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تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية ، خاصًة فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج ، وباإلضافة إلى ذلك فقد تم 
مراعاة قوانين وزارة التجارة واالستثمار وكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة واإلفصاح.
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 وتخطط الشركة على وجه الخصوص الى:

1. دعــم شــركات المجموعــة فــي توســيع أعمالهــا 
محليــًا ودوليــًا، بمــا فــي ذلــك التوســع الدولــي لـــشركة 

محطــة بوابــة البحــر األحمــر.

فــرص  علــى  الحصــول  خــالل  مــن  النمــو  زيــادة   .2
وعلــى  المملكــة،  فــي  جذابــة  واســتحواذ  اندمــاج 
الصعيــد االقليمــي والتــي مــن شــأنها أن تعــزز نمــو 
األعمــال وتلبــي معاييــر االســتثمار مــع وجــود القــدرة 

للشــركة. المميــزة  التنافســية 

وأفضــل  أعمالنــا  خطــة  تنفيــذ  فــي  االســتمرار   .3
التخصيــص األمثــل  ممارســات الحوكمــة لضمــان 

المــال. لــرأس 

عــالوة علــى ذلــك، ســتواصل شــركات المجموعــة التركيــز 
ومتنوعــة  قويــة  إدارة  وفــرق  عاملــة  قــوة  بنــاء  علــى 
ــدة  ــى تمكيــن وخلــق فــرص عمــل جدي ــؤدي إل تســهم وت
للشــباب الســعودي، وتمثيــل أكبــر للمــرأة الســعودية 

وفــي أدوار مختلفــة.

التطلعات المستقبلية
تقدمــًا  التابعــة  وشــركاتها  سيســكو  شــركة  حققــت 
ملموســًا هــذا العــام علــى العديــد مــن األصعــدة في ظل 
التحديــات التــي نمــر بهــا ويمــر بهــا العالــم اجمــع فــي ظــل 
ــا.  وعلــى الرغــم مــن التوقعــات التــي تفيــد  جائحــة كورون
باســتمرار بعــض هــذه التحديــات فــي العــام المقبــل إال 
أن الخطــوات االســتراتيجية التــي اتخذتهــا الشــركة خــالل 
العــام 2020م ســتمكنها بــإذن هللا مــن تقديــم أداء مــرن 
الفــرص  مــن  االســتفادة  وأيضــًا  القصيــر  المــدى  علــى 
المتاحــة فــي الســوق علــى المــدى المتوســط والطويــل.

اننــا ُنقــدم علــى العــام 2021 بدرجــة عاليــة مــن التفــاؤل، 
فعــااًل  دورًا  لنــا  يكــون  أن  فــي  هللا  بــإذن  وسنســتمر 
ــة  ــر البني ــاء وتطوي ــع الصناعــي وبن ــن ودعــم التنوي لتمكي
بمــا  اللوجســتي  القطــاع  وتعزيــز  الوطنيــة  التحتيــة 

.2030 رؤيــة  أهــداف  مــع  يتماشــى 

هللا رحمــة واســعة واســكنه فســيح جناتــه.

جميــع  علــى  اســتثنائيًا  عامــا   2020 العــام  كان  لقــد 
األصعــدة محليــًا وعالميــًا، عامــًا مليئــًا بالتحديــات التــي 
مواجهــة  فــي  اجمــع  العالــم  دول  وشــهدتها  بــرزت 
األولــى  بالدرجــة  واإلقتصاديــة  اإلنســانية  التداعيــات 
مازالــت  والتــي  المســتجد  كورونــا  فيــروس  لجائحــة 
دول  علــى معظــم  وممتــدة  قائمــة  وتداعياتهــا  أثارهــا 
العالــم، مــع توقعــات للخبــراء واإلقتصادييــن تشــير إلــى 
اســتمرار هــذه التداعيــات والتحديــات بصــورة متغيــرة 

القريــب.  المســتقبل  فــي  الوقــت  لبعــض 

الوضــع  وهــذا  التحديــات  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
االســتثنائي، فقــد ظلــت شــركة سيســكو ملتزمــة بجديــة 
تجــاه حمايــة موظفيهــا ودعــم عمالئهــا باإلضافــة الــى 
آخذيــن  أكبــر،  بتقديــم مســاهمات مجتمعيــة  التزامهــا 
المســاهمين  حقــوق  علــى  المحافظــة  االعتبــار  بعيــن 

الرئيســيين. المصلحــة  أصحــاب 

جميــع  أشــكر  أن  إال  يســعني  ال  المناســبة  وبهــذه 
التابعــة  الموظفيــن فــي شــركة سيســكو والشــركات 
الجائحــة  تحديــات  علــى  تغلبــوا  والذيــن  والزميلــة،  لنــا 
عمالئنــا  خدمــة  فــي  وتفانــي  جهــد  بــكل  واســتمروا 

بنجــاح. أعمالنــا  واســتمرارية 

األداء المالي
لقــد شــهد العــام 2020م تقدمــًا كبيــرًا لشــركة سيســكو 
وشــركاتها التابعــة باإلضافــة الــى عــدد مــن اإلنجــازات 
التحديــات  المجموعــة فــي ظــل  البــارزة، حيــث حققــت 
الســوقية أداًء تجاريــًا قويــًا.  فقــد أنهينــا العــام بأعلــى 
الشــركة  تاريــخ  فــي  إيــرادات وأقــوى ميزانيــة عموميــة 
ــذي  ــد ال ــا الجي ــى نمــوذج أعمالن ــر شــهادة عل ــي تعتب والت

يعمــل فــي مجــاالت إســتراتيجية رئيســية مثــل الموانــئ، 
الميــاه. اللوجســتية والصناعيــة، وخدمــات  والخدمــات 

هــذا وللــه الحمــد فقــد ارتفعــت اإليــرادات التشــغيلية 
لشــركة سيســكو بنســبة 27.5٪ لتصــل إلــى 861.6 مليــون 
ريــال ســعودي، وبلــغ صافــي الدخــل 139.4 مليــون ريــال 
ســعودي بزيــادة قدرهــا 173٪ عــن العــام 2019م.  وســيتم 
طــي  فــي  الشــركة  أعمــال  عــن  أكثــر  تفاصيــل  عــرض 
التقريــر مــع تســليط الضــوء علــى بعــض العوامــل التــي 

كان لهــا تأثيــر علــى نتائــج األعمــال.

المحفظة االستثمارية للشركة

البحــر  بوابــة  محطــة  لشــركة  مميــزًا   2020 العــام  كان 
ــي بتنفيــذ  ــع الثان ــدأت الشــركة خــالل الرب األحمــر، حيــث ب
الســعودية  الموانــئ  هيئــة  مــع  الجديــد  االمتيــاز  عقــد 

Logistics & Services Sector

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

قطاع الموانئ ومحطات الحاويات

 عامر عبد هللا علي رضا
رئيس مجلس اإلدارة

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد لله والصالة والسالم على رسول هللا

السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات 
الموقرون الصناعية )سيسكو(    

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد ..

أن  يســعدني  اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  عــن  بالنيابــة 
أقــدم لحضراتكــم التقريــر الســنوي للشــركة الســعودية 
للخدمــات الصناعيــة )سيســكو( للعــام 2020م.  وحيــث أن 
هــذه هــي رســالتي األولــى إليكــم مســاهمينا الكــرام منــذ 
قبــول منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة خــالل هــذا العــام، 
للــدورة  أرحــب بزمالئنــا أعضــاء مجلــس اإلدارة  أود أن 
الجديــدة والذيــن هــم مــن أصحــاب الخبــرات المتميــزة 
والمتنوعــة والذيــن انضمــوا إلينــا فــي العــام 2020م.  وإننــي 
علــى ثقــة مــن أن مجلــس اإلدارة الجديــد ســوف يواصــل 
الســابقة  اإلنجــازات  علــى  المبنيــة  النجاحــات  تحقيــق 

للشــركة.

كمــا أود أن أعــرب عــن امتنانــي الكبيــر لمجلــس اإلدارة 
الســابق، وال ســيما رئيــس المجلــس الســابق االســتاذ 
محمــد أحمــد علــي رضــا  الــذي لعــب دورًا محوريــًا علــى 
مــدار تســعة عشــرة عامــًا فــي تشــكيل شــركة سيســكو 
فــي  الرائــدة  الوطنيــة  الشــركات  مــن  واحــدة  لتصبــح 
دور  لهمــا  وحســمه  مثابرتــه  كانــت  فقــد  قطاعاتهــا، 
فعــال فــي بنــاء األســس القويــة ألعمــال الشــركة.  كمــا 
وإنــه لمــن دواعــي األســى والحــزن أيضــًا أن نــودع ونتذكــر 
بــكل تقديــر واحتــرام االســتاذ الفاضــل عدنــان عبــد هللا 
فــي  ســابق  كعضــو  المتفانيــة  خدمتــه  علــى  ميمنــي 
مجلــس اإلدارة والــذي وافتــه المنيــة فــي عــام 2020، رحمــه 

والــذي يمتــد لمــدة 30 عامــًا بنظــام )BOT(، جعــل الشــركة 
تلعــب دورًا هامــًا فــي دعــم وتعزيــز اقتصادنــا الوطنــي، 
وبذلــك اصبحــت المشــغل األكبــر والرئيســي لمحطــات 
الحاويــات علــى ســاحل البحــر األحمــر.  وتماشــيًا مــع هــذا 
أداًء ماليــًا قياســيًا هــذا  الشــركة  االنجــاز فقــد حققــت 
العــام. كمــا اشــير إلــى أن هــذه النتائــج ال تعكــس بشــكل 
كامــل حجــم األعمــال المتوقــع مــن قبــل الشــركة فــي 
العمــل  الشــركة  القادمــة، حيــث ســتواصل  الســنوات 
كبوابــة للتجــارة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
خــالل اســتثماراتها فــي تطويــر مينــاء جــدة االســالمي 
مــع تكامــل سلســلة الخدمــات اللوجســتية والرقميــة.

فــي  األحمــر  البحــر  بوابــة  محطــة  شــركة  تســعى  كمــا 
المرحلــة القادمــة وفــق خططهــا اإلســتراتيجية للنمــو 
وتشــغيل  تطويــر  فــي  نجاحاتهــا  لتكــرار  والتوســع 
مينــاء جــدة اإلســالمي وذلــك علــى المســتوى اإلقليمــي 
والعالمــي بدعــم من شــركائها اإلســتراتيجيين كمشــغل 

وطنــي رائــد.

