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كة    معلومات عامة عن الشر
 
 

 : البنوك المتعامل معها  اإلدارة:   مجلس

 
 عامر عبدهللا زينل علي رضا )رئيس المجلس(  
ي )نائب رئيس المجلس(   

 
 عدنان عبدالفتاح صوف

 عبدالعزيز عبد اللطيف جزار   
ي 
 صالح أحمد حفن 

ة حجاب الدورسي   منير
 طالل نارص الدخيل
 احمد محمد الربيعة  

 

 
 بنك الجزيرة 

 البنك األهلي التجاري 
ي 
يطان   البنك السعودي الير

 بنك الرياض 
 

:  المكتب   مراجع الحسابات:  الرئيس 

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

يد    14221صندوق الير
 21424جدة 

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

ي : 
ون   infos@sisco.com.saبريد الكير

 www.sisco.com.saالموقع          :  

 
 يونغ  و ارنست 

 طريق الملك عبدالعزيز، حي الشاط  
   13برج طريق الملك الدور # 

يد    1994صندوق الير
 21441جده 

 المملكة العربية السعودية 
 8400 221 2 966+تلفون:  
 8575 221 2 966+فاكس: 

  
 
كة  كبار المسؤولي   ف  تسجيل األسهم:  : الشر

 
 محمد كمال المدرس      )الرئيس التنفيذي(         

 الشؤون المالية(  رئيس محمود حسير               )
 الشؤون القانونية(  رئيسسليم رضا شيخ             )

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

( مقبول  ي        )مدير الشؤون االدارية والمساهمير 
 عمر عسون 

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

 

 
كة مركز إيداع األوراق المالية   رسر

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

 المملكة العربية السعودية 
 920001919  :تلفون 

 + 966  11 218 9326فاكس :  
ي : 

ون   sdc.is@edaa.com.saبريد الكير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كات  فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشر
ً
امات المستمرة تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية ، خاصة ،   وقواعد طرح األوراق المالية وااللير 

 .إىل ذلك فقد تم مراعاة قوانير  وزارة التجارة واالستثمار وكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة واإلفصاح وباإلضافة
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 الحمد هلل والصالة والسالم عل رسول هللا 
 

كة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(    الموقرون   السادة مساهمي الشر
 

 ..  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد 
 

ي أن أقدم  أعضاء  بالنيابة عن  
اتكم  مجلس اإلدارة، يسعدن  كة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(  التقرير السنويلحض  وحيث أن    .  م2020عام  لل   للشر

ي 
للدورة  أود أن أرحب بزمالئنا أعضاء مجلس اإلدارة    خالل هذا العام،دارة  اإل منذ قبول منصب رئيس مجلس  الكرام  مساهمينا    يكماألوىل إل  هذه هي رسالنر

ة والمتنوعة و  ات المتمير  ي الجديدة والذين هم من أصحاب الخير
 
ي عل ثقة  و   .  م2020  العام  الذين انضموا إلينا ف

  الجديد سوف من أن مجلس اإلدارة  إنن 

كةنجازات  اإل عل   المبنية تحقيق النجاحات  يواصل  . السابقة للشر

 

ي الكبير لمجلس اإلدارة السابق، وال سيما رئيس 
 االستاذ    المجلس السابق  كما أود أن أعرب عن امتنان 

 
   محمد أحمد علي رضا  الذي لعب دورا

 
عل مدار    محوريا

ة     تسعة عشر
 
كة سيسكو لتصبح   عاما ي تشكيل رسر
ي قطاع ف 

كات الوطنية الرائدة ف  ي بناء األسس  ، فقد كانت  ها اتواحدة من الشر
مثابرته وحسمه لهما دور فعال ف 

كة  القوية  والحزن    من دواعي األس لإنه  كما و     . ألعمال الشر
 
امأن نودع ونتذكر ب  أيضا ي عدنان    االستاذ الفاضل  كل تقدير واحير

عل خدمته   عبد الرحمن ميمن 

ي عام  المتفانية كعضو سا 
ي مجلس اإلدارة والذي وافته المنية ف 

 . رحمة واسعة واسكنه فسيح جناتهرحمه هللا ، 2020بق ف 

 

 عاما    2020عام  الكان  لقد  
 
ي مواجهة التداعيات   استثنائيا

ي برزت وشهدتها دول العالم اجمع ف 
 بالتحديات النر

 
 مليئا

 
، عاما

 
 وعالميا

 
  عل جميع األصعدة محليا

وس كورونا المستجد جائحة  واإلقتصادية بالدرجة األوىل لاإلنسانية   ي   فير
توقعات    مع  أثارها وتداعياتها قائمة وممتدة عل معظم دول العالم،  مازالت  والنر

ة اء واإلقتصاديير  تشير إىل استمرار هذه التداعيات والتحديات بصورة متغير ي المستقبل  للخير
 .  القريب لبعض الوقت ف 

 

ي التحديات    هذه  عل الرغم منو 
كة سيسكو ، فقد  وهذا الوضع االستثنان  مة  ظلت رسر امها  ا ودعم  هتجاه حماية موظفي   جدية ب  ملير  عمالئها باإلضافة اىل الير 

، آخذين بعير  االعتبار المحافظة عل حقوق المساهمير    . أصحاب المصلحة الرئيسيير  بتقديم مساهمات مجتمعية أكير

 

ي إال أن  
ي    أشكر وب  هذه المناسبة ال يسعن 

كة  جميع الموظفير  ف  كات التابعة لنا  رسر بكل  واستمروا    الجائحةالذين تغلبوا عل تحديات  و ،  والزميلةسيسكو والشر

ي 
ي خدمة عمالئنا   جهد وتفان 

 . بنجاح نا استمرارية أعمالو ف 

 

 األداء المال  

 

 2020عام  ال  لقد شهد 
 
ا  كبير

 
كاتها    م تقدما كة سيسكو ورسر اىل  التابعةلشر البارزة   عدد من  باإلضافة  المجموعة، حيث  اإلنجازات  التحديات    حققت  ي ظل 

ف 

   السوقية
 
   أداًء تجاريا

 
كة  أقوى  قد أنهينا العام بأعل إيرادات و ف  . قويا ي تاري    خ الشر

انية عمومية ف  ي تعتير مير 
ي  الجيد شهادة عل نموذج أعمالنا    والنر

الذي يعمل ف 

اتيجية رئيسية مثل الموان     وخدمات المياه.  والصناعية، ات اللوجستيةوالخدم، مجاالت إسير

 
كة سيسكو بنسبة  فقد  هذا وهلل الحمد   ي    وبلغ مليون ريال سعودي،    861.6٪ لتصل إىل  27.5ارتفعت اإليرادات التشغيلية لشر

مليون    139.4دخل  الصاف 
كة      . م2019  عن العام٪  173ريال سعودي بزيادة قدرها   ي طي التقرير  وسيتم عرض تفاصيل أكير عن أعمال الشر

ي  ف 
مع تسليط الضوء عل بعض العوامل النر

 كان لها تأثير عل نتائج األعمال. 
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كة   المحفظة االستثمارية للشر
 

ئ ومحط
 
 الحاويات:   اتقطاع الموان

 

   2020عام  الكان  
 
ا كة محطة بوابة البحر األحم  ممير  كة خالل  ت حيث بدأ ،  رلشر ي   الشر

  الجديد مع هيئة الموان   السعودية بتنفيذ عقد االمتياز    الرب  ع الثان 

   30  والذي يمتد لمدة
 
   (، جعلBOT بنظام )عاما

 
كة تلعب دورا    الشر

 
، وبذلك اصبحت   هاما ي

ي دعم وتعزيز اقتصادنا الوطن 
 
لمحطات    المشغل األكير والرئيسي   ف

 مع هذا االنجاز فقد   .  البحر األحمر   الحاويات عل ساحل
 
كةحققت    وتماشيا    الشر

 
   أداًء ماليا

 
ال تعكس بشكل   هذه النتائجن   هذا العام. كما اشير إىل أقياسيا

كةمن قبل    حجم األعمال المتوقعكامل   القادمة  الشر ي السنوات 
 
ي المملكة العربية السعودية    ، حيث ستواصلف

 
كة العمل كبوابة للتجارة ف ن خالل مالشر

ي تطوير ميناء جدة االسالمي مع  ا استثماراته 
 
 . ةي تكامل سلسلة الخدمات اللوجستية والرقمف

 

كة كما تسىع   البحر األحمر   رسر بوابة  ي    محطة 
 
اتيجيةالمرحلة  ف ل  القادمة وفق خططها اإلسير والتوسع  ي    حاتها تكرار نجاللنمو 

 
ميناء جدة  ف تطوير وتشغيل 

اتيجيير   
كائها اإلسير ي اإلسالمي وذلك عل المستوى اإلقليمي والعالمي بدعم من رسر

 رائد.  كمشغل وطن 

 

 : قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية

 

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات "لوج   بوينت"ال  بدأت ي ثما  شر
اتيجية  تجن  ي  ر خططها االسير

ي االستثمار ف 
ي المواقع    أعمالف 

التخزين عالية الجودة ف 

ي تواجهالرئيسية، 
ي ظل التحديات النر

ي المملكةوالنمو الهائل للالتوريد العالمية اإلمداد و سالسل  ف 
ونية ف   .  تجارة اإللكير

 

بمكانة وقيمة جيدة بسبب وجود  ي بوينت  كة لوحر الجودة    وتتمتع رسر الذين    للعمالء  ات نوعيةخدمو بنية تحتية عالية  ى  الكير كات  الشر معهم    أنشأتمن 

اتالستفادة من  مما يخولها من اعالقات ناجحة طويلة   ي بوينتنهدف إىل تحويل  فإننا    جددة.  السوق المت   تغير كة لوحر يك   رسر ي رئيسي    اىل رسر
  خدمات التوفير    ف 

. مالك عوليس مجرد متكاملة الوجستية ل لا  قار صناعي

 

، حيث سينصب    االنفاقأن يزداد  م  2021ومن المتوقع خالل العام   كةالرأسماىلي بشكل كبير   مصادر وتنوي    ع    التنفيذ إنشاء المشاري    ع قيد    رسعةعل    تركير  الشر

ي توسيع نطاق تواجدها  اإليرادات من خالل 
 جديدة.  مناطقف 

 

ي واجهتها صناعة و 
ي مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريدعل الرغم من التحديات النر

وكيماويات العالمية خاصة ف  كة الجب   تمكنت    فقد   اتالبير شر

ي السوق و   من  تالك  السعودية
ي االستجابة لظروف  االستباقية  بسبب اإلجراءات    من النجاحتقديم عام آخر  مكانتها الرائدة ف 

كة ف  ي اتخذتها الشر
ة النر المبارسر

ةالسوق   كة من  فقد    .  المتغير ي تاريخها  ،  بنجاح  يع عمالئها الحاليير  المحافظة عل جمتمكنت الشر
 المحافظة مع  وقامت بتقديم أكير عدد من الخدمات ف 

 . عوامل السالمة واالمان بشكل جيد عل 

 

 المياه:   أنظمةقطاع 

 

ي الوقت الراهن عل الرغم من أن قطاع المياه ال يزال يواجه تحديات  
ة ف  كة سيسكو ،  كبير مة   تزالال    فان رسر اتيجيت   ملير    تواجدها ا طويلة المدى لتعزيز  هتجاه اسير

ي هذا القطاع. 
 ف 

 

كة كنداسةتواصل  حيث   ي    شر
كات خدمات المياهقطاع  الريادتها ف  وعل بعض  عها عل المدن الصناعية بجدة  ي ز المياه وتو فهي تقوم بتحلية  ،  الخاص لشر

ي  
ي تم    بدأت ، حيث  مناطق مختلفةالعمالء الصناعيير  اآلخرين ف 

   انشاؤها محطة التحلية النر
 
ي   مؤخرا
خالل العام  رابغ المرحلة األوىل من التشغيل    مدينة  ف 

كة كنداسة إىل تنمية  كما    .  م2020 ي السنوات القادمة من خالل    أعمالها تخطط رسر
لحصول عل بعض المشاري    ع المستقبلية المطروحة من ضمن خطة اف 

ي  ذات العائد المتمير   خصخصة قطاع المياه  
اكة بير  القطاعير  العام والخاص النر  مع رؤية المملكة    يتم وذلك بالشر

 
  م 2030طرحها من قبل الدولة تماشيا

 
 
ي أعمال التشوايضا

 . المياهأنظمة غيل والصيانة لقطاع المشاركة الفعالة ف 
 

كة حصلت كما    توزي    ع شر
 
ي   أيضا

وع انشاء  الحصول عل من خالل  م2020عام العل نصيبها من النجاح ف  محطة مستقلة لمعالجة مياه الضف الصحي  مشر

ي مدينة الطائف
ة  ب  ف  ة وجير 

كة خالل فير وع (Financial Close)  تحقيق اإلغالق الماىلي حيث قامت الشر تصميم وبناء وتشغيل    عقد   وهو عبارة عن  .  للمشر

وع بنظام )    25( مدته  BOTوصيانة المحطة ومن ثم نقل الملكية للمشر
 
اكة بنسبة  عاما كة كوبرا اإلسبانية.  50  وذلك بالشر يتم االنتهاء  ومن المقرر أن    ٪ مع رسر

ي 
كة كما تمكنت   .  م2022عام  المن   الرابع التشغيل خالل الرب  ع  من عمليات االنشاء والبدء ف  ي مدن صناعية  رسر

ي    جديدة توزي    ع من توسيع نطاق تواجدها ف 
ف 
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كة  ومع بداية االنطالقة الجديدة ل سدير والخرج والمدينة المنورة.   للعمالء  مستوى الخدمات المقدمة    ستعمل عل توسيع وتعزيز نطاق أعمالها وزيادة لشر

ي المملكة 
 
ي جميع المدن الصناعية ف

 
 . ف

 

اتيجية اال  كة  سبر  تجاه القيمة المضافة للشر
 

كة سيسكو باتخاذ    2020  خالل العام اتيجيت قامت رسر كةقاعدة    نميةلت   المدى وذلكا طويلة  هخطوة مهمة نحو إسير  أعل دخلالحالية وتحقيق    أصول الشر

ي    جزء من حصتها من خالل بيع  تم ذلك  منها،  
 
ة ف كة محطة بوابة البحر األحمر المبارسر العامةصن اىل    رسر كة كوسكو شيبينج بورت    دوق االستثمارات  ورسر

 ليميتد. 

 

اتيجية طويلة األجل إىل    هذه   من المتوقع أن تضيف و  كة كوسكو شيبينج بورت ليميتد قيمة اسير اكة مع صندوق االستثمارات العامة ورسر كة محطة الشر رسر

: بوابة البحر األحمر   ، عل النحو التاىلي

 

اكة صندوق االستثمارات العامة   - ي العالم، فانه يهدف  بالنسبة اىل رسر
 
وهو الصندوق السيادي لحكومة المملكة ومن اكير الصناديق اإلستثمارية ف

كات تعزيز ودعم اىل    باعتبارها من الشر
 
 وعالميا

 
ي النمو والتوسع إقليميا

 
كة وخططها ف ي مجالها. الوطنية أعمال الشر

 
 الرائدة ف

اكة  و  - اىل رسر ليميتد بالنسبة  بورت  شيبينج  كة كوسكو  تعتير  وال   رسر ي 
عالمي  نر ي  اتيحر اسير اللوجستية، رئيسي  و العب  والخدمات  الموان    قطاع  ي 

 
ف

اكة ات  فستحقق هذه الشر  زيادة ورفع حجم المعامالت الخاصة بالشحن  فنية  ال  جلب المزيد من الخير
 
كة محطة بوابة البحر األحمر  وأيضا لشر

كة مع ما يسم مباد ي مجال المسافنة و ربط اعمال الشر
 (. One Belt One Roadرة الحزام والطريق )بالذات ف 

 

كة    صندوق االستثمارات العامةكإن جذب مستثمرين بارزين   كة بوابة البحر األحمر    كوسكو شيبينج بورت ليميتد ورسر ي رسر
القوة  هو شهادة عل  لإلستثمار ف 

كات سيسكو باإلضافة اىل تمير   و االقتصادية واإلستثمارية وأنظمة الح  ي رسر
كةكمة المتبعة ف  ي حققتها الشر

من    خالل السنوات السابقة  ونجاح االنجازات النر

 .  الدؤوبخالل العمل الجماعي  

 

كة محطة بوابة البحر األحمر أن هذه الصفقة لن تعزز مكانة  كما   ي  كمشغل موان      رسر
بل ستسلط الضوء    ،حسبو دوىلي  القليمي و عل المستوى اإلرئيسي  وطن 

 
 
المالية لبعض    أيضا القيمة  كة سيسكو.     األساسية  األصولعل  كة  الصفقة  هذه  كما ستمكن  لشر توفير عوائد    ةالمتمثل  أهدافها سيسكو من تحقيق  رسر ي 

ف 

 . من االستثمارات مستدامة طويلة األجل لمساهميها من خالل محفظة متوازنة ومتنوعة

 

كة سيسكو توحيد القوائم المالية، كة ة نظر محاسبيةمن وجه  وسوف تواصل رسر ي الشر
كة محطة بوابة البحر األحمر من خالل حصتها المتبقية ف  مما    ، لشر

ي السنوات القادمة. س
 يخلق قيمة طويلة األجل للمساهمير  ف 

 
 االستدامة 

 
وس كورونا   ومع استمرار وجود  فإ جائحة فير  ،( البيئية واالجتماعية والحوكمة  القضايا  أكير  ESGن  اآلن  أي وقت مض  ( أصبحت  ومن محض    أهمية من 

واالستثمارات،   المصلحة  أصحاب  من  كة كونها  الشر عل  تقع  ي 
النر البيئية المسؤولية  بالحوكمة  الخاصة  اتيجيتنا  إسير تطوير  عل  باستمرار  نعمل  فإننا 

كير  عل االستدامة واستمرارية األعمال 
ي واالجتماعية والمؤسسية لضمان الير

كات سيسكو  ف   المستقبلية.  ستثماراتواال مجموعة رسر

 

كات   كير  عل بناء قوة عاملة وفرق إدارة قوية ومتنوعة   المجموعة عالوة عل ذلك، ستواصل رسر
جديدة للشباب  عمل  إىل تمكير  وخلق فرص    تسهم وتؤدي   الير

ي أدوار مختلفة. و  للمرأة السعوديةالسعودي، وتمثيل أكير 
 ف 
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 التطلعات المستقبلية 
 

كاتها  كة سيسكو ورسر    التابعةحققت رسر
 
   تقدما

 
ي ظل األصعدةهذا العام عل العديد من   ملموسا

 
ي ظل جائحة   التحديات  ف

 
ي نمر بها ويمر بها العالم اجمع ف

النر

ي العام المقبل  عل الرغمو   .  كورونا 
 
ي تفيد باستمرار بعض هذه التحديات ف

ي   من التوقعات النر
اتيجية النر كة  إال أن الخطوات االسير عام  الخالل    اتخذتها الشر

  القصير من تقديم أداء مرن عل المدى   ستمكنها بإذن هللا م2020
 
ي السوقاالستفادة من الفرص  وأيضا

 
 والطويل. عل المدى المتوسط   المتاحة ف

 

قدم عل ال
ُ
ي أن  بإذن هللا  سنستمر  و   ،من التفاؤل  عاليةبدرجة    2021عام  اننا ن

 
    لنا كون  ي ف

 
 لدورا

ً
البنية التحتية وتطوير  لتنوي    ع الصناعي وبناء  ا  ودعم  تمكير  فعاال

ي الوطنية 
 . 2030بما يتماسر مع أهداف رؤية  وتعزيز القطاع اللوجسنر

 

كة عل وجه الخصوص اىل:    وتخطط الشر

كات  .1   المجموعةدعم رسر
 
ي توسيع أعمالها محليا

 
   ف

 
ي ذلك التوسع الدوىلي ل  ودوليا

 
كة محطة بوابة ا ، بما ف  . لبحر األحمر شر

ي المملكةالحصول عل النمو من خالل   زيادة .2
ي من شأنها أن   عل الصعيد االقليمي و ، فرص اندماج واستحواذ جذابة ف 

ي  والنر تعزز نمو األعمال وتلنر

كة ة للشر  . معايير االستثمار مع وجود القدرة التنافسية الممير 

ي تنفيذ خطة أعمالنا  .3
 ضمان التخصيص األمثل لرأس المال. أفضل ممارسات الحوكمة لو االستمرار ف 

 

  
 
كة   أود أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان لمساهمي ختاما ي مجلس  م،  2020عل دعمهم المستمر خالل عام    الكرام   سيسكو   رسر

ي ف 
كما أود أن أشكر زمالن 

امهم   ي ضمان استمرار الكبير اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية لتفانيهم والير 
 واعمالها.  استقرار ونمو المجموعةو  يةف 

 

 ،، وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير 

 
 

 أخوكم 
 
 عل  رضا  عامر عبد هللا

 رئيس مجلس اإلدارة 
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كة خالل العام  م 2020أداء الشر  
 

  

ات األداء ل   عاملمؤشر
2020 

 توزيعات أرباح  

676

862 *

المبيعات وإيرادات األعمال

ريالمليون862

+27,5%

93

256

2019 2020

الدخل التشغيلي 

0.6
0.8

2019 2020

توزيعات أرباح السهم الواحد

ريال للسهم الواحد0.8

+33.3%

0.62

1.71

2019 2020

ربحية السهم

51

139

2019 2020

ي الرب  ح
 
صاف

مليون ريال139

+173.8%

 مليون ريال 256
 
+174.3 ٪    

 ريال للسهم الواحد  1.71
 +175.8 ٪ 

 مليون ريال سعودي.   159البالغة  و ة غير التشغيلية ي يرادات المحاسباإل  عل   مل اإليراداتت * ال تش
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  عن األداءنظرة عامة 
( –)ريال سعودي    بالماليير 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

691

562

565

676

862 *

2016

2017

2018

2019

2020

المبيعات وإيرادات األعمال

90

59

47

51

139

2016

2017

2018

2019

2020

ي الدخل
 
صاف

310

260

271

290

530

2016

2017

2018

2019

2020

ائب  األرباح قبل الفوائد والض 
واالستهالك واإلطفاء

1013

930

885

1599

2644

2016

2017

2018

2019

2020

(نهاية العام)القيمة السوقية 

 مليون ريال سعودي  159ة غير التشغيلية البالغة ي يرادات المحاسباإل  عل   مل اإليراداتت * ال تش

1,008

1,067

1,088

1,091

1,175

2016

2017

2018

2019

2020

حقوق المساهمير  

14.9

11.4

10.8

19.6

32.4

2016

2017

2018

2019

2020

(نهاية العام)سعر السهم 
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كة    تحليل اقتصادي ألعمال الشر
 

 
 
   سجلت سيسكو نموا

 
كة  حققتحيث    ،م2020عام  ال خالل    إيجابيا   عل   مل اإليراداتت ال تش)   مليون ريال سعودي   862قدره  بمبلغ    تشغيلية  إيرادات  الشر

ي الدخل بلغ  و ، م2019عن العام السابق    ٪27  قدرها  وبنسبة زيادة (   مليون ريال سعودي 159ة غير التشغيلية البالغة  ي يرادات المحاسباإل 
 
  139,4  مبلغصاف

كة أعل   .  عن العام السابق  ٪173 وبنسبة زيادةمليون ريال سعودي   ي تاريخها  نتائج لاليرادات عل  حققت الشر
 
لهذا  الرئيسي    السبب  يعود  حيثاإلطالق ف

ي ميناء جدة االسالمي 
 
  . ٪67حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة النمو اىل تحسن نتائج قطاع الموان   بسبب االستحواذ عل المحطة الشمالية ف

 
  م: 2019العام   ومقارنتها مع  م2020العام  تحليل موجز لنتائجالجدول التال  يعرض 

 

 التغب   2019 2020 ريال سعودي/بالماليي   
نسبة  
 التغب  
% 

 التوضيح 

 التشغيل  ايرادات
 

 أعمال االنشاء  ايرادات

862 
 
159 

676 
 
- 

186 
 
159 

28 ٪ 
 

100% 

الموان    يعزى نمو اإليرادات بشكل رئيسي إىل زيادة إيرادات قطاع  
حجم    180بمقدار   زيادة  اىل  باالضافة  سعودي  ريال  مليون 

مليون   159التعامالت. كما تضمنت هذه اإليرادات زيادة بمبلغ 
 ريال سعودي خاص بايرادات محاسبية. 

  % 51 345 676 1.021 مجموع االيرادات 

 ٪ 5.3 (22) (416) (438) تكاليف اإليرادات 

ي  ارتفعت تكلفة اإليرادات بسبب  
ي مصاريف التشغيل ف 

الزيادة ف 
بالموظفير    المتعلقة  االدارية  التكاليف  بسبب  الموان    قطاع 
الشمالية   المحطة  باالستحواذ عل  الخاصة  االهالك  وتكاليف 
الجديد. تشمل   االمتياز  بموجب عقد  االسالمي  ميناء جدة  ي 

ف 
البالغة   محاسبية    181الزيادة  تكلفة  سعودي  ريال  مليون 
اضية قدره  مليون ريال سعودي.  159ا  افير

  % 100 (159) - (159) أعمال اإلنشاء  تكلفة

  ٪ 44 (181) (416) (597) إجمال  التكلفة 

  % 63 164 260 424  اجمال  الرب  ح 

،   مرصوفات بيع وتوزي    ع
 ومرصوفات عمومية وادارية  

(168) (167) (1) 1 %  

   % 175 163 93 256  الدخل التشغيل  

 ٪ 183 (86) (47) (133)  التمويلتكاليف  

الثابتة   الرسوم  رسملة  إىل  التمويل  رسوم  ي 
ف  الزيادة  تعود 

ة اإللزامية الخاصة بعقد امتياز قطاع الموان   الجديد.   والمتغير
المالية   الرسوم  انخفاض  خالل  من  الزيادة  هذه  تعويض  تم 

بمبلغ   ي  الخارحر الدين  بتمويل  ريال سعودي    9الخاصة  مليون 
( للتقارير  9المحققة من تطبيق المعيار الدوىلي رقم )   والمكاسب

بمبلغ   بزيادة    31.9المالية  والخاص  سعودي  ريال  مليون 
 . ي قطاع الموان  

 تسهيالت عقد اإلجارة ف 

كة من نتائج   حصة الشر
كات الزميلة   الشر

22 27 (5) -19 ٪ 
كة   كة توزي    ع ورسر ي نتائج رسر

خدمات المياه والبيئة االنخفاض ف 
كة الجير تالكي السعوديةالسعودية  

 .مع تحسن نتائج رسر

 ٪ 700 77 11 88  ايرادات اخرى 
تكلفة   مخصص  عكس  بسبب  االخرى  االيرادات  ي 

ف  االرتفاع 
تعد   لم  سابقة  امات  بالير  خاصة  ومبالغ  األصول  استبدال 

 مستحقة. 

يبة الدخلالزكاة      ٪ 167 (10) (6) (16)  وض 

  الرب  ح للسنة
 
   % 178 139 78 217  صاف

 ٪ 189 (51) (27) (78)  حقوق االقلية
ي  
ي الحصص الغير مسيطرة متوافقة مع التغير ف 

ات ف  التغيير
كات التابعة.  ي الشر

 الحصص الغير مسيطرة ف 

  الرب  ح العائد عل  
 
صاف

كة األم   الشر
 
  المساهمي   ف

139 51 88 173 %   
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   قطاعات 
 األعمال 
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 قطاعات األعمال 

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

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

 
ي مكانة تنافسية جيدة تمكنها من االستفادة من    ،ف

 
كة ف ي القطاعات وضع الشر

 
وهذا التنوع ف

ي الفرص االس
 
اتها ف  تثمارية المستقبلية بطريقة فعالة. خير

 
 

  

ئ   قطاع الموان 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
كة البحر األحمر لتطوير   - رسر

 الموان   
 

كة محطة بوابة البحر   - رسر
 األحمر

 

 
قطاع الخدمات  

  اللوجستية والصناعية
 

 
 
 
 
 
 

 
 

كة السعودية لتنمية   - الشر
 التجارة والصادرات 

 

كة تشغيل الخدمات   - رسر
 المساندة

كة الجير   -    تالكي السعودية رسر

 

 
 قطاع أنظمة   

  المياه 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

كة كنداسة لخدمات المياه -  رسر
 

كة الدولية لتوزي    ع المياه   -  الشر
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كات التابعة   الشر
 

ة بنسبة أكير من   ة أو غير مبارسر ي تمتلك فيها سيسكو حصة مبارسر
كات النر كات التابعة هي تلك الشر ي إدارة  ، أو من  ٪50الشر

 
خالل قدرة سيسكو عل التأثير ف

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

الدولة محل  
 التأسيس 

كة ونشاطها  رأس المال  نسبة الملكية  مقرها الرئيس    اسم الشر

 %53 جدة السعودية 
333   

 مليون ري ال 

 
ئ )مساهمة  

 
كة البحر األحمر لتطوير الموان  مقفلة(شر

 
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها  

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

 
الضف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار ف

 .األنشطة السابقة

 ٪ 21.2 جدة السعودية 
555   

 مليون ري ال 

 
كة محطة بوابة البحر األحمر    شر

 
تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها  

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

ي جميع  الضف الصحي وأعمال الحفر والردم 
واإلستثمار ف 

 .األنشطة السابقة

 ٪ 76 جدة السعودية 
140   

 مليون ري ال 

 
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات   الشر

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

المستودعات وإعادة التغليف  والتصدير وإعادة التصدير وتوفير 
ي الساحات المفتوحة أو  

والتعبئة والتجميع للبضائع ف 
 .المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها ومناولتها

 ٪ 65 جدة السعودية 
77 

 مليون ري ال  

 
كة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مقفلة(  شر

 
ي بناء وتشغيل محطات  

كة بشكل رئيسي ف  يتمثل نشاط الشر
تحلية المياه المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما  

 .يتعلق بمشاري    ع المياه

 ٪ 97 جدة السعودية 
15 

 مليون ري ال  

كة تشغيل الخدمات المساندة   شر
 

ي المدن الصناعية والمناطق  
تشغيل مشاري    ع الخدمات ف 

ي محطات الوقود وصيانة السيارات  
اللوجستية والمتمثلة ف 

والخدمات المساندة للموان   وتجارة األجهزة والمعدات واآلالت  
 الصناعية وقطع الغيار. 
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كات الزميلة   الشر
 

 
ي تمتلك فيها سيسكو حصة  

كات النر كات الزميلة هي تلك الشر كائها اآلخرين، وال يتم توحيد قوائمها    ٪ 50الشر اك مع رسر أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها باالشير
.   المالية ي

 
بالصاف الملكية  حقوق  بطريقة  عنها  محاسب  زميلة  كات  رسر نتائج  ي 

 
ف كة  الشر حصة  بند  تحت  المالية  نتائجها  إدراج  ويتم  سيسكو  قوائم  ي 

 
 ف

 
 

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

 ٪ 50 جدة السعودية 
146   

 مليون ري ال 

 
كة الدولية لتوزي    ع المياه   الشر

 
مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري  

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

ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري  
 .بأنواعهاوتشغيل شبكات المياه  

 

 ٪ 33.33 الجبيل السعودية 
21   

 مليون ري ال 

 
كة الجب  تالك  السعودية المحدودة

 شر
 

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة  
المستودعات والخدمات اللوجستية لقطاع  

وكيماويات للمواد الصلبة والسائلة  .البير
 

 
 استثمارات اخرى: 

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

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

.  213,3)البحرين( والبالغ   مليون دوالر أمريكي
 

كة كنداسة لخدمات المياه ما نسبته   - كة خدمات المياه والبيئة السعودية.   ٪49تمتلك رسر  من رأس مال رسر
 

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة  تمتلك - كة  من ٪25 ما نسبتهالشر  اس ايه فادوز. زينمنت  رسر
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كات التابعة والزميلة   عرض أعمال الشر
 

كة ئ  لتطوير  األحمر  البحر  شر
 
    )مساهمة مقفلة( الموان

 
 

 

 
 
 

 
 

كة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة   شر

 انشئت عام  م 2007

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة جده، السعودية   المقر الرئيس للشر

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات  
 للحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم

كة   نشاط الشر

 المال رأس   مليون ريال  555,207

  1.000سهم قيمة السهم   555,207
 ريال 

 عدد األسهم 

 التأثب  عل أعمال سيسكو: 

 إيرادات  ٪ 82.6

 اجمال  الموجودات  ٪ 80.2

  االرباح   ٪ 86.7
 
 صاف

 

كاء   عدد األسهم  الشر
نسب  
 الملكية 

% 

كة البحر األحمر لتطوير   شر
ئ   الموان 

333,125 60 % 

 % 21.2 117,704 سيسكو 

  
 % 8.0 44,416 آيالند القابضة سيتر

 % 6.8 37,754 زينل للصناعات 

 % 4.0 22,208 لوج   بوينت 

 % 100 555,207 المجموع 
 

 
  

 
 

 انشئت عام  م   2009

كة مساهمة مقفلة   نوع الشر

كة جده، السعودية   المقر الرئيس للشر

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة  
محطات للحاويات وكذلك أعمال  

 الحفر والردم 
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  333,125

 عدد األسهم  ريال  10قيمة السهم   33.312.500

 : التأثب  عل أعمال سيسكو 

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

كة محطة بوابة البحر األحمر ي رسر
  االستثمار ف 

كاء   عدد األسهم  الشر
نسب 
 الملكية

% 

 ٪ 53 17,655,625 سيسكو 

  آيالند القابضة 
 ٪ 20 6,662,500 سيتر

 ٪ 16 5,330,000 زينل للصناعات 

 ٪ 10 3,331,250 لوج   بوينت 

 ٪ 1 333,125 زينل للصيانة 

 % 100 33,312,500 المجموع 
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 تحليل االعمال: 

 
ي نمو الناتج اإلجماىلي المحلي خالل عام  

 
 ف
 
،    410م بمعدل  2020شهدت المملكة انخفاضا ي

بشكل رئيسي  هذا االنخفاض    ويعود نقطة مقارنة بالعام الماض 
ي 
وس كورونا المستجد والنر ي فير

ول، ا   ذلك   اضافة اىل السياحة.  قطاع  أثرت عل القطاع النفطي والغير نفطي مثل    اىل األثار الناجمة من تفسر نخفاض انتاج البير
يبة القيمة المضافة، وضعف سوق العمل و   المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء  عل الناتج االقتصادي.   مما أثر إىل انخفاض االستهالك   أدىارتفاع رص 
 

ي تمت مناولتها خالل العام  
ي المملكة حواىلي  2020بلغ إجماىلي عدد الحاويات النر

 
    9.3م بواسطة محطات الحاويات الرئيسية ف

ً
مليون حاوية قياسية، مسجال

 
 
الحاويات الصادرة  زاد حجم  كما    .  ٪8دة حجم حاويات المسافنة بنسبة  يعود هذا النمو بشكل رئيسي اىل زيا .  السابقالعام  ب  مقارنة  ٪4بنسبة    بذلك نموا
اد  ٪1بنسبة    والواردة ي ، مع بقاء االستير

ي حير  زاد حجم حاويات التصدير بنسبة  عند مستويات مماثلة للعام الماض 
 
تمثل نسبة حاويات المسافنة     . ٪2، ف

. حجم من اجماىلي  42٪ ي
ي المملكة وهي نسبة مماثلة للعام الماض 

 
 الحاويات ف

 

ي ميناء جدة اإلسالمي وميناء الملك عبد هللا   الحاوياتارتفع إجماىلي عدد 
 
ي العام   1.38 ليصل اىل المستوردة ف

 
وبارتفاع نسبته    م2020مليون حاوية قياسية ف

    و أالمعبأة  سواء  .  أما بالنسبة لعدد الحاويات المصدرة )3٪
 
 ارتفاعا

 
ي   1.39إىل    يصلالفارغة( شهدت أيضا

 
وبارتفاع    م2020العام    مليون حاوية قياسية ف

 بنسبة    .  ٪3نسبته  
 
 ملحوظا

 
ي    بسبب توحيد   ٪9وسجلت حاويات المسافنة ارتفاعا

 
البحر  و منطقة الخليج    خطوطخطوط الشحن الرئيسية وإعادة العمل ف

 . األحمر 
 

ي المناولة بلغ إجماىلي حجم الحاويات 
 
ي ميناء جدة اإلسالمي ف

 
  4.6 حواىلي   م2020عام الف

رئيسي  هذا النمو بشكل  يعود    .  م2019عام  ال٪ عن    6بنسبة  وزيادة    حاوية قياسيةمليون  
 ٪ عن العام السابق.   12 اىل زيادة عمليات شحن المسافنة بنسبة

 
ي ميناء جدة اإلسالمي من 

كة محطة بوابة البحر األحمر ف    ٪ 44ارتفعت الحصة السوقية لشر
ي  
ي    ٪58اىل  لتصل  م  2019عام  الف 

ارتفع حجم الحاويات الصادرة  كذلك    م.  2020عام  الف 
الحاويات  مع زيادة حجم  وذلك    ةمليون حاوية قياسي 1.2إىل    لتصل  ٪23والواردة بنسبة  

الواردة  ٪24بنسبة    الصادرة الحاويات  وارتفع حجم حاويات      ٪. 21بنسبة    وزيادة حجم 
كة نمو إجماىلي    مليون حاوية قياسية.  1.4إىل  ليصل  ٪51المسافنة بنسبة 

كما سجلت الشر
 قاعدة عمالئها.  المحافظة عل  باإلضافة إىل ٪36نسبته 

 
كة خالل العام  : م 2020  بعض انجازات الشر

 

الشمالية    خالل - المحطة  عل  كة  الشر استحوذت  ابريل  ي شهر 
اإلسالمي    ف  جدة  ميناء 

ي شهر نوفمير  ة من المعدات ا اول دفع  واستقبلت وبدأت بأعمال التوسعة  
  2.5إىل زيادة الطاقة االستيعابية للمحطة من    ىأد  الذيم  2020لجديدة ف 

 مليون حاوية قياسية.  4.8مليون حاوية قياسية إىل 
 شهر ابريل  خالل -

 
كةال بدأت    أيضا ي التعامل مع السفن الخاصة ب  شر

 . سي ام ايه جيدكس خدمة الجديدةالف 
 من ادارة  -

 
ي  وحرصا

كة محطة بوابة البحر األحمر عل زيادة حصتها السوقية بدأت بعمل العديد من المبادرات لتحسير  تجربة العمالء ووالؤهم والنر رسر
تهتم بالمستوردين والتجار المحليير  لزيادة حصة المحطة السوقية، وذلك من خالل 

، وزيادة االجتماعات،   ي
وخدمة من الباب  تطبيق نظام إدارة العالقات، واالتصال الهاتف 

ونية    . إىل الباب، والبوابة اإللكير
 

ي سجلت خالل العام   قياسيةالرقام بعض اال
 : النر

 

كةسجلت   -  بمناولة    الشر
 
 قياسيا

 
مليون حاوية    1.9مليون حاوية قياسية مقارنة ب     2.6رقما

ي 
ي المملكة. و ، م2019العام قياسية ف 

 بذلك تصبح أكير محطة حاويات ف 
كةاستقبلت   - ي سنة واحدة  سفينة وهو أعل عدد سفن تستقبله ا  1,087  الشر

لمحطة ف 
 العمليات.  ء منذ بد 

من    خالل - أكير  مناولة  تم  أغسطس  قياسية،    264,000شهر  سجلت حاوية    حيث 
ي المملكة. 

 المحطة بذلك أعل معدل مناولة حاويات ف 
ي استقبلتها المحطة بنسبة  -

سفينة  310إىل   ليصل  ٪37ارتفع عدد السفن العمالقة النر
ي  سفينة  226مقابل  

 . م2019عام  الف 
 

ي السنوات القادمة  
ماضية حيث أن خطوط الشحن  من المتوقع زيادة أعداد السفن العمالقة ف 

قية إىل  ي الير
ي لها اتصال بميناءف 

 . االسالمي  جدة هذه الخدمة والنر
 

37% 32% 37% 44%
58%

63% 68% 63% 56%
42%

2016 2017 2018 2019 2020

الحصة السوقية لمحطة بوابة البحر األحمر

محطة بوابة البحر األحمر أخرى

462 335 420 504 609

505
362 383

481
598

630

652
762

956

1432

2016 2017 2018 2019 2020

حاويات محطة بوابة البحر األحمر

اد اإلستير التصدير المسافنة
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كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )لوج   بوينت(   الشر

 
  

 أنشئت عام  م 1999

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة جده، السعودية   المقر الرئيس للشر

وع منطقة االيداع   إدارة وتشغيل مشر
وإعادة التصدير المقام عل األرض  
 .  المستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي

كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  140

ريال  1.000قيمة السهم     140،000
 سعودي 

 عدد األسهم 

 : التأثب  عل أعمال سيسكو 

 إيرادات  ٪ 4.6

 اجمال  الموجودات  ٪ 10.7

  االرباح   ٪ 0.1
 
 صاف

 

كاء   عدد األسهم  الشر
 نسب الملكية 

% 

 ٪ 76 106،400 سيسكو 

 ٪ 24 33،600 زينل للصناعات 

 % 100 140,000 المجموع 
 

 
 

 تحليل األعمال: 
 

   2020عام  ال كان  
 
كةبالتحديات    مليئا ي بوينت بسبب    لشر وس كورونا المستجد  جائحة  لوحر ي فير

 ف 
 
ا  كبير

ً
ي المملكة    ماطأن  الذي أظهر تحوأل

الطلب واإلنفاق ف 
 العربية السعودية. 

 
ي توفير  العديد من  شهدت  

كات اضطرابات ف  كة  نجحت  كافية لتمويل أعمالها وخدمة عمالئها.  النقدية  التدفقات  الالشر ي بوينت    رسر ي تقديم خدمات  لوحر
ف 

 و الشحن العابر  مثل خدماتخصصة ت ملوجستية 
 
. المحافظة عل تمكنت من  أيضا  عمالئها الرئيسيير 

 
 المستودعات 

 
ي منطقة اإليداع وإعادة التصدير ثابتة وظل الطلب عل المستودعات مرتفعا

وس  تأثير جائحة  بسبب    : بقيت نسبة اإلشغال بالمستودعات ف  فير
ي تواجهكورونا المستجد  

ي ظل القيود النر
 وبما أن    العالمية.    اتالتوريد   سلسلة  ف 

 
ي تبحث عن حلول فعالة لخدمة عمالئها تجد دائما

كات النر عروض    الشر
، وبسببمن المتوقع أن يظل الطلب عل المستودعات    لتلبية احتياجات عمالئها.    مناسبالتخزين خيار  

 
ي   النمو الهائل  مرتفعا

ونية    ف  قطاع التجارة اإللكير
كة اىلست .   لمواكبةزيادة قدرتها عل التخزين  ىع الشر  هذا القطاع المتنامي
 

ي الطلب عل الساحات المفتوحة خالل    الساحات المفتوحة: 
ي    عام.  الاستمر االنخفاض ف 

يبة القيمة المضافةحيث أن الزيادة ف  بشكل    أثرت ٪  15إىل   رص 
ي ضوء    قطاع أعاد  . شكل كبير ب كبير عل قطاع السيارات وهو القطاع الذي يشغل الساحات المفتوحة  

اد والمخزون ف  اتيجيات االستير
ي اسير

السيارات النظر ف 
يبة القيمة المضافة وتأثير   وس كورونا زيادة رص  .   جائحة فير كل كبير بسبب الضغوط االقتصادية  مشاري    ع البناء بش  تأثرت  اضافة اىل ذلك    عل االقتصاد المحلي

ي تأثرت بشكل مبارسر بالقيود  
   .  بالجائحةالخاصة  عل المستهلكير  والنر

 
كة عل زيادة استخدام الساحات المفتوحة.    وقد أثر ذلك أيضا ومع    عل قدرة الشر

كة بعض  ذلك، فقد شهدت ا ي الرب  ع ال   التحسنلشر
ة األجل مع    ات المربحةالتعاقدالحصول عل  عام من خالل  المن    رابعف  لسيارات  ا  ي مستورداحد  قصير

 . العمالء العالميير    بعضو 
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كة تشغيل الخدمات المساندة    شر
 

كاء   عدد األسهم  الشر
 نسب الملكية 

% 

 ٪ 97 14,550 سيسكو 

 ٪ 3 450 لوج   بوينت 

 % 100 15,000 المجموع 

 
 
 

   م   2004
 
 أنشئت ف

كة محدودة ذات مسؤولية   نوع الشر

كة جده، الرياض، السعودية   المقر الرئيس للشر

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

 السيارات. 

كة  نشاط  الشر

 رأس المال  مليون ري ال  15 

ريال   1000 قيمة السهم   15,000
 سعودي 

 عدد األسهم 

 سيسكو:  أعمال  عل التأثب  

 إيرادات  ٪ 3.7

 اجمال  الموجودات  ٪ 1.07

  االرباح ٪ 7.6
 
 صاف

 

 
 تحليل األعمال: 

 
كة   ي تحمل العالمة التجارية    اسناد قامت رسر

كة   إىل تصدير  خدمات خاص لمناطق البتصميم وتقديم مفهوم  (  لوج   بوينت للخدمات )النر السعودية    أرامكو   رسر
كة  خطة  تتمثل    .  عام الوالذي تم إطالقه بنجاح خالل   ي توسيع نطاق  الشر

كة  لتشمل قطاعات متعددة ووضعالمقدمة   عروضالف  ي بوينت    رسر يك  لوحر كشر
ي المنطقة

 . رئيسي لحلول الخدمات اللوجستية ف 
 

كةنجحت    هذا وقد  ي بوينت للخدمات اسناد ) رسر ي تقديم حلول م  (لوحر
 . 2020عام الخالل  للعمالء خصصة ت ف 

 
ي 
كات النر كة بتقديم حلول    ،تهتم بشعة أوقات عبور السلع القابلة للتلف   تم استهداف الشر خدمات من البحر اىل  متعددة الوسائط مثل  حيث قامت الشر

ي بوينت      نب حركات العبور عير الحدود. ا إىل ج   ومن الجو اىل البحر   الجو  العالمية المشهورة مثل  للخدمات  عملت لوحر اللوجستية  كات الخدمات  مع رسر
Maersk  و   CEVA  ي بير  ميناء جدة والكويت مما أدى إىل تقليل الوقت الالزم -النقل البحري  لتقديم خدمات    أيام 9للنقل الير

 
تم  وبفضل هللا تعاىل   تقريبا

 . هذه الخدمة بنجاح  اتمام
 

كةخدمات  التلفر عروض   ي بوينت للخدمات والخاصة بالسلع  المقدمة من رسر  واجا  ر االستهالكية    لوحر
 
ي السوق.    جيدا
كة    حصلت وقد    ف  اعجاب    علالشر

ي السوق
كير  عل تطوير  العمالء لهذه العروض ف 

ي   ه وستواصل الير
 . م2021عام  البشكل أكير ف 

 
العام بنجاح حيثإعادة تصدير السيارات    تمت تفريغ   هذا  التصدير  و   ها تم  اإليداع وإعادة  ي حاويات منطقة 

ثمنقلها ف   إعادة تصديرها إىل وجهاتها.   ومن 
 
ي الوقت المناسبالمعلومات  فان الحصول عل  التشغيلية،  من الناحية  و  

وري  ف    استخدام كيفية ل  بنفس القدر من األهمية  أيضا   ليس فقط للتنفيذ ولكن  رص 
كير  الرئيسي    كان  لكلذ  ،المتاحة  الموارد 

ي التشغيلالير
ي    ف 

ي بوينت ف    م2020عام  اللخدمات لوحر
 
والبيانات    ومعلومات الشحناتلتخطيط  ا ات  لعملي   مخصصا

ي توفر   معلوماتلدمج وذلك   المهمة
 . end to end خدمةالتنفيذ عير المنصات التشغيلية النر
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كة الجب  تالك  السعودية
 المحدودة شر

 

كاء   عدد األسهم  الشر
 الملكية نسب  

% 

 % 33.3 7,033 سيسكو 

 % 33.3 7,033 الفرد تالك  

 )  % 26.7 5,627 ازميل )مجموعة الجب 

 % 6.7 1,406 عبد اللطيف مجاهد 

 % 100 21,099 المجموع 

 
 
 
 

   م   2004
 
 أنشئت ف

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة الجبيل، السعودية   المقر الرئيس للشر

وتخزين   وتغليف  وتوزي    ع  التعبئة  ومناولة 
والمواد   وكيماوية  البير والمنتجات  المواد 

 الخطرة 
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ري ال  21,099 

 عدد األسهم  ريال سعودي  1.000قيمة السهم 21,099 

 التأثب  عل أعمال سيسكو: 

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

ي نتائج األعمال. 
 من صاف 

 إيرادات  مليون ريال  260.7

 اجمال  الموجودات  مليون ريال  201.1

  االرباح مليون ريال  40.1
 
 صاف

 

 
 

 تحليل األعمال: 
وس  االقتصادية  لتحديات  عل الرغم من ا  ي فير

   م2020عام  ال ، كان  كورونا المستجد وتفسر
 
كة الجير تالكي   جيدا

كة    تمكنت  السعودية حيث  لنمو رسر من  الشر
 الحصول جميع مشاريعها الحالية  عل  المحافظة

 
 .  ة اضافيةجديد ري    عمشاعل  وأيضا

 
ي المملكة    مناولةبلغ حجم  

كة ف  كة    مليون طن من المنتجات الكيماوية.    18أكير من    خالل العام الشر  بأن الشر
 
ي الوق تدير  علما

   16  ت الحاىلي ف 
 
وعا ي    مشر
ف 

 المملكة العربية السعودية.  
 

