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 [1023]                                                                                   تقرير مجلس اإلدارة

  كلمة رئيس جملس اإلدارة

 

 احملرتمني                                      شركة السعودية للخدمات الصناعية السادة مساهمي ال

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،

  
م ، والتقرير يعكس النتائج اليت 3102عن العام املالي لنا أن نبسط أمام مساهمي الشركة التقرير السنوي جمللس اإلدارة  يطيب

  يرادات . إلرتفاع اإل % واالرتفاع يف األرباح جاء انعكاسا 6464ًًم بنسبة 3103حققتها الشركة .  فقد ارتفعت أرباحها مقارنة بالعام 

تباطؤ ، وعلى الرغم من احلوادث غري  قتصاد العاملي واحمللي منمن ما أظهره  اإلرباح حتقق على الرغم يف األ رتفاعاإل وهذا

نتاج يف شركة كنداسة خلدمات املياه احدى الشركات التابعة بسبب اقفال مآخذ املياه الناجم عن حريق توقف اإل حيث املتوقعة

 مصفاة السكر القريبة من ذلك املأخذ . 

ستثمارية ر ، يؤدي إىل تنامي العوائد اإلكما هو معلوم لديكم فإن الشركة تسعى إىل حتقيق مزيج متوازن من حيث املخاط

ملساهميها وحتظى مبزايا تنافسية متكنها من تعزيز ومواجهة املخاطر احملتملة وذلك لتنوع استثماراتها حيث تستثمر يف 

شركات تابعة متتلك فيها نسب مؤثرة ومعظمها يرتكز نشاطها على مشاريع البنية التحتية والكبرية احلجم واملرتبطة 

 واخلدمات الصناعية ومشاريع املياه . طاعات اليت ختتص خبدمات املوانىءقبال

وميكن أن ُتعزى الزيادة يف األرباح إىل األداء  التشغيلي لشركة حمطة بوابة البحر األمحر والتوسعات اليت قامت بها الشركة 

املستودعات ، وكذلك ما نفذته شركة كنداسة  ستيعابية لقريةة اإلقالسعودية لتنمية التجارة والصادرات " تصدير" برفع الطا

 نتاجية .ات املياه من توسع زاد طاقتها اإلخلدم

تبعاات واوهااود الاايت بااذلت يف تقرياار يادل علااى أن السياسااات الاايت أ ُ نبسااطه يف الوالساادة مساااهمي الشااركة أن مااا أعلناااه أعاا ه  

 خطى ثابتة لتحقيق أهدافها . ت املاضية أتت أكلها ، كما يدل على أن الشركة تسري يفالسنوا

ويف اخلتااام أضااع التقرياار الساانوي باا  أيااديكم و أتقاادم بالشااكر والتقاادير لكافااة املساااهم  و أعنياااء  لااس اإلدارة والعااامل         

 رتقاء خبدمات الشركة .بالشركة والشركات الشقيقة للجهود املبذولة يف سبيل اإل

  

 سائاًل اهلل التوفيق والسداد للجميع ..

 
 

 رئيس جملس اإلدارة          

 حممد أمحد زينل علي رضا
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 [1023]                                                                                   تقرير مجلس اإلدارة

 :حتليل اقتصادي ألعمال الشركة

مليون  6.266% من مبلغ  01بنسبة  الشركةإيرادات  رتفاعمتثلت يف ا، م 3102)سيسكو( عن العام املالي  لشركةتقييم األداء نتائج 

صافى ربح قبل الزكاة وحقوق األقلية مبلغ قدره  الشركةققت ، كما ح م3102عام  رياالمليون  031إىل مبلغ  م3103عام رياال

رباح بعد الزكاة وحقوق وبلغ صافى األ % 3.65رتفاع قدره عن العام املاضي وبإ رياالمليون  5160مقابل مبلغ   رياالمليون  01660

%. كما وصل العائد على 6464اع قدره رتفعن العام املاضي وذلك بإ رياالمليون  2563مقابل مبلغ  رياالمليون  04األقلية مبلغ 

 .م 3103عام 1604مقابل  م 3102عام  رياال 1653السهم 

الشركات التابعة ، وخاصة معظم إىل التحسن بشكل عام يف عمليات  للشركةيعود التحسن يف نتائج التشغيل والرحبية 

 األعمال املرتبطة بقطاع املوانئ.  

 لنقدي:ستراتيجية التدفق اإدارة السيولة وإ

عن العام  رياالمليون  0.263سعودى مقارنة مببلغ   رياالمليون  31063صافى التدفق النقدي عن عمليات التشغيل وصل إىل مبلغ 

املصروفات على املشروعات الرأمسالية  لتزامات الدائنة ومدفوعات اإل اوزء األكرب من األموال مت ختصيصه ملواجهة املاضي .

 .اوارية 

خ ل  وضمان املوازنة ب  السيولة والرحبية ، فإن ذلك يتم منى نفس الوقت حتقيق أعلى عائد فر األموال وفولنيمان تو

 ستثمارات القائمة املختلفة ومتابعة التدفق النقدى الداخل واخلارج بدقة شديدة.توظيف الفائض النقدي يف اإل

ستثمارات ، وذلك لنيمان تنوع وأمان الإل نسبيا ًً سياسة استثمارية متحفظة ذات هامش خماطرة منخفض الشركةتتبع 

عن طريق  الشركة، ويتم ذلك من خ ل اتباع نظام متابعة ومراجعة دقيق لكافة استثمارات  للشركةاحلالية واملستقبلية 

 ستثمار املنبثقة من  لس اإلدارة. ونة اإل

 :ملخص األعمال على مستوى القطاعات
التام  لتزامناإوتعكس النتائج  ، توجه نشاط الشركة يف ث ث قطاعات رئيسية ، م3102ألداء لعام تقييم امن خ ل  يظهر جليا ًً

تعزيز باإلضافة إىل ستثمارية ، مال الشركة مبا حيقق تطلعاتهم اإليف منو أعلمساهم  ل عائد األكربالحتقيق نيمان ل

واخلدمات اللوجستية  ، حتلية وتوزيع املياه، واملناطق احلرة و ئإدارة املوانك ت حيوية اال يف الوطين قتصاداإل يف مشاركتنا

 .والصناعية املساندة

 



 
 

4 

 [1023]                                                                                   تقرير مجلس اإلدارة

 سيسكو حسب القطاعات اتتوزيع شرك

 حتلية و توزيع املياه قطاع تطوير وادارة املوانئقطاع  اخلدمات اللوجستية والصناعية املساندة قطاع

نسبة 

 التملك

 الشركة

نسبة 

 التملك

 الشركة

نسبة 
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 لشركةا

..% 

شركة تشغيل اخلدمات املساندة   
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02% 

شركة البحر االمحر لتطوير 

 املوانئ
 شركة كنداسة خلدمات املياه 41%

 %3063 شركة اورب تالكي احملدودة 2262%

شركة حمطة بوابة البحر 

 االمحر
 الشركة الدولية لتوزيع املياه   )توزيع( 01%

60% 

مات شركة ستورك السعودية للخد

 * الفنية
.4% 

الشركة السعودية لتنمية 

 التجارة و الصادرات )تصدير(
  

 م4102في شهر يناير من العام  الفنيةتم تسجيل شركة ستورك السعودية للخدمات *
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 :ئإدارة الموانقطاع تطوير و

عد قطاع تطوير وإدارة املوانئ من القطاعات ُيو . اعات األساسية خللق إقتصاد قوي ومستدام ن إدارة وتطوير املوانئ من الصنإ

احليوية يف إستثمارات شركة "سيسكو" كجزء من اسرتاتيجية الشركة حنو التطوير والتنويع يف إستثماراتها السيما يف 

هم القطاعات اليت تساهم بشكل فاعل وحيوي يف دعم مشاريع البنى التحتية كبرية احلجم ، حيث تعترب املوانئ البحرية من أ

اإلقتصاد الوطين ومنوه كونها حلقة الوصل للتبادل التجاري والصناعي ب  الدول وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة واوودة 