بــدأت الشــركة الســعودية لتنميــة التجــارة والصــادرات 
االســتراتيجية  خططهــا  ثمــار  تجنــي  بوينــت«  »لوجــي 
فــي االســتثمار فــي أعمــال التخزيــن عاليــة الجــودة فــي 
تواجــه  التــي  التحديــات  ظــل  فــي  الرئيســية،  المواقــع 
الهائــل  والنمــو  العالميــة  والتوريــد  اإلمــداد  سالســل 

المملكــة.  فــي  اإللكترونيــة  للتجــارة 

جيــدة  وقيمــة  بمكانــة  بوينــت  لوجــي  شــركة  وتتمتــع 
بســبب وجــود بنيــة تحتيــة عاليــة الجــودة وخدمــات نوعيــة 
ــن أنشــأت معهــم  ــرى الذي للعمــالء مــن الشــركات الكب
عالقــات ناجحــة طويلــة ممــا يخولهــا مــن االســتفادة مــن 
تغيــرات الســوق المتجــددة.  فإننــا نهــدف إلــى تحويــل 

توفيــر  فــي  رئيســي  شــريك  الــى  بوينــت  لوجــي  شــركة 
الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة وليــس مجــرد مالــك 

عقــار صناعــي.

االنفــاق  يــزداد  أن  2021م  العــام  خــالل  المتوقــع  ومــن 
الرأســمالي بشــكل كبيــر، حيــث ســينصب تركيــز الشــركة 
وتنويــع  التنفيــذ  قيــد  المشــاريع  إنشــاء  ســرعة  علــى 
مصــادر اإليــرادات مــن خــالل توســيع نطــاق تواجدهــا فــي 

مناطــق جديــدة.

صناعــة  واجهتهــا  التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
البتروكيماويــات العالميــة خاصــة فــي مجــال الخدمــات 
اللوجســتية وسلســلة التوريــدات فقــد تمكنــت شــركة 
فــي  الرائــدة  مكانتهــا  مــن  الســعودية  تالكــي  الجبــر 
الســوق وتقديــم عــام آخــر مــن النجــاح بســبب اإلجــراءات 
فــي  الشــركة  اتخذتهــا  التــي  المباشــرة  االســتباقية 
االســتجابة لظــروف الســوق المتغيــرة.  فقــد تمكنــت 
الشــركة مــن المحافظــة علــى جميــع عمالئهــا الحالييــن 
فــي  الخدمــات  مــن  عــدد  أكبــر  بتقديــم  بنجــاح، وقامــت 
تاريخهــا مــع المحافظــة علــى عوامــل الســالمة واالمــان 

بشــكل جيــد.

علــى الرغــم مــن أن قطــاع الميــاه ال يــزال يواجــه تحديــات 
كبيــرة فــي الوقــت الراهــن، فــان شــركة سيســكو ال تــزال 
لتعزيــز  المــدى  طويلــة  اســتراتيجيتها  تجــاه  ملتزمــة 

تواجدهــا فــي هــذا القطــاع.

القطــاع  فــي  ريادتهــا  كنداســة  شــركة  تواصــل  حيــث 
الخــاص لشــركات خدمــات الميــاه، فهــي تقــوم بتحليــة 
الميــاه وتوزيعهــا علــى المــدن الصناعيــة بجــدة وعلــى 
مناطــق  فــي  اآلخريــن  الصناعييــن  العمــالء  بعــض 
مختلفــة، حيــث بــدأت محطــة التحليــة التــي تــم انشــاؤها 
ــى مــن التشــغيل  ــة األول ــغ المرحل ــة راب مؤخــرًا فــي مدين
كنداســة  شــركة  تخطــط  كمــا  2020م.   العــام  خــالل 
مــن  القادمــة  الســنوات  فــي  أعمالهــا  تنميــة  إلــى 
المســتقبلية  المشــاريع  بعــض  علــى  الحصــول  خــالل 
ــاه  المطروحــة مــن ضمــن خطــة خصخصــة قطــاع المي
ذات العائــد المتميــز وذلــك بالشــراكة بيــن القطاعيــن 
الدولــة  قبــل  مــن  طرحهــا  يتــم  التــي  والخــاص  العــام 
المشــاركة  وايضــًا  2030م  المملكــة  رؤيــة  مــع  تماشــيًا 
الفعالــة فــي أعمــال التشــغيل والصيانــة لقطــاع أنظمــة 

الميــاه.

كمــا حصلــت شــركة توزيــع أيضًا علــى نصيبها من النجاح 
فــي العــام 2020م مــن خالل الحصول على مشــروع انشــاء 
ــاه الصــرف الصحــي فــي  محطــة مســتقلة لمعالجــة مي
مدينــة الطائــف حيــث قامــت الشــركة خــالل فتــرة وجيــزة  
بتحقيــق اإلغــالق المالــي )Financial Close( للمشــروع.  
وهــو عبــارة عــن عقــد تصميــم وبنــاء وتشــغيل وصيانــة 
بنظــام  للمشــروع  الملكيــة  نقــل  ثــم  ومــن  المحطــة 
)BOT( مدتــه 25 عامــًا وذلــك بالشــراكة بنســبة 50٪ مــع 
ــرا اإلســبانية.  ومــن المقــرر أن يتــم االنتهــاء  شــركة كوب
مــن عمليــات االنشــاء والبــدء فــي التشــغيل خــالل الربــع 

الرابــع مــن العــام 2022م.  كمــا تمكنــت شــركة توزيــع مــن 
ــدة فــي  ــة جدي توســيع نطــاق تواجدهــا فــي مــدن صناعي
ســدير والخــرج والمدينــة المنــورة. ومــع بدايــة االنطالقــة 
الجديــدة للشــركة ســتعمل علــى توســيع وتعزيــز نطــاق 
أعمالهــا وزيــادة مســتوى الخدمــات المقدمــة للعمــالء 

فــي جميــع المــدن الصناعيــة فــي المملكــة.

