك األه7/ التجاري،  Urالعربية ، فونت

  ونيكلسون الدولية. 
  

 



 
 

 ٤٥   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

 نفيذيةاالدارة الت
 

 
 

 المهندس محمد كمال المدرس 
 الرئيس التنفيذي

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

حمد شيخ   فاروق أ
 رئيس الشؤون المالية

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات المؤpالت الوظيفة السابقة lmالخ 

 لل /aكة المدير االقلي ق االوسط ل�� ��
 ستورك كوبر هيت

  كة المدير العام الدارة توليد الطاقة ب��
 سيمنس

/ الهندسة الكهربائية  بكالوريوس
=>  

/ الهندسة الكهربائية
=> Urماجيست 

جامعة كولورادو، الواليات المتحدة 
 األمريكية

ة طويلة ( zrادارة  ٢٠خ /
=> (

ً
عاما

كات العالمية والمحلية.   ال��

ات المؤpالت السابقةالوظيفة  lmالخ 

كة  رئيس الشؤون المالية وادارة تقييم األعمال ل��
ق االوسط سك ال�� Urم 

ة طويلة ( CFA  ،ACCAماجيستUr ادارة مالية ،  zrاالدارة المالية  ١٨خ /
=> (

ً
عاما

كات العالمية  / ال��
وتحليل البيانات  <=

 والمحلية. 



 
 

 ٤٦   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

 

ية  تنمية الموارد الب/.
 

ة وسعيها الدؤوب ع7 جذب وتوظيف واالحتفاظ  بالمواهب الوطنية والعالمية، ليس  = Urالمقام األول ع7 قدرتها المتم /
من داخل ينعكس نجاح سيسكو <=

افية ومهنية تتسم بكامل الشفا srكات سيسكو القدرة ع7 خلق بيئة عمل اح فية المملكة وحسب ولكن ع7 مستوى المنطقة ككل. فلدى مجموعة -�
كات المجموعة، مما ج كة من -� / كل -�

/ صنع القرار ع7 كافة أصعدة ومستويات التنظيم اإلداري <=
/ األداء والمشاركة الفعالة <=

=> = Urكات والتم علها من ال��
/ والذي يس{ له كل موظف. 

=tالذي يحقق لهم طموحهم المه /
=Áع7 العمل بها حيث توفر لهم الرضا الوظي = UVيس{ الموظف /

stكما تهتم مجموعة   ال
<s بموظفيها ورفع مستوى الك srواإلداري ل /

=tع7 كافة المستويات والذي يشمل التدريب الف /
=Áكات سيسكو بعامل التطوير والتدريب الوظي فاءة -�

كة.  يفة داخل أروقة ال��  والوالء وخلق بيئة تنافسية -�
 

كاتها ع7 تطوير كفاءة ا ، بالذات الكفاءات اإلدارية كما تقوم سيسكو بالتنسيق مع جميع -� stواستقطابهم من مستويات ش = UVالسعودي = UVلموظف
كات لالستفادة من هذه الكوادر الم = ال�� UVب = UVة وطرح إمكانية تدوير الموظف = Urة، لخلق والتنفيذية، وتعمل ع7 خلق برامج انتقاء للكفاءات المتم = Urتم

= يوقنون بأن هناك فرصة م UVأهداف وظيفية تجعل الموظف /
حتملة واقعية لإليفاء بطموحهم وتوقعاتهم مst ما عملوا ع7 المشاركة الفعالة واإليجابية <=

اتيجية.  srتحقيق أهداف المنظمة االس 
 

 ع7 الكادر اإل 
ً
ية للمجموعة، كما يبدو جليا = وسعودة الوظائف اإلدارية والتشغيلية يعتzr الحجر األساس لفلسفة الموارد الب�� UVإن توط �- /

كات داري <=
كة ليس ع7 المستوى اإلداري وحسب ولكن ع7  / ال��

= العديد من الوظائف التنفيذية <= UVالمجموعة، حيث تحرص المجموعة أن يشغل السعودي
= للسنوات القادمة  UVمن أولويات التوط 

ً
 ، و هذا يعتzr أيضا

ً
 وذلك من خالل استقطابهم و تدريبهم و تطويرهم حاليا

ً
/ أيضا

=tالمستوى الف. 
 
كات سيسكو امت ق ص -� = إ0  قدر المستطاع عدد العمالة الوافدةبتقلي UVالعامل = UVالسعودي = UVالوقت نفسه زاد عدد المواطن /

٪ من إجما0/ القوى ٢٤، و<=
 = UVالوظائف المناسبة لها، وقد تم تعي /

/ المجموعة . كما تركز االدارة ع7 توظيف المرأة السعودية <=
 ع7 رأس العمل. موظفة سعودية حال ٣٨العاملة <=

ً
يا

، و نسبة ٨٥وباإلضافة إ0 ذلك، فإن  /
=tكات سيسكو تطبق برنامج نطاقات ع7 المستوى البالتي / اللون األخk= المرتفع. ١٥٪ من -�

 ٪ المتبقية <=
 

ية وحسب، ولكن حst ع7 صعيد توفUr بيئة عمل تتسم بأع7 مع / الجانب المتعلق بالموارد الب��
= سيسكو <= Urتم kاألمن والسالمة واالهتمام ال يقت Urاي

كات المجموعة سواءا المكتبية أو الفنية والتشغيلية.  ويشمل ذلك إلزام كبار المتع كة و-� / جميع منشئات ال��
= وسالمتهم <= UVاقدين بصحة الموظف

كاتنا بنفس المعايUr العالية من برامج األمن والسالمة وال = والموردين الذين يتعاملون مع -� UVاهة المهنية. والمشغل = =r 
 
 

ية:   أداء الموارد الب/.
 

/ جميع مستويات قوة العمل، كما 
=> = UVمة بإنشاء آلية مؤسسية مستدامة لتوظيف وتطوير الكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الموظف = srكة مل /  إن ال��

يبدو <=
 :  االيضاح التا0/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

تقييم وتطوير 
ام الموظف المواpب < |mال 

 األداء
 والمكاف�ت

 التنوع
 والشمولية

 فلسفتنا
+ الموارد 

<=
ية  الب/.

> والتطوير  التحس?<
 المستمر



 
 

 ٤٧   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

كات سيسكو بمنح موظفيها حوا0/  / ذلك التدريب  م)٢٠١٦ساعة تدريبية للعام  ٨٠٩( م٢٠١٧ساعة تدريبية خالل العام  ٢٢٦٦قامت مجموعة -�
بما <=
 /
̧/ زيادة <= / التدريب التشغي7/ ، والخطة التدريبية المستقبلية لدى المجموعة 

/ و <=
=tية والتطوير المه = Urع7 السلوكيات  واللغة اإلنجل  = UVعدد المتدرب

/ عام 
= (٢٠١٨وساعات التدريب <= UVم من خالل تنفيذ برنامج تطوير اإلداريLEAD(  لدينا واستمرار التدريب ع7 اللغة ، وبدء برنامج تدريب الخ = UVريج

ية.  = Urاإلنجل  
 

/ سيسكو  تشارككما 
/ التدريب البرامج  <=

=Áوقد  لطلبة الجامعات من كافة مناطق المملكة صي
/ قسم تقنية المعلومات خالل فصل الصيف.  ٦تم التحاق 

  متدربات <=
   

ص رؤية ورغم التحديات االقتصادية الراهنة وتطلع سيسكو بالمشاركة فيما ي فإن م ٢٠٣٠خ
كة h نفسها بأن تكون ال�� Utالمكان المالئم  ته /

 الستفادة من هذه المبادرات الحكوميةل<=
/ المستقبل. 

كة أنها فرصة مناسبة لتنمية وتطوير القادة والمديرين <= / ترى إدارة ال��
stوال  

  
= الذين ت UVكة برامج لتدريب وتطوير القادة والمديرين المستقبلي / كذلك لدى ال��

 وذلك لالحتفاظ بهم وتطويرهم لإلستفادة منهم <=
ً
م تحديدهم مسبقا

/ المستقبل. 
كة التوسعية <=   تنفيذ خطط ال��

  
= فقد قمنا بتطبيق برامج تدريبية إدارية متنوعة معتمدة ع7 المهارات UVألن هدفنا هو أن نكون المكان األفضل  وألننا ندرك أهمية تطوير قدرات الموظف

 = UVلتطوير اإلداري / ztين. أطلقت سيسكو برنامج تدري = Urالمتم = UVللموظفيLEAD  كات = من مجموعة ال�� UVالموهوب = UVوالذي يهدف إ0 تدريب السعودي
  وإعدادهم لمواقع اإلدارة والقيادة المستقبلية داخل المجموعة. 

  
  

> : نظرة عامة ع, برنامج تدريب   الخريج?<
 

كات التابع / المساعدة ع7 تطوير القوى العاملة المستقبلية لكل من سيسكو ، وال��
كات ، فإننا ندرك مسئوليتنا <= كات بصفتنا مجموعة من ال�� ة وال��

/ المملكة بشكل عام ، فقد قررنا تنفيذ برنامج 
/ التخرج ؛ من ا مكثفالزميلة ، و أيًضا <=

¹tحدي = UVللسعودي = UVلجامعات السعودية والجامعات لمدة سنت
ة األوائل الذين سنحصل عليهم من خالل اجتياز االختبارات اإلدراكية ، و المقابال  .الخارجية نامج سيكون للع�� zrسيقوم الشخصية المقننة .  تهذا ال

كات المجموعة ،  �- zrالعمل لمدة ستة أشهر ع /
= بالتناوب <= UVكاتالخريج = مرشد من إحدى ال�� UVوسيتم تعي  = UVف ع7 أداء المتدرب   .لي��

  
 

كة:  .k لكل <   مقارنة  اجماM+ عدد الموظف?<
 

كة   ٢٠١٦ ٢٠١٧ اسم ال/.

كة السعودية للخدمات الصناعية   ٣٥ ٣٧ )سيسكو(ال��

كة محطة بوابة البحر األحمر  �-  ١٬١٣٥ ٨٦٥ 

كة + بوينت(والصادرات  التجارة لتنمية السعودية ال�� ly٧٧ ٢١ )لو 

كة كنداسة  ١٤٥ ١٦٨ (كنداسة)لخدمات المياه  -�

كة تشغيل الخدمات المساندة  ٦٦ ١١١  )إسناد( -�

كة الدولية لتوزيع المياه  ١٤٣ ١٥٨  )توزيع( ال��

كة  �- zr١٬١٠٦ ١٬٢٩٦ المحدودةالسعودية تال�/  الج 

 ٢٬٧١٥ ٢٬٦٥٦ المجموع

 = UV٥٨٥ ٦٣٤ مجموع السعودي 

 = UVالسعودي Ur٢٬٧١٥ ٢٬٠٢٢ مجموع غ 

  
  



 
 

 ٤٨   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

كة  المسؤولية اإلجتماعية لل/.
 
 

 /
/ المشاركة <=

 ". نحن ندرك دورنا <=
ً
كات تحت شعار "لنصنع فرقا كة سيسكو أن تعلن عن بدء تنفيذ برنامج المسؤولية االجتماعية لل��  المستقبل ي� -�

/ نعيش 
stالمجتمع والبيئة ال /

 فيها. االقتصادي للمملكة العربية السعودية وأننا بحاجة أيضا للمساهمة <=
 

 كمجموعة ، نحن نركز طاقتنا ع, المجاالت الثالثة التالية: 
 

/ ع7 حد سواء سواحل وشواhÅ المملكة .١ zgعدد  ، البحر األحمر والخليج العر /
كاتها تعتمد ع7 مياه البحر <= ، حيث أن سيسكو ومجموعة -�

 .ات أعمالها فإن للبحر أهمية خاصة لدينامن قطاع
 

/ حياة أفضل. المجتمعمستوى وy/ تنمية ورفع  .٢
 ، و المشاركة <=

 
/ تقام لمرة واحدة .٣

stذات التكاليف أ األنشطة المعتادة ال = UVع بالدم ، والمساعدات  التطوعيةمشاركة زيادة الو  المحدودةو مرت zrمثل: (حمالت الت
ية ،  Urإلخ)االخرى ،  االجتماعيةوالفعاليات الخ 

 
  



 
 

 ٤٩   ٢٠١٧  تقرير مجلس اإلدارة

كة:  = لكل -� UVمقارنة  اجما0/ عدد الموظف 
 

كة  ٢٠١٦ ٢٠١٧ اسم ال/.

كة السعودية للخدمات الصناعية    ٣٥  ٣٧ )سيسكو(ال��

كة محطة بوابة البحر األحمر  �- ١٬١٣٥ ٨٦٥ 

كة  ٧٧ ٢١ )تصدير(والصادرات  التجارة لتنمية السعودية ال��

كة كنداسة  ١٤٥ ١٦٨ لخدمات المياه (كنداسة) -�

كة تشغيل الخدمات المساندة  ٦٦ ١١١ )إسناد( -�

كة الدولية لتوزيع المياه  ١٤٣ ١٥٨ )توزيع( ال��

كة اس ايه تال�/ المحدودة �- ١٬١٠٦ ١٬٢٩٦ 

 ٢٬٧١٥ ٢٬٦٥٦ المجموع

 = UV٥٨٥ ٦٣٤ مجموع السعودي 

 = UVالسعودي Ur٢٬٧١٥ ٢٬٠٢٢ مجموع غ 

 
 

كة   المسؤولية اإلجتماعية لل/.
 

كات تحت شعار برنامج المسؤولية  االجتماعية لل�� كة سيسكو أن تعلن عن بدء تنفيذ  ي� -�
/ المستقبل االقتصادي للمملكة العربية السعودية 

=> / المشاركة 
 ". نحن ندرك دورنا <=

ً
"لنصنع فرقا

/ نعيش فيها. 
stالمجتمع  والبيئة ال /

وأننا بحاجة أيضا للمساهمة <=
 

كمجموعة ، نحن نركز طاقتنا ع,  المجاالت الثالثة التالية: 
/ ع7 حد سواء.  zgالمم١ والخليج العر hÅلكة  ، البحر األحمر . سواحل وشوا

/ جعل ٢ حياة الناس أفضل. 
. تنمية ورفع المجتمع ، و المشاركة <=

= ذات التكاليف المنخفضة ومشاركة عالية مثل :  UVمرت / تقام لمرة واحدة  او  - ٣
stاألنشطة المعتادة ال

ية ،  إلخ) Urع بالدم ، والمساعدات الخ zrحمالت الت)
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

حوكمة   
كات   ال/.



 
 

 ٥٠  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 الحوكمة حو
 

حوكمة  تطبيق الئحة كما أن الحفاظ ع7يضمن هيكل الحوكمة القوي استمرار أداء المجموعة بفعالية ونزاهة عالية مع الحفاظ ع7 ثقة مساهميها.   
كات بشكل فعال من األولويات األساسية   اللوائححقق ذلك من خالل تنفيذ االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع ت، ويلمجلس األدارةال��

/ المملكة العربية السعودية، باإلضافة إ0 أفضل الممارسات 
 .لعالميةاالصادرة عن هيئة السوق المالية <=

 
 مجلس االدارة: 

= عن قيادة دفة المجموعة.  كما أن المج UVبانتخاب مجلس ادارة جديد كل ثالث سنوات يكون هو المسؤول األول أمام المساهم = UVلس لديه يقوم المساهم
/ للمجموعة وا المسؤولية العليا والشاملة لتكوين هيكل zºاتي srكات ووضع التوجه االس / تحقيق أهداف المجموعة، إداري متقن لحوكمة ال��

لمساعدة <=
 /

 لتوجيهات مجلس االدارة هو المسؤول عن تطبيق سياسات االستحواذ واالستثمارات والنفقات الرأسمالية والنظر <=
ً
المسائل والرئيس التنفيذي وفقا

= يراقب المجلس المخاطر التشغيلية الرئيسية للمجموعة، ويستعرض اتجاهات قط UVح /
 المالية المهمة <=

ً
ع7  اعات أعمال المجموعة واستثماراتها كال

 حده. 
 

ص المادة ( كة سيسكو أن يشكل مجلس اإلدارة من ١٥وتن ) من الئحة ١٢أعضاء، والذي يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة ( سبعة) من النظام االسا¶/ ل��
كات الصادرة عن هيئة السوق المالية  . حوكمة ال��

 
pا األعضاء التالية اسمائهم: لقد تم عقد ستة أجتماعات لمج  لس اإلدارة خالل السنة المالية ، وقد ح]>

 

 اسم عضو مجلس االدارة
ين <bتاريخ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحا 

اير ٢٦ يناير ١٨ lmأكتوبر ٣١ يونيو ٠٦ مايو ١٦ مايو ٠٨ ف 

 √ √ √ √ √ √ محمد أحمد ع7/ رضا

 √  √ √ √ √ ع7/ رضا عامر عبد^

 /
=tعدنان عبد^ ميم √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ علوي محمد كامل

 /
=tصالح أحمد حف √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √  √ √ ارعبدالعزيز عبداللطيف جز

 √ √     *عبد العزيز المشعل

   √ √ √ √ **وليد عبدالعزيز كيال

 
كة  / مجلس إدارة ال��

=> 
ً
/ الجمعية العامة العادية (* تم انتخاب االستاذ عبدالعزيز حمد المشعل عضوا

) بتاريخ ٢٦السعودية للخدمات الصناعية <=
٢٠١٧´٠٥´١٨ /

/ تبدأ <=
stم٢٠١٧´٠٧´٠١م للدورة ال 

 
 م٢٠١٧´٠٦´٣٠** انتهت عضوية األستاذ وليد عبدالعزيز كيال بتاريخ 

 
 
 
  



 
 

 ٥١  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 +
> المنعقدة => ين لها : م واسماء اعضاء مجلس االدارة الح٢٠١٧تواريخ الجمعيات العامة للمساpم?< <bا 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة
اجتماع الجمعية العامة 

) بتاريخ ٢٥العادية (
اير١٢ zrف 

 >mاجتماع الجمعية غ
) بتاريخ  ١٥العادية (
 أبريل١٦

اجتماع الجمعية العامة 
) بتاريخ ٢٦العادية (
 مايو١٨

 >mاجتماع الجمعية غ
) بتاريخ  ١٦العادية (
٢٩ zrنوفم 

 √ √ √  محمد أحمد ع7/ رضا

 √ √ √ √ ع7/ رضا عامر عبد^

 /
=tعدنان عبد^ ميم √ √ √ √ 

 /
=tصالح أحمد حف √ √ √ √ 

 √ √ √  علوي محمد كامل

  √   ارعبدالعزيز عبداللطيف جز

     *عبد العزيز المشعل

    √ **وليد عبدالعزيز كيال

 
/ مجلس إدارة 

=> 
ً
/ الجمعية العامة العادية (* تم انتخاب االستاذ عبدالعزيز حمد المشعل عضوا

كة السعودية للخدمات الصناعية <= ) بتاريخ ٢٦ال��
٢٠١٧´٠٥´١٨ /

/ تبدأ <=
stم٢٠١٧´٠٧´٠١م للدورة ال 

 
 م٢٠١٧´٠٦´٣٠** انتهت عضوية األستاذ وليد عبدالعزيز كيال بتاريخ 

 
 :مجلس اإلدارة تشكيل

 
/ متوازن و متوافق مع معيار استقاللية األعضاء حستشكيل هناك 

كة سيسكو ب متطلبات هيئة السوق المالية <= جميع األعضاء حيث ان  مجلس إدارة -�
 /
=  منهم ثالثة أعضاء المجلس هم أعضاء غUr تنفيذين و السبعة <= UVونأعضاء مستقل = Urاتب يتم zrمجاالت مختلفة  طويلة خ /