دي والسياسي كما تتأثر العالية لكافة املستفيدين من سلسلة النقل. وتتأثر إدارة املوانئ باملتغريات العاملية على املستوى اإلقتصا

ال أن إيف اإلقتصاد العاملي و التحرك السريع يف األسواق اإلقليمية  ستقرة مؤخرا ًًاملمبستوى اإلقتصاد احمللي ، وبرغم الظروف غري 

 . ملحوظا ًً شركة حمطة بوابة البحر األمحر حققت منوا ًً

مليون  660م  تعامل ميناء جدة اإلس مى مع 3102خ ل العام  

م.  3103% عن العام 262قدره  إخنفاضا ًً وية قياسية ، مسج  ًًحا

% ، 0260كما سجل نشاط مسافنة احلاويات اخنفاض قدره 

قدره  من ناحية أخرى حقق نشاط اإلسترياد والتصدير منوا ًً

ألولوياتها من خ ل زيادة  عملت الشركة وفقا ًً، و  0%

 ات ال زمةجراءعلى خدمة العم ء ، ومت اختاذ اإلالرتكيز 

ثبتت أعمال منطقة ألرفع مستوى اخلدمات املقدمة.  و

الس مي احلاويات وبشكل ملحوظ دعمها لنمو ميناء جدة ا

مكانياتها اليت أهلتها إلستقبال على املدى البعيد خاصة إل

  . ومناولة حاويات سفن اويل اوديد العم قة

 م مسجلة  بذلك منوا 3102ًًمليون حاوية قياسية( خ ل العام  0625ولة )حمطة بوابة البحر األمحر للحاويات مبناشركة قامت 

حمطة بوابة البحر األمحر للحاويات شركة م  قامت  .311منذ بدء التشغيل فى ديسمرب ، و  م3103% مقارنة بالعام السابق 366قدره 

رة العالية وكفاءة التشغيل اليت تتمتع بها وتعد القد  ، سنوات فقط 6مليون حاوية قياسية على مدار  663مبناولة أكثر من 

حمطة بوابة البحر األمحر من العوامل الرئيسية التى جعلتها اوهة املفنيلة يف ميناء جدة اإلس مي السيما للسفن شركة 

 .العم قة

لصناعة حوظ املل التعايفبسبب  التحسنإعادة التصدير شهد بعض  منطقة التجارى فى األداءفإن تقييم ،  ومن جهة اخرى

% و 466اويات بنسبة نه حدث اخنفاض يف خدمات مناولة احلوعلى الرغم من هذا التحسن اىل أ . م3102يف العام  اآلسيويةارات يالس

 . م3102 خرية من العامقتصاد احمللي خ ل الستة  أشهر األلإل ئمي البطىل التنايعود هذا اإلخنفاض إ
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 :تحلية وتوزيع المياهقطاع 

توزيع مياه الشرب كذلك و، من خ ل شركة كنداسة خلدمات املياه  هفى  ال حتلية امليا ملموسةموعة خطوات حققت اجمل

يف اململكة  هذا وتعد كنداسة أول شركة قطاع خاص ه احملدودة )توزيع(.ومعاوتها من خ ل الشركة الدولية لتوزيع امليا

 . للمناطق الصناعيةالشرب  توفري مياهو تحلية مياه البحر ل العربية السعودية

جباري لتوقف اإلل اآلثار السلبيه حد مننتاجية حملطة التحلية شركة كنداسة يف زيادة الطاقة اإل ن التوسع الذي نفذتهإ

زيادة  حبيث كانت هناكس مي ميناء جدة اإل ة احلريق الذي حدث يف مصفاة السكر يف الناتج عن تلوث مياه البحر نتيج

مليون مرت مكعب خ ل   00654مقارنة با ، مليون مرت مكعب   ..006 إىل م3102خ ل املباعة وصل حجم املياهنتاج حيث حمدودة  يف اإل

البدء يف التشغيل خ ل مرت مكعب ، ويتوقع أن يتم  006111 واليت تقدر باضافية اإلتوسعة ال إكمال وجيري حاليا ًً . السنة السابقة

  . م3106الربع الثاني من العام 

سجل حجم و .فى املدن الصناعية فى جدة والرياض والقصيم  "توزيع" شركة أعمال فقد توسعتوفيما يتعلق بتوزيع املياه 

 وتقوم الشركة حاليا ًً  مليون مرت مكعب. 0263حيث بلغت  % عن السنة املاضية.0املبيعات اإلعالية لشركة "توزيع" زيادة قدرها 

حسب متطلبات عقد حق  توصيلها باملصانع يف كل من املدينة الصناعية جبدة والرياض والقصيمبإمتام عيع أعمال الشبكات و

والشروع يف  بتشغيل حمطة املعاوة مبدينة الرياضالشركة  تبدأكما   املوقع مع هيئة املدن الصناعية  ،نتفاع التأهيل واإل

 احمل ه .املياه و توصيل  عمال حمطة املعاوة مبدينة القصيم الصناعية أ

 والصناعية المساندة:الخدمات اللوجستية قطاع 

شركة  قامتحيث فى توسيع تواجدها فى قطاع اخلدمات اللوجستية من خ ل شركتها التابعة والشقيقة .  الشركةستمرت ا

عقد نقلة نوعية وبيل التجاري ، ويعترب هذا اللتقديم اخلدمات اللوجستية يف ميناء ا اورب تالكي بالتعاقد مع شركة سابك

لتوفري هذه اخلدمات واليت تشمل كافة مصانع شركة سابك يف مدينة اوبيل على مدى اخلمس سنوات القادمة كأول 

 مشروع من نوعة يف املنطقة، وسيعزز من أعمال سيسكو يف قطاع اخلدمات البرتوكيماوية واللوجستية.

من ، ملواكبة التحديات يف هذا اجملال وهيكلها تشكيل إسرتاتيجيتها ادةعبإ "إسناد" قامت شركةفى  ال األعمال املساندة فقد و

 لتوفري خدمات توزيع البنيائع داخل املدن الرئيسية يف اململكة .قسم خاص استحداث  خ ل

صيانة متخصصة يف ال وهي كة هولندية(ا)شر الفنيةللخدمات  السعودية ستورك شركة بتأسيسسيسكو شركة قامت 

مت تأسيس ورشة متكاملة و متخصصة على أحدث والنفط والغاز والطاقة ، و البرتوكيماويات  قطاعات ختدمص ح اإلو

 .مدينة اوبيل الصناعية املواصفات العاملية هلذا النشاط يف
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 :الموارد البشرية

كما تعمل على  ياتها ،ووتنيع خطة السعودة من أهم أولتنمية الكوادر البشرية ستقطاب وإبو موعتها سيسكو شركة تهتم 

 احملفزاتواعتماد كافة وفري البيئة املثالية للعمل لكوادر الوطنية وذلك من خ ل توالتدوير لتفعيل سياسة اإلبقاء واحملافظة 

من اعالي تقريبا ًً % 3260( وذلك بنسبة 236املوظف  السعودي  ) عددوقد بلغ  .باملنطقة مل سوق الع منافسةاليت تنيمن 

ت واليت على الرغم من أن  موعة شركات سيسكو يتمثل معظم نشاطها يف  ال اخلدما .ة الشركات التابعةبكافاملوظف  

ملناصب القيادية والذي مكنها من ال أنها استطاعت أن تستقطب الكفاءات الوطنية لشغل معظم اتتطلب أيدي عاملة كثرية إ

  نطاقات .تطبيق و اإللتزام بنظام ال

قد دورات تدريبية متفرقة داخلية وخارجية وذلك بغرض اإلرتقاء مبستوى اإلدراك الوظيفي والتدريب بع الشركةكما تقوم 

بشكل احرتايف ينيمن الوصول ألعلى درجات اإلنتاجية الوظيفية املتخصص يف عيع اجملاالت مما يساعد على أداء املهام 

 السليمة.

 :م3102عام  بذة عن أهم التطورات خاللن

 وصول بعض املعدات اوديدة لشركة حمطة بوابة البحر االمحر.دمة بحتسن مستوى اخل 

 الرابعة. املستودعات عمال اإلنشاءات اخلاصة بقريةأل"تصدير"  شركة إكمال 

 الفعلي .التشغيل  ءبد و، مرت مكعب  56011بطاقة  يشروعها التوسعمل"كنداسة"  شركة إكمال 

 لتقديم اخلدمات اللوجستية يف ميناء اوبيل التجاري .مع شركة سابك  ا ًًشركة اورب تالكي عقد وقعت 

  ختدم و ص ح اإلصيانة ومتخصصة يف الوهي كة هولندية( ا)شر الفنيةللخدمات السعودية  ستورك شركةتأسيس

 .والنفط والغاز والطاقةالبرتوكيماويات  قطاعات

 تأهيل حمطة املعاوة باملدينة و،  صيمبالقنشاء شبكة التوزيع داخل املدينة الصناعية إل"توزيع"  شركة إكمال

 واعالي أعمال شبكات املياه يف املدينة الصناعية جبدة. الصناعية الثانية بالرياض
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 التوجهات المستقبلية:
لنا للنجاح  نتهاء من املشروعات التوسعية احلالية دافعا ًًباإلضافة إىل اقرتاب اإل م3102تعد النجاحات التى حتققت خ ل عام 

 .يف االعوام القادمة التقدم املزيد من و

مبا خيدم  مستدامرحبي فة وضمان عائد إستكمال النجاحات احملققة وزيادة القيمة املنياو نستشرف ملستقبل الشركة 

  .يف آداء أعمال الشركة  الدولية القياسية واإللتزام باملعايري، ملساهم  ا

 الهيكل اإلداري والتنظيمي للشركة:
 

من حبصص متفاوتة مشاريع طويلة املدى وتطوير  اإلستثمار عن طريقكة سيسكو نشاطها كشركة قابنية شرمتارس 

شركة عن ممثل  أعنياء تنيم ، تبع جملالس إداراتها ة تمستقل ةكل إداريابهي. وتدار تلك الشركات خ ل عدة شركات تابعة

 الشركات التابعة مد ة  مع نتائج اعمال شركة سيسكو.كما تعكس القوائم املالية املوحدة للشركة نتائج أعمال . سيسكو

تقوم شركة سيسكو بتقديم خدمات مشرتكة مساندة للشركات التابعة تتمثل يف تقنية املعلومات واإلستشارات القانونية و

 مقابل رسوم تنافسية. وتطوير األعمال واملالية والتدريب
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ا و التأثير على حجم األعمال التجارية واسهامه ومجموعته للشركة النشاط الرئيسةوصف ألنواع  -1

 في النتائج:

 
متنوعة  يف اإلستثمار يف قطاعات( التابعة )من خ ل إستثماراتها الرئيسية يف شركاتها يتمثل النشاط الرئيسي للشركة

 اللوجستية والصناعية املساندة. كقطاع تطوير وإدارة خدمات املوانئ ، ومناطق إعادة التصدير ، وإنتاج وتوزيع املياه ، واخلدمات 

 
 إستثمارات الشركة و الشركات التابعة وأنشطتها:

مباشرة باإلضافة إىل استثمارات أخرى  مباشرة وغري ةتتوزع استثمارات الشركة ب  شركات تابعة وشقيقة مملوكة بطريق

 على النحو التالي: 

 
 ":ةمقفلأواًل: شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ "مساهمة 

% من 02مقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي مبدينة جدة. وتبلغ نسبة متلك شركة سيسكو 

وقد مت تأسيس سهم  2262036011سهم من عدد أسهمها اليت تقدر با   0.64006430ومتتلك عدد  رياالمليون  222رأمساهلا البالغ 

  .م.311الشركة يف عام 
 

 لشركة:نشاط ا
يتمثل نشاط الشركة يف تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة حمطات احلاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن وامل حة 

واخلدمات البحرية املساندة ال زمة وتزويد السفن باملاء والطاقة ومعاوة مياه الصرف الصحي وأعمال احلفر والردم 

 واإلستثمار يف عيع األنشطة السابقة.

 
 يكل الملكيةه

زينل  زينل  للصناعات سيسكو الشركاء

 للصيانة

 االعالي سييت آي ند تصدير

 %011 %31 %01 %0 %04 %02 نسبة امللكية

ليس هلا تأثري مباشر على نتائج األعمال حيث أن نشاطها احلالي يتمثل يف اإلستثمار يف شركة :  على أعمال سيسكو التأثير

 . حمطة بوابة البحر األمحر
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 :"ذات مسؤولية محدودة"  ثانيًا: شركة محطة بوابة البحر األحمر
% 3063 شركة سيسكومقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي مبدينة جدة. وتبلغ نسبة متلك 

 . م.311وقد مت تأسيس الشركة يف عام  رياالمليون  000من رأمساهلا البالغ 

 

 نشاط الشركة:
تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة حمطات احلاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن وامل حة واخلدمات البحرية املساندة 

ال زمة وتزويد السفن باملاء والطاقة ومعاوة مياه الصرف الصحي وأعمال احلفر والردم واإلستثمار يف عيع األنشطة 

 السابقة. 

 
 هيكل الملكية

شركة البحر  تصدير زينل  للصناعات سيسكو الشركاء

 االمحر للتطوير

سييت 

 آي ند

 االعالي

 %011 %5 %41 %6 %465 %3063 نسبة امللكية

 % من4.65شركة سيسكو و موجودات  % من.456 رالبحر االمح بوابة متثل شركة حمطة:  على أعمال سيسكو التأثير

 املبيعات وإيرادات األعمال.

  
 عودية لتنمية التجارة والصادرات )تصدير( " ذات مسؤولية محدودة":ثالثًا : الشركة الس

% من 4.مقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي مبدينة جدة وتبلغ نسبة متلك شركة سيسكو 

 م....0و تأسست يف عام  رياالمليون  0.1رأس ماهلا البالغ 

 
 نشاط الشركة:

واردة للمملكة والسيارات اليت يتم إعادة تصديرها. وتوفري ساحات لتخزين احلاويات وعمليات املناولة ختزين السيارات ال

والفحص اومركي والتصدير وإعادة التصدير. باإلضافة إىل توفري نوعيات خمتلفة من املستودعات تستوعب كميات كبرية 

 لساحات املفتوحة أو املستودعات املغلقة وجتزئتها ونقلها ومناولتها.من البنيائع وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع للبنيائع يف ا

 رياالمليون  66. واليت متثل حوالي % من رأس مال )شركة زينميت اس ايه( 30كذلك متتلك شركة تصدير مانسبته 

 
 هيكل الملكية

 االعالي زينل للصناعات سيسكو الشركاء

 %011 %36 %4. نسبة امللكية

 % من املبيعات وإيرادات األعمال.0660% من موجودات شركة سيسكو و 0062متثل شركة تصدير  : أعمال سيسكوعلى  التأثير
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 : شركة كنداسة لخدمات المياه "ذات مسؤولية محدودة"رابعًا 
% من 41وتبلغ نسبة متلك شركة سيسكو  .مقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي مبدينة جدة

 م.3110و تأسست يف عام  رياالمليون  62..رأس ماهلا البالغ 

 
 نشاط الشركة:

  وتوزيعها. يتمثل نشاط الشركة يف بناء وتشغيل حمطات حتلية مياه البحر

 
 و كذلك ، رياالمليون  .06البالغ  % من رأس مال )شركة مين كنداسة خلدمات املياه(41متتلك شركة كنداسة مانسبته 

% من .6كما متتلك ما نسبته  .رياالمليون  3البالغ  (حتت التصفية  - حبر كنداسة % من رأس مال )شركة1.نسبته متتلك ما

 . رياالرأس مال ) شركة خدمات املياه والبيئة السعودية ( البالغ مليون 

 
 هيكل الملكية

 االعالي أفراد شركة حممد عبداللطيف عيل احملدودة سيسكو الشركاء

 %011 %01 %21 %41 لكيةنسبة امل

 % من املبيعات وإيرادات األعمال. 02% من موجودات شركة سيسكو و 0066متثل شركة كنداسة :  على أعمال سيسكو التأثير

 
 خامسًا : الشركة الدولية لتوزيع المياه )توزيع( "ذات مسؤولية محدودة"

% من 01وتبلغ نسبة متلك شركة سيسكو . رئيسي مبدينة جدة مقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها ال

 م.3114وتأسست يف عام  رياالمليون  010رأمساهلا البالغ  

 
 نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة يف اعمال املقاوالت واإلنشاءات العامة وأعمال املياه واجملاري والري والصرف الصحي )شبكات املياه 

امليكانيكية وحمطات تقنية املياه واجملاري وحمطات النيخ وصيانة وتشغيل مرافق املياه واجملاري وتصريف السيول( واألعمال 

 وتشغيل شبكات املياه بأنواعها.

 

 هيكل الملكية
 االعالي اميوتر )احدى شركات اميانتيت( سيسكو الشركاء

 %011 %01 %01 نسبة امللكية

شركة توزيع ال تدمج ضمن نتائج سيسكو املوحدة ، فانه يتم فقط إدارج  حيث أن نتائج اعمالالتأثير على أعمال سيسكو: 

 نصيب سيسكو من صايف نتائج األعمال.
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 :: شركة تشغيل الخدمات المساندة )إسناد( "ذات مسؤولية محدودة"سادسًا 
% من ..شركة سيسكو  . وتبلغ نسبة متلكي مبدينة جدةمقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيس

 م.3116وتأسست يف عام  رياال مليون 00رأس ماهلا البالغ 

 
 :نشاط الشركة

تقوم الشركة بتشغيل مشاريع اخلدمات يف املدن الصناعية بكل من جدة والرياض واملتمثلة يف حمطات الوقود وصيانة السيارات 

 ملياه وجتارة األجهزة واملعدات واآلالت الصناعية وقطع الغيار.موانئ وخدمات نقل اواخلدمات اللوجستية واخلدمات املساندة لل

 هيكل الملكية

 االعالي تصدير سيسكو الشركاء

 %011 %2 %.. نسبة امللكية

 .% من املبيعات وإيرادات األعمال664و سيسكو % من موجودات شركة 0متثل شركة اسناد :  على أعمال سيسكو التأثير

  
 

 الكي "ذات مسؤولية محدودة":: شركة الجبر تسابعًا

مقر هذه الشركة يف اململكة العربية السعودية ويقع مركزها الرئيسي مبدينة اوبيل ، وتبلغ نسبة متلك شركة سيسكو 

 م..311م ، ودخلت سيسكو كشريك فيها عام 3116 عاموتأسست يف  رياال مليون 3060البالغ % من رأمساهلا 22622

 
 :نشاط الشركة

 .واخلدمات اللوجستية لقطاع البرتوكيماوياتوالساحات مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة املستودعات  تنفيذ عقود
 

 هيكل الملكية

 االعالي ازميل ) موعة اورب( الفرد تالكي سيسكو الشركاء

 %011 %22622 %22622 %22622 نسبة امللكية

تالكي ال تدمج ضمن نتائج سيسكو املوحدة ، فانه يتم فقط حيث أن نتائج اعمال شركة اورب التأثير على أعمال سيسكو: 

 إدارج نصيب سيسكو من صايف نتائج األعمال.
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 :) تحت التأسيس ( "ذات مسؤولية محدودة" ستورك السعودية للخدمات الفنية: شركة ثامنًا

كة ستورك للخدمات الفنية % وشر60مت تأسيس شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية حيث متلك سيسكو فيها ما نسبتة 

% وتعنى بتقديم خدمات الصيانة ملنشآت النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة . ومت احلصول على 00اهلولندية ما نسبته 

موافقة اهليئة العامة لإلستثمار و تسجيل الشركة يف وزارة التجارة والصناعة ، علما ًً أن تأسيس منشآت ومرافق الشركة قد 

% هلذه املرحلة األوىل، ومن املتوقع بإذن اهلل اإلنتهاء من كافه اإلجراءات اإلدارية واإلنشائية حبلول الربع الثاني 51سبة اكتمل بن

 م.3106من عام 

 

 استثمارات أخرى:
% من رأمسال شركة جروث جايت .060 والذي ميثل نسبة (رياالمليون  66.مليون دوالر) 360 ما قيمته شركة سيسكو تستثمر

 .مليون دوالر أمريكي 313وربوريشن )البحرين( والبالغ  ك

 

 

 :وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة -2

 
  فإن التوجه القادم سريكز على حتس  وتطوير، حيث أن الشركة شارفت على اإلنتهاء من معظم مشاريعها اهلامة املخطط هلا 

توسعية يف تسعى كذلك لدراسة مشاريع الشركة ، كما  م عليهاتقواليت  مشاريع احلاليةللوزيادة الكفاءة التشغيلية األداء 

 .و الصناعية يف  االت متعددة منها اخلدمات اللوجستيةأخرى و القائمةنشاطاتها 

املختلفة ملتابعة أنشطتها  ام احلوكمة والتدقيق الداخليتعزيز نظنهجها وإسرتاتيجيتها يف  علىتستمر س كذلك فإن الشركة

واستقطاب الكوادر العناية بربامج التوط  كذلك و ىل أفنيل أنظمة اإلجراءات واملمارسات اإلدارية العامليةلوصول إل سعيا ًً

 علما ًً بأن املرحلة القادمة ستكون مبثابة جين مثار اجملهودات املبذولة خ ل السنوات املاضية. . الوطنية املؤهلة

 

 

 :المستقبلية التوقعات
 يف أعماهلا ينيمن توزيع املخاطر واإلستثمار يف الفرص اليت حتقق التوازن ب  العوائد واملخاطر.تتوقع الشركة منوا متوازنا 

حسب اخلطط التشغيلية املعتمدة للشركات التابعة خ ل األعوام القادمة  اعماهلا يتواصل منوتتوقع الشركة أن كما 

  . املستقبليةوكذلك املشاريع التوسعية واإلستثمارية 
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 ر التي تواجهها الشركة:المخاط

بيئة السياسية وخماطر التصنيف يتأثر العمل مبخاطر خمتلفة ترتاوح ب  خماطر تنظيم االعمال التجارية و خماطر ال

 ئتماني وخماطر الكوارث البيئية. اإل

 سيسكو يف حالة وجود اي حدث غري متوقع: شركة فيما يلي بعض املخاطر اليت قد تواجه

 

 إلقليمي:عدم االستقرار ا

 الشركة . أعمالعلى  ميكن ان يؤثر سلبا ًً او اضطراب سياسي حيدث يف دول اووار اإلقليمياي عدم استقرار 

 
 المخاطر البيئية:

أعمال على  يؤثر سلبا ًً قدطبيعية  اسبابا ًًواليت تعد ناخ العاملي او التلوث البيئي التغريات البيئية الناعة عن تغري امل

 .الشركة 

 
 قتصادية:لإلار ااألخط

 .شركةليرادات احملتملة لعلى اإلذلك ؤثر ي، وبالتالي ساإلسترياد والتصدير اعمال عاملية على حجم قد تؤثر االزمات ال

على احلصة السوقية يف اعمال  شواطئ اململكة العربية السعوديةل  اورةاقتصادية او مدن  جديدةإنشاء موانئ ؤثر يقد 

 ايرادات شركة سيسكو. أثري علىيناء ، وبالتالي التامل

نفاق احلكومي مما يؤدي اىل اخنفاض يف على اإليراد واإل تذبذب اسعار النفط يف السوق العاملية ميكن ان يؤثر سلبا ًً

 على عائدات سيسكو.  الواردات وحركة احلاويات يف املوانئ السعودية اليت بدورها تؤثر سلبا ًً

  
 المخاطر المالية:

ط واستخدام املنتجات املصرفيه موعة ليست معرضة ملخاطر اسعار الفائدة و ذلك لسياسات التحوبصفة عامة اجمل

قراض ب  املصارف )اسعار اإل س مية ولكن هنالك خماطر غري مباشرة نتيجة للتغريات يف اسعار فائدة السايبوراإل

ميكن بدوره زيادة التكاليف املالية على  احملليةوق ئتماني يف السيف اسعار الفائدة او التصنيف اإل السعودية( واي ارتفاع

 الشركة.
 

 تأثير نشاط بعض شركات سيسكو على بعضها البعض :
، ميكن ان يؤثر بدوره على املرتبطة أداء اي شركة من تلك الشركات  أو اخنفاضتداخل أعمال الشركات التابعة 

 نتائج سيسكو. يكون له تأثري على وقد ،ايرادات الشركات التابعة االخرى
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 .األخيرة الخمس المالية للسنوات األعمال ونتائج الشركة وخصوم ألصول جدول -3

 م باخلمس سنوات السابقة3102مقارنة النتائج املالية للعام  
 : قائمة المركز المالي* 

 

م.311 م3101  م3100  م3103  م3102   
 

سعوديالرياال ال ) باألالف ( البيان  

       

 املوجودات املتداولة  2206105 3.56163 3.46500 21066.1 0306036

 االستثمارات  5.6.56 4.60.3 5060.6 4.6604 46002.

 ممتلكات واالت ومعدات  61.2..361 .3603.614 360606.20 3600364.0 06.2.6513

 األصول األخرى طويلة األجل  ...56 ...56 036666 0366.0 036524

 إعالي املوجودات  3603465.3 3665066.5 360236241 3,6.4,103 00.,3,2.1

       

 املطلوبات املتداولة  .30.602 3006032 .352602 33.6321 0366666

 قروض طويلة األجل  .06125600 061.46031 0604.6605 063006456 063166135

 املطلوبات األخرى  0061.0 016.65 046240 6056. 06.03

 إعالي املطلوبات  .0621.604 0620560.0 066446.43 0,601,1.5 0,226,056

       

 رأس املال  4516111 4516111 4516111 4516111 4516111

 ع وة االصدار  .24661 .24661 .24661 .24661 .24661

 اإلحتياطات   .31603 036030 .4625 .6654 .6654

1 1 1 (56012)  (26.32)  احتياطي حتوط تدفقات نقدية  

(2,126) (.1.)  األرباح/)اخلسائر( املرتاكمة  556.61 606014 56406 

 حقوق ملكية اخرى  66402 66402 66402 66402 006350

21.6115 2316.23 23.6220 2046.10 2.263..  
 حقوق االقلية

0,124,020 0,160,.06 0614062.5 06033655. 0630.6.10  
 اعالي حقوق املساهم 

3,2.1,.00 3,6.4,103 3,023,241 3665066.5 3603465.3  
 إعالي املطلوبات وحقوق املساهم 
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 : قائمة الدخل* 
 

م.311 م3101  م3100  م3103  م3102   
 

الرياال السعودي ) باألالف ( البيان  

       

 املبيعات وايرادات االعمال  0316136 6.26660 2.56303 3506562 02565.6

 تكلفة املبيعات واالعمال  (3416611) (30.6440) (.3266.0) (0.26264) (.26.4.)

 الربح االعالي  30.6436 3006.51 0426220 6015..6 30646.

       

 مصاريف عمومية و إدارية   (01666.5) (..366.) (0061.0) (406.60) (656552)

 يع و توزيعمصاريف ب  (036662) (.00655) (261.5.) (425,.) (46.13)

  مل ربح التشغيلي  0636.12 62.6000 .05360 005620 .0616

       

62. (06015) (404) (561.3) (06300) 
صايف حصة الشركة يف ارباح/  

 )خسائر( الشركات املرتبطة

46.44 06461 06..0 0160.5 0.6  
 صايف –اإليرادات األخرى 

 مصاريف متويلية  (2.6646) (..2262) (3.6503) (.35665) (26014)

 صايف اخلسارة من العمليات املتوقفة  (06654) (0.2) - - -

(0633.) 006153 - - - 
ارباح /)خسائر( حمققة من استثمار يف  

 اوراق مالية متاحة للبيع

(26111) (.6.11) - - - 
هبوط غري مؤقت يف القيمة السوقية  

 ل ستثمار يف أوراق مالية متاحة للبيع
 الزكاة  (46640) (060.0) (66601) (..361) (06.13)

)06442( (06.0.) (0063.6) (24603.) (616055) 
حقوق االقلية من صايف ارباح  

 الشركات التابعة
 صايف الدخل  .04612 256334 006160 03.63 36060
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 :ت(ريـاالالف ال)بآ والشركات التابعة إيرادات الشركةوإجمالي مصادر جغرافي لتحليل  -4
  اودول يوضح حتليل ايرادات الشركة داخل اململكة

 م3102 م3103

 الشركة
 جدة الرياض جدة الرياض

 تصدير 06406. - .40615 -
 كنداسة 4.6.15 - 406.16 -

 اسناد .5610 046030 1..306 006610

 حمطة بوابة البحر األمحر 2036033 - 2106600 -

 اجملموع 0126.12 046030 6056124 006610

6.26660 0316136 

 
 

 من معلنة توقعات أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح -5

 :الشركة

 بنسبة ارتفاع بلغت رياالمليون  031الي  رياالمليون  6.2حققت الشركة نتائج تشغيلية متميزة هذا العام إذ ارتفعت ايراداتها من 

الربح  أينيا ًًارتفع %، و3162بنسبة ارتفاع بلغت  رياالمليون  30.64الي  رياالمليون  .3006من  إعالي أرباح األعمالكما ارتفع  01%

 .%3560بنسبة ارتفاع بلغ  رياالمليون  .0636إىل  رياالمليون   00066 التشغيلي من

لنفس الفرتة  رياالمليون  2563  ، مقارنة  مببلغرياالمليون   04  م مبلغ20/03/3102ية املنتهية يف رباح الصافية للسنة املالبلغت األ

 يةرحب ت/سهم، يف ح  بلغرياال 1653م ما قيمته 20/03/3102السهم للسنة املالية املنتهية يف  يةرحب تمن العام السابق. كما بلغ

  ./ سهم رياال 1604السهم لنفس الفرتة من العام املالي السابق ما قيمته 
 

 

 :القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة معايير عن إختالف ألي إيضاح -6

o  اليوجد لدينا أي إخت ف عن معايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسب  القانوني. 
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والدولة المحل  ،ئيسنشاطها الروفيها  الشركةرأس مالها ونسبة ملكية سم كل شركة تابعة وا -7

 :والدولة محل تأسيسها ،الرئيس لعملياتها

 
 رأس املال الشركة التابعة

نسبة 

 امللكية

 نشاطها

مقرها 

 الرئيسي

الدولة 

حمل 

 التأسيس

شركة البحر األمحر  2

 لتطوير املوانئ

تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة حمطات احلاويات  %02  رياال مليون 222

خدمات الشحن وامل حة واخلدمات ومناولتها وتفريغها و

البحرية املساندة ال زمة وتزويد السفن باملاء والطاقة 

ومعاوة مياه الصرف الصحي وأعمال احلفر والردم 

 واإلستثمار يف عيع األنشطة السابقة.

 السعودية جدة

ات احلاويات تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة حمط %3063 رياالمليون  000 شركة بوابة البحر األمحر 1

ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن وامل حة واخلدمات 

البحرية املساندة ال زمة وتزويد السفن باملاء والطاقة 

ومعاوة مياه الصرف الصحي وأعمال احلفر والردم 

 واإلستثمار يف عيع األنشطة السابقة

 السعودية جدة

 الشركة السعودية لتنمية 3

  التجارة والصادرات

ختزين السيارات الواردة للمملكة و السيارات اليت يتم  %4. رياالمليون  0.1

إعادة تصديرها وتوفري ساحات لتخزين احلاويات 

وعمليات املناولة والفحص اومركي والتصدير وإعادة 

التصدير.وتوفري نوعيات خمتلفة من املستودعات 

تستوعب كميات كبرية من البنيائع.وإعادة التغليف 

والتجميع للبنيائع يف الساحات املفتوحة أو والتعبئة 

 املستودعات املغلقة وجتزئتها ونقلها ومناولتها.

 السعودية جدة

شركة كنداسة خلدمات  4

 املياه

يتمثل نشاط الشركة يف بناء وتشغيل حمطات حتلية  %41 رياالمليون  62..

 مياه البحر

 السعودية جدة

الشركة الدولية لتوزيع  5

 املياه

مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال املياه واجملاري والري  %01 ريااليون مل 010

والصرف الصحي )شبكات املياه وتصريف السيول( 

واألعمال امليكانيكية وحمطات تقنية املياه واجملاري 

وحمطات النيخ وصيانة وتشغيل مرافق املياه واجملاري 

 وتشغيل شبكات املياه بأنواعها.

 السعودية جدة

كة تشغيل اخلدمات شر 6

 املساندة

 

تشغيل مشاريع اخلدمات يف املدن الصناعية بكل من جدة  %.. رياالمليون  00

والرياض واملتمثلة يف حمطات الوقود وصيانة السيارات 

واخلدمات اللوجستية واخلدمات املساندة للموانئ 

وخدمات نقل املياه وجتارة األجهزة واملعدات واآلالت 

 لغيار.الصناعية وقطع ا

 السعودية جدة

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة املستودعات  %22622 رياالمليون  3060 شركة اورب تالكي 7

 واخلدمات اللوجستية لقطاع البرتوكيماويات.

 السعودية اوبيل

شركة ستورك السعودية  8

 للخدمات الفنية

عامل النفط والغاز صيانة وتشغيل حمطات الكهرباء وم %60 مليون ريال 0

وحتلية املياه واملصانع البرتوكيميائية ومعايرة اآلالت 

الدقيقة وتقديم اخلدمات امليكانيكية والكهربائية املتعلقة 

 بها ) حتت التأسيس (

 السعودية اوبيل

 

 التابعة ات( شرح مفصل عن نشاط الشرك3. -4انظر صفحة رقم )
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 :تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم عن تفاصيل -8

 

o شركة تابعة أليأسهم وأدوات دين صادرة  يوجد ال. 

 

 :األرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف -9

  
تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية على املساهم  لتعزيز قيمة العائد على املساهم  مبا يتناسب مع أرباح الشركة 

إلقتصادي العام وغريها من العوامل مبا يف ذلك حتليل الفرص اإلستثمارية ومتطلبات إعادة ووضعها املالي وحالة السوق واملناخ ا

موافقة اومعية العمومية على  توزيع األرباحنيع خيحيث  .اإلستثمار واإلحتياجات النقدية والرأمسالية والتوقعات التجارية

 على توصية  لس االدارة. بناءًً

 

 للتالي: ( من عقد التأسيس وفقا 60ًًو)  (61ألرباح على ما نصت عليه املادة رقم )ستند الشركة يف سياسة توزيع ات

( توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه 44المادة )
 التالي:

 ًً جتنب الزكاة املفروضة شرعا. 

  تياطي نظامي وجيوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي % من األرباح الصافية لتكوين اح01جتنيب

 املذكور نصف رأس املال.

  وجيوز  ،% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي خيصص للصرف على كل ما يعود بالنفع على الشركة0جينب

  .% من رأس املال01وقف هذا التجنيب إذا بلغ اإلحتياطي املذكور 

  من رأس املال املدفوع.0من الباقي بعد ذلك دفعه أوىل للمساهم  تعادل يوزع % 

  من الباقي ملكافأة  لس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهم  كحصة إضافية يف األرباح 01خيصص بعدما تقدم %

 مع مراعاة ما يصدر يف هذا اخلصوص من قرارات أو تعليمات.

 ن في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة  لمقرر توزيعها على المساهميتدفع األرباح ا( 41مادة )
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 مجلس أعضاء عدا) ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف -14

 المادة بموجب الحقوق بتلك الشركة أبلغوا( القصر وأوالدهم وأزواجهم التنفيذيين راوكب الشركة إدارة

 :األخيرة المالية السنة خالل الحقوق تلك في تغيير وأي ، قواعدهذه ال من (54)

 
عدد األسهم يف  املساهمإسم  

 م 0/0/3102

نسبة 

 التملك

 عدد األسهم يف
 م20/03/3102 

نسبة 

 التملك

صايف التغري يف عدد 

 األسهم خ ل العام

 نسبة التغري 

 خ ل العام

شركة زينل للصناعات  0

 احملدوده

.6..66016 0664% .6..66016 0664% 1 1 

 
 

 وكبار الشركة إدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوقوأوراق مالية تعاقدية  مصلحة ألي وصف -11

 تلك في تغيير وأي ، التابعة شركاته من أي أو الشركة دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين

 :يرةاألخ المالية السنة خالل الحقوق تلك أو المصلحة

 

 
 عدد األسهم يف إسم العنيو 

 م0/0/3102 

نسبة 

 التملك

 عدد األسهم يف
 م20/03/3102 

نسبة 

 التملك

صايف التغري يف عدد 

 األسهم خ ل العام

 نسبة التغري 

 خ ل العام

 حممد أمحد زينل علي رضا 0
33.6601 1622% 2466.01 1606% 02.6011 41% 

 صاحل أمحد حفين 4
06111 16110% 06111 16110% 1 1 

 علوي حممد سعيد كامل 3
06111 16110% 06111 16110% 1 1 

 عدنان عبداهلل ميمين 2
32.6.11 1620% 32.6.11 1620% 1 1 

 وليد عبدالعزيز كيال 5
36111 16112% 36111 16112% 1 1 

 عامر عبداهلل زينل 6
3462.5 1616% 3462.5 1616% 1 1 
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 :()باآلالف م وموقف سدادها3102مة بنهاية السنة المالية للعام ئالقاوالمستحقات القروض  -12

  تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

 
 تصدير البحر األمحر كنداسة كنداسة كنداسة الشااااااركة

 اوهة املقرضة

البنك السعودي 

 الربيطاني

صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي

البنك األهلي 

 التجاري

البنك األهلي  لراجحيبنك ا

 التجاري

 26.01 060506061 006206 206351 1 م20/03/3103الرصيد يف 

 206111 1 1 1 46111 قروض جديدة

 (26.01) (66522.) (.6645) (46411) (011) قروض مسددة

 206111 .06014621 .01644 366451 06011 م20/03/3102الرصيد يف 

 
 اإلستحقاق جدول 

 56.01 5161.3 66.60 46411 36111 سنةمستحقة خ ل 

 56.01 ..5064 66045 46511 36111 أكثر من سنة إىل سنت 

أكثر من سنت  إىل مخس 

 سنوات

06011 0.6551 06006 3.66.32 0.6011 

 1 4606520 1 1 1 أكثر من مخس سنوات

 206111 .06014621 .01644 366451 06011 م20/03/3102الرصيد يف 

 
 نيماناتالجدول 

 النيمان اوهة املقرضة الشااااااااااااااااااااااااااركة
 ضمانات اعتبارية البنك السعودي الربيطاني كنداسة

 كنداسة

صندوق التنمية الصناعية 

 السعودي

 . ضمانات اعتبارية من الشركاءكذلك رهن كافة ممتلكات ومعدات الشركة و

 البنك األهلي التجاري كنداسة

ة غرم وأداء تنيامنيه من الشركاء بنسة احلصص  تمع  ومنفردين بكفال منيمونه

 وتغطي كامل التسهي ت.

بوابة البحر حمطة 

 األمحر

 بنك الراجحي

 الشركة. متلكات ومعداتنيمونة مبم

 البنك األهلي التجاري تصدير

سعودي وكفالة  رياالمليون  6بسند ألمر بإعالي املبلغ املمنوح ورهن مبلغ  همنيمون

امنية من قبل الشركة األم وتعهد كتابي من الشركة التابعة بإيداع كافة إيرادات تني

 ) شريك (  الشركة حبساب البنك وخطاب اطمئنان من شركة زينل للصناعات احملدودة
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وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب  للتحويل قابلة دين أدوات أي وأعداد لفئات وصف -13

 اعليه تحصل عوض أي إيضاح مع المالية السنة خالل الشركة هاتمنح او هاتأصدر او حقوق مشابهة

 :ذلك مقابل الشركة

 

o  ال يوجد فئات وأعداد ألي أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم 6 وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابه

 حصلت عليها الشركة مقابل ذلك أصدرها أو منحتها الشركة خ ل السنة املالية مع اينياح أي عوض

 

 أو أو أوراق مالية تعاقدية ، للتحويل قابلة دين ادوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف -14

 :الشركة هاتمنح أو هاتأصدر مشابهة حقوق أو,  اكتتاب حق مذكرات

 
o ت حق اكتتاب أو حقوق مشابهة مل تقم الشركة بإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل اىل أسهم أو حقوق خيار أو مذكرا

 .أصدرتها الشركة أو منحتها خ ل السنة 
 
 

 وقيمة,  لإلسترداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف  -15

 التي وتلك الشركة هااشترت التي المدرجة المالية األوراق بين التمييز مع,  المتبقية المالية األوراق

 :التابعة الشركات اهاشترت

 
o يوجد على الشركة أو الشركات التابعة هلا أي إسرتداد أو الغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسرتداد. ال 
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 كل حضور وسجل ، األخيرة المالية السنة خالل عقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد -16

 :موضحًا فيه أسماء الحاضرين اجتماع

 
 ( إجتماعات جمللس اإلدارة جاءت على النحو التالي:4م انعقدت )3102الية يف خ ل السنة امل

 تاااريااااااخ اإلجاتاماع

 األول الثاني الثالث الرابع اخلامس السادس
  اإلساااام

 م04/10/3102 م05/13/3102 م16/3102/.1 م3102/.04/1 م01/3102/.3 م30/00/3102

 0 زينل علي رضاحممد أمحد  حنير حنير حنير حنير حنير حنير
 3 صاحل أمحد حفين مل حينير حنير حنير حنير حنير حنير

 2 عامر عبداهلل زينل حنير حنير حنير حنير حنير حنير

 6 عدنان عبداهلل ميمين مل حينير حنير حنير حنير حنير حنير

 0 علوي حممد سعيد كامل حنير حنير حنير مل حينير حنير حنير

 4 وليد عبدالعزيز كيال حنير حنير حنير حنير حنير مل حينير

 

 

 وصف ألي صفقة بين المصدر وطرف ذي عالقة. -17

نه تقوم بعض الشركات التابعة لسيسكو بالتعامل بأ علما ًً بأنه ال توجد أي صفقات مع أطراف ذات ع قة. سيسكو شركةتقر 

 مع أطراف ذوي ع قة كما هو مب  يف اودول التالي:

 

 اسم الشركة اليت يتم التعامل معها

 الفرتة / املبلغ

 يعة الع قةطب

 م3103 م3102

 وخدمات مبيعات مياه 2166156252 206.026.33 الشركةالشركة الدولية لتوزيع املياه 0

 01261.3 3316233 الشركة العربية للموارد والعلوم احملدودة 3

اعادة حتميل مصروفات انفقتها الشركة نيابة عن 

 الشركة العربية للموارد والعلوم

 شراء تذاكر سفر .06300601 363306110 للسفر والسياحة شركة علي رضا 2

 4516523 064326500 شركة زينل للصناعات احملدودة 6

تصدير نيابه عن شركة اعادة حتميل مصروفات منفقة 

 البحر األمحربوابة وشركة حمطة 

 تشغيل  مع سكن العمال –خمصص وجبات وادارة  6.306.00. 565.06500 كرم فيدكس 0

 مبيعات بنيائع وخدمات 3016036 0654.6232 كة اورب تالكي احملدودةشر 4

 مبيعات بنيائع وخدمات 262.3..36 261.06051 شركة خدمات املياه والبيئة السعودية .

 تصديرنيابه عن شركة اعادة حتميل مصروفات منفقة  - 0..0.66 شركة امربو 5
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 ألحد مصلحة فيها كانت أو وفيها ا ،فيه طرفًا الشركة كونت دوعقأعمال أو  بأي تتعلق معلومات  -18

 وإذا ،منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو المالي للمدير أو التنفيذي للرئيس أو الشركة إدارة مجلس أعضاء

 :بذلك إقرار تقديم الشركة فعلى القبيل هذا من عقود أعمال أو يوجد لم

 
o  لحة جوهرية ألعنياء  لس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو ال توجد أي عقود للشركة توجد فيها مصتقر الشركة بأنه

 املدير املالي أو أي شخص ذو ع قة بهم.

 
 التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  -19

 :تعويض أو راتب أي عن

 
o  أو أحد كبار التنفيذي  عن أي راتب أو تعويض. شركةالال توجد أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل ألي من أعنياء 

 
 

 :األرباح في حقوق أي عن الشركة مساهمي أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  -24

 

o .ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل ألحد مساهمي الشركة عن حقوق يف األرباح 

 

 

 

 ستحقاتم أي أو رسوم أو ضرائب أو زكاة يأ لسداد المستحقة النظامية المدفوعات بقيمة بيان  -21

 :أسبابها وبيان لها موجز وصف مع ، أخرى

 
 ت(:ريااالاملدفوعات النظامية املستحقة )باالف ال 

 الباايان م3102 م3103
 مصلحة الزكاة والدخل .6605 06625
 النيرائب 26.13 10.

 التأمينات اإلجتماعية 06542 .2662

 لية ) مكتب العمل ، اووازات(وزارة الداخ 26203 36546

 اومارك 32. 06250

 املؤسسة العامة للموانئ .35636 356.00
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 :الشركة موظفي لمصلحة إنشاؤها تم أخرى احتياطات أو استثمارات أي بقيمة بيان  -22

 
o  نشاؤها ملصلحة موظفي الشركة.إال توجد أي استثمارات أو إحتياطات أخرى مت 

 

 

 إقرارات: -23

 بالتالي:الشركة تقر 

o .انه مت إعداد سج ت احلسابات بالشكل الصحيح 

o الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية أن نظام الرقابة. 

o  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. بشأنال يوجد أي شك يذكر أنه 
 

 

 المعلومات الواجب األفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات -24

o ( 35صفحة ) من  يف هذا التقريريف قسم خاص مت توضيحها وكمة الشركات عيع املتطلبات اخلاصة ب ئحة ح 

 

 يوضح أن جبو ، السنوية المالية القوائم على تحفظات يتضمن القانوني المحاسب تقرير كان إذا -25

 :التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها تلك اإلدارة مجلس تقرير

 
o ومل تطلب اهليئة أي معلومات إضافية بهذا ب القانونيمن احملاس السنويةعلى القوائم املالية  وجد أي حتفظاتال ي ،

 اخلصوص.

 
 الفترة المعين من أجلها، انتهاء قبل القانوني المحاسب باستبدال اإلدارة مجلس توصية حال في -26

 :باالستبدال التوصية أسباب بيان مع ،ذلك على التقرير يحتوي أن يجب

 
o راجع القانونيال توجد أي توصيات لتغيري امل. 
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 الشركات  حوكمةمتطلبات الئحة 

 
 

ذلك )المقصود الئحة  وأسباب تطبق لم التي األحكام والحوكمة  الئحة أحكام من تطبيقه ماتم-أ

 :حوكمة الشركات(
 ستثناء:بإمت تطبيق عيع متطلبات الئحة حوكمة الشركات 

o ( من الئحة احلوك4الفقرة )لزامي يف نظام الشركات أنه اليوجد نص إحيث  .التصويت الرتاكمية خبصوص م/ب

 .والنظام األساسي للشركة

 

 :إدارتها مجالس في عضوًا الشركة إدارة مجلس عضو يكون التي المساهمة الشركات أسماء-ب

 

  اإلسم المنصب ة(قفل)عامة وم شركة مساهمة أخرى

، شركة متليك (مقفلة)مساهمة املوانئ لتطوير شركة البحر األمحر 

 (مقفلةاهمة )مس
 0 حممد أمحد زينل علي رضا رئيس اجمللس

 3 صاحل أمحد حفين عنيو شركة االهلي تكافل شركة حلواني إخوان،

 املوانئ لتطوير، شركة البحر األمحر شركة بوبا العربية للتأم  التعاوني

 (مقفلة)مساهمة 
 عامر عبداهلل زينل عنيو

2 

 6 عدنان عبداهلل ميمين عنيو (مقفلةاهمة ، شركة ناتبت )مسشركة الكاب ت السعودية

 0 علوي حممد سعيد كامل عنيو )ال يوجد(

 4 وليد عبدالعزيز كيال عنيو شركة كنان الدولية ) مساهمة مقفلة (

امللز املالية ) مساهمة مقفلة( شركة املبادرات للمعلومات واإلتصاالت ركة ش

 قفلة ()مساهمة م

 . عبدالعزيز عبداللطيف جزار عنيو

 .م3106يناير  31متت موافقة اجمللس على تعي  الدكتور عبدالعزيز جزار بتاريخ  : ملحوظة
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 عضو أو ،تنفيذي إدارة مجلس عضو: اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين-ج

 :مستقل إدارة مجلس عضو أو ،تنفيذي غير إدارة مجلس

 

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء:  

 اإلسم املنصب مستقل مستقل غري تنفيذي غري تنفيذي

 

    0 علي رضا حممد أمحد زينل رئيس اجمللس 

    4 صاحل أمحد حفين عنيو 
    3 عامر عبداهلل زينل عنيو 
    2 عدنان عبداهلل ميمين عنيو 
    5 علوي حممد سعيد كامل عنيو 
    6 وليد عبدالعزيز كيال عنيو 
    عبدالعزيز عبداللطيف جزار عنيو

(0) 7 
 

 م3106يناير  31ر عبدالعزيز جزار بتاريخ متت موافقة اجمللس على تعي  الدكتو : (0)   
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 ولجنة،المراجعة لجنة مثل ومهماتها الرئيسة اإلدارة مجلس لجان الختصاصات مختصر وصف-د

 :اجتماعاتها وعدد وأعضائها ورؤسائها اللجان هذه أسماء ذكر مع ،والمكافآت الترشيحات

 

 :لجان مجلس اإلدارة
 ةاملهام الرئيسية للجن

 

عدد 

 االجتماعات
 اللجنة األعنياء اءامس

اللجنة بكافة الدراسات املتعلقة باإلستثمار تعنى 

وترفع مقرتحاتها وتوصياتها جمللس اإلدارة للنظر 

فيها واملوافقة عليها وتقييم السياسة اإلستثمارية 

 للشركة.

0 

 )الرئيس( حممد أمحد زينل

 صاحل أمحد حفين 

 وليد عبدالعزيز كيال

 حممد كمال املدرس حممد 

 اإلستثمار

اإلشراف على إدارة التدقيق الداخلي يف الشركة من 

أجل التحقق من مدى فاعليتها ، والتوصية حيال 

 تعي  احملاسب  القانوني .
4 

 وليد عبدالعزيز كيال )الرئيس(

 علوي حممد سعيد كامل

 عبداهلل ميمين عدنان

 (عنيو خارجي)باجابر ابو بكر 

وكمة املراجعة وح

 الشركات

العمل مع  لس اإلدارة لوضع سياسة التعي  

والتعوينيات ومراجعة تكوين  لس اإلدارة وحتديد 

مواطن القوة والنيعف وتنيارب املصاحل والرتشيح 

لعنيوية اجمللس وحتديد املكافآت باإلضافة اىل إعداد 

سياسات موحدة للدرجات والتعوينيات ملوظفي 

 الشركة.

0 

 )الرئيس(حممد أمحد زينل 

 صاحل أمحد حفين

 وليد عبدالعزيز كيال

 عامر عبداهلل زينل

 

 

املكافآت 

 والرتشيحات
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من  المكافآت والتعويضات التي دفعت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنة المالية-ه

 (0) السعودي( ريـال)بال على النحو التالي شركة سيسكو

 
 البيان

أعنياء اجمللس 

 تنفيذي ال

أعنياء اجمللس غري 

 التنفيذي 

مخسة من كبار 

(0) التنفيذي   

 36.246.03 اليوجد اليوجد الرواتب والتعوينيات

 ال يوجد 0326111 326111 حنيور اجتماعاتبدالت 

 5..40.6 ال يوجد اليوجد املكافآت الدورية والسنوية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد اخلطط التحفيزية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد العينية األخرى املزاياالتعوينيات و

مكافأت أعنياء اللجان السنوية

 ال يوجد 4116111 ال يوجد (3)

 : م حظة

 الرئيس التنفيذي واملدير املالي من ضمن كبار التنفيذي  اخلمسة.  (0) 
 .م 3102ابريل  21بتاريخ احلادية والعشرون  العمومية العادية اومعية يف ملكافأة السنوية ألعنياء اللجانا اعتمادمت (  3) 

 

 

 أو إشرافية جهة أي من أو الهيئة من الشركة على مفروض احتياطي قيد أو جزاء أو عقوبة أي-و

 :أخرى قضائية أو تنظيمية

 
o  أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من اهليئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو أي عقوبة اليوجد

 ية أخرىقنيائ

 
 
 

 :بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج-ز

 
واإلجراءات املتبعة ملراقبة األداء حالة الرقابة الداخلية  من خ ل اجتماعاتها على مدار السنة الداخلية ونة املراجعةاستعرضت 

و يف عمليات الرقابة  حتفظات جوهريةك وتب  انه ال يوجد هنا ،الشركة األم والشركات التابعة هلا يف العام وفاعلية تطبيقه 

املراجعة من باشرة اىل ونة املتقارير بشكل دوري كافة ال يقدم الشركةيف  املراجعة الداخليةقسم املتابعة الداخلية ، علما ًً بأن 

 خ ل اإلجتماعات الدورية.
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 داخلية للمجموعة على االجراءات التالية:تستند المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة ال

بالتنسيق مع إدارة املراجعة الداخلية بشكل دوري على متابعة  اإلدارة التنفيدية للمجموعة وشركاتها التابعة تقوم

املالية  مصداقية التقاريراجراءات الرقابة الداخلية املصممة لتوفري ضمانات معقولة بشأن فعالية وكفاءة العمليات و 

 ال للقوان  واللوائح املعمول بها.متثإلوا

 

 أنشطة ومهام ادارة المراجعة الداخلية في الشركة تشمل التالي:

 تقييم التزامات اإلدارة على أساس مبادئ اخ قية عالية. .0

 ها يف حدود مقبولة.ثقييم املخاطر الرئيسية لنيمان حدوت .3

 ية للوائح و معايري احملاسبة واملراجعة الدولية.التنسيق مع املراجع اخلارجي لنيمان خنيوع البيانات املال .3

 

بالتنسيق مع مسؤولي املراجعة الداخلية و  الشركةاملراجعة الداخلية يف  ادارةقوم بها تنادا ًً اىل اجراءات التدقيق اليت تاس

ستنتج ان ي ف  ميكن ت اليت تقوم بها الشركات التابعة ،فإننا نؤكد انه نظرا لتنوع أنواع العمليايف الشركات التابعة 

على  ةالداخلي املراجعةحيث تعتمد ونة ،  م3102عام األنظمة واإلجراءات خ ل عيع  فحصحصرا وبشكل شامل 

لى وبشكل مستمر عالشركة يف  ةالداخلي املراجعة كما تركز ونةللنيوابط األساسية .  ة عشوائيةاختبارات خمتار

من خ ل اجراء فحوصات ميدانية بواسطة قسم ات الرقابة الداخلية لية اجراءآتطوير وحتس  فعالية وكفاءة 

 ه واختاد اإلجراءات ال زمة.تتقريرا سنويا ألنشطتها  جمللس اإلدارة ملراجع املراجعةتقدم ونة  و ، املراجعة الداخلية

 

 

 