االستراتيجية تجاه القيمة 
المضافة للشركة

خــالل العــام 2020 قامــت شــركة سيســكو باتخــاذ خطــوة 
وذلــك  المــدى  طويلــة  إســتراتيجيتها  نحــو  مهمــة 
لتنميــة قاعــدة أصــول الشــركة الحاليــة وتحقيــق أعلــى 
دخــل منهــا، تــم ذلــك مــن خــالل بيــع جــزء مــن حصتهــا 
األحمــر  البحــر  بوابــة  محطــة  شــركة  فــي  المباشــرة 
كوســكو  وشــركة  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  الــى 

ليميتــد. بــورت  شــيبينج 

ــدوق  ومــن المتوقــع أن تضيــف هــذه الشــراكة مــع صن
ــورت  االســتثمارات العامــة وشــركة كوســكو شــيبينج ب

قطاع أنظمة المياه

قطاع الخدمات اللوجستية 
والصناعية

شــركة  إلــى  األجــل  طويلــة  اســتراتيجية  قيمــة  ليميتــد 
محطــة بوابــة البحــر األحمــر، علــى النحــو التالــي:

- بالنســبة الــى شــراكة صنــدوق االســتثمارات العامــة 
وهــو الصنــدوق الســيادي لحكومــة المملكــة ومــن اكبــر 
الصناديــق اإلســتثمارية فــي العالــم، فانــه يهــدف الــى 
النمــو  فــي  وخططهــا  الشــركة  أعمــال  ودعــم  تعزيــز 
الشــركات  مــن  باعتبارهــا  وعالميــًا  إقليميــًا  والتوســع 

الرائــدة فــي مجالهــا. الوطنيــة 
شــيبينج  كوســكو  شــركة  شــراكة  الــى  وبالنســبة   -
عالمــي  اســتراتيجي  العــب  تعتبــر  والتــي  ليميتــد  بــورت 
اللوجســتية،  الموانــئ والخدمــات  فــي قطــاع  ورئيســي 
فســتحقق هــذه الشــراكة جلــب المزيــد مــن الخبــرات 
الفنيــة لشــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر  وأيضــًا زيــادة 
ورفــع حجــم المعامــالت الخاصــة بالشــحن بالــذات فــي 
مجــال المســافنة و ربــط اعمــال الشــركة مــع مــا يســمى 

.)One Belt One Road( والطريــق  الحــزام  مبــادرة 

بارزيــن كصنــدوق االســتثمارات  إن جــذب مســتثمرين 
ليميتــد  بــورت  شــيبينج  كوســكو  وشــركة  العامــة 
ــة البحــر األحمــر هــو شــهادة  لإلســتثمار فــي شــركة بواب
وأنظمــة  واإلســتثمارية  االقتصاديــة  القــوة  علــى 
باإلضافــة  سيســكو  شــركات  فــي  المتبعــة  الحوكمــة 
الشــركة  حققتهــا  التــي  االنجــازات  ونجــاح  تميــز  الــى 
خــالل الســنوات الســابقة مــن خــالل العمــل الجماعــي 

الــدؤوب. 

كمــا أن هــذه الصفقــة لــن تعــزز مكانــة شــركة محطــة 
رئيســي  وطنــي  موانــئ  كمشــغل  األحمــر  البحــر  بوابــة 
بــل  وحســب،  والدولــي  اإلقليمــي  المســتوى  علــى 
ستســلط الضــوء أيضــًا علــى القيمــة الماليــة لبعــض 
األصــول األساســية لشــركة سيســكو.  كمــا ســتمكن 
هــذه الصفقــة شــركة سيســكو مــن تحقيــق أهدافهــا 
األجــل  عوائــد مســتدامة طويلــة  توفيــر  فــي  المتمثلــة 

لمســاهميها مــن خــالل محفظــة متوازنــة ومتنوعــة مــن 
االســتثمارات.

القوائــم  توحيــد  سيســكو  شــركة  تواصــل  وســوف 
لشــركة محطــة  نظــر محاســبية،  مــن وجهــة  الماليــة، 
المتبقيــة فــي  البحــر األحمــر مــن خــالل حصتهــا  بوابــة 
الشــركة مما ســيخلق قيمة طويلة األجل للمســاهمين 

القادمــة. الســنوات  فــي 

االستدامة
فــإن  كورونــا،  فيــروس  جائحــة  وجــود  اســتمرار  ومــع 
 )ESG( والحوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة  القضايــا 
أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى ومــن  أصبحــت اآلن 
كونهــا  الشــركة  علــى  تقــع  التــي  المســؤولية  محــض 
فإننــا نعمــل  المصلحــة واالســتثمارات،  مــن أصحــاب 
باســتمرار علــى تطويــر إســتراتيجيتنا الخاصــة بالحوكمــة 
البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية لضمــان التركيــز علــى 
االســتدامة واســتمرارية األعمــال فــي مجموعــة شــركات 

المســتقبلية. واالســتثمارات  سيســكو 

واالمتنــان  الشــكر  بخالــص  أتقــدم  أن  أود  ختامــًا 
دعمهــم  علــى  الكــرام  سيســكو  شــركة  لمســاهمي 
المســتمر خــالل عــام 2020م، كمــا أود أن أشــكر زمالئــي 
ــة  فــي مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذي
اســتمرارية  ضمــان  فــي  الكبيــر  والتزامهــم  لتفانيهــم 

واعمالهــا. المجموعــة  ونمــو  واســتقرار 

ستواصل شركات 
المجموعة التركيز على 
بناء قوة عاملة وفرق 
إدارة قوية ومتنوعة 

تسهم وتؤدي إلى تمكين 
وخلق فرص عمل جديدة 

للشباب السعودي، 
وتمثيل أكبر للمرأة 

السعودية وفي أدوار 
مختلفة.
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 أداء الشركة خالل العام 2020م

الدخل 
التشغيلي

٪174.3+

256 مليون ريال 

المبيعات 
وإيرادات 
األعمال

٪27.5+

862 مليون ريال 

*862

676

* ال تشتمل اإليرادات على اإليرادات 
المحاسبية غير التشغيلية والبالغة 159 

مليون ريال سعودي.

مؤشرات األداء 
 للعام 2020

)ريال سعودي – بالماليين(

نظرة عامة عن األداء 
)ريال سعودي – بالماليين( 

المبيعات وإيرادات األعمال

2016
2017
2018
2019676

565
562

691

*862

صافي الدخل

2016
2017
2018
201951

47
59

90

139

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

2016
2017
2018
2019290

271
260

310

530

حقوق المساهمين

2016
2017
2018
20191.091

1.088
1.067

1.008

1,175

سعر السهم )نهاية العام(

2016
2017
2018
201919.6

10.8
11.4

14.9

32,4

القيمة السوقية )نهاية العام(

2016
2017
2018
20191.599

885
930

1.013

2,644

* ال تشتمل اإليرادات على اإليرادات المحاسبية غير 
التشغيلية البالغة 159 مليون ريال سعودي

توزيعات أرباح 
السهم الواحد

٪33.3

 0.8 ريال
 للسهم الواحد

0,8

0.6

256

93

ربحية
السهم

٪175.8+

 1.71 ريال
 للسهم الواحد

1,71

0.62

صافي الربح

٪173.8+

139 مليون ريال 

139

51

2020 2020

2020 2020

2020 2020

2019 2020

20202019

20202019

20202019

20202019
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1.021 862424

%63+ %51+ %28+

217 256139

%173+ %178+ %175+

  العام 2020م ومقارنتها مع العام 2019م 
)ريال سعودي – بالماليين(

اجمالي الربح  مجموع االيرادات ايرادات التشغيل

صافي الربح العائد على المساهمين 
في الشركة األم  صافي الربح للسنة  الدخل التشغيلي

ســجلت سيســكو نمــوًا إيجابيــًا خــالل العــام 2020م، حيــث حققــت الشــركة إيــرادات تشــغيلية بمبلــغ قــدره 862 مليــون ريال ســعودي )ال تشــتمل 
اإليــرادات علــى اإليــرادات المحاســبية غيــر التشــغيلية البالغــة 159 مليــون ريــال ســعودي ( وبنســبة زيــادة قدرهــا 27٪ عــن العــام الســابق 2019م، 
وبلــغ صافــي الدخــل مبلــغ 139.4 مليــون ريــال ســعودي وبنســبة زيــادة 173٪ عــن العــام الســابق.  حققــت الشــركة أعلــى نتائــج لاليــرادات علــى 
اإلطــالق فــي تاريخهــا حيــث يعــود الســبب الرئيســي لهــذا النمــو الــى تحســن نتائــج قطــاع الموانــئ بســبب االســتحواذ علــى المحطــة الشــمالية 

فــي مينــاء جــدة االســالمي حيــث ارتفعــت اإليــرادات بنســبة ٪67. 

الجدول التالي يعرض تحليل موجز لنتائج العام 2020م ومقارنتها مع العام 2019م: 

نسبة التغير20202019ريال سعودي/بالماليين
التوضيحالتغير %

يعــزى نمــو اإليــرادات بشــكل رئيســي إلــى زيــادة إيــرادات قطــاع الموانــئ بمقــدار 28٪862676186ايرادات التشغيل
180 مليــون ريــال ســعودي باالضافــة الــى زيــادة حجــم التعامــالت. كمــا تضمنــت 
هــذه اإليــرادات زيــادة بمبلــغ 159 مليــون ريــال ســعودي خــاص بايــرادات محاســبية. 100٪159-159ايرادات أعمال االنشاء

51%1,021676345مجموع االيرادات

ارتفعــت تكلفــة اإليــرادات بســبب الزيــادة فــي مصاريــف التشــغيل فــي قطــاع 5.3٪)22()416()438(تكاليف اإليرادات
االهــالك  وتكاليــف  بالموظفيــن  المتعلقــة  االداريــة  التكاليــف  بســبب  الموانــئ 
الخاصــة باالســتحواذ علــى المحطــة الشــمالية فــي مينــاء جــدة االســالمي بموجــب 
عقــد االمتيــاز الجديــد. تشــمل الزيــادة البالغــة 181 مليــون ريــال ســعودي تكلفــة 