قرارات التخاذ ال  ممما يؤهله<=
صمستقلة بصفة  اتيجية واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة فيما يخ srاإلس  = UVوجود هؤالء األعضاء المستقل zrكة و يعت جيدة إضافة  لل��

 لمجلسا لتشكيل
 

> الجدول التاM+ تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:   يب?<
 

 غm< تنفيذي تنفيذي مستقل المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة

 √   رئيس مجلس اإلدارة رضامحمد أحمد ع7/ 

نائب رئيس مجلس  ع7/ رضا عامر عبد^
 االدارة

  √ 

 /
=tمجلس اإلدارةعضو  عدنان عبد^ ميم   √ 

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  علوي محمد كامل

 /
=tمجلس اإلدارةعضو  صالح أحمد حف   √ 

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  عبد العزيز المشعل

 √  √ مجلس اإلدارةعضو  ارعبدالعزيز عبداللطيف جز

  
= من المجلس وبشكل عام يضم Urات عضاءاأل  مزيج متم zrنطاق واسع من المهارات المتنوعة األكاديمية والمهنية من ذوي الخ Urات والتجارب لتوف zrوالخ 

/ والمنافسة و  التحديات مع والتعامل لدعم النموذات الصلة 
ات <= Urاألنشطة.  التغ 



 
 

 ٥٢  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 لجان مجلس االدارة
 

= والرئيس التنفيذي. لدى هذه اللجان ميثاق  UVمستقل = UVاء خارجي zrص لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان، تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة و خ مخص
 : كة، وهذه اللجان ممثلة كما ي7/  معتمد من مجلس إدارة ال��

  

 لجنة المراجعة

يناير ١٨ أسماء األعضاء اير ٢٢  lmف مايو ٠٧  أغسطس ٠٨  أكتوبر ٣١   ٢٠  lmديسم  

 √ √ √ √ √ √ )وليد كيال (رئيس اللجنة

 /
=tعدنان ميم  √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √ علوي كامل

 √ √ √ √ √ √ ابو بكر با جابر

 المسؤوليات
/ المقام األول بمراجعة 

القوائم المالية الربع سنوية تجتمع اللجنة مرة واحدة ع7 األقل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس ع7 أداء مسؤولياته الرقابية <=
 لعالقة. والسنوية وإبالغ المعلومات المالية وغUr المالية ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق، والمعامالت ذات ا

= لجنة  UVالمراجعةتم تعي  /
=> = UV٢٠١٧يوليو  ١لمدة ثالث سنوات ، اعتباًرا من  م٢٠١٧مايو  ١٨من قبل الجمعية العامة للمساهم. 

 
 

 إطار الرقابة الداخلية
 

فوض يتحمل مجلس االدارة المسؤولية بشكل عام عن فعالية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة، إال أن المجلس 
، مسؤولية مراجعة االطار التفصي7/ ألنظمة الرقابة الداخلية  = UVاء خارجي zrواداره المخاطر إ0 لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة وخ

 ومجلس االدارة هوالمسؤول عن المحافظة ع7 نظم رقابة داخلية  قوية ومحكمة و فعالة. 
 

ووضع السياسات الواضحة واالجراءات  رقابة داخلية فعال يشمل كل من الهياكل التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة تضمن المجموعة وجود اطار
، ونمو األعمال التجار ية وخطط التنمية، الرقابية وكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية. كما يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة اآلداء الما0/

ات األداء الرئيسية األخرى.  حات النفقات الرأسمالية ومؤ-� srومق 
 

 خليةادارة المراجعة الدا
 

/ أدارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يت
 بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة <=

ً
رئيس ادارة بع تقوم لجنة المراجعة سنويا

كة ا0 لجنة / ال��
 ع7 تقييم المخاطر  المراجعة الداخلية <=

ً
المراجعة من الناحية التشغيلية ، وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة السنوية بناءا

المراجعة الداخلية بعرض  ادارة السنوي.  كما تتو0/ األدارة مراجعة األمور المالية والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس
 ائج ع7 لجنة المراجعة بشكل دوري. النت

 
كات التابعةاأسست مجالس  كةلسيسكو  والزميلة دارات ال�� كة سيسكو بمتابعة أداء ادارات المراجعة لجان للمراجعة ع7 مستوى كل -� ، وتقوم -�

كات عن طريق وجود ممثليها داخل اللجان.   / تلك ال��
 الداخلية <=

 
 
 
 
 



 
 

 ٥٣  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 

 لجنة االستثمار

أبريل ٠٣ األعضاءأسماء   ٢٠  lmديسم  

 √  عامر عبد^ زينل (رئيس اللجنة)

 √ √ محمد أحمد ع7/ رضا

 √ √ وليد كيال

 √  عبد العزيز جزار

 /
=tصالح حف* √  

  √ *محمد بن محمد كمال المدرس

  المسؤوليات
/ اال 

اف ع7 الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة <= ي وأدائها واإل-� zrاتيجية اللجنة تساعد المجلس ع7 مراجعة العمليات اإلستثمارية الك srس
 المالية المستقبلية. وتقوم اللجنة باإلجتماع 

ً
= ع7 األقل سنويا UVالحاجةأو مرت /

=Ïعندما تقت. 

/ األول من يوليو *
/ و  المهندسعن طريق استبدال  ٢٠١٧أعاد مجلس اإلدارة تشكيل لجنة االستثمار <=

=tعامر  باالستاذ  المدرسمحمد المهندس صالح حف
 ع7/ رضا والدكتور عبد العزيز جزار. 

 
 

  



 
 

 ٥٤  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 

شيحات والمكاف�ت |mلجنة ال 

أبريل ٠٣ أسماء األعضاء يونيو ٢٠   ٢٠  lmديسم  

 √ - - )(رئيس اللجنةعبد العزيز جزار 

 √ √ - *عامر عبد^ زينل

 - - √ *محمد أحمد ع7/ رضا

 - - √ *وليد كيال

 /
=tصالح حف* √ √ √ 

 /
¹gثامر الحار* - √ √ 

 
 المسؤوليات

= تقوم اللجنة باإلجتماع  UVع7 األقل مرت  
ً
/ المراجعة والموافقة ع7 المكافZت و البدالت األجمالية المخصصة لسيسكو، أعضاء  سنويا

لتساعد المجلس <=
اف ع7 تطوير ، باإلضافة إ0 مسؤولية اال-� = UVوالبحث وترشيح الكفاءات لعضوية المجلس ولجانه مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي والموظف 

شيحات* srاألول من يوليو  أعاد مجلس اإلدارة تشكيل لجنة ال /
محمد أحمد ع7/ رضا  واالستاذ وليد كيال  االستاذ عن طريق استبدال  م٢٠١٧والمكافZت <=

/ اللجنة واالستاذ عامر ع7/ رضا  باالستاذ 
= المجلس الدكتور عبد العزيز جزار <= UVوقت الحق ، ع /

. و<= /
¹gثامر الحار.  

 
 
 
  



 
 

 ٥٥  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 تقرير لجنة المراجعة
 

/ مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية بأعتماد ٦(  م٢٠١٧العام اجتمعت لجنة المراجعة خالل 
=> /jست مرات وذلك للقيام بدورها الرئي (

كة، ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و إدارة المخا طر، والتوصية بأعتماد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع ادارة ال��
 امالت مع األطراف ذات العالقة. المع

ها من المسائل المتعلقة بعم Urتقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغ /
كة لمعرفة رأيه <= / لل�� zلية مراجعة كما اجتمعت اللجنة مع المراجع الخار�

 الحسابات. 
 

 : /
sgوكذلك قامت اللجنة باال 

 
اف ع7 ادارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق - من مدى فاعليتها وذلك بدراسة التقارير المقدمة منهم ومتابعة تنفيذ االجراءات  اال-�

/ هذه التقاريرالتصحيحية للم
 .الحظات الواردة <=

= للعام  - UVالمراجعي = UVدراسة العروض المقدمة من مراج{/ الحسابات ورفع التوصيات لمجلس االدارة والجمعية العمومية بخصوص تعي 
ً
وايضا

 .7 المعايUr المطلوبةادم بناًء عالق
/ وابداء المالحظات عليها - zكذلك القيام بدراسة خطة المراجع الداخ7/ والخار�. 
/ شأنها من مستجدات -

 .دراسة ومناقشة المالحظات الواردة بتقارير مراج{/ الحسابات ومتابعة ماتم <=
 

 أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية
 

كة سيسكو منهجية شاملة تج كات لضمان أقÏ درجة ممكنة من االفصاح والشفافية. حيث تقوم أدارة المراجعة الداخلية تنتهج -� اه حوكمة ال��
/ الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة من أجل اتخاذ التدابUr التصحي

/ نظم الرقابة الداخلية <=
/ بتصميم برامجها للكشف عن اوجة الضعف <=

حية <=
 الوقت المناسب. 

