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كلمة رئيس
 مجلس ا	دارة 

السالم عليكم ورحمة اb وبركاته ،

يسرني أن أرحب بكم عبر التقرير السنوي 
لمجلس ا	دارة بعد نهاية العام المالي 

٢٠١٤م ، والذي يحوي على جميع المعلومات 
والمستجدات الخاصة بالشركة ونتمنى أن يقدم 

لكم إفادة وافية عن نشاط الشركة.
 

بفضل اb وتوفيقه كان مجمل ا%داء العام 
للشركة والشركات التابعة أفضل بشكل 
ملموس مقارنة بالعام ٢٠١٣م ، فقد حققت 

الشركة أرباحw صافية للعام ٢٠١٤م بلغت ٧٨٫١ 
مليون ريـال بزيادة قدرها ٣٩٪ مقارنة بالعام 

الماضي.  وقد تحققت معظم هذه ا%رباح من 
أعمال الشركات الشقيقة العاملة في قطاع 

الموانيء ومنطقة إعادة التصدير.
ونتيجة للعمل الدؤوب وتطبيق الخطط 

االستراتيجية التي وضعها مجلس االدارة لتقديم 

كل ما يصب في مصلحة المساهمين فقد رفع 
المجلس توصيته للجمعية العمومية بالموافقة 
على توزيع أرباح لمساهمي الشركة المسجلين 

لدى مركز إيداع ا%وراق المالية (تداول) بنهاية 
تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة 

التي سوف يتم تحديدها الحقw خالل الربع الثاني 
من العام المالي ٢٠١٥م بعد أخذ الموافقة 

النظامية عليها ، بواقع خمسون هللة لكل 
سهم.

وتعزيز| %فضل الممارسات في مجال الحوكمة 
والشفافية التي تتبناها الشركة مع كافة 

مساهميها ، فإن توقعاتها المالية للعام القادم 
٢٠١٥م ستكون على نفس مستوى هذا العام 

إن لم تكن أفضل بمشيئة اb ، عطفw على 
التوسعة المرتقبة في مجال ا%عمال وخاصة 

تلك التي ستتم في تطوير شركة تصدير.

وفي الختام ال يسعني إال أن أتقدم بوافر 
الشكر والتقدير %خواني أعضاء مجلس 

ا	دارة وفريق ا	دارة التنفيذية بالشركة وكافة 
الشركات الشقيقة للجهود المخلصة التي 

انعكست بصورة واضحة على النتائج المالية 
المتميزة لهذا العام ٢٠١٤م متطلعين إلى 

المزيد من التميز والنجاح خالل العام ٢٠١٥م 
بمشيئة اb تعالى. 

سائًال المولى التوفيق والسداد للجميع ..

أخوكم / محمد أحمد زينل علي رضا

السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية « سيسكو»       الموقرين
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نظرة عامة عن األداء 

المبيعات وإيرادات االعمال صافي الدخل

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء

القيمة السوقية حقوق المساهمين

تحليل اقتصادي ألعمال الشركة

لقد كان أداء شركة سيسكو 
جيد| خالل العام ٢٠١٤م فقد 

حققت صافي ربح قياسي بمبلغ 
٧٨,١ مليون ريال مقابل ٥٦ مليون 

ريال سعودي في عام ٢٠١٣م  
مسجلة بذلك زيادة قدرها ٣٩%.  

كما حققت الشركة إيرادات خالل العام ٢٠١٤م بمبلغ ٥٧٨ مليون ريال 

سعودي أي بنسبة زيادة قدرها ١١% عن العام ٢٠١٣م والذي بلغ ٥٢٠ مليون 

ريال سعودي ، ويعود السبب الرئيسي لهذا ا	رتفاع إلى تحسن النتائج 

التشغيلية على وجه العموم ، خاصًة ا%عمال المتعلقة بمنطقة ا	يداع 

وإعادة التصدير وا%عمال الخاصة بقطاع الموانئ ، وشهدت أيضw أعمال 

تحلية المياه تطور| ملحوظw وذلك بسبب العمليات المستمرة وبدون 

توقف وزيادة الطاقة ا	ستيعابية من المياه المحاله والتي بدأ إنتاجها خالل 

الربع الثاني من العام ٢٠١٤م ، علمw بأن المجموعة قد استلمت تعويضات 

لمطالبات سابقة بمبلغ ٥٫٤ مليون ريال سعودي وكذلك مبلغ توزيع ا%رباح 

من االستثمار في شركة جروث جايت كوربوريشن والبالغ ٠,٩ مليون ريال 

سعودي والذي أدى إلى زيادة في ا	يرادات ا%خرى. 

با	ضافة إلى ذلك ، فقد ارتفعت حصة ا%رباح من الشركات الزميلة الغير 

موحدة في القوائم المالية للشركة أيضw ، حيث شهد قطاع توزيع المياه 

تطور| ملموسw لبلوغه عامه ا%ول من الربحية ، وأيضw نمو أعمال التشغيل 

الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمدينة الجبيل الصناعية ، بالرغم من 

وجود مصروفات إضافية غير اعتيادية وذلك من إنشاء الشركة الجديدة 

(ستورك السعودية للخدمات الفنية).

تعزيز| ل?ستراتيجية التي اتبعتها الشركة بدء| من العام ٢٠٠٨م بتنويع 

أعمالها ومشاريعها التوسعية في البنية التحتية وإنشاء شركات 

متخصصة في هذا المجال ، فقد أصبحت هذه الشركات تعمل ا�ن بمعظم 

طاقتها التشغيلية مما أدى إلى نمو في التدفقات النقدية خالل عام ٢٠١٤م.

فقد وصل التدفق النقدي من ا%نشطة التشغيلية مبلغ ٢٦٤ مليون ريال 

سعودي بزيادة قدرها ٥٠ مليون ريال سعودي عن العام ٢٠١٣م ، با	ضافة إلى  

  wستثمارية قد إنخفض تدريجي	ذلك فان التدفقات النقدية من ا%نشطة ا

بتأثير من النفقات الرأسمالية المتكررة في عام ٢٠١٤م.
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الهيكل االداري
والتنظيمي 

 wداري متناسب	يسعى مجلس إدارة سيسكو على أن يكون هيكل الشركة ا

بما يحقق مصالح المساهمين وتوفير ا%دوات ا	دارية المناسبة بالتنسيق 

المباشر مع إدارة الشركة التنفيذية لتفعيل الرؤية ا	ستراتيجية %عمالها 

الحالية والمستقبلية.

 

كما يقوم المجلس بالتنسيق مع ا	دارة التنفيذية بالمتابعة وا	شراف على 

أعمال الشركات الشقيقة من خالل التواجد في مجالس إداراتها المستقلة 

ولجانها التنفيذية.

وينبثق من مجلس ا	دارة عدد من اللجان المتخصصة التي تعينه في اتخاذ 

القرارات المتعلقة بالمراجعة والرقابة ، وا	ستثمار ، والترشيحات والتعويضات.

تجدر ا	شارة أيضَا إلى أن جميع الشركات التي تستثمر فيها سيسكو يوجد 

لديها مجلس مديرين وإدارة تنفيذية مستقلين تقوم على تفعيل الخطط 

والسياسات التشغيلية التي يحددها المجلس الخاص بكل شركة.

اإلدارة مجلس 
المجلس لجان 

المراجعة  |  الترشــيحات |  االســتثمار

المالية اإلدارة 
المراجعة إدارة 

القانونية اإلدارة 
إدارة تقنيــة المعلومات

الشركات رؤساء 

اإلدارات التشــغيلية

الشركاء

مجالــس مديرين الشــركات الزميلة

خبراء مستقلين

لقد وضعت الشركة العديد من آليات الرقابة وا	فصاح على جميع مستويات 

المنظمة تهدف إلى ا	لتزام بمعايير قياسية عالمية في متابعة ا%عمال 

التشغيلية للشركات بما يتوافق مع تحقيق ا%هداف والقرارات المستقبلية.

كما تقوم الشركة بإدارة إستثماراتها بقدر كبير من المسؤولية والمتابعة مع 

المحافظة على المرونة وفسح المجال لروح المبادرة وا	بداع لتطوير أعمال 

الشركات الشقيقة المستقلة.

ونظر| لتطور أعمال الشركة بشكل ملموس خالل ا%عوام القليلة الماضية 

والحرص على ديمومة النمو في أعمال الشركة المستقبلية والتوسعية ، 

فقد كلف المجلس مؤخر| إحدى الشركات ا	ستشارية الرائدة عالميw لتقييم 

سياسة وهيكل الشركة الحاليين وتقديم المقترحات والمرئيات لتطوير شركة 

سيسكو بما يتوافق مع هذه ا	ستراتيجيات والطموحات المستقبلية لتصبح 

واحدة من  المجموعات المتميزة بالمملكة.

الهيكل اإلداري

الرئيس التنفيذي
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مجلس اإلدارة 

األستاذ / محمد أحمد زينل علي رضا
(رئيس المجلس)

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل 
بالواليات المتحدة يناير ١٩٦٨م ودرجة الماجستير في الهندسة من جامعة 

كورنيل بالواليات المتحدة يونيو ١٩٦٩م.

يتمتع بخبرات إدارية ومهنية وعملية واسعة تجاوزت ٣٥ عامw شملت العديد 
من الشركات العاملة في مختلف المجاالت حيث يتبوأ منصب رئيس مجلس 

إدارة الشركة السعودية للخدمات والتشغيل المحدودة، وشركة إيه إم 
آي العربية السعودية المحدودة با	ضافه إال أنه عضو مجلس المديرين 

في المجموعة العربية للخدمات، ورئيس مجلس إدارة كاسكتاش العربية 
المحدودة، وتكنمونت العربية المحدودة.

 أيضw رئيس مجلس إدارة شركة زينل للصناعات، والشركة العربية لتجارة 
المواد السائبة المحدودة، وعضو مجلس مستشفيات المغربي، وعضو في 

المجلس البلدي بمدينة جدة.

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      شركة البحر االحمر لتطوير الموانئ 

-      شركة تمليك 

األستاذ/ عدنان عبد اهللا ميمني

حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية ببيروت عام 
١٩٦٩م وعلى درجة الماجستير في قانون الطيران من جامعة ماكغيل بكندا 

عام ١٩٨١م. شغل منصب المدير العام للشؤون القانونية بالخطوط الجوية 
العربية السعودية كما يشغل حاليw منصب مدير استشاري بشركة زينل 

للصناعات. ويتمتع االستاذ ميمني  بخبرة واسعة في المجال القانوني تبلغ  
حوالي ٣٩ سنة

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      شركة الكابالت السعودية

-      شركة ناتبت

المهندس / صالح أحمد حفني

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سان 
فرانسيسكو بالواليات المتحدة عام ١٩٨٤م ودرجة الماجستير في الموارد 

البشرية من جامعة ستراث كاليد باسكتلندا بالعام ١٩٩٦م. عمل بمشاريع 
المطارات الدولية بجدة ، ثم بشركة سيسكو منذ تأسيسها ولغاية مارس 

٢٠٠٧ لمدة امتدت حوالي ١٩ عامw حيث بذل خاللها جهود| مميزة في تطويرها، 
وهو عضو مجلس المديرين بشركة تصدير ويعمل حاليw بمنصب الرئيس 

التنفيذي لشركة حلواني أخوان.

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      شركة حلواني أخوان 

-      شركة االهلي تكافل

األستاذ / وليد عبد العزيز كيال

حصل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد عام ١٩٨١م 
بمصر. تبلغ سنوات خبرته حوالي ٢٦ عامw عمل خاللها المدير ا	قليمي 
للبنك السعودي البريطاني حتى ٢٠٠٦م وشارك في العديد من دورات 

التدريب المصرفية. يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي  ويعمل حاليا 
كمستشار مع إتش إس بي سي.

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      شركة كنان الدولية

-      شركة اتقان كابيتال 

الدكتور/ عبد العزيز عبد اللطيف جزار

حصل على درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت من 
جامعة ايسكس ببريطانيا وعلى درجة الماجستير في هندسة النظم من 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الدكتوراه في علوم الحاسب 

ا�لي من جامعة USC  ا%مريكية بكالفورنيا. يعمل كشريك تنفيذي 
لشركة الملز كابيتال كما شغل سابقw منصب المدير التنفيذي للشركة 

السعودية للطباعة والنشر وعمل كرئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية 
والهندسية وهو عضو في مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية وعضو في 

مجلس برنامج تطوير الصناعات الوطنية.

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      شركة ملز كابيتال

-      شركة سالمة للتأمين التعاوني

األستاذ / علوي محمد سعيد كامل

حصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة 
الملك سعود عام ١٩٧٥م وعلى درجة الماجستير في العالقات الدولية من 

جامعة جنوب كاليفورنيا. يتمتع بخبرة تبلغ ٣٣ عامw حيث شغل العديد من 
المناصب من بينها أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ونائب 
المدير العام لشركة دلة والمدير العام لمجموعة دلة والمدير العام والعضو 
المنتدب لشركة دلة القابضة. وهو حاليw رئيس مجموعة دلة وعضو مجلس 

إدارة عرباسكو ومؤسسة حجاج جنوب آسيا و يشغل أيضw منصب العضو 
المنتدب لشركة مصنع إشارات المرور بالمنطقة الشرقية.

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      ال يوجد 

األستاذ / عامر عبد اهللا زينل علي رضا

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية بيترز 
بكاليفورنيا بالواليات المتحدة عام ١٩٩٤م وأكمل دورة في الدراسات المالية 

وا	دارية بجامعة كاليفورنيا واكمل مؤخراً برنامج ا	دارة المتقدمة من جامعة 
هارفارد ا%مريكية. تبلغ سنوات خبرته ٢٠ عامw تنوعت في مجال تطوير ا%عمال 
وإدارة المشاريع الكبيرة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة االلكترونية وشركات 

النفط. كما شغل عدًدا من المناصب مثل المدير العام لشركة الخدمات 
النفطية بدبي ومدير التسويق لمنطقة أوروبا وآسيا بشركة شيفرون 

إنترناشيونال كازاخستان وبريطانيا.

العضوية في شركات مساهمة أخرى

-      شركة بوبا للتأمين 

-      شركة البحر ا%حمر لتطوير الموانئ 
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تقوم شركة سيسكو بإدارة إستثماراتها وشركاتها الشقيقة بطريقة مستقلة كالً على حدة ، وتتم اإلستفادة من المهارات المتوفرة في 

كل شركة عبر أنظمة مشتركة ويتم نقل هذه الخبرات من شركة إلى أخرى حسب الحاجة ،  كما تقدم شركة سيسكو لشركاتها العديد 

من الخدمات المهنية في مجاالت متعددة تشمل اإلستشارات المالية والقانونية وتقنية المعلومات وتطوير األعمال للمشاريع الجديدة.

إن المسؤولية األساسية للمركز الرئيسي في شركة سيسكو هي وضع نظام للتقييم المشترك ووضع آليات للعمل بمعايير عالية من 

الشفافية واإلفصاح وتوفير مجموعة موحدة من تقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وتفعيل إستراتيجيات أعمال الشركات الشقيقة.

الهيكل التنظيمي

اإلدارة مجلس 

الرئيــس التنفيذي

االعمالالشــؤون القانونية الماليةتطوير  الشؤون 

تقنيــة المعلوماتالشــؤون اإلدارية وخدمات المســاهمين

المراجعــة الداخلية

 لجنة اإلســتثمار 

 لجنــة المكافأت والترشــيحات

 لجنــة المراجعة 

المركز الرئيسي وإدارة الشركة
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 القطاعات
التشغيلية

(قطاع الموانيء)

 %٥٣ شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ   

%٢١٫٢ شركة محطة بوابة البحر األحمر   

%٧٦ الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  

(قطاع المياه)

%٦٠ شركة كنداسة لخدمات المياه  

%٥٠ الشركة الدولية لتوزيع المياه  

(قطاع الخدمات اللوجستية والصناعية) 

%٩٧ شركة تشغيل الخدمات المساندة   

%٣٣٫٣ شركة الجبر تالكي  

%٤٥ شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية 

تعمل مجموعة شركات سيسكو في ثالثة قطاعات رئيسية ، ويتميز هذا التشكيل بالتنوع المتوازن 
مع الحرص على التنسيق المشترك بين الشركات في أعمالها والذي انعكس بصورة إيجابية على النمو 

في ا%داء ا	جمالي لعام ٢٠١٤م ، و هذا التنوع في القطاعات وضع الشركة في مكانة تنافسية جيدة 
تمكنها من ا	ستفادة من الفرص ا	ستثمارية المستقبلية بطريقة فعالة.

قطاعات المجموعة      ملكية سيسكو المباشرة

هيكلة قطاعات األعمال
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نسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة ونشاطها
مقرها 

الرئيسي
الدولة محل التأسيس

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها 

وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد 

السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم 

وا	ستثمار في جميع ا%نشطة السابقة

٣٣٣ مليون 

ريـال

السعوديةجدة٥٣%

شركة محطة بوابة البحر األحمر 

تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها 

وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد 

السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم 

وا	ستثمار في جميع ا%نشطة السابقة

٥٥٥ مليون 

ريـال

السعوديةجدة٢١٫٢%

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

تخزين السيارات الواردة للمملكة والسيارات التي يتم إعادة تصديرها 

وتوفير ساحات لتخزين الحاويات وعمليات المناولة والفحص الجمركي 

والتصدير وإعادة التصدير.وتوفير نوعيات مختلفة من المستودعات 

تستوعب كميات كبيرة من البضائع.وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع 

للبضائع في الساحات المفتوحة أو المستودعات المغلقة وتجزئتها 

ونقلها ومناولتها

١٤٠ مليون 

ريـال

السعوديةجدة٧٦%

شركة كنداسة لخدمات المياه

يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية 

المياه المالحة

٧٧٫٣ مليون 

ريـال

السعوديةجدة٦٠%

شركة تشغيل الخدمات المساندة

تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية بكل من جدة والرياض 

والمتمثلة في محطات الوقود وصيانة السيارات والخدمات اللوجستية 

والخدمات المساندة للموانئ وخدمات نقل المياه وتجارة ا%جهزة 

والمعدات وا�الت الصناعية وقطع الغيار.

السعوديةجدة٩٧%١٥ مليون ريـال

الشركات الموحدة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة أكثر من ٥٠% ، أو من خالل قدرة سيسكو على التأثير في 

إدارة الشركة.

الشركات التابعة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة ٥٠٪ أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها با	شتراك مع شركائها ا�خرين.

استثمارات أخرى  

تستثمر شركة  سيسكو ماقيمته ٢,٥ مليون دوالر (٩,٤ مليون ريال) والذي يمثل نسبة ١,١٧% من رأس مال شركة جروث جايت كوربوريشن (البحرين) والبالغ 

٢١٣,٣ مليون دوالر امريكي .

الشركات الزميلة

نسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة ونشاطها
مقرها 

الرئيسي
الدولة محل التأسيس

الشركة الدولية لتوزيع المياه

مقاوالت ا	نشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري والصرف الصحي 

(شبكات المياه وتصريف السيول) وا%عمال الميكانيكية ومحطات تقنية 

المياه والمجاري ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري 

وتشغيل شبكات المياه بأنواعها

١٤٦ مليون 

ريـال

السعوديةجدة٥٠٪

شركة الجبر تالكي

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات والخدمات 

اللوجستية لقطاع البتروكيماويات

السعوديةالجبيل٣٣٫٣٣٪٢١ مليون ريـال

شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

صيانة وتشغيل محطات الكهرباء ومعامل النفط والغاز وتحلية المياه 

والمصانع البتروكيميائية ومعايرة ا�الت الدقيقة وتقديم الخدمات 

الميكانيكية والكهربائية المتعلقة بها

السعوديةالجبيل٤٥٪٥ مليون ريال
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الشركات التابعة والزميلة

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

٢٢٢٢٢٢٢١٢١٢١٢١٢١٢٢١٢١٢١٢٢٢٢٢٢١٢١٢٢٢١٢٢٢٢٢٢٢٢١٢١٢٢١٢١٢٢٢٢٢٢٢٢١٢١٢٢٢٢٢

٢٠٠٩مأنشئت عام

شركة مساهمة مقفلةنوع الشركة

جدة ، السعوديةالمكتب الرئيسي

تطوير وإدارة وتشغيل محطات الحاوياتنشاط الشركة

٣٣٣,١٢٥ مليون ريالرأس المال

عدد ا%سهم
٣٣,٣١٢,٥٠٠ سهم بقيمة ١٠ ريال للسهم 

وحصة سيسكو  ١٧,٦٥٥,٦٢٥ سهم

التأثير على أعمال سيسكو

ليس لها تأثير مباشر على نتائج ا%عمال حيث أن نشاطها الحالي يتمثل 

في ا	ستثمار في شركة محطة بوابة البحر ا%حمر.

٥٣% 

٢٠% 

١٠% 
١% 

١٦% 

 المساهمين
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تحليل األعمال

أكملت شركة محطة بوابة البحر ا%حمر عامها الخامس من التشغيل مع 

نهاية عام ٢٠١٤م ، وفي خالل هذه السنوات ساهمت الشركة في رفع القدرة 

ا	ستيعابية والتشغيلية لميناء جدة االسالمي بشكل ملموس ، حيث تم 

ا	شادة بها من قبل عمالئها المحليين والعالميين وكذلك المؤسسة العامة 

للموانئ بعد التطورات الملحوظة في ا	نتاجية وا%داء وصوالً إلى أعلى المعايير 

القياسية العالمية.

وعلى الرغم من البداية البطيئة في ا%سواق لعام ٢٠١٤م التي ظهر أثرها منذ 

عام ٢٠١٣م ، إال أن المحطة إستطاعت تحقيق مستوى عاٍل في ا%داء وا	نتاجية 

في إجمالي مناولة عدد الحاويات والذي تجاوز ٥ مليون حاوية قياسية منذ بداية 

التشغيل في عام ٢٠٠٩م ، وفي عام ٢٠١٤م تم مناولة ١٫٣٩ مليون حاوية مقارنة 

بـ ١,٣٧ مليون حاوية خالل العام ٢٠١٣م ، علمw بأن نسبة الحاويات المستوردة 

والمصدرة بلغت ٦١٪ (٥٦٪ عام ٢٠١٣م) من إجمالي الحاويات ، أما أعمال المسافنة 

فقد بلغت نسبة ٣٩٪ من إجمالي الحاويات (٤٤٪ عام ٢٠١٣م). 

و في عام ٢٠١٤م  أصبحت شركة محطة بوابة البحر ا%حمر الوجهة المفضلة لدى 

كبار المستوردين في المملكة وذلك بشهادة معظم عمالئها لقدرتها على 

حل ا	ختناقات في سلسلة التوريد الخاصة بهم من خالل التحكم في نظم 

العمليات التشغيلية باستخدام نظريات إدارية عالمية متطورة مثل (سيجما 

٦) و نظم إدارية أخرى ، ا%مر الذي مكن كبار عمالء الشركة من خفض تكلفة 

المناولة والنقل والتخزين. 

شركة محطة بوابة البحر األحمر

٢١% 

٦٠% 

٨% 

٧% 

٤% 

 المساهمين

٢٠٠٧مأنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جدة ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة
تطوير وإدارة وتشغيل محطات 

الحاويات

٥٥٥,٢٠٧ مليون ريالرأس المال

٥٥٥,٢٠٧ سهم بقيمة ١,٠٠٠عدد ا%سهم

التأثير على أعمال سيسكو

٦٣,٤%إيرادات

٦٨,١%ممتلكات

وتعزيز| لهذا ا%داء المتميز فقد حصلت إدارة الخدمات اللوجستية في الشركة 

على شهادة آيزو (المنظمة الدولية للمعايير) ٩٠٠١: ٢٠٠٨ و ١٠٠٠٢: ٢٠٠٤ خالل عام 

٢٠١٤م.

وبما أن المحطة قد إقتربت من الوصول إلى قدرتها التشغيلية القصوى ، فقد 

تم التركيز على تحسين وتنظيم العمليات التشغيلية لزيادة ا	ستفادة من 

الموارد المتاحة وتطوير ا	نتاجية ، وقد ساعد ذلك في تحسين وتنظيم حركة 

السفن وزيادة الطاقة ا	ستيعابية في الرصيف البحري 	حتواء أكبر عدد ممكن 

من السفن ، وخاصًة السفن العمالقة بسعة ١٣ الف حاوية وأكثر في ميناء جدة 

ا	سالمي ، وقد تم خدمة عدد ١١٠ سفينة عمالقة خالل العام.

كما تواصل الشركة ا	ستثمار في منشآتها ومعداتها بشكل دوري ، ففي 

خالل العامين ٢٠١٣م و ٢٠١٤م تم إستالم معدات ثقيلة ورافعات ساحات إضافية 

، مما عزز من تحسين أداء المحطة وقدرتها التنافسية مقارنة مع الموانئ 

االقليمية ا%خرى على المدى الطويل.

التحركات بالساعة

٢٠١٤      ٢٠١٣

انتاجية الرافعاتانتاجية الرصيف

١٢٠٫١ ١٠٦٫٤

      ٣٩   ٣١

 المسافنة

  ٢٠١٤ ٢٠١٣              ٢٠١٢            ٢٠١١       ٢٠١٠

١,٦٠٠

١,٤٠٠

١,٢٠٠

١,٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٠

االنتاجية

(ماليين - متر مكعب)

االستيرادالتصدير 
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٢٠٠٧مأنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جدة ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة

تطوير وإدارة وتشغيل منطقة إعادة 

التصدير  ومناولة الحاويات والمركبات 

والبضائع

١٤٠ مليون ريال@رأس المال

عدد ا%سهم
١٤٠,٠٠٠  قيمة السهم  ١,٠٠٠ ريال 

سعودي

التأثير على أعمال سيسكو

١٧,٦٪إيرادات

١١٪ممتلكات

تحليل األعمال

تسعى شركة تصدير بأن تكون الرائدة في مجال توفير مراكز لوجستية 

متكاملة بتقنية عالية تشمل مستودعات وساحات تخزين حسب أعلى 

المعايير العالمية والذي يعتبر من أهم أهداف الشركة للبقاء في طليعة 

موفري هذا النوع المميز من المرافق اللوجستية.

 خالل العام ٢٠١٤م تم التشغيل الكامل لقرية المستودعات الرابعة ، كما تم 

تشغيل ساحة التفتيش الجمركي الخاصة بمنطقة إعادة التصدير للبضائع 

المتفرقة وذلك لتعزيز خدمة العمالء وتسريع إجراءات الفسح والتسليم.

وصلت الشركة إلى معدالت عالية من ا	ستيعاب وا	شغال لكافة منشآتها 

وقد بلغت نسبة ا	شغال للساحات المفتوحة ١٠٠٪ تقريبw ، ونسبة ا	شغال 

لمنطقة المستودعات ٧٤٪ ، وتعتبر هذه المعدالت عالية نسبيw بشكل 

شمولي مقارنة بالسنوات السابقة ، علمw بأن الشركة قامت بتوفير مساحات 

تخزين إضافية في منطقة المستودعات والتي تم بناؤها بأعلى المواصفات 

القياسية العالمية والتقنيات الرائدة والتي تشمل دوائر المراقبة المرئية 

وشبكات المعلومات المتطورة ونظم مكافحة الحرائق الحديثة. 

لقد سجلت الشركة أداًء متميز| في جميع مجاالت العمليات الخاصة بها ، 

وتستمر في سعيها للوصول إلى معدالت أعلى في التشغيل وا	يرادات وذلك 

با	ستفادة من تجاربها الناجحة في السنوات السابقة ، وذلك عن طريق تطوير 

مناطق ومراكز خدمات لوجستية مشابهه خارج منطقة ميناء جدة ا	سالمي.

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير)

@ خالل عام ٢٠١٤م تم تخفيض رأس مال الشركة من ١٩٠ مليون ريال إلى ١٤٠ 

مليون ريال وذلك بدون التأثير على نسب التملك ا%صلية للشركاء وتم إرجاع 

مبلغ التخفيض لكل شريك حسب نسبته.

٢٠١٤      ٢٠١٣

استثمارات أخرى لشركة تصدير:

زينميت فادوز - إس إيه

زينميت هي شركة متخصصة في تجارة المعادن (مسجلة في إمارة 

ليختنشتاين) ، والتي تمتلك تصدير فيها ما نسبتة ٢٥٪ من رأس المال ، 

ولقد تم ا	تفاق بين الشركتين بهدف تسجيل شركة تصدير لدى بورصة 

لندن للمعادن ، حيث ستتمكن شركة تصدير من خالل هذه ا	تفاقية 

بإستيراد وتخزين وإعادة تصدير المعادن التي يتم  تداولها في بورصة لندن 

للمعادن.

حاويات - بالوحدة عدد المركبات البضائع العامة - طن متري

٣٣,٢٩٩ ٢٩,٠٨٩

١٢٤,٠٧٦ ١١٢,٩٢١

٢١,٧٤٩   ٢٠,٤٧٧
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٢٠٠٠مأنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جدة ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة
بناء وتشغيل محطات تحلية المياه 

وتوزيع المياه

 ٧٧٫٣ مليون ريـالرأس المال

عدد ا%سهم
٧٧,٣٠٠  قيمة السهم 

 ١,٠٠٠ ريال سعودي

التأثير على أعمال سيسكو

١٥٫٨٪إيرادات

١٠٫٧٪ممتلكات

تحليل األعمال

تعتبر كنداسة من أوائل شركات القطاع الخاص التي تستثمر في انتاج المياه 

الصالحة للشرب بالمملكة العربية السعودية عن طريق تحليه مياه البحر 

والتي يتم توصيلها للمنطقة الصناعية بمدينة جدة وكذلك بعض المجمعات 

التجارية والسكنية الرئيسية.  وبالرغم من دخول العديد من المنافسين 

الجدد في هذا القطاع تبقى شركة كنداسة رائدة في هذا المجال بالمحافظة 

على حصتها السوقية والتي بلغت أكثر من ٥٠٪ من اجمالي المياه المزودة 

للعمالء الصناعيين في جده.

وقد شهد عام ٢٠١٤م  إزدهار| ملحوظw لشركة كنداسة حيث زادت الطاقة 

االنتاجية للمياه من ٤٨٫٠٠٠ م٣ يوميw إلى ٦٥٫٠٠٠ م٣ يوميw.  وقامت الشركة بتطوير 

أنظمة تشغيل أنابيب ضخ مياه وتحويلها من التشغيل اليدوي إلى التشغيل 

االتوماتيكي للتحكم في ضغط المياه بشكل أفضل والوصول إلى مستويات 

أعلى في استقرار ا	نتاج.  كما قامت الشركة بتركيب خط أنابيب جديد  بقطر 

٨٠٠ مم وطول ٢ كم في المحطة وذلك لتحسين ا	مدادات وتقليل خسائر 

النقل.

ولخدمة عمالء الشركة في منطقة الخمرة جنوب جدة ، فقد قامت ببناء محطة 

تعبئة جديدة بسعة ٤٫٠٠٠ م٣ يوميw وقد بدأ تشغيلها في الربع الثالث من العام 

٢٠١٤م.

تستخدم كنداسة في محطاتها لتحلية المياه تقنية التناضح العكسي والتي 

تعتبر ذات تكلفة مناسبة عطفw على كميات ا	نتاج ، وتستهلك معدالت 

شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)

٦٠% 

٣٠% 

١٠% 

 المساهمين

مناسبة للطاقة وأقل تأثير| على البيئة. إضافًة إلى ذلك فإن شركة كنداسة 

قامت بتركيب أنظمة معالجة مبدئية للمياه المالحة من خالل مرشحات مزدوجة 

ذات تقنية عالية 	ضافة مرحلة متقدمة من تصفية المياه الداخلة للمحطة 

بحيث ال تتأثر بالتغيرات الموسمية لنوعية مياه البحر.

ولقد تمكنت محطة التحلية التابعة لشركة كنداسة من الوصول إلى طاقتها 

ا	نتاجية القياسية بعد التوقف المؤقت في العام السابق جراء الحريق الذي 

حدث بمصنع السكر المجاور.  وبلغ إجمالي الكميات المباعة خالل ٢٠١٤م بأكثر 

من ١٧ مليون م٣ ، أي بنسبة زيادة ٧٣٪ عن عام ٢٠١٣م.  كما تنتج كنداسة مياه 

محاله بجودة عالية تتجاوز المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية 

.(SASO)  وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية (WHO)

إستثمارات أخرى

تمتلك كنداسة نسبة ٦٠٪ في محطة صغيرة لتحلية المياه بطاقة إنتاجية 

تصل إلى ١٫٠٠٠ م٣ يوميw في مدينة الحديدة بجمهورية اليمن.  وبالرغم من 

الوضع السياسي الغير مستقر ، إال أن العمل مازال مستمر| في المحطة 

حيث حققت معدالت إنتاج بما نسبتة ٣٠٪ من طاقتها فقط. 

كما قامت الشركة بتصفية أصول شركة بحر كنداسة حيث أن المشروع لم 

يرتقي إلى مستوى التوقعات المأمولة.

و تمتلك كنداسة أيضw نسبة ٤٩٪ في شركة خدمات المياه والبيئة 

السعودية (WESCO) والتي تدير عقد تشغيل محطة الخطوط السعودية 

لتحلية المياه بطاقة تصل إلى ١٢٫٠٠٠ م٣ في اليوم الواحد وهي تعمل بكامل 

طاقتها ا	نتاجية وتحقق النتائج المتوقعة.

٢٠١١

انتاجية المياه

(ماليين - متر مكعب)

١١٫٧

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

١١٫٨
٩٫٩

١٧٫٢
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٢٠٠٦مأنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جدة ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة

توزيع المياه الصالحة للشرب 

ومعالجة مياه الصرف الصحي 

واستخدام تدوير إعادة المياه للري

 ١٤٦ مليون ريال@رأس المال

عدد ا%سهم
١٤٦,٠٠٠  قيمة السهم 

١,٠٠٠ ريال سعودي

التأثير على أعمال سيسكو

ال يوجد ، حيث أن نتائج اعمال شركة توزيع ال تدمج ضمن نتائج سيسكو 

الموحدة ، فانه يتم فقط إدارج نصيب سيسكو من صافي نتائج ا%عمال.

١٧٩,٩ مليون ريـالإيرادات

٢٦١,٧ مليون ريـالممتلكات

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) 

تحليل األعمال

تعمل شركة توزيع في توفير المياه الصالحة للشرب للمدينة الصناعية 

بجدة والرياض والقصيم بعد حصولها على إمتياز من هيئة المدن الصناعية 

السعودية (مدن).  ويشمل عقد ا	متياز أيضw إنشاء وتطوير محطات معالجة 

مياه الصرف الصحي في المدن الصناعية بالرياض (٢) والقصيم (١).  وقد شهد 

عام ٢٠١٤م ا	نتهاء من تمديد شبكات توزيع المياه في كًال من جدة والرياض 

وإنجاز نسبة ٩٠٪ من االعمال في القصيم. وقد بلغت أطوال شبكات أنابيب 

المياه في كًال من مدينتي جدة والرياض حوالي ٢٠٠ كم وتم خدمة أكثر من 

٢,٠٠٠ منشأة  لتخدم حوالي ٢٥٠ الف شخص يوميw.  وتعتبر محطة معالجة مياه 

الصرف الصحي في الرياض والقصيم من أفضل المحطات في المنطقة من 

حيث التصميم الفني والهندسي لقدرتها على استخدام تقنية المعالجة 

الثالثية والتي تنتج مياه خارجة بمواصفات مناسبة بيئيw %غراض صناعية 

متعددة.

@ تم زيادة رأس مال الشركة من ١٠١ مليون  ريال إلى ١٤٦ مليون ريال عن طريق 

رسملة قروض الشركاء بنفس نسب التملك.

%

%

 المساهمين

%

٢٠٠٤م أنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جدة ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة

خدمات المساندة الصناعية بما في ذلك 

الخدمات اللوجستية والنقل للمواد 

ومناولة الحاويات وإدارة محطات الوقود

 ١٥ مليون ريـالرأس المال

١٥٫٠٠٠  قيمة السهم  ١٫٠٠٠ ريال سعوديعدد ا%سهم

التأثير على أعمال سيسكو

٣٫٢٪إيرادات

٠٫٩٪ممتلكات

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

تحليل األعمال

 تواصل إسناد تطوير أعمالها من خالل زيادة التركيز على الخدمات اللوجستية 

وتعزيز الخدمات الحالية المرتبطة بها وتطوير منتجات وخدمات جديدة.  كما 

تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في مجال الخدمات اللوجستية وخدمات 

توزيع البضائع في المملكة.

وحيث انه من المتوقع أن تنتهي فترة عقد إيجار محطة الوقود بالرياض في 

الربع ا%خير من عام ٢٠١٥م ، فقد قامت إدارة الشركة بمضاعفة نشاطها في 

مجال الخدمات اللوجستية ونقل البضائع داخل ميناء جدة ا	سالمي وخارجه ، 

كما تقوم الشركة أيضَا بتقديم خدمات لوجستية داخل المدن وعمليات نقل 

الحاويات وتأجير معدات النقل على المدى القصير والطويل.

تقوم الشركة حاليَا بدراسة عدة مشاريع مستقبلية وذلك في سعيها 

لتطوير أعمالها وتعويض ما ستفقده من إيرادات جراء انتهاء عقد محطة 

الوقود بالرياض، تشمل هذه الدراسات تطوير وانشاء مراكز خدمات لوجستية 

في المنطقة الصناعية وكذلك التنسيق المباشر مع شركاء استراتيجيين 

لتزويدهم بالخدمات اللوجستية المتخصصة التي تقوم بها الشركة.

٩٧% 

 المساهمين %٣
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٢٠٠٤مأنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

الجبيل ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة

التعبئة وتغليف وتخزين 

ومناولة وتوزيع المواد والمنتجات 

البتروكيماوية والمواد الخطرة

 ٢١ مليون ريـالرأس المال

عدد ا%سهم
 ٢١٫٠٩٩ قيمة السهم 

١٫٠٠٠ ريال سعودي

التأثير على أعمال سيسكو

ال يوجد ، حيث أن نتائج اعمال شركة الجبر تالكي ال تدمج ضمن نتائج 

سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدارج نصيب سيسكو من صافي 

نتائج ا%عمال.

 ١٣٣٫٤ مليون ريـالإيرادات

 ٨٧٫٦ مليون ريـالممتلكات

شركة الجبر تالكي (س أ تالكي)

تحليل األعمال

تعتبر س أ تالكي من الشركات الرائدة في مجالها في المملكة العربية 
السعودية وهي متخصصة بشكل عام في إدارة سلسلة االنتاج والتوريد 

لتصنيع المواد البتروكيميائية والكيميائية سواء| الصلبة أو السائلة.  وفي 
أواخرعام ٢٠١٣ قامت إدارة المرافق اللوجستية في الشركة السعودية للصناعات 

ا%ساسية (سابك) بترسية عقد تشغيل وصيانة محطة الحاويات والشحن 
الخاصة بشركة (سابك) في ميناء الجبيل التجاري على شركة س أ تالكي لمدة 

٥ سنوات ، ومنذ بداية عام ٢٠١٤م استلمت شركة س أ تالكي الموقع وبدأت 
بعمليات التشغيل الفعلية والتي تكللت بالنجاح خالل العام ، مما ساهم في 

رفع كفاءة التصدير في المنطقة ، والذي انعكس على إيرادات الشركة وحققت 
معدل مبيعات وأرباح قياسية مقارنة با%عوام المنصرمة.

قامت س أ تالكي بالتعامل بما مجموعه ٥٫٤ مليون طن متري خالل العام من 
المواد البتروكيميائية ، وهو ما يقارب ٢٫٥ مرة أكثر من حجم التعامل قبل ثالث 
سنوات فقط ، وتستمر الشركة في سعيها لتطوير مشاريع أخرى مماثلة حيث 

وقعت مؤخر| عقد| 	دارة تخزين الحاويات من قبل شركة (صدارة) للمنتجات 
الكيميائية في مدينة الجبيل الصناعية.

ومن أجل زيادة قدرة الشركة االستيعابية في تخزين المواد الكيميائية السائلة 
، فقد قامت س أ تالكي بتوقيع عقد إنشاء شركة في المملكة العربية 

السعودية مع شركة (نيوبورت) الهولندية والتي تعتبر من الشركات الرائدة 
في مجال توفير ونقل الخزانات والصهاريج المطابقة لمواصفات ISO العالمية 

والمتخصصة في تخزين ونقل المواد الكيميائية السائلة.

%
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٢٠١٤مأنشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

الجبيل ، السعوديةالمكتب الرئيسي

نشاط الشركة

صيانة وتشغيل المحطات الصناعية بما في 

ذلك محطات توليد الطاقة والبتروكيماويات 

وتحلية المياه، وتوفير الخدمات الكهربائية 

والميكانيكية ذات الصلة

 ٥ مليون ريـالرأس المال

 ٥٫٠٠٠ قيمة السهم ١٫٠٠٠ ريال سعوديعدد ا%سهم

التأثير على أعمال سيسكو

ال يوجد ، حيث أن نتائج اعمال شركة ستورك ال تدمج ضمن نتائج 

سيسكو الموحدة ، فانه يتم فقط إدارج نصيب سيسكو من صافي 

نتائج ا%عمال

 ١٫٣ مليون ريـالإيرادات

 ١٢٫٧ مليون ريـالممتلكات

شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية (إس تي إس)

تحليل األعمال

بعد التوقيع على عقد الشراكة  في عام ٢٠١٢م مع شركة ستورك الهولندية 
والمتخصصة في هذا المجال ، قامت الشركة بإنهاء كافة إجراءات التسجيل 

الرسمية والنظامية في المملكة العربية السعودية في بداية عام ٢٠١٤م 
وكذلك الحصول على التصاريح النظامية المطلوبة لمزاولة نشاطها.  وعملت 

بعد ذلك على تجهيز ورشة العمل في مدينة الجبيل الصناعية وزودتها 
بأحدث المعدات وا%جهزة الفنية المتخصصة في مجال صيانة المنشئات 

البتروكيميائية ومنشئات النفط والغاز والطاقة ومحطات تحلية المياه. وتم 
تجهيز الورشة التي تقع على مساحة اجمالية قدرها ٥٫٠٠٠ م٢ تشمل منها 

على ٢٫٧٠٠ م٢ منطقة مغطاة ومحكمة بيئيw ، والتي بإمكانها تقديم خدمات 
الصيانة الدورية للتوربينات البخارية والغازية والمضخات والغاليات وإصالح 

الصمامات وتصنيع الشدادات والمشابك الصناعية ، وكذلك توفير خدمات 
إصالح المعدات والتروس.  با	ضافة إلى ذلك ، توفر شركة ستورك السعودية 

خدمات هندسية وفنية متنوعة وعمليات الفحص والقياس للمعدات 
المذكورة.

ومع نهاية عام ٢٠١٤م بدأت الشركة في التشغيل الفعلي للورشة وحصلت 
على عدة عقود مبدئية في مجالها ، وتسعى حاليw على تطوير إدارة التسويق 

والمبيعات للحصول على عقود صيانة وتشغيل إضافية ، كما تسعى إلى 
توظيف وتدريب الكادر الفني المطلوب لتنفيذ أعمالها.

٤٥% 

٥٥% 
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ينعكس نجاح سيسكو في المقام ا%ول على قدرتها المتميزة وسعيها 

الدؤوب على جذب وتوظيف واالحتفاظ  بالمواهب الوطنية والعالمية ، 

ليس من داخل المملكة وحسب ولكن على مستوى المنطقة ككل. فلدى 

مجموعة شركات سيسكو القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية 

تتسم بكامل الشفافية والتميز في ا%داء والمشاركة الفعالة في صنع القرار 

على كافة أصعدة ومستويات التنظيم ا	داري في كل شركة من شركات 

المجموعة ، مما جعلها من الشركات التي يسعى الموظفين على العمل 

بها حيث توفر لهم الرضى الوظيفي الذي يحقق لهم طموحهم المهني 

والذي يسعى له كل موظف.  كما تهتم مجموعة شركات سيسكو بعامل 

التطوير والتدريب الوظيفي على كافة المستويات والذي يشمل التدريب 

الفني وا	داري لترقى بموظفيها ورفع مستوى الكفاءة والوالء وخلق بيئة 

تنافسية شريفة داخل أروقة الشركة.

كما تقوم سيسكو بالتنسيق مع جميع شركاتها على تطوير كفاءة 

الموظفين السعوديين واستقطابهم من مستويات شتى ، بالذات 

الكفاءات ا	دارية والتنفيذية ، وتعمل على خلق برامج انتقاء للكفاءات 

المتميزة وطرح إمكانية تدويرالموظفين بين الشركات لالستفادة من هذه 

%ن هدفنا هو أن نكون وجهة العمل المفضلة لدى الكوادر المتميزة ، و%ننا 

ندرك أهمية تطوير المواهب فإننا قمنا بتطبيق برامج تدريبية إدارية متنوعة 

وقائمة على المهارات. ولقد أطلقنا برنامج (أدميرال) والذي يهدف إلى تدريب 

الخريجين السعوديين الموهوبين في مجال عمليات محطة الحاويات التابع 

لشركة محطة بوابة البحر ا%حمر وإعدادهم لتولي مناصب إدارية وقيادية في 

المستقبل. 

 وفي حال تم االنتهاء من التطبيق الشامل لهذا البرنامج ونجاحه ، فسنقوم 

بإذن اb دراسة إمكانية تطبيقه في باقي شركات المجموعة واالستفادة من 

الخبرات المكتسبة. 

أداء الموارد البشرية:

إن الشركة ملتزمة بإنشاء آلية مؤسسية مستدامة لتوظيف وتطوير الكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الموظفين في جميع مستويات قوة العمل، كما يبدو 

في االيضاح التالي:

الكوادر المتميزة،  لخلق أهداف وظيفية تجعل الموظفين يوقنون بأن هناك 

فرصة محتملة واقعية ل?يفاء بطموحهم وتوقعاتهم متى ما عملوا على 

المشاركة الفعالة وا	يجابية في تحقيق أهداف المنظمة االستراتيجية.

إن توطين وسعودة الوظائف ا	دارية والتشغيلية يعتبر الحجر ا%ساس 

لفلسفة الموارد البشرية للمجموعة ، كما يبدو جليw على الكادر ا	داري في 

شركات المجموعة ، حيث يشغل السعوديين العديد من الوظائف التنفيذية 

في الشركة ليس على المستوى ا	داري وحسب ولكن على المستوى الفني 

.wأيض

ال يقتصر تميز سيسكو في الجانب المتعلق بالموارد البشرية وحسب ، 

ولكن حتى على صعيد توفير بيئة عمل تتسم بأعلى معايير ا%من والسالمة 

واالهتمام بصحة الموظفين وسالمتهم في جميع منشئات الشركة وشركات 

المجموعة سواء| المكتبية أو الفنية والتشغيلية. ويشمل ذلك إلزام كبار 

المتعاقدين والمشغلين والموردين الذين يتعاملون مع شركاتنا بنفس 

المعايير العالية من برامج ا%من والسالمة والنزاهة المهنية.

تنمية الموارد البشرية

فلسفتنا

في الموارد البشرية

التزام

الموظف

التنوع

والشمولية

األداء

والمكافآت

تطوير

الموهبة

٢٠١٤٢٠١٣اسم الشركة

٣٣٣٠الشركة السعودية للخدمات الصناعية (المركز الرئيسي)

١,٠٣١١,٠٢٥شركة محطة بوابة البحر ا%حمر 

٩٦٦٨الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

١٢٦١٢٦شركة كنداسة لخدمات المياه

٩٢٨٦شركة تشغيل الخدمات المساندة

١٤٢١٣٨الشركة الدولية لتوزيع المياه 

٨٧٧٦٥٤شركة الجبر تالكي

-٤شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

٢,٤٠١٢,١٢٧المجموع

حالة سيسكو وشركات المجموعة فيما يتعلق ببرنامج نطاقات الخاص بوزارة العمل

موظفي مجموعة الشركة

بالتيني

 شركة محطة بوابة البحر ا%حمر 

 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) 

 شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)

 الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)

أخضر

 الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) 

 شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

 شركة الجبر تالكي (س أ تالكي)

 شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية (إس تي إس)
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التحليل
المالي 

المؤشرات المالية
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٢٠١٤ر.س. با�الف
  ١٣-١٤

 نسبة التغير
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

الموجودات

الموجودات المتداولة:

٣١٢٠٩,٤١٨١٦٣,٠٥١٢١٩,٩٠٥٢٢٥,٢٩٦ %٢٧٣,٤٣٨نقد وما في حكمه

١٠٢,٦٤٠٨٤,٨٢١٦٥,٨٣٢٦٦,٠١٢-١ %١٠١,٣٠٤ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٤٥١٨,٩٥٩١٤,٩١٢١١,٠٧٥١٠,١٨٢ %٢٧,٤٩٦مخزون

٢٢٣٣١,٠١٧٢٦٢,٧٨٤٢٩٦,٨١٢٣٠١,٤٩٠ %٤٠٢,٢٣٩

الموجودات غير المتداولة:

٢٢٨٧,٩٨٤٨٢,٨٥٠٨٤,٧٩٤٧٣,٠٣٦ %١٠٧,٧٦٦استثمارات 

٤٦٠٦,٧٥٦٥٦٢,٣٩٧٥٠٣,٨١٥٤٨٣,٣٤٩ %٦٣٣,٩٢٢ممتلكات، آالت ومعدات

١,٥٠١,١١٤١,٥٧٣,٤٤٧١,٦٤٦,٩٤٠١,٦٣٨,١٧٧-٤ %١,٤٣٧,٥٢٦االصول االخرى طويلة االجل

٢,١٩٥,٨٥٤٢,٢١٨,٦٩٤٢,٢٣٥,٥٤٩٢,١٩٤,٥٦٢-١ %٢,١٧٩,٢١٤

٢٢,٥٢٦,٨٧١٢,٤٨١,٤٧٨٢,٥٣٢,٣٦١٢,٤٩٦,٠٥٢ %٢,٥٨١,٤٥٢إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة:

١٦١١٤,٩٧٣١٢١,٢٥٢١٢٧,٨٣٤٩٥,٤١٩ %١٣٣,٥٢٧ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

الجزء المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت 

بنكية
٧١٠٢,٥٦٧٨٩,٨٧١١٥٥,٣٠٥١٣١,٨١١ %١٠٩,٧٩٥

١٢٢١٧,٥٤٠٢١١,١٢٣٢٨٣,١٣٩٢٢٧,٢٣٠ %٢٤٣,٣٢١

المطلوبات غير المتداولة:

الجزء غير المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت 

بنكية
١,٠٣٨,٥٥٧١,٠٩٦,٥٢٠١,١٦٧,٤٥٨١,٢١٥,٦٨٤-٩ %٩٤٦,١٦٠

١٨٣٧,٣١٥٣٩,٧٤٣٧,٧٣٣٠,٠٠٠ %٤٤,١٦٧مطلوبات أخرى طويلة ا%جل

٣٠١٣,٧٥٦١١,٢٠٤٨,٦٣٢٧,١٨٤ %١٧,٩٣٦مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

١,٠٨٩,٦٢٨١,١٤٧,٤٦٨١,١٨٣,٨٢٣١,٢٢٢,٨٦٨-٧ %١,٠٠٨,٢٦٣

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم: 

٦٨٠,٠٠٠٦٨٠,٠٠٠٦٨٠,٠٠٠٦٨٠,٠٠٠-٦٨٠,٠٠٠رأس المال

٣٦,٤٠٩٣٦,٤٠٩٣٦,٤٠٩٣٦,٤٠٩-٣٦,٤٠٩عالوة إصدار 

٥٧٢٠,٥٢٧١٢,١٢١٦,٣٨٧٤,٨٦٧ %٣٢,٢٣٨االحتياطيات

٤,٦٥٣٤,٦٥٣(٣,٤٥٠)(٧٣٠)١,١٨٠ %٩,٣٤٤احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

(٩٠٧)٧٥٨٨,٧٤٠٤١,١٠٦٨,٦١٤ %١٥٥,١٠٦ا%رباح/(الخسائر) المتراكمة

٦٣٩٣,٢٩٩٣٥٦,٧٠١٣٢٩,٣٣٦٣٢٠,٩٣٢ %٤١٦,٧٧٠ حقوق الملكية غير المسيطرة

٩١,٢١٩,٧٠٣١,١٢٢,٨٨٧١,٠٦٥,٣٩٩١,٠٤٥,٩٥٤ %١,٣٢٩,٨٦٨

٢٢,٥٢٦,٨٧١٢,٤٨١,٤٧٨٢,٥٣٢,٣٦١٢,٤٩٦,٠٥٢ %٢,٥٨١,٤٥٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

قائمة المركز المالي
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قائمة المركز المالي
تحليل عمودي

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

الموجودات

الموجودات المتداولة

١٠٫٦٨٫٣٦٫٦٨٫٧٩٫٠نقد وما في حكمه

٣٫٩٤٫١٣٫٤٢٫٦٢٫٦ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

١٫١٠٫٨٠٫٦٠٫٤٠٫٤مخزون

١٥٫٦١٣٫١١٠٫٦١١٫٧١٢٫١

الموجودات غير المتداولة:

٤٫٢٣٫٥٣٫٣٣٫٣٢٫٩استثمارات 

٢٤٫٦٢٤٫٠٢٢٫٧١٩٫٩١٩٫٤ممتلكات، آالت ومعدات

٥٥٫٧٥٩٫٤٦٣٫٤٦٥٫٠٦٥٫٦االصول االخرى طويلة االجل

٨٤٫٤٥٦٫٩٨٩٫٤٨٨٫٣٨٧٫٩

١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة

٥٫٢٤٫٦٤٫٩٥٫٠٣٫٨ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

٤٫٣٤٫١٣٫٦٦٫١٥٫٣الجزء المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت بنكية

٩٫٤٨٫٦٨٫٥١١٫٢٩٫١

المطلوبات غير المتداولة

٣٦٫٧٤١٫١٤٤٫٢٤٦٫١٤٨٫٧الجزء غير المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت بنكية

-١٫٧١٫٥١٫٦٠٫٣مطلوبات أخرى طويلة ا%جل

٠٫٧٠٫٥٠٫٥٠٫٣٠٫٣مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٣٩٫١٤٣٫١٤٦٫٢٤٦٫٧٤٩٫٠

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم: 

٢٦٫٣٢٦٫٩٢٧٫٤٢٦٫٩٢٧٫٢رأس المال

١٫٤١٫٤١٫٥١٫٤١٫٥عالوة إصدار 

١٫٢٠٫٨٠٫٥٠٫٣٠٫٢االحتياطيات

٠٫٢٠٫٢(٠٫١)٠٫٤٠٫٠احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

-٦٫٠٣٫٥١٫٧٠٫٣ا%رباح/(الخسائر) المتراكمة

١٦٫١١٥٫٦١٤٫٤١٣٫٠١٢٫٩ حقوق الملكية غير المسيطرة

٥١٫٥٤٨٫٣٤٥٫٣٤٢٫١٤١٫٩

١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠١٠٠٫٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود ا%ساسية لكل عام .

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

الموجودات

الموجودات المتداولة

١٢١٩٣٧٢٩٨١٠٠نقد وما في حكمه

١٥٣١٥٥١٢٨١٠٠١٠٠ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٢٧٠١٨٦١٤٦١٠٩١٠٠مخزون

١٣٣١١٠٨٧٩٨١٠٠

الموجودات غير المتداولة

١٤٨١٢٠١١٣١١٦١٠٠استثمارات 

١٣١١٢٦١١٦١٠٤١٠٠ممتلكات، آالت ومعدات

٨٨٩٢٩٦١٠١١٠٠االصول االخرى طويلة االجل

٩٩١٠٠١٠١١٠٢١٠٠

١٠٣١٠١٩٩١٠١١٠٠إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات المتداولة

١٤٠١٢٠١٢٧١٣٤١٠٠ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

٨٣٧٨٦٨١١٨١٠٠الجزء المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت بنكية

١٠٧٩٦٩٣١٢٥١٠٠

المطلوبات غير المتداولة

٧٨٨٥٩٠٩٦١٠٠الجزء غير المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت بنكية

-٥٧١٤٨٣٥١٤١٠٠مطلوبات أخرى طويلة ا%جل

٢٥٠١٩١١٥٦١٢٠١٠٠مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

٨٢٨٩٩٤٩٧١٠٠

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠رأس المال

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠عالوة إصدار 

٦٦١٤٢٢٢٤٩١٣١١٠٠االحتياطيات

١٠٠١٠٠(٧٤)٢٠١١٦احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع 

-١,٨٠١١,٠٣٠٤٧٧١٠٠ا%رباح/(الخسائر) المتراكمة

١٣٠١٢٣١١١١٠٣١٠٠ حقوق الملكية غير المسيطرة

١٢٧١١٧١٠٧١٠٢١٠٠

١٠٣١٠١٩٩١٠١١٠٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

يستخدم التحليل ا%فقي أرقام العام ٢٠١٠ كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود ا%ساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة .

قائمة المركز المالي
تحليل أفقي
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قائمة الدخـــل

٢٠١٤ر.س. با�الف
  ١٣-١٤

 نسبة التغير
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

١١٥٢٠,٠٢٤٤٧٣,٤٤١٣٩٨,٢٥٢٢٨١,٨٤٣ ٪٥٧٨,٠٥٤المبيعات وايرادات االعمال

(١٧٣,٣٤٦)(٢٣٤,٩١٧)(٢٥٧,٦٦١)(٢٦٠,٤٠٠)١٢ ٪(٢٩١,٣٣٦)تكلفة المبيعات واالعمال

١٠٢٥٩,٦٢٤٢١٥,٧٨١١٦٣,٣٣٥١٠٨,٤٩٧ ٪٢٨٦,٧١٨الربح االجمالي

(٧,٦٣٨)(١١,٠٧٥)(١١,٨٨٧)(١٢,٤٤٣)١٥ ٪(١٤,٣٠٥)مصاريف بيع و توزيع

(٦٥,٧٤١)(٩٣,٠٧٨)(٩٢,٤٩٩)(١٠٤,٤٧٨)٧ ٪(١١٢,١٥٤)مصاريف عمومية و إدارية

١٢١٤٢,٧٠٣١١١,٣٩٤٥٩,١٨٢٣٥,١١٨ ٪١٦٠,٢٥٩مجمل الربح التشغيلي

(٢٨,٤٨٩)(٢٩,٨١٢)(٣٣,٣٩٩)(٣٧,٤٦٤)-٣٪(٣٦,٥٣٢)مصاريف تمويلية

(١,٥٠٨)(٦١٦)(٨,٠٧٢)(١,٢٥٥)-٧٦ ٪(٣٠٥)صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزميلة

١,٢٣٨٥٩٤١٠,٥٩٨١,٩٩١٥,٠٢٢ ٪٧,٩٤٥إيرادات أخرى/(مصروفات)، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة 

وحقوق الملكية غير المسيطرة
٢٦١٠٤,٥٧٨٨٠,٥٢١٣٠,٧٤٦١٠,١٤٣ ٪١٣١,٣٦٧

العمليات المتوقفة

--(١٧٣)(١,٤٨٦)-٨٩ ٪(١٦٩)صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفة

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 

المسيطرة
٢٧١٠٣,٠٩٣٨٠,٣٤٨٣٠,٧٤٦١٠,١٤٣ ٪١٣١,١٩٨

(٢,٠٩٩)(٤,٤١٠)(٥,٥٩٥)(٦,٤٦٥)١٧ ٪(٧,٥٦٦)الزكاة

صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير 

المسيطرة
٢٨٩٦,٦٢٧٧٤,٧٥٣٢٦,٣٣٥٨,٠٤٤ ٪١٢٣,٦٣٢

(٥,٩١٧)(١٥,٢٩٤)(٣٦,٥٢٧)(٤٠,٥٨٨)١٢ ٪(٤٥,٥٥٥)الدخل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة

٣٩٥٦,٠٤٠٣٨,٢٢٦١١,٠٤١٢,١٢٧ ٪٧٨,٠٧٧صافي الدخل  للسنة

مالحظات:

١. تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام.  

٢. الفروقات الجوهرية في ا	يرادات وا%رباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي و لكل شركة في الجزء الخاص بذلك.  

قائمة الدخـــل
تحليل أفقي

يستخدم التحليل ا%فقي أرقام العام ٢٠١٠ كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود ا%ساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة .

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

١٠٠ ١٤١ ١٦٨ ١٨٥ ٢٠٥ المبيعات وايرادات االعمال

١٠٠ ١٣٦ ١٤٩ ١٥٠ ١٦٨تكلفة المبيعات واالعمال

١٠٠ ١٥١ ١٩٩ ٢٣٩ ٢٦٤الربح االجمالي

١٦٣١٥٦١٤٥١٠٠ ١٨٧مصاريف بيع و توزيع

١٥٩١٤١١٤٢١٠٠ ١٧١مصاريف عمومية و إدارية

٤٠٦٣١٧١٦٩١٠٠ ٤٥٦مجمل الربح التشغيلي

١٣٢١١٧١٠٥١٠٠ ١٢٨مصاريف تمويلية

٨٣٥٣٥٤١١٠٠ ٢٠ صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزميلة

١٢٢١١٤٠١٠٠ ١٥٨ إيرادات أخرى/(مصروفات)، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 

المسيطرة
 ١,٢٩٥١,٠٣١٧٩٤٣٠٣١٠٠

العمليات المتوقفة

--٨٥٩١٠٠ ٩٨ صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفة

١,٢٩٣١,٠١٦٧٩٢٣٠٣١٠٠ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

٣٦٠٣٠٨٢٦٧٢١٠١٠٠ الزكاة

١,٥٣٧١,٢٠١٩٢٩٣٢٧١٠٠ صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

٧٧٠٦٨٦٦١٧٢٥٨١٠٠ الدخل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة

٣,٦٧١٢,٦٣٥١,٧٩٧٥١٩١٠٠صافي الدخل  للسنة



21٤٣ ٤٢

النسب المالية الرئيسية

يستخدم التحليل ا%فقي أرقام العام ٢٠١٠ كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود ا%ساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة .

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

نسب السيولة

١٫٣٣ ١٫٠٥ ١٫٢٤ ١٫٥٢ ١٫٦٥ نسبة التداول

١٫٢٨ ١٫٠١ ١٫١٧ ١٫٤٣ ١٫٥٤ النسبة السريعة

٠٫٩٩ ٠٫٧٨ ٠٫٧٧ ٠٫٩٦ ١٫١٢  النقد الى المطلوبات المتداولة

٠٫٣٠ ٠٫٤٢ ٠٫٣٧ ٠٫٤١ ٠٫٤٦ التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات

٠٫٨٦ ٠٫٩٠ ٠٫٩٨ ١٫١٢ ١٫٣٢ نسبة هيكل رأس المال

٠٫٧٢ ٠٫٧٣ ٠٫٨٣ ٠٫٩٣ ١٫٠٦ نسبة الدين ا%سهم

١٫٤٠ ٢٫٠٣ ٣٫٤١ ٣٫٧٩ ٤٫٧٠  نسبة تغطية الفائدة

نسب النشاط

٨٤٫٢ ٦٨٫١ ٧١٫٣ ٧٠٫٦ ٤٥٫٦ متوسط فترة التحصيل

٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٣ العائد على ا%صول الثابته

٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ معدل دوران  ا%صول

٤٫٣ ٦٫٠ ٥٫٦ ٥٫١ ٥٫٧ معدل دوران الذمم المدينة

نسب الربحية

٣٨٫٥ ٤١٫٠ ٤٥٫٦ ٤٩٫٩ ٥٠٫٠ هامش الربح ا	جمالي

١٢٫٥ ١٤٫٩ ٢٣٫٥ ٢٧٫٤ ٢٧٫٥ هامش الربح التشغيلي 

 ٠٫٨  ٢٫٨ ٨٫١ ١٠٫٨ ١٣٫٥ هامش صافي الربح من العمليات المستمرة

٠٫٤ ١٫٢ ٣٫٢ ٤٫١ ٥٫١ العائد على رأس المال العامل 

١٫٠ ٢٫٩ ٧٫٢ ٨٫٦ ٩٫٩ العائد على حقوق المساهمين 

١٣٫٩ ٣٢٫٠ ٣٨٫٩ ٤٠٫٥ ٤١٫٧ هامش ا%رباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، وا	طفاء إلى المبيعات 

االستثمار / نسبة السوق

٤٨١٫٢ ٨١٫٦ ٢٤٫٣ ٢٠٫٤ ١٥٫٢ نسبة السعر إلى العائد

القيمة السوقية للسهم

١٥٫١ ١٣٫٣ ١٣٫٧ ١٦٫٩ ١٧٫٥ في نهاية السنة

١٦٫٩ ١٥٫٦ ٢٠٫٢ ١٦٫٨ ٢٠٫٧ أعلى قيمة خالل العام

١٢٫٢ ١٠٫٤ ١٣٫٠ ١٣٫٢ ١٥٫٢ أقل قيمة خالل العام

١٠٫٧ ١٠٫٨ ١١٫٣ ١٢٫٢ ١٣٫٤ قيمة السهم الدفترية

٢٦٫٢ ٧٫١ ٥٫٠ ٥٫٤ ٤٫٩
القيمة السوقية / هامش ا%رباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، 

وا	طفاء

٥٩٫٧ ١٧٫٢ ١١٫٨ ١١٫١ ٩٫٣
قيمة الشركة /  هامش ا%رباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، 

وا	طفاء

يستخدم التحليل العمودي اجمالي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود ا%ساسية لكل عام.

 قائمة الدخـــل
تحليل عمودي

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠

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

(٦١٫٥)(٥٩٫٠)(٥٤٫٤)(٥٠٫١)(٥٠٫٤)تكلفة المبيعات واالعمال

٣٨٫٥ ٤١٫٠  ٤٥٫٦ ٤٩٫٩ ٤٩٫٦الربح االجمالي

(٢٫٧)(٢٫٨)(٢٫٥)(٢٫٤)(٢٫٥)مصاريف بيع و توزيع

(٢٣٫٣)(٢٣٫٤)(١٩٫٥)(٢٠٫١)(١٩٫٤)مصاريف عمومية و إدارية

١٢٫٥ ١٤٫٩ ٢٣٫٥ ٢٧٫٤ ٢٧٫٧ مجمل الربح التشغيلي

(١٠٫١)(٧٫٥)(٧٫١)(٧٫٢)(٦٫٣)مصاريف تمويلية

(٠٫٥)(٠٫٢)(١٫٧)(٠٫٢)(٠٫١)صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزميلة

١٫٨ ٠٫٥ ٢٫٢ ٠٫١ ١٫٤ إيرادات أخرى/(مصروفات)، بالصافي 

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير 

المسيطرة
 ٣٫٦ ٧٫٧ ١٧٫٠ ٢٠٫١ ٢٢٫٧

العمليات المتوقفة

--(٠٫٠) (٠٫٣) (٠٫٠)صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العمليات المتوقفة

٧٫٧٣٫٦ ١٧٫٠ ١٩٫٨ ٢٢٫٧ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

(٠٫٧)(١٫١)(١٫٢)(١٫٢)(١٫٣) الزكاة

٢٫٩ ٦٫٦ ١٥٫٨ ١٨٫٦ ٢١٫٤ صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

 (٢٫١)(٣٫٨)(٧٫٧)(٧٫٨)(٧٫٩)الدخل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة

 

٠٫٨ ٢٫٨ ١٣٫٥١٠,٨٨,١ صافي الدخل  للسنة



21٤٥ ٤٤

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ (ر.س. با%الف)

قائمة المركز المالي (ر.س. باآلالف) 
٦٨٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠ رأس المال

٤,٨٦٧ ٦,٣٨٧ ١٢,١٢١ ٢٠,٥٢٧ ٣٢,٢٣٨ احتياطيات

٧٢٥,٠٢٢ ٧٣٦,٠٦٣ ٧٦٦,١٨٦ ٨٢٦,٤٠٦ ٩١٣,٠٩٨ حقوق المساهمين

١,٢١٥,٦٨٤ ١,١٦٧,٤٥٨ ١,٠٩٦,٥٢٠ ١,٠٣٨,٥٥٧ ٩٤٦,١٦٠ قروض طويلة االجل

٢,٢٦٨,٨٢٢ ٢,٢٤٩,٢٢١ ٢,٢٧٠,٣٥٥ ٢,٣٠٩,٣٣٢ ٢,٣٣٨,١٣٠ رأس المال العامل

٤٨٣,٣٤٩ ٥٠٣,٨١٥ ٥٦٢,٣٩٧ ٦٠٦,٧٥٦ ٦٣٣,٩٢٢ ممتلكات، آالت ومعدات

١,٦٣٨,١٧٧ ١,٦٤٦,٩٤٠ ١,٥٧٣,٤٤٧ ١,٥٠١,١١٤ ١,٤٣٧,٥٢٦ ا%صول طويلة ا%جل

٧٤,٢٦٠ ١٣,٦٧١ ٥١,٦٦١ ١١٣,٤٧٨ ١٥٨,٩١٧ صافي الموجودات المتداولة / رأس المال العامل

قائمة الدخل (ر.س. باآلالف)
٢٨١,٨٤٣ ٣٩٨,٢٥٢ ٤٧٣,٤٤١ ٥٢٠,٠٢٤ ٥٧٨,٠٥٤ المبيعات

١٠٨,٤٩٧ ١٦٣,٣٣٥ ٢١٥,٧٨١ ٢٥٩,٦٢٤ ٢٨٩,١٤٥ الربح ا	جمالي

٣٥,١١٨ ٥٩,١٨٢ ١١١,٣٩٤ ١٤٢,٧٠٣ ١٥٩,١٨٥ الربح التشغيلي

١٠,١٤٣ ٣٠,٧٤٦ ٨٠,٥٢١ ١٠٤,٥٧٨ ١٣١,٣٦٨ الربح قبل الزكاة

٢,١٢٧ ١١,٠٤١ ٣٨,٢٢٦ ٥٦,٠٤٠ ٧٨,٠٧٧ الربح بعد الزكاة

٣٩,٠٧٩ ١٢٧,٣٩٢ ١٨٤,٢٣٤ ٢١٠,٣٧٢ ٢٤٠,٩٨١ ا%رباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، وا	طفاء

٠٫٠٣ ٠٫١٦ ٠٫٥٦ ٠٫٨٢ ١٫١٥ صافي ربح السهم

قائمة التدفقات النقدية (ر.س. باآلالف)
٨٤,٣٢٠ ١٦٧,٧٣٣ ١٧٣,١٩٤ ٢١٤,٠٢٩ ٢٦٣,٩٤١ صافي النقد المتوفر من ا%نشطة التشغيلية

(٤٢٣,٣٣٩) (١٤١,٥٠٢) (٨٩,٧٨٢) (١١١,٠١٧) (٨٩,٣٢٢) صافي النقد المستخدم في ا%نشطة االستثمارية

١٢٣,٢٨٨ (٣١,٦٢٢) (١٤٠,٢٦٦) (٥٦,٦٤٦) (١١٠,٥٩٨) صافي النقد المستخدم في ا%نشطة التمويلية

(٢١٥,٧٣٢) (٥,٣٩٢) (٥٦,٨٥٣) ٤٦,٣٦٧ ٦٤,٠٢٠ صافي التغير في النقد وما في حكمه

٢٢٥,٢٩٦ ٢١٩,٩٠٥ ١٦٣,٠٥١ ٢٠٩,٤١٨ ٢٧٣,٤٣٩ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

أخرى 
١٥٫٠٥ ١٣٫٢٥ ١٣٫٦٥ ١٦٫٨٥ ١٧٫٤٥ سعر االقفال (ريال سعودي)

١,٠٢٣ ٩٠١ ٩٢٨ ١,١٤٦ ١,١٨٧ القيمة السوقية (ريال سعودي بالمليون)

٢٫٣٣٤ ٢٫١٩٠ ٢٫١٧٠ ٢٫٣٣٠ ٢٫٢٢٩ قيمة الشركة (ريال سعودي بالمليون)

٦٨,٠٠٠ ٦٨,٠٠٠ ٦٨,٠٠٠ ٦٨,٠٠٠ ٦٨,٠٠٠ عدد ا%سهم المصدرة (با�الف)

إحصائيات االنتاج
٥٣٠ ١,٠١٣ ١,٣٦٧ ١,٣٩٦ ١,٤١١ حاويات (وحدة قياسية با�الف) 

٣٥,٥٠٤ ١٥,١٧٨ ١٤,٨٢٥ ٢٩,٠٨٩ ٣٣,٢٩٩ المركبات (عدد)

٧٧,٣٧٧ ٨٢,١١٢ ٩٨,٦٤٣ ١١٢,٩٢١ ١٢٤,٠٧٦ البضائع العامة (طن متري)

١١٫٨ ١١٫٧ ١١٫٨ ٩٫٨ ١٧٫٢ المياه (متر مكعب بالمليون)

التحليل الجغرافي لإليرادات

تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في مدينة جدة ، المملكة العربية السعودية ، فإن أكثر من ٩٧٪ من العائدات تنتج بشكل رئيسي في جدة ، المشروع 

الوحيد الذي يعمل خارج مدينة جدة هو محطة الوقود في الرياض والذي يدار من خالل شركة (إسناد). 

شركات سيسكو  الشقيقة ، التي ال يتم توحيد القوائم المالية لها ، والتي تعمل بشكل رئيسي في المنطقة الوسطى والشرقية ، فإن توزيع ا	يرادات لها كما 

يلي:

نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي

٢٠١٣ ٢٠١٤
اسم الشركة

المنطقة (ر.س. با%الف)

الغربية

المنطقة 

الوسطى

المنطقة 

الشرقية

المنطقة 

الغربية

المنطقة 

الوسطى

المنطقة 

الشرقية
٣٥٢,٥٢٢ - - ٣٦٦,٥١٩ - - شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة 

٧٥,٦٥٤ - ١٠١,٨١٤ - - الشركة السعودية لتنمية التجارة و الصادرات المحدودة

٦٧,٧٠٨ - - ٩١,٤٧٤ - - شركة كنداسة لخدمات المياه المحدودة

٨,٠١٩ ١٦,١٢١ - ٢,١٢٢ ١٦,١٢٣ - شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة

٥٠٣,٩٠٣ ١٦,١٢١ - ٥٦١,٩٢٩ ١٦,١٢٣ -
اإلجمالي

٥٢٠,٠٢٤ ٥٧٨,٠٥٢

٢٠١٣ ٢٠١٤
اسم الشركة

المنطقة (ر.س. با%الف)

الغربية

المنطقة 

الوسطى

المنطقة 

الشرقية

المنطقة 

الغربية

المنطقة 

الوسطى

المنطقة 

الشرقية
٥٠,١٠٦ ٥٩,٩٥٠ - ٨١,٧٦٩ ٩٨,١٣٨ - الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

- - ٨٤,٠٦٣ - - ١٣٣,٣٩٧ شركة الجبر تالكي المحدودة

- - - - - ١,٣٢٤ شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية

٥٠,١٠٦ ٥٩,٩٥٠ ٨٤,٠٦٣ ٨١,٧٦٩ ٩٨,١٣٨ ١٣٤,٧٢١
اإلجمالي

١٩٤,١١٩ ٣١٤,٦٢٨
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الرصيد في 
٢٠١٤/١٢/٣١

القروض 
المسددة

القروض 
الجديدة

الرصيد 
في 

٢٠١٤/٠١/٠١

أصل 
مبلغ 
القرض

سنة 
االقتراض الجهة المقرضة اسم الشركة الرقم

١,٠٢٦,٢٣٥ (٨٠,٠٧٢) - ١,١٠٦,٣٠٧ ١,٢٧١,٠٩١ ٢٠٠٨ بنك الراجحي
شركة محطة بوابة البحر ا%حمر 

المحدودة
١

٣٠,٦٢٥ (٤,٣٧٥) - ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠١٣ البنك ا%هلي التجاري
الشركة السعودية لتنمية التجارة و 

الصادرات المحدودة
٢

٢٦,٨٠٠ (٦,٨٠٠) ٨,٩٢٠ ٢٤,٦٨٠ ٦١,٢٠٩ ٢٠١٠
صندوق التنمية الصناعية 

السعودي

شركة كنداسة لخدمات المياه 
المحدودة ٣

٥,٧٢٢ (٤,٩٤٥) - ١٠,٦٦٧ ٢٣,٥٥٦ @٢٠٠٩-٢٠١١ البنك ا%هلي التجاري ٤

٣,٥٠٠ (٢,٠٠٠) - ٥,٥٠٠ ٦,٠٠٠ ٢٠١٢ البنك السعودي البريطاني ٥

١,٠٩٢,٨٨٢ (٩٨,١٩٢) ٨,٩٢٠ ١,١٨٢,١٥٤ المجموع
@ خمسة قروض مختلفة نفذت في الفترة من ٢٠٠٩م حتى عام ٢٠١١م

سياسة توزيع األرباح

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية على المساهمين لتعزيز قيمة العائد على المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ووضعها المالي وحالة السوق 

والمناخ ا	قتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص ا	ستثمارية ومتطلبات إعادة ا	ستثمار وا	حتياجات النقدية والرأسمالية وتوقعات ا%عمال.  

حيث يخضع توزيع ا%رباح إلى موافقة الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس االدارة.

تستند الشركة في سياسة توزيع ا%رباح على ما نصت عليه المادة رقم (٤٠)  و (٤١) من النظام ا%ساسي للشركة وفقw للتالي:

المادة (٤٠) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف ا%خرى على الوجه التالي:

.wتجنيب الزكاة المفروضة شرع  -

تجنيب ١٠٪ من ا%رباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.  -

يجنب ٥٪ من ا%رباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصص للصرف على كل ما يعود بالنفع على الشركة، ويجوز وقف هذا التجنيب إذا بلغ     -

ا	حتياطي المذكور ٥٠٪ من رأس المال.   

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ من رأس المال المدفوع.  -

يخصص بعدما تقدم ١٠٪ من الباقي لمكافأة مجلس ا	دارة   -

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في ا%رباح مع مراعاة ما يصدر في هذا الخصوص من قرارات أو تعليمات.  -

مادة (٤١) تدفع ا%رباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ا	دارة .

اإلعتمادات التي أقرها المجلس هي كالتالي:

تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة (ر.س. با%الف)

شركة كنداسة لخدمات المياه المحدودة
الشركة السعودية لتنمية 

التجارة و الصادرات المحدودة

شركة محطة بوابة 

البحر األحمر المحدودة
اسم الشركة

البنك السعودي 

البريطاني

البنك ا%هلي 

التجاري

صندوق التنمية 

الصناعية السعودي
البنك ا%هلي التجاري بنك الراجحي الجهة المقرضة

٢,٠٠٠ ٤,٥٦٨ ٨,٨٠٠ ٨,٧٥٠ ٨٥,٦٧٧ مستحقة خالل سنة

١,٥٠٠ ١,١٥٤ ٩,٠٠٠ ٨,٧٥٠ ٩١,٦٧٤ أكثر من سنة الى سنتين

- - ٩,٠٠٠ ١٣,١٢٥ ٣١٥,٣٥٤ أكثر من سنتين الى خمس سنوات

- - - - ٥٣٣,٥٣١ أكثر من خمس سنوات

٣,٥٠٠ ٥,٧٢٢ ٢٦,٨٠٠ ٣٠,٦٢٥ ١,٠٢٦,٢٣٥ الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١

جدول االستحقاق (ر.س. با%الف)

٢٠١٣ ٢٠١٤ البيان

٧,٨٨٩ ٩,٩٠٨ مصلحة الزكاة و الدخل و الضرائب

٥,٨٦٣ ٦,٤٥٤ التأمينات االجتماعية

٣,٣١٢ ٣,٧٧٤ وزارة الداخلية (مكتب العمل. الجوازات)

٧٢٣ ٢,١٢٨ الجمارك

٤١,٨٣٤ ٤١,٨٥٦ المؤسسة العامة للموانئ

٥٩,٦٢١ ٦٤,١٢٠ المجموع

المدفوعات الحكومية و النظامية (ر.س. با%الف)

    (ر.س. با%الف)

٨٨,٧٣٩ ا%رباح الغير مخصصة من السنوات الماضية

٧٨,٠٧٧ صافي الربح بعد الزكاة السنوية

(١١,٧١١) ا	حتياطي

١٥٥,١٠٥ صافي االرباح الغير مخصصة

التوزيعات المقترحة
(٣٤,٠٠٠) توزيعات ا%رباح المقترحة على ٦٨ مليون سهم بمبلغ ٠٫٥٠ ريال للسهم الواحد

(١,٤٠٠) المكافآت السنوية %عضاء مجلس ا	دارة @

١١٩,٧٠٤ الباقي من االرباح الغير مخصصة

@ يتم احتساب ا%جور المقترحة وفقw للقرار الوزاري رقم ١٠٧١ الذي صدر في عام ١٤١٢هـ ، بتحديد سقف ٢٠٠٫٠٠٠ ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.
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يعنى نظام الحوكمة المتبع في الشركة بوضع ا%هداف واالستراتيجيات ورؤية الشركة التي تشمل هيكل إداري فعال لتنفيذ القرارات الخاصة بالشركة بحيث 

يضمن استمرار ا%داء العالي للمجموعة وتعزيز النزاهة للحفاظ على ثقة مساهميها والجهات ا%خرى ذات العالقة.

ومن أولويات مجلس ا	دارة الحفاظ على فعالية نظام الحوكمة من خالل تفعيل هذه اللوائح وتطبيق أفضل الممارسات الصادرة من هيئة السوق المالية في 

المملكة العربية السعودية ، أخذ| باالعتبار بعض المماراسات العالمية ا%خرى.

مجلس اإلدارة

تدار شركة سيسكو من قبل مجلس ا	دارة وهو المسؤول أمام المساهمين عن توجه الشركة والشركات التابعة والشقيقة ، ولدى المجلس المسئولية الكاملة 

عن حوكمة الشركات ووضع التوجهات ا	ستراتيجية وا%هداف الرئيسة وسياسات ا	ستحواذ وا	ستثمار وا	شراف على النفقات الرأسمالية والنظر في المسائل 

المالية ذات ا%همية.  كما يقوم المجلس بتقييم وإدارة المخاطرالتجارية ويستعرض توجه أعمال الشركات التابعة كًال على حدة ومراجعة الموازنات السنوية 

وتقييم ا%عمال ومقارنتها مع الموازنات السنوية.

المادة (١٥) من النظام ا%ساسي لشركة سيسكو تنص على أن مجلس ا	دارة يتكون من ٧ أعضاء والذي يتوافق مع الفقرة ( أ ) من المادة (١٢) من الئحة حوكمة 

الشركات الصادرعن هيئة السوق المالية.  تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة سيسكو من قبل المساهمين الحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية الذي 

عقد في ١٩ مايو ٢٠١٤م.  وتم ترشيح كامل ا%عضاء السبعة للمجلس من قبل المساهمين والذين أنهوا مدة عضويتهمم في ٣٠ يونيو٢٠١٤م ، حيث بدأت الدورة 

الجديدة للمجلس في ١ يوليو ٢٠١٤م و تستمر لمدة ٣ سنوات.

لقد تم عقد ٦ إجتماعات لمجلس ا	دارة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ، وقد حضرها ا%عضاء التالية اسمائهم:

2121

تقرير حوكمة
الشركات 

أداء الحوكمة

تاريخ اإلجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين عضو مجلس اإلدارة

٢٠١٤/١٠/٢٨ ٢٠١٤/٠٧/١٧ ٢٠١٤/٠٤/١٦ ٢٠١٤/٠٣/٠٥ ٢٠١٤/٠٢/١٨ ٢٠١٤/٠١/٢٠

محمد أحمد زينل

علوي محمد كامل

وليد عبدالعزيز كيال

عبدالعزيز جزار

عامر عبداb زينل

عدنان عبداb ميمني

صالح أحمد حفني

تكوين مجلس اإلدارة

هنالك توازن مثالي لتكوين مجلس إدارة شركة سيسكو من قبل ا%عضاء المستقلين وغير المستقلين والذي يتوافق مع معايير تشكيلة المجلس المنصوص 

عليها بموجب متطلبات هيئة السوق المالية ، ويبلغ ا%عضاء المستقلين أكثر من ثلث المجلس تقريبw من ذوي الخبرات والمهارات في مختلف المجاالت.

حاليw ثالثة من أعضاء مجلس ا	دارة السبعة هم أعضاء مستقلين وقادرين على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن المسائل ا	ستراتيجية وا%داء العام بالتنسيق مع 

ا%عضاء ا%خرين ل?ستفادة من ا	مكانيات المتاحة ، وهم يبدون ا�راء المستقلة وغير المتحيزة ووجودهم يعتبر إضافة ملموسة في المجلس وله الدور ا%مثل في 

تحسين أداء الشركة بشكل عام.
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لجان مجلس اإلدارة

لقد أنشأ مجلس ا	دارة ثالثة لجان ، تتكون من أعضاء مجلس ا	دارة و خبراء خارجيين مستقلين والرئيس التنفيذي. لدى هذه اللجان ميثاق مخصص معتمد من 

مجلس إدارة الشركة ، وهذه اللجان ممثلة كما يلي:
غير تنفيذي تنفيذي مستقل المنصب عضو مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس ا	دارة محمد أحمد زينل

  عضو مجلس ا	دارة علوي محمد كامل

  عضو مجلس ا	دارة وليد عبدالعزيز كيال

  عضو مجلس ا	دارة عبدالعزيز جزار

 عضو مجلس ا	دارة عامر عبداb زينل

 عضو مجلس ا	دارة عدنان عبداb ميمني

 عضو مجلس ا	دارة صالح أحمد حفني

يبين الجدول التالي تصنيف كل من أعضاء مجلس ا	دارة:

وبشكل عام يضم المجلس مزيج جيد من ا%عضاء من ذوي الخبرات ا%كاديمية والمهنية المتنوعة لتوفير نطاق واسع من المهارات والخبرات والتجارب ذات الصلة 

لدعم النمو والتعامل مع الصعوبات والمنافسة والتغيرات في ا%نشطة.  با	ضافة الى أن االعضاء لديهم عالقة طويلة مع المجموعة مما يساعدهم على القيام 

بواجبهم تجاه الشركة بدقة.

يمثل الجدول التالي أسماء الشركات المساهمة األخرى التي يكون أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء فيها:

عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة أخرى عضو في مجلس إدارة شركة سيسكو منذ عضو مجلس اإلدارة

شركة البحر ا%حمر لتطوير الموانئ (مساهمة مقفلة)

 شركة تمليك (مساهمة مقفلة)
٢٠٠٣/٠٥/٢١ محمد أحمد زينل

- ١٩٩٤/١٠/٢٩ علوي محمد كامل

شركة كنان الدولية (مساهمة مقفلة) ٢٠٠٢/٠٦/٣٠ وليد عبدالعزيز كيال

شركة الملز المالية (مساهمة مقفلة) 

شركة سالمة للتأمين التعاوني 

شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت (مساهمة مقفلة)

٢٠١٤/٠١/٢٠ عبدالعزيز جزار

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

شركة البحر ا%حمر لتطوير الموانئ (مساهمة مقفلة)
٢٠٠٣/٠٩/٢١ عامرعبداb زينل

شركة الكابالت السعودية

 شركة ناتبت (مساهمة مقفلة)
١٩٩٩/٠٦/١٩ عدنان عبداb ميمني

شركة حلواني إخوان 

 ا%هلي تكافل
١٩٩٨/٠٦/٠٢ صالح أحمد حفني

المسئوليات
عدد 

اإلجتماعات
أسماء األعضاء اسم اللجنة

اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات ا	ستثمارية وأدائها 

و ا	شراف على الموارد المالية للمجموعة و تقديم المشورة في 

ا	ستراتيجية المستقبلية. وتقوم اللجنة با	جتماع عندما تقتضي الحاجة.

١

محمد أحمد زينل (الرئيس)

صالح أحمد حفني

وليد عبدالعزيز كيال

محمد كمال المدرس

لجنة ا	ستثمار

تقوم اللجنة با	جتماع عندما تقتضي الحاجة إلى المراجعة و التوصية 

على المكافآت وسياسات تطوير المنشأة و الموظفين. كما أن اللجنة 

تقوم بمراجعة هيكل المجلس بشكل دوري.

١

محمد أحمد زينل (الرئيس)

صالح أحمد حفني

عامر عبداb زينل

لجنة الترشيحات و المكافآت

تجتمع اللجنة مرة واحدة على ا%قل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس 

على أداء مسؤولياته الرقابية في المقام ا%ول بمراجعة وإبالغ المعلومات 

المالية وغير المالية للمساهمين ونظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر 

وعمليات التدقيق.

٦

وليد عبدالعزيز كيال (الرئيس)

عدنان عبداb ميمني

علوي محمد كامل

د. أبو بكر با جابر (عضو خارجي)

لجنة المراجعة

إطار الرقابة الداخلية

يتحمل مجلس ادارة سيسكو المسؤولية الكاملة عن فعالية نظام الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة ، كما قام المجلس بتفويض 

الرئيس التنفيذي لعمل التصور التفصيلي لنظام تشغيل الرقابة االدارية بالتنسيق مع قسم المراجعة الداخلية بالشركة ، وتضمن المجموعة وجود اطار فعال 

يشمل كل من الهياكل التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة واالجراءات الرقابية وكذلك متابعة الموازنات السنوية التقديرية.

يجتمع المجلس بصورة دورية للنظر في االداء المالي وتطوير الخطط ونمو االعمال وكذلك مراجعة المقترحات لجميع النفقات الرأسمالية ومتابعة مؤشرات االداء 

الرئيسية ا%خرى.

قسم المراجعة الداخلية

يوجد في شركة سيسكو قسم خاص للمراجعة الداخلية ، وتقوم لجنة المراجعة سنويw بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة في القسم وتخصيص قدرات 

اضافية متخصصة إن لزم.  كما يقوم رئيس القسم بدوره بالتنسيق المباشر مع لجنة المراجعة في كل اعمالها ، وتقوم لجنة المراجعة بإعتماد خطة المراجعة 

السنوية بناء| على تقييم المخاطر السنوي والمقترحات المقدمة للجنة.  كما يتولى القسم مراجعة ا%مور المالية والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة 

المعتمدة ويقوم بعرض النتائج على لجنة المراجعة بشكل دوري. 
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إدارة المخاطر

النسبة  المجموع مطلوب إهتمام اإلدارة مقبول أسماء الشركات 

٪٠٫٠ ١٥ - ١٥ سيسكو

٪٧٫٨ ١٨٠ ١٤ ١٦٦ محطة بوابة البحر ا%حمر

٪٠٫٠ ١٨ - ١٨ تصدير

٪٤٫٢ ٤٨ ٢ ٤٦ كنداسة

٪٦٫١ ٢٦١ ١٦ ٢٤٥ المجموع

إجراءات تخفيض الخطر الخطر المحتمل (المخاطر االستراتيجية) رقم

المخاطر ذات البعد االستراتيجي واالقتصادي العام

تعمل ا	دارة على متابعة الجهات النظامية التمويلية مبكراَ وبشكل مستمرلتوفير 

التمويل الالزم لكافة المشاريع الرأس مالية المستقبلية بأقل التكاليف.

التأخير في الحصول على تمويل المشاريع 

الرأس مالية 
.١

 ا	نخفاض في أسعار النفط يمكن أن يكون له تأثير| كليw على االقتصاد والذي بدوره قد

 يكون له تأثير غير مباشر على طلب المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة ، كما أن

 استثمارات المجموعة في أعمال المياه يتيح لها التنويع التلقائي للحد من تعرض المجموعة

 لهذه المخاطر.  إن ا	دارة تراقب الطلب المتوقع لمنتجاتها وخدماتها من خالل مشاركة

.منتظمة مع عمالئها وقياس أنشطتها وفقw لذلك

االنخفاض في أسعار النفط .٢

 ا	دارة تراقب البيئة التنافسية وتقوم با	ستثمارات الالزمة لتعزيز القدرة والطاقة لمواجهة

 .المنافسة
زيادة المنافسة .٣

 المجموعة تراجع استثماراتها في القطاعات المعنية بشكل مستمر وذلك لتوفير

 .االحتياطات الالزمة في حالة انخفاض أداء بعض الشركات التابعة للمجموعة
تعرض الشركات التابعة لمخاطر مماثلة .٤

أداء الحوكمة و نتائج المراجعة الداخلية

إن نهج شركة سيسكو تجاه حوكمة الشركات هو نهج شامل لضمان أقصى درجة ممكنة من االفصاح والشفافية. وهي تبدأ من نظام المراجعة الداخلية 

والتقارير التي تم تصميمها للكشف عن ثغرات الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.  كما يقوم هذا النظام بتعزيز ثقافة ا	بالغ التطوعي والذي يضمن تحديد 

المخالفات في وقت مبكر. 

ويؤكد المجلس على عدم وجود أي أمور قد تلفت انتباه لجنة المراجعة عن وجود أي نقص في إجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها المجموعة والشركات 

التابعة لها.  كما تتركز جهود لجنة المراجعة باستمرار على تطوير وتحسين كفاءة و فعالية الضوابط الداخلية المعمول بها.

خالل عام ٢٠١٤م قام قسم المراجعة الداخلية بتأسيس نظام تصنيف موحد عبر شركات المجموعة وتنفيذها على شركات المجموعة الكبرى وقد ساعد ذلك في 

تحديد نقطة ا	نطالق ومعيار لقياس ا%داء في المستقبل.

تم تصنيف ١٦ حالة من بين ٢٦١ حالة تم دراستها وتقييمها من قبل قسم المراجعة الداخلية على كافة شركات المجموعة ، تحت تصنيف «مطلوب انتباه ا	دارة» 

وهذا يمثل ٦٫١ بالمئة فقط ، وهي نسبة قليلة جد| مقارنة مع عدد الفحوص التي تم إجراءها ، وهذا يدل بفضل اb على فعالية نظام الرقابة الداخلي المتبع في 

الشركة.

جدول الفحوصات التي تم دراستها من قبل لجنة المراجعة على شركات المجموعة

إدارة المخاطر تبدأ من متابعة أعمال الشركة وكشف المخاطر المتوقعة ومن ثم تحديدها وتقييمها وترتيبها حسب ا%ولوية ، ثم القيام بالتنسيق االقتصادي مع 

الجهات المعنية بالشركة الستخدام الموارد المتوفرة للحد من والسيطرة على تأثير احتمال حصول ا%حداث المؤسفة ال قدر اb ، وذلك لتحقيق أقصى قدر من 

االستفادة من موارد الشركة واستثماراتها.

كل إدارة أو قسم في المجموعة مسؤول عن إدارة المخاطر التي تواجه الشركة ، ويقوم مجلس ا	دارة من خالل لجنة المراجعة الداخلية بدراسة المخاطر التي 

تواجه الشركة ويتابع الضوابط الموضوعة ويضع الخطط  المعتمدة لتخفيض المخاطر والحد منها لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية.

خالل عام ٢٠١٤م ، قامت المجموعة  بتطبيق نظام برمجي متكامل شامل 	دارة المخاطر في بعض الشركات التابعة لها وهي شركة محطة بوابة البحر ا%حمر 

وشركة تصدير كمرحلة مبدئية ، ومن ثم يتم تطبيقه على باقي الشركات.  هذا النظام عبارة عن برنامج الكتروني متطور يتم تحميله على شبكة المعلومات 

الداخلية للشركة ويساعد على تحديد وتقييم المخاطر ا	ستراتيجية والتشغيلية ومتابعتها تلقائيw ، وقد تم تطوير خطط محددة لتخفيض المخاطرفي النظام 

مع تحديد مسئوليات واضحة  لتنفيذ ا%عمال وجدولة تنفيذها.  ويساعد النظام في مراقبة خطط تنفيذ ا%عمال وخطة تخفيض المخاطرعلى أساس تاريخ موعد 

انجاز ا%عمال وذلك من خالل رفع االعمال الغير منجزة تلقائيw عبر النظام إلى المستوى ا%على في ا	دارة إذا بقى هذا العمل متأخر وغير منجز لفترة زمنية طويلة 

.wمحددة مسبق

إن نظام إدارة المخاطر يساعد على زيادة كفاءة المجموعة وتخفيض المخاطر وذلك من خالل تقييم شامل للمخاطر وتحديد الثغرات ووضع أولويات تنفيذ خطط 

ا%عمال للحد من أي تأثير سلبي ناتج عن المخاطر التي تم تحديدها.

حيث أن شركة سيسكو تعمل في مجاالت اقتصادية متعددة فهي معرضة للمخاطر كأي شركة تعمل في هذ المجاالت ، بعض من المخاطر العامة قد تواجه 

كافة شركات المجموعة لوجود نفس العمليات ، وهناك بعض المخاطرا	ستراتيجية ا%خرى تخص شركات محددة من ضمن المجموعة.

وفيما يلي بعض المخاطر الرئيسة التي تواجهها المجموعة كما يلي:
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة

الخطر المحتمل (المخاطر التشغيلية) إجراءات تخفيض الخطر رقم

المخاطر ذات البعد االستراتيجي واالقتصادي العام

يتم وضع إستراتيجيات الصيانة والفحص في جميع المرافق وتقوم المجموعة بمواصلة 

تنفيذ ا	ستثمارات الرأسمالية الضرورية في المعدات والمنشئات ، با	ضافة إلى ذلك ، يتم 

التأكد من أن المشغلين مدربون تدريبw جيد| للقيام بأدوارهم بكفاءة

الخسائر الناجمة من سوء العمل واالنتاجية .١

 إن المحافظة على صحة وسالمة موظفي الشركة ومواردها البشرية يعتبر من ا%ولويات

 االستراتيجية في الشركة ، كما أن كافة منشئات الشركة تخضع إلى معايير السالمة

 المحلية والدولية

مخاطر الصحة والسالمة .٢

 تم وضع وتنفيذ استراتيجيات لتوظيف أفضل المواهب واالحتفاظ بهم وتشجيعهم على

 فعالية المشاركة في ا%عمال مع وجود برامج مكافئات تحفيزية للحفاظ عليهم وتطويرهم ،

كذلك تم وضع خطط استراتيجة لتوفير البدالء في جميع اقسام المنظمة الحيوية

فقدان الموظفين المدربين والماهرين خاصًة اولئك 

الذين يشغلون مناصب هامة
.٣

 تقوم ا	دارة بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية في الشركة بدراسة احتمالية هذه

 المخاطر ويتم دراسة الحلول الفنية البديلة بشكل مستمر ، كما تسعى الشركة على

bتوفير الغطاء التأميني الالزم لتعويض الشركة في حال حصول أي حدث ال قدر ا

التلوث البيئي وتلوث مياه البحر .٤

سياسة إدارة السيولة

يتم إدارة السيولة النقدية والتحكم فيها وتنفيذها وفقَا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس ا	دارة.  الغرض من هذه السياسات هو ضمان توفر السيولة 

النقدية الكافية والفعالة من حيث التكلفة واتاحتها في جميع ا%وقات والتقليل من التعرض للمخاطر المالية.  إن المخاطر التي تديرها ا	دارة هي مخاطر السيولة 

النقدية وسعر الفائدة وأسعار صرف العمالت.  يتم استخدام  مشتقات ا%دوات المالية 	دارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت وال تستخدم هذه 

المشتقات لتحقيق مكاسب تجارية أو لجلب ا%رباح.

إن سياسة سيسكو هي ضمان الحصول على التمويل النقدي الكافي على المدى القصير واتاحة التسهيالت البنكية لتلبية متطلبات االقتراض المتوقعة.  يتم 

تخفيض مخاطرعدم الحصول على السيولة النقدية من خالل رصد دقيق الحتياجات التدفق المالي للشركة ، والتواصل المستمر مع مقدمي ا	ئتمان للشركة 

واالختيار الدقيق للبنوك القوية ماليw لتفعيل برامج التشغيل واالستثمارفي الشركة.

خالل عام ٢٠١٤م ، لم يكن لسيسكو أي معامالت جوهرية مباشرة مع أطراف ذات عالقة ، باستثناء بعض المصروفات التي انفقتها الشركة نيابة عن بعض 

.wشركاتها وتم تحميلها عليهم في حسابهم المشترك الحق

ومع ذلك ، فإن شركاتها التابعة كانت لديها معامالت مع أطراف ذات عالقة من داخل المجموعة وخارجها ووتتبع هذه التعامالت نفس الشروط والمبادئ في 

التعامل مع ا%طراف ذات العالقة.  وتشمل ا%طراف ذات عالقة كًال من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمون الرئيسيون وكبار المديرون التنفيذيون وأي من 

أقاربهم من الدرجة ا%ولى وفقا للوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة 

الجدول التالي يوضح المعامالت مع ا%طراف ذات العالقة:

٢٠١٤٢٠١٣نوع العمليةالعالقةاألطراف ذات عالقةرقم

ريال سعودي - با�الف

٥٢,٢٦٢٣١,٧١٤بيع سلع وخدمات لشركة كنداسةشركة زميلةالشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة١.

شركة زميلةشركة ستورك السعودية للخدمات الفنية٢.
مدفوعات تمت من سيسكو نيابة عن 

ستورك السعودية قيد التأسيس
٢,٨١٥٧,٤٩٦

-١,٣٤٠سداد جزء من قروض الشركاء لسيسكوشركة زميلةشركة الجبر تالكي المحدودة٣.

٦,٢٧٦٣,٠٩٥بيع سلع وخدمات لشركة كنداسةشركة زميلةشركة خدمات المياه والبيئة السعودية٤.

مساهمزينل للصناعات المحدودة٥.
نفقات محملة على شركة محطة بوابة 

البحر ا%حمر وتصدير
٢,٠٨٠١,٨٦٩

كرم فيدكس٦.
شركة زميلة 

لمساهم

شراء سلع وخدمات لشركة بوابة البحر 

ا%حمر
١٠,٦٤٦٩,٨٠٧

أيكوم العربية المحدودة٧.
شركة زميلة 

لمساهم

نفقات محملة على شركة محطة بوابة 

البحر ا%حمر
٩٧٢٨

شركة خدمات المياه والبيئة السعودية٨.
شركة تابعة %حد 

شركاء كنداسة
-١٦,٢٢٣شراء سلع وخدمات لشركة كنداسة

.٩
شركة علي رضا للسفر والسياحة 

المحدودة

شركة زميلة 

لمساهم

شراء تذاكر طيران لشركة محطة بوابة 

البحر ا%حمر
٢,١٢٨٢,٢٢١
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حقوق المساهمين

اإلدارة العليا (١) أعضاء مجلس
 اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس

 اإلدارة غير التنفيذيين
الوصف

٣,٠٧٩,٥٩٦ - - الرواتب والمزايا

٩٫٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٢٣٫٠٠٠ مصاريف حضور االجتماعات

٧٧٤٫٤٦٩ - - المكافئات السنوية 

- ٧٥,٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠ المكافئات السنوية %عضاء اللجان (٢)

تدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات ا	ضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس النظم واللوائح المنصوص عليها من 

قبل وزارة التجارة والصناعة ووفقw للنظام ا%ساسي للشركة ودليل حوكمة الشركة.

أيضُا تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية لمدرائها التنفيذيين بناًء على العقود المبرمة معهم.

االمكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل عام ٢٠١٤م هي كما يلي:

(المبالغ بالريال السعودي)

١)  خمسة من كبار التنفيذيين في الشركة وتشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة

٢)  تم اعتماد هذا البند في الجمعية العمومية السنوية في اجتماع رقم ٢٢ والذي عقد في ١٩ مايو ٢٠١٤م

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

التغير النسبة من 
رأس المال

٪

عدد األسهم 
كما في 
٢٠١٤/١٢/٣١

النسبة من 
رأس المال 

٪

عدد األسهم 
كما في ٢٠١٤/١/١ اإلسم

النسبة
العدد ٪

- - ٪١٤,٦٩ ٩,٩٩٤,١٠٤ ٪١٤,٦٩ ٩,٩٩٤,١٠٤ زينل للصناعات المحدودة

معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:

المساهمين الذين يملكون أكثر من ٥٪ من رأس المال المدفوع للشركة :

أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:

التغير النسبة من 
رأس المال

٪

عدد األسهم 
كما في  
٢٠١٤/١٢/٣١

النسبة من 
رأس المال 

٪

عدد األسهم 
كما في
٢٠١٤/١/١ 

اإلسم
النسبة

العدد ٪

٠٫٢٥٥ ١٧٣,٥٠٠ ٠٫٥٩٠ ٤٠٠,٩١٠ ٠٫٣٣٤ ٢٢٧,٤١٠ محمد أحمد زينل

- - ٠٫٠٠١ ١,٠٠٠ ٠٫٠٠١ ١,٠٠٠ علوي محمد كامل

- - ٠٫٠٠٢ ٢,٠٠٠ ٠٫٠٠٢ ٢,٠٠٠ وليد عبدالعزيز كيال

٠٫٠٢٥ ١٧,٠٠٠ ٠٫٠٢٥ ١٧,٠٠٠ - - عبدالعزيز جزار@

- - ٠٫٠٣٨ ٢٦,٣٩٨ ٠٫٠٣٨ ٢٦,٣٩٨ عامر عبداb زينل

- - ٠٫٣٥٢ ٢٣٩,٧٠٠ ٠٫٣٥٢ ٢٣٩,٧٠٠ عدنان عبداb ميمني

- - ٠٫٠٠١ ١,٠٠٠ ٠٫٠٠١ ١,٠٠٠ صالح أحمد حفني

@ تمت موافقة المجلس على تعيين عبدالعزيز جزار كعضو في مجلس ا	دارة في المنصب الشاغر آنذاك ، بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٤م ، ثم تم ترشيحه رسميw من قبل 

الجمعية العمومية بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٤م.

وفقا لمتطلبات المادة (٤٣) من لوائح التسجيل وا	دراج والمادة (٩) من الئحة حوكمة الشركات ، ولضمان التزام المجلس لتسليط الضوء على المتطلبات المطبقة 

والغير قابلة للتطبيق في ظل هذه المواد ، فإن المجلس يؤكد ما يلي:

االفصاحات المتعلقة بقواعد التسجيل واإلدراج:

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

اإلفصاح البيان رقم

تم ا	فصاح عنه في قسم حقوق المساهميين من هذا التقرير

وصف %ي مصلحة في فئة ا%سهم ذات ا%حقية في التصويت 

تعود %شخاص (عدى أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 

التنفيذيين وأقربائهم) أبلغو المصدر بتلك الحقوق بموجب 

المادة (٤٥) من هذه القواعد ، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل 

السنة المالية ا%خيرة

.١

تم ا	فصاح عنه في قسم حقوق المساهميين من هذا التقرير

وصف %ي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود 

%عضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأقربائهم  في 

أسهم أو أدوات دين المصدر أو أي من شركاته التابعة ، وأي تغيير 

في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية ا%خيرة

.٢

ال يوجد

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية 

تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرها أو 

منحها المصدر خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل 

عليه المصدر مقابل ذلك

.٣

ال يوجد

وصف %ي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة 

للتحويل و أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

مشابهه أصدرها أو منحها المصدر 

.٤

ال يوجد

وصف %ي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب المصدر %ي أدوات 

دين قابلة لالسترداد وقيمة ا%وراق المالية المتبقية ، مع التمييز 

بين ا%وراق المالية التي اشتراها المصدر وتلك التي اشترتها 

شركاته التابعة 

.٥

تم ا	فصاح عنه في قسم المعامالت مع أطراف ذات العالقة من هذا التقرير

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود يكون المصدر طرفw فيها ، 

وفيها أو كانت فيها مصلحة %حد أعضاء مجلس إدارة المصدر 

أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي او %ي شخص ذي عالقة بأي 

منهم 

.٦

ال يوجد
بيان %ي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة 

المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أوتعويض 
.٧

ال يوجد
بيان %ي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي المصدر عن 

أي حقوق في ا%رباح
.٨

ال يوجد
بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي 

المصدر
.٩

تم ا	فصاح عنه في هذا التقريرفي قسم أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة وصف با%سهم المصدرة وأدوات الدين من أي شركة تابعة .١٠

يقر المجلس بذلك

يقر المجلس بما يلي:
أ .    أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح  

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

جـ.  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على    
مواصلة نشاطه  

.١١
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اقرارات مجلس اإلدارة بمتطلبات الئحة الحوكمة:

البيان رقم

مجلس ا	دارة يأكد بأن الدفاتر والسجالت للمجموعة تمتثل للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) وأن 

تقرير المراجع الخارجي لعام ٢٠١٤ لم يتضمن تحفظات على القوائم المالية الموحدة السنوية المدققة ذات الصلة.

وكذلك يلتزم مجلس ا	دارة بتوفير أي معلومات إضافية لهيئة السوق المالية قد تكون مطلوبة في حالة قام المراجع الخارجي بإبداء أي تحفظات على 

القوائم المالية الموحدة المدققة

.١

إن مجلس ا	دارة لم يوصي بتغيير المدقق الخارجي قبل انقضاء ا%جل الذي تم تعيينه من أجله ، فقد تم تعيين KPMG كمدقق خارجي لسيسكو 

للسنة المالية ٢٠١٤ و قد أكملت خدماتها حتى نهاية العام
.٢

لم يقم المدقق الخارجي بتوفر أي خدمات استشارية أخرى للشركة خالل ٢٠١٤م ، ولم يحصل على أي رسوم إضافية في هذا الصدد .٣

إن مجلس إدارة سيسكو لم يتلق أي طلب من المدقق الخارجي لعقد اجتماع الجمعية العامة .٤

إن الشركة لم تمنح أي قروض نقدية إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو تقدم أي ضمانات مع أي قرض أبرمته بواسطة أي عضو من أعضاء المجلس مع 

أطراف أخرى
.٥

ال توجد عقوبة أو جزاء أو قيود إحتياطية مفروضة على سيسكو من قبل هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .٦

لم تقم الشركة بإبطال أي عمل قد يعيق إستخدام المساهمين لحقوق التصويت .٧

لم تتلق الشركة أي طلب لعقد إجتماع الجمعية العامة أو طلب 	ضافة عنصر واحد أو أكثر إلى جدول ا%عمال بعد إعداده من أي أحد من المساهمين 

الذين ال تقل ملكيتهم عن ٥٪ من رأس المال
.٨

يقر المجلس بأن الشركة خالل عام ٢٠١٤م قد امتثلت للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، باستثناء المتطلبات 

التالية (غير إلزامية):

اإلفصاح البيان رقم

عقد تأسيس الشركة لم يحدد استخدام التصويت التراكمي ،

 في حين يتم انتخاب أعضاء مجلس ا	دارة

عند التصويت في الجمعية العامة لترشيح أعضاء مجلس ا	دارة ، 

ينبغي أن تطبق طريقة التصويت التراكمي

المادة (٦)

الفقرة (ب)

تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م:

إحصائية لتملك أسهم الشركة

األسهم المساهمين
البيان رقم

النسبة العدد النسبة العدد

٪٠٫٠١ ٥,٦٣٨ ٪١٠٫١٠ ١,٣٣٤ أقل من ٢٠ سهم .١

٪٠٫١١ ٧٤,٣٤٩ ٪١٠٫٩٢ ١,٤٤٢ من ٢٠ إلى ٩٩ سهم .٢

٪١٫٣٦ ٩٢٢,٨٥٥ ٪٢٩٫٩٢ ٣,٩٥١ من ١٠٠ إلى ٤٩٩ سهم .٣

٪١٫٧٢ ١,١٦٦,٣٧١ ٪١٣٫٤٧ ١,٧٧٩ من ٥٠٠ إلى ٩٩٩ سهم .٤

٪٢٢٫٦٣ ١٥,٣٨٦,٨٠٦ ٪٣٢٫٦٦ ٤,٣١٣ من ١٠٠٠ إلى ١٩,٩٩٩ سهم  .٥

٪١٧٫٦٩ ١٢,٠٣١,٥١١ ٪٢٫٣٠ ٣٠٤ من ٢٠,٠٠٠ إلى ٩٩,٩٩٩ سهم .٦

٪٢٦٫٠٣ ١٧,٦٩٨,٦٠١ ٪٠٫٥٦ ٧٤ من ١٠٠,٠٠٠ إلى ٩٩٩,٩٩٩ سهم .٧

٪١٥٫٧٦ ١٠,٧١٩,٧٦٥ ٪٠٫٠٥ ٦ من ١,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٤,٩٩٩,٩٩٩ سهم .٨

٪١٤٫٧ ٩,٩٩٤,١٠٤ ٪٠٫٠١ ١ أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم .٩

٪١٠٠٫٠٠ ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ٪١٠٠٫٠٠ ١٣,٢٠٤ المجموع

النسبة عدد األسهم المملوكة العدد فئات المساهمين رقم

٪٧٢٫٩٢ ٤٩,٥٨٨,٦٩٣ ١٣,١٦٧ أفراد .١

٪٢٠٫٥٤ ١٣,٩٦٥,٩٤٠ ٢١ شركات .٢

٪٦٫٥٤ ٤,٤٤٥,٣٦٧ ١٦ صناديق إستثمارية .٣

٪ ١٠٠٫٠٠ ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,٢٠٤ المجموع

فئات المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م:
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التوقعات والخطط لعام ٢٠١٥م

2121

التوقعات
 المستقبلية 

لقد أكملت مجموعة شركات سيسكو تقريبw معظم مشاريع التوسعة التي أجريت على مدى السنوات العديدة الماضية.  ويصب جل تركيزها في الفترة الحالية 

إلى تعزيز ا%داء التشغيلي وتحسين العملية ا	نتاجية للوصول إلى أعلى المستويات المتوقعة.

وقد اوصى مجلس إدارة شركة سيسكو للجمعية العمومية بتوزيع أرباح للمساهمين %ول مرة في تاريخ الشركة ، للموافقة عليه في اجتماع الجمعية القادم.  

وتسعى الشركة بجدية على الحفاظ على ا%رباح المستدامة لتواصل توزيع االرباح في السنوات القادمة مع تحقيق التوازن العادل في التدفقات النقدية وا	يفاء 

بمتطلبات النمو والتوسعات المستقبلية.

واستجابة لضرورة النمو المستمر والمحافظة على مكانة الشركة التنافسية في االسواق ، فقد قامت مجموعة شركات سيسكو بوضع 

الخطط التالية:

تسعى شركة تصدير 	مكانية تكرار نجاحها في إدارة وتشغيل منطقة إعادة التصدير في ميناء جده ا	سالمي من خالل تطوير وإنشاء مركز   

لوجيستي متكامل خارج منطقة الميناء في مواقع أخرى.
.١

بادرت شركة محطة بوابة البحر ا%حمر مع السلطات الحكومية لتعزيز قدرات ميناء جدة ا	سالمي وزيادة طاقتها االستيعابية للتعامل بشكل أكبر مع  

السفن العمالقة ، وتدرس حاليw بعض المقترحات التوسعية.
.٢

حيث أن عقد إيجار محطة الوقود بالرياض والذي تديره شركة إسناد قد شارف على االنتهاء ، فقد بدأت شركة إسناد فعليw بدراسة عدة مشاريع   

توسعية بديلة %عمالها حتى تحافظ على تنويع منتجاتها وخدماتها ، وهناك مشاريع محددة وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتقييم.
.٣

قامت شركة كنداسة بزيادة حجم مبيعاتها من خالل التوسع في محطة تحلية المياه عن طريق إضافة قدرة انتاجية بلغت ١٥,٠٠٠ م٣ خالل العام   

الماضي ، ومن المتوقع أن المحطة سوف تصل إلى قدرتها التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام ، با	ضافة إلى القيام بأعمال توسعية في محطة  

التعبئة في منطقة الخمرة لتوسيع نطاق خدماتها %كبر عدد ممكن من العمالء.  كما تقوم الشركة بدراسة عدة مشاريع توسعية أخرى تشمل إنشاء  

وتطوير محطات تحلية مياه في مواقع أخرى.

.٤

ومن المتوقع أن تتحسن النتائج بشكل عام في معظم الشركات ولكن قد يقابل هذه النتائج ا	يجابية نفقات أولية إضافية الزمة للقيام بالمشاريع التوسعية 

المطروحة قيد الدراسة ، بالذات تلك الخاصة بشركة تصدير حيث وصلت الدراسات إلى مراحلها النهائية ، وبالتالي فإن الشركة  تتوقع أن نتائج عام ٢٠١٥م ستكون 

.bعلى نفس مستوى نتائج عام ٢٠١٤م ، بإذن ا

كما عين المجلس أيضw مستشار| إداريw رائد| 	ستعراض وتقييم التوجه ا	ستراتيجي للشركة وشركاتها التابعة من أجل تشكيل هيكل إدارة أفضل لتطوير 

استثماراتها وتحسين عوائد مساهميها.
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جدول االعمال المقترح الجتماع الجمعية
 العمومية الثالثة والعشرين

توضح القائمة التالية الجدول المقترح %عمال اجتماع الجمعية العمومية رقم (٢٣) للمساهمين لعام ٢٠١٤م ، الذي سيعقد بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة ، 

وسيتم االبالغ عن تاريخ ومكان االجتماع لعموم المساهمين من خالل موقع تداول والوسائل ا	عالمية ا%خرى حسب ا%نظمة المتبعة:

جدول أعمال الجمعية العادية الثالثة والعشرون :

جدول السنة المالية ٢٠١٥م

الموافقة على تقرير مجلس ا	دارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م. .١

المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها. .٢

اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد 

أتعابه.
.٣

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس ا	دارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م. .٤

الموافقة على توصية مجلس ا	دارة بشان تـوزيع ا%رباح عن العام ٢٠١٤م بواقع خمسون (٥٠) هللة لكل سهم بنسبة ٥٪ من القيمة االسمية للسهم 

وأحقية ا%رباح للمساهمين المقيدين بسجــل الشركة في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون.
.٥

الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس ا	دارة عن السنة المالية ٢٠١٤م بمبلغ ١٫٤ مليون ريال سعودي (أي ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو). .٦

. wالموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و االستثمار بمبلغ ٧٥٠ ألف ريـال سنوي .٧

المصادقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة والعقود التي تم تنفيذها خالل ٢٠١٤م وتجديدها للسنة القادمة على النحو 

التالي:

أ- الموافقة على التعامالت التي تمت خالل العام ٢٠١٤م بين شركة محطة بوابة البحر ا%حمر والشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركات 

تابعة لشركة سيسكو) مع شركة زينل للصناعات التي تملك حصة قدرها ١٤٪ من رأسمال شركة سيسكو (علمw بأن أ. محمد احمد زينل أحد مالك 

شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) و بقيمة قدرها ٢,٠٨٠ الف ريال وهي عبارة عن 

نفقات محملة فعلية والترخيص بتجديد العملية للعام القادم ٢٠١٥م.

ب- الموافقة على التعامالت التي تمت خالل العام ٢٠١٤م بين شركة محطة بوابة البحر ا%حمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) و شركة كرم فيدكس 

(شركة تابعة لشركة زينل للصناعات) علمw أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤٪ من رأسمال شركة سيسكو ( أ. محمد احمد زينل أحد مالك 

شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) ، وذلك بقيمة قدرها ١٠,٦٤٦ الف ريال وهي عبارة 

عن نفقات إدارة سكن العمال و خدمات التموين والموافقة على الترخيص بتجديد العملية للعام القادم ٢٠١٥م.

ج- الموافقة على التعامالت التي تمت خالل العام ٢٠١٤م بين شركة محطة بوابة البحر ا%حمر (شركة تابعة لشركة سيسكو) و شركة آيكوم العربية 

(شركة تابعة لشركة زينل للصناعات) علمw ان شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها ١٤٪ من رأسمال شركة سيسكو ( أ. محمد احمد زينل أحد 

مالك شركة زينل للصناعات وأحد أعضاء مجلس المديرين والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة سيسكو) وذلك بقيمة ٩٧ الف ريال وهي عبارة عن 

نفقات محملة فعلية والترخيص بتجديد العملية للعام القادم ٢٠١٥م.

.٨

@  تم احتساب المكافئة المقترحة وفقw للقرار الوزاري رقم ١٠٧١ الذي صدر في عام ١٤١٢هـ ، بتحديد سقف ٢٠٠٫٠٠٠ ريال لكل عضو من أعضاء المجلس.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

 ٢٠١٤م
أبريل ٢٠

٢٠١٥
اجتماع الجمعية العمومية العادية

أبريل٢٠

٢٠١٥
استحقاق توزيعات ا%رباح

مايـو ٢٠

٢٠١٥
دفع توزيعات ا%رباح

أبريل٢١

٢٠١٥
الربع األول

يوليو ٢٦

٢٠١٥
الربع الثاني

اكتوبر ٢١

٢٠١٥
الربع الثالث

اعالن النتائج المالية لشركة سيسكو للعام 

 ٢٠١٥م

يناير ٢١

٢٠١٦
الربع الرابع

٢٠١٦م

-  هذه التواريخ تعتبر مبدئية وتخضع لموافقة وزارة التجارة والصناعة ، 

وسيتم ا	عالن عنها رسميw في حينه.

-  هذه التواريخ تقريبية وقابلة للتغيير دون إشعار.
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 القوائم
 المالية

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 (شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية الموحدة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

مع

تقرير مراجعي الحسابات



21٦٧ ٦٦

٢٠١٣م ٢٠١٤م إيضاح

الموجودات 
الموجودات المتداولة: 

٢٠٩,٤١٨,١٦٦ ٢٧٣,٤٣٨,٥٠٠ ٤ نقد وما في حكمه

١٠٢,٦٤٠,٣٢٨ ١٠١,٣٠٣,٩١١ ٥ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

١٨,٩٥٩,٠٨٤ ٢٧,٤٩٥,٧١٦ ٦ مخزون

٣٣١,٠١٧,٥٧٨ ٤٠٢,٢٣٨,١٢٧ إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

٨٧,٩٨٤,٢٩٦ ١٠٧,٧٦٥,٨٦٢ ٧ إستثمارات 

٦٠٦,٧٥٥,٧١٦ ٦٣٣,٩٢١,٦٣٣ ٨ ممتلكات، آالت ومعدات

١,٤٩١,٧١٦,٧٤٦ ١,٤٢٨,٧٤٩,٣٦٧ ٩ موجودات غير ملموسة ـ مشروع الرصيف البحري

٨,٧٧٦,٧٦٠ ٨,٧٧٦,٧٦٠ ١٠ شهرة

٢,١٩٥,٢٣٣,٥١٨ ٢,١٧٩,٢١٣,٦٢٢
٦٢٠,٤٢٦ - ١١ موجودات محتفظ بها لغرض البيع

٢,١٩٥,٨٥٣,٩٤٤ ٢,١٧٩,٢١٣,٦٢٢ إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢,٥٢٦,٨٧١,٥٢٢ ٢,٥٨١,٤٥١,٧٤٩ إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات المتداولة:

١١٤,٩٧٢,٧١٣ ١٣٣,٥٢٦,٦٠٠ ١٢ ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

١٠٢,٥٦٦,٥٩٧ ١٠٩,٧٩٤,٨٤٢ ١٣ الجزء المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت بنكية

٢١٧,٥٣٩,٣١٠ ٢٤٣,٣٢١,٤٤٢ إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة:
١,٠٣٨,٥٥٦,٦٨٤ ٩٤٦,١٥٩,٨٨١ ١٣ الجزء غير المتداول من قروض طويلة ا%جل وتسهيالت بنكية

٣٠,٧٨٦,١٨٨ ٣٧,٣٧٩,١٠٣ ١٤ إلتزامات أخرى طويلة ا%جل

١٣,٧٥٥,٩٤٠ ١٧,٩٣٦,٢٥٥ ١٥ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٦,٤٠٧,٦٨٠ ٦,٧٨٧,٩٩٠ ١٦ أدوات مالية مشتقة

١,٠٨٩,٥٠٦,٤٩٢ ١,٠٠٨,٢٦٣,٢٢٩
١٢٠,٩٨٠ - ١١ مطلوبات محتفظ بها لغرض البيع

١,٠٨٩,٦٢٧,٤٧٢ ١,٠٠٨,٢٦٣,٢٢٩ إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١,٣٠٧,١٦٦,٧٨٢ ١,٢٥١,٥٨٤,٦٧١ إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية: 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٧ رأس المال

٣٦,٤٠٩,٠٦٣ ٣٦,٤٠٩,٠٦٣ عالوة إصدار 

١٣,٦٩٠,٨٥٣ ٢١,٤٩٨,٥٩٩ ١٨ إحتياطي نظامي

٦,٨٣٥,٨٨٣ ١٠,٧٣٩,٧٥٦ ١٩ إحتياطي خاص

٧٣٠٫٠٦٢ ٩٫٣٤٤٫٥٧١ إحتياطيات أخرى

٨٨,٧٣٩,٧٣٧ ١٥٥,١٠٥,٥٧٧ أرباح مبقاة

٨٢٦,٤٠٥,٥٩٨ ٩١٣,٠٩٧,٥٦٦ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
٣٩٣,٢٩٩,١٤٢ ٤١٦,٧٦٩,٥١٢ حقوق الملكية غير المسيطرة

١,٢١٩,٧٠٤,٧٤٠ ١,٣٢٩,٨٦٧,٠٧٨ إجمالي حقوق الملكية

٢,٥٢٦,٨٧١,٥٢٢ ٢,٥٨١,٤٥١,٧٤٩ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (ريال سعودي)

تعتبر ا	يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ جزء| ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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٢٠١٣م ٢٠١٤م إيضاح

األنشطة التشغيلية

١٠٤,٥٧٨,١٣١ ١٣١,٣٦٧,٦٥١ صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

تسويات لـ:

١٠٥,٧٩٣,٩٨٨ ١٠٩,٦١٣,٦٦٨ ٨-٤، ٩ ج إستهالك وإطفاء

٣,٩٣٢,٠٨٧ ٥,٢٥١,١٦٧ ١٥ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١,٤١٧,٠٨٨ ٩٨,٠٠٥ ٢٦ خسائر إستبعاد ممتلكات، آالت ومعدات

١,٢٥٤,٨٨٢ ٣٠٤,٥٠٢ ٧-٢ الحصة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، بالصافي

٩,٣٥٩,٦٤٦ ٥,٧٥٥,٦١٩ مخصص خسائر إنخفاض القيمة

٩,٠١٩,٣٢١ ١٠,٠٩٧,٢٨٩ مخصص تكلفة إستبدال موجودات

٩٦٣,٨٦٦ ٨٨٧,٠١١ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٧٩٣,٢٨٠ - خسائر إنخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع

(١,٤٨٥,٥٢٠) (١٦٩,١٧٣) خسائر عمليات متوقفة

٣٧,٤٦٣,٥١٦ ٣٦٫٥٣٢٫٠٦٣ أعباء تمويلية

٢٧٣,٠٩٠,٢٨٥ ٢٩٩٫٧٣٧٫٨٠٢

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(٣,٥٤٦,٢٣٥) ٤٤٩,٤٠٦ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

(٤,٠٤٧,٠٥١) (٨,٥٣٦,٦٣٢) مخزون

(٨,١٧٦,٠٥٨) ١٨,٥٥٣,٨٨٧ ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

٢٥٧,٣٢٠,٩٤١ ٣١٠٫٢٠٤٫٤٦٣ النقد المتوفر من ا%نشطة التشغيلية

(١,٣٧٠,٤٨٠) (١,٠٧٠,٨٥٢) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

(٣٧,٤٦٣,٥١٦) (٣٠,٩٧٥,٢٠٤) ١٥ أعباء تمويلية مدفوعة

(٤,٤٥٧,٦٢٧) (١٤٫٢١٧٫١٩٧) زكاة وضريبة دخل مدفوعة

٢١٤,٠٢٩,٣١٨ ٢٦٣,٩٤١,٢١٠ صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

(٢١,٦٤٧,٣١١) (١١,٢٥٠,٠٠٠) ٧-٢ استثمارات في شركات زميلة

- ٤٩٩,٤٤٦ ١١ صافي الحركة في الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها لغرض البيع

(٩١,٥١٠,٥٥١) (٧٩,٢٦٦,١٩٨) ٨ إضافات لممتلكات، آالت ومعدات 

٢,١٤١,٣٠٧ ٦٩٤,٣٣٣ متحصالت من استبعاد ممتلكات، آالت ومعدات

(١١١,٠١٦,٥٥٥) (٨٩,٣٢٢,٤١٩) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

(٤٥,٢٦٧,٥٥٥) (٨٥,١٦٨,٥٥٨) صافي التغير في قروض وتسهيالت بنكية

(٤,٦٠٥,٢٣٠) (٣,٥٠٤,٣٧٤) صافي التغير في ا	لتزامات طويلة ا%جل ا%خرى

(٦,٧٧٣,١٧٧) (٢١,٩٢٥,٥٢٥) صافي الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة

(٥٦,٦٤٥,٩٦٢) (١١٠,٥٩٨,٤٥٧) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

٤٦,٣٦٦,٨٠١ ٦٤,٠٢٠,٣٣٤ صافي التغير في النقد وما في حكمه

١٦٣,٠٥١,٣٦٥ ٢٠٩,٤١٨,١٦٦ النقد وما في حكمه في بداية السنة

٢٠٩,٤١٨,١٦٦ ٢٧٣,٤٣٨,٥٠٠ ٤ النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معلومات اضافية غير النقدية:

٧٫٢٢٤٫٠٢١ (٣٨٠,٣١٠) ١٦ التغير في القيمة العادلة لمشتقات ا%دوات المالية 

- ٨,٨٣٦,٠٦٨ ٧ التغير في القيمة العادلة ل?ستثمارات المتاحة للبيع

٢٠١٣م ٢٠١٤م إيضاح

العمليات المستمرة:

٥٢٠,٠٢٣,٩٢١ ٥٧٨,٠٥٤,١٠٧ ٢٢ ا	يرادات 

(٢٦٠,٤٠٠,٢٣٢) (٢٩١,٣٣٥,٦٤٩) ٢٣ تكلفة ا	يرادات

٢٥٩,٦٢٣,٦٨٩ ٢٨٦,٧١٨,٤٥٨ مجمل الربح

(١٢,٤٤٣,٠٠٦) (١٤,٣٠٤,٧٢٣) ٢٤ مصروفات بيع وتوزيع

(١٠٣٫٧٩١٫٠٧١) (١١٢,١٥٤,٢١٦) ٢٥ مصروفات عمومية وإدارية 

١٤٣٫٣٨٩٫٦١٢ ١٦٠,٢٥٩,٥١٩ الربح الشتغيلي

(١,٢٥٤,٨٨٢) (٣٠٤,٥٠٢) ٧-٢ حصة الشركة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية، بالصافي

(٩٣٫٠٨٣) ٧,٩٤٤,٦٩٧ ٢٦ إيرادات أخرى / (مصروفات)، بالصافي

(٣٧,٤٦٣,٥١٦) (٣٦,٥٣٢,٠٦٣) أعباء تمويلية

١٠٤,٥٧٨,١٣١ ١٣١,٣٦٧,٦٥١ صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

العمليات المتوقفة:

(١,٤٨٥,٥٢٠) (١٦٩,١٧٣) ١١ صافي خسارة السنة من العمليات المتوقفة

١٠٣,٠٩٢,٦١١ ١٣١,١٩٨,٤٧٨ صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

(٦,٤٦٥,٢٢٧) (٧,٥٦٦,٣٧٣) ٢٧ الزكاة 

٩٦,٦٢٧,٣٨٤ ١٢٣,٦٣٢,١٠٥ صافي الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

(٤٠,٥٨٧,٥٦٠) (٤٥,٥٥٤,٦٤٦) الدخل العائد لحقوق الملكية غير المسيطرة

٥٦,٠٣٩,٨٢٤ ٧٨,٠٧٧,٤٥٩ صافي الدخل للسنة

٢٫١٠ ٢٫٣٦ ٢٨ (أ) ربحية السهم من الربح من التشغيل

٠٫٨٢ ١٫١٥ ٢٨ (ب) ربحية السهم من صافي الدخل للسنة

قائمة الدخل الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (ريال سعودي)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (ريال سعودي)

تعتبر ا	يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ جزء| ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر ا	يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ جزء| ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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إحتياطيات أخرىإحتياطيات أخرى

إجمالي حقوق

الملكية

حقوق الملكية 

غير المسيطرة
اإلجمالي أرباح مبقاة

أرباح غير محققة 

من استثمارات 

متاحة للبيع

إحتياطي التحوط 

مقابل تقلبات 

التدفقات 

النقدية

أثر تخفيض نسبة 

الملكية في

شركة تابعة

(إيضاح ٢٠)

احتياطي خاص احتياطي نظامي عالوة إصدار رأس الـمــــال

١,٢١٩,٧٠٤,٧٤٠ ٣٩٣,٢٩٩,١٤٢ ٨٢٦,٤٠٥,٥٩٨ ٨٨,٧٣٩,٧٣٧ - (٣,٩٢٣,١٥٦) ٤,٦٥٣,٢١٨ ٦,٨٣٥,٨٨٣ ١٣,٦٩٠,٨٥٣ ٣٦,٤٠٩,٠٦٣ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤م

١٢٣,٦٣٢,١٠٥ ٤٥,٥٥٤,٦٤٦ ٧٨,٠٧٧,٤٥٩ ٧٨,٠٧٧,٤٥٩ - - - - - - - صافي الدخل

- - - (١١,٧١١,٦١٩) - - - ٣,٩٠٣,٨٧٣ ٧,٨٠٧,٧٤٦ - - المحول إلى االحتياطيات

(٢١,٩٢٥,٥٢٥) (٢١,٩٢٥,٥٢٥) - - - - - - - - -
صافي الحركة في حقوق الملكية 

غير المسيطرة

٨,٨٣٦,٠٦٨ - ٨,٨٣٦,٠٦٨ - ٨,٨٣٦,٠٦٨ - - - - - -
التغير في القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة للبيع

(٣٨٠,٣١٠) (١٥٨,٧٥١) (٢٢١,٥٥٩) - - (٢٢١,٥٥٩) - - - - -
التغير في القيمة العادلة 

لمشتقات ا%دوات المالية

١,٣٢٩,٨٦٧,٠٧٨ ٤١٦,٧٦٩,٥١٢ ٩١٣,٠٩٧,٥٦٦ ١٥٥,١٠٥,٥٧٧ ٨,٨٣٦,٠٦٨ (٤,١٤٤,٧١٥) ٤,٦٥٣,٢١٨ ١٠,٧٣٩,٧٥٦ ٢١,٤٩٨,٥٩٩ ٣٦,٤٠٩,٠٦٣ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م 

١,١٢٢,٨٨٦,٩٢٠ ٣٥٦,٧٠٠,٩٩٣ ٧٦٦,١٨٥,٩٢٧ ٤١,١٠٥,٨٨٦ - (٨,١٠٣,٠٠٣) ٤,٦٥٣,٢١٨ ٤,٠٣٣,٨٩٢ ٨,٠٨٦,٨٧١ ٣٦,٤٠٩,٠٦٣ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣م 

٩٦,٦٢٧,٣٨٤ ٤٠,٥٨٧,٥٦٠ ٥٦,٠٣٩,٨٢٤ ٥٦,٠٣٩,٨٢٤ - - - - - - - صافي الدخل 

- - - (٨,٤٠٥,٩٧٣) - - - ٢,٨٠١,٩٩١ ٥,٦٠٣,٩٨٢ - - المحول إلى االحتياطيات

(٦,٧٧٣,١٧٧) (٦,٧٧٣,١٧٧) - - - - - - - - -
صافي الحركة في حقوق الملكية 

غير المسيطرة

٦,٩٦٣,٦١٣ ٢,٧٨٣,٧٦٦ ٤,١٧٩,٨٤٧ - - ٤,١٧٩,٨٤٧ - - - - -
التغير في القيمة العادلة 

لمشتقات ا%دوات المالية

١,٢١٩,٧٠٤,٧٤٠ ٣٩٣,٢٩٩,١٤٢ ٨٢٦,٤٠٥,٥٩٨ ٨٨,٧٣٩,٧٣٧ - (٣,٩٢٣,١٥٦) ٤,٦٥٣,٢١٨ ٦,٨٣٥,٨٨٣ ١٣,٦٩٠,٨٥٣ ٣٦,٤٠٩,٠٦٣ ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (ريال سعودي)

تعتبر ا	يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٤ جزء|                        ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

  للمساهمين في الشركة ا%محقوق الملكية العائدة
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية («الشركة» أو «الشركة ا%م» أو «سيسكو») هي شركة مساهمة سعودية تأسست وفقw لنظام الشركات السعودي بموجب 

قرار وزارة التجارة رقم ٢٢٣ بتاريخ ٧ ربيع ا%ول ١٤٠٩هـ الموافق (١٨ أكتوبر ١٩٨٨م) والشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢ بتاريخ ١٠ ربيع الثاني 

١٤٠٩هـ (الموافق ٢٠ نوفمبر ١٩٨٨م). إن هدف الشركة الرئيسي هو إستثمار وإدارة الشركات التابعة با	ضافة إلى القيام بأعمال الصيانة والتشغيل وا	دارة للمصانع 

والمرافق الصناعية، وإنشاء المباني السكنية وكافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات ا	عاشة، وإقامة المستشفيات 

والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية وتسويق منتجات المصانع محليw وعالميw وتقديم خدمات وا	شتراك في 

تأسيس الشركات. يقع المكتب الرئيسي للشركة في:

المركز السعودي لkعمال

ص.ب.  ١٤٢٢١

 جدة ٢١٤٢٤

المملكة العربية السعودية.

المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقw لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونيين.

عملة النشاط والعرض

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يمثل عملة نشاط المجموعة. 

٢      أسس اإلعداد

١       الشركة وأنشطتها الرئيسية

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة، موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة وشركاتها التابعة التالية

(ويشار إليها مجتمعة بـ»المجموعة»):

األنشطة الرئيسة
نسبة الملكية

الفاعلة
بلد التأسيس الشركة

٢٠١٣م ٢٠١٤م

إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة التصدير المقام 

على ا%رض المستأجرة من ميناء جدة ا	سالمي.
٪٧٦ ٪٧٦ المملكة العربية  السعودية

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 

المحدودة (تصدير) 

محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها. ٪٦٠ ٪٦٠ المملكة العربية  السعودية شركة كنداسة لخدمات المياه المحدودة

تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء وتشغيل 

المطاعم ومراكز التموين والمراكز الترفيهية وإقامة 

محطات الوقود وورش خدمات وصيانة السيارات 

وشراء ا%راضي 	قامة المباني عليها واستثمارها 

بالبيع أو ا	يجار.

٪٩٩٫٢٨ ٪٩٩٫٢٨ المملكة العربية  السعودية
شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة 

(إسناد)

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات 

وكذلك أعمال الحفر والردم.
٪٦٠٫٦ ٪٦٠٫٦ المملكة العربية  السعودية

شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة 

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات 

وكذلك أعمال الحفر والردم.
٪٦٠٫٦ ٪٦٠٫٦ المملكة العربية  السعودية

شركة البحر ا%حمر لتطوير الموانئ - شركة 

مساهمة مقفلة 

أرقام المقارنة

بعض أرقام المقارنة قد تم إعادة تصنيفها لتتوافق مع طريقة عرض الفترة الحالية. 

أسس القياس

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، بإستثناء ا	ستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات ا%دوات المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة، 

بإستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم ا	ستمرارية. 

إستخدام التقديرات واألحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من ا	دارة إستخدام ا%حكام والتقديرات وا	فتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة 

للموجودات والمطلوبات وا	يرادات والمصروفات. النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات وا	فتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهارها في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي 

تتأثر بها. 

فيما يلي البنود الهامة التي تتطلب أحكام وتقديرات ا	دارة:

إنخفاض قيمة الذمم المدينة 

يتم تقدير المبالغ غير القابلة للتحصيل من الذمم المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم 

على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص با%خذ باالعتبار طول المدة الزمنية 

وفقw لمعدالت االسترداد السابقة.

مخصص مخزون بطيء الحركة

تقوم المجموعة بتكوين مخصص %صناف المخزون بطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون على أكثر ا%دلة موثوقية في وقت 

استخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في ا%سعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر 

الذي يؤكد أن ظروف هذه ا%حداث قائمة كما في نهاية السنة. 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تقدر ا	دارة العمر ا	نتاجي للممتلكات، ا�الت والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد ا%خذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر 

المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات. وتقوم ا	دارة بمراجعة القيمة المتبقية وا%عمار ا	نتاجية سنويw ويتم تعديل التغير في مصروفات ا	هالك (إن وجدت) في 

الفترات الحالية والمستقبلية.

اإلنخفاض في قيمة الممتلكات، اآلالت والمعدات

تتم مراجعة الممتلكات، ا�الت والمعدات، لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير ا%حداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة ل?سترداد 

بشكل جزئي أو كلي. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن ا	نخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لهذه الموجودات القيمة القابلة 

ل?سترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي صافي سعر بيع ا%صل أو قيمة ا%صل عند ا	ستخدام، أيهما أكبر. إن صافي سعر البيع هو السعر المتحصل عليه 

من بيع أصل ما على أسس تجارية، بينما القيمة عند ا	ستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية المتوقعة أن تنتج من ا	ستخدام 

المستمر لkصل ومن إستبعاده في نهاية عمره ا	نتاجي. 

االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تمارس المجموعة الحكم لتحديد االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع وكذلك في موجوداتها ذات العالقة. يتضمن هذا الحكم تقييم ا%دلة الموضوعية 

التي قد تسبب انخفاضw غير مؤقت في قيمة االستثمارات. أي انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة يقل عن تكلفته يعتبر دليًال موضوعيw لالنخفاض. 

إن تحديد ما هو «جوهري» أو «لفترة الطويلة» يتطلب حكم. كما ترى ا	دارة أن فحص االنخفاض في القيمة سيكون مالئمw عند وجود دليل على التدهور في الحالة 

المالية ل?ستثمار، أداء القطاع والصناعة، التغيرات في التقنية والتدفقات التشغيلية والتمويلية. بمجرد ا	عتراف بخسائر إنخفاض القيمة ال يتم عكسها (ردها).

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (ريال سعودي)
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اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن ا	نخفاض في القيمة، والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة ل?سترداد. إن القيمة القابلة ل?سترداد هي القيمة العادلة 

بعد خصم مصروفات البيع أو قيمة ا%صل عند ا	ستخدام، أيهما أكبر. لغرض تقييم ا	نخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها 

بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة (وحدات توليد للنقد). وإن خسارة االنخفاض في القيمة ال يتم ردها متى ما تم تسجيلها.

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير أو أكثر تكرار| عند وجود حدث أو تغير في الظروف، بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر| على إحتمال إنخفاض قيمة أصل (متضمنة 

أصول مصنفة كأصول محتفظ بها للبيع) معين. في حالة وجود مثل هذا الدليل، أو عند طلب اختبار انخفاض القيمة السنوي لkصل، تقوم المجموعة بتقدير 

قيمة ا%صل القابلة لالسترداد. قيمة ا%صل القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لkصل أو وحدة توليد النقد ناقصw تكاليف البيع أو قيمته عند االستخدام والتي 

تحدد لكل أصل بصورة مستقلة، أيهما أكبر، ما لم يكن ا%صل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لkصول ا%خرى أو مجموعة من 

ا%صول. عند ما تزيد القيمة الدفترية لkصل أو وحدة توليد النقد عن قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر ا%صل أن قيمته قد إنخفضت ويتم تخفيض قيمته إلى القيمة 

القابلة ل?سترداد. عند تقدير القيمة عند االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة 

يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة في ا%صل. في حالة تحديد القيمة العادلة ناقصw تكاليف البيع، يتم ا	ستناد إلى مصادر 

مالئمة مثل معامالت السوق المعلنة وفي حالة عدم توفرها يتم إستخدام أسعار تقديرية لkصول المثيلة وفي حالة عدم توفرها يتم إستخدام طريقة خصم 

التدفقات النقدية المستقبلية.

مخصص تكلفة إستبدال المعدات

يتم تقييم مخصص تكلفة إستبدال المعدات على أساس دوري وذلك بناًء على ترتيبات البناء والتشغيل ونقل الملكية ويتم خصمها في التاريخ الذي يعكس 

شروط ا	لتزام.

مفهوم اإلستمرارية

قامت إدارة الشركة بتقييم قدرتها على ا	ستمرار وفقw لمفهوم ا	ستمرارية، ولديها القناعة أن لدى الشركة الموارد الكافية 	ستمرارها في ا%عمال في المستقبل 

القريب. إضافة لذلك، فإن ا	دارة ليس لديها أي شكوك جوهرية في قدرة الشركة على ا	ستمرار وبالتالي، يستمر إعداد القوائم المالية وفقw لمفهوم ا	ستمرارية.

٣      السياسات المحاسبية الهامة

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة والتي تم تطبيقها بثبات بواسطة المجموعة عند إعداد هذه القوائم الموحدة:

أسس توحيد القوائم المالية

إن هذه القوائم المالية الموحدة تشمل القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين با	يضاح رقم ١. يتم إثبات ا	ستثمار في الشركة الزميلة بطريقة 

حقوق الملكية.

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي منشآت تتم السيطرة عليها من قبل المجموعة. توجد السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية 

والتشغيلية للمنشاة للحصول على منافع من أنشطتها. لتقييم السيطرة يتم ا%خذ في ا	عتبار حقوق التصويت المحتملة التي تتم ممارستها حاليw. القوائم 

المالية للشركات التابعة التي يتم إعدادها عن نفس الفترة المالية للشركة ا%م وبإستخدام سياسات محاسبية ثابتة، يتم توحيدها في القوائم المالية الموحدة 

من تاريخ السيطرة حتى تاريخ توقفها.

كافة ا%رصدة الداخلية للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين الشركة ا%م وشركاتها التابعة والمعامالت بين الشركات التابعة وبعضها البعض، 

يتم إستبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة. أية أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة من معامالت داخلية في المجموعة يتم إستبعادها عند توحيد القوائم 

المالية.

حقوق الملكية غير المسيطرة

تطبق المجموعة سياسة إعتبار المعامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة على أنها أطراف خارج المجموعة. تدرج أرباح أو خسائر المجموعة الناتجة عن 

إستبعادات حقوق الملكية غير المسيطرة، إن وجدت، ضمن قائمة الدخل الموحدة، إذا تم فقد السيطرة. ينتج عن شراء حقوق الملكية غير المسيطرة شهرة، 

والتي تمثل الفرق ما بين المقابل المدفوع وقيمة الحصص المشتراة بالقيمة الدفترية من صافي أصول الشركات التابعة.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق وا%رصدة لدى البنوك والودائع قصيرة ا%جل عالية السيولة، إن وجدت والتي تكون فترة إستحقاقها ٣ أشهر أو 

أقل.

ذمم مدينة

يتم إظهار الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة ا%صلي بعد خصم المبلغ المخصص مقابل أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تجنيب مخصص تقديري مقابل الديون 

المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. يتم شطب الديون المعدومة عند تكبدها.

المخزون

يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أساس طريقة متوسط السعر المرجح 

وتتضمن المصروفات المتكبدة 	قتناء المخزون والتكاليف ا%خرى المتكبدة لتوصيل المخزون للموقع في حالته الراهنة. 

صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديرية ل?ستكمال ومصروفات البيع. يتم تكوين مخصص 

عندما يكون ذلك ضروريw لبنود المخزون التالفة وبطيئة الحركة.

االستثمار في شركات زميلة 

يتم إثبات استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة تأثير هام على أنشطتها 

المالية والتشغيلية، ولكن ال تخضع لسيطرتها حيث تمتلك المجموعة نسبة ملكية تتراوح بين ٢٠٪ و٥٠٪ من حقوق التصويت. يسجل االستثمار في الشركة 

الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة إضافة إلى تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة ناقصw أي انخفاض 

في قيمة االستثمارات بناء| على أحدث قوائم مالية في تاريخ إعداد القوائم المالية. تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج شركاتها الزميلة. وإذا 

كان هناك تغير تم تسجيله مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة فإن المجموعة تسجل حصتها من أي تغيرات وتفصح عن هذه التغيرات حسب ا%حوال في 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر الشركة الزميلة، حصتها في الشركة الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية 

الستثمار الشركة إلى الشيء (صفر) ويتم إيقاف تسجيل أي خسائر إضافية إلى المدى الذي تتحمل المجموعة بموجب التزام قانوني أو ضمني أو قامت بسداد 

مبالغ نيابة عن الشركة الزميلة.

يتم استبعاد أي أرباح أو خسائر غير محققة من المعامالت بين المجموعة وشركتها الزميلة في حدود حصة المجموعة في الشركة الزميلة. تعد القوائم المالية 

للشركات الزميلة لنفس الفترة المالية للشركة ا%م. وعند الضرورة يتم إجراء تعديالت لمطابقة السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

يسجل الدخل من توزيعات ا%رباح عند االستالم وتقيد على حساب االستثمار.

استثمارات متاحة للبيع

تصنف االستثمارات التي يتم شراؤها بغير نية االحتفاظ بها حتى تاريخ ا	ستحقاق أو %غراض المتاجرة على أنها استثمارات متاحة للبيع وتسجل مبدئيw بالقيمة 

العادلة با	ضافة إلى أية تكاليف معامالت مباشرة وتقاس الحقw بالقيمة العادلة. يتم إدراج ا%رباح أو الخسائر غير المحققة كبند مستقل في حقوق الملكية إلى 

أن يتم إستبعاد االستثمار أو أن يتم تحديد أن هناك انخفاض في قيمته. عند إستبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته فإن الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق 

إدراجها في حقوق الملكية تدرج في قائمة الدخل الموحدة للفترة.

يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في سوق مفتوح. إذا لم تكن القيمة العادلة متاحة فإن التكلفة تعتبر أكثر قياس موضوعي مالئم 

وموثوق للقيمة العادلة لمثل هذه االستثمارات.

  

يسجل الدخل من توزيعات ا%رباح عند ثبوت الحق في استالم تلك التوزيعات.
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ممتلكات، آالت ومعدات

ال يتم إحتساب استهالك لkرض المملوكة. تستهلك تكلفة التطوير لkراضي المملوكة والمباني المقامة على تلك ا%راضي على مدى العمر ا	نتاجي المقدر أو 

الفترة المتبقية من ا	يجار أيهما أقصر، تسجل الممتلكات، ا�الت والمعدات وممتلكات وآالت ومعدات مشروع الرصيف البحري بالتكلفة بعد خصم االستهالك 

المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يحتسب االستهالكات بطريقة القسط الثابت على مدى ا%عمار ا	نتاجية التقديرية للممتلكات، ا�الت والمعدات.

تتم رسملة أعباء التمويل على القروض المستخدمة 	نشاء الموجودات خالل الفترة الجوهرية المطلوبة 	ستكمال ا%صل وإعداده لغرض إستخدامه.

تحمل مصروفات الصيانة وا	صالح على قائمة الدخل الموحدة، أما التحسينات التي تزيد في قيمة الممتلكات وا�الت والمعدات أو تطيل أعمارها بصورة جوهرية 

فتتم رسملتها.

فيما يلي ا%عمار ا	نتاجية المقدرة للموجودات:

سنوات

لفترة ا	يجار أو من ١٠ - ٤٠ سنة، أيهما أقصر. مباني

لفترة ا	يجار أو من ١٠ - ٣٥ سنة تحسينات على مباني مستأجرة

 ٧ - ٢٥ معدات وآالت مصانع

  ٨ - ٢١ محطات تحلية المياه وتعبئة المياه وملحقاتها

 ٨ - ٢٥ معدات وآالت

 ٤ - ١٠ سيارات ورافعات شوكية

 ٢ - ١٠ أثاث وتركيبات

 ٢- ٧ حاسب آلي معدات

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 

تقاس ا%عمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا الخسائر الناتجة عن انخفاض في القيمة، إن وجدت. وال يتم استهالكها إلى أن يحين الوقت الذي تصبح 

الموجودات جاهزة لالستعمال المطلوب منها وتحويلها إلى الفئة المعنية تحت بند ممتلكات، آالت ومعدات.

الموجودات غير الملموسة ـ مشروع الرصيف البحري

حقوق امتياز الميناء

تتم عمليات المجموعة في محطة الميناء وفقw لترتيبات امتياز طويل ا%جل. أدرجت المجموعة حقوق امتياز الميناء الناشئة عن ترتيبات امتياز الخدمة التي يسيطر 

أو ينظم القطاع العام (المانح) الخدمات المقدمة وا%سعار المحملة ويسيطر كذلك على أي حصة متبقية هامة في البنية التحتية كالممتلكات والمعدات في حال 

وجود بنية تحتية للمانح أو إنشاء بنية تحتية أو تم شراؤها من قبل المجموعة كجزء من ترتيبات امتياز الخدمة.

اعتمدت المجموعة ا	رشادات الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية المنصوص عليها في التفسير رقم ١٢-ترتيبات امتياز الخدمة الصادر عن لجنة التفسيرات 

بمجلس المعايير الدولية، 	حتساب التكاليف المتكبدة 	نشاء محطة الحاويات (حقوق امتياز الميناء) نظر| لعدم وجود توجيه متعلق بهذا الشأن في المعايير 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ووفقw للتفسير رقم ١٢ الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية فإن التكاليف المتكبدة 

بموجب ترتيبات إمتياز الخدمة يتم إثباتها كأصل غير ملموس.

تتضمن حقوق امتياز الميناء جميع التكاليف المتكبدة على إنشاء محطة الحاويات. تم إثبات حقوق إمتياز الميناء بالتكلفة ناقصw إطفاء التكلفة، والذي يتم على 

مدى العمر ا	نتاجي لkصل من تاريخ بدء العمليات التشغيلية وخسارة ا	نخفاض في القيمة، إن وجدت.

حق استخدام ا%رض 

يقاس حق استخدام ا%رض عند ا	ثبات ا%ولي بالتكلفة. وبعد ا	ثبات ا%ولي يدرج حق استخدام ا%رض بالتكلفة ناقصw أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة 

عن االنخفاض في القيمة. يتم إطفاء حق استخدام ا%رض على مدى فترة ا	متياز بطريقة القسط الثابت.

الشهرة

تتمثل الشهرة في زيادة تكلفة ا	ستثمار عن حصة الشركة في صافي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات وا	لتزامات المحتملة للشركة المستثمر بها في 

تاريخ الشراء. يتم إثبات الشهرة الحقw بالتكلفة بعد خصم أية خسائر متراكمة ناتجة عن إنخفاض القيمة. ويتم تقييم قيمة الشهرة سنويw لتحديد ما إذا كان 

هناك مؤشر موضوعي على هبوط في قيمة الشهرة إال إذا ما كان هناك حدث أو تغير في الظروف خالل السنة يشير إلى هبوط القيمة الدفترية والذي يتطلب 

تقييم الشهرة خالل السنة. تتضمن الشهرة كًال من حصة الشركة وحصة حقوق الملكية غير المسيطرة.

%غراض إختبار إنخفاض القيمة يتم تحديد الشهرة لكل شركة تابعة على حده حيث تعتبر تلك الشركة التابعة وحدة مستقلة 	نتاج السيولة.  

يتم تحديد إنخفاض القيمة من خالل مراجعة المبالغ الممكن تحقيقها من وحدة توليد النقد (الشركة التابعة) والتي تجعلها تكتسب الشهرة، عندما تكون 

القيمة القابلة للتحقق للشركة التابعة أقل من القيمة الدفترية يتم إثبات خسارة ا	نخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.

المصروفات المؤجلة

تتكون المصروفات المؤجلة بشكل أساسي من مصروفات ما قبل التأسيس وما قبل التشغيل التي تمت أثناء فترة ما قبل التأسيس وقبل بدء النشاط التجاري 

لمشاريع المجموعة وشركاتها التابعة مخصومw منها ا	يرادات غير التشغيلية التي تحققت خالل فترة التأسيس. المصروفات المؤجلة التي يمكن أن تكون 

منافعها االقتصادية المستقبلية محددة وواضحة يتم إدراجها بالتكلفة ناقصw ا	طفاء بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى سبع سنوات وخسارة ا	نخفاض 

في القيمة، إن وجدت.

ذمم دائنة ومستحقات

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخصص مقابل المبالغ الواجبة الدفع للموظفين عن فترات خدماتهم المتجمعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة بموجب نظام العمل 

والعمال السعودي.

المخصصات

يتم إثبات مخصص ما، إذا ترتب على المجموعة نتيجة %حداث سابقة إلتزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوق، مع إحتمال وجود تدفق خارجي 

لموارد إقتصادية لسداد ذلك ا	لتزام.

إذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريw، يتم خصم المخصصات بإستخدام معدل ما قبل الزكاة الحالي، والذي يعكس، حسب مقتضى الحال، تقييمات السوق 

المتداولة للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بذلك االلتزام. عندما يتم إستخدام الخصم، تسجل الزيادة في المخصص نظر| لمرور الوقت كتكلفة تمويل.

مشتقات األدوات المالية

تستخدم المجموعة عقود مقايضات معدالت الربح كأدوات تحوط للتحوط مقابل تعرضها للتقلبات في التدفقات النقدية الناشئة عن مبالغ ا%رباح المدفوعة عن 

تسهيالت ا	جارة وتسهيالت القروض ا%خرى التي يتم الحصول عليها من البنوك. تسجل أدوات التحوط في البداية بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام 

العقد ويعاد قياسها %حقw بالقيمة العادلة. تسجل أداة التحوط كأصول مالية إذا كانت القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية إذا كانت القيمة العادلة سالبة.

 

ولغرض إحتساب التحوط فإن أداة التحوط يتم تصنيفها كتحوط مقابل التدفقات النقدية. يسجل الجزء الفعلي من الربح أو الخسارة من أداة التحوط مباشرة في 

حقوق الملكية في حساب إحتياطي التحوط، في حين يتم تسجيل أي جزء غير فعلي مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ضمن بند ا%عباء التمويلية.

عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق عالقة التحوط والتي ترغب المجموعة في تطبيق محاسبة التحوط وهدف وإستراتيجية إدارة المخاطر 

للقيام بالتحوط. وتشمل الوثائق تحديد أداة أو معاملة التحوط، وطبيعة المخاطر التي يتم تغطيتها وكيف سوف تقيم المنشأة فعالية أداة التحوط في مواجهة 

مخاطر التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية لبند التحوط والتي تعزى إلى مخاطر التحوط. مثل هذه التغطيات من المتوقع أن تكون فعالة للغاية في تحقيق 

موازنة التغيرات في التدفقات النقدية ويتم تقييمها على أساس متواصل لتحديد أنها فعال كانت فعالة للغاية في جميع فترات التقارير المالية التي من أجلها تم 

تخصيصها.
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يتم تحويل المبلغ المسجل في حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة عندما تؤثر المعاملة المتحوط لها على الربح أو الخسارة مثل الحالة التي يتم فيها 

تحقق المصروف المالي المتحوط له.

تحقق اإليرادات

تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة وتحويل المنافع والمخاطر. يتم توزيع إيرادات إيجار المساحات والمستودعات على فترات ا	يجار المتعلقة بها. يتم تأجيل 

إيرادات ا	يجار المتعلقة بالسنوات الالحقة وتسجل في السنوات المتعلقة بها.

تمثل إيرادات الخدمة قيمة الخدمات المقدم بها فواتير والتي تقدمها المجموعة خالل الفترة بعد خصم الحسم التجاري وحصة المؤسسة العامة للموانئ من 

ا	يرادات ويتم إدراجها عندما يكون با	مكان قياس مبلغ ا	يرادات بشكل يعتمد عليه، عند تقديم الخدمات إلى العميل.

تسجل إيرادات المقاوالت المتعلقة بإنشاء محطة الميناء باستخدام طريقة نسبة ا	نجاز. يتم تحديد نسبة ا	نجاز بمقارنة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه مع 

مجموع التكاليف التقديرية. تسجل الخسائر المتوقعة فور| عندما يكون من المحتمل أن يتجاوز مجموع التكاليف مجموع إيرادات العقد.

المصروفات

مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود الشركة التي تقوم بها إدارات التسويق والبيع والتوزيع. ويتم تصنيف جميع المصروفات 

ا%خرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية وإدارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع 

والتسويق والمصروفات العمومية وا	دارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

تكاليف التمويل

تحمل تكاليف التمويل على قائمة الدخل الموحدة، بإستثناء المتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما حيث يتم رسملتها بإستخدام معدل رسملة حتى مرحلة إكتمال 

كافة ا%نشطة الضرورية 	عداد ا%صل المؤهل للغرض المحدد من إستخدامه.

عقود اإليجار التشغيلي

يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود ا	يجار التشغيلي في قائمة الدخل الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار.

الزكاة 

تخضع الشركة وشركاتها التابعة لمتطلبات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات 

مطلوبات الزكاة ا	ضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.

العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت ا%جنبية

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت ا%جنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت 

ا%جنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي. تؤخذ جميع الفروق إلى قائمة الدخل الموحدة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة 

التاريخية بعملة أجنبية بسعر الصرف في تاريخ االعتراف ا%ولي.

العمليات ا%جنبية

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة الموحدة ا%جنبية إلى الريال السعودي وفقا %سعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي. ويتم تحويل 

مكونات حقوق الملكية للشركات التابعة ا%جنبية باستثناء ا%رباح المحتجزة لهذه الشركات وفقا %سعار الصرف السائدة في تواريخ البنود الناشئة ذات العالقة. 

يتم تحويل عناصر قائمة الدخل التابعة ا%جنبية باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف للفترة. ويتم التقرير عن التعديالت الناتجة عن ترجمة القوائم المالية 

التابعة ا%جنبية إلى الريال السعودي كبند منفصل من حقوق الملكية (إحتياطي ترجمة العمالت ا%جنبية) لمساهمي الشركة في القوائم المالية الموحدة. 

موجودات محتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة

الموجودات غير المتداولة أو مجموع المستبعد والذي يشتمل على موجودات ومطلوبات يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها لغرض البيع إذا كان من المتوقع أن 

يتم إسترداد قيمتها الدفترية من خالل البيع أو التوزيع وليس ا	ستمرار في إستخدامها.

قبل تصنيف الموجودات أو مكونات المجموعة المستبعدة كمحتفظ بها لغرض البيع يتم قياسها طبقw للسياسات المحاسبية للمجموعة. ولذلك الموجودات أو 

المجموعة المستبعدة والمحتفظ بها بغرض البيع يتم قياسها على أساس القيمة الدفترية أو القيمة العادلة مخصومw منها مصاريف البيع أيهما أقل. الخسارة 

الناتجة عن إنخفاض القيمة يتم تحميلها أوالً إلى الشهرة. ثم بعد ذلك باقي الموجودات والمطلوبات ا%خرى بإستخدام أساس توزيع مناسب. 

يتم تسجيل خسائر إنخفاض في القيمة عند التصنيف المبدئي كموجودات محتفظ بها بغرض البيع وا%رباح والخسائر الالحقة 	عادة القياس يتم إثباتها في 

قائمة الدخل المجمعة. ا%رباح المعترف بها يجب أال تتجاوز الخسائر المتراكمة في ا	نخفاض في القيمة.

يتم التوقف عن حساب إستهالك أو إطفاء الموجودات غير الملموسة والممتلكات وا�الت والمعدات بمجرد تصنيفها كموجودات بغرض البيع. وا	ستثمارات 

المقتناة وفقw لطريقة حقوق الملكية يتم التوقف عن معالجتها طبقw لطريقة حقوق الملكية.

العمليات المتوقفة تمثل جزء من نشاط المجموعة والتي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بشكل واضح عن باقي المجموعة والتي:

-      تمثل خط تجاري مستقًال أو منطقة جغرافية للعمليات.

-      تشكل جزء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجاري كبير أو مستقل أو منطقة جغرافية للعمليات.

-      شركة تابعة تم شرائها بغرض إعادة بيعها.

يتم التبويب كعمليات متوقفة في حالة توقف الموجودات عن العمل أو توافر الشروط الالزمة لتبويبها كموجودات بغرض البيع أيهما أسبق.

عندما يتم التبويب كعمليات متوقفة، يتم إعادة عرضها في قائمة الدخل الشامل المقارنة كما لو أن العمليات توقفت من تاريخ بداية سنة المقارنة.

المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لتعويض المبالغ 

المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. ال تتم المقاصة بين ا	يرادات والمصروفات في 

قائمة الدخل الموحدة ما لم يطلب أو تسمح به مبادئ المحاسبة المتعارف عليها عموما في المملكة العربية السعودية.

المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة والذي يقوم ببيع منتجات أو تقديم خدمات (قطاع أعمال) أو يقوم ببيع منتجات أو بتقديم خدمات في بيئة اقتصادية 

معينة (قطاع جغرافي) كما تختلف المزايا والمخاطر لكل قطاع عن ا�خر. حيث أن المجموعة تزاول معظم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية ويتم إعداد 

التقارير طبقw لقطاعات ا%عمال (إيضاح ٣٢).
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٢٠١٣م ٢٠١٤م ٤      نقد وما في حكمه

٢١٧,٤٧٠ ٣٠٦,٥٢٤ نقد بالصندوق

١٣٤,١٦٥,٠٧١ ٢٢٣,١٣١,٩٧٦ نقد لدى البنوك

٧٥,٠٣٥,٦٢٥ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ودائع مرابحة %جل ذات مدة استحقاق لثالثة أشهر أو أقل

٢٠٩,٤١٨,١٦٦ ٢٧٣,٤٣٨,٥٠٠

٥       الذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٤٣,٣٦٢,٨٤٣ ٤٣,٩٣٥,٤٢٠ ذمم مدينة تجارية، بالصافي (إيضاح "أ" أدناه)

٧,٠٢٣,١٥٥ ٥٧٤,٠٠٠ دفعات مقدمة للموردين

١٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢٤,٤٩٠,٨٣٦ تامين مقابل خطابات ضمان بنكية

٢٥,٣١١,٧٢١ ١٠,٤٩٨,٢٥١ مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (انظر ا	يضاح ٢١)

١٢,٩٤٢,٦٠٩ ٢١,٨٠٥,٤٠٤ مصروفات مدفوعة مقدمw وذمم مدينة أخرى

١٠٢,٦٤٠,٣٢٨ ١٠١,٣٠٣,٩١١

( أ)  تتكون الذمم المدينة التجارية كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٧,٦٣٦,١٥٥ ٨,٨٧٣,٩٣٧ مستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح ٢١)

٣٧,٩٢٩,٥٢٢ ٣٧,٦١٥,٨٠٦ عمالء آخرون

٤٥,٥٦٥,٦٧٧ ٤٦,٤٨٩,٧٤٣

(٢,٢٠٢,٨٣٤) (٢,٥٥٤,٣٢٣) يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

٤٣,٣٦٢,٨٤٣ ٤٣,٩٣٥,٤٢٠

ال يوجد لدى المجموعة أية ضمانات على الذمم المدينة وعليه، فإن أغلبية الذمم المدينة غير مضمونة.

( ب)  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١,٤٦٩,٢٨٠ ٢,٢٠٢,٨٣٤ في بداية السنة

٩٦٣,٨٦٦ ٨٨٧,٠١١ المخصص خالل السنة

(٢٣٠,٣١٢) (٥٣٥,٥٢٢) ما تم شطبه خالل السنة

٢,٢٠٢,٨٣٤ ٢,٥٥٤,٣٢٣

إن الذمم المدينة التجارية التي لم تنخفض قيمتها من المتوقع تحصيلها بالكامل، بناء على الخبرة السابقة ليس من الممارسة المتبعة لدى المجموعة 

الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة.

( ج)  معدل أعمار الذمم المدينة كما يلي:

اإلجمالي أكثر من ستة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر 

إلى ستة أشهر
أقل من ثالثة أشهر

٤٦,٤٨٩,٧٤٣ ٢,٣٣٢,٠٠٨ ١,٣٤٢,٢٤٤ ٤٢,٨١٥,٤٩١ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

٤٥,٥٦٥,٦٧٧ ٢,٤٠٦,١٦٢ ٢,٨٦٨,٨٨٥ ٤٠,٢٩٠,٦٣٠ ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

٦       المخزون

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١٨,٧٤٠,٠٠٦ ٢٧,٣٣١,١٥٥ قطع الغيار

٢٠٥,٦٥٧ ٤٨,٨٣٠ مواد خام ومواد كيماوية

١٣,٤٢١ ١١٥,٧٣١ وقود وزيوت ومياه محاله

١٨,٩٥٩,٠٨٤ ٢٧,٤٩٥,٧١٦

٧       اإلستثمارات

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٩,٥٧٠,١٥٠ ١٨,٤٠٦,٢١٨ إستثمار متاح للبيع - غير متداولة (إيضاح"٧-٣" أدناه)

٧٨,٤١٤,١٤٦ ٨٩,٣٥٩,٦٤٤ إستثمار في شركات زميلة (إيضاح"٧-١" أدناه)

٨٧,٩٨٤,٢٩٦ ١٠٧,٧٦٥,٨٦٢

٧-١  يتكون االستثمار في الشركات الزميلة كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م
نسبة

الملكية الفاعلة

بلد 

التأسيس
النشاط الرئيسي إسم الشركة

٤٤,٣٤٠,٧٢٢ ٤٤,٥٠٣,٧٥١ ٪٥٠

المملكة 

العربية 

السعودية

أعمال المياه والصرف الصحي 

وتنقية المياه وتأجير معدات المياه 

الشركة الدولية لتوزيع 

المياه المحدودة

١٤,١٨٩,٤٩٠ ١٦,٩٢٥,٧٦٧ ٪٢٩٫٤

المملكة 

العربية 

السعودية

شبكات المياه وا%عمال الكهربائية 

والميكانيكية والتشغيل 

والصيانة

شركة خدمات المياه 

والبيئة السعودية 

المحدودة (انظر ا	يضاح ١ 

أدناه)

١١,٣٩٨,٦٩٢ ١٦,٥١٤,٢٢١ ٪٣٣٫٣٣

المملكة 

العربية 

السعودية

مقاوالت،إنشاءات وعمليات صيانة 

المصانع والمخازن

شركة الجبر تالكي 

المحدودة

- ٧,٧٢٤,٢٥٠ ٪٤٥

المملكة 

العربية 

السعودية

صيانة وتشغيل محطات الكهرباء 

ومعامل النفط والغاز وتحلية 

المياه والمصانع البتروكيماوية 

ومعايرة ا�الت الدقيقة وتقديم 

الخدمات الميكانيكية والكهربائية 

المتعلقة بها

شركة ستورك السعودية 

للخدمات الفنية (انظر 

ا	يضاح ٢ أدناه)

٨,٤٨٥,٢٤٢ ٣,٦٩١,٦٥٥ ٪١٩
التخزين والتداول والوساطة في 

السلع

شركة زنمت اس ايه فادوز 

(أنظر االيضاح ٢ أدناه)

٧٨,٤١٤,١٤٦ ٨٩,٣٥٩,٦٤٤

١)     إن شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة ٤٩٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٣م: ٤٩٪) من قبل شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة) والتي 

بدورها مملوكة بنسبة ٦٠٪ (٣١ ديسمبر ٢٠١٣م: ٦٠٪) من قبل الشركة ا%م.

٢)     خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، قامت الشركة باستثمار مبلغ ١١٫٢٥ مليون ريال سعودي والذي يمثل ٤٥٪ من رأس مال شركة ستورك 

السعودية للخدمات الفنية.

٣)     تمتلك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ٢٥٪ من إكزينمنت اس ايه فادوز (٣١ ديسمبر ٢٠١٣م: ٢٥٪) والتي هي بدورها مملوكة 

بنسبة ٧٦٪ للشركة ا%م (٣١ ديسمبر ٢٠١٣م: ٧٦٪).
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٧-٢ فيما يلي الحركة في ا	ستثمارات في الشركات الزميلة:

٢٠١٣م٢٠١٤م

٧٨,٤١٤,١٤٦٥٨,٠٢١,٧١٧الرصيد في بداية السنة

١١,٢٥٠,٠٠٠٢١,٦٤٧,٣١١ا	ستثمارات خالل السنة (٧-١ (٢))

(١,٢٥٤,٨٨٢)(٣٠٤,٥٠٢)الحصة في نتائج الشركات الزميلة، صافي

٨٩,٣٥٩,٦٤٤٧٨,٤١٤,١٤٦الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات المستثمر فيها وفق طريقة حقوق الملكية:

الشركة المستثمر فيها

الشركة الدولية 
لتوزيع المياه 

المحدودة

شركة خدمات 
المياه والبيئة
السعودية 
المحدودة

شركة الجبر تالكي 
المحدودة

شركة ستورك 
السعودية

 للخدمات الفنية

شركة زنمت اس ايه 
فادوز

٢٠١٤م

٢٦١,٧١٩,١٧٩٣٦,٧١٨,٨٤٨٨٧,٦٦٣,١٢٧١٢,٧٢٤,٥٠٩١٧,٣١٩,٩٠٨الموجودات

(٢,٥٥٣,٢٨٩)(١٥,٥٦٠,٢٩٢)(٥٠,٥٧١,٤٣٧)(٢,١٧٦,٤٦٦)(١٧٢,٧١٢,٠٤٣)المطلوبات

١٧٩,٩٠٧,٣٩٠٢٠,٢٠٦,٥١٧١٣٣,٣٩٧,٣١٨١,٣٢٣,٦٢٩١,٣٠٥,١٢٠ا	يرادات

(٥٢٥,٨٦٠)(٧,٨٣٥,٧٨٣)٣٢٥,٦٩٢٥,٧٠٧,٤٥٣١٥,٢٤٤,٧٩٩صافي الربح / (الخسارة)

٢٠١٣م

١٧,٦٨٨,١٩٩-٢٦٨,٩٦٦,٧١٤٤١,٤٨٩,٩٢٠٧٨,٩٣٤,٦٣٠موجودات

(٢,٠٦٧,٢٤٤)-(٥٥,٥٠٨,٣٤٨)(١٢,٦٥٤,٩٩١)(٢٢٥,٢٨٥,٢٧٠)مطلوبات

١,٥٤٠,٦٤٢-١١٠,٠٥٦,٥٠٤٢٠,٩٣٠,٣٨٨٨٤,٠٦٣,٩٣٦إيرادات

صافي الدخل / 

(الخسارة)
(٩,٠٢٠,٢٠٨)(٣٩٢,٩٥٥)-٥,٨٩٩,٥٢٥١,٦٦٨,٨٥٤

٨      الممتلكات، اآلالت والمعدات

إن الممتلكات وا�الت والمعدات، بالصافي تتكون مما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢٩٣٫٩١٦٫٨٧٣ ٢٧٦,٩٤٠,٧١١ ممتلكات آالت ومعدات (إيضاح ٨-١)

١٩٤,٠٠٨,٩١٤ ١٩٣,٠٦٦,١٠٦ الممتلكات والمعدات من مشروع ا	يداع وإعادة التصدير (إيضاح ٨-٢)

١١٨٫٨٢٩٫٩٢٩ ١٦٣,٩١٤,٨١٦ الممتلكات والمعدات من مشروع الرصيف البحري (إيضاح ٨-٣)

٦٠٦,٧٥٥,٧١٦ ٦٣٣,٩٢١,٦٣٣

٧-٢ فيما يلي الحركة في ا	ستثمارات المتاحة للبيع:

٢٠١٣م٢٠١٤م

٩,٥٧٠,١٥٠٩,٥٧٠,١٥٠الرصيد في بداية السنة

--ا	ستثمارات خالل السنة

-٨,٨٣٦,٠٦٨التغير في القيمة العادلة

١٨,٤٠٦,٢١٨٩,٥٧٠,١٥٠الرصيد في نهاية السنة



21٨٥ ٨٤

اإلجمالي
أعمال رأسمالية تحت 

التنفيذ
محطات تحلية مياه أجهزة حاسب آلي أثاث ومفروشات آالت ومعدات سيــــــارات وصهــاريج

تحسينات مباني 

مستأجرة
مباني أراضي

(إيضاح ٨-١(ج)) (إيضاح ٨-١ (أ)) التكلفة

٤١٥,٥٣٣,١٤٢ ٦,٤٥١,٩١٨ ٣٠٦,٢٩٠,٨٨٤ ١,٣٧٨,٢٧٤ ٥,٩٤٣,٩٠٨ ٩,٠٨٣,٤٨٤ ١٤,١٩٢,٥٦٧ ١٣١,٩٤٣ ٤,١٨١,٨٩٨ ٦٧,٨٧٨,٢٦٦ في بداية السنة

١٠,٧٧١,٤٠٩ ٥,٥١٠,٣٤٠ ٢,٢٠٨,٥٦٣ ١٨٩,٨٩١ ١,١٢٧,١٣٢ ٦٧٥,٥٦٣ ١,٠٥٩,٩٢٠ - - - ا	ضافات

٥,٠٠٠,٠٠٠ - ٥,٠٠٠,٠٠٠ - - - - - - مخصص إنخفاض

(١,٤٣٤,٣٢٧) (٦٢٩,٢٧٨) (٢٢٩,٣٥٩) - (٢١,٩٧٨) (٢٩١,٤٨٨) (٢٦٢,٢٢٤) - - - االستبعادات

- (٧,٩٨٧,٧٣٨) ٧,٦١٣,٥٩٣ - ٣٧٤,١٤٥ - - - - - التحويالت 

٤١٩,٨٧٠,٢٢٤ ٣,٣٤٥,٢٤٢ ٣١٠,٨٨٣,٦٨١ ١,٥٦٨,١٦٥ ٧,٤٢٣,٢٠٧ ٩,٤٦٧,٥٥٩ ١٤,٩٩٠,٢٦٣ ١٣١,٩٤٣ ٤,١٨١,٨٩٨ ٦٧,٨٧٨,٢٦٦ في نهاية السنة

اإلستهالك

١٢١,٦١٦,٢٦٩ - ٩٨,٢٩٤,٨٥٥ ١,٢٦٨,٣٧٥ ٤,١٧٢,١٨٥ ٥,٧٧٧,٦٣١ ٩,٢٤٢,٢٦٩ ١٣١,٩٤٣ ٢,٧٢٩,٠١١ - في بداية السنة

٢١,٧١٧,٦٣٧ - ١٧,٩٨٤,٠٨٤ ٨٥,٦٣٠ ٦٤٩,٥٦٤ ٧٩٦,٤٦١ ١,٤٠٩,٤١٠ - ٧٩٢,٤٨٧ - المحمل على السنة

(٤٠٤,٣٩٣) - (٥٩,٤٣٤) - (١٧,٤٠٢) (٦٥,٣٣٣) (٢٦٢,٢٢٤) - - - االستبعادات

١٤٢,٩٢٩,٥١٣ - ١١٦,٢١٩,٥٠٥ ١,٣٥٤,٠٠٥ ٤,٨٠٤,٣٤٧ ٦,٥٠٨,٧٥٩ ١٠,٣٨٩,٤٥٥ ١٣١,٩٤٣ ٣,٥٢١,٤٩٨ - في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 

٢٧٦,٩٤٠,٧١١ ٣,٣٤٥,٢٤٢ ١٩٤,٦٦٤,١٧٦ ٢١٤,١٦٠ ٢,٦١٨,٨٦٠ ٢,٩٥٨,٧٩٩ ٤,٦٠٠,٨٠٨ - ٦٦٠,٤٠٠ ٦٧,٨٧٨,٢٦٦ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

٢٩٣,٩١٦,٨٧٣ ٦,٤٥١,٩١٨ ٢٠٧,٩٩٦,٠٢٩ ١٠٩,٨٩٩ ١,٧٧١,٧٢٣ ٣,٣٠٥,٨٥٣ ٤,٩٥٠,٢٩٨ - ١,٤٥٢,٨٨٧ ٦٧,٨٧٨,٢٦٦ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

٨-١ الحركة في الممتلكات، ا�الت والمعدات كما يلي:

 أ-  أقيمت محطة التحلية وتعبئة المياه على قطعة ارض مستأجرة من ميناء جدة ا	سالمي لفترة ٢٠ سنة اعتبار| من ٧ مارس ٢٠٠٠م الموافق ١ ذو الحجة ١٤٢٠هـ. 

لدى شركة كنداسة لخدمات المياه المحدودة الخيار في تجديد عقد ا	يجار عند انتهاء المدة ا%ولية لعقد االيجار.

 ب-  تم رهن جميع ممتلكات ومعدات شركة كنداسة والبالغ صافي قيمتها الدفترية ٢٠١٫٣٩٥٫٠١٠ ريال سعودي (٢٠١٣م: ٢٠٥٫٨٤٣٫٤٥٨ ريال سعودي) لصالح 

صندوق التنمية الصناعية السعودي (إيضاح ١٣(أ)).

 ج-  تمثل ا%عمال الرأسمالية تحت التنفيذ تمديد خط أنابيب تحلية المياه.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م (ريال سعودي)



21٨٧ ٨٦

٨ـ٢ ممتلكات وآالت ومعدات مشروع اإليداع وإعادة التصدير

الحركة في ممتلكات وا�الت ومعدات مشروع ا	يداع وإعادة التصدير كما يلي:

اإلجمالي

أعمال رأسمالية 

تحت التنفيذ

(إيضاح ٨-٢(أ))

معدات مباني
تحسينات على

مباني مستأجرة

التكلفة

٢٥٧,٦٠١,٥١٩ ٤,٤٩٢,٩٩٤ ٣,٤٨٣,١٤٢ ١٣٤,٢٧٧,٧٢٠ ١١٥,٣٤٧,٦٦٣ في بداية السنة

٧,٧٥٩,٧٠٢ ٣,١٤١,٩٨٨ - ١,٦٠٤,٣٩٤ ٣,٠١٣,٣٢٠ ا	ضافات

٢٦٥,٣٢١,٢٢١ ٧,٦٣٤,٩٨٢ ٣,٤٨٣,١٤٢ ١٣٥,٨٨٢,١١٤ ١١٨,٣٦٠,٩٨٣ مخصص إنخفاض

اإلستهالك

٦٣,٥٩٢,٦٠٥ - ١,٧٤٢,٨٠٠ ٢٧,٩٩٥,٨٠٦ ٣٣,٨٥٣,٩٩٩ في بداية السنة

٨,٧٠٢,٥١٠ - ٢٩٣,٧٩٧ ٥,٠٩٢,٥١٤ ٣,٣١٦,١٩٩ المحمل على السنة

٧٢,٢٩٥,١١٥ - ٢,٠٣٦,٥٩٧ ٣٣,٠٨٨,٣٢٠ ٣٧,١٧٠,١٩٨ في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

١٩٣,٠٦٦,١٠٦ ٧,٦٣٤,٩٨٢ ١,٤٤٦,٥٤٥ ١٠٢,٧٩٣,٧٩٤ ٨١,١٩٠,٧٨٥ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

١٩٤,٠٠٨,٩١٤ ٤,٤٩٢,٩٩٤ ١,٧٤٠,٣٤٢ ١٠٦,٢٨١,٩١٤ ٨١,٤٩٣,٦٦٤ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

أ )  تمثل ا%عمال الرأسمالية تحت التنفيذ بشكل أساسي من توسيعات للمباني والمرافق.

تحسينات 

على مباني 

مستأجرة

سيارات
أثاث ومعدات 

مكتبية

حاسب آلي 

ومعدات
آالت ومعدات

أعمال 

رأسمالية 

تحت التنفيذ

(إيضاح ٨-٣(أ))

اإلجمالي

التكلفة

١٢,٠٧٨,٠٦٢٤,١٢٧,٧٠٠٤,٤٨٦,٠٢٥٨,٧٧٤,٩٦٣١٠٥,٧٠٦,١٦٢١٣,١٢٧,٧١٠١٤٨,٣٠٠,٦٢٢في بداية السنة

١,٦٢١,٤٠٤٥٣٧,٥٠٠١٦٥,٩٩٨٢,٦٤٦,٧١٥١٦,٦٣٥,٧٧٩٣٦,٦٧٦,٩١٩٥٨,٢٨٤,٣١٥إضافات

(٩٩٥,٧٤٥)-(١٠٩,٠٠٠)(٢٦٦,٠٩٧)(٧٨,٩٧٣)(٥٤١,٦٧٥)-إستبعادات

-(١٦,٤٠٧,٩٦٩)١٢,٨٧٦,٧٤٠-٣,٥٣١,٢٢٩--تحويالت

١٣,٦٩٩,٤٦٦٤,١٢٣,٥٢٥٨,١٠٤,٢٧٩١١,١٥٥,٥٨١١٣٥,١٠٩,٦٨١٣٣,٣٩٦,٦٦٠٢٠٥,٥٨٩,١٩٢في نهاية السنة

اإلستهالك

٢٩,٤٧٠,٦٩٣-١,١٢٧,٣٦٧٢,٥٤٩,٩٧٦٣,٢٧٥,٢٧٠٦,٢٠٩,٨٠٠١٦,٣٠٨,٢٨٠في بداية السنة

١٢,٨٨٠,٧٥٠-١,٠٣١,٢٣٩٥٤٨,٤٨٣٧٩٦,٧٧٦١,٨٤٠,٧٦٦٨,٦٦٣,٤٨٦المحمل على السنة

(٦٧٧,٠٦٧)-(٥٥,٦٧٣)(٢٦١,٢٦٤)(٧٨,٧٧٣)(٢٨١,٣٥٧)-إستبعادات

٤١,٦٧٤,٣٧٦-٢,١٥٨,٦٠٦٢,٨١٧,١٠٢٣,٩٩٣,٢٧٣٧,٧٨٩,٣٠٢٢٤,٩١٦,٠٩٣في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 

١١,٥٤٠,٨٦٠١,٣٠٦,٤٢٣٤,١١١,٠٠٦٣,٣٦٦,٢٧٩١١٠,١٩٣,٥٨٨٣٣,٣٩٦,٦٦٠١٦٣,٩١٤,٨١٦في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

١٠,٩٥٠,٦٩٥١,٥٧٧,٧٢٤١,٢١٠,٧٥٥٢,٥٦٥,١٦٣٨٩,٣٩٧,٨٨٢١٣,١٢٧,٧١٠١١٨,٨٢٩,٩٢٩في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

٨-٣ ممتلكات ومعدات مشروع الرصيف البحري 

الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع الرصيف البحري كما يلي:

أ )      تتكون مشروعات تحت التنفيذ مما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢,٠٧٤,٤١٣ ١١,٥٣٠,٠٤٤ أعمال مدنية

١١٫٠٥٣٫٢٩٧ ٢١,٨٦٦,٦١٦ معدات

١٣٫١٢٧٫٧١٠ ٣٣,٣٩٦,٦٦٠

٨-٤ تم توزيع مصروف إستهالك السنة كما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢٠,٠١٩,٨٤٢ ٢٤,٣٧٤,٦١٦ تكلفة ا	يرادات

٥,٩٧٨,٩٨٠ ٦,٤٢٥,٧١٩ مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح ٢٤)

١٢,٩٠٩,٧٨١ ١٢,٥٠٠,٥٦٢ مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح ٢٥)

٣٨,٩٠٨,٦٠٣ ٤٣,٣٠٠,٨٩٧



21٨٩ ٨٨

٩      موجودات غير ملموسة ـ مشروع الرصيف البحري

تتكون الموجودات غير الملموسة لمشروع الرصيف البحري مما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١٫٤٦١٫٩٢١٫٧٤٠ ١,٣٩٨,٠٥٩,٧٤١ موجودات غير ملموسة ـ مشروع الرصيف البحري (انظر «أ» أدناه)

٢٩٫٧٩٥٫٠٠٦ ٣٠,٦٨٩,٦٢٦ حق استعمال أرض (إيضاح «ب» أدناه)

١٫٤٩١٫٧١٦٫٧٤٦ ١,٤٢٨,٧٤٩,٣٦٧

 ب-  أبرمت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (تصدير) (شريك في شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة») اتفاقية مع المؤسسة 

العامة للموانئ السعودية 	نشاء محطة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة ا	سالمي. أحالت تصدير اتفاقية امتياز الخدمة المبرمة مع 

المؤسسة العامة للموانئ على أساس البناء والتشغيل ونقل الملكية إلى شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة اعتبارا من ٢٢ شوال ١٤٢٨هـ الموافق 

٣ نوفمبر ٢٠٠٧م علما بان مدة هذه االتفاقية ٣٢ سنة. ووفقw التفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية في نهاية مدة االمتياز فإن الممتلكات والمعدات 

المتعلقة بحقوق امتياز الميناء ستتم إحالتها إلى المؤسسة العامة للموانئ السعودية.

 ج-  قد تم إدراج ا	طفاء المحمل على السنة ٦٦٫٣١٢٫٧٧١ ريال سعودي (٢٠١٣م: ٦٦٫٨٨٥٫٣٨٥ ريال سعودي) تحت بند تكلفة ا	يرادات.

 د-  إن تسهيالت «إجارة» مضمونة بالموجودات غير الملموسة - مشروع الرصيف البحري.

 ه-  يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة لمشروع الرصيف البحري على مدى عمرها ا	نتاجي للموجودات المعنية (تمثل ممتلكات ومعدات) أو المدة 

المتبقية من االمتياز أيهما أقصر.

 أ- موجودات غير ملموسة ـ مشروع الرصيف البحري

محطة الحاويات
معدات حاسب

آلي وبرامج
اإلجمالي ٢٠١٤مآالت ومعدات

التكلفة

١,٣٢٧,١٢٨,٧٤٥١٢,٥٤٣,٩٠٢٣٧٥,٨٩٥,٥٨٠١,٧١٥,٥٦٨,٢٢٧في بداية السنة

٢,٤٥٠,٧٧٢٢,٤٥٠,٧٧٢--إستبعادات

١,٣٢٧,١٢٨,٧٤٥١٢,٥٤٣,٩٠٢٣٧٨,٣٤٦,٣٥٢١,٧١٨,٠١٨,٩٩٩في نهاية السنة

اإلستهالك

١٧٠,١٩٢,٢٧٠١١,٢٥٤,٣٨٣٧٢,١٩٩,٨٣٤٢٥٣,٦٤٦,٤٨٧في بداية السنة

٦٧,٦٧٣,٠٤٤٨,٨٦١١٨,٦٣٠,٨٦٦٦٦,٣١٢,٧٧١المحمل على السنة

٢١٧,٨٦٥,٣١٤١١,٢٦٣,٢٤٤٩٠,٨٣٠,٧٠٠٣١٩,٩٥٩,٢٥٨في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية 

٣١١,١٠٩,٢٦٣,٤٣١١,٢٨٠,٦٥٨٢٨٧,٥١٥,٦٥٢١,٣٩٨,٠٥٩,٧٤١ ديسمبر ٢٠١٤م

٣١١,١٥٦,٩٣٦,٤٧٥١,٢٨٩,٥١٩٣٠٣,٦٩٥,٧٤٦١,٤٦١,٩٢١,٧٤٠ ديسمبر ٢٠١٣م

١٠      الشهرة 

نشأت شهرة بمبلغ ٨٫٧٧٦٫٧٦٠ ريال سعودي (٢٠١٣م: ٨٫٧٧٦٫٧٦٠ ريال سعودي) عند اقتناء شركة كنداسة لخدمات المياه، شركة تابعة.

تقوم ا	دارة بفحص لتحديد إذا كان هناك إنخفاض في قيمة الشهرة سنويw أو عند وجود مؤشر على حدوث مثل ذلك ا	نخفاض. و%غراض فحص االنخفاض في 

القيمة يتم تخصيص الشهرة في الشركة المرتبطة (الوحدة المولدة للنقد). يتم تحديد القيمة القابلة ل?سترداد للوحدة المولدة للنقد بناًء على القيمة عند 

ا	ستخدام التدفقات النقدية المتوقعة إستناد| إلى موازنات مالية معتمدة من ا	دارة العليا.

١١      موجودات ومطلوبات محتفظ بها لغرض البيع 

خالل سنة ٢٠١٣م قرر مجلس ا	دارة لشركة تابعة لشركة كنداسة (شركة بحر كنداسة لخدمات المياه) تصفية الشركة وتم تعيين مصفي ليقوم بعملية التصفية. 

ال تزال ا	جراءات الرسمية الستكمال التصفية قيد ا	جراء.

نتائج العمليات المتوقفة للسنة المنتهية كما في ٣١ ديسمبر كانت كما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٣م ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

(١٫٤٨٥٫٥٢٠) (١٦٩,١٧٣) المصروفات المتكبدة وصافي خسارة الفترة من العمليات المتوقفة

موجودات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

٦٠٠٫٠٠٠ - ممتلكات، آالت ومعدات 

٢٠٫٤٢٦ - ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

٦٢٠٫٤٢٦ - مجموع الموجودات

مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع

١١٠٫٩٢٦ - ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

١٠٫٠٥٤ - مخصص مكافأة نهاية الخدمة

١٢٠٫٩٨٠ - إجمالي المطلوبات

خالل الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤م، تم بيع الممتلكات، ا�الت والمعدات البالغة ٠٫٦ مليون ريال سعودي (بالصافي بعد خصم خسارة ا	نخفاض بمبلغ ٠٫٧٩ 

مليون ريال سعودي) بواقع خسارة تبلغ ٠٫١ مليون ريال سعودي.

١٢      الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٨,٩٠٤,٥٣٦ ١٧,٦٢٦,٩٧٦ ذمم دائنة

٣٩٫٠٧٧٫٩٨٩ ٤٩,٣١٦,٧٨٢ مصروفات مستحقة 

١١,٨٦١,٣٥٦ ٢١,٣١٧,٠٨٧ إيرادات غير مكتسبة

٨,٢١٢,٥٤٧ ٧,٥٩٦,٠٤٤ مخصص الزكاة (ا	يضاح ٢٧)

٤,٥٠٠,٠٠٠ - مستحق لمقاول (ا	يضاح ١٤ (ب))

٤,٨١٥,٠٢٦ ١,٢٥١,٧٩٠ مبالغ مستحقة %طراف ذات عالقة (ا	يضاح ٢١)

١,٤٠٥,٨٦٥ ٤,١٣٦,٠٠٣ ضريبة دخل مستحقة

٢,٩٧٨,١٥٨ ٤٤٠,٠٧٤ مبلغ محتجز مستحق الدفع

٢٣,٢٠٠,٠٠٠ ٢٣,٢٠٠,٠٠٠ مخصص مطلوبات الزكاة المحتملة (ا	يضاح ٢٧)

١٠,٠١٧,٢٣٦ ٨,٦٤١,٨٤٤ مطلوبات أخرى

١١٤,٩٧٢,٧١٣ ١٣٣,٥٢٦,٦٠٠
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١٣      قروض وتسهيالت بنكية طويلة األجل

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢٤,٦٨٠,٠٠٠ ٢٦,٨٠٠,٠٠٠ قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (ا	يضاح أ) 

١,٠٦٥,٢٧٦,٦٤٦ ٩٨٩,٣٠٧,٩٤٤ تسهيالت "إجارة" من البنوك (ا	يضاح ب)

٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٦٢٥,٠٠٠ قروض طويل ا%جل (ا	يضاح ج)

١٠,٦٦٦,٦٣٥ ٥,٧٢١,٧٧٩ قرض طويل ا%جل (ا	يضاح د)

٥,٥٠٠,٠٠٠ ٣,٥٠٠,٠٠٠ قرض طويل ا%جل (ا	يضاح هـ) 

١,١٤١,١٢٣,٢٨١ ١,٠٥٥,٩٥٤,٧٢٣ إجمالي القروض طويلة ا%جل

(١٠٢,٥٦٦,٥٩٧) (١٠٩,٧٩٤,٨٤٢) يطرح: الجزء المتداول من قروض المرابحة

١,٠٣٨,٥٥٦,٦٨٤ ٩٤٦,١٥٩,٨٨١ الجزء غير المتداول

 أ- وقعت شركة كنداسة لخدمات المياه خالل سنة ٢٠٠٣م اتفاقية قرض طويل ا%جل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي («الصندوق») للحصول على قرض 

بمبلغ ٦٤٫٥ مليون ريال سعودي لتمويل توسعة محطة تحلية المياه. وسحبت كنداسة من هذا المبلغ، مبلغ ٥٢٫٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٥٢٫٣ مليون ريال 

سعودي). بلغ الرصيد غير المسدد مبلغ ٢٦٫٨٠ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م (٢٠١٣م: ٢٤٫٦٨ مليون ريال سعودي).

تم ضمان القرض برهن على ممتلكات ومعدات الشركة التابعة (إيضاح ٨(ب)) وضمانات شخصية من الشركاء في الشركة التابعة. إن الغرض من هذا القرض 

هو توسعة محطة تحلية المياه. تتضمن اتفاقية القرض بعض التعهدات بما في ذلك تحديد الحد ا%على ل?يجارات والمصروفات الرأسمالية وتوزيعات ا%رباح 

والمحافظة على النسب المالية ضمن حدود معينة. يستحق سداد القرض على أقساط نصف سنوية.

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢٤,٦٨٠,٠٠٠ ٢٦,٨٠٠,٠٠٠ قرض طويل ا%جل

(٦,٨٠٠,٠٠٠) (٨,٨٠٠,٠٠٠) يخصم: الجزء المتداول

١٧,٨٨٠,٠٠٠ ١٨,٠٠٠,٠٠٠ الجزء طويل األجل

 ب- وقعت شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٠٧م اتفاقية ترتيبات إجارة مع بنكين للحصول على تسهيل بمبلغ ١٫٢٧١ مليون ريال 

سعودي. تم رهن تسهيالت ا	جارة برهن على موجودات شركة محطة بوابة البحر ا%حمر (إيضاح ٩(د)). وسيتم سداد المبلغ المتبقي من القرض على أقساط 

نصف سنوية تنتهي في ديسمبر ٢٠٢٣م. تدفع على القرض عمولة خاصة بسعر التعامل بين البنوك في المملكة العربية السعودية إضافة إلى هامش متفق 

عليه. أدرجت المبالغ المستحقة في سنة ٢٠١٤م كمطلوبات متداولة.

تتضمن التسهيالت جزء غير مطفأ من ا	يجارات المدفوعة مقدمw وغيرها من الرسوم المدفوعة للبنوك، وسيتم إطفاء هذه خالل الفترة المتبقية من تسهيالت 

«ا	جارة».

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١,١٠٦,٣٠٧,٠٣٠ ١,٠٢٦,٢٣٥,٢٨٩ تمويل إجارة طويل ا%جل

(٤١,٠٣٠,٣٨٤) (٣٦,٩٢٧,٣٤٥) wيجارات المدفوعة مقدم	يخصم: الجزء غير المطفأ من ا

١,٠٦٥,٢٧٦,٦٤٦ ٩٨٩,٣٠٧,٩٤٤

(٨٠,٠٧١,٧٤١) (٨٥,٦٧٦,٧٦١) يخصم: الجزء المتداول

٩٨٥,٢٠٤,٩٠٥ ٩٠٣,٦٣١,١٨٣ الجزء غير المتداول

 ج- خالل عام ٢٠١٤م، قامت شركة تصدير وهي شركة تابعة للشركة، بعقد اتفاقا لقرض طويل ا%جل مع بنك تجاري بحد أقصى ٣٥ مليون ريال سعودي. في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٤م استخدمت الشركة مبلغ ٣٥ مليون ريال سعودي. تدفع على القرض عمولة طبقw للمعدالت التجارية ويستحق السداد على ثمانية أقساط سنوية 

متساوية. يتم تأمين القرض عن طريق حقوق وإيرادات ا	يجار من خالل السندات.

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٦٢٥,٠٠٠ قرض طويل ا%جل

(٨,٧٥٠,٠٠٠) (٨,٧٥٠,٠٠٠) يخصم: الجزء المتداول

٢٦,٢٥٠,٠٠٠ ٢١,٨٧٥,٠٠٠ القسط غير المتداول

 د- حصلت شركة كنداسة وهي شركة تابعة خالل السنوات السابقة على قرض مرابحة طويل االجل من البنك ا%هلي التجاري. تم إستالمه القرض على خمس 

فترات مختلفة بمعدل من (٤,٨٪ إلى ٦,١٪ للسنة) وكان الهدف من تمويل المرابحة هو تمويل مشروع لشركة كنداسة.

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١٠٫٦٦٦٫٦٣٥ ٥,٧٢١,٧٧٩ قروض طويلة %جل

(٤٫٩٤٤٫٨٥٦) (٤,٥٦٨,٠٨١) يخصم: القسط المتداول

٥٫٧٢١٫٧٧٩ ١,١٥٣,٦٩٨ القسط طويل ا%جل

 ه- خالل عام ٢٠١٤م، دخلت شركة كنداسة في إتفاقية تسهيالت قرض طويل ا%جل مع بنك تجاري يصل الحد ا%قصى للمبلغ الكلي ٦ ماليين ريال سعودي. كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م تم إستخدام ٦ ماليين ريال سعودي. يحمل القرض عمولة بمعدالت تجارية ويتم إعادة دفعها على إثنى عشر دفعة ربع سنوية. تتضمن إتفاقيات 

القروض بعض التعهدات مثل القيود على إستخدام ا%موال الخاصة بالنفقات الرأسمالية، توزيعات ا%رباح، وتوجيه المتحصالت من المبيعات من خالل الحساب 

البنكي لدى إحدى البنوك التجارية.

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٥٫٥٠٠٫٠٠٠ ٣,٥٠٠,٠٠٠ قروض طويلة %جل

(٢٫٠٠٠٫٠٠٠) (٢,٠٠٠,٠٠٠) يخصم: الجزء المتداول

٣٫٥٠٠٫٠٠٠ ١,٥٠٠,٠٠٠ الجزء غير المتداول
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١٤      التزامات أخرى طويلة األجل

إن االلتزامات ا%خرى طويلة ا%جل هي كما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢٦,٠٨٤,٦٥٩ ٣٧,١٢١,٠٩٠ مخصص لتكلفة استبدال موجودات (إيضاح أ)

٤,٥٠٠,٠٠٠ - مبلغ مستحق الدفع للمقاول (إيضاح ب)

٢٠١,٥٢٩ ٢٥٨,٠١٣ أخرى

١٨٨١٨٨,,٧٨٦٧٨٦,,٣٠٣٠ ٣٧,٣٧٩,١٠٣

أ )  مخصص مقابل تكلفة استبدال المعدات

وفقw التفاقية البناء والتشغيل ونقل الملكية المبرمة بين المؤسسة العامة للموانئ السعودية وشركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة (هي إحدى 

الشركات التابعة). لدى الشركة التزام الستبدال بعض ا�الت والمعدات («المعدات») خالل مدة سريان االتفاقية. قدرت إدارة شركة محطة بوابة البحر ا%حمر 

المحدودة بأن الشركة ستكون مطالبة بانفاق مبلغ ٣٠٤٫٩ مليون ريال سعودي الستبدال المعدات. وتم خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م تسجيل 

مبلغ ٣٧٫١٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٢٦٫٠٨ مليون ريال سعودي) كمخصص مقابل تكلفة استبدال المعدات.

وخالل سنة ٢٠١٤م قامت شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة بإستخدام ٣٫٣١٪ كمعدل خصم لتحديد القيمة الحالية لاللتزام (٢٠١٣م: ٣٫٧٣٪). تعتقد شركة 

بوابة البحر ا%حمر المحدودة بأن معدل الخصم هذا (٣٫٣١٪) هو انعكاسا لشروط االلتزام.

ب )  المستحق للمقاول 

بموجب اتفاقية يوجد مبلغ ال شئ ريال سعودي (٢٠١٣م: ٩ مليون ريال سعودي) مستحق للمقاول المدني لشركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة. خالل 

السنة، قامت الشركة بتسوية هذا االلتزام.

إن الرصيد المستحق للمقاول كما في ٣١ديسمبر كما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٩,٠٠٠,٠٠٠ - مستحق للمقاول

(٤,٥٠٠,٠٠٠) - يخصم: الجزء المتداول والمدرج ضمن الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة ا%خرى

٤,٥٠٠,٠٠٠ - الجزء طويل ا%جل

١٥      مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

الحركة على مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة كما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١١,٢٠٤,٣٨٧ ١٣,٧٥٥,٩٤٠ ١ يناير

٣,٩٣٢,٠٨٧ ٥,٢٥١,١٦٧ المحمل على السنة

(١,٣٧٠,٤٨٠) (١,٠٧٠,٨٥٢) المدفوع خالل السنة

(١٠,٠٥٤) - موجودات محتفظ بها لغرض ا	ستبعاد

١٣١٣,٧٥٥٧٥٥,٩٤٠٩٤٠ ١٧,٩٣٦,٢٥٥ ٣١ ديسمبر

١٦      األدوات المالية المشتقة 

خالل عام ٢٠١٢م، عقدت شركة محطة بوابة البحر ا%حمر المحدودة وهي شركة تابعة إتفاقية مبادلة معدل الربح مع بنك تجاري للتحوط لتعرضها للتقلبات في 

التدفقات النقدية الناتجة من مدفوعات ا%رباح على تسهيالت ا	جارة التي تم الحصول عليها من البنوك. القيمة العادلة السلبية لهذا الصك كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٤م هي ٦٫٥٦ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٦٫١٤ مليون ريال سعودي). إن تاريخ ا	ستحقاق للصك هو ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م.

خالل ٢٠١٣م، الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات وهي شركة تابعة عقدت إتفاقية مبادلة معدل الربح لتغطية تعرضها لتقلبات في التدفقات النقدية 

الناتجة من مدفوعات ا%رباح على تسهيالت القروض طويلة ا%جل التي تم الحصول عليها من البنوك. القيمة العادلة السلبية لهذا الصك كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٤م بلغت ٠٫٢٠ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٠٫٢٦ مليون ريال سعودي). إن تاريخ ا	ستحقاق للصك هو ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

و%غراض محاسبة التحوط يتم تصنيف أداة التحوط كتحوط تدفقات نقدية. القيمة العادلة والقيمة االسمية للتحوط كما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

القيمة االسمية القيمة العادلة السالبة القيمة االسمية القيمة العادلة السالبة

٦٩٨,٧٤٨,٢١٨ ٦,٤٠٧,٦٨٠ ٦٥٠,٧٤١,١٧٤ ٦,٧٨٧,٩٩٠ مبادلة معدل الربح

كانت الحركة على ا%دوات المالية كما يلي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١٣,٣٧١,٢٩٣ ٦,٤٠٧,٦٨٠ الرصيد في بداية السنة

٢٦٠,٤٠٨ - إضافات خالل السنة

(٧,٢٢٤,٠٢١) ٣٨٠,٣١٠ التغير في القيمة العادلة

٦٨٠٦٨٠,,٤٠٧٤٠٧,,٦٦ ٦,٧٨٧,٩٩٠ الرصيد في نهاية السنة

يتم تقييم عقود مقايضة معدالت الربح على أنها مرتفعة الفعالية وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م فقد تم تسجيل صافي خسارة غير محققة بمبلغ ٤٫١٤ مليون ريال 

سعودي (٢٠١٣م: ٣٫٩ مليون ريال سعودي) ضمن حقوق الملكية كاحتياطي تحوط تدفقات نقدية.

من المتوقع أن يؤثر المبلغ المبين كاحتياطي تحوط تدفقات نقدية ضمن حقوق الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بصورة رئيسية على الربح والخسارة خالل سنة 

إلى ٣ سنوات.

تم خالل السنة تحويل مبلغ ٠٫٣٨ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٧٫٢ مليون ريال سعودي) من احتياطي تحوط التدفقات النقدية في قائمة حقوق الملكية إلى قائمة 

الدخل الموحدة.

١٧      رأس المال

إن رأس المال المصرح به والمدفوع مقسم إلى ٦٨ مليون سهم (٢٠١٢م: ٦٨ مليون سهم) قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي.

١٨      االحتياطي النظامي 

وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية على الشركة تحويل ١٠٪ من صافي ربحها لكل سنة إلى االحتياطي النظامي. ويمكن للشركة أن تتوقف عن 

تجنيب ذلك ا	حتياطي عند بلوغ ا	حتياطي ٥٠٪ من رأس المال.

١٩      احتياطي خاص 

وفقا للنظام ا%ساسي للشركة على الشركة تحويل ٥٪ من صافي الربح لكل سنة إلى االحتياطي الخاص للصـرف على ما يعود بالنفع على الشركة. ويمكن 

للشركة أن تتوقف عن تجنيب ذلك ا	حتياطي عند بلوغ ا	حتياطي ٥٠٪ من رأس المال.



21٩٥ ٩٤

٢٠      األثر المترتب عن تخفيض نسبة الملكية في شركة تابعة

زادت شركة تصدير خالل عام ٢٠٠٥م رأسمالها ليصبح ٨٠ مليون ريال سعودي. شاركت الشركة ا%م في تلك الزيادة بمبلغ ١٧٫٣٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي (موزع على ١٧٫٣٠٠ 

حصة) وعليه أصبحت الشركة ا%م تمتلك ٦٠٫٨٠٠حصة تمثل ٧٦٪ من رأس مال شركة تصدير مقارنة بـ ٩٦٫٦٧٪ من رأس المال قبل الزيادة.

ونتيجة لتخفيض حصة الشركة ا%م في شركة تصدير فقد انخفضت حصة الشركة من الخسائر المتراكمة لشركة تصدير نظر| لتحمل الشركاء ا�خرين جزء| من 

الخسائر المتراكمة بلغ ٤٫٦٤١٫١٤٣ ريال سعودي با	ضافة إلى مبلغ ١٢٫٠٧٥ ريال سعودي ناتج عن تخفيض الحصة في الشركات التابعة ا%خرى خالل سنة ٢٠٠٨م. تم 

ا	فصاح عن المعاملة المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي للشركة ا%م ضمن بند حقوق الملكية.

قامت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات («تصدير») في سبتمبر ٢٠١٤م بتخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من ١٩٠ مليون ريال سعودي إلى 

١٤٠ مليون ريال سعودي بدون أي تأثير على نسبة حقوق الملكية في الشركة ا%م.

٢١      معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

أ -  تعتبر ا%طراف ذات عالقة إذا كان أحد الطرفين لديه القدرة على السيطرة على الطرف ا�خر أو ممارسة تأثير كبير على الطرف ا�خر في اتخاذ القرارات المالية 

والتشغيلية. وتشمل ا%طراف ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس ا	دارة والشركات المرتبطة بها وموظفي ا	دارة العليا للمجموعة. يتم الموافقة على 

سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.

تتمثل المعامالت مع أطراف ذات عالقة بصفة أساسية الخدمات والمصروفات والمعامالت ا%خرى التي يتم    ا	تفاق على شروطها وتعتمد بواسطة ا	دارة.

المعامالت مع أطراف ذات عالقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر، وا%رصدة الناتجة عنها هي كما يلي:

مستحق من أطراف ذات عالقة - مدرج ضمن الذمم التجارية المدينة: 

الرصيد النهائي مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة العالقة اإلسم

٢٠١٣م ٢٠١٤م ٢٠١٣م ٢٠١٤م

٧,٦٣٦,١٥٥ ٨,٨٧٣,٩٣٧ ٣١,٠٩١,٧٢٩ ٥١,٦٦٢,٠٢٥ بيع بضاعة وخدمات زميلة الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

مستحق من أطراف ذات عالقة - مدرج ضمن الذمم المدينة األخرى:

الرصيد النهائي مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة العالقة اإلسم

٢٠١٣م ٢٠١٤م ٢٠١٣م ٢٠١٤م

٩,٧٨٣,٧٧٠ ٣,٤٩٠,٣١٧ ٧,٤٩٦,٠١٥ ٢,٧٠٦,٥٤٥
بواسطة المجموعة مدفوعات 

بالنيابة عن الشركة المنتسبة
زميلة

شركة ستورك السعودية للخدمات 

الفنية

٨,٣١٢,٧٢٦ ٥,٠٠٩,٨٦٦ ١,٨٦٧,٣٢٣ (١,٣٤٠,٠٠٠) قرض وبيع بضاعة وخدمات زميلة شركة الجبر تالكي المحددة

٥,٨٠٦,٠٣٠ ٨١٣,٥٧٤ (٥٧٩,٩٥٨) ٨٨٣,٥٢٦ قرض ومبيعات بضاعة وخدمات زميلة شركة خدمات المياه والبيئة السعودية

- - ٤٢,١٦٩ -
بواسطة المجموعة مدفوعات 

بالنيابة عن الشركة المنتسبة
شقيقة شركة زينل للصناعات المحدودة

١,١٨٨,٨٧٣ ١,١٨٤,٤٩٤ ٦٢١,٩٩٣ ٦٠٠,٠٠٠
مصروفات مدفوعة بالنيابة عن 

شركة زميلة
زميلة الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

٢٢٠,٣٢٢ - ٢٢٠,٣٢٢ (٢٢٠,٣٢٢)
بواسطة المجموعة مدفوعات 

بالنيابة عن الشركة المنتسبة
شقيقة

الشركة العربية للموارد والعلوم 

المحدودة

٢٥,٣١١,٧٢١ ١٠,٤٩٨,٢٥١

مستحق ألطراف ذات عالقة - مدرج ضمن ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى:

الرصيد النهائي مبلغ المعاملة طبيعة المعاملة العالقة اإلسم

٢٠١٣م ٢٠١٤م ٢٠١٣م ٢٠١٤م

٢,٥٦٦,٢٥٠ ٨٧٠,٠٠٠ ٨,٨٩١,٨١٥ ١٠,٦٤٥,٨٦١ تأدية خدمات شقيقة كرم فديكس

١٤١,٤٤٦ ٤٤,٣٧٠ ٢٨,٤٧٥ ٩٧,٠٧٦
مصروفات مدفوعة بالنيابة عن 

المجموعة
شقيقة شركة ايكوم العربية المحدودة

١٧٤,٩٩١ - ١٧٤,٩٩١ -
بواسطة المجموعة مدفوعات 

بالنيابة عن الشركة المنتسبة
شقيقة أمبرو المحدودة

٦٨٠,٨٣٢ ٣٦,٨٠٤ ١,٨٦٨,٩٤٨ ٢,٠٨٠,٧٣٣
مصروفات مدفوعة بالنيابة عن 

المجموعة
شقيقة زينل للصناعات المحدودة

- ١٠٨,٦٩١ - ١٠٨,٦٩١
مصروفات مدفوعة بالنيابة عن 

شركة زميلة
شقيقة

شركة ستورك السعودية 

للخدمات الفنية

- ١,٨٥٣,٣٨٤ - ١٦,٢٢٣,٤٤٠ شراء بضائع وخدمات شقيقة
شركة خدمات المياه والبيئة 

السعودية المحدودة

١,٢٥١,٥٠٧ ١٩١,٩٢٥ ٢,٢٢١,٠٠١ ٢,١٢٨,٤٩٧ تأدية خدمات شقيقة
شركة علي رضا للسفر 

والسياحة

٤,٨١٥,٠٢٦ ١,٢٥١,٧٩٠

ب ـ موظفي ا	دارة العليا

بلغت المكافآت والتعويضات لكبار موظفي ا	دارة العليا والمساهمين الرئيسين، ومصروفات بدل حضور إجتماع مجلس ا	دارة وأعضاء اللجنة كما في ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٤م مبلغ ١٤٫١ ريال سعودي (٢٠١٣م: ١٤٫٨ ريال سعودي).  



21٩٧ ٩٦

٢٢      إيرادات 

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٣٥٢,٥٢١,٨٢٤ ٣٦٦,٥١٩,٠٣٨ شحن وتفريغ خدمات

٧٥,٦٥٤,٤٧٧ ١٠١,٨١٣,٨٧٧ إيجارات وخدمات

٦٧,٧٠٧,٢٧٤ ٩١,٤٧٣,٩٦٢ بيع مياه صالحة للشرب

٢٤,١٤٠,٣٤٦ ١٨,٢٤٧,٢٣٠ خدمات الوقود والنقل

٩٢١٩٢١,,٠٢٣٠٢٣,,٥٢٠٥٢٠ ٥٧٨,٠٥٤,١٠٧

٢٣      تكلفة اإليرادات 

٢٠١٣م ٢٠١٤م

١٨١,٠٠٩,٨٦٧ ١٩١,٥٥٥,٥٤٤ شحن وتفريغ خدمات

٣٦,٧٢١,١٠٨ ٥٥,٥٣٢,١١١ تكلفة مبيعات المياه الصالحة للشرب

٢٢,٨٦٥,٥٥٤ ١٩,٣٦١,١٠٥ خدمات الوقود والنقل

١٩,٨٠٣,٧٠٣ ٢٤,٨٨٦,٨٨٩ إيجارات وخدمات

٢٦٠,٤٠٠,٢٣٢ ٢٩١,٣٣٥,٦٤٩

٢٤       مصروفات بيع وتوزيع

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٣,٩٢٥,٥٨٣ ٤,٠٩٤,٥٩٧ رواتب وما في حكمها

٥,٩٧٨,٩٨٠ ٦,٤٢٥,٧١٩ استهالك (إيضاح ٨-٤)

١١٧,٧٣٩ ٩٢,٣٧٣ منافع عامة واتصاالت

٦٩,٥٤١ ٤٦,٤٥٥ صيانة وإصالح

٢,٣٥١,١٦٣ ٣,٦٤٥,٥٧٩ أخرى 

٠٠٦٠٠٦,,٤٤٣٤٤٣,,١٢١٢ ١٤,٣٠٤,٧٢٣

٢٥       مصروفات عمومية وإدارية

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٥٥,٠١٩,٢٦٣ ٦٣,٦٠٦,٣٣٣ رواتب وأجور وما في حكمها

١٢,٩٠٩,٧٨١ ١٢,٥٠٠,٥٦٢ استهالك (إيضاح ٨-٤)

٩,٣٥٩,٦٤٦ - مخصص إنخفاض في قيمة مشروعات تحت التنفيذ (إيضاح ٨-٢)

٦,٩٦٦,٥٤١ ٧,٤٣١,٠٧٧ رسوم حكومية وأتعاب مهنية

٥,٢٢١,٤٧٠ ٤,٤٥٤,٢٩٩ أدوات مكتبية

١,٦٥٧,٢١٠ ٢,٠٤٨,٦٦٣ دعاية وإعالن

١,١١٣,٩٩٠ ١,١٠٣,٠٨٠ منافع عامة واتصاالت

- ٥,٠٠٠,٠٠٠ خسارة إنخفاض (إيضاح ٨-١)

٨٨٦,٠٧٥ ٤٦٣,٤٥٣ إيجارات

١٠٫٦٥٧٫٠٩٥  ١٥,٥٤٦,٧٤٩ أخرى

١٠٣٫٧٩١٫٠٧١ ١١٢,١٥٤,٢١٦

٢٦      إيرادات أخرى

٢٠١٣م ٢٠١٤م

(١,٤١٧,٠٨٨) (٩٨,٠٠٥) خسائر بيع ممتلكات، آالت ومعدات

١,٣٢٤,٠٠٥ ٨,٠٤٢,٧٠٢ إيرادات أخرى (انظر ا	يضاح «أ» أدناه)

((٠٨٣٠٨٣,,٩٣٩٣)) ٧,٩٤٤,٦٩٧

أ )  تتضمن ا	يرادات ا%خرى تعويضات مستلمة بمبلغ ٥٫٧ مليون ريال سعودي مقابل مطالبات سنوات سابقة.

٢٧      الزكاة

كانت الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة كالتالي:

٢٠١٣م ٢٠١٤م

٦,٢٠٤,٩٤٧ ٨,٢١٢,٥٤٧ في بداية السنة

٦,٤٦٥,٢٢٧ ٧,٥٦٦,٣٧٣ المحمل للسنة 

(٤,٤٥٧,٦٢٧) (٨,١٨٢,٨٧٦) المدفوع خالل السنة

٨,٢١٢,٥٤٧ ٧,٥٩٦,٠٤٤

تم احتساب الزكاة على أساس القوائم المالية غير الموحدة للشركة وشركاتها التابعة.

الوضع الزكوي 

أصدرت مصلحة الزكاة والدخل الربوط الزكوية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢م إلى ٢٠٠٨م والتي طالبت بموجبها بالتزام إضافي بمبلغ ٢٥٫٨ مليون 

ريال سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على هذه الربوط. أصدرت لجنة االعتراض االبتدائية قرارها حيث خفضت االلتزام إلى ٣٫٩ مليون ريال سعودي. 

سددت الشركة االلتزام ا	ضافي بمبلغ ٣٫٩ مليون ريال سعودي مع حق االستئناف وثم تقدمت الشركة بإسئناف لدى اللجنة االستئنافية فيما يتعلق بالمبلغ 

ا	ضافي. وعالوة على ذلك أصدرت المصلحة ربوط أولية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م و٢٠١٠م و٢٠١١م و٢٠١٢م طالبت بموجبهما بالتزام إضافي قدره 

١٫٣ مليون ريال سعودي. وتقدمت الشركة باعتراض على هذه ا	لتزامات ا	ضافية.

٢٨       ربحية السهم

أ ) تم احتساب ربحية السهم من الدخل من العمليات الرئيسية للسنة بقسمة الدخل من العمليات الرئيسية للسنة على المتوسط المرجح لعدد ا%سهم 

القائم خالل السنة. تم احتساب ربحية السهم من الدخل من العمليات الرئيسية العائد إلى المجموعة (بما في ذلك حصص ا%قلية).

ب) تم احتساب ربحية السهم من صافي الدخل للسنة بقسمة صافي الدخل للسنة العائد لمساهمي الشركة ا%م على المتوسط المرجح لعدد االسهم 

القائم خالل السنة.

ال ينطبق احتساب ا%رباح المنخفضة للسهم على المجموعة.

٢٩       اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة

أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ ٣٦٫٣٧ مليون ريال سعودي تم دفع مبلغ ١٥ مليون ريال سعودي مقابلها كتأمين نقدي 

(٢٠١٣م: ٣٥٫٥ مليون ريال سعودي والتي تم دفع مبلغ ١٤ مليون ريال سعودي مقابلها كتأمين نقدي).

أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة إعتمادات مستندية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بمبلغ ٨٫٧٧ مليون ريال سعودي تم دفع مبلغ ٨٫٧٧ مليون ريال 

سعودي مقابلها كتأمين نقدي (٢٠١٣م: ٠٫٤٢ مليون ريال سعودي مقابل تأمين نقدي بمبلغ ٠٫٤٢ مليون ريال سعودي).

لدى المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م ارتباطات مقابل ا%عمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ ٣٠٫٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٤١ مليون ريال سعودي) فيما 

يتعلق بتوسيع الرصيف البحري وإنشاء وتوسيع المباني المتبقية.



21٩٩ ٩٨

٣٠      إدارة المخاطر 

تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالية والناتجة من إستخدامها لkدوات المالية:

-      مخاطر أسعار العموالت  

-      مخاطر االئتمان 

-      مخاطر السيولة 

-      مخاطر العمالت 

يعرض هذا ا	يضاح المعلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر السابقة وأهداف المجموعة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة المخاطر. 

مجلس ا	دارة لديه المسئولية الكاملة عن وضع وا	شراف على إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة. ا	دارة العليا هي المسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات 

إدارة المخاطر للمجموعة والتقرير عنها بشكل منتظم إلى مجلس ا	دارة.

مخاطر أسعار العموالت  

تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العموالت على التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لkدوات المالية في المستقبل. إن تعرض 

المجموعة لمخاطر العمولة الخاصة ناشئ بصفة رئيسية من تسهيالت بنكية وقروض. 

تعمل ا	دارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة عن طريق مراقبة التغيرات في معدالت العمولة. تدير المجموعة مخاطر أسعار العمولة على تسهيالت ا	جارة 

ذات السعر المتغير التي تم الحصول عليها من بنوك باستخدام عقود مقايضة معدالت الربح (انظر ا	يضاح ١٦).

إن تغيرا من ١٠ نقاط أساسية في أسعار العمولة الخاصة بالقروض بمعدل متغير مسجلة بالريال السعودي في تاريخ إعداد القوائم المالية كان من شأنه أن يزيد 

/ (ينقص) صافي النتيجة بمقدار المبالغ المبينة فيما يلي. يفترض هذا التحليل بقاء جميع المتغيرات ا%خرى ثابتة.

٢٠١٤م

- ١٠ نقاط أساس    + ١٠ نقاط أساس

٤١٠٫٤٩٤ (٤١٠٫٤٩٤) تسهيالت بنكية وقروض

٢٠١٣م

- ١٠ نقاط أساس   + ١٠ نقاط أساس  

٤٤٢٫٥٢٣ (٤٤٢٫٥٢٣) تسهيالت بنكية وقروض

 

مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف ا�خر خسارة مالية. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر 

االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بعمالئها عن طريق وضع حدود لكل عميل على حدة ومراقبة الذمم المدينة.

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالية ا%خرى للمجموعة، بما في ذلك ا%رصدة والنقد لدى البنوك، فإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

ناشئ عن تعثر الجهات التي يتم التعامل معها، علمw بأن الحد ا%قصى للتعرض يعادل القيمة الدفترية لهذه ا%دوات.

مخاطر السيولة 

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبة في توفير المبالغ الالزمة لمقابلة التزاماتها المتصلة بالمطلوبات المالية. تتم مراقبة االحتياجات من 

السيولة على أساس منتظم وتعمل ا	دارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. 

يبين الجدول التالي ملخصًا لمواعيد استحقاق المطلوبات المالية غير المخصومة كما في ٣١ ديسمبر بناء على تواريخ السداد التعاقدية:

اإلجمالي أكثر من ٥ سنوات ١ إلى ٥ سنوات ٣ إلى ١٢ شهرًا أقل من ٣ أشهر
للسنة المنتهية

 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م

١٢١,٧٩٤,٥٥٣ - - - ١٢١,٧٩٤,٥٥٣ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١,٠٥٥,٩٥٤,٧٢٣ ٥١٧,١١٨,٤٣٩ ٤٣٣,١٤٤,٤٨١ ٩٩,٥١٥,٣٣٤ ٦,١٧٦,٤٦٩ قروض وتسهيالت بنكية

١,١٧٧,٧٤٩,٢٧٦ ٥١٧,١١٨,٤٣٩ ٤٣٣,١٤٤,٤٨١ ٩٩,٥١٥,٣٣٤ ١٢٧,٩٧١,٠٢٢ اإلجمالي

للسنة المنتهية

 في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

١٠٥,٣٥٤,٣٠١ - - ٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٨٥٤,٣٠١ ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

١,١٤١,١٢٣,٢٨١ ٦٢٥,٣٢٠,١٦٢ ٤١٧,٣٣٩,٥٦٣ ٩٤,٣٧٧,٢٥٨ ٤,٠٨٦,٢٩٨ قروض وتسهيالت بنكية

١,٢٤٦,٤٧٧,٥٨٢ ٦٢٥,٣٢٠,١٦٢ ٤١٧,٣٣٩,٥٦٣ ٩٨,٨٧٧,٢٥٨ ١٠٤,٩٤٠,٥٩٩ ا	جمالي

مخاطر العمالت

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب تقلبات أسعار صرف العمالت ا%جنبية. إن المجموعة معرضة لتقلبات أسعار صرف العمالت ا%جنبية خالل 

دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية معامالت هامة بعمالت خالف الريال السعودي خالل السنة. 

٣١     القيم العادلة لألدوات المالية 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل أو سداد التزام به بين طرفين بعلمهما وملء إرادتهما في معاملة تتم على أسس تجارية. تتكون 

الموجودات المالية للمجموعة من أرصدة ونقد لدى البنوك وذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى، وتتكون مطلوباتها المالية من قروض %جل وذمم دائنة. ال تختلف 

القيمة العادلة لkدوات المالية جوهريw عن قيمتها الدفترية.
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٣٢     قطاعات األعمال

تتكون الشركة والشركات التابعة من قطاعات ا%عمال الرئيسية التالية:

١-     قطاع تطوير الموانئ وأرصفة الموانئ 

٢-     قطاع مشروع التخزين وإعادة التصدير

٣-     قطاع تحليه مياه البحر

٤-     قطاع وخدمات الدعم اللوجستية

٥-     قطاع محطات الوقود والصيانة 

٦-     مكتب الشركة الرئيسي ويشتمل على عمليات مكتب الشركة الرئيسي وا%نشطة االستثمارية

إن هذه القطاعات هي ا%ساس الذي تبني عليه ا	دارة تقاريرها الداخلية حول قطاعات ا%عمال الرئيسية.

تتكون الموجودات والمطلوبات والمبيعات ونتائج األعمال لهذه القطاعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر مما يلي:

اإلجمالي
المركز الرئيس

للشركة

قطاع محطات

الوقود الصيانة

قطاع تحليه

مياه البحر

قطاع مشروع 

التخزين وإعادة

التصدير

قطاع مشروع

الرصيف البحري

وتطوير المواني 

بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٤م

٢,٥٨١,٤٥٢ ٢٤٦,٥١٩ ٢٢,٥٥٥ ٢٧٥,٨٠٠ ٢٨٢,٥٩٧ ١,٧٥٣,٩٨١ الموجودات

١,٢٥١,٥٨٥ ٣١,١٢٩ ٣,٠٣٣ ٤٩,٥٧٩ ٦٨,٨٤٣ ١,٠٩٩,٠٠١ المطلوبات

٥٧٨,٠٥٤ - ١٨,٢٤٧ ٩١,٤٧٤ ١٠١,٨١٤ ٣٦٦,٥١٩ إيرادات

١٢٣,٦٣٢ (٩,٦٨٩) (٦,٦٣٤) ١٤,٣٤٢ ٤٨,٤٩١ ٧٧,١٢٢

صافي (الخسارة) / 

الدخل قبل حقوق 

الملكية غير المسيطرة

٧٨,٠٧٧ (٩,٦٨٩) (٦,٦٣٤) ٨,٦٠٥ ٣٦,٠٨٤ ٤٩,٧١١
صافي (الخسارة) / 

الدخل للسنة

٢٠١٣م

٢,٥٢٦,٨٧٢ ١٨٩,٣٥٦ ٢٢,٣٧١ ٢٨٨,٣٩٤ ٢٨٥,٧٦٦ ١,٧٤٠,٩٨٥ الموجودات

١,٣٠٧,١٦٧ ٢٩,٦٢٨ ٢,٧٤١ ٥٤,٤٧١ ٦٦,٤٩٩ ١,١٥٣,٨٢٨ المطلوبات

٥٢٠,٠٢٤ - ٢٤,١٤٠ ٦٧,٧٠٨ ٧٥,٦٥٤ ٣٥٢,٥٢٢ إيرادات

٩٦,٦٢٧ (١٧,١٦٨) (٣,٢٠٥) ١٢,٠٤٩ ٣٢,١٨١ ٧٢,٧٧٠

صافي (الخسارة) / الدخل 

قبل حقوق الملكية غير 

المسيطرة

٥٦,٠٤٠ (١٧,١٦٨) (٣,٢٠٥) ٧,٢١٤ ٢٣,١٩٣ ٤٦,٠٠٦
صافي (الخسارة) / الدخل 

للسنة

تعمل المجموعة بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية.

٣٣     أحداث الحقة

إقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نهائية لسنة ٢٠١٤م بنسبة ٠٫٥ ريال سعودي لكل سهم (٢٠١٣م: صفر) بإجمالي مبلغ ٣٤ مليون ريال سعودي 

(٢٠١٣م: صفر) على المساهمين في الشركة على أن تقر في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية القادم للشركة.

٣٤     إعتماد القوائم المالية الموحدة 

تم إعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس ا	دارة ل?صدار في ٢٩ ربيع الثاني ١٤٣٦هـ الموافق ١٨ فبراير ٢٠١٥م.



21١٠٣ ١٠٢

الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
المركز السعودي لkعمال ، جناح #٥٠١

طريق المدينة المنورة ، حي البغدادية

ص . ب ١٤٢٢١ ، جدة ٢١٤٢٤ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٤٤٥٥ ٦٥٧ ١٢ ٩٦٦ + | ف : ٤٢٧٠ ٦٥٧ ١٢ ٩٦٦ +

infos@sisco.com.sa | www.sisco.com.sa

شركة بوابة البحر األحمر المحدودة
ميناء جدة ا	سالمي

ص . ب ٥١٣٤٣ ، جدة ٢١٥٤٣ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٣٠٠٠/٣١٠٠ ٦٢٧ ١٢ ٩٦٦ + | ف : ٣١٨٠/٣١٨١ ٦٢٧ ١٢ ٩٦٦ +

communication@rsgt.com | www.rsgt.com

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير)
ص . ب ١٤٢٢١ ، جدة ٢١٤٢٤ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٨١٤٤ ٦٤٨ ١٢ ٩٦٦ + | ف : ٧٦٩٢ ٦٤٨ ١٢ ٩٦٦ +

info@tusdeer.com | www.tusdeer.com

 االتصال

شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)
ب بناء بوابة ساري ، جناح #٣٠٤

شارع صاري ، حي الروضة

ص . ب ٨٣١٨ ، جدة ٢١٤٨٢ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٧٨١٨ ٦٠٦ ١٢ ٩٦٦ + | ف : ٧٨٢١ ٦٠٦ ١٢ ٩٦٦ +

 infok@kindasa.com | www.kindasa.com

الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)
مركز بوابة صاري 

شارع صاري ، حي الروضة

ص . ب ١٣٨٨٨٦ ، جدة ٢١٣٢٣ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٨٠٠٨ ٦٠٦ ١٢ ٩٦٦ + | ف : ٨٠٨٨ ٦٠٦ ١٢ ٩٦٦ +

 care@tawzea.com | www.tawzea.com

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)
المركز السعودي لkعمال ، جناح #٥٠٢

طريق المدينة المنورة ، حي البغدادية

ص . ب ١٤٢٢١ ، جدة ٢١٤٢٤ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٤٤٥٥ ٦٥٧ ١٢ ٩٦٦ + | ف : ٤٢٧٠ ٦٥٧ ١٢ ٩٦٦ +

info@isnad.com | www.isnad.com

شركة الجبر تالكي (س أ تالكي)
مدينة الجبيل ال صناعية

ص.ب ١٠٦١٠ ، مدينة الجبيل الصناعية ٣١٩٦١ ، المملكة العربية السعودية

ت : ٣١٧ ٦١٨ ١٣ ٩٦٦ + | ف : ٣١٦ ٦١٨ ١٣ ٩٦٦ +

  mail@sa-talke.com | www.sa-talke.com

شركة ستورك السعودية للخدمات الفنية (إس تي إس)
ص.ب ١٥٩٨ ، الجبيل ٣١٩٥١ ، المملكة العربية السعودية

 sts.saudi@stork.com | www.stork.com