محاســبية افتراضيــة قدرهــا 159 مليــون ريــال ســعودي.
100٪)159(-)159(تكلفة أعمال اإلنشاء

44%)181()416()597(إجمالي التكلفة

63%424260164اجمالي الربح 

مصروفات بيع وتوزيع ، 
1٪)1()167()168(ومصروفات عمومية وادارية 

175%25693163الدخل التشغيلي 

183٪)86()47()133(تكاليف التمويل 

والمتغيــرة  الثابتــة  الرســوم  رســملة  إلــى  التمويــل  رســوم  فــي  الزيــادة  تعــود 
اإللزاميــة الخاصــة بعقــد امتيــاز قطــاع الموانــئ الجديــد. تــم تعويــض هــذه الزيــادة 
مــن خــالل انخفــاض الرســوم الماليــة الخاصــة بتمويــل الديــن الخارجــي بمبلــغ 9 
مليــون ريــال ســعودي والمكاســب المحققــة مــن تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم 
)9( للتقاريــر الماليــة بمبلــغ 31.9 مليــون ريــال ســعودي والخــاص بزيــادة تســهيالت 

عقــد اإلجــارة فــي قطــاع الموانــئ.

حصة الشركة من نتائج 
ــاه والبيئــة الســعودية -19٪)5(2227الشركات الزميلة  االنخفــاض فــي نتائــج شــركة توزيــع وشــركة خدمــات المي

مــع تحســن نتائــج شــركة الجبــر تالكــي الســعودية.

االرتفــاع فــي االيــرادات االخــرى بســبب عكــس مخصــص تكلفــة اســتبدال األصــول 700٪881177ايرادات اخرى 
ومبالــغ خاصــة بالتزامــات ســابقة لــم تعــد مســتحقة.

167٪)10()6()16(الزكاة وضريبة الدخل 

178%21778139صافي الربح للسنة 

التغييــرات فــي الحصــص الغيــر مســيطرة متوافقــة مــع التغيــر فــي الحصــص 189٪)51()27()78(حقوق االقلية 
الغيــر مســيطرة فــي الشــركات التابعــة.

صافي الربح العائد على 
173%1395188المساهمين في الشركة األم 

 تحليل اقتصادي ألعمال الشركة
)ريال سعودي – بالماليين(
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رئيســية،  قطاعــات  ثــاث  فــي  سيســكو  شــركات  مجموعــة  تعمــل 
علــى  المحافظــة  مــع  المتــوازن  بالتنــوع  القطاعــات  هــذه  وتتميــز 
التنســيق المســتمر والمشــترك بيــن الشــركات فــي أعمالهــا والــذي 
بــدوره يحافــظ علــى اســتقرار األداء العــام للمجموعــة، وهــذا التنــوع 
فــي القطاعــات وضــع الشــركة فــي مكانــة تنافســية جيــدة تمكنهــا 
مــن االســتفادة مــن خبراتهــا فــي الفــرص االســتثمارية المســتقبلية 

فعالــة. بطريقــة 

قطاعات 
األعمال

قطاعات األعمال

02

قطاع أنظمة المياه  قطاع الخدمات اللوجستية
والصناعية قطاع الموانئ

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادراتشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

شركة تشغيل الخدمات المساندةشركة محطة بوابة البحر األحمر

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

شركة كنداسة لخدمات المياه

الشركة الدولية لتوزيع المياه 
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ــن، وال يتــم توحيــد قوائمهــا  الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات التــي تمتلــك فيهــا سيســكو حصــة 50٪ أو أقــل وتقــوم سيســكو بإدارتهــا باالشــتراك مــع شــركائها اآلخري
الماليــة فــي قوائــم سيســكو ويتــم إدراج نتائجهــا الماليــة تحــت بنــد حصــة الشــركة فــي نتائــج شــركات زميلــة محاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بالصافــي. 

الدولة محل التأسيسمقرها الرئيسينسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة ونشاطها

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )مساهمة مقفلة(

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات الحاويــات ومناولتهــا وتفريغهــا 
وتزويــد  الالزمــة  المســاندة  البحريــة  والخدمــات  والمالحــة  الشــحن  وخدمــات 
الســفن بالمــاء والطاقــة ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وأعمــال الحفــر والــردم 

واإلســتثمار فــي جميــع األنشــطة الســابقة.

 333 
السعوديةجدة53٪مليون ريـال

شركة محطة بوابة البحر األحمر 

تطويــر وانشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات الحاويــات ومناولتهــا وتفريغهــا 
وتزويــد  الالزمــة  المســاندة  البحريــة  والخدمــات  والمالحــة  الشــحن  وخدمــات 
الســفن بالمــاء والطاقــة ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي وأعمــال الحفــر والــردم 

واإلســتثمار فــي جميــع األنشــطة الســابقة.

 555 
السعوديةجدة21.2٪مليون ريـال

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

تخزيــن البضائــع الــواردة للمملكــة والســيارات وتوفيــر ســاحات لتخزيــن الحاويات 
وتوفيــر  التصديــر  وإعــادة  والتصديــر  الجمركــي  والفحــص  المناولــة  وعمليــات 
المســتودعات وإعــادة التغليــف والتعبئــة والتجميــع للبضائــع فــي الســاحات 

المفتوحــة أو المســتودعات المغلقــة وتجزئتهــا ونقلهــا ومناولتهــا.