 
كات التابعة لها. وتؤكد اللجنة  / وضعتها المجموعة وال��

stنظم الرقابة الداخلية ال /
كز جهود لجنة المراجعة    ع7 عدم وجود أي ضعف جوهري <= srكما ت

= كفاءة و فعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها.  UVباستمرار ع7 تطوير وتحس 
 

/ المجموعة صنفت ع7 أنها "مطلوب اهتمام االدارة":  من مالحظات ادارة ١٣٧من  ٢٠م بشكل اجما0/ فإن ٢٠١٧خالل عام 
 المراجعة الداخلية <=

  

كة  النسبة المجموع مطلوب اpتمام اإلدارة متوافق اسم ال/.
(%) 

 ٣٢٫٠ *٢٥ ٨ ١٧ سيسكو

 ٢٫٠ ٨٣ ٢ ٨١ محطة بوابة البحر األحمر

/ بوينت z٣٤ ٢٩ ١٠ ١٩ لو� 

 ١٤ ١٣٧ ٢٠ ١١٧ المجموع

 
 .م٢٠١٨تمت معالجتها خالل الربع االول من العام  أغلب هذه المالحظات *

 

  



 
 

 ٥٦  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 إدارة المخاطر
 

كة سيسكو الشاملة، فخالل عام  / ٢٠١٧إدارة المخاطر تعتzr جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة -�
كة بعمل تحديثات إلدارة المخاطر <= كات الم، قامت ال�� ��

ى ا zrوذلك بمشاركة اإلدارة العليا.  مجموعةلللك   
 

/ ناتج عن خالل  ztسل Urكات المجموعة وتم وضع أولويات تنفيذ خطط األعمال للحد من أي تأث العام تم متابعة وتقييم شامل للمخاطر المحيطة ب��
/ تم تحديدها. 

stالمخاطر ال 
 

: يوفيما ي7/ بعض المخاطر الرئيس / تواجهها المجموعة كما ي7/
stة ال 

 

 رقم  الخطر المحتمل إجراءات تخفيض الخطر

 + lاتي� |mداف   –المخاطر ذات البعد االسpخطر عدم تحقيق األ 

= التواصل مع الجهات المختصة وصناع القرار لالستعداد  UVتقوم االدارة بتحس
ات.  Urاألنظمة الحكومية بشكل أفضل لهذه المتغ /

ات <= Ur١ التغ. 

 اإلدارة تراقب البيئة التنافسية وتقوم باالستثمارات الالزمة لتعزيز القدرة
كة للبقاء ع7 مك والطاقة لمواجهة المنافسة نة اوتطوير القدرات الداخلية لل��

 . تنافسية متقدمة
 .٢ زيادة المنافسة

/ التكلفة العامة واإلدارية
، باإلضافة إ0 إحتمالية خسارة بعض  زيادة <=

/ الموارد 
= األكفاء. تقوم المجموعة بمناقشة عدد من البدائل <= UVالموظف

ية للحد من هذه المخاطر.   الب��
 .٣ ع7 العمالة الوافدةالرسوم 

تقوم المجموعة بتقييم بعض من الخيارات المالية الغUr تقليدية الستخدامها 
/ المستقبل. 

=> 
/ الموارد المالية التقليدية 

 . ٤ قلة السيولة <=

تقوم المجموعة بمراجعة مستمرة لمحافظها االستثمارية لتنويع القطاعات 
كاتها.  / القطاعات الحالية ل��

/ توفر الحماية من انخفاض اآلداء <=
stأنشطة المجموعة  ال /

 .   ٥ محدودية التنوع <=

كة الخيارات المتاحة للحد من  زيادة معدالت الفائدة والتفاوض مع تدرس ال��
 المقرضة باسم المجموعة للحصول ع7 تكلفة تمويل مناسبة.  الجهات

اض sr٦ زيادة تكلفة االق. 

 
g  -المخاطر التشغيلية  كة مخاطر االستخدام غm< الفعال وغm< الك�>  لموارد ال/.

/ المجموعة. تقوم 
زيادة تكلفة الطاقة ستؤدي إ0 زيادة التكلفة التشغيلية <=

ية وعقودها مع  Urاجياتها التسع srكات المجموعة بعملية مراجعة اس �-
 الموردين. 

 .١ ةقزيادة تكلفة الطا

/ جميع المرافق وتقوم المجموعة 
ص <= اتيجيات الصيانة والفح srيتم وضع إس

/ المعدات والمنشئات، بمواصلة تنفيذ 
ورية <= =kاإلستثمارات الرأسمالية ال

 للقيام 
ً
 جيدا

ً
= مدربون تدريبا UVباإلضافة إ0 ذلك، يتم التأكد من أن المشغل

 بأدوارهم بكفاءة

 .٢ الخسائر الناجمة من سوء العمل واالنتاجية

/ المجموعة متماشية مع معاير السالمة العالمية يالوحدات التشغ
لية <=

 . وتظل السالمة ومبادي األخالقيات من أولويات المجموعةOSHA متضمنة
 .وتعزيز وسائل التدريب والتوعية المناسبة

 .٣ مخاطر الصحة والسالمة

اتيجيات لتوظيف أفضل المواهب واالحتفاظ بهم  srتم وضع وتنفيذ اس
/ األعمال مع وجود برامج مكافئات 

وتشجيعهم ع7 فعالية المشاركة <=
ية للح = Urتحف Urاتيجة لتوف srفاظ عليهم وتطويرهم ، كذلك تم وضع خطط اس

/ جميع اقسام المنظمة الحيوية
 .البدالء <=

= والماهرين UVالمدرب = UVفقدان الموظف 
 اولئك الذين يشغلون مناصب هامة

ً
 خاصة

٤ . 

كة بدراسة  / ال��
تقوم اإلدارة بالتنسيق المبا-� مع كافة الجهات المعنية <=

المخاطر ويتم دراسة الحلول الفنية البديلة بشكل مستمر، كما احتمالية هذه 
/ حال حصول 

كة <= / الالزم لتعويض ال��
=tالغطاء التأمي Urكة ع7 توف تس{ ال��

 .أي حدث ال قدر ^

/ وتلوث مياه البحر
ht٥ التلوث البي   . 

 



 
 

 ٥٧  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 سياسة إدارة السيولة
 

 للسياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها وتنفيذها 
َ
الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر  ان وفقا

 /
stجميع األوقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية.  إن المخاطر ال /

̧/  السيولة النقدية الكافية والفعالة من حيث التكلفة واتاحتها <= تديرها اإلدارة 
لفائدة وأسعار Ôف العمالت. يتم استخدام  مشتقات األدوات المالية إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر مخاطر السيولة النقدية وسعر ا

 العمالت وال تستخدم هذه المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية أو لجلب األرباح. 
 
/ إدارة السيولة  

/ اوقاتها من أجل ضمان الحصول ع7 التمويل النقدي كالوفاء  إ0 تطبيق أفضل الممارسات العملية تهدف سياسة سيسكو <=
امات <= = srباالل

اض المتوقعة.  يتم تخفيض مخاطر عدم الحصول ع7 السيولة ال srواتاحة التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االق Urع7 المدى القص /
نقدية من الكا<=

كة، والتواصل المستم  لتفعيل برامج خالل رصد دقيق الحتياجات التدفق الما0/ لل��
ً
كة واالختيار الدقيق للبنوك القوية ماليا ر مع مقد�/ االئتمان لل��

كة.  / ال��
 التشغيل واالستثمار <=

 

  



 
 

 ٥٨  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 
 

/ التع
وط والمبادئ <= كات المجموعة كانت لديها معامالت مع أطراف ذات عالقة من داخل المجموعة وخارجها وتتبع هذه التعامالت نفس ال�� امل -�
كة والمساهمون الرئيسيون وكبار المديرين وأي من أ  من أعضاء مجلس إدارة ال��

ً
ربهم من قامع األطراف ذات العالقة.  وتشمل األطراف ذات عالقة كال

 الدرجة األو0 وفقا للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار. 
 

+ تتطلب موافق
+ مجلس إدارة سيسكو، وال�|

+ تكون فيها العالقة من خالل عضو =>
ة الجدول التاM+ يوضح المعامالت مع األطراف ذات العالقة ال�|

 للمادة  الجمعية
ً
كات:  ٧١العامة عليها وفقا  من نظام ال/.

 

 المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

كة كرم فيدكس �- 

كة سيسكو  �- /
=> = UVكة زينل للصناعات (مساهم هم أحد و -�

كة كرم فيدكس، واألستاذ عامر عبد^  �- /
=> 

ً
= أيضا UVالمساهم

 /
مجلس ادارة ع7/ رضا (عضو مجلس ادارة سيسكو) عضو <=

 
ً
كة كرم فيدكس أيضا �- 

اء بضائع وخدمات تشمل  �-
 = UVالتموين وإدارة سكن الموظف

كة  بوابة محطة الخاص ب��
 البحر األحمر

٨٬٥٩٤٬٩٧١ 

كة ع7/ رضا للسفر  �-
 والسياحة المحدودة

كة سيسكو األستاذ محمد أحمد ع7/ رضا  رئيس مجلس ادارة -�
 /

كة ع7/ يشغل منصب عضو مجلس المديرين <= كة األم ل�� ال��
 رضا للسفر والسياحة المحدودة

كة  اء تذاكر سفر لصالح -� �-
 محطة بوابة البحر األحمر

٨٨١٬٢٢٧ 

كة ز للصناعات  نلی-�
 المحدودة

كة سيسكو)، واألستاذ  �- /
=> = UVكة زينل للصناعات (مساهم �-

محمد أحمد ع7/ رضا (رئيس مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ 
ع7/ رضا (عضو مجلس ادارة سيسكو) هم أعضاء عامر عبد^ 

كة زينل للصناعات المحدودة / مجلس مديرين -�
=> 

من  مدفوعة إداريةkوفات م
كة قبل المجموعة نيابة عن  �-

كة ز  للصناعات نلی-�
 

 منمدفوعة إدارية مkوفات 
كة ز قبل للصناعات  نلی-�

 نيابة عن المجموعة
 

 أرباح مدفوعة حصة توزيعات
كةمن  السعودية لتنمية  ال��

كة  التجارة والصادرات ا0 -�
/ تمتلك ما  زينل للصناعات

stال
% من رأس مال ٢٤نسبته 

كة السعودية لتنمية  ال��
 التجارة والصادرات 

 
٣٦٥٬٤٢٩ 

 
 

 
٢٬١١٩٬١٣٦ 

 
 
 

٨٫٤٠٠٫٠٠٠ 

كة  �- zrالسعودية تال�/  الج
 المحدودة

كة زميلة  واألستاذ عامر عبد^ ع7/ رضا (عضو مجلس ادارة  --�
كة  / مجلس المديرين ل��

 السعودية تال�/  الجzr سيسكو) عضو <=
 المحدودة  

من قبل مدفوعة مkوفات 
كة المجموعة نيابة عن  �-

 zrالسعوديةتال�/  الج  
 
مدفوعة من قبل مkوفات  

كة  �- zrالسعوديةتال�/  الج 
كة ستورك  نيابة عن -�

 للخدمات الفنية السعودية
 

كة من أرباح مدفوعة  �- zrالج 
كة تال�/  السعودية ا0 -�

 سيسكو

٣٢٥٬٠٢٥ 

١٨٬٠١٦ 

٤٬٧٨٣٬٤٧٤ 



 
 

 ٥٩  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

كة الكابالت السعودية �- 

كة  �- /aكة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساه �-
كة الكابالت السعودية،  �- /

=> = UVواألستاذ سيسكو) أحد المساهم
/ مجلس 

/ (عضو مجلس ادارة سيسكو) هو عضو <=
=tعدنان ميم

كة الكابالت السعودية  ادارة  -�

من إيجار أرض ومستودعات 
كة السعودية لتنمية  ال��

 التجارة والصادرات
٥٣٠٫٦٠٥ 

كة العربية لتجارة المواد  ال��
 السائبة المحدودة

 /aكة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساه كة تمتلك -� �-
كة العربية لتجارة المواد السائبة ، وكًل من األستاذ  سيسكو) ال��

محمد أحمد ع7/ رضا (رئيس مجلس ادارة سيسكو) واألستاذ 
 /

عامر عبد^ ع7/ رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) أعضاء <=
 مجلس ادارتها

كة إيجار مستودعات من  ال��
السعودية لتنمية التجارة 

 والصادرات
٨٧٥٫٧٥٩ 

كة  الحاج عبد _ ع7/  -�
كاه  /  –رضا و-�

=tالقسم الف 

كة سيسكو األستاذ محمد أحمد ع7/ رضا  رئيس مجلس ادارة -�
كة الحاج عبد _ ع7/  كة القابضة ل�� / ال��

=> = UVأحد المساهم
كاه  رضا و-�

اء بضائع وخدمات لصالح  -�
كة محطة بوابة البحر  �-

 األحمر
٢٧١٬٩٩٧ 

 
 
 

كات الصادرةإضافة إM الجدول أعاله،   للوائح التسجيل واإلدراج وحوكمة ال/.
ً
 فيما ي,+ جدول المعامالت ذات العالقة المتطلب اإلفصاح عنها وفقا

 pيئة السوق المالية:  من
 

 المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

كة الدولية لتوزيع المياه  ال��
 المحدودة (توزيع)

كة سيسكو ما نسبته  من رأس مال % ٥٠تمتلك -�
كة سيسكو  كة توزيع، والرئيس التنفيذي ل�� �-

/ مجلس المديرين 
المهندس محمد المدرس عضو <=

كة توزيع  ل��

كة كنداسة  بيع مياه من -�
كة  لخدمات المياه ا0 ال��

وتوفUr الدولية لتوزيع المياه 
خدمات تقنية المعلومات من قبل 

كة سيسكو  كة الدولية ا0  -� ال��
 لتوزيع المياه

 
 المجموعةمن قبل  مدفوعات
كة الدولية لتوزيع نيابة عن  ال��

 المياه
 

من قبل سيسكو ادارية  خدمات
كة الدولية لتوزيع المياهل  ل��

 
 

٦٠٬٢٩٦٬٩٨٧ 
 
 
 
 

 
٧٩٩٬٢٨١ 

 
 
 
 

١٫٥٠٠٫٠٠٠ 

كة خدمات المياه والبيئة  �-
 السعودية المحدودة

كة تابعة   كة كنداسة لخدمات المياه (-� تمتلك -�
كة خدمات المياه و ٤٩لسيسكو) ما نسبته  % من -�

 البيئة السعودية

كة كنداسة  لخدمات مبيعات ل��
مقابل إدارة وتشغيل المياه 

 محطة تحلية المياه
  

        ٥٬١٢٨٬٦٥٤ 

كة من  مدفوعةتوزيعات أرباح  �-
خدمات المياه والبيئة السعودية 
كة كنداسة لخدمات المياه  ا0 -�

        ٥٬١٤٥٬٠٠٠ 

كة ستورك السعودية  �-
 للخدمات الفنية

كة زميلة  والمهندس محمد المدرس (الرئيس  --�
كة سيسكو) واألستاذ فاروق شيخ  التنفيذي ل��

 /
كة سيسكو) عضوان <= (رئيس الشؤون المالية ل��

كة ستورك السعودية للخدمات  مجلس مديرين �-
 الفنية

كة  مقدمةخدمات  تشغيل من -�
كة إ0  الخدمات المساندة �-

ستورك السعودية للخدمات 
 الفنية

 

٨٣٣٬٢٢١ 

 مدفوعة من قبلمkوفات 
كة ستورك المجموعة نيابة عن  �-

 السعودية للخدمات الفنية
١٬٠٤٦٬٩٥٦ 



 
 

 ٦٠  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

كة محطة بوابة البحر األحمر �- 

كة تابعة  واألستاذ محمد احمد ع7   -لسيسكو -�
رضا (رئيس مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ عامر عبد 

^ ع7/ رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) والسيد 
محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي لسيسكو) 

كة محطة بوابة البحر  �- /
أعضاء مجلس إدارة <=

 األحمر

كة مدفوعات من قبل  سيسكو -�
كة نيابة عن  محطة بوابة البحر -�

 األحمر
٧٧١٬٩٥٧ 

 ١٬٥٠٠٬٠٠٠ ايجار أرض
كة محطة مدفوعات من قبل  �-
نيابة عن  بوابة البحر األحمر

 المجموعة
 
 

٦٩٢٬٦٠١ 

كة السعودية لتنمية التجارة  ال��
  والصادرات

كة تابعة لسيسكو  األستاذ عامر عبد ^ ع7/  –-�
صالح رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ 

/ (عضو مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ 
=tأحمد حف

محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي لسيسكو) 
كة السعودية  / مجلس مديرين ال��

جميعهم أعضاء <=
 لتنمية التجارة والصادرات. 

كة مدفوعات من قبل  سيسكو -�
كة السعودية لتنمية نيابة عن  ال��

 التجارة والصادرات

 
        ١٬٣٣٣٬٥٥٠ 

كة كنداسة لخدمات المياه �- 

كة تابعة لسيسكو  واألستاذ محمد احمد ع7/  –-�
رضا (رئيس مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ صالح 

/ (عضو مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ 
=tأحمد حف

/ (عضو مجلس إدارة سيسكو) 
=tعدنان عبد̂  ميم

والسيد محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي 
كة كنداسة لخدمات لسيسكو) جميعهم  �- /

أعضاء <=
 المياه

كة مدفوعات من قبل  سيسكو -�
كة كنداسة لخدمات نيابة عن  �-

 المياه

 
٦٧٨٬٣٤٤ 

كة تشغيل الخدمات  �-
 المساندة (إسناد)

كة تابعة لسيسكو  واألستاذ عامر عبد̂  ع7/  --�
رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ محمد  

التنفيذي لسيسكو) جميعهم كمال المدرس (الرئيس 
كة تشغيل الخدمات  / مجلس مديرين -�

أعضاء <=
 المساندة (إسناد)

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة 
كة تشغيل الخدمات عن  �-

 المساندة
 

كة تشغيل مدفوعات من  �-
نيابة عن  الخدمات المساندة

 سيسكو

١٧٥٬٠٠٠ 
 
 

           ٣٥٦٬١٠٦  
          

 
 
 
 

  



 
 

 ٦١  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

>  مكاف�ت وتعويضات  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي?<
 

 
:  م٢٠١٧المكاف�ت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام    + كما ي,+

 

أعضاء مجلس 
 االدارة

ة المكاف�ت الثابتة >mالمكاف�ت المتغ 
مكافأة نهاية 

  االجماM+  الخدمة
حضور  بدل 

 المجلس
حضور  بدل 

  المجموع مكاف�ت اللجان اللجان
مكاف�ت 
أعضاء 
 المجلس

  المجموع

 األعضاء المستقلون

  ٣٧٢٬٠٠٠ -  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٧٢٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  ٤٤٬٠٠٠          ٥٣٬٠٠٠ علوي محمد كامل
عبد العزيز 

 عبداللطيف جزار
٣٣٨٬٠٠٠ -  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٣٨٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠          ٤٣٬٠٠٠  

عبد العزيز ابراهيم 
 المشعل*

١٢٠٬٠٠٠ -  ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠  _   _  ٢٠٬٠٠٠  

وليد عبد العزيز  
 *كيال*

٣٩٤٬٥٠٠ -  ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠  ٢٩٤٬٥٠٠  ١٨٧٬٥٠٠  ٧٤٬٠٠٠          ٣٣٬٠٠٠  

 +M١٬٢٢٤٬٥٠٠ -  ٦٠٠٬٠٠٠  ٦٠٠٬٠٠٠  ٦٢٤٬٥٠٠  ٣٣٧٬٥٠٠  ١٣٨٬٠٠٠ ١٤٩٬٠٠٠ االجما  

 <  األعضاء غm< التنفيذي?<

محمد أحمد زينل 
 ع7 رضا

٤٩٥٬٥٠٠ -  ٣٠٠٬٠٠٠  ٣٠٠٬٠٠٠  ١٩٥٬٥٠٠  ١١٢٬٥٠٠  ٣٠٬٠٠٠  ٥٣٬٠٠٠  

  ٣٤٨٬٠٠٠ -  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٤٨٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠  ٤٣٬٠٠٠ عامر ع7/ رضا

عدنان عبد̂  
 /

=tميم 
٣٧٠٬٠٠٠ -  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ١٧٠٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  ٤٢٬٠٠٠  ٥٣٬٠٠٠  

/  صالح أحمد 
=t٤٠٥٬٥٠٠ -  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  ٢٠٥٬٥٠٠  ١١٢٬٥٠٠  ٤٠٬٠٠٠  ٥٣٬٠٠٠ حف  

 +M١٬٦١٩٬٠٠٠ - ٩٠٠٬٠٠٠ ٩٠٠٬٠٠٠ ٧١٩٬٠٠٠ ٣٧٥٬٠٠٠ ١٤٢٬٠٠٠ ٢٠٢٬٠٠٠ االجما 

 أعضاء اللجان

  ١١٩٬٠٠٠ - - -  ١١٩٬٠٠٠  ٧٥٬٠٠٠  ٤٤٬٠٠٠ - ابو بكر ع7/ با جابر

 /
¹g٥٧٬٥٠٠ - - - ٥٧٬٥٠٠ ٣٧٬٥٠٠ ٢٠٬٠٠٠ - ثامر الحار 

 +M١٧٦٬٥٠٠ - - - ١٧٦٬٥٠٠ ١١٢٬٥٠٠ ٦٤٬٠٠٠ - االجما 

 
/ الجمعية العامة العادية (

كة السعودية للخدمات الصناعية <= / مجلس إدارة ال��
=> 

ً
) بتاريخ ٢٦* تم انتخاب االستاذ عبدالعزيز حمد المشعل عضوا

٢٠١٧´٠٥´١٨ /
/ تبدأ <=

stم٢٠١٧´٠٧´٠١م للدورة ال 
 م٢٠١٧´٠٦´٣٠األستاذ وليد عبدالعزيز كيال بتاريخ ** انتهت عضوية 

 
كة قامت  -   .ريال سعودي ٧٥٠،٠٠٠ بمبلغ م٢٠١٦عن العام أعضاء اللجان بدفع مكافأة م ٢٠١٧عام السيسكو خالل -�

 



 
 

 ٦٢  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 
 < ) (تشمل الرئيسالمكاف�ت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذي?< +Mم  + كما ٢٠١٧خالل عام  التنفيذي والمدير الما :  ي,+

 

ة المكاف�ت الثابتة >mمكافأة  المكاف�ت المتغ
نهاية 
 الخدمة

 +Mاالجما 
خرى بدالت رواتب

ُ
 المجموع مكاف�ت المجموع مزايا أ

  ٦٬٤٨٥٬١٢٢ ٢٧٤٬٦٠٠  ١٬٣٠٩٬٧١٢  ١٬٣٠٩٬٧١٢ ٤٬٩٠٠٬٨١٠ ٣٧٥٬٩١٠ ١٬٢٠٠٬٩٠٠   ٣٬٣٢٤٬٠٠٠ 

 
 

 سياسة المكاف�ت
 

كة مكافZت سنوية ومkوفات  حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان ع7 أساس األنظمة واللوائح المنصوص تدفع ال��
كة  للنظام األساس لل��

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

 
كة: ١٩المادة رقم (  )مكافأة أعضاء المجلس( ) من النظام االساس لل/.

 
 = UVاثن = UVأو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من األرباح ويجوز الجمع ب ً= UVمع 

ً
 أو أك¹r من تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغا

كات ولوائحه مع مراعاة األنظمة  ص عليه نظام ال�� / حدود ما ن
والقرارات والتعليمات ذات  العالقة  الصادرة المزايا وفق ما يقرره مجلس اإلدارة و<=

ارة من الجهات المختصة ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إ0 الجمعية العامة العادية ع7 بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلد
= أو خالل السنة المالية من مكافZت وبدل مkوفات وغUr ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك ع7 بي UVان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عامل

ها  =kح /
stكة وأن يشتمل ع7 بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات ال = أو ما قبضوه نظUr أعمال فنية أو إدارية أو استشارات لل�� UVكل   إداري

 .عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة
 

> ال/   لالئحة عمل مجلس االدارةو  سياسة مكاف�ت وبدالت أعضاء المجلس وأم?<
ً
 :فقا

 

كات ولوائحه ع7 أن ال يتجاو  .أ  كة ونظام ال�� / حدود مانصت عليه المادة التاسعة ع�� من النظام االساس لل��
ز تتكون مكافأة مجلس االدارة <=

/ المجلس من مكافZت ومزايا مالية وعينيه مبلغ 
. مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس االدارة مقابل عضويته <=

ً
 خمسمائة الف ريال سنويا

 ١٠٫٠٠٠قدره اللجان بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات و ريال سعودي ١٠٫٠٠٠قدره المجلس بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات  .ب 
 ريال سعودي لكل عضو من األعضاء. 

كة تذاكر السفر  .ج  / بالدرجة االو0توفر ال��
  مدينة االجتماع. ، مع المواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غUr المقيم <=

/ كل  .د 
ها <= Urكة المصاريف المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة وغ = - المجلس، وتغØ/ ال�� UVما يحدد مجلس اإلدارة المكافأة السنوية ألم

ص شئون المجلس.   يخ

/ حالة انتها  .ه 
/ نهاية السنة المالية، إال <=

ء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة تkف مكافZت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله <=
 المالية؛ فإنها تkف عند انتهاء العضوية. 

 

 <  مكاف�ت التنفيذي?<
 
مة معهم  zrبناًء ع7 العقود الم = UVت والمزايا العينية لمدراءها التنفيذيZكة المرتبات والبدالت والمكاف ات األداء تدفع ال��  .ومؤ-�
 

  بأنه 
ً
كة بإتباع السياسة علما كة مع تقوم ال�� / ال��

الخاصة بالمكافZت و ال يوجد أي انحراف أو تعارض مع سياسة المكافZت المعمول بها <=
 .المكافZت الممنوحة

 
  كة مقابل أي أعمال إدارية أو فنية أو استشاريةأبقبض  أعضاء مجلس االدارةلم يقوم  بأن جميع أعضاء مجلس ي مبالغ من ال��

ً
، علما

 = UVتنفيذي Urاالدارة غ. 



 
 

 ٦٣  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 

 مجلس االدارةأداء تقييم 
 

شيحاتوافقت لجنة  srت  الZنموذجع7 تقييم أدآء المجلس من خالل والمكاف 
ً
ات المناسبة  ا zrللمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخ

/ مج
لس لعضوية مجلس االدارة ووظائف االدارة التنفيذية ، وللتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض مصالح ، وتحديد جوانب الضعف والقوة <=

كة ، اح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة ال�� srاالدارة واق  . = UVوللتحقق من استقالل االعضاء المستقل 
 

 

+ تقرير مجلس اإلدارةا
 إلفصاح =>

 
/ الفقرة (٩٠) من لوائح التسجيل واإلدراج والمادة (٤٣وفقا لمتطلبات المادة (

كات، <= ) من المادة ٢) والفقرة (٧٦) من المادة (٤) من الئحة حوكمة ال��
كات و المادة السابعة ١٢٦( كات ) من نظام ال��  لنظام ال��

ً
= من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا UVوالمادة الخامسة ع�� والمادة األربع

/ ظل هذه الموا
ام المجلس لتسليط الضوء ع7 المتطلبات المطبقة والغUr قابلة للتطبيق <= = srكات المساهمة المدرجة ، ولضمان ال د، فإن الخاصة ب��

 :  المجلس يؤكد ما ي7/
 

 ) من قواعد التسجيل واإلدراج: ٤٣طلبات الغm< قابلة للتطبيق من المادة (المت

 البيان الفقرة
سبب عدم 

 اإلمتثال

)١٤( 
وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه 

 إيضاح أي عوض حصل عليه المصدر مقابل ذلكأصدرها أو منحها المصدر خالل السنة المالية مع 
 ال تنطبق

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو  )١٥(
 حقوق مشابهه أصدرها أو منحها المصدر 

 ال تنطبق

اء أو إلغاء من جانب المصدر  )١٦( داد أو -� srداد وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع وصف ألي اس srألي أدوات دين قابلة لالس
كاته التابعة  تها -� srاش /

stاها المصدر وتلك ال srاش /
stاألوراق المالية ال = UVب = Urالتمي 

 ال تنطبق

 ال تنطبق أو تعويض.  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذين عن أي راتب )٢٠(

/ األرباح )٢١(
 ال تنطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهa/ المصدر عن أي حقوق <=

/ المصدر )٢٣(
=Áال تنطبق بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظ 

)٢٦( 
/ يتضمن تحفظات ع7 القوائم 

=gالمالية السنوية، وجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة إذا كان تقرير المحاسب القانو
 تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 

 ال تنطبق

)٢٧( 
= من أجلها، يجب أن يحتوى التقرير  UVة المع srقبل انتهاء الف /

=gحال توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانو /
=>

 ال. ع7 ذلك، مع بيان أسباب التوصية باالستبد
 ال تنطبق

 
 للفقرة (

ً
: ٤٣) من المادة (٢٤وفقا  ) من قواعد التسجيل واالدراج لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما ي,+

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  . أ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع7 أسس سليمة ونفذ بفاعلية  . ب

/ قدرة المصدر ع7  جـ. 
 مواصلة نشاطهأنه ال يوجد أي شك يذكر <=

 
كات : ٩٠المادة ( حوكمة ال/.  ) من الئحة 

 البيان الفقرة
سبب عدم 

 اإلمتثال

)٩( 
افية أو تنظيمية أو  كة من الهيئة أو من أي جهة إ-� ازي أو قيد احتياÅ/ مفروض ع7 ال�� srاح Urأي عقوبة أو جزاء أو تدب

/ المستقبل. قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل 
 ال تنطبق عالجها وتفادي وقوعها <=

/ حال عدم وجوده.* )١١(
كة <= / ال��

= مراجع داخ7/ <= UVال تنطبق توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إ0 تعي 

)١٢( 
/ رفض المجلس األخذ بها بشأن 

stقرارات مجلس اإلدارة، أو ال = UVيوجد تعارض بينها وب /
stتوصيات لجنة المراجعة ال = UVتعي

، ومسوغات تلك التوصيات،  = المراجع الداخ7/ UVكة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعي مراجع حسابات ال��
 وأسباب عدم األخذ بها.*

 ال تنطبق

)٢١(  . = UVالقانوني = UVالمحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب Urال تنطبق إيضاح ألي اختالف عن معاي 



 
 

 ٦٤  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

)٢٥( 
كة وكبار وصف ألي مص / التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة ال��

/ فئة األسهم ذات األحقية <=
لحة <=

= من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي  UVكة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربع = وأقرباءهم) أبلغوا ال�� UVالتنفيذي
ة.  Urتلك الحقوق خالل السنة المالية األخ /

=> Urتغي 
 ال تنطبق

)٢٦( 
= وأقربائهم  UVكة وكبار التنفيذي وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة ال��

/ تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 
=> Urكاتها التابعة، وأي تغي كة أو أي من -� / أسهم أو أدوات دين ال��

=>
ة.  Urاألخ 

 ال تنطبق

)٢٨( 
وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة وصف لفئات 

كة مقابل ذلك.  كة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه ال��  أصدرتها أو منحتها ال��
 ال تنطبق

)٢٩( 
و أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أ

كة.   أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال��
 ال تنطبق

داد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع  )٣٠( srكة ألي أدوات دين قابلة لالس اء أو إلغاء من جانب ال�� داد أو -� srوصف ألي اس
/ اش

stاألوراق المالية المدرجة ال = UVب = Urكاتها التابعة. التمي تها -� srاش /
stكة وتلك ال تها ال�� sr 

 ال تنطبق

= عن أي مكافZت.  )٣٥( UVكة أو أحد كبار التنفيذي  ال تنطبق بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة ال��

)٣٦(  /
كة عن أي حقوق <=  ال تنطبق األرباح. بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهa/ ال��

كة.  )٣٨( / ال��
=Áال تنطبق بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظ 

)٤٠( 
إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات ع7 القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك 

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 
 تنطبقال 

)٤١( 
= من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير ع7  UVة المع srمراجع الحسابات قبل انتهاء الف Urحال توصية مجلس اإلدارة بتغي /

=>
 . Urذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغي 

 ال تنطبق

 
 

كات الخاصة  لنظام ال/.
ً
كات المساpمة المدرجة.  المادة الخامسة ع/. من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  ب/.

 سبب عدم اإلمتثال الوصف رقم المادة

 )١٥المادة (
كة وتفاصيل عن استخدامات  تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل ال��

 هذه األسهم. 
لم يتم الحصول ع7 اسهم خزينة من قبل 

كة   ال��
 
 
 
+  تقر -

كة بتطبيق جميع االحكام االلزامية الواردة => كات.  ال/. حوكمة ال/.  الئحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٦٥  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 <  حقوق المساpم?<
 

 : = المطلوبة إلعداد التقارير كما ي7/ UVمعلومات المساهم 
 

> وتواريخ كة لسجل المساpم?<  :وأسبابها ها عدد طلبات ال/.
رقم 

 الطلب
 سبب الطلب تاريخ السجل تاريخ الطلب

 اعداد التقرير السنوي م٢٠١٧´٠١´٠٨ م٢٠١٧´٠١´٠٨ ١
كة م٢٠١٧´٠١´١٢ م٢٠١٧´٠١´١١ ٢  إجراءات ال��
 الجمعية العامة م٢٠١٧´٠١´٣٠ م٢٠١٧´٠١´٣١ ٣
 الجمعية العامة م٢٠١٧´٠٢´١٢ م٢٠١٧´٠٢´١٢ ٤
كة م٢٠١٧´٠٢´٢٦ م٢٠١٧´٠٢´٢٦ ٥  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´٠٣´٠٦ م٢٠١٧´٠٣´٠٦ ٦  إجراءات ال��
كة م ٢٠١٧´٠٣´١٦ م٢٠١٧´٠٣´١٩ ٧  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´٠٤´٠٩ م٢٠١٧´٠٤´٠٩ ٨  إجراءات ال��
 الجمعية العامة م٢٠١٧´٠٤´١٦ م٢٠١٧´٠٤´١٦ ٩

كة م٢٠١٧´٠٤´١٧ م٢٠١٧´٠٤´١٧ ١٠  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´٠٥´٠٨ م٢٠١٧´٠٥´٠٩ ١١  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´٠٥´١٦ م٢٠١٧´٠٥´١٧ ١٢  إجراءات ال��
 الجمعية العامة م٢٠١٧´٠٥´١٨ م٢٠١٧´٠٥´١٧ ١٣
كة م٢٠١٧´٠٥´٢٤ م٢٠١٧´٠٥´٢٥ ١٤  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´٠٦´١٨ م٢٠١٧´٠٦´١٨ ١٥  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´٠٨´٢١ م٢٠١٧´٠٨´٢٢ ١٦  إجراءات ال��
كة م٢٠١٧´١٠´١٩ م٢٠١٧´١٠´١٩ ١٧  إجراءات ال��
 الجمعية العامة م٢٠١٧´١١´٢٩ م٢٠١٧´١١´٢٨ ١٨

 
 
 

> الذين يملكون أك�m من  كة ٥المساpم?<  :% من رأس المال المدفوع لل/.
 

 االسم
 +

عدد األسهم كما =>
١�١�٢٠١٧ 

النسبة 
من رأس 

 المال
% 

 +
عدد األسهم كما =>

٣١�١٢�٢٠١٧ 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 >mالتغ 

 النسبة % العدد

 - ١٬٩٩٨٬٨٢٠ %١٤٫٧ ١١٬٩٩٢٬٩٢٤ %١٤٫٧ ٩٬٩٩٤٬١٠٤ زينل للصناعات المحدودة

 
  



 
 

 ٦٦  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

ات خالل العام:  >mوالتغي <  أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذي?<
 

+  االسم
عدد األسهم كما =>

١�١�٢٠١٧ 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 +
عدد األسهم كما =>

٣١�١٢�٢٠١٧ 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 >mالتغ 

 النسبة % العدد

 ٠٫٣١ ٣٠٦٬٨٠٠ ١٫٠٣ ٨٣٧٬٨٠٠ ٠٫٧٨ ٥٣١٬٠٠٠ محمد أحمد ع7/ رضا

 /
=t٠٫٨٩ ٣٠٤٬٤٠٢ ٠٫٦٧ ٥٤٤٬١٠٢ ٠٫٣٥ ٢٣٩٬٧٠٠ عدنان عبد^ ميم 

 ٢٠٢٫٠٠ ٢٤٢٬٦٠٠ ٠٫٣٠ ٢٤٣٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٠٠٠ علوي محمد كامل

 /
=t٢٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٠٠٠ صالح أحمد حف - 

 - ٤٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٠٠٠ وليد عبدالعزيز كيال

 - ٥٬٢٧٩ ٠٫٠٤ ٣١٬٦٧٧ ٠٫٠٤ ٢٦٬٣٩٨ عامر عبد^ ع7/ رضا

 (٠٫٠٨) )٢٦٠٬٠٠٠( ٣٫٣٨ ٢٬٧٦٠٬٠٠٠ ٣٫٦٨ ٢٬٥٠٠٬٠٠٠ عبد العزيز المشعل

 - ٣٬٤٠٠ ٠٫٠٣ ٢٠٬٤٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٬٠٠٠ عبدالعزيز عبداللطيف جزار

 

 
كة حصائية لتملك أسهم ال/.  إ

 
 +

حسب نسبة تملكهم كما =>  <  : م٢٠١٧ديسمlm  ٣١تقسيم المساpم?<
 

 
 
 
 
 

 

 ملكية األسهم رقم
      <  االسهم       المساpم?<

 النسبة العدد
% 

 النسبة العدد
% 

 ٠٫٠ ٥٬٨٩٠ ١٠٫٧ ١٬٣٤٤ سهم ٢٠أقل من  ١

 ٠٫١ ٧٢٬٣١٤ ١٠٫٣ ١٬٢٩٠ سهم ٩٩إ0  ٢٠من  ٢

 ١٫٠ ٨٤٢٬٤٠٨ ٢٦٫٩ ٣٬٣٦٨ سهم ٤٩٩إ0  ١٠٠من  ٣

 ١٫٣ ١٬٠٦٥٬٦٠٣ ١٢٫٣ ١٬٥٤١ سهم ٩٩٩إ0  ٥٠٠من  ٤

 ٢٢٫٣ ١٨٬١٦٨٬٥٨٤ ٣٥٫٧ ٤٬٤٧٢ سهم  ١٩٩٩٩إ0  ١٠٠٠من  ٥

 ١٩٫٧ ١٦٬٠٤٦٬٨٠٢ ٣٫٢ ٤٠٣ سهم ٩٩٬٩٩٩إ0  ٢٠٬٠٠٠من  ٦

 ٢٨٫١ ٢٢٬٩١٤٬٠٠٧ ٠٫٨ ٩٥ سهم ٩٩٩٬٩٩٩إ0  ١٠٠٬٠٠٠من  ٧

 ١٢٫٩ ١٠٬٤٩١٬٤٦٨ ٠٫٠ ٦ سهم ٤٬٩٩٩٬٩٩٩إ0  ١٬٠٠٠٬٠٠٠من  ٨

 ١٤٫٧ ١١٬٩٩٢٬٩٢٤ ٠٫٠ ١ سهم ٥٬٠٠٠٬٠٠٠أك¹r من  ٩

 ١٠٠ ٨١٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٫٠٠ ١٢٬٥٢٠ المجموع



 
 

 ٦٧  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

 +
> كما =>  م : ٢٠١٧ديسمlm  ٣١فئات المساpم?<

 

 النسبة عدد األسهم المملوكة العدد فئة المساpم رقم
% 

كات ١ �- ٢٠٫١٣ ١٦٬٤٢٢٬٢٦٣ ٢١ 

 ٦٫٥٠ ٥٬٣٠٤٬٢٠١ ١٨ صناديق استثمارية ٢

 ٧٣٫٣٧ ٥٩٬٨٧٣٬٥٣٦ ١٢٬٤٨١ افراد ٣

 ١٠٠ ٨١٬٦٠٠٬٠٠٠ ١٢٬٥٢٠ المجموع
 
 

+ تصنيف 
> كما => حسب٢٠١٧ديسمlm  ٣١المساpم?<  الجنسية :  م ، 

 

 % عدد األسهم المملوكة الجنسية رقم

 ٩٨٫٩٤ ٨٠٬٧٣٦٬٩٨٥ السعودية ١

 ٠٫٣٦ ٢٩٥٬١٢٧ اليمن ٢

٣ k٠٫١١ ٩٢٬٥٠١ م 

 ٠٬٥٩ ٤٧٥٬٣٨٧ دولة) ٢١أخرى ( ٤

 ١٠٠ ٨١,٦٠٠٬٠٠٠ المجموع 

 
 

ةأع,  +  ع/.
> كما => كات:   - م٢٠١٧ديسمlm  ٣١مساpم?<  من ال/.

 

كة .رقم  % عدد األسهم المملوكة اسم ال/.

كة زينل للصناعات المحدوده ١ �- ١٤٫٧٠ ١١٬٩٩٢٬٩٢٤ 

 ٣٫٧٧ ٣٬٠٧٤٬٦٤٠ ٢٤صندوق االستثمار المالية لالستثمار  ٢

كة السعوديه للخدمات والتشغيل ٣  ١٫٥٧ ١٬٢٨٠٬٨٩٢ ال��

كة ارامكو السعودية الدارة االستثمار ٤ �- ١٫٣٥ ١٬١٠٤٬١٩٢ 

كة لؤلؤه الخليج للتجاره ٥ �- ١٫٣٢ ١٬٠٨٠٬٠٠٠ 

كة العربيه لتجارة المواد السائبه ٦  ٠٫٨٦ ٧٠١٬٤٠٠ ال��

كاه المحدو  ٧ كه الحاج عبد^ ع7/ رضا و-�  ٠٫٣٨ ٣٠٦٬٠٠٠ دة-�

 ٠٫٢٢ ١٨٢٬٥٥٢ صندوق فالكم لالسهم السعودية ٨

كة مركز الملك عبد^ للدراسات والبحوث ٩ �- ٠٫٣١ ٢٥٢٬٧٠٨ 

كة اوراق الصفا ١٠ �- ٠٫٣٠ ٢٤٤٬٠١٢ 

 ٢٤٫٧٨ ٢٠٬٢١٩٬٣٢٠ المجموع 

 
 

 < حات المساpم?< |mمق 

/ حال ورود أي 
اح أو مالحظة أو استفسار<= srاق  = UVلمعالجتها واإلجابة عليها، وإذا دعت الحاجة  ضابط االتصال بإبالغ االدارة التنفيذية يقوممن المساهم

= -  يتم ابالغ UVمجلس االدارة لعرضها ع7 المجلس لمناقشتها أم.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
  النظرة

قبليةستالم  



 

 

 ٦٩  ٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة

كةالنظرة   المستقبلية لل/.
 
 

 

 
ً
/ مع  تماشيا

=tلتكون  ٢٠٣٠المنبثق عن رؤية المملكة  ٢٠٢٠برنامج التحول الوط
/ المملكة 

 وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي <=
ً
/ منهجا

stقد رسمت الرؤية ال
امات الخاّصة بها، لتكون  = srالتوجهات والسياسات العاّمة للمملكة، واألهداف واالل

ة المستويات لتعزيز اإليرادات غUr النفطية
ّ
ا ع7 كاف

ً
وكنتيجة  المملكة نموذجا رائد

/ تم تنفيذ بعضها بالفعل فمن المتوقع 
stواالجراءات المختلفة الُمعلنة وال Urأن للتداب

كة ات سيسكو  تستمر -� Urمواجهة هذه التغ /
 م. ٢٠١٩وقد تستمر ا0 منتصف عام  م٢٠١٨لعام خالل ا <=

 
 لعا٢٠١٨قع أن يستمر االداء العام القتصاد المملكة لعام من المتو 

ً
، وسيشهد العام التنفيذ الفع7/ لبعض م من حيث األداء االقتصادي٢٠١٧م م مشابها

/ عا�/ المبادرات الحكومية 
/ تم اقرارها <=

stقطاع المياه م ٢٠١٧م و٢٠١٦ال /
/ مشاريع البنية التحتية وبالذات <=

/ تفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة <=
=>

/ تلك المشاريع. م طرح عدد من مشاريع المياه  ٢٠١٨حيث سيشهد عام 
 لتطويرها من قبل القطاع الخاص. وتتوقع سيسكو أن يكون لها دور مثمر <=

 
/ ٢٠١٧مع نهاية العام 

h السعودية <= =gرؤية المملكة لتفعيل مكانة الموا /
h ا0 هيئة مستقلة والذي بدوره سيساهم <= =gم تم تحويل المؤسسة العامة للموا

 المشاركة مع قطاع الخدمات اللوجستية لت
ً
 عالميا

ً
/ هذا المجالصبح المملكة مركزا

/ تطوير <=
h دور أسا¶/ ومهم <= =gوكذلك سيكون للهيئة العامة للموا .

h المملكة وع7 وجه الخصوص ميناء جدة االسال�/ االمر الذي =gاتيجية المستقبلية لجميع موا srكة سيسكو  من شأنه فتح المجال الخطط االس  ل��
 /

 .بمشيئة ^الخطط هذه تحقيق للمشاركة <=
 

/ ع7 قطاع الخدمات اللوجستية بشكل عام zgالمملكة العربية السعودية فان هذا سيكون له أثر ايجا /
ونية <= srمما سيساهم  ومع تطور قطاع التجارة االلك

/ قد تنتج عن ذلك، 
stنمو هذا القطاع وتنوع المجاالت ال /

/ هذا المجال هذا <=
 عوقد شهد السوق تطور فع7/ <=

ً
كة أمازون 7 ذلك ومثاال استحواذ -�

ونية.  srالتجارة االلك /
/ (نون) و (سوق) المتخصصة <=

stك  العالمية ع7 -�
 

كاتها  �- /
= االداء وزيادة االنتاجية <= UVع7 تحس = Urك srكة سيسكو ا0 ال / نفس الوقت التهيئة واالستعداد للفرص  ع7 المدى القريب تس{ -�

القائمة و<=
  تعا0.  المستقبلية المتاحة باذن ^

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادية *  للمخــاطر والشـكوك وفـق عــدة عوامـل اقتصــ
ً
 هـذا القسـم مــن التقريـر السـنوي يتضــمن بيانـات مسـتقبلية تطلعيــه، فمثـل هـذه التوقعــات تخضـع عـادة

كــة سيســكو، قــد يكــون ســببها التطــور الفعــ7/ أو النتــائج  / هــذا وسياســية مختلفــة، وكثــUr منهــا خــارج عــن ســيطرة -�
/ قــد تختلــف عــن التوقعــات المرجــوة <=

stالــ
 .  التقرير