وس كورونا   تأثير وبسبب ال وكيماويات.   م2020عام  العل العمليات خالل النصف األول من    الكبير لجائحة فير ي قطاع البير
  تأثر الطلب بسبب االنخفاض ف 

ي المملكة    فة إىل ذلكباإلضا
ي بعض المشاري    ع عل المدى القصير بسبب إجراءات اإلغالق الصارمة ف 

ي قيدت حركة األشخاص والبضائع. و تأثر العمل ف 
   النر

كة  اتخذت من هذا التأثير  وللحد  ي التشغيل  الشر
ي ذلك إنشاء مرافق خاصة لموظف 

 ليات. ضمان استمرارية العملالعديد من التدابير االستباقية والوقائية بما ف 
 

كة عل    حصلت  عل الرغم من ظروف السوق الصعبة  ي القوىزيادة    والذي يتطلب عام  الجديدين خالل    عقدينالشر
وتعيير  موظفير  جدد    العاملة اإلضافية  ف 

 
 
 بسبب قيود السفر.  يمثل تحديا

 
ي 
كة سعيها للنمو وبدأت خدماتها ف  سنوات مع إمكانية تمديده لمدة عامير     3  لمدة  مع عميل جديد   الحصول عل عقد ينبع من خالل    مدينة  واصلت الشر

  . القادمة لتحسير    إضافيير  السنوات  ي 
كة إلضافة أصول إضافية ف  الشر القائمة  تخطط  . عل  قدرة  الو   العمليات  الحاليير  والمحتملير  العمالء   التعامل مع 

 
ي ال األمن و وبسبب الجهد المتواصل وخلق قيمة ثقافية لجعل  

كة بإنجاز جديد وهو تحقيق   ،مقام األولالسالمة ف  مليون ساعة عمل آمنة    12احتفلت الشر
ام بالسالمة وتتم مكافأتهم عل   . اصاباتدون   األفكار اإلبداعية.   خلقيتم تشجيع جميع الموظفير  باستمرار عل االلير 
 

ي تسىع إىل تحسير   قانون سالمة العمل وبرنامج السالمة المعتمدة عل السلوك وبرنامج قيادة السالمة    يعد برنامج 
كة، والنر ي الشر

ي يتم تنفيذها ف 
امج النر من الير

 . المركزة والتفاعلية بشكل رب  ع سنوي  ل سلسلة من حمالت السالمةخالمن  بشكل مستمر   الوعي 
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كة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة م  ( فلةقشر

 

 أنشئت عام  م 2000

كة مساهمة مغلقة كة رسر  نوع الشر

كة جدة، السعودية   المقر الرئيس للشر

بناء وتشغيل محطات تحلية المياه  
 وتوزي    ع المياه 

كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ري ال   77,3 

ريال   10قيمة السهم   7,730,000
 سعودي 

 عدد األسهم 

 : التأثب  عل أعمال سيسكو 

 إيرادات  ٪ 9

 اجمال  الموجودات  ٪ 4

  االرباح ٪ 1.7
 
 صاف

 

كاء   عدد األسهم  الشر
نسب  
 الملكية 

% 

 % 65 5,024,500 سيسكو 

كة محمد عبد اللطيف   شر
 جميل المحدودة 

2,705,500 35 % 

 % 100 7,730,000 المجموع 

  

 

   تحليل األعمال: 
 
العام    خالل  المياه  من  المباعة  الكميات  إجماىلي  م  16.9م  2020بلغ   3مليون 

ي    3مليون م16.7ب   مقارنة  
ي  محطة  البسبب زيادة الطلب عل  م  2019عام  الف 

ف 
 رابغ. مدينة 

 
كة    التصميميةتبلغ الطاقة االنتاجية   م  2020عام  الوخالل    3مليون م  24.6للشر

 . االنتاجيةمن اجماىلي الطاقة  ٪ 68.7 استغاللتم  
 

ي أعمالها  
كة كنداسة بالتوسع ف  م من خالل بيع المياه  2018العام    منذ قامت رسر

جديدة   مشاري    ع  ي 
ف  االستثمار  ي 

ف  والسىعي  بجدة  الثالثة  الصناعية  للمنطقة 
ي مبيعات المدينة الصناعية االوىل.  للتعويض عن

 االنخفاض ف 
 

كة    اكملتم  2019عام  ومع نهاية   إنشاء محطة مدينة رابغ  كنداسة العمل عل  رسر
ي يمكن زيادتها إىل   3م  6,000بسعة  

 )والنر
 
ي نهاية  يوميا(.    3م 12,000يوميا

يوميا وهو ما يقارب   3م  3,000كانت مبيعات محطة رابغ بمعدل   م2020عام  ال ف 
 نصف الطاقة االنتاجية للمحطة. 

 
ي محطاتها لتحلية المياه تقنية التناضح العكسي وهي 

 عل كميات اإلنتاج، وتستهلك    تستخدم كنداسة ف 
 
ي تعتير ذات تكلفة مناسبة عطفا

تكنولوجيا فعالة والنر
كيب أنظمة معالجة أولية للمياه المالحة من خالل م كة قامت بير  عل البيئة إضافة إىل ذلك فإن الشر

 
ا رشحات مزدوجة  معدالت مناسبة للطاقة وأقل تأثير

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

 مياه محاله بجودة عالية تتوافق مع المعايير النر
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  التال  يوضح  
 
 مبيعات المياه خالل السنوات الخمس الماضية: الرسم البيان

 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 المبيعات بالريال
 )  )ماليي  

100.3 92.7 86.2 83.9 86.9 

  بالمبر  المبيعات
 )  المكعب )ماليي  

19.8 18.3 17.24 16.7 16.9 
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كاء   نسب الملكية عدد األسهم  الشر

 ٪ 50.0 73,000 سيسكو 

كات اميانتيت(   ٪ 50.0 73,000 اميوتر )احدى شر

 % 100 146,000 المجموع
 

   م 2006
 
 أنشئت ف

كة ذات مسؤولية محدودة   نوع الشر

كة جده، السعودية   المقر الرئيس للشر

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

 إعادة المياه للري 
كة   نشاط الشر

 رأس المال  مليون ريال  146 

ريال  1,000 قيمة السهم   146,000
 سعودي 

 عدد األسهم 

 التأثب  عل أعمال سيسكو: 

نتائج   تدمج ضمن  توزي    ع ال  كة  اعمال رسر نتائج  أن  يوجد، حيث  ال 
من   نصيب سيسكو  إدراج  فقط  يتم  فانه  الموحدة،  ي  سيسكو 

صاف 
 نتائج األعمال 

 إيرادات  مليون ريال  260.7

 اجمال  الموجودات  مليون ريال  276

  االرباح مليون ريال  14.4
 
 صاف

 

 
 تحليل األعمال: 

 
ي  
كة توزي    ع ف  ب والضف الصحي للمدن الصناعية    توفير تعمل رسر الصناعية السعودية  وذلك بعد حصولها عل عقد امتياز من هيئة المدن  خدمات مياه الشر

كة    تعد   .  )مدن( كات التوزي    ع  رسر ي إدارة المدن الصناعية وتشغيل وصيانة مياه المن الشر
ي متخصصة ف 

ب ومرافق الضف الصحي ف  جدة والرياض والقصيم    شر
ها  المدن  وغير كات    ،من  الشر أوائل  من  أنها  ي   الناجحةكما 

الخاصة    ف  المبادرات 
ي المملكة ومشب

اكة بير  القطاعير  العام والخاص. خصخصة قطاع المياه ف   اري    ع الشر
  

ي نهاية  باإلضافة إىل ذلك  
كة توزي    ع ف  ك وحق  2016عام  القامت رسر م بعمل اتفاق مشير

ي  
ف  والتشغيل  والصيانة  اإلدارة  خدمات  لتوفير  تغالية  الير أكوابور  كة  رسر مع  امتياز 

ي ة الصناعية الثانية والثالثة بجد المدينة
 .  م2020اإليرادات للعام   زيادةمما ساهم ف 

 
السعودية   العربية  المملكة   مع رؤية 

 
ي    2030تماشيا

ف  الخاص  القطاع  وتفعيل دور 
كة كوبرا    فقد ظفرت ،  برامج الخصخصة  مع رسر

 
كة توزي    ع تضامنا ي نهاية  االسبانية  رسر

ف 
وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه  تطوير  لمناقصة  الفوز بم ب 2019عام  

كة من اتمام    عام  25بعقد يمتد لمدة  الضف الصحي بمدينة الطائف   ونجحت الشر
ي عام 

وع ف  ي مرحلة بناء تعمل  و  م. 2020اإلغالق الماىلي لمشر
 ف 
 
كة حاليا محطة  الالشر

وع بحلول الرب  ع الرابع من ومن   . م2022عام الالمتوقع االنتهاء من المشر
 

كة  فازت    عالوة عل ذلك، بعدد من عقود التشغيل    خالل العامير  الماضيير    توزي    عرسر
اتيجيتها طويلة المدى لتنوي    ع أعمالها   عل  و     . ومصادر الدخلوالصيانة كجزء من اسير

كة  ، ستواصل  بعيد المدى ال اتيجيتها  توزي    ع مشاركتها  رسر ي مشاري    ع الخصخصة وعقود التشغيل والصيانة بما يتماسر مع اسير
لزيادة حصتها  المستقبلية  ف 

 . السوقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كة الدولية لتوزي    ع المياه المحدودة  الشر
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 التحليل   
 المال  
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ات   المالية المؤشر
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  قائمة المركز المال  
 

 2020 ر.س. باآلالف 
20 –  19  
 التغب   نسبة 

% 
2019 2018 2017 2016 

         الموجودات

         الموجودات المتداولة: 

ي حكمه
 
٪ 14 336,534  نقد وما ف  295,101 180,584 150,708 195,404 

٪ 30.3 144,990  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  111,274 117,953 101,588 113,962 

٪ 8 19,628  مخزون  18,172 21,303 25,503 31,120 

  501,152 18 ٪  424,546 319,840 277,799 340,486 

        الموجودات غب  المتداولة: 

٪ 2.5 160,672   استثمارات  156,737 147,792 180,297 117,473 

٪ 49- 514,436  ممتلكات، آالت ومعدات   1,008,201 1,039,960 1,079,520 892,863 

٪ 64.1- 86,918 موجودات حق االستخدام   241,825 - - - 

٪ 192.5 3,143,976  االصول االخرى طويلة االجل  1,074,792 1,170,143 1,247,218 1,307,795 

  3,906,002 57.4 ٪  2,481,556 2,357,895 2,507,036 2,318,131 

        

 2,658,617 2,784,835 2,677,735 2,906,102 ٪ 51.7 4,407,154  إجمال  الموجودات

         الملكيةالمطلوبات وحقوق 

        المطلوبات المتداولة: 

٪ 140.8 457,050  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى   189,769 160,605 161,938 144,520 

الجزء المتداول من قروض طويلة  
  األجل وتسهيالت بنكية

70,671 -70.6 ٪  240,712 153,414 146,391 116,018 

  527,721 22.6 ٪  430,480 314,019 308,329 260,538 

        المطلوبات غب  المتداولة: 

الجزء غير المتداول من قروض طويلة 
  األجل وتسهيالت بنكية

665,663 23.2 ٪  540,390 699,027 839,710 836,402 

٪ 1.464.9 1,371,469  مطلوبات أخرى طويلة األجل  87,641 66,042 66,041 54,602 

ام إيجار  % 61- 84,598 الير   217,086 - - - 

٪ 21.9 48,126   مكافأة نهاية الخدمة للموظفير    39,470 27,216 26,693 21,884 

  2,169,856 145.3 ٪  884,587 792,285 932,444 912,888 

         حقوق الملكية

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

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

٪ 18.3 90,324  االحتياطيات  76,383 71,290 66,616 59,629 

٪ 73.2 (16,482)   احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزي    ع  (9,517) 5,907 10,697 8,061 

اكمة ٪ 44.5 248,330  األرباح/)الخسائر( المير  171,818 158,627 137,569 224,218 

الملكية العائدة للمساهمي    حقوق 
كة األم   الشر

 
  ف

1,174,581 7.7 ٪  1,091,093 1,088,233 1,067,292 1,008,317 

٪ 7 534,996  حقوق الملكية غير المسيطرة   499,942 483,198 476,769 476,875 

٪ 7.5 1,709,577  مجموع حقوق الملكية  1,591,035 1,571,431 1,544,061 1,485,192 

        

٪ 51.7 4,407,154  إجمال  المطلوبات وحقوق الملكية  2,906,102 2,677,735 2,784,835 2,658,617 
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  قائمة المركز المال  

)  
  )تحليل أفقر

ي أرقام العام
ي البنود األساسية عل مدى الخمسة سنوات السابقة.   2016 يستخدم التحليل األففر

 
  كأساس للمقارنة ويظهر التغير ف

 

  
2020 2019 2018 2017 2016 

        

        الموجودات

        الموجودات المتداولة: 

ي حكمه
 
 100 77 92 151 172  نقد وما ف

 100 89 104 98 127  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 100 82 68 58 63  مخزون

  147 125 94 82 100 

      الموجودات غب  المتداولة: 
 

 100 153 126 133 137   استثمارات

 100 121 116 113 58  ممتلكات، آالت ومعدات 

 - 100 100 100 100 موجودات حق االستخدام 

 100 95 89 82 240  االصول االخرى طويلة االجل

  168 107 102 108 100 

      
 

 100 105 101 109 166  إجمال  الموجودات

       الملكيةالمطلوبات وحقوق 
 

      المطلوبات المتداولة: 
 

 100 112 111 131 316  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت  
  بنكية

61 207 132 126 
100 

  203 165 121 118 100 

      المطلوبات غب  المتداولة: 
 

طويلة األجل وتسهيالت  الجزء غير المتداول من قروض 
  بنكية

80 65 84 100 
100 

 100 121 121 161 2,512  مطلوبات أخرى طويلة األجل

ام إيجار   - 100 100 100 100 الير 

 100 122 124 180 220   مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  

  238 97 87 102 100 

كة األم:     الشر
 
       حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

 

 100 120 120 120 120  رأس المال

 100 100 100 100 100   عالوة إصدار

 100 112 120 128 151  االحتياطيات

 100 133 73 (118) (204)   احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزي    ع

اكمة  100 61 71 77 111  األرباح/)الخسائر( المير

كة     الشر
 
 100 106 108 108 116  األمحقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

 100 100 101 105 112  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 100 104 106 107 115  اجمال  حقوق الملكية

      
 

 100 105 101 109 166  إجمال  المطلوبات وحقوق الملكية
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   قائمة المركز المال  

  )تحليل عمودي(

ي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام . يستخدم التحليل العمودي اجماىلي   الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسنر
  

 2020 2019 2018 2017 2016 

      

       الموجودات

       الموجودات المتداولة: 

ي حكمه
 
 7.3 5.4 6.7 10.2 7.6  نقد وما ف

 4.3 3.6 4.4 3.8 3.3  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5  مخزون

  11.4 14.6 11.9 10.0 12.8 

       الموجودات غب  المتداولة: 

 4.4 6.5 5.5 5.4 3.6   استثمارات

 33.6 38.8 38.8 34.7 11.7  ممتلكات، آالت ومعدات 

 - - - 8.3 2.0 موجودات حق االستخدام 

 49.2 44.7 43.8 37.0 71.3  االصول االخرى طويلة االجل

  88.6 85.4 88.1 90.0 87.2 

       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  إجمال  الموجودات

        المطلوبات وحقوق الملكية

       المطلوبات المتداولة: 

 5.4 5.7 6.0 6.5 10.4  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

وتسهيالت  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
  بنكية

1.6 8.3 5.7 5.3 4.4 

  12.0 14.8 11.7 11.0 9.8 

       المطلوبات غب  المتداولة: 

الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل  
  وتسهيالت بنكية

15.1 18.6 26.1 30.2 31.5 

 2.1 2.4 2.5 3.0 31.1  مطلوبات أخرى طويلة األجل

ام إيجار   - - - 7.5 1.9 الير 

 0.8 1.0 1.0 1.4 1.1   مكافأة نهاية الخدمة للموظفير  

  49.2 30.4 29.6 33.6 34.4 

كة      الشر
 
حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

   األم: 
     

 25.6 29.3 30.5 28.1 18.5  رأس المال

 1.4 1.3 1.4 1.3 0.8   عالوة إصدار

 2.2 2.4 2.7 2.6 2.0  االحتياطيات

 0.3 0.4 0.2 (0.3) (0.4)   احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزي    ع

اكمة  8.4 4.9 5.9 5.9 5.6  األرباح/)الخسائر( المير

كة األم   الشر
 
 37.9 38.3 40.7 37.5 26.5  حقوق الملكية العائدة للمساهمي   ف

 17.9 17.1 18.0 17.2 12.3  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 55.8 55.4 58.7 54.7 38.8  الملكيةاجمال  حقوق 

       

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

 2020  ر.س. باآلالف
20 -19  

 نسبة التغب  
% 

2019 2018 2017 2016 

        

٪ 51 1,020,865 * ايرادات   675,884 564,705 562,407 690,772 

ة ٪ 43.7 (597,125) * تكاليف مبارسر  (415,577) (342,639) (363,720) (398,063) 

٪ 62.8 423,740  الرب  ح االجمال    260,307 222,066 198,687 292,709 

        

٪ 36.6- (20,825)  مصاريف بيع و توزي    ع  (32,863) (16,395) (19,467) (13,287) 

٪ 9.4 (146,672)   مصاريف عمومية و إدارية  (134,036) (117,592) (105,300) (121,439) 

٪ 174.3 256,242  مجمل الرب  ح التشغيل    93,408 88,078 73,920 157,983 

        

٪ 179.7 (133,481) تكاليف تمويل   (47,727) (50,780) (34,994) (36,279) 

كات زميلة ي نتائج رسر
محتسبة بطريقة   حصة ف 

ي حقوق الملكية ،  
 بالصاف 

21,609 -21.1 ٪  27,372 23,745 20,736 11,650 

ي 
٪ 720.2 88,728   إيرادات أخرى/)مضوفات(، بالصاف   10,818 9,283 28,162 12,013 

  الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة  
 
صاف

  وحقوق الملكية غب  المسيطرة
233,099 177.9 ٪  83,872 70,327 87,824 145,367 

يبة الدخلالزكاة  ٪ 174.2 (16,430)  ورص   (5,993) (4,806) (6,702) (9,330) 

  الدخل للمجموعة
 
٪ 178.2 216,669  صاف  77,879 65,520 81,122 136,037 

        

        العائد ال: 

٪ 186.6 77,256  الحصص غير المسيطرة  26,956 18,775 22,311 45,781 

كة األم    الشر
 
٪ 173.8 139,413 المساهمي   ف  50,923 46,745 58,811 90,256 

  
  : مالحظات

 
ي العام   *

 مليون ريال خاص بايرادات محاسبية غير تشغيلية.  159م عل مبلغ 2020تشتمل مبلغ االيرادات وتكلفة االيرادات ف 
  

  تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام -
ي الجزء الخاص بذلك -

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

   الفروقات الجوهرية ف 
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   قائمة الدخ  ل

)  
  )تحليل أفقر

  
ي أرقام العام  

ي البنود األساسية عل مدى الخمسة سنوات ا    م2016يستخدم التحليل األففر
 
  لسابقة. كأساس للمقارنة ويظهر التغير ف

  

  2020 2019 2018 2017 2016 

       

 100 81 82 98 148 ايرادات 

ة   100 91 86 104 150 تكاليف مبارسر

 100 68 76 89 145  الرب  ح االجمال  

       

 100 147 123 247 157  مصاريف بيع و توزي    ع

 100 87 97 110 121   مصاريف عمومية و إدارية

 100 47 56 59 162  التشغيل  مجمل الرب  ح  

       

 100 96 140 132 368 تكاليف تمويل 

كات زميلة ي نتائج رسر
محتسبة بطريقة   حصة ف 

ي 
 حقوق الملكية ، بالصاف 

185 235 204 178 100 

ي 
 100 234 77 90 739   إيرادات أخرى/)مضوفات(، بالصاف 

  الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة  
 
صاف

  وحقوق الملكية غب  المسيطرة
160 58 48 60 100 

يبة الدخل  100 72 52 64 176  الزكاة ورص 

  الدخل للمجموعة
 
 100 60 48 57 159  صاف

       

       العائد ال: 

 100 49 41 59 169  الحصص غير المسيطرة

كة األم    الشر
 
 100 65 52 56 154 المساهمي   ف
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   قائمة الدخل

  )تحليل عمودي(
  

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

  2020 2019 2018 2017 2016 

       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ايرادات 

ة   (57.6) (64.7) (60.7) (61.5) (58.5) تكاليف مبارسر

 42.4 35.3 39.3 38.5 41.5  الرب  ح االجمال  

       

 (1.9) (3.5) (2.9) (4.9) (2.0)  مصاريف بيع و توزي    ع

 (17.6) (18.7) (20.8) (19.8) (14.4)   مصاريف عمومية و إدارية

 22.9 13.1 15.6 13.8 25.1  مجمل الرب  ح التشغيل  

       

 (5.3) (6.2) (9.0) (7.1) (13.1) تكاليف تمويل 

كات زميلة ي نتائج رسر
محتسبة بطريقة   حصة ف 

ي 
 حقوق الملكية ، بالصاف 

2.1 4.0 4.2 3.7 1.7 

ي 
 1.7 5.0 1.6 1.6 8.7   إيرادات أخرى/)مضوفات(، بالصاف 

  الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة  
 
صاف

  وحقوق الملكية غب  المسيطرة
22.8 12.4 12.5 15.6 21.0 

يبة الدخل  (1.4) (1.2) (0.9) (0.9) (1.6)  الزكاة ورص 

  الدخل للمجموعة
 
 19.6 14.4 11.6 11.5 21.2  صاف

       

       العائد ال: 

 6.6 4.0 3.3 4.0 7.5  الحصص غير المسيطرة

كة األم    الشر
 
 13.0 10.4 8.3 7.5 13.7 المساهمي   ف

 
  



 
 

  2020 تقرير مجلس اإلدارة
 

31 

  النسب المالية الرئيسية
  

  
2020 2019 2018 2017 2016 

       نسب السيولة

 1.3 0.9 1.0 1.0 0.9  نسبة التداول

 1.2 0.8 1.0 0.9 0.9  النسبة الشيعة

 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6  النقد اىل المطلوبات المتداولة 

 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3  التدفق النقدي من العمليات إىل المبيعات

       

       المالنسبة هيكل رأس  

 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4  نسبة الدين إىل حقوق المساهمير  

 1.3 1.2 1.4 1.2 0.6  نسبة الرفع الماىلي 

 5.0 3.5 2.4 2.8 2.7  نسبة تغطيِة الفائدة

       

       نسب النشاط

ة التحصيل  47.3 48.3 55.6 48.0 43.7  متوسط فير

 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3  العائد عل األصول الثابتة

 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2  معدل دوران األصول

 6.1 5.5 4.8 6.1 7.0  معدل دوران الذمم المدينة

       

       نسب الربحية

 42.4 35.3 39.3 38.5 41.5  هامش الرب  ح اإلجماىلي 

 24.4 18.0 17.2 13.8 25.1   هامش الرب  ح التشغيلي 

ي الرب  ح
 21.0 15.6 12.5 12.4 22.8  هامش صاف 

 5.1 2.9 2.4 2.7 4.9   العائد عل رأس المال العامل

 9.2 5.3 4.2 4.9 12.7   العائد عل حقوق المساهمير  

ائب واالستهالك،   هامش األرباح قبل الفوائد والض 
   واإلطفاء إىل المبيعات

52.0 42.8 48.0 46.3 44.9 

       

       االستثمار / نسبة السوق

 13.4 15.8 19.0 31.6 18.9  نسبة السعر إىل العائد

       القيمة السوقية للسهم

ي نهاية السنة
 14.9 11.4 10.8 19.6 32.4  ف 

 16.9 13.5 16.2 19.9 33.5  أعل قيمة خالل العام

 9.5 9.9 10.8 10.7 13.1  أقل قيمة خالل العام 

ية  14.8 13.1 13.3 13.4 14.4  قيمة السهم الدفير

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

5.0 5.5 3.3 3.6 3.3 

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

6.7 8.9 7.5 8.6 7.2 
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  نظرة عامة عل األداء المال  والتشغيل  
  

 2020 2019 2018 2017 2016 

       

       )ر.س. باآلالف( قائمة المركز المال  

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

 59,629 66,616 71,290 76,383 90,324  احتياطيات 

 1,008,317 1,067,292 1,088,234 1,091,093 1,174,581  حقوق المساهمير  

 836,402 839,710 699,027 540,390 665,663  قروض طويلة االجل

 2,398,080 2,476,506 2,363,717 2,475,622 3,879,433  رأس المال العامل

 892,863 1,079,520 1,039,960 1,008,201 514,436  ممتلكات، آالت ومعدات 

 - - - 241,825 86,918 موجودات حق االستخدام 

 1,307,795 1,238,841 1,162,103 1,070,385 3,141,574  األصول طويلة األجل

       

       )ر.س. باآلالف( قائمة الدخل

 690,772 562,407 564,705 675,884 1,020,865  المبيعات

 292,709 198,687 222,066 260,307 423,740  الرب  ح اإلجماىلي 

 157,983 73,920 88,078 93,408 256,242  الرب  ح التشغيلي 

 145,367 87,824 70,327 83,872 233,099  الرب  ح قبل الزكاة

 90,256 58,811 46,745 50,923 139,413  الرب  ح بعد الزكاة 

ائب واالستهالك،   األرباح قبل الفوائد والض 
  واإلطفاء

530,424 289,543 220,193 225,416 273,685 

ي رب  ح السهم
 1.11 0.72 0.57 0.62 1.71  صاف 

       

       )ر.س. باآلالف( قائمة التدفقات النقدية 

ي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية
 262,440 243,550 183,951 256,064 355,907  صاف 

ي األنشطة االستثمارية
ي النقد المستخدم ف 

 (268,930) (296,071) 20,742 (23,726) (194,694)  صاف 

ي 
ي النقد المستخدم ف 

 (50,775) 7,824 (174,817) (117,821) (119,779)  األنشطة التمويليةصاف 

ي حكمه
ي النقد وما ف 

ي التغير ف 
 (57,265) (44,696) 29,876 114,517 41,433  صاف 

ي نهاية السنة
ي حكمه ف 

 195,404 150,708 180,584 295,101 336,534  النقد وما ف 

       

        أخ    رى

 14.89 11.40 10.84 19.60 32.4  االقفالسعر 

 1,013 930 885 1,599 2,643,840  القيمة السوقية

كة  2,246 2,242 2,040 2,585 3,579  قيمة الشر

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

       

       إحصائيات االنتاج

 1,614 1,363 1,581 1,959 2,667   باآلالف( حاويات )وحدة قياسية 

 14,160 8,304 7,348 4,688 1,761  المركبات )عدد(

ي(  44,739 38,280 63,720 73,881 48,505  البضائع العامة )طن مير

 19.8 18.3 17.3 16.7 16.9  المياه )مير مكعب(
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  لإليرادات
 
  التحليل الجغراف

  
كات  ي المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعوديةتعمل الشر

 
  التابعة بشكل رئيسي ف

 

   )ر.س. باألالف(

كة   اسم الشر

2020 2019 

قية المنطقة الوسط  المنطقة الغربية  قية المنطقة الوسط  المنطقة الغربية  المنطقة الشر  المنطقة الشر

كة محطة بوابة البحر األحمر   شر
   المحدودة

843,524 - - 504,359 - - 

كة السعودية لتنمية التجارة   الشر
   والصادرات المحدودة

46,960 - - 48,833 - - 

كة كنداسة لخدمات المياه  - - 91,769 - - 92,247    شر

كة تشغيل الخدمات المساندة   شر
  المحدودة

38,133 - - 30,923 - - 

 االجمال   ي 
1,020,864 - - 675,884 - - 

1,020,864 675,884 

  
  
 

 : ي مناطق متعددة، فإن توزي    ع اإليرادات لها كما يلي
ي تعمل ف 

ي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والنر
كات سيسكو الزميلة، النر   رسر

 

 )ر.س. باألالف(  

كة   اسم الشر

2020 2019 

قية المنطقة الوسط  المنطقة الغربية  قية المنطقة الوسط  المنطقة الغربية  المنطقة الشر  المنطقة الشر

كة الدولية لتوزي    ع المياه   الشر
  المحدودة

111,859 133,747 - 117,938 145,375 - 

كة  182,671 - 76,196 196,493 - 64,207  المحدودة السعودية تالك   الجب   شر

 االجمال   ي 
176,066 133,747 196,493 194,134 145,375 182,671 

506,306 506,854 
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كة تابعة   تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شر
  ر.س. باألالف()

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

   
 
الرصيد ف

01/01/2020 
القروض 
 الجديدة 

القروض 
 المسددة 

  
 
 الرصيد ف

 م 2020/ 12/ 31

1 

كة محطة   شر
بوابة البحر  
األحمر  
 المحدودة 

 ،  بنك الراجحي
البنك السعودي  

 الفرنسي 

2016 260,000 203,138 - (203,138) - 

2008 1,271,061 590,632 - (590,632) - 

 ،  بنك الراجحي
البنك السعودي  

 الفرنسي 

2020 793,771 - 793,771 (50,246) 743,525 

2020 750,000 - 45,000 - 45,000 

2 
كة كنداسة   شر
  لخدمات المياه 

البنك السعودي  
ي 
يطان   الير

2016 24,000 5,757 - (886) 4,871 

 793,396 (844,902) 838,771 799,527 3,098,832  المجموع
 

 
 

  جدول االستحقاق
  )ر.س. باألالف(

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

 الجهة المقرضة 
 ،  بنك الراجحي

 السعودي الفرنسي البنك 
 ،  بنك الراجحي

 البنك السعودي الفرنسي 
ي 
يطان    البنك السعودي الير

 70,670 1,771 - 68,899 مستحقة خالل سنة

 73,210 1,771 - 71,439 أكبر من سنة ال سنتي   

 242,887 1,329 10,809 230,749 أكبر من سنتي   ال خمس سنوات 

 406,629 - 34,191 372,438 أكبر من خمس سنوات 

ة    للفبر
 793,396 4,871 45,000 743,525 الرصيد النهانئ

  
 

   المدفوعات الحكومية والنظامية
  )ر.س. باألالف(  

 البيان 

2020  

 مالحظات 
 المسدد خالل العام 

المستحق خالل العام ولم  
  يسدد

  - 15,086  مصلحة الزكاة والدخل

  مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 260 11,470  للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة  

ات وجوازات ومكتب عمل   - 3,557  تكاليف تأشب 

  - 12,452  الهيئة العامة للجمارك 

ئ    مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 152 144,438  الهيئة العامة للموان 

   412 187,003  االجمال  
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  سياسة توزي    ع األرباح
  

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

 
  وفقا

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

  
كة الصافية السنوية عل الوجه   : توزع أرباح الشر ي

  اآلنر

 

كة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب منر بلغ االحتياطي  ٪ 10يجنب ) .1 ي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشر
 
( من صاف

  ( من رأس المال المدفوع. ٪30المذكور ) 

كة أو يكفل توزي    ع أرباح ثابتة قدر اإلمكان عل  وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة    أخرى،للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات   .2 الشر

، ي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات   المساهمير 
 
 من    لعاملي  اجتماعيةوللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صاف

 
كة أو لمعاونة ما يكون قائما الشر

  هذه المؤسسات. 

ي ان وجد بعد ذلك عل المساهمير  ما نسبته   .3
ر
كة بموجب توصية من مجلس االدارة  كحد    ٪10يوزع من الباف أدن  من االرباح الصافية السنوية للشر

 .   وموافقة جمعية المساهمير 

   

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

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

كة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.  •   أن تكون الشر

  أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.  •

 آلخر قوائم مالية   •
 
كة أرباح قابلة للتوزي    ع وفقا ح    مراجعة،أن يتوفر لدى الشر بعد خصم ماتم توزيعه ورسملته    توزيعها،كافية لتغطية األرباح المقير

  من تلك األرباح بعد تاري    خ هذه القوائم المالية. 

  
  )استحقاق األرباح( من النظام االساس:  المادة السادسة واالربعون 

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

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

ي نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. 
ي سجالت المساهمير  ف 

  لمالكي األسهم المسجلير  ف 
  
 

  السابقة:  األرباح بيان بتوزيعات 
  

   2019   2018 2017 2016 2015 بيان ال 
2020  

حة(   )المقبر

 0.8 0.6 0.4 0.3 *  0.5  السهم /الرب  ح

  نسبة التوزي    ع
من رأس المال   5٪

 مليون  680البالغ 
 * 

من رأس المال   3٪
 مليون  816البالغ 

من رأس المال   4٪
 مليون  816البالغ 

من رأس المال   6٪
 مليون  816البالغ 

من رأس   8%
البالغ  المال 
 مليون  816

 مليون ريال  48.9 مليون ريال  32.6 مليون ريال  24.4 *  مليون ريال  34  المجموع
مليون   65.2

 ريال 

  
ي لكل خمسة أسهم لجميع المساهمير  عن العام 

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

 والتنظيم  



 
 

 37 2020  تقرير مجلس اإلدارة

 اإلداريةوالنظم الهيكلة 
  

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

ي الخ
 
كات ف  دمات المقدمة. منها عل حدة ويقوم المركز الرئيسي بدعم قطاعات األعمال من خالل وظائف استشارية مركزية رئيسية لمساندة التوافق بير  الشر

 
ا بإدارة  كة سيسكو  إدارة رسر الرؤية  يقوم مجلس  تحديد  ي 

 
ف التنفيذي  الرئيس  مع  ويعمل   ، المساهمير  عموم  عن   

ً
ممثال بصفته  بصورة شمولية  لمجموعة 

ي اتخاذ القرارات المتعلق 
 
 من اللجان المنبثقة ف

 
كة وتنفيذ تلك الرؤية.  ويساعد مجلس اإلدارة عددا اتيجية الشاملة واتجاه الشر ة بالحوكمة والمراجعة  االسير

ش  . يحات، واالستثماراتوالمكافآت والير
 

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

إدا  ي مجالس 
 
يتم تمثيل سيسكو ف المرجوة.  كما  النتائج  إىل  للوصول  المجلس  ي حددها 

التوجيهات النر تنفيذ  أو  عن  التابعة  كات المجموعة )سواء  رات رسر
ي إدارة استثمارات مجموعة سيسكو يضمن المساءلة والمتابعة دون إعاق

 
كة.  وهذا النهج ف ي تلك الشر

 
ة لمرونة العمل  الزميلة( بما يتناسب مع حصة تملكها ف

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

 
ي تمكن المركز ال إن  

كة سيسكو توفر لمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي مجموعة من نقاط القوة الوظيفية النر ي رسر
 
رئيسي للمجموعة  الخدمات اإلدارية المركزية ف

كة الرئيسي عل تقديم االستشارات المالي  .  تشتمل المسؤولية األساسية لمركز الشر ي وشموىلي
 
اف ة والقانونية وتطوير الموارد  من إدارة االستثمارات بشكل احير

اهة والشفافية واإلفصاح،  مع أعل معايير الي  
 
كات المجموعة متوافقا ي انشاء أنظمة وآليات لكل رسر

ية ونظم المعلومات والمساعدة ف  وتوفير نظام موحد    البشر
 األخرى.   وإدارة المخاطر واإلجراءاتوالمراجعة الداخلية  من التقارير 
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  الهيكل التنظيم  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
v 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

ادارة شؤون  
كات   الشر

 االدارة المالية  ادارة تطوير األعمال  
ة  يادارة تقن 

 المعلومات 

ادارة المراجعة  
 الداخلية 

أمي   ش مجلس  
 االدارة 

 الرئيس التنفيذي

 لجنة االستثمار  

شيحات والمكافآت   لجنة البر

 لجنة المراجعة 

ية  الشؤون االدارية  الموارد البشر

المسؤولية  
 االجتماعية 

الشؤون  
 الحكومية 

عالقات  
 المستثمرين 

 

االدارة  
 القانونية 

ام   االلبر 

    مجلس االدارة   

 إدارة المخاطر 
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 أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان 
 

 
  عامر عبد هللا زينل عل  رضا

 رئيس مجلس االدارة
 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام 
 
 م2003عضو ف

شيحات والمكافآت   عضو لجنة االستثمار ولجنة الير
 

كات    مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

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

 
 )سابقا

 
ونيا كة السعودية لتبادل المعلومات الكير  الشر

كة تطوير البلد  -  رسر
 مساهمة مقفلة 

-  )
 
ي )سابقا

كة بوبا للتأمير  التعاون   مساهمة عامة  رسر

كة زينل للصناعات المحدودة  -  رسر
كة  - كة تابعة لشر كة محطة بوابة البحر األحمر )رسر  سيسكو( رسر
كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )رسر  الشر
كة سيسكو(  - كة تابعة لشر كة تشغيل الخدمات المساندة )رسر  رسر
كة ايكوم العربية المحدودة  -  رسر
ي  -  مستشفيات مغرنر
 المدينة الصناعية )تحت التأسيس( –نيوم  -
 جرين دوم لالستثمارات )االمارات العربية المتحدة(  -

 ات مسؤولية محدودة ذ

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

  –رئيس مجلس المديرين  -
كة السعودية  تنفيذي   للشر

لتنمية التجارة والصادرات  
ي بوينت(   )لوحر

 
كة   - عضو مجلس إدارة رسر

،  المحدودة  زينل للصناعات
والعضو المنتدب لمجموعة  

كة   الخدمات بالشر
 
- رئيس مجلس المديرين  -

كة محطة بوابة  نفيذي  ت لشر
 البحر األحمر 

 
رئيس مجلس المديرين   -

كة ايكوم العربية   لشر
 المحدودة  

نائب رئيس مجلس ادارة   -
كة سيسكو   رسر

 
كة   - الرئيس التنفيذي للشر

السعودية لتنمية التجارة  
ي بوينت(   والصادرات )لوحر
 وعضو مجلس المديرين 

 
كة  الرئيس التنفيذي  - لشر

محطة بوابة البحر األحمر  
 وعضو مجلس المديرين 

ي االقتصاد   -
البكالوريوس ف 

والعلوم السياسية من كلية  
ي الواليات المتحدة  

ر ف  بيير 
 األمريكية 

 
ي الشؤون   -

شهادات ف 
المالية من جامعة  
كاليفورنيا، وجامعة  
ستانفورد، وجامعة  

سينجيوالتوري وجامعة  
هارفارد بالواليات المتحدة  

 ألمريكية.  ا 

كات تابعة   ي عدة رسر
عضو مجلس ادارة ف 

كة ايكوم  وزميلة ورئيس مجلس إدارة رسر
العربية. كذلك يشغل منصب عضو 

مجلس إدارة جمعية أصدقاء حدائق جدة  
ية(، وكان يشغل عضو   )جمعية خير

كة السعودية لتبادل   ي الشر
مجلس إدارة ف 

كة بوبا    "تبادل" ورسر
 
ونيا المعلومات إلكير

 للتأمير   العربية  
 

ي اإلدارة  
كما حض  العديد من الدورات ف 

ي جامعة  
ي ف  اتيحر والتخطيط االسير

كلي وهارفرد، وحصل عل   ستانفورد وبير
شهادة اإلدارة المتقدمة لكبار التنفيذيير   

 من جامعة هارفرد. 
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 عدنان عبد الفتاح صوف

  نائب رئيس مجلس االدارة
 

ي مجلس ادارة سيسكو من 
 
 م2020العام عضو ف

 رئيس لجنة االستثمار 
 

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

شيحات والمكافآت( األهلي كابيتال )وعضو لجنة  -  الير
كة بندة للتجزئة )وعضو لجنة االستثمار(  -  رسر
كة وادي جدة )وعضو لجنة االستثمار( -  رسر

 مساهمة مقفلة 

كة مجموعة صافوال )وعضو لجنة االستثمار(  -   رسر
 مجموعة فتيحي القابضة )وعضو لجنة المراجعة(  -

 مساهمة عامة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

يك المؤسس والتنفيذي،   الشر
مكتب دكتور عدنان عبد  
ي لالستشارات  

الفتاح صوف 
 االدارية 

  شغل عدة مناصب مختلفة 
 
سابقا
 بمجلس هيئة السوق  

 
منها عضوا

كة   المالية، والرئيس التنفيذي لشر
 لكلية  

 
سدكو القابضة، وعميدا

االقتصاد بجامعة الملك عبد  
 العزيز. 

ي إدارة األعمال من جامعة  
الدكتوراه ف 

جورج واشنطن بالواليات المتحدة  
 األمريكية. 

ي إدارة األعمال من جامعة  
الماجستير ف 

 ت المتحدة األمريكية. سياتل بالواليا 
 

ة  ي ادارة    22خير
 ف 
 
عاما

كات وعضوية مجالس   الشر
ادارتها والحوكمة وتطوير  
اتيجيات   األعمال واالسير

وإدارة التغيير وبرامج  
التحول واالستثمار  

 .  المؤسسي
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 عبد العزيز عبد اللطيف جزار 
 
 
 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام 
 
 م  2014عضو ف
شيحات والمكافآت  رئيس      عضو لجنة المراجعة و لجنة الير

 

كات    مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

كة ملز كابيتال  -  رسر
-  )

 
كة المبادرات للمعلومات واالتصاالت )سابقا  رسر

 مساهمة مقفلة 

ي  -
كة سالمة للتأمير  التعاون  (رسر

 
 مساهمة عامة  )سابقا

كة كروم أجياد التجارية  -  رسر
كة مجموعة الملز  -  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

يك تنفيذي والعضو   رسر
كة الملز كابيتال،   المنتدب لشر
كة   ورئيس مجلس المديرين لشر

 مجموعة الملز 

كة   المدير التنفيذي للشر
 السعودية للطباعة والنشر 

ي الكمبيوتر  
درجة البكالوريوس ف 

وهندسة االتصاالت من جامعة  
يطانيا وعل درجة   اسكس بير

ي هندسة النظم من  
الماجستير ف 

ول والمعادن  جامعة الملك فهد للبير
ي علوم الحاسب  

ودرجة الدكتوراه ف 
اآلىلي من جامعة ساوث كاليفورنيا  

 األمريكية 

كة النظم  عمل كرئيس تنفيذي ل  شر
ي  
الصناعية والهندسية وكعضو ف 

مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية  
ي مجلس برنامج  

 كعضو ف 
 
وايضا

تطوير الصناعات الوطنية، وكان  
ي القوات الجوية الملكية  

ضابطا ف 
 السعودية 
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 صالح أحم  د حفت 

 
ي مجلس ادارة سيسكو من العام 

 
م1998عضو ف  

 
 لجنة االستثمارعضو 

كات    مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

-  )
 
ي أخوان )سابقا

كة حلوان   رسر
كة االهلي تكافل -

   (اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر)و  رسر
ق األوسط للرعاية الصحية  - كة الشر (  – رسر

 
 ميكو )سابقا

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

 مساهمة عامة 

ي أخوان  -
كة حلوان  (  -رسر

 
 جمهورية مض العربية )سابقا

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

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

 ذات مسؤولية محدودة 

 
 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

كة عمر   الرئيس التنفيذي لشر
كاءه   ي ورسر

قاسم العيسان 
 )أوماكو( 

الرئيس التنفيذي والعضو  
ي  
كة حلوان  كة رسر المنتدب لشر

 أخوان

ي الهندسة  
درجة البكالوريوس ف 

المدنية من جامعة سان  
فرانسيسكو بالواليات المتحدة  
ي الموارد  

ودرجة الماجستير ف 
اث   ية من جامعة سير البشر

 كاليد بإسكتلندا   

ي مجال االدارة  
ة واسعة ف  خير

كات عل الهيكلة   ومساعدة الشر
 وتطوير األعمال. 
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ة حجاب   الدوشي منب 
 
 

ي مجلس ادارة سيسكو من العام 
 
 م2020عضو ف

  
 عضو لجنة االستثمار  

  

كات    مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

ي "كوسوفو"  •
 
كة مياه ريقوف  مساهمة مقفلة  رسر

  
ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

كة   • الرئيس التنفيذي لشر

 لالستثمار ُملكّية  

  
رئيس لجنة المؤسسات   •

المالية المرخصة لهيئة  

 السوق المالية. 

  
نائب رئيس اللجنة الوطنية   •

ي  
للقطاع الماىلي والتأمير  ف 

مجالس الغرف السعودية  

 السعودية. 

  
عضو لجنة االستثمار   •

واألوراق المالية بالغرفة  

 التجارية بالرياض 

شغلت عدة مناصب مختلفة  

ي  منها محلل  
بيانات إدارية ف 

  ، البنك السعودي الفرنسي

ورئيس إدارة استثمارات  

ي السعودي الفرنسي  
األسهم ف 

 كابيتال. 

نائب رئيس مجلس إدارة  

  صندوق تعليم ريت. 

ي إدارة األعمال  
البكالوريوس ف 

والنظم اإلدارية من الجامعة  

 العربية المفتوحة. 

 

ي األعمال البنكية من  
دبلوم ف 

 مة. معهد اإلدارة العا 

 

رخصة المحللير  المعتمدين  

CFTe   من منظمةIFTA . 

  

ة تزيد عن     15خير

ي الخدمات  
عام ف 

المضفية وإدارة  

 األصول. 
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 طالل ناض الدخيل 
 م2020عضو مجلس ادارة سيسكو من العام 

 
شيحات والمكافآت   عضو لجنة الير

 

كات    مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

 ذات مسؤولية محدودة   واشمن القابضة المحدودة  -

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

كات   ي أول لمضفية الشر
مضف 

ي البنك السعودي الفرنسي 
 ف 

شغل عدة مناصب منها مدير  
ي  
كات ف  عالقات أول لمضفية الشر

، ومسؤول  البنك السعودي الفرنسي
ي البنك 

كات ف  عالقات لمضفية الشر
 .  السعودي الفرنسي

ي اإلدارة المالية من جامعة  
البكالوريوس ف 
 الملك سعود. 

 

ة  ي    10خير
سنوات ف 

ي  
العالقات المضفية ف 

 البنوك. 
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 أحمد محمد الربيعة 
ي مجلس ادارة سيسكو من العام 

 
 م2020عضو ف

 
شيحات والمكافآت عضو   لجنة الير

 

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

كة األغذية المبتكرة  -  مساهمة مقفلة  رسر

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

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

مدير االستثمار واالدارة  
كة األغذية   اتيجية لشر اإلسير

 المبتكرة 

  
 
شغل عدة مناصب مختلفة سابقا

وات   ي إدارة الير
منها مدير ف 

ي عوده كابيتال، وكبير  
واالستثمار ف 

كات   مدراء العالقات المضفية للشر
 . ي
يطان  ي البنك السعودي الير

 ف 

ي علوم 
الحاسب من  البكالوريوس ف 

جامعة بوسطن بالواليات المتحدة  
 األمريكية. 

 

ة  ي ادارة    14خير
 ف 
 
عاما

وات واالستثمار   الير
ي  
والعالقات المضفية ف 

 البنوك. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 46 2020  تقرير مجلس اإلدارة

 
 

  وليد عبد العزيز كيال 
 

 رئيس لجنة المراجعة  
 

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

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

 
 )سابقا

-  )
 
كة اتقان كابيتال )سابقا  رسر

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

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

 لجنة المراجعة 
-  )

 
كة ساب تكافل )وعضو لجنة المراجعة( )سابقا  رسر

 مساهمة عامة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

 رجل أعمال 
المدير اإلقليمي للبنك  

ي 
يطان   السعودي الير

درجة البكالوريوس من جامعة  
ي االقتصاد 

 القاهرة ف 

ي  
ي المجال المضف 

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

كات أخرى   سي وعدة رسر
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عل  باجابر ابو بكر   

 
لجنة المراجعة  عضو   

 

كات داخل المملكة   مجالس ادارة الشر
 
   العضوية ف

 
 الكيان القانون

 ساب تكافل  -
(  –أنفال كابيتال  -

 
 وعضو لجنة المراجعة )سابقا

 مساهمة عامة 

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

 
كة باعشن للشاي )سابقا  رسر

 ذات مسؤولية محدودة 

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

ي جامعة   -
استاذ مساعد ف 

األعمال والتكنولوجيا )برنامج  
ي 
( دوام جزن   الماجستير

 
مكتب استشارات ماليه وإدارية   -

 بكر باجابر(  )مكتب الدكتور ابو

رئيس اداره الشؤون المالية  
ي البنك األهلي  

والمحاسبة ف 
 التجاري. 

ي المحاسبة    -
دكتوراه ف 

واإلدارة المالية، جامعه  
اسكاليد بريطانيا،   اسير

ي   -
درجة الماجستير ف 

المحاسبة، جامعه برمنجهام 
يطانيا   بير

ي المحاسبة،   -
بكالوريوس ف 

 جامعه الخرطوم بالسودان 
زمالة المحاسبير  القانونيير    -

يطانية   الير
 

ي األعمال المضفية  
ة واسعة وطويلة ف  خير

والمالية والمحاسبية من خالل عمله مع  
 البنك األهلي التجاري 
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ر
 ثامر سعيد الحارن

 
شيحات والمكافآت    عضو لجنة الير

 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية   الخب 

 استشاري مستقل 
إدارة رأس   -المدير التنفيذي 

ي فقيه  
 
ي ف للرعاية  المال البشر

 الصحية 
ي القانون 

 
 درجة البكالوريوس ف

ي من   ي إدارة رأس المال البشر
 
ة طويلة ف خير

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

 التجاري ، ونيكلسون الدولية 

 
 



 
 

 49 2020  تقرير مجلس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذية
 

 
 
 
 
 
 

كمال المدرس  محمد   بن المهندس محمد   
 الرئيس التنفيذي 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 حسي    أحمد   محمود 
 رئيس الشؤون المالية 

 
  

  

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة   الخب 

ق االوسط   ▪ المدير االقليمي للشر
كة ستورك كوبرهيت الهولندية   رسر

 
المدير العام إلدارة توليد الطاقة   ▪

كة سيمنس األلمانية   بالسعودية رسر

ي الهندسة الكهربائية   
 بكالوريوس ف 

ي الهندسة 
 الكهربائية ماجستير ف 

جامعة كولورادو، الواليات المتحدة 
 األمريكية 

ة طويلة )  - ي   27خير
 
( ف

 
عاما
كات العالمية   ادارة الشر

 والمحلية. 
ي   -

عضو مجلس المديرين ف 
كة محطة بوابة البحر   رسر
كة السعودية   األحمر، الشر
لتنمية التجارة والصادرات،  

كة تشغيل الخدمات   رسر
كة الجير تالكي  

المساندة، رسر
كة الدولية  ا  لسعودية، الشر

كة كنداسة   لتوزي    ع المياه ورسر
 لخدمات المياه 

كات   - ي بعض لجان الشر
عضو ف 

 التابعة والزميلة 

ات  المؤهالت  الوظيفة السابقة   الخب 

رئيس الخدمات المضفية االستثمارية   -
كة الخبير  ورئيس  ي رسر

االستثمارات الخاصة ف 
 المالية 

ي   -
ف( ف  ماجستير )مع مرتبة الشر

 المحاسبة اإلدارية 
- ACA 
- CISI 

ة طويلة )  ي االدارة    21خير
( ف 
 
عاما

كات   ي الشر
المالية واالستثمارات ف 

 العالمية والمحلية 
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ية  تنمية الموارد البشر
 

الموظف  لتحسير  وتطوير  باستمرار عن طرق  نبحث  ام وتقدير منسوبينا، فنحن  احير ثقافة  لتطوير  بجد  نعمل  كاتنا ككل  ي سيسكو ومجموعة رسر
 
ف ير   نحن 

ة الالزمة.  نحافظ عل  نحن نفخر بأننا   وإجراءات العمل لضمان أن نصبح الخيار األمثل ألفضل الكفاءات السعودية، وكذلك المواهب الفنية من ذوي الخير
 
 
 نبحث دائما

 
 عن التحسير  والتطوير .  موظفينا بنسبة عالية، و لكننا أيضا

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

كة سيسكو. هذ  –بشكل كبير عل المعرفة والتدريب   ة ال تضاه لشر ام قمنا بتصميمه لتحفير  وإلهام موظفينا لتقديم جودة وقيمة للعمل وخدمات ممير   
 ا الير

كة الواحدة" وذلك لضمان أن نستفيد أكير كمجموعة من حيث التآزر والت  كة الرئيسية )األم(، تسىع سيسكو إىل خلق ثقافة "الشر عاون بير  أعمالنا.  بصفتنا الشر
كة تعمل عل زيادة قدرتها عل جذب ورعاية واالحتفاظ بالموظفير  ذوي الكفاءات  ولتحقيق ذ لك، تم تطوير نموذج موحد إلدارة المواهب لضمان أن الشر

ي جميع المجاالت. 
 
 العالية والمهارات والقدرات المتنوعة ف

 
الموار  لفلسفة  األساس  الحجر  يعتير  والتشغيلية  اإلدارية  الوظائف  توطير  وسعودة  كات  إن  ي رسر

 
ف اإلداري  الكادر   عل 

 
جليا يبدو  للمجموعة، كما  ية  البشر د 

كة ليس عل المستوى اإلداري وحسب ولكن عل الم ي الشر
 
ستوى  المجموعة، حيث تحرص المجموعة أن يشغل السعوديير  العديد من الوظائف التنفيذية ف

  ،
 
 وذلك من خالل استقطابهم و تدريبهم و تطويرهم حاليا

 
ي أيضا

 من أولويات التوطير  للسنوات القادمة. الفن 
 
 و هذا يعتير أيضا

 
كات سيسكو من عدد المواطنير  السعوديير  العاملير  من  ي     من إجماىلي القوى العاملة.  896إىل  757زادت رسر

كما تركز االدارة عل توظيف المرأة السعودية ف 
 عل  51الوظائف المناسبة لها، وقد تم تعيير   

 
ي وظائف الهندسة والتخطيط،   موظفة سعودية حاليا

التقليدية بل ف  ي الوظائف 
رأس العمل، ليس فقط ف 

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

 ٪ المتبقية ف 
 

ية و  ي الجانب المتعلق بالموارد البشر
حسب، ولكن حنر عل صعيد توفير بيئة عمل تتسم بأعل معايير األمن والسالمة واالهتمام  ال يقتض تمير  سيسكو ف 

كات المجموعة سواءا المكتبية أو الفنية والتشغيلية.  ويشمل ذلك إلزام كبار المتع كة ورسر ي جميع منشئات الشر
اقدين والمشغلير   بصحة الموظفير  وسالمتهم ف 

كاتن  اهة المهنية. والموردين الذين يتعاملون مع رسر  ا بنفس المعايير العالية من برامج األمن والسالمة والي  
 

ية:   أداء الموارد البشر
 

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

يبدو ف 
 :  االيضاح التاىلي

 
 
 
 

 
 
 
 
 

كة سيسكو،   اتيجية رسر كات سيسكو بمنح موظفيها حواىلي  حيث  إن ثقافة التحسير  المستمر هي اآلن جزء من سياسة واسير
ساعة    34.785قامت مجموعة رسر

ازية و التباعد االجتماعي ل   2020تدريبية خالل العام   ي ذلك التدريب عل    وإغالق الحدود.  COVIDىل الرغم من تحديات التعامل مع االجراءات االحير
بما ف 

ي عدد ال
، والخطة التدريبية المستقبلية لدى المجموعة هي زيادة ف  ي التدريب التشغيلي

ي وف 
ية والتطوير المهن  متدربير  وساعات  السلوكيات واللغة اإلنجلير 

ي عام  
ية. ، وبدء برنامج تدريب الخريجير  (LEAD)م من خالل تنفيذ برنامج تطوير اإلداريير  2021التدريب ف   لدينا واستمرار التدريب عل اللغة اإلنجلير 

 
ي لطلبة الجامعات من كافة مناطق المملكة وقد تم التحاق  

ي برامج التدريب الصيف 
ي قسم تقنية المعلومات خالل فصل   7كما تشارك سيسكو ف 

متدربات ف 
، وحصلت كل متدربة عل    الصيف. 

 
اضيا  . ساعة تدريبية 200تم إجراء التدريب إفير

 
ي المكان المالئم لالستفادة من  2030ورغم التحديات االقتصادية الراهنة وتطلع سيسكو بالمشاركة فيما يخص رؤية  

كة تهنر  نفسها بأن تكون ف  م فإن الشر
كة أنها  ي ترى إدارة الشر

ي المستقبل. هذه المبادرات الحكومية والنر
 فرصة مناسبة لتنمية وتطوير القادة والمديرين ف 

 
 وذلك لالحتفاظ بهم وتطويرهم لإلستفادة

 
كة برامج لتدريب وتطوير القادة والمديرين المستقبليير  الذين تم تحديدهم مسبقا ي تنفيذ    كذلك لدى الشر

منهم ف 
ي المستقبل. 

كة التوسعية ف   خطط الشر

تقييم وتطوير 
 المواهب

ام الموظف  البر 
 األداء

 والمكافآت 
 التنوع

 والشمولية 

 فلسفتنا 
  الموارد  

 
ف

ية   البشر

التحسي   والتطوير  
 المستمر
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ألن هدفنا هو أن نكون المكان األفضل   درات الموظفير  فقد قمنا بتطبيق برامج تدريبية إدارية متنوعة معتمدة عل المهاراتوألننا ندرك أهمية تطوير ق

ين.   المتمير  اإلداريير     للموظفيير   لتطوير  ي  تدرينر برنامج  سيسكو  كات    LEADأطلقت  الشر مجموعة  من  الموهوبير   السعوديير   تدريب  إىل  يهدف  والذي 
 ع اإلدارة والقيادة المستقبلية داخل المجموعة.  وإعدادهم لمواق

 
 نظرة عامة عل برنامج تدريب الخريجي   : 

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

ي المملكة بشكل عام،
 
ا ف

 
ي التخرج من الجامعات السعودية والجامعات الخارجية و أيض

  . فقد قررنا تنفيذ برنامج مكثف لمدة سنتير  للسعوديير  لحدينر
 

نامج الذي مدته سنتان مخصص ألفضل   يمكن أن نجدهم من خالل اجتياز االختبارات اإلدراكية، و المقابالت الشخصية المقننة.  12هذا الير
 
 خريجا

 
كات المجموعة وكذلك من خالل تدريبهم الرسمي الذي سيتم    12الخريجير  السعوديير  ال  لدى هؤالء   ة واسعة من خالل تعاملهم مع رسر فرصة الكتساب خير

ي عام 
 
. كما يشنا أن نعلن أننا سنقوم بإعادة برنامج تدريب الخريجير  ف  خري    ج سعودي.  12م لعدد 2021القيام به خالل هذين العامير 

 
كة: مقارنة  اجماىلي    عدد الموظفير  لكل رسر

 

كة   2020 2019 اسم الشر

كة السعودية للخدمات الصناعية   39 39 (سيسكو)الشر

كة محطة بوابة البحر األحمر    1.436 1,011 رسر

كة  142 129 ( لوج   بوينت)والصادرات  التجارة  لتنمية السعودية الشر

كة كنداسة  133 138 )كنداسة(لخدمات المياه  رسر

كة    28 30 (إسناد)  تشغيل الخدمات المساندةرسر

كة الدولية لتوزي    ع المياه   299 247 (توزي    ع ) الشر

كة الجير تالكي السعودية المحدودة 
 1.698 1,768 رسر

 3.775 3,362 المجموع 

 898 757 مجموع السعوديي   

 2877 2,605 مجموع غب  السعوديي   
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 االستدامة 
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  مجموعة سيسكو  االستدامة
 
ف  

 

كير  عل    االستدامةخطة  
ي نفس،  لألعمالالمالية    العوائد الناجحة تهدف إىل الير

 
كير  الوقت    وف

يعتير تعزيز االقتصاد    عل البيئة.    ة حفاظمعل ال  الير

ي والمجتمىعي  و  لتطور االقتصاديل عل البيئة طريقة فعالة   ةالمحافظ مع  المستدام  
ي االبين 

 
ي  تقوية مكانتها يؤدي إىل    والذي لمملكة،  ف

 
االسواق  ف

المنافسةا الع تجاه    نحن    . لمية  أن مجهوداتنا  األسواق    علستعمل    االستدامة نؤمن  ي 
 
نتائج مل  المستهدفةتوسيع مصالحنا ف نوعة  ت تحقيق 

 ومستدامة. 

 

ي والمجتمىعي واإلداري ل خالل القسم التاىلي يتم عرض
كة ملخص لألداء البين  كاتها التابعةشر  : سيسكو ورسر

 

 : ةإطار عمل االستدام
 

ي االستدامة لمجموعة سيسكو  
كاء العمل والمجتمع    ،والمستثمرين،  والموظفير  ،  لجميع أصحاب المصلحة: العمالء   تحقيق الصالح العامتعن  ورسر

 ككل. 

 

ي نطاق 
كة.  منفصلبالنسبة لنا، االستدامة ليست منعزلة ف  اتيجية الشر  إنما هي جزء مهم من اسير

 

ي يجب  
كة سيسكو جوهر ومفهوم االستدامة للمجموعة وذلك من خالل تحديد المجاالت الرئيسية النر يلخص إطار عمل االستدامة الخاص بشر

  الركائز هذه    تتوافق مع أهداف وقيم مجموعة سيسكو.    اساسية  ركائز إطار عمل استدامتنا يتكون من أربعة      معالجتها وتعديلها بشكل جيد. 

 . االساسية اهدافنا تتناسق مع 
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 : التوافق مع المعايب  والقواعد اإلرشادية المحلية والدولية

 

.آر.آي( وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة    لمجموعة سيسكو مع معايير ال  األهداف األساسية لقد قمنا بتنسيق   ي ومجلس معايير   )حر

 . الصادرة عن وزارة التجارة واالستثمار  ومعايير االستدامة المحلية 2030 محاسبة االستدامة ورؤية المملكة العربية السعودية
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 : م2020عام ل أهم اإلنجازات البيئية واالجتماعية واإلدارية ل
 

 

 

كة  حصلت       2020محطة بوابة البحر األحمر عل جائزة االستدامة لعام    شر
 
ف

القارة   وشبه  األوسط  ق  الشر   
 
ف البحرية  التجارة  لجوائز  عشر  السابع  الحفل 

 الهندية وأفريقيا. 

 

 

 
 

كة  نجحت     تطوير سياسة بيئية بهدف تقييم  شر
 
ام لوج   بوينت ف ومراقبة    االلبر 

التدقيق والتفتيش    عملياتكما أن  درجة استهالك الطاقة والمصادر الطبيعية.  

  المنتظمة تساعد 
 
  المناسب للصيانة الوقائية.  التنفيذ ف

 

 

كة الجب  تالك  السعودية  قامت
مليون ريال سعودي من    4.5  باستثمار مبلغ  شر

السكنية  عل    الحصولأجل     
المبان  اثنان من  أجل    االضافيةعدد  من  للعمال 

 .      التباعد االجتماع 

  

 بتطبيق 
ً
كة أيضا يبرنامج    قامت الشر (، الذي  Go Greenلتوفب  الطاقة )  تذكب 

  العمليات  
 
  من خالل يعمل من أجل مراقبة وقياس االستهالك المباشر للطاقة ف

 تقارير شهرية. 

  

 
 

 

كة شر محطة  سيسكو،    قامت  كة  شر مع  األحمر بالتعاون  البحر  كة  و   بوابة  شر

كة   و   كنداسة علوج   بوينت  شر   مكة   اغاثة  بمليون ريال سعودي لصندوق   بالتب 

اف أمارة منطقة مكة المكرمة( وس كورونا المستجد لمعونات    )تحت اشر ،  فب 

ائح تستحق المساعدة من   باإلضافة إل وجبات إفطار خالل شهر رمضان لشر

 المجتمع. 

  

 

 

السكنية   الصح   الرصف  مياه  لمعالجة  نظام  بانشاء  توزي    ع  كة  شر قامت 

   
 
  عمليات الري. يلت   هذا النظام احتياجات العمالء ف

 
والصناعية الستخدامها ف

عل   االعتماد  من  المعالجة  الصح   الرصف  مياه  قللت  الصناعية. كما  المدن 

 مياه الري. طرف ثالث لتوفب   أو االستعانة بمصادر مياه الري المستقلة 
 

 
ً
  الشبكات    خفضمن    تمكنت توزي    ع أيضا

 
  3بنسبة ما بي   نسبة فقدان المياه ف

 بأن  ،  ألعمالها فقط داخل المدن الصناعية الخاضعة     % 5ال 
ً
نسبة فقدان  علما

  المياه 
 
  المملكة  المناطق ف

 
 . أعل بكثب   العالم  حتر عل المستوى  و األخرى ف
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 : موظفينا  مكي   ت

 
ي نجاح مجموعة سيسكو يلعب  

 
 ف
 
 مهما

 
مع تعزيز  أفضل المواهب    ونسىع الستقطاب نحن نحرص عل تقدير وتكريم موظفينا    ،موظفينا دورا

 
 
ي منشآتنا حيث نراقب بعناية المخاطر المحتملة لموظفينا وعملياتنا  كما    جهود التوطير  أيضا

 
ي حفاظنا عل أعل معايير األمن والسالمة ف

 
نفتخر ف

 بيئة عمل آمنة للقوة العاملة لدينا.  لتوفير 

 

  جذب المواهب وتطويرها والمحافظة عليها  -

  األمن والسالمة  -

 التنوع والمساواة  -

 المهمة  الجوانب

 

 2030 المملكةرؤية 

 

 مستدامة التطوير ال أهداف  

 
 : جذب المواهب وتطويرها والمحافظة عليها 

 
ي قدرتنا عل ال

 ف 
 
 أساسيا

 
ي الجذب والمحافظة عل طاقم عملنا وتوفير فرص متساوية وتنوي    ع القوة العاملة لدينا دورا

عمل.  تلعب مجهوداتنا ف 

ي الوصول    ،تعتير سيسكو مجموعة متنوعة
هدفنا هو معاملة الجميع بعدل وبدون تفرقة كي نقدم الفائدة لموظفينا عن طريق توفير الدعم لهم ف 

ي الولإىل سقف قدراتهم.  
ي الصدارة يجب أن نستمر ف 

ي    ةحفاظمكي نحافظ عل موقعنا ف 
اء ذوي القدرة العالية ف  كة  عل الخير سيسكو وجميع رسر

كات التابعة.   الشر

 

ي  من خالل الت و 
ي والتقن 

ي النمو.  وااللزامي دريب المهن 
ي المجموعة الشهادات والمؤهالت الالزمة لالستمرار ف 

، نحرص عل أن يمتلك موظفونا ف 

خالل   من  الداخلي  التدريب  وفرص  العمل  خالل  التدريب  طريق  عن  والتأهيلية  التعليمية  الفرص  مجموعة سيسكو  امجتزود    التعليمية   الير

 الت  ةوالتطويري
 
. وأيضا ي  دريب الخارحر

 

ي نستحوذ بها ونطور وندير  
مشاركة  لموظفير  عير المجموعة إىل أرب  ع تصنيفات أساسية: جذب المواهب، الا ها  ب   ونشارك تنقسم الطريقة النر

، حسب  الداخلي عل المستوى   وتلقيها ، تطوير المواهب ثم المكافأة. أغلبية برامج تطوير المواهب لدى مجموعة سيسكو يتم عملها والرفاهية

كة احتياجات كل  اتيجية    تظل . ومع ذلك ةتابعرسر كةاسير إدارة األداء وتنمية المهارات القيادية  عل حيث أنها تشمل   كما هي عير المجموعة   الشر

ي   إدارة التعاقبو 
.  قدرات وبناء  الوظيف   الموظفير 
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 : الموظفي   ورضاهم  مشاركة 

 
 للعم

 
 مثاليا

 
ي أن تكون مجموعة سيسكو مكانا

 
م ونقدر كوادرنا وحقوقهم وظروف عملهمو   ،لنرغب ف نعمل  و نوفر فرص النمو والتطور لهم  و   ،نحير

 فرص متساوية للجميع.  من خالل تواجد موظفينا ل كريمة أيضا عل توفير بيئة عمل  

 

 عن  
ً
 شامال

 
، تعمل مجموعة سيسكو استبيانا اتيجية    مشاركة كل عامير  واإلدارة العليا    والتوجه الموظفير  الذي يغطي المشاركة الفعالة واالسير

ة كير  عل العمالء وفرص التطور وتنظيم العمل والمكافآت    االداءوإدارة    واالدارة المبارسر
والتدريب وفعالية التواصل والقيم والثقافة والجودة والير

ي تتعلق ب
كة واألمن وجميع المسائل األخرى النر كات التابعة.    شر   من معرفة الهدف من االستبانة هو مساعدة مجموعة سيسكو    سيسكو والشر

ي المجموعة. 
 عل تطوير خطط عمل    عملننجمع نتائج االستبيانات ومن ثم نقوم بعمل تقييم مرجىعي للنتائج و     نقاط الضعف والقوة ف 

 
أيضا

 . الموظفير  لتعزيز رضا 

     

كات العالمية ذات األداء العاىلي  ٪ 83تفاعلية الموظفير  مقابل  89٪
      . ٪12معدل الدوران   ، معدل االستجابة للشر

       

 : التدريب والتطوير 

تحقيق  ي 
ف  لمجموعة سيسكو  ألهميتهما  والتطوير  التعليم  ي 

ف  نستثمر  نحن 

ي تعزيز القوة العاملة لدينا. 
 ف 
 
ة المدى والطويلة وأيضا   احتياجات السوق قصير

فرق  لزيادة القدرة الفردية وقدرات  وموارد متنوعة نعمل عل توفير آلية دعم 

الداخلية، وتطوير معايير اإلدارة وتحسير  مستويات األداء مما يؤدي    العمل

  . ي
الوظيف  للتطور  منصة  توفير  والتدريب    إىل  الداخلية  امج  للير باإلضافة 

ولتحديد   للتحاور  الفرصة  الموظفير   جميع  لدى   ،   الخاصة دورات  الالعملي

ي  أو  المطلوبة  الخارجية  
قد تعمل عل تحسير  األداء    أخرىمجاالت اهتمام  ف 

كة ككل.   الفردي وأداء الشر

 

 

 

كة    تهدف   عن  رسر يقل  ال  ما  لتدريب     ٪20كنداسة 
 
سنويا الموظفير   ،  من 

 . السنويحسب احتياجات الموظفير  وأداؤهم 

كة الجير تالكي السعودية  عملت  
ة من رسر عل تطوير سياسات وبرامج متمير 

 ضمنها سياسة تقييم أداء الموظف وبرنامج تقدير الموظف. 

كة    تستخدم ي بوينت نظام إدارة  رسر ،   عملسير    لمتابعة  األداءلوحر الموظفير 

 هم بالنسبة ألهداف المنظمة ككل. ي  وأداؤهم، وتطور 
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ي المجموعة
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 : األمن والسالمة
 

لها بال كلل لضمان سالمة الموظفير  خالل هذه  عملت   التابعة  كات  كة سيسكو والشر رسر

ة ، فقد تم تفعيل إجراءات التباعد االجتماعي بشكل فوري وصارم، وتم توفير متطلبات   الفير

تقتضيه  ما  وحسب  العمل.  مقرات  ي 
 
ف للموظفير   الالزمة  الشخصية  والحماية  العناية 

إ إقامة  أماكن  وفرنا  فقد  الصحي  الحاجة  الحجر  بتدابير  ام   
االلير لضمان  لموظفينا  ضافية 

ل كلما دعت   المي   العمل من  باالضافة إىل تنفيذ و تشجيع إجراءات   . والتباعد االجتماعي

 الحاجة لذلك. 

 

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

 : التاىلي 

 

 العودة إىل منازلهم آمنير   -

ي بيئة آمنة  -
 العمل ف 

كاتها التابعة  - كة سيسكو أو رسر  عدم وجود أي آثار تنتج عنها معاناة بسبب العمل لدى رسر

 بيئة تكون فيها سالمة البشر أهم من الرب  ح   -

 

كات المجموعة لديها المستو  ات لتطوير وتعزيز أنظمة وبرامج الصحة  لقد عملنا بجد هذا العام للتأكد من أن جميع رسر ى المناسب من الخير

 مسؤولية ضمان تنفيذ العمل بطريقة آمنة، و 
 
" حيث نتحمل جميعا

ً
ي نسىع إىل تثبيتها هي "األمان أوال

لمتابعة  والسالمة، إن المبدأ والثقافة النر

ات  المناسبة حسب الحاجة.  ذلك يتم اإلبالغ عن أي وضع غير آمن واجراء التحقيقات الالزمة والتغيير

 

 لحماية موظفينا وبذلك نصل إىل النجاح.  
 
نحن نعمل عل تشجيع ثقافة تضع سالمة وصحة    نؤمن بأن العمل بطريقة آمنة يعتير أساسا مهما

ي أعل األولويات بجانب حماية البيئة. 
كات  أسسنا عير سيسكو معايير أمن وسالمة وبيئة تتماسر مع أنشطة وأعفقد       الموظف ف  مال جميع الشر

 التابعة. 

 

المستجد خالل جائحة   وس كورونا  ي    فير
بعد    2020عام  الف  بالعمل عن  السماح  الالزمة ومن ضمنها  االحتياطات  اتخذت مجموعة سيسكو 

كير  الخاص عل الموظفير   
ي جميع أعمال مجموعة سيسكو    .  خطورة مرتفعةدرجة    أصحابلنصف القوة العاملة مع الير

كان عل الموظفير  ف 

ي تنص عل ارتداء األقنعة والحفا
كانت  كما    .  والتباعد االجتماعي   ظ عل النظافة الشخصية وتعقيم مناطق العملاالمتثال بتوصيات الوزارة النر

ي كل المجموعة
 . هناك مناطق مخصصة للحجر ف 

 

كة الجير تالكي السعودية، استثمرت  م2020عام  الخالل 
سكن إضافيير  للعمال   عل موقعير    للحصول أربعة ماليير  ونصف ريال سعودي  رسر

كاتنا التابعة األخرى اتبعت إجراءات   . للعمالمن أجل تطبيق التباعد االجتماعي   بتوجيهاترسر
 
اما  . دولةال مماثلة الير 

 

 

 

 2019منذ العام  صفر حاالت وفاة بي   الموظفي    

 

الموظفي     إصابات    مجموع 
 
ف ال انخفاض    2020والعام    2019م  عابي   

 % 37بنسبة  
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 : الحياة الصحية وأنشطة المجموعة 

 

ي بطولة سنوية لكرة القدم للمجموع
كة سيسكو ثان  ي بداية    ةاقامت رسر

 
ي  2020عام  الف

فرق تتنافس    10عدد    تكونت منم قبل جائحة كورونا، والنر

ي يوم حافل بالنشاط و الحيوية المنهزمعل المركز األول من خالل خروج 
 
ي بوينت بعد منافسة قوية ف كة لوحر ي ظفرت به رسر

 . والنر

 

 
 

 

 

 : التنوع والمساواة  

كة متنوعةتعتير   بذلك نقدر موظفينا عن طريق دعمهم  و نحن نسىع لمعاملة الجميع بعدل وبدون تفرقة،  ف  الجنسيات،  مجموعة سيسكو رسر

ي الوصول  
ي الوقت الحاىلي ركزنا جهودنا عل توظيف المواطنير  السعوديير  لتحقيق أداء قوي    لقد     . تطلعاتهم  إىلف 

 . للمستقبل  مستدامةومواهب    ف 

 
 
ي محاولة لخفض فجوة التوظيف بير  الجنسير  2030  المملكة مع رؤية    وتماشيا

يد من توظيف النساء ف  بأنه  مجموعة سيسكو  تؤكد كما    .  ، سي  

ي الرواتب لألفراد    ال يوجد 
ي  و  بأدوار مشابهة.    العاملير  فجوة بير  الجنسير  ف 

ي مجلس إدارة المجموعة.   سيدةأول    ترشيحتم  ،  2020عام  الف 
  ف 

ي  نحن نشجع بيئة 
 أو أي تصنيف آخر.  من الجنسير  جهود التوظيف ال تفرق بير  المرشحير   اىل أن  باإلضافة  ،بالموظفاتترحب  العمل النر

 

ي معدل توظيف اإلناث   10٪
ي توظيف الشباب ما بير  سن ال  ٪21 2020والعام  2019بير  العام  زيادة ف 

 30  وال 18   زيادة ف 
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ي كل المناصب.    رائدةمجموعة سيسكو  
ي توظيف المواطنير  السعوديير  ف 

يصب تركير   و   ف 

.  LEADبرنامجنا للقيادة اإلدارية )   اىل ذلك باإلضافة    ( عل توظيف المواطنير  السعوديير 

ي التخرجلسعوديير   لتدير المجموعة برنامج لمدة عامير   
ي  حدينر

، واكتمل أول برنامج ف 

 .  2020عام  ال
 
لل  إىل  واستنادا السعودة  المتخصصة  خطة  الوكاالت  نستهدف  توظيف 

 منصات    للتوظيف 
 
بالمجموعة    الخاصة  التواصل االجتماعي لشغل المناصب العليا وأيضا

 .  لجذب المتقدمير  السعوديير 

              
 : ة القويةيوالبديه  الحوكمة الرشيدة

 
م مجموعة سيسكو بممارسة أعمالها  اهة والشفافية بتلير    مخاطر نظام إدارة عل   القوي لدينا   الحوكمةنظام   يستند   والمسؤولية. أعل معايير الي  

نهدف باستمرار    أنواع االحتيال والرشوة والفساد وكل أشكال الجرائم المالية لحماية حقوق اإلنسان.    جميع  تجنب من أجل    جهد نعمل ب  محكم.  

    الثابت وتسجيل  المركز الماىلي الحفاظ عل    من خالللخلق القيمة والفائدة ألصحاب المصلحة  
 
فة ماليا  نتائج مشر

 
مع التأكيد بأننا    ،  و تشغيليا

تبة بعير  االعتبار نأخذ   عل أصحاب المصلحة عند صنع القرار. لكل ذلك  اآلثار المير

 

 واألخالقيات واالمتثال  الحوكمة

ي خص 
ان   وصية المعلومات واألمن السيير

 األداء الماىلي 

 الجوانب المهمة 

 

 2030 المملكةرؤية 

  

 أهداف التطوير المستدامة 
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مجموع المواطنير  ضمن كامل القوة العاملة
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 : الحوكمة، األخالقيات واالمتثال

 

ي 
 
ي بنيت عليها هذه الثقة.   يتعير    أعمالنا من أجل زيادة ثقة عمالئنا ف

اهة النر  عل إبطال نزاهتنا    علينا أن نحافظ عل أعل معايير الي  
 
ال نعمل أبدا

مع جميع    يتماسر العمل السعودي الذي    نظامجميع عملياتنا تتماسر مع   أو عالمتنا التجارية أو موظفينا أو ملكيتنا الفكرية.    مقدراتنا أو تهديد  

. ويح  الدولية العمل انظمة  مي حقوق الموظفير 

 

كة اتيجية للشر ي عل    تعتمد الخطة االسير
 
  وأنظمة   والصناعية،  والخدمات اللوجستية  ،الموان     وهي قطاعاألعمال الرئيسية    التطور و التوسع ف

كة   .  المياه كاتها التابعة    هذا وتكمن قيمة رسر ي زيادةسيسكو ورسر
 
ي مع    ف

ي دور    .  ومهامها   رؤيتها قيمة المشاري    ع بالتماسر
اميأنر ي    االلير 

 
عن  مجموعة  الف

اف والتأكد من أن المجموعة طريق  ام  تقوماإلرسر يعيةالوثائق   ومراجعة، واللوائح التنظيميةمع القوانير   بااللير   . الموظفير  وعقود  التشر

 

ام بقوانير     
ام بالقوانير   يتم تدريب الموظفير  بشكل دور   .  الخاصة بمجال عملنا   الحوكمةنقوم بعدة مبادرات لضمان االلير  

واللوائح  ي عل االلير

ي قد تؤثر عل مجموعة سيسكو.   النظامية
ويد نحن      النر نامج    نقوم بير  ي أعضاء المجلس الجدد بير

بكامل الشفافية   عليهم   هيتم عرض، حيث  تعريف 

كة.    ونظام الحوكمةالسياسات  ويشمل   اتيجية الشر كات التابعة    مختلفةتوفر المجموعة تدريبات  كما    واسير  األخالقية.   الجوانبعل    والزميلةللشر

 

كة تم إعداد "صندوق اإلبالغ عن المخالفات"   ي تقارير مجهولة المصدر حول البيئة والصحة والفساد واالحتيال وأي أنشطة    خاص بالشر
لتلفر

كة  الداخليون  المراجعونيتم استالم جميع البالغات من قبل  غير قانونية   ي الشر
بإجراء تقييمات دورية لمخاطر    ةالداخلي   المراجعةدارة  تقوم إ     . ف 

 . والتحقيقتدقيق ال االحتيال وعمليات

  

 بأنه   
 
يعات  علما ي العام  لم يكن هناك أي حاالت عدم امتثال للقوانير  والتشر

 م. 2020ف 

 

يعات   صفر حاالت عدم امتثال للقواني   والتشر

  
 
 2020  العامف

 2018  العام   عقوبات غب  نقدية منذ صفر 
التقارير  صفر   من  مشاكل  أو  شكاوى 

 2018  العام  الداخلية منذ 

                   

  
ان   : خصوصية المعلومات واألمن السيب 

 

امات أساسية لمجموعة سيسكو.  لحماية المعلومات الشخصية واالمتثال   ي هي الير 
ان  نحن ندرك أن أي   قوانير  الخصوصية وتقوية األمن السيير

ي تعتير أمانة  خرق قد يؤثر عل قدرتنا عل العمل بشكل طبيىعي 
 . الشية للعمالء  معلوماتالسالمة   و أصحاب المصلحة  تجاه والنر

 

كة بصفتنا   إدارة  تقنية المعلومات  يتوىل فريق إدارة  ،  الممارساتأفضل الضوابط األمنية المبنية عل المعايير الدولية وأفضل    م بتطبيقتلير    رسر

جاع المعلومات.   احتمال بما فيها زمات للتعامل مع أي  األ دارة  إل م  ا نظ   وجود التأكد من    و   لتكنولوجيا المعلومات   البنية التحتية فريق إدارة      اسير

كات المجموعة  العمل  فريقعن قرب مع  بشكل مستمر و   المعلومات لدى مجموعة سيسكو يعمل  تقنية   نظام إلدارة األزمات لضمان وضع   بشر

 . ال قدر هللا  للتعامل مع أي حادث
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 : األداء المال  

 

 

نهدف إىل تحقيق النمو الماىلي المستمر   الفائدة ألصحاب المصلحة وللنمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية. لدينا يخلق  الماىلي االستقرار 

ي ماىلي    احتياطي وجود  ، مع ضمان  العالية  والمستقر، وبنفس الوقت نحافظ عل خفض التكاليف وعل الكفاءة العملية
تغطية الخسائر أو  ل  كاف 

ي حال وجود ظروف عمل خارجة عن المتوقع  تغطيةأو  األرباح المحتجزة للنمو،  
امات ف  ي نموذج عمل مستديم لتحقيق  وذلك    االلير 

عن طريق تبن 

ي  
 عل   النمو زيادات مالية وعملية، ال نهدف فقط إىل المساهمة ف 

 
 . 2030  المملكةرؤية االنجاز الكامل لاالقتصادي للدولة، وإنما نحرص أيضا

 

اجع االقت  وس كورونا المستجد صادي الناجم عن جائحة  عل الرغم من الير ي جميع أنحاء  فير
أعل  العالم، تمكنت مجموعة سيسكو من تحقيق    ف 

كات التابعة و   ايرادات وأرباح عل االطالق كات  من خالل الشر مشاركة المستثمرين من  مستوى  من تحسير   بنجاح  لقد تمكنا    المستثَمر فيها.  الشر

ن ،  توضيح الت ل خالل إجراء مؤتمرات عير اإلنير لعام  ل الرجوع إىل البيانات المالية للتقرير السنوي    الرجاءمزيد من التفاصيل حول أدائنا الماىلي

2020 .
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 : دعم مجتمعاتنا   
 

سيسكو   مجموعة  أن  المساهمير   تؤمن  بما  أحد  العربية  بأنها  للمملكة  االقتصادي  المستقبل  ي 
 
ف

    هي و السعودية  
 
ي المسؤولية المجتمعية واالرتقاء بمبادرات تنمية   تؤمن بأننا نحتاج  أيضا

 
إىل المساهمة ف

المجتمع، مما يجعل حياة الناس أفضل من خالل مشاركتنا هذه المسؤولية عير منتجاتنا وخدماتنا،  

تجربة   نضمن  قيمةنحن  نحن      للعمالء.   ذات  ذلك  إىل  بالتعاملباإلضافة  مون  المصادر    ملير  مع 

ي   األخالقية
نعزز    تعزز النر سيسكو  مجموعة  ي 

 
ف اننا  . كما  والمجتمع  البيئة  تجاه  الممارسات  افضل 

 العالقات المتبادلة مع موردينا ونحافظ عليها.  

 

"لنصنع   كات  للشر االجتماعية  المسؤولية  نامج  بير سيسكو  كة  رسر ي  تفخر 
ف  دورنا  ندرك  نحن   ."

 
فرقا

ي نعيش فيها. 
ي المجتمع والبيئة النر

ي المستقبل االقتصادي للمملكة وأننا بحاجة أيضا للمساهمة ف 
 المشاركة ف 

 

 كمجموعة، نحن نركز طاقتنا عل المجاالت الثالثة التالية: 

 

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

ي عدد من قطاعات أعمالها فإن للبحر أهمية خاصة لدينا. 
 ف 

 

ي حياة أفضل.  .2
 تنمية ورفع مستوى وعي المجتمع، و المشاركة ف 

 

ي تقام لمرة واحدة أو مرتير  ذات التكاليف المحدودة  .3
ع بالدم ،  وزيادة المشاركة التطوعية مثل: )حم،  األنشطة المعتادة النر الت التير

ية، والفعاليات االجتماعية االخرى، إلخ(   والمساعدات الخير

    

ي المجتمع  والمشاركة  االستثمار 
 ف 

 التحصيل من مصادر مستدامة 

 تجربة العميل 

 تغطية الموضوعات الهامة 

 

 2030 ركائز رؤية المملكة 

 

 أهداف التطوير المستدامة 
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  المجتمع والتعامل معه االستثمار 
 
 : ف

المجتمعات ي 
 
باالستثمار ف مون  ي   نحن ملير  إيجانر تأثير  حيث نعمل بطريقة لها 

كة وطنية مسؤولة نحن نسىع إىل  و   وملموس ودائم.   ي    أن ال كشر نؤثر بشكل سلنر

ي األعوام السابقة أقامت مجموعة سيسكو عدة برامج    عل مجتمعاتنا.  
 
وكما ف

هذا   وخاللمجتمعية  المستجد جائحة    العام.  كورونا  وس  شاركت    فير

ي عدةالمجموعة  
 
 مبادرات مجتمعية مختلفة.   ف

           

 
 

 

 

 
اء من مصادر مستدامة ل ا  شر

  

 

كاء   ام ارتباطنا مع المزودين والشر لكوننا  و     بشكل واضح. بخطط االستدامة يسير    لإللير 

أن  ومسؤلير     ر عمالء كبا عل  نحرص  مصادر    تكون نحن  من  وخدماتنا  بضائعنا 

المحليير   و     مستدامة.  المزودين  لتشجيع  جهودنا  خالل  األعمال من    وأصحاب 

االرتباط   بزيادة  قمنا  والمتوسطة،  ة  معهم،والتع الصغير قمنا    امل  انية كما  مير  برفع 

يات    المشير
ً
. بمن المزودين المحليير  مقارنة ي

 العام الماض 

 

 

 

 

 

 

 

 

كة الجير تالكي السعودية بعملبادرت    2020عام  الخالل  
برنامج تعليمي    رسر

ي  
و رابغدار لأليتامف  كة بير العام    . ، بالتعاون مع رسر ي نفس 

ع    وف  بالتير قمنا 

األرس المحتاجة  مكة لمعونات  اغاثة  بمبلغ مليون ريال سعودي لصندوق  

ي  
اف أمارة منطقة مكة المكرمة  ظل الجائحةف   قمنا بتوزي    ع  تحت ارسر

 
، أيضا

تستحق   ي 
النر المناطق  مختلف  إىل  رمضان  شهر  خالل  إفطار  وجبات 

المجتمع.   ن  اصبحت  المساعدة من  كة قادرة عل قياس درجة  جاح  الشر

من    المجتمعيةالمبادرات   المستفيدين  مجموع  حساب  طريق  كل عن 

 النشاط. 

من مجموع اإلنفاق عل    % 92

يات خصصت للمزودين   المشبر

 المحليي   

  عدد المزودين   % 18
 
زيادة ف

كي   المحليي      بي   العامما   المشبر

 2020والعام    2019
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 : لعميلا  تجربة

 

تأخذ بعير     أصحاب المصلحة الرئيسيير  لمجموعة سيسكو والتعامل معهم يعتير مهم من أجل نمو واستمرار المجموعة.    أحد يعتير العمالء  

 صميم منتجات وخدمات جديدة. لت االعتبار مجموعة سيسكو متطلبات وتصورات وتفضيالت العمالء 

 

نت  نقوم بإجراء استبيانات دورية    من أجل قياس درجات الرض  من أجل فهم عمالئنا بشكل  عير االنير
 
أعدنا تصميم مواقعنا    لديهم.    أفضل وأيضا

ونية    مجموعة سيسكو      . أنظمة إدارة عالقات العمالء من خالل  رعاية العمالء    خدمةشمل  يلاإللكير
 
من  العالقات مع العمالء    لتعزيز تسىع أيضا

 معرفة مرئيالت العمالء. ل ميدانيةأنشطة خالل عمل 

 

59 %     
 
   2020العام  و   2019  العام    حاالت عدم االمتثال المتعلقة بأمن وسالمة المنتجات والخدمات ما بي   انخفاض ف

 

 : بيئة وبنية تحتية مستدامة

 

  وتوليد فنحن نسىع إىل تخفيف استهالك المياه    نهدف إىل تخفيف التأثير عل البيئة عن طريق خفض النتائج السلبية الناجمة عن عملياتنا.  

  و    المخلفات. 
 
ي وأيضا

ي محاولتنا لحماية عالمنا كما نقوم بمحاربة التغير المناح 
 مجموعة سيسكو عل    استهالك الطاقة.  ترشيد  ف 

 
تعتمد أيضا

ي لها تأثير أقل عل البيئة. و تطبيق تقنية وبنية تحتية قليلة التكلفة 
 النر

 

 الجوانب المهمة 

 تغير المناخ والطاقة

 واالبتكار التقنية 

 إدارة البيئة 

 إدارة المياه والمخلفات 

 2030رؤية المملكة 

 

 أهداف التطوير المستدامة 
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 تغب  المناخ والطاقة 

 

ي الجهود العالمية للتخفيف من اآلثار الضارة لتغير المناخ  
 
الناتجة  من خالل تقليل انبعاثات الكربون  وذلك    نشعر أنه من المهم بالنسبة لنا إظهار الريادة ف

ي قطاع    .  عن أعمالنا 
 
ة مننحن ندرك أننا نعمل ف ي  فإننا نركز جهودنا لتقليل استهالك    لذلكالطاقة    يعتمد عل كميات كبير

لها تأثير   الطاقة وتنفيذ المبادرات النر

ي عل البيئة.      المبارسر وغير المبارسر للطاقة. االستهالك انبعاثات الكربون الناتجة عن   ومتابعةتقوم مجموعة سيسكو بمراقبة  إيجانر

 

ي عام  
 
كة محطة بوابة البحر األحمر ، استمرت  2020ف ي تعمل عل االح   رسر

اق والكهرباء،  بمتابعة وصيانة المحركات النر بما يضمن توليد  ير

كة محطة بوابة البحر األحمر . كما تخطط  بكفاءةالطاقة واستهالكها   ي العامإلطالق برنامج    رسر
 
العادية    2021  ف الستبدال أنظمة اإلضاءة 

ي    ا مثل المعمول به و الخافضة للطاقة،  أ ات موفرةبإضاء
 
كة  ف ي بوينت و رسر كة الجير تالكي لوحر

 . رسر

  
 
كة الجير تالكي   نفذت أيضا

(، الذي يراقب ويقيس استهالك الطاقة الناجم عن العمليات ويوثق  Go Greenلتوفير الطاقة )  تنبيهي برنامج    رسر

ي تقارير شهرية. 
 
 النتائج ف

كة   نجحت  ي بوينت بتطوير سياسة بيئية هدفها تقييم درجات    رسر ام لوحر ية. تساعد  ومراقبة درجات استهالك الطاقة والمصادر الطبيع  االلير 

ي والمناسب للصيانة الوقائية.  عمليات 
ي التطبيق الكاف 

 التفتيش والتدقيق الدورية ف 

       

عير قطاعات    2020  العامقمنا بعدة مبادرات خالل      مجموعة سيسكو.   من أهم أولوياتكانت كفاءة الطاقة والحفاظ عليها  الماضية،    االعوامعل مدار  

ي استهالك    ندركككل. نحن    المجموعةالعمل المختلفة للتأكيد عل خفض استهالك الطاقة عير  
أنه ما زال هناك الكثير لعمله من أجل تحسير  الكفاءة ف 

 القادمة.   لالعوامالطاقة 
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 : التقنية واالبتكار 

 

ي  
 
ي  ي  زمن التحول الرقمي الذي ف

 
ي قوة عاملة مبدعة  القمةتحدى التفكير التقليدي، تمكننا قدرتنا عل االبتكار من إبقاء مجموعة سيسكو ف

ي  . عن طريق تبن 
 
ف

.  لذلك، التقنية مون كما اننا    نحن نحرص عل أن جميع كوادرنا مجهزة لمستقبل رقمي ي بالفائدة لعمالئنا وتحسن من  ملير 
ي تأنر

بتطوير الخدمات المبتكرة النر

ن مجموعة سيسكو من 
ّ
 المنتجات والخدمات بشكل أفضل.  توفير عملياتنا مما يمك

  

ي عام  
 
كة محطة بوابة البحر األحمر ، أعلنت  2020ف المتطورة، من ضمنها شاحنات ومقطورات    الموان   عن وصول أول شحنة من معدات    رسر

ي الجزء الشماىلي واألرصفة  عمليات  التشي    ع    هدفها 
 
، الذي  ف    د يع  من ميناء جدة اإلسالمي

ً
ها اشغاال ي    من أكير الموان   وأكير
 
وذلك    المملكةف

 إلعادة تطوير وتحديث الجزء الشماىلي من ميناء جدة اإلسالمي بطريقة أكير صداقة للبيئة. 

ي المملكة  الشاحنات و ال  تعتير هذه 
 
ها تطلب   عوامل مجهزة بأحدث  حيث أنها  مقطورات األحدث من نوعها ف  السالمة وأكير

 
ي ستساهم  ا

، والنر

ي زيادة اإلنتاجية واألداء  
 
ي ظلبشكل كبير ف

 
ي ف

ي ميناء جدة االسالمي والذي يأنر
 
   30 الذي مدتهو  الجديد   الخدماتعقد  ف

 
 .  عاما

 
 

 : إدارة البيئة

 

ها عل البيئة وحماية   م مجموعة سيسكو بمراقبة تأثير  
االجتماعية،   المسؤوليةسالمة البيئة وسياسة    و   الصحةاالهتمام بمن خالل    وذلك  الطبيعية  الموارد تلير

إدار  خالل  من  البيئية  التدابير  تدار  متكاملةة  حيث  و  ان.  موحدة  ذلك  عل  سيسكو    عالوة  عل  مجموعة  البيئية.   ISO 14001شهادة  حاصلة   لإلدارة 

 

كة محطة بوابة البحر األحمر توجت   ق األوسط وشبه القارة    2020بجائزة االستدامة لسنة    رسر ي حفل جوائز التجارة البحرية السابعة عشر للشر
ف 

ي الهندية وأفريقيا، و 
ي   الذ تم انعقاده ف   .  عن بعد دنر

ت   كة محطة بوابة البحر األحمر تمير  ي التجارة البحرية المستدامة    االستثنائيةبمبادرتها    رسر
افف  بها من قبل لجنة مكونة من أفضل    وتم االعير

ي  
اء ف  كة محطة بوابة البحر األحمر   ستظل  المجال.  هذا  الخير ي أكير    رسر

ي هدفها لمتابعة العمليات البيئية المستدامة ف 
لمناولة    ميناءمتفانية ف 

ي المملكة العربية السعودية،  ال
كة محطة بوابة البحر األحمر ن خالل برنامجها للمسؤولية االجتماعية قامت  مو حاويات ف     رسر

 
شعب    بإنشاءأيضا

ي حمشارف الب مرجانية اصطناعية عل 
ي والحياة  ر ف   رية. الفط  البحريةمنطقة الميناء لدعم التنوع البيولوحر

 

كة الجير تالكي قدمت  
يشن كلير  سويب للحد من    رسر   أثناء حبيبات البالستيك )الحبيبات المضغوطة والقشور والمساحيق(    فقدان برنامج أوبير

ي  المناولة من الجهات المختلفة
 البيئة.   اىلإطالقها كيفية و  الخاصة بالمواد البالستيكية عمليات مجال الف 
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 : إدارة المياه والمخلفات
  

من    تدرك الحد  إىل  وتسىع  البيئة  تجاه  مسؤوليتها  علالمجموعة  ها     البيئية.   تأثير

ي إعادة تدوير المخلفات. ف
 
تحقيق ذلك  نهدف إىل  و   نحن نسىع إىل دعم مجهوداتنا ف

 من األنظمة الورقية.    من خالل
ً
ونية بدال   كما    االعتماد عل األنظمة اإللكير

 
نرغب أيضا

مجارينا  نظافة  عل  الحفاظ  ي 
 
الناتجة    ف المخلفات  معالجة  طريق  عن  عن  المائية 

 .  العمليات التشغيلية

 

ي مجموعة سيسكو  
 
موننحن ف   ها واستخداملمياه  ااستهالك  ترشيد  بالحفاظ عل    ملير 

 . بطريقة أكير مسؤولية

 

ي  
 
الصحي  ،  2020عام  الف مياه الضف  لمعالجة  نظام  بانشاء  توزي    ع  كة  قامت رسر

والصناعية   الري. وذلك  السكنية  عمليات  ي 
ف  النظام    الستخدامها  هذا  ي  يلنر

ي المدن الصناعية.  
كما قللت مياه الضف الصحي المعالجة    احتياجات العمالء ف 

توفير مياه  من االعتماد عل مصادر مياه الري المستقلة أو االستعانة بطرف ثالث ل

 . الري

 

 

 

  

1,244,859

1,664,961
1,596,029

۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰

مجموع المخلفات
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 حوكمة 
كات   الشر
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 الحوكمة 
 

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

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

 

 مجلس االدارة: 

لس لديه  يقوم المساهمير  بانتخاب مجلس ادارة جديد كل ثالث سنوات يكون هو المسؤول األول أمام المساهمير  عن قيادة دفة المجموعة.  كما أن المج 
لتكوين هيكلالم العليا والشاملة  ي تحقيق أهداف   سؤولية 

 
للمجموعة والمساعدة ف ي  اتيحر التوجه االسير كات ووضع  الشر   المجموعة، إداري متقن لحوكمة 

ي  
 
 لتوجيهات مجلس االدارة هو المسؤول عن تطبيق سياسات االستحواذ واالستثمارات والنفقات الرأسمالية والنظر ف

 
مسائل المالية الوالرئيس التنفيذي وفقا

 عل ح 
ً
ي حير  يراقب المجلس المخاطر التشغيلية الرئيسية للمجموعة، ويستعرض اتجاهات قطاعات أعمال المجموعة واستثماراتها كال

 
 ده. المهمة ف

 
كة سيسكو أن يشكل مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، والذي يتوافق مع الفقرة )أ( من 15وتنص المادة ) ( من الئحة  12المادة )  ( من النظام االساسي لشر

كات الصادرة عن هيئة السوق   .الماليةحوكمة الشر
 
ها األعضاء التالية اسمائهم م 2020اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية   سبعةتم عقد    :، وقد حرص 

 
   
 
 م 2020/ 06/ 30للدورة المنتهية ف

 

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

اير   26  مايو   06 فب 

 √ √ محمد أحمد علي رضا 

 √ √ علي رضا   عبد هللاعامر  

ي  عبد هللا عدنان  
 √ √ ميمن 

ي 
 √ √ صالح أحمد حفن 

 √ √ علوي محمد كامل 

 √ √ ار جز  فعبد اللطي   ز عبد العزي

 √ √ عبد العزيز حمد المشعل 

 
   
 
  تبدأ ف

 م 2020/ 07/ 01للدورة التر
 

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

 ديسمب   17 نوفمب   15 أكتوبر   28 أغسطس   24 يوليو  01

 √ √ √ √ √ علي رضا   عبد هللاعامر  

ي 
 √ √  √ √ عدنان عبد الفتاح صوف 

 √ √ √ √ √ عبداللطيف جزار   ز عبد العزي

ي 
 √ √ √ √ √ صالح أحمد حفن 

ة حجاب   √ √ √ √ √ الدورسي منير

 √ √ √ √ √ طالل نارص الدخيل

 √ √ √ √ √ أحمد محمد الربيعة 

 
ي  الحاىلي تم تعيير  مجلس االدارة 

 من    سنوات،لمدة ثالث  م 2020يونيو  28من قبل الجمعية العامة للمساهمير  ف 
 
 م 2020يوليو   1اعتبارا
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ي  
 
ين لها:  م2020تواري    خ الجمعيات العامة للمساهمير  المنعقدة ف  وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحارص 

 

 اسم عضو مجلس اإلدارة 
(  17العادية )غب   اجتماع الجمعية العامة 

 أبريل  13 بتاري    خ
  ( بتاري    خ29اجتماع الجمعية العامة العادية )

 يونيو  28

   محمد أحمد علي رضا 

   علي رضا   هللاعبد عامر  

ي  عبد هللا عدنان  
   ميمن 

ي 
   صالح أحمد حفن 

   علوي محمد كامل 

   ار جز  فعبد اللطي   ز عبد العزي

   عبد العزيز حمد المشعل 
 

 
 تشكيل مجلس اإلدارة: 

 

كة سيسكو حيث ان جميع األع ي مجلس إدارة رسر
ضاء  هناك تشكيل متوازن ومتوافق مع معيار استقاللية األعضاء حسب متطلبات هيئة السوق المالية ف 

ي مجاالت مختلفة مما يؤهلهم التخاذ 
ات طويلة ف  ون بخير ي المجلس هم أعضاء غير تنفيذين وثالثة أعضاء منهم أعضاء مستقلير  يتمير 

لقرارات  ا   السبعة ف 
كة   اتيجية واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة للشر وجود هؤالء األعضاء المستقلير  إضافة جيدة لتشكيل   ويعتير بصفة مستقلة فيما يخص اإلسير

 .المجلس
 
 

 الجدول التال  تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
 : يبي  

 

   
 
 م 2020/ 06/ 30للدورة المنتهية ف

 

 غب  تنفيذي  تنفيذي  مستقل  المنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة 

 √   رئيس مجلس اإلدارة  محمد أحمد علي رضا 

 √   نائب رئيس مجلس االدارة  علي رضا   عبد هللاعامر  

ي  عبد هللا عدنان  
 √   عضو مجلس اإلدارة  ميمن 

 √  √ عضو مجلس اإلدارة  علوي محمد كامل 

ي 
 √   عضو مجلس اإلدارة  صالح أحمد حفن 

 √  √ عضو مجلس اإلدارة  عبد العزيز حمد المشعل 

 √  √ عضو مجلس اإلدارة  ار عبداللطيف جز  ز عبد العزي
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  تبدأ ف

 م 2020/ 07/ 01للدورة التر
 

 غب  تنفيذي  تنفيذي  مستقل  المنصب  اسم عضو مجلس اإلدارة 

 √   اإلدارة رئيس مجلس  علي رضا   عبد هللاعامر  

ي 
 
 √  √ نائب رئيس مجلس االدارة  عدنان عبد الفتاح صوف

 √  √ عضو مجلس اإلدارة  عبداللطيف جزار   ز عبد العزي

ي 
 √   عضو مجلس اإلدارة  صالح أحمد حفن 

ة حجاب الدورسي   √  √ عضو مجلس اإلدارة  منير

 √  √ عضو مجلس اإلدارة  طالل نارص الدخيل

 √   مجلس اإلدارة عضو  أحمد محمد الربيعة 

 
ات  عضاء األ   مزي    ج متمير  من  المجلس  وبشكل عام يضم ات والتجارب  لتوفير نطاق واسع من المهارات   المتنوعة  األكاديمية والمهنية  من ذوي الخير   والخير

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

 

 لجان مجلس االدارة 
 

اءتتكون من أعضاء مجلس اإلدارة   لجان،لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة   .  لدى هذه اللجان ميثاق مخصص معتمد من مجلس إدارة    وخير خارجيير  مستقلير 
كة والجمعية العمومية  ،الشر :  للمساهمير   وهذه اللجان ممثلة كما يلي

 

 لجنة المراجعة 
   
 
 م 2020/ 06/ 30للدورة المنتهية ف

  

 األعضاء أسماء  
يناللجنة تاري    خ االجتماع وأعضاء  الحاض   

اير   25 فب  مايو   05   

 √  ) وليد عبد العزيز كيال )رئيس اللجنة

ي 
 √ √ عدنان عبد هللا ميمن 

 √ √ علوي محمد كامل 

 √ √ ابو بكر علي با جابر 

 
   
 
  تبدأ ف

 م 2020/ 07/ 01للدورة التر
 

 أسماء األعضاء 
ين اللجنة  تاري    خ االجتماع وأعضاء  الحاض   

أغسطس   24 اكتوبر  27  ديسمب   22   

 √ √ √ ) وليد عبد العزيز كيال )رئيس اللجنة

 √ √ √ ابو بكر علي با جابر 

 √ √ √ ار عبداللطيف جز  ز عبد العزي

 

 : المسؤوليات
الما  القوائم  المقام األول بمراجعة  ي 

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

اف عل إدارة    المراجعةلجنة   كة.  ومتابعة من قبل مجلس اإلدارة لإلرسر ي الشر
كة  لدى يوجد  المخاطر ف  حيث  مخاطر  عن ادارة المسؤول موظف سيسكو  رسر

كات التابعة  التنسيق مع جميع الشر ي 
الرئيسية ف  ي جميع الموضوعات    والزميلة  تتمثل مسؤولياته 

المخاطر وجمع المعلومات ذات الصلة  بادارة  المتعلقة  ف 
 مجلس اإلدارة.  عل  ومن ثم عرضها  المراجعةلمراجعتها وتقييمها من قبل لجنة  

 
ي   الحالية تم تعيير  لجنة المراجعة

 من   سنوات، لمدة ثالث   م2020  يونيو  28من قبل الجمعية العامة للمساهمير  ف 
 
 . م2020يوليو   1اعتبارا



 

 73  2020 تقرير مجلس اإلدارة

 
 : إطار الرقابة الداخلية

 
فوض مسؤولية  يتحمل مجلس االدارة المسؤولية بشكل عام عن فعالية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة، إال أن المجلس 

الرقابة الداخلية واداره المخاطر إىل    اإلطار مراجعة   ، ومجلس  التفصيلي ألنظمة  اء خارجيير  لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة وخير
 ومحكمة و فعالة.  داخلية قويةالمسؤول عن المحافظة عل نظم رقابة  االدارة هو 

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

حات    االداءوكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية. كما يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة   ، ونمو األعمال التجارية وخطط التنمية، ومقير الماىلي
ات األداء الرئيسية األخرى. ا  لنفقات الرأسمالية ومؤرسر
 

 : ادارة المراجعة الداخلية
 

ي  
 
 بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة ف

 
دارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يتبع رئيس ادارة المراجعة  اتقوم لجنة المراجعة سنويا

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

 لجنة  عل مراجعة األمور المالية والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس ادارة المراجعة الداخلية بعرض النتائج  االدارةتتوىلي 
 المراجعة بشكل دوري.  

 
كات التابعة والزميلة لسيسكو لجان للمراجعة عل مستوى كل   كة،أسست مجالس ادارات الشر كة سيسكو بمتابعة أداء ادارات المراجعة الداخلية    رسر وتقوم رسر

كات عن طريق وجود ممثليها داخل اللجان.    ي تلك الشر
 
 ف
 

 
 : وحدة ادارة المخاطر 

 
ي األعمال اليو 

كة ولهذا السبب يتم دمج عملية إدارة المخاطر ف   عن  متتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر الوعي والمشاركة عل جميع مستويات الشر
ً
ية، فضال

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

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

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

كة. وبالرغم من أن المجلس مسؤول عن إدارة المخاطر بشكل  ويدرك المجلس أن اإلدارة   الفعالة للمخاطر تتطلب الوعي والمشاركة عل جميع مستويات الشر
ي حير  أن وظيفة إدارة    عام فقد فوض هذه المسؤولية إىل لجنة المراجعة.  

كات التابعة فإن مسؤولية تحديد وتقييم المخاطر تقع عل عاتقها، ف  وبالنسبة للشر
كات التابعة كافية. ال ي تتبعها الشر

كة سيسكو هي ضمان أن تكون االجراءات النر ي رسر
 مخاطر ف 
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 لجنة االستثمار 
   
 
 م 2020/ 06/ 30للدورة المنتهية ف

 

 أسماء األعضاء 

اجتماعات  أي لم تعقد  علي رضا )رئيس اللجنة(   عبد هللاعامر   

 محمد أحمد علي رضا 

 عبد العزيز كيال  وليد

 ار جز  فعبد اللطي   ز العزيعبد 
 

   
 
  تبدأ ف

 م 2020/ 07/ 01للدورة التر
 

 أسماء األعضاء 
ين اللجنة  تاري    خ االجتماع وأعضاء  الحاض   

ديسمب   07  

ي 
 
 √ )رئيس اللجنة( عدنان عبد الفتاح صوف

 √ علي رضا   عبد هللاعامر  

ي 
 √ صالح أحمد حفن 

ة حجاب الدورسي   √ منير

 
  المسؤوليات

اتيجية  االستثماريةاللجنة تساعد المجلس عل مراجعة العمليات  ي االسير
اف عل الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة ف  ي وأدائها واإلرسر الكير

ي الحاجة
 أو عندما تقتض 

 
 .المالية المستقبلية.  وتقوم اللجنة باالجتماع مرتير  عل األقل سنويا

 
ي    مجلس االدارةمن قبل الحالية  االستثمار تم تعيير  لجنة  

 من  سنوات،لمدة ثالث   م2020 يوليو   01ف 
 
 . م2020يوليو    1اعتبارا

 

شيحات والمكافآت لجنة   البر
   
 
 م 2020/ 06/ 30للدورة المنتهية ف

 أسماء األعضاء 
ين اللجنة  تاري    خ االجتماع وأعضاء  الحاض   

اير   03 فب  مايو   19   

 √ √ ) )رئيس اللجنة  اراللطيف جز عبد العزيز عبد 

 √ √ علي رضا   عامر عبد هللا

ي 
 √ √ صالح أحمد حفن 

ي 
 √ √ ثامر سعيد الحارنر

 

   
 
  تبدأ ف

 م 2020/ 07/ 01للدورة التر

 أسماء األعضاء 
ين اللجنة  تاري    خ االجتماع وأعضاء  الحاض   

ديسمب   15  

 √ ) )رئيس اللجنة  ارعبد العزيز عبد اللطيف جز 

 √ علي رضا   هللاعامر عبد 

 √ طالل نارص الدخيل

 √ أحمد محمد الربيعة 

ي 
 √ ثامر سعيد الحارنر

 
 المسؤوليات 

المكافآت والبدالت اإلجمالية المخصصة لسيس ي المراجعة والموافقة عل 
 لتساعد المجلس ف 

 
كو، أعضاء مجلس  تقوم اللجنة باالجتماع مرتير  عل األقل سنويا

الرئيس   المجلس ولجانهاإلدارة،  اف عل تطوير والبحث وترشيح الكفاءات لعضوية  باإلضافة إىل مسؤولية االرسر  ، الموارد    التنفيذي والموظفير  أنظمة  ومراجعة 
كة ية الداخلية للشر  . البشر

 
شيحات والمكافآتتم تعيير  لجنة   ي    مجلس االدارةمن قبل الحالية  الير

 من  سنوات،لمدة ثالث  م 2020 يوليو   01ف 
 
 . م2020يوليو  1اعتبارا
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 تقرير لجنة المراجعة
 

المراجعة ) اإلدارة  2020 عامال( خمس مرات خالل  5اجتمعت لجنة  ي مساعدة مجلس 
 
للقيام بدورها الرئيسي ف افية  م، وذلك  الوفاء بمسؤولياته اإلرسر ي 

 
ف

كة لضمان مدى كفاءتها وتنفيذها بشكل فعال،    ونظم إدارة المخاطر المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية والمالية   ي الشر
 
كما تقوم اللجنة بمسؤولياتها الرئيسية ف

 التالية: 

 

كة. مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد القوائم   -  المالية الرب  ع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع إدارة الشر

ها من المسائل المتعلقة - ي تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغير
 
كة لمعرفة رأيه المستقل ف ي للشر بعملية   اجتماع اللجنة مع المراجع الخارحر

 مراجعة الحسابات. 

  

 : ي
 وكذلك قامت اللجنة باآلنر

 

اف عل إدارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى فاعليتها وذلك من خالل مراجعة التقارير المقدمة منهم ومتابعة تنفيذ اإل اإل  - جراءات  رسر

ي هذه التقارير. 
 
 التصحيحية للمالحظات الواردة ف

ي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة والج - حات المقدمة من قبل المراجع الخارحر معية العمومية بخصوص تعيير  المراجعيير  الخارجيير   تحليل المقير

ا عل المعايير المطلوبة كة للعام القادم بناء   .للشر

 مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية.  -

 مراجعة خطة المراجعة الخارجية وإبداء المالحظات عليها )إن وجد(.  -

ي تقرير اإلدارة ا -
كة. مناقشة ومتابعة المالحظات الواردة ف  ي للشر  لمقدم من المراجع الخارحر

اف عل برنامج اإلبالغ عن المخالفات، و متابعة التحقيقات )إن وجدت(.  -  اإلرسر

 .لمجلس اإلدارة باعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة التوصية -

 
كة. باإلضافة إىل المسؤوليات المذكورة أعاله ، تقوم لجنة المراجعة بتنفيذ أي مهام أخرى    يكلفها بها مجلس إدارة الشر

 

 : أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية

 

كة سيسكو منهجية شاملة تجاه برامج   حوكمة والرقابة الداخلية لضمان أقض درجة ممكنة من اإلفصاح والشفافية. حيث تقوم إدارة المراجعة  التتخذ رسر

ي نظم 
ي  الداخلية بتصميم برامجها للكشف عن أوجه الضعف ف 

ي الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ف 
الرقابة ف 

كة سيسكو تابعت جميع المالحظات  2020وقتها. خالل عام   ي رسر
ي   ذات األولوية العالية، أفادت لجنة المراجعة بأن إدارة المراجعة الداخلية ف 

تم التعامل    النر

كة بالكامل. معها و إغالقها عن طريق ادارة    الشر

 

ي وضعته
ي نظم الرقابة الداخلية والمالية و نظم إدارة المخاطر النر

 انه لم ينمو إىل علمها وجود أي ضعف جوهري ف 
 
كة سيسكو  كما تؤكد اللجنة أيضا ا رسر

كز جهود لجنة المراجعة باستمرار عل تطوير وتحسير  كفاءة و فعالية نظم 
كات التابعة لها. كما تير  الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر. والشر

 

ي 
كة سيسكو بكامل مسؤولياتها ف  كات التابعة والزميلة لشر ي جميع الشر

كات سيسكو وتقوم هذه اللجان ف  ي جميع رسر
 مساعدة  لقد تم تأسيس لجان مراجعة ف 

كة سيسكو وجود أي   ي رسر
اف عل نظم الحوكمة والرقابة الداخلية. كما انه لم يتطرق اىل علم لجنة المراجعة ف  ي اإلرسر

ي نظم  مجالس إداراتها ف 
ضعف جوهري ف 

كاتها التابعة والزميلةالرقابة الداخلية  كة سيسكو أو رسر ي رسر
 . ف 
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 إدارة المخاطر 
 

 
َ
كة سيسكو ، حيث تت ي تعتير إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة رسر

كة سيسكو مجموعة من األساليب لتحديد وتقييم المخاطر النر تواجهها    بع رسر
كات المجموعة    ، قامتم2020عام  الطط للحد من هذه المخاطر. خالل  المجموعة من خالل تطوير خ  كة سيسكو و كافة رسر بتحديث سجل المخاطر مع  رسر

ات اال   قتصادية الحالية. األخذ بعير  االعتبار ظروف السوق و المؤرسر

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

ي تم تحديدها 
 المخاطر النر

 
  تواجهها المجموعة  

 وفيما يل  المخاطر الرئيسية التر
 

 رقم  الخطر المحتمل  إجراءات تخفيض الخطر 

االستثمارية لتنوي    ع    تها المجموعة بمراجعة مستمرة لمحافظ تقوم 
،  غير متعلقة بالموان   الاألعمال باإلضافة إىل تطوير   االستثمار   قطاعات

 . للمجموعة االعتماد عل قطاعات األعمال الثالثة  مما سيؤدي اىلي توازن

 تركب   األعمال 
 
 
   تعتمد المجموعة اعتمادا

 
ا ء  عل قطاع  كبير ي

. حيث أن هذا  الموان 

 تأثير سينعكس عل ايرادات المجموعة. القطاع اذا حدث له أي  
1. 

كات التابعة للمجموعة  تقوم   باستكشاف الشر
 
من   فرص التوسع عالميا

ك  ي السوق. ير  أجل تقليل مخاطر الير
 
ي ف

 
تقييم وفحص   ويتم أيضا  الجغراف

ي ترغب المجموعة 
العمل فيها   البيئات االقتصادية والسياسية للدول النر

 . فائقة بعناية

 البيئة االقتصادية والجغرافية 
ي سوق االعمال

 
نتيجة    احتمالية مواجهة بعض التحديات ف

ؤثر عل  ي  مما قد  جغرافية صعوبات أو  الكلي  قتصاد صعوبات اال
ي األصول الجديدة.  فرص باإلضافة إىلالنمو والربحية 

  االستثمار ف 

2. 

ي   تراقب المجموعة
ات النر التنظيمية اللوائح أو القوانير    تطرأ عل  التغيير

   وضمان لضمان اتخاذ الخطوات المناسبة للتخفيف من تأثير أي تغيير 
   بشكل مستمر.  االمتثال
ي الفريق كما أن ال

كة سيسكو يقانون  كات  مستمر ال بشكل دعم لدى رسر شر
اتللتعامل مع اي   التابعة   التنظيميةاللوائح أو القوانير   تطرأ عل  تغيير

 واالمتثال لها. 

 االمتثال عدم  أخطار  
كة سيسكو  ر تستثم ي   رسر

شديدة التنظيم وهناك   قطاعاتف 
ات ي   احتمالية حدوث تغيير
قد مما  ،التنظيميةاللوائح أو القوانير  ف 

ي التنفيذ ومن ثم مخاطر عدم االمتثال.   ينتج عنه
 تحديات ف 

ي اللوائح أو القوانير    لذلك،نتيجة 
قد التنظيمية فإن أي تغيير ف 

  يؤثر 
 
  . كات التابعةالمجموعة والشر عل   سلبا

3. 

كات المجموعةقامت   إجراءات الرقابة عل االئتمان   بتحسير   رسر
الدائمة للعمالء،  الء من خالل المتابعة العمالمستحقات من  وتحصيل 

 وتعزيز الضوابط عل منح االئتمان  االئتمانية،وتحديث السياسة  

 مستحقات مخاطر االئتمان وتحصيل ال
 قد تؤثر حالة السوق الحالية سلب 
 
والسيولة  المالية المالءة عل  ا

ي تأخير تحصيل مستحقات  قد  للعمالء مما 
المجموعة   يتسبب ف 

كات التابعة   والشر

4  . 

أنها تحافظ عل نسبة تغطية   منبالتاكد بشكل مستمر تقوم المجموعة 
 دين متوازنة. 

 التمويل  قيود مخاطر  
ي الحصول عل تسهيالت جديدة  

قد تواجه المجموعة صعوبة ف 
 ستثمارات المستقبلية. لتعزيز اال 

5    . 

ي   و  تكنولوجيا المعلومات  من أجل تجنب تهديدات
ان  ، تتم   األمن السيير

امج وعمليات أمن تكنولوجيا   مراجعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والير
ي  المعلومات
كات التابعةف  جميع تتم ترقية و   بانتظام   المجموعة والشر

امج واألنظمة   أي ثغرات أمنية.  فرص لضمان تقليلبانتظام الير

  أمن تكنولوجيا المعلومات و 
ان   األمن السيب 

التطور لبيئة تكنولوجيا المعلومات قد يعرض المجموعة  
كات التابعة لها لتهديدات تكنولوجيا المعلومات واألمن   والشر

 . ي
ان   السيير

  

6. 

كات التابعة لها عل تعزيز إطار المرونة التشغيلية   تعمل المجموعة والشر
 . للكوارث والحوادثلتقوية استجاباتها 

ي من الكوارثتحديث خطط   تمكما ي
واستمرارية األعمال لتقليل   التعاف 

 . الحوادث أو التهديداتنتيجة تلك   تعطل العملياتفرص 

 استمرارية األعمال
خلية  الحوادث أو التهديدات الدا  بسبب األعمال تأثر مخاطر 

ي ذلك ا
واإلرهاب،   والمناخية، لكوارث الطبيعيةوالخارجية بما ف 

 وعدم االستقرار االقتصادي، واألوبئة والحوادث التشغيلية. 

7. 
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 سياسة إدارة السيولة
 

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

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

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

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

 

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

 
امات ف ويل النقدي كالوفاء بااللير 

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

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

كة.  ي الشر
 
 واالستثمار ف
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  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

   

وط   كات المجموعة كانت لديها معامالت مع أطراف ذات عالقة من داخل المجموعة وخارجها وتتبع هذه التعامالت نفس الشر ي التعامل مع  رسر
 
والمبادئ ف

كة والمساهمون الرئيسيون وكبار المديرين وأي من أقارب  هم من الدرجة    األطراف ذات العالقة.   من أعضاء مجلس إدارة الشر
ً
وتشمل األطراف ذات عالقة كال

 للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار. 
 
اء المعتمدة تتم جميع المعامالت مع     األوىل وفقا ا إلجراءات وسياسات الشر

 
األطراف ذات العالقة وفق

كات.   من قبل الشر

  
  تتطلب مواف

  مجلس إدارة سيسكو ، والتر
 
  تكون فيها العالقة من خالل عضو ف

قة  الجدول التال  يوضح المعامالت مع األطراف ذات العالقة التر
 للمادة  

ً
كا  71الجمعية العامة عليها وفقا   ت: من نظام الشر

  

  المبلغ  نوع العملية  العالقة األطراف ذات عالقة

كة كرم فيدكس   شر

كة   ي رسر
 
كة زينل للصناعات )مساهمير  ف رسر

كة كرم   سيسكو( ي رسر
 
 ف
 
وهم أحد المساهمير  أيضا

فيدكس، واألستاذ عامر عبدهللا علي رضا )رئيس  
كة   ي مجلس ادارة رسر

 
مجلس ادارة سيسكو( عضو ف

. كرم فيدكس 
 
  أيضا

اء بضائع وخدمات تشمل التموين  رسر
وإدارة سكن الموظفير  الخاص  

كة  بوابة البحر األحمر  محطة بشر
18.557.097 

كة زینل   للصناعات المحدودة  شر

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

واألستاذ محمد أحمد علي رضا )رئيس مجلس إدارة  
عبدهللا علي رضا  سيسكو سابقا( واألستاذ عامر  

ي مجلس  
)رئيس مجلس ادارة سيسكو( هم أعضاء ف 

كة زينل للصناعات المحدودة.    إدارة رسر

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

  للصناعات زینل
  

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

  
فوعة من  حصة أرباح مد توزيعات

كة السعودية لتنمية التجارة   الشر
كة زينل للصناعات   والصادرات اىل رسر

 
كة   توزيعات أرباح مدفوعة من رسر

كة البحر  و  محطة بوابة البحر األحمر  رسر
كة زينل   األحمر لتطوير الموان   إىل رسر

 للصناعات 
  

315,628 
 
 

160,845 
 
 

5,040,000 
 
 
 

8,195,319  

كة   المحدودة السعودية تالك   الجب   شر
كة زميلة  واألستاذ عامر عبدهللا علي رضا )رئيس   - رسر

ي مجلس إدارة
 مجلس ادارة سيسكو( عضو ف 

كة     المحدودة.  السعودية تالكي  الجير  رسر

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

   
  أرباح 

كة من مدفوعة السعودية   تالكي  الجير  رسر
كة سيسكو   اىل رسر

 
مضوفات محملة من قبل سيسكو عل  

كة الجير تالمي السعودية    رسر

342,000 

11,025,967 
 
 

127,100 

كة الكابالت السعودية   شر

كة زينل للصناعات المحدودة )احدى مساهمي   رسر
كة  ي رسر

كة سيسكو( أحد المساهمير  ف  الكابالت  رسر
السعودية، واألستاذ محمد أحمد علي رضا )رئيس  
مجلس إدارة سيسكو سابقا( واألستاذ عامر عبدهللا  

ي  
علي رضا )رئيس مجلس ادارة سيسكو( هما أعضاء ف 

كة زينل للصناعات المحدودة.  كما أن     مجلس إدارة رسر
ي )عضو مجلس ادارة سيسكو

 األستاذ عدنان ميمن 
ي مجلس ا

كة الكابالت     دارةسابقا( هو عضو ف  رسر
 السعودية. 

كة   من إيجار أرض ومستودعات الشر
  السعودية لتنمية التجارة والصادرات

306,165 



 

 79  2020 تقرير مجلس اإلدارة

كة العربية لتجارة المواد السائبة  الشر
  المحدودة

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

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

ي مجلس ادارتها. 
 
 أعضاء ف

كة   بيع بضائع وخدمات من  الشر
  السعودية لتنمية التجارة والصادرات

 
من قبل المجموعة   مدفوعة مضوفات
كة العرب  نيابة عن ية لتجارة المواد  الشر

   السائبة المحدودة

69,510 
 
 

6,193 

كة الحاج عبد هلل عل   كاه   شر رضا وشر
–   

  القسم الفت 

األستاذ محمد أحمد علي رضا )رئيس مجلس ادارة  
كة   ي الشر

 
سيسكو سابقا( هو أحد المساهمير  ف

كاه كة الحاج عبد هلل علي رضا ورسر   القابضة لشر

اء بضائع  كة   وخدماترسر لصالح رسر
  محطة بوابة البحر األحمر

657.736 

 
 

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

  هيئة السوق المالية:  من الصادرة

  

 المبلغ   العمليةنوع   العالقة األطراف ذات عالقة

كة الدولية لتوزي    ع   الشر
 )توزي    ع( المياه المحدودة 

كة سيسكو ما نسبته  كة    ٪50تمتلك رسر من رأس مال رسر
كة سيسكو المهندس محمد   توزي    ع، والرئيس التنفيذي لشر

ي مجلس 
كة الدولية لتوزي    ع المياه   مديرينالمدرس عضو ف   الشر

كة   بيع مياه من رسر
  لخدمات المياه  كنداسة

 
نيابة   سيسكو  من قبل مدفوعات 

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

 لتوزي    ع المياه نيابة عن سيسكو 
 

كة   توزيعات أرباح مستلمة من الشر
  الدولية لتوزي    ع المياه 

65,195,102 
 
 

 
843,704 
 
 
 

10,088 
 
 

4,000,000 

كة خدمات المياه   شر
والبيئة السعودية  

  المحدودة

كة تابعة   كة كنداسة لخدمات المياه )رسر لسيسكو(  تمتلك رسر
كة خدمات المياه و البيئة السعودية ٪49ما نسبته     من رسر

كة كنداسة لخدمات   مبيعات لشر
مقابل إدارة وتشغيل محطة   المياه

  تحلية المياه
   

5,019,904 

كة محطة بوابة البحر   شر
  األحمر

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

محمد كمال المدرس   والمهندس)رئيس مجلس إدارة سيسكو( 
ي )الرئيس التنفيذي لسيسكو( أعضاء  
كة    مديرينمجلس ف  رسر

  محطة بوابة البحر األحمر

كة مدفوعات من قبل يسكو  س رسر
كة محطة بوابة البحر   نيابة عن رسر
   األحمر

1,005,067 

كة السعودية لتنمية   الشر
   التجارة والصادرات

كة تابعة لسيسكو  األستاذ عامر عبد هللا علي رضا )رئيس   –رسر
ي )عضو   والمهندسمجلس إدارة سيسكو( 

صالح أحمد حفن 
محمد كمال المدرس   والمهندسمجلس إدارة سيسكو( 

ي مجلس  
)الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم أعضاء ف 

كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات.  مديرين   الشر

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

  التجارة والصادرات 
 

كة  ال  مدفوعات من قبل شر
السعودية لتنمية التجارة  

   نيابة عن سيسكو والصادرات

1,174,160 
 
 
 
 

133,412  

كة كنداسة لخدمات   شر
  المياه 

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

صالح أحمد حفن 
ي  
)عضو مجلس إدارة سيسكو( واألستاذ عدنان عبد هللا ميمن 

محمد كمال   والمهندس )عضو مجلس إدارة سيسكو سابقا( 
ي   
المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم أعضاء ف 

كة كنداسة لخدمات المياه   مجلس إدارة رسر

كة مدفوعات من قبل سيسكو   رسر
كة كنداسة لخدما  نيابة عن ت  رسر
  المياه

945,962 
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كة تشغيل الخدمات   شر
  المساندة )إسناد(

كة تابعة لسيسكو  واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا )رئيس   -رسر
محمد كمال المدرس   والمهندسمجلس إدارة سيسكو( 

ي مجلس  
 
)الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم أعضاء ف

كة تشغيل الخدمات المساندة    مديرين  رسر

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة  
كة تشغيل الخدمات   عن رسر

      المساندة
8,400  

و المحدودة  كة امب   شر
كة السعودية لتنمية التجارة والصادرات   كة   تملك الشر )رسر

كة   ٪ 25نسبة  تابعة لسيسكو(  ي بدورها رسر
كة زنمت والنر ي رسر

 
ف
و المحدودة  كة امير  شقيقة لشر

كة السعودية   اء خدمات من الشر رسر
 لتنمية التجارة والصادرات 

39,091 

 
   

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي   
 

:  م2020/ 6/ 30م إىل  2020/ 1/ 1من المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة   هي كما يلي
 

أعضاء مجلس  
 االدارة 

ة  المكافآت الثابتة   المكافآت المتغب 
مكافأة  
نهاية  
 الخدمة 

  االجمال  

بدل حضور  
 المجلس 

بدل حضور  
 اللجان 

  المجموع مكافآت اللجان 
مكافآت  
أعضاء  
 المجلس 

  المجموع

 األعضاء المستقلون 

 190,000 - 100,000 100,000 90,000 20,000 20,000 50,000 علوي محمد كامل 

عبد العزيز  
 عبداللطيف جزار 

 20,000 20,000 40,000 - - - 40,000 

عبد العزيز ابراهيم  
 المشعل 

_ 20,000 _ 20,000 100,000 100,000 - 120,000 

 350,000 - 200,000 200,000 150,000 40,000 60,000 50,000 االجمال  

 األعضاء غب  التنفيذيي   

محمد أحمد زينل 
 عل رضا 

37,500 10,000 10,000 57,500 175,000 175,000 - 232,500 

 40,000 -   40,000 20,000 20,000  عامر علي رضا 

عدنان عبد هللا  
ي 
 ميمن 

50,000 20,000 20,000 90,000 100,000 100,000 - 190,000 

ي 
 40,000 -   40,000 20,000 20,000  صالح أحمد حفن 

 502,500 - 275,000 275,000 227,500 70,000 70,000 87,500 االجمال  
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:   م2020/ 12/ 31إىل    م2020/ 7/ 1من المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة   هي كما يلي

 

أعضاء مجلس  
 االدارة 

ة  المكافآت الثابتة   المكافآت المتغب 
مكافأة  
نهاية  
 الخدمة 

  االجمال  

بدل حضور  
 المجلس 

بدل حضور  
 اللجان 

  المجموع مكافآت اللجان 
مكافآت  
أعضاء  
 المجلس 

  المجموع

 األعضاء المستقلون 

عبد العزيز  
 عبداللطيف جزار 

187,500 50,000 40,000 277,500 182,500 182,500 - 460,000 

عدنان عبدالفتاح  
ي 
 
 صوف

37,500 40,000 10,000 87,500 125,000 125,000 - 212,500 

ة حجاب   منير
 الدورسي 

37,500 50,000 10,000 97,500 100,000 100,000 - 197,500 

طالل نارص  
 الدخيل

37,500 50,000 10,000 97,500 100,000 100,000 - 197,500 

 1,067,500 - 507,500 507,500 560,000 70,000 190,000 300,000 االجمال  

 األعضاء غب  التنفيذيي   

 457,500 - 237,500 237,500 220,000 20,000 50,000 150,000 عامر علي رضا 

ي 
 335,000 - 200,000 200,000 135,000 10,000 50,000 75,000 صالح أحمد حفن 

أحمد محمد 
 الربيعة 

37,500 50,000 10,000 97,500 100,000 100,000 - 197,500 

 990,000 - 537,500 537,500 452,500 40,000 150,000 262,500 االجمال  
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:  م2020/ 6/ 30م إل  2020/ 1/ 1من   اللجانالمكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء   ه  كما يل 

 

 االجمال   بدل حضور الجلسات  )عدا بدل حضور الجلسات(  المكافآت الثابتة اللجان أعضاء 

 
 أعضاء لجنة المراجعة 

 

 10,000 10,000 - العزيز كيال  وليد عبد 

 20,000 20,000 - ابو بكر علي باجابر 

 - - - عبد العزيز عبداللطيف جزار 

 70,000 20,000 50,000 علوي محمد كامل 

ي 
 70,000 20,000 50,000 عدنان عبد هللا ميمن 

 170,000 70,000 100,000 االجمال  

 
شيحات  المكافآت و  أعضاء لجنة البر

 

 20,000 20,000 - عبد العزيز عبداللطيف جزار 

 20,000 20,000 - عامر علي رضا 

ي 
 20,000 20,000 - ثامر سعيد الحارنر

ي 
 20,000 20,000 - صالح أحمد حفن 

 80,000 80,000 - االجمال  

 أعضاء لجنة االستثمار 

 - - - عامر علي رضا 

ي 
 - - - صالح أحمد حفن 

 - - - عبد العزيز عبداللطيف جزار 

 - - - العزيز كيال  وليد عبد 

 37,500 - 37,500 محمد أحمد زينل عل رضا 

 37,500 - 37,500 االجمال  
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:  م2020/ 12/ 31إىل م 2020/ 7/ 1من   اللجانالمكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء   هي كما يلي

 

 اللجان أعضاء 
)عدا بدل حضور   المكافآت الثابتة

 الجلسات( 
  االجمال   بدل حضور الجلسات 

 
 أعضاء لجنة المراجعة 

 

 180,000 30,000 150,000 كيال العزيز   وليد عبد 

 130,000 30,000 100,000 ابو بكر علي باجابر 

 80,000 30,000 50,000 عبد العزيز عبداللطيف جزار 

 390,000 90,000 300,000 االجمال  

 
شيحات  المكافآت و  أعضاء لجنة البر

 

 110,000 10,000 100,000 عبد العزيز عبداللطيف جزار 

 85,000 10,000 75,000 عامر علي رضا 

 47,500 10,000 37,500 طالل نارص الدخيل

 47,500 10,000 37,500 أحمد محمد الربيعة 

ي 
 85,000 10,000 75,000 ثامر سعيد الحارنر

ي 
 37,500 - 37,500 صالح أحمد حفن 

 412,500 50,000 362,500 االجمال  

 أعضاء لجنة االستثمار 

ي 
 47,500 10,000 37,500 عدنان عبدالفتاح صوف 

 85,000 10,000 75,000 عامر علي رضا 

ي 
 47,500 10,000 37,500 صالح أحمد حفن 

ة حجاب الدورسي   47,500 10,000 37,500 منير

 37,500 - 37,500 العزيز كيال  وليد عبد 

 37,500 - 37,500 عبد العزيز عبداللطيف جزار 

 302,500 40,000 262,500 االجمال  
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( المكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيير   :   م2020   خالل عام)تشمل الرئيس التنفيذي والمدير الماىلي  هي كما يلي

 

 التنفيذيي   

ة  المكافآت الثابتة   المكافآت المتغب 
مكافأة نهاية  
 الخدمة 

 المجموع  مكافآت  المجموع  مزايا أخرى   بدالت  رواتب 

الرئيس  
 التنفيذي

  1,140,000   834,000 50,000 2,024,000 1,187,500 1,187,500 1,373, 293  

رئيس الشؤون  
 المالية

780,000 363,000 32,500 1,175,500 212,500 212,500 76,932 

شؤون  الرئيس 
التنظيمية  
كات   للشر

642,000 359,200 64,660 1,065,860 251,750 251,750 154,146 

رئيس المراجعة  
 الداخلية 

642,000 289,200 26,750 957,950 226,750 226,750 163,842 

  رئيس الشؤون
ةالقانوني   

582,000 233,700 24,250 839,950 248,500 248,500 223,422 

  1,991,671 2,127,000 2,127,000 6,063,260 198,160 2,079,100 3,786,000 المجموع 

 
 سياسة المكافآت 

 

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

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

 

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

 معير  أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من األرباح ويجوز الجمع بير  اثنير  
 
أو أكير من   تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغا

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

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

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

 أخر اجتماع للجمعية العامة. 
 

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

 

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

ي المجلس م
.  ألفن مكافآت ومزايا مالية وعينيه مبلغ خمسمائة ما يحصل عليه عضو مجلس االدارة مقابل عضويته ف 

 
 ريال سنويا

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

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

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

 يخص شئون المجلس. 

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

إال ف 
 فإنها تضف عند انتهاء العضوية. 
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 :  مكافآت التنفيذيي  

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

 بأنه   -
 
كة مع  علما ي الشر

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

 المكافآت الممنوحة. 
كة مقابل أي أعمال إدارية أو فنية أو   -  بأن جميع أعضاء مجلس االدارة    استشارية،لم يقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشر

 
علما

 .  غير تنفيذيير 
 
 

 تقييم أداء مجلس االدارة 
 

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

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

كة، وللتحقق من ا اح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشر . االدارة واقير    تقومكما   ستقالل االعضاء المستقلير 
 
شيحات والمكافآت أيضا بتقييم   لجنة الير

كة سيسكو    أداء اإلدارة التنفيذية لشر
 
كة للعام المقبل. سنويا ات األداء للشر ات األداء للعام الحاىلي والموافقة عل مؤرسر

 من خالل مراجعة جدول مؤرسر
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 تقرير مجلس اإلدارةاإلفصاح ف

 
ي الفقرة ) 90وفقا لمتطلبات المادة )

 
كات، و ف كات و المادة السابعة  126( من المادة )2( والفقرة ) 76( من المادة )4( من الئحة حوكمة الشر ( من نظام الشر

 
 
كات المساهمة المدرجة، ولضمان  والمادة الخامسة عشر والمادة األربعير  من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا كات الخاصة بشر لنظام الشر

 : ي ظل هذه المواد ، فإن المجلس يؤكد ما يلي
 
ام المجلس لتسليط الضوء عل المتطلبات المطبقة والغير قابلة للتطبيق ف  الير 

 
كات : 90المادة )  ( من الئحة حوكمة الشر

 

 سبب عدم اإلمتثال  البيان  الفقرة 

(9 ) 
افية أو تنظيمية أو أي عقوبة أو  كة من الهيئة أو من أي جهة إرسر ازي أو قيد احتياطي مفروض عل الشر جزاء أو تدبير احير

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

 ال تنطبق 

ي حال عدم وجوده. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إىل تعيير   ( 11)
 
كة ف ي الشر

 
 ال تنطبق  مراجع داخلي ف

(12 ) 
ي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيير   

ي يوجد تعارض بينها وبير  قرارات مجلس اإلدارة، أو النر
توصيات لجنة المراجعة النر

، ومسوغات تلك ا  المراجع الداخلي
كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيير  لتوصيات، وأسباب  مراجع حسابات الشر

 عدم األخذ بها. 
 ال تنطبق 

(21 )  .  ال تنطبق  إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير 

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

 
ي فئة األسهم ذات األحقية ف

 
وصف ألي مصلحة ف

كة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعير  من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي  التنفيذيير   وأقرباءهم( أبلغوا الشر
ة.  ي تلك الحقوق خالل السنة المالية األخير

 تغيير ف 
 ال تنطبق 

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

التنفيذيير  وأقربائهم ف 
ي تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية  

كاتها التابعة، وأي تغيير ف  كة أو أي من رسر أسهم أو أدوات دين الشر
ة.   األخير

 ال تنطبق 

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

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

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

كة.   حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشر
 طبق ال تن 

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

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

 التميير  بير  األوراق المالية المدرجة النر
 ال تنطبق 

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

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

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

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

 التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها. 
 ال تنطبق 

(41 ) 
ة  ي حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفير

المعير  من أجلها ، يجب أن يحتوي التقرير عل  ف 
 .  ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

 ال تنطبق 

 
 للفقرة )

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

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

 أنه ال يوجد أي شك يذكر ف 
 

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

 

 سبب عدم اإلمتثال  الوصف  رقم المادة 

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

لم يتم الحصول عل اسهم خزينة من قبل 
كة    الشر

 
كات.  - ي الئحة حوكمة الشر

كة بتطبيق جميع االحكام االلزامية الواردة ف   تقر الشر
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 حقوق المساهمي   
 

: معلومات المساهمير  المطلوبة إلعداد   التقارير كما يلي
 

كة لسجل المساهمي   وتواريخها وأسبابها:   عدد طلبات الشر
 

رقم  
 الطلب 

 سبب الطلب  تاري    خ السجل  تاري    خ الطلب 

 أخرى 19/01/2020 19/01/2020 1

 أخرى 06/02/2020 08/02/2020 2

 أخرى 02/03/2020 02/03/2020 3

كة  12/03/2020 12/03/2020 4  إجراءات الشر

كة  06/04/2020 06/04/2020 5  إجراءات الشر

كة  07/04/2020 07/04/2020 6  إجراءات الشر

 الجمعية العامة  13/04/2020 13/04/2020 7

 ملف ارباح  15/04/2020 15/04/2020 8

 ملف ارباح  15/04/2020 20/04/2020 9

كة  16/06/2020 16/06/2020 10  إجراءات الشر

كة  22/06/2020 23/06/2020 11  إجراءات الشر

 الجمعية العامة  28/06/2020 28/06/2020 12

كة  24/08/2020 24/08/2020 13  إجراءات الشر

كة  02/11/2020 03/11/2020 14  إجراءات الشر

كة  30/09/2020 03/11/2020 15  إجراءات الشر

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

 

 االسم 
   
 
عدد األسهم كما ف

1 /1/2020 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

   
 
عدد األسهم كما ف

31/12 /2020 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

 التغب  

 النسبة %  العدد 

 - 0 ٪ 14.7 11.992.924 ٪ 14.7 11.992.924 زينل للصناعات المحدودة 

 
  



 

 88  2020 تقرير مجلس اإلدارة

 
ات خالل العام: أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيي     والتغيب 

 
ي 
 
 م 2020/ 06/ 30للدورة المنتهية ف

 

 االسم 
   
 
عدد األسهم كما ف

1 /1/2020 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

   
 
عدد األسهم كما ف

30/06 /2020 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

 التغب  

 النسبة %  العدد 

 0.100 76,711 1.24 1,015,056 1.14 933,345 محمد أحمد علي رضا 

ي 
 0.120 100,000 0.79 644,102 0.67 544,102 عدنان عبدهللا ميمن 

 0.005 - 0.006 5,513 0.04 35,513 علوي محمد كامل 

ي 
 0.032 24,800 0.032 26,000 0.00 1,200 صالح أحمد حفن 

 0.022 19,250 0.062 50,927 0.04 31,677 عامر علي رضا 

 (0.54) (452,000) 0.86 700,000 1.24 1,013,000 عبد العزيز حمد المشعل 

 0.006 9,000 0.036 29,400 0.03 20,400 عبدالعزيز عبداللطيف جزار 

 
ي  
 
ي تبدأ ف

 م 2021/ 07/ 01للدورة النر
 

 االسم 
   
 
عدد األسهم كما ف

1 /07 /2020 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

   
 
عدد األسهم كما ف

31/12 /2020 

النسبة من  
 رأس المال 

% 

 التغب  

 النسبة %  العدد 

 - - 0.062 50,927 0.062 50,927 عامر علي رضا 

ي 
 - - - 100 - 100 عدنان عبدالفتاح صوف 

ي 
 - - 0.032 26,000 0.032 26,000 صالح أحمد حفن 

 - - 0.036 29,400 0.036 29,400 عبدالعزيز عبداللطيف جزار 

ة حجاب الدورسي   0.008 6,100 0.010 8,100 0.002 2,000 منير

 - - 0.025 20,000 0.025 20,000 احمد محمد الربيعة 

 0.031 25,000 0.337 275,000 0.306 250,000 طالل نارص الدخيل
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كة   إحصائية لتملك أسهم الشر
 

  
 
 م: 2020ديسمب   31تقسيم المساهمي   حسب نسبة تملكهم كما ف

 

 
  
 
 م: 2020ديسمب   31فئات المساهمي   كما ف

 

 عدد األسهم المملوكة  العدد  فئة المساهم  رقم 
 النسبة 
% 

كات   1  29.2 23,815,368 21 رسر

 7.8 6,385,536 71 صناديق استثمارية   2

 63.0 51,399,096 10,011 افراد   3

 100 81,600,000 10,103 المجموع  

 

   
 
 الجنسية :  م ، حسب2020ديسمب   31تصنيف المساهمي   كما ف

 

 عدد األسهم المملوكة  الجنسية  رقم 
 النسبة 
% 

 95.2 77,679,859 السعودية   1

 2.9 2,347,697 الواليات المتحدة   2

 1.9 1,572,444 دولة(   23أخرى )   3

 100 81,600,000 المجموع  

 
 

 : حات المساهمي    مقبر

اح أو مالحظة أو استفسار من المساهمير  
ي حال ورود أي اقير

يقوم ضابط االتصال بإبالغ االدارة التنفيذية لمعالجتها واإلجابة عليها ، وإذا دعت الحاجة  ، ف 
 يتم ابالغ أمير  رس مجلس االدارة لعرضها عل المجلس لمناقشتها. 

 األسهم ملكية   رقم 

 االسهم         المساهمي         

 العدد 
 النسبة 

% 
 العدد 

 النسبة 
% 

 0.01 7,156 16.6 1,681 سهم  20أقل من   1

 0.09 72,998 13.4 1,350 سهم  99إىل  20من   2

 0.87 711,615 29.1 2,938 سهم  499إىل    100من   3

 1.00 813,748 11.8 1,197 سهم  999إىل    500من   4

 11.52 9397,549 25.8 2,609 سهم   19999إىل  1000من   5

 11.80 9,632,864 2.4 238 سهم  99,999إىل  20,000من   6

 21.36 17,426,958 0.7 71 سهم  999,999إىل    100,000من   7

 38.66 31,544,188 0.2 18 سهم  4,999,999إىل   1,000,000من   8

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

 100 81,600,000 100 10,103 المجموع  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 
  النظرة 

قبلية ست الم   
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كة النظرة   المستقبلية للشر
 

المستجد   وس كورونا  فير جائحة  ي    تعد 
 
ف األحداث  أهم  الراهنمن  هذه    حيث،  الوقت  أن 

كات    الجائحة كان لها تأثير  ي الناس    ومعيشة كبير عل الشر
 
ي المملكة      .جميع أنحاء العالم  ف

 
وف

ي  قامت الحكومة بعمل العديد من اجراءات االغالق المختلفة  
وس والنر للحد من انتشار الفير

  باالضافة اىل أدت هذه اإلجراءات  حيث  تعليق السفر وإلغاء الحج والعمرة  ها تضمنت من بين 

ي عام انخفاض أسعار النفط إىل انكماش الناتج المحلي اإلجما 
 
 . 2020ىلي ف

 

 مع    م2021تبدو التوقعات لعام  
ً
ي المملكةحدوث انتعاش واسع النطاق لالقتصاد    احتمالأكير تفاؤال

 
سيؤدي إطالق    .  ف

وس كورونا لقاح   ي  المستجد    لفير
ي عل جميع القطاعات، وال سيما    سيكون لها تأثير إىل تخفيف القيود النر االنشطة إيجانر

فيهية ي النشاط مع    اضافة اىل ذلك  العمرة والحج.    و والسياحة الداخلية    الير
 
من المتوقع أن يشهد قطاع البناء زيادة ف

ي المشاري    ع الضخمة
 
ي أسعار النفط    والذي بدوره سيؤدي اىل انتعاش  استئناف العمل ف

 
  تعزيز االقتصاد   مما سيساعد ف

 . المحلي 

 

ي مستوى النمو 
ي القطاع غير النفطي   خاصةالتحسن الجيد ف 

 النشاط المحلي   ، سيؤديف 
عل   المحافظةمع إىل تحسير 

كة   . جيدةالواردات عند مستويات  ي تعمل بها الشر
ي المستقبل بمشيئة هللا.   ومن المتوقع أن ينعكس هذا النمو عل جميع القطاعات النر

 ف 

 

 : أداء القطاعات والتوقعات

 

العام  أبخالل شهر   كة    نجحت   م 2020ريل من  كة سيسكو رسر التابعة لشر األحمر  البحر  بوابة  و   كمال عمليةست إ  من  محطة  االستحواذ عل محطة  الدمج 

ي ميناء جدة االسالمي   الحاويات الشمالية
ي المملكة العربية السعوديةمع المحطة الحالية  وتوحيدها    ف 

تمنح المحطة الموسعة      . لتصبح أكير محطة حاويات ف 

ة تنافسية وقدرة   ة  مير  بسبب    خالل السنوات القادمة زيادة الطلب عل هذه الخدمة  ه من المتوقع حيث أن، و العمالقة  سفن الشحنعل التعامل مع  كبير

ي 
قية إىل  خطوط الشحن    مض  ي الير

ي زيادة حجم    مما   الشحن عن طريق السفن العمالقة ف 
كة محطة بوابة البحر األحمر األعمال ل يساهم ذلك ف  وحصتها    شر

ي السنوات القادمة. السوقية  
 ف 

 

ي    تعرفة التفتيش الجمركي عن زيادة   الهيئة العامة للموان   السعودية  بشكل منفصل، أعلنتو 
ي دخلت حير  التنفيذ    م2020سيبتمير    24ف 

يناير    1  اري    خبت والنر

ي  م2021
ي عل األداء الماىلي لقطاع الموان   ف   . م واألعوام القادمة2021عام  ال، ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل إيجانر

 

 
 
مع تحول    ات الخاصة بالمستودعات وذلكمساح الالمراكز اللوجستية و   خدمات  ، ال سيما متطلبات ال يزال الطلب عل قطاع الخدمات اللوجستية مرتفعا

ونية بعد جائحة  كات نحو التجارة اإللكير وس  الشر ي بوينتقامت   الخاصة  ولمواكبة هذه المتطلبات  .كورونافير كة لوحر   ات بتشي    ع خططها لتطوير مساح   رسر

ي منطقة اإليداع إىل جانب تطوير  
ي  خدمات  تخزين إضافية ف 

  و   ،الخمرةمنطقة  و   المدن الصناعية مراكزها اللوجستية ف 
 
ي فرص نمو إضافية من  الن أيضا

ظر ف 

ي المستقبلوالذي سيساهم عل زيادة فرص اال  اللوجستية أعمال الخدماتخالل عمليات الدمج واالستحواذ عل بعض 
ي هذا القطاع ف 

 . ستثمار ف 

 

 
 
ي المملكة حاليا

ة مع تنفيذ رؤية    يشهد قطاع المياه ف  ات كبير كة  وتسىع  ،  2030تغيير ي    2030برنامج الخصخصة لرؤية  سيسكو جاهدة لالستفادة من  رسر
ف 

كتيها كنداسة وتوزي    ع.   هذا القطاع من خالل رسر

 

كة كما سجلت      رسر
 
  سيسكو أيضا

 
   تقدما

 
ا ي قطاع المياه   كبير
كة   تمكنتحيث  ف  وع  تحقيق اإلغالق الماىلي توزي    ع من   رسر ي إنشاء مشر

محطة معالجة مياه  والبدء ف 

الطائف المستقلة بمدينة  الصحي  توزي    ع      . الضف  كة  الهام قاعدة قوية لشر وع  المشر العام    للحصول علسيوفر هذا  بير  القطاعير   اكة إضافية  عقود رسر

ي جميع أنحاء المملكةللمشاري    ع الخاصة ب والخاص
ي السنوات القادمة بإذن هللا.   معالجة المياه والضف الصحي ف 

 ف 

 
 

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

كة  ي ه سيسكو، خارج عن سيطرة رسر
ي قد تختلف عن التوقعات المرجوة ف 

 ذا التقرير.  قد يكون سببها التطور الفعلي أو النتائج النر