 140 
السعوديةجدة76٪مليون ريـال

شركة كنداسة لخدمات المياه )مساهمة مقفلة(

يتمثــل نشــاط الشــركة بشــكل رئيســي فــي بنــاء وتشــغيل محطــات تحليــة 
ــم الخدمــات الفنيــة والهندســية فيمــا يتعلــق بمشــاريع  ــاه المالحــة وتقدي المي

الميــاه.

 77 
السعوديةجدة65٪مليون ريـال

شركة تشغيل الخدمات المساندة

اللوجســتية  والمناطــق  الصناعيــة  المــدن  فــي  الخدمــات  مشــاريع  تشــغيل 
المســاندة  والخدمــات  الســيارات  وصيانــة  الوقــود  محطــات  فــي  والمتمثلــة 

الغيــار. وقطــع  الصناعيــة  واآلالت  والمعــدات  األجهــزة  وتجــارة  للموانــئ 

 15 
السعوديةجدة97٪مليون ريـال

الشركات الزميلةالشركات التابعة

الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات التــي تمتلــك فيهــا سيســكو حصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنســبة أكثــر مــن 50٪، أو مــن خــالل قــدرة سيســكو علــى التأثيــر فــي إدارة هــذه 
الشــركات، ويتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة مــن ضمــن قوائــم سيســكو.

الدولة محل التأسيسمقرها الرئيسينسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة ونشاطها

الشركة الدولية لتوزيع المياه

والصــرف  والــري  والمجــاري  الميــاه  وأعمــال  العامــة  اإلنشــاءات  مقــاوالت 
الصحــي وشــبكات الميــاه وتصريــف الســيول واألعمــال الميكانيكيــة ومحطــات 
تقنيــة الميــاه والمجــاري ومحطــات الضــخ وصيانــة وتشــغيل مرافــق الميــاه 

والمجــاري وتشــغيل شــبكات الميــاه بأنواعهــا.

  146 
السعوديةجدة50٪مليون ريـال

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

المســتودعات والخدمــات  إنشــاء وتشــغيل وصيانــة  تنفيــذ عقــود مقــاوالت 
والســائلة. الصلبــة  للمــواد  البتروكيماويــات  لقطــاع  اللوجســتية 

   21 
السعوديةالجبيل33.33٪مليون ريـال

استثمارات اخرى:

- تســتثمر شــركة سيســكو مــا قيمتــه 2.5 مليــون دوالر )9.4 مليــون ريــال تقريبــًا( والــذي يمثــل نســبة 1.17٪ مــن رأس مــال شــركة جــروث جايــت كوربوريشــن )البحريــن( والبالــغ 
213.3 مليــون دوالر أمريكــي.

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

- تمتلك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ما نسبته 25٪ من شركة زينمنت اس ايه فادوز.
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2009 م انشئت عام

مساهمة مقفلة نوع الشركة

جده، السعودية المقر الرئيس للشركة

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات 
للحاويــات وكذلــك أعمــال الحفــر والــردم نشاط الشركة

333.125 مليون ريال رأس المال

33.312.500 قيمة السهم 10 ريال عدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو:

ليــس لهــا تأثيــر مباشــر علــى نتائــج األعمــال حيــث أن نشــاطها الحالــي يتمثــل فــي 
االســتثمار فــي شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمر 

نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

53٪17.655.625سيسكو

20٪6.662.500سيتي آيالند القابضة

16٪5.330.000زينل للصناعات

10٪3.331.250لوجي بوينت

1٪333.125زينل للصيانة

100%33,312,500المجموع

 شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ 
)مساهمة مقفلة(

هيكل المساهمة
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اجمالي الموجودات

٪80.2

إيرادات

٪82.6

نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

60.0٪333.125شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ

21.2٪117.704سيسكو

8.0٪44.416سيتي آيالند القابضة

6.8٪37.754زينل للصناعات

4.0٪22.208لوجي بوينت

100%555,207المجموع

شــهدت المملكــة انخفاضــًا فــي نمــو الناتــج اإلجمالــي 
مقارنــة  نقطــة   410 بمعــدل  2020م  عــام  خــالل  المحلــي 
بشــكل  االنخفــاض  هــذا  ويعــود  الماضــي،  بالعــام 
فيــروس  تفشــي  مــن  الناجمــة  األثــار  الــى  رئيســي 
النفطــي  أثــرت علــى القطــاع  كورونــا المســتجد والتــي 
الــى  اضافــة  الســياحة.  قطــاع  مثــل  نفطــي  والغيــر 
ذلــك انخفــاض انتــاج البتــرول، وارتفــاع ضريبــة القيمــة 
المضافــة، وضعــف ســوق العمــل أدى إلــى انخفــاض 
االقتصــادي.  الناتــج  علــى  أثــر  ممــا   االســتهالك 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء

بلــغ إجمالــي عــدد الحاويــات التــي تمــت مناولتهــا خــالل 
العــام 2020م بواســطة محطــات الحاويــات الرئيســية فــي 
قياســية، مســجاًل  حاويــة  مليــون   9.3 حوالــي  المملكــة 
بذلــك نمــوًا بنســبة 4٪ مقارنــة بالعــام الســابق. يعــود 
حاويــات  حجــم  زيــادة  الــى  رئيســي  بشــكل  النمــو  هــذا 
المســافنة بنســبة 8٪.  كما زاد حجم الحاويات الصادرة 
والــواردة بنســبة 1٪، مــع بقــاء االســتيراد عنــد مســتويات 
حاويــات  حجــم  زاد  حيــن  فــي  الماضــي،  للعــام  مماثلــة 
التصديــر بنســبة 2٪.  تمثــل نســبة حاويــات المســافنة 
وهــي  المملكــة  فــي  الحاويــات  حجــم  اجمالــي  مــن   ٪42

نســبة مماثلــة للعــام الماضــي.

الحاويــات المســتوردة فــي مينــاء  ارتفــع إجمالــي عــدد 
جــدة اإلســالمي ومينــاء الملــك عبــد هللا ليصــل الــى 1.38 
مليــون حاويــة قياســية فــي العــام 2020م وبارتفــاع نســبته 
3٪.  أمــا بالنســبة لعــدد الحاويــات المصــدرة )ســواء 
المعبــأة أو الفارغــة( شــهدت أيضــًا ارتفاعــًا يصــل إلــى 
2020م وبارتفــاع  العــام  فــي  1.39 مليــون حاويــة قياســية 
ارتفاعــًا  المســافنة  حاويــات  وســجلت    .٪3 نســبته 
الشــحن  توحيــد خطــوط  بســبب   ٪9 بنســبة  ملحوظــًا 
الرئيســية وإعــادة العمــل فــي خطــوط منطقــة الخليــج 

والبحــر األحمــر.

بلــغ إجمالــي حجــم الحاويــات المناولــة فــي مينــاء جــدة 
حاويــة  مليــون   4.6 حوالــي  2020م  العــام  فــي  اإلســالمي 
يعــود  2019م.   العــام  عــن   ٪ 6 بنســبة  وزيــادة  قياســية 
هــذا النمــو بشــكل رئيســي الــى زيــادة عمليــات شــحن 

الســابق. العــام  عــن   ٪  12 بنســبة  المســافنة 

ارتفعــت الحصــة الســوقية لشــركة محطــة بوابــة البحــر 
األحمــر فــي مينــاء جــدة اإلســالمي مــن 44٪ فــي العــام 
ارتفــع  2020م.  كذلــك  العــام  الــى 58٪ فــي  2019م لتصــل 
حجــم الحاويــات الصــادرة والــواردة بنســبة 23٪ لتصــل 
زيــادة حجــم  1.2مليــون حاويــة قياســية وذلــك مــع  إلــى 
ــات  ــادة حجــم الحاوي ــات الصــادرة بنســبة 24٪ وزي الحاوي
الــواردة بنســبة 21٪.  وارتفــع حجــم حاويــات المســافنة 
بنســبة 51٪ ليصــل إلــى 1.4 مليــون حاويــة قياســية.  كمــا 
ســجلت الشــركة نمــو إجمالــي نســبته 36٪ باإلضافــة 

إلــى المحافظــة علــى قاعــدة عمالئهــا.

تحليل االعمال:

بعض انجازات الشركة خالل 
العام 2020م:

- خــالل شــهر ابريــل اســتحوذت الشــركة علــى المحطــة 
الشــمالية فــي مينــاء جــدة اإلســالمي وبــدأت بأعمــال 
المعــدات  مــن  دفعــة  اول  واســتقبلت  التوســعة 
الجديــدة فــي شــهر نوفمبــر 2020م الــذي أدى إلــى زيــادة 
الطاقــة االســتيعابية للمحطــة مــن 2.5 مليــون حاويــة 

إلــى 4.8 مليــون حاويــة قياســية. قياســية 

- خــالل شــهر ابريــل أيضــًا  بــدأت الشــركة فــي التعامــل 
ايــه  ام  الجديــدة ســي  بالخدمــة  الخاصــة  الســفن  مــع 

جيدكــس.

- وحرصــًا مــن ادارة شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر 
علــى زيــادة حصتهــا الســوقية بــدأت بعمــل العديــد مــن 
والتــي  العمــالء ووالؤهــم  تجربــة  لتحســين  المبــادرات 
لزيــادة حصــة  المحلييــن  والتجــار  بالمســتوردين  تهتــم 
المحطــة الســوقية، وذلــك مــن خــالل تطبيق نظــام إدارة 
االجتماعــات،  وزيــادة  الهاتفــي،  واالتصــال  العالقــات، 

وخدمــة مــن البــاب إلــى البــاب، والبوابــة اإللكترونيــة. 

بعض االرقام القياسية التي سجلت خالل العام:

مليــون   2.6 بمناولــة  قياســيًا  رقمــًا  الشــركة  ســجلت   -
حاويــة قياســية مقارنــة بـــ 1.9 مليــون حاويــة قياســية فــي 
العــام 2019م، وبذلــك تصبــح أكبــر محطــة حاويــات فــي 

المملكــة.

عــدد  أعلــى  وهــو  ســفينة   1.087 الشــركة  اســتقبلت   -
ســفن تســتقبله المحطــة فــي ســنة واحــدة منــذ بــدء 

العمليــات.

 264.000 مــن  أكثