
  

 صحفي بيان

عام  اللربع األول من خالل ا   ٪21.4بنسبة عن نمو صافي الدخل   "سيسكو"الشركة السعودية للخدمات الصناعية تعلن 

2021   

 

 إيرادات النشاءات املحاسبيةاستثناء بعد ٪ ، 51,6الربع األول بنسبة في يرادات ال   زادت •

 إجمالي إيرادات الشركةإلى نمو تحسن أداء قطاع املوانئ وقطاع الخدمات اللوجستية دي  أ •

 ريال سعودي 0,40٪ ، مع تحسن ربحية السهم إلى 21,4صافي الدخل بنسبة  نمو •

 

املسرتممر  ،جموعةس(سالشرركةس أو سامل  ،أعلنت الشرركة السرعودية لدخدمات الارناعية يسسر"سر وس  : 2021مايو   2 ،اململكة العربية السععودية ،جدة

املالية   عن نتالجها  ،املياه  وأنظمةالخدمات اللوجسرررررررررتية   ومجمعات ومحطات الحاوياتاالسرررررررررلراتي ي الرالد في اململةة العربية السرررررررررعودية في املوانئ 

حيث أنها   ،إيرادات النشرررراءات املحاسرررربية مبلغ  التحليل التالي على نمو اليرادات وهوامشررررها من يسررررتم   و .  2021مارس   31املنتهية في   أشررررهر للمالثة

 جمالي أو صافي الدخل.ال الربح على  ال تؤثر

 

  ، مليون ريال سررعودي  253,6٪ على أسرراس سررنوي لتاررل إلى  51,6اسررتثناء إيرادات النشرراءات املحاسرربية( بنسرربة مع ارتفعت إيرادات الربع األول ي

  134,9ارتفع إجمالي الربح البالغ فيما  الخدمات اللوجسررررررررتية. قطاع  و املوانئ قطاعي    أداء بسرررررررربا النمو الةب ر في  ،٪ عن الربع السرررررررراب 5,8  بنسرررررررربةو 

قطاع  األعمال فيزيادة بشررررررر ل كب ر  بمدعومة  ،٪ عن الربع السررررررراب 10وبنسررررررربة   2020للعام ٪ عن الربع األول 153,7مليون ريال سرررررررعودي بنسررررررربة 

 من وكفاءت التشغيل ، املوانئ
ً
 .2021يناير   1وغ رها من شروط االمتياز الجديدة الت  دخلت ح ز التنفيذ اعتبارا

 

 

 و نمصررافي الدخل للربع األول وحق   
ً
الدخل  صررافي    ، فيما حق مليون ريال سررعودي  32,3٪ عن الربع السرراب  ليبلغ 14,5٪ وزاد بنسرربة  21,4بنسرربة   ا

 نمو 
ً
. ةاللوجسرررررررررررررتيقطاع الخدمات في  الجددالعمالء  عقودإلى جانا   ،2020  جديد فياليناء  املامتياز  تنفيذ عقد  وبدء   ،ليراداتا تحسرررررررررررررن بسررررررررررررربا ا

بلغ  هامش مع  ،مليون ريال سررررررررعودي  144,7لتبلغ ٪ 127,7بنسرررررررربة الفوالد والضرررررررررالا واالسررررررررتهال  و  فاء الدين   اسررررررررتقطاعارتفعت األرباح قبل  و 

ريال سرعودي في الربع   0,33ريال سرعودي مقارنة برررررررررررررر   0,40بلغت ربحية السرهم  و . الفوالد والضررالا واالسرتهال  و  فاء الدين٪ في األرباح قبل 57,1

ريال  مليار   1,1مقارنة برررررررررررررررررررررررر    2021عام المليار ريال سرررررررررررعودي في الربع األول من  1,2مع ارتفاع إجمالي حقوق املسررررررررررراهم ن إلى   ،2020عام الاألول من 

 سعودي في العام الساب .

 

 

بلغررت إيرادات قطرراع الخرردمرات    ، فيمررا٪ على  70,8بزيررادة قرردرهررا    ،مليون ريررال سرررررررررررررعودي  211,5  ومحطررات الحرراويرراتتجرراوزت إيرادات قطرراع املوانئ  

 مليراه انففرا ررررررررررررر ا  أنظمرة. وشرررررررررررررهرد قطراع  2020عرام ال٪ مقرارنرة برالربع األول من  24,4بزيرادة قردرهرا    ،مليون ريرال سرررررررررررررعودي  24اللوجسرررررررررررررتيرة 
ً
  ا

ً
في   فيفرا

 .االستهال ٪ نتيجة النففاض 2اليرادات بنسبة 

 

 :"سيسكو"الرئيس التنفيذي لشركة  ،محمد املدرسقال و 

 حققت املجموعة نمو  ،الربع األول   وخالل.   الحالية  قتاررراديةاالب"ئة العلى الرغم من العمل في   متم زةتحقي  نتالج  شرررركة سررر"سررر وتواصرررل س
ً
 كب ر  ا

ً
  ا

املسرررررررتودعات  في   االشرررررررغال  نسررررررربةوزيادة الحاويات املناولة  عدد بسررررررربا التحسرررررررن في ،الخدمات اللوجسرررررررتيةقطاع  املوانئ و قطاعي  إجمالي إيراداتفي 

 اللوجسررررررتية  لخدماتنا انجذاب عدد من العمالء الجدد مع و والخدمات اللوجسررررررتية لدينا. 
ً
 نشررررررهد نمو  ،حاليا

ً
  ا

ً
  الخدمات.هذه في الطلا على  مدحوظا



  

ورغم انففاض  حيث انففضررررررررررت اليرادات بشرررررررررر ل  فيا خالل الربع األول من العام.   ،املياه بعض التحديات  أنظمةقطاع واجهت أعمالنا في وقد 

 وعدد على هذا القطاع  طلافي الزيادة اللقطاع مع توقع  في هذا ااملتوفرة فإننا واثقون من الفرص    ،إنتاج وتوزيع املياه مقارنة بالربع السرررراب   كميات

 .ساملستهلة ن في السنوات القادمة

 

خالل   ٪45,5نسرررررربة عند الدين إلى حقوق امللةية    اجمالينسرررررربة  فقد تم املحافظة على  ،حةمةالب امل زانية العمومية للشررررررركةإدارة وأ رررررراي: ستم زت 

عن  العالن وتممل قيمة  ويلة األجل. تعود ببشرررررررررررر ل اسررررررررررررلراتي ي في الفرص الت   التفطيط لالسررررررررررررتمماراالسررررررررررررتمرار في أتاح لنا مما  ،األول   الربعهذا 

٪ 21,2تبلغ والت    (RSGTي األحمرمحطة بوابة البحر شركة   الشركة املباشرة في احدى شركاتنا التابعة   نقل ملةية حاةفي   ةاالسلراتيجي  الشراكة

  شرر ر ي ، مامليون ريال سررعودي  556,5 تقيمة بلغب (PIFي صررندوق االسررتممارات العامةو  (COSCO) بورت ليميتدشررركة كوسرر و شرريبينج  إلى  
ً
 ررمنيا

 شرررررركة كوسررررر و شررررريبينج بورت ليميتدبنا أن نرحا ر يسررررر   .مليار ريال سرررررعودي 3,3تبلغ  محطة بوابة البحر األحمرشرررررركة ؤسرررررسرررررية لاملقيمة أن الإلى  

في السرررررررنوات كب رة  قيمة    ان ا سرررررررتضررررررريفمل"س لدينا أدنى شررررررره في أنهفمجموعة شرررررررركاتنا.  في  كشرررررررركاء اسرررررررلراتيجي ن  وصرررررررندوق االسرررررررتممارات العامة 

 دعم املباشر لفلسفتنا االستممارية  ويلة األجلس.المع  ،القادمة

 

 األداء املالي أبرز مالمح

  ، 2021عام اللربع األول من خالل امليون ريال سررررررررعودي   253.6 مبلغ (النشرررررررراءاتبلغ إجمالي اليرادات التشررررررررغيلية يباسررررررررتثناء إيرادات  •

 وهو ما يممل نمو 
ً
قطاع املوانئ  الى التحسررررن الةب ر في  رل"سرررر   بشرررر ل  النمو  هذايعود .  2020عام  الالربع األول من بمقارنة  ٪  51,6بنسرررربة   ا

زيرادة إيرادات بفضررررررررررررررل الخردمرات اللوجسرررررررررررررتيرة   براال ررررررررررررررافرة الى التحسرررررررررررررن في ايرادات قطراع  واتفراقيرة االمتيراز الجرديردة.   ٪65,7بنسررررررررررررربرة  

 املستودعات والخدمات.

 .لموانئالعامة لهيئة  للاليرادات ورسملة الرسوم المابتة واملتغ رة املستحقة  نمو رل"س   الى٪ بش ل 153,7ارتفع إجمالي الربح بنسبة  •

 .2020عام المليون ريال سعودي في الربع األول من  3,7مليون ريال سعودي مقارنة بر  5,8وبلغت  اتاالستممار  إيراداتزادت   •

 مستقرة نسبيظلت  ، حيثمليون ريال سعودي 40,1املااريا التشغيلية بلغت  •
ً
 .2020عام المليون ريال سعودي في  39,8مقارنة بر  ا

 نمو   سسرررررر"سرررررر وسحققت   •
ً
٪ نتيجة لتحسررررررن أرباح التشررررررغيل  12,7بنسرررررربة  في٪ وسررررررجلت هامش دخل صرررررراف21,4بنسرررررربة   في صررررررافي الدخل  ا

 ثابتة نسرررررررربي يةالتشررررررررغيلوبقاء النفقات  ٪ 606,7بنسرررررررربة 
ً
مليون ريال    39,7  بقيمة. وقد قابل هذا النمو اليجابي زيادة في الرسرررررررروم املالية ا

 ٪( نتيجة رسملة الرسوم المابتة واملتغ رة.342,2سعودي ي

 .2020عام المقارنة بالربع األول من عدل املساس  األ على يباستثناء تأث ر البنود غ ر املتةررة( ٪ 284,7صافي الدخل بنسبة ارتفع  •

 مليار ريال سعودي. 4,4بلغ إجمالي األصول  •

 

 ليون ريال سعودي يباستثناء إيرادات النشاءات املحاسبية(بامل الدخل قائمةالنقاط في أبرز 



  

 
 

 

 التشغيلياألداء  مالمحأبرز 

 

 ومحطات الحاوياتاملوانئ 

 

بنسررررررررررررربرة  املنراولرة الحراويرات عرددزيرادة كب رة في جرانرا  االمتيراز الجرديرد، إلى عقرد و الةفراءات األعلى    من  ومحطرات الحراويراتاسرررررررررررررتفرادت أعمرال املوانئ  

 محرك مما يعتبر   ،2020عام ال٪ مقارنة بالربع األول من 65,7
ً
 رل"سرررررررررررري  ا

ً
ما يجابي فيال تقدم ال تحقي كما واصررررررررررررل قطاع املوانئ .  لتحسرررررررررررر ن اليرادات ا

 السالمي. ميناء جدة فيتطوير محطة الحاويات الشمالية  و تدعيم  يفص

 

 والخدمات اللوجستيةاملجمعات  

 
ً
 جيد  شرررررررهد قطاع الخدمات اللوجسرررررررتية إشرررررررغاال

ً
( وبدأ في تطوير سرررررررعة  2020عام ال ٪ في الربع األول من98لربع يخالل هذا ا٪ 99للمفازن بنسررررررربة  ا

 2020عام الللعقود الرل"سية املوقعة في كان  تفزين إ افية للعمالء الحالي ن. كما  
ً
 كب را

ً
 .كب ر تأث ر إيجابي ،، ال سيما مع أرام ودورا

 

 االستراتيجية والتوقعات املستقبلية

كب رة   املياه، حيث تتوفر فرصقطاع الخدمات اللوجسررررررررررتية و قطاع  االسررررررررررتممار في األصررررررررررول والشررررررررررركات في قطاع املوانئ و  سسرررررررررر"سرررررررررر وسسررررررررررتواصررررررررررل  

الشررررررررررركة الشررررررررررراي على اسررررررررررلراتيجيات التشررررررررررغيل والنمو. وفي الوقت نفسرررررررررر ، سررررررررررتعمل  ادارةيمةن  الذي،  في هذه القطاعاتأرباح محتملة  لتحقيق

   وتقومالشررررركات التابعة، لالسررررتفادة من الفرص املتاحة في األسررررواق الناشررررئة.    فيالحالية   تمماريةاالسرررر  املجموعة على تعزيز محفظتها
ً
الشررررركة حاليا

 لهذا األمر، وتتوقع العالن عن املزيد من التطورات في   تم تعي ن ، حيث السررررررررلراتيجيتها املسررررررررتقبليةمراجعة    بعمل
ً
 خارجيا

ً
في  هذا الشررررررررأن مسررررررررتشررررررررارا

 الوقت املناسا.

 

 -هى انت-

 

بذة عن 
ُ
 "سيسكو"ن

املوانئ تتضررمن  محفظة متنوعة من األصررول الفريدة الت    تمتلهالشررركة السررعودية لدخدمات الاررناعية يسسرر"سرر وس( تي شررركة اسررتممارية قابضررة 

تارررررررردير في الوتي أول مطور من القطاع الخاص ملنطقة إعادة   1988عام التأسررررررررسررررررررت الشررررررررركة في و  املياه.  وأنظمةالاررررررررناعية  الخدمات  ومجمعات 
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اإليرادات إجمالي الربح  صافي الربح  هامش إجمالي الربح هامش صافي الربح



  

 يزيد عن فريقضرررررررررم  ت ،شرررررررررركات تابعة 5على  سسررررررررر"سررررررررر وستشرررررررررتمل محفظة و اململةة العربية السرررررررررعودية.  
ً
 دعم سسررررررررر"سررررررررر وستقدم  و موظا.    3,000ا

ً
  ا

 إسلراتيجي
ً
 .لى أفضل الفرص في النموالوصول امن أجل األجل  نهج استمماري واضح و ويلمع التابعة    هالشركات   ا

 

 للتواصل

 عالقات املستثمرين

 ir@sisco.com.saالبريد اللةلروني:  

 التواصل اإلعالمي

 michael.hylton@instinctif.comالبريد اللةلروني:  

 9353 4369 971+الهاتا:  

 

 

   املساهميندعوة اإلعالن عن النتائج املالية و 

   سسررررررررر"سررررررررر وسسرررررررررتسرررررررررتضررررررررريا 
ً
  في تمام السررررررررراعة    2021مايو  27لربع األول في خالل اللشرررررررررركة املالية  نتالج  ال لتحليلاجتماعا

ً
بتوقيت المالمة عاررررررررررا

أرباح اجتماع السرررررتعراض تم اسرررررتضرررررافة تسررررر كما . ir@sisco.com.saيرجى إرسرررررال بريد إلةلروني إلى  ،االجتماعالسرررررعودية. لدحارررررول على تفاصررررريل 

 على موقع الشركة الشركة  
ً
 http://www.sisco.com.sa/poverview.php: قريبا

 

 

 إخالء مسؤولية

عةس التوقعات الحالية لإلدارة أو االسرررررررررلراتيجية  ت ، والت  من قبل الشرررررررررركة السرررررررررعودية لدخدمات الارررررررررناعية يسسررررررررر"سررررررررر وس( ه الوثيقةتم إعداد هذ

سبيانات تطلعيةس ال  ه الوثيقةبعض البيانات الواردة في هذوتممل بلية الت  تفضرررع ملخا ر وشررر و  معروفة وغ ر معروفة.  املتعلقة باألحداث املسرررتق

الحالية وخطتها وتوقعاتها وافلرا ررررررررررراتها    سسررررررررررر"سررررررررررر وستتعل  بشررررررررررر ل مباشرررررررررررر أو حارررررررررررري بالحقال  التاريفية. وتعةس هذه البيانات التطلعية نوايا  

 .سس"س وسسيطرة  من العديد منها  الت  ال يعتبر خرى األ عوامل الاملستقبلية وتفضع لرلمفا ر والش و  و  األحداثبشأن ومعتقداتها  

 

 تتضررررررررمن العوامل املهمة الت  قد تؤدي إلى اختالي النتالج الفعلية اختالف
ً
 جوهري  ا

ً
 ررررررررمنية في البيانات باررررررررورة  أو   املذكورة صررررررررراحةعن التوقعات   ا

أي اللزام بمراجعة أي من هذه البيانات التطلعية لتعةس أي تغي رات على ب سسرررر"سرررر وسشررررركة   تضررررطلعال  و التطلعية مفا ر معروفة وغ ر معروفة.  

 نظر و توقعاتها أو أي تغي ر في الظروي أو األحداث أو االسررررررررلراتيجية أو الخطط.  
ً
 جوهتفتلا يمةن أن ألن النتالج الفعلية   ا

ً
  سسرررررررر"سرررررررر وسعن نوايا ريا

جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض    اسرررتعراضفنحن نحمه على  ،املسرررتقبلبشرررأن  الحالية وخططها وتوقعاتها وافلرا ررراتها ومعتقداتها 

 .سس"س وسشركة بالتقديم  بعناية وحذر و لا املشورة املستقلة عند تقييم قرارات االستممار املتعلقة 

 

 صررررررررريحيم أي تمميل أو  ررررررررمان،  ال يتم تقد
ً
،أو  ررررررررمني ا

ً
أو مسررررررررؤول ها أو  هااءمدر أو أي من أعضررررررررايها املعني ن أو    سسرررررررر"سرررررررر وسبواسررررررررطة أو نيابة عن   ا

 هذه الوثيقة تش ل  . ال هذا العرض التقديم  املعلومات أو اآلراء الواردة في  صحة  دقة أو اكتمال أو  بفاوصموظف ها أو أي شخص آخر 
ً
من  جزءا

 أسررررررراسررررررر  اأو أي جزء منه ه الوثيقةشررررررر ل هذتدعوة لشرررررررراء أي أسرررررررهم أو أوراق مالية أخرى في الشرررررررركة ولن  عرض أوأي 
ً
االعتماد علي  فيما يجوز أو   ا

 يتعل  بأي اتاال أو اللزام على ال الق.
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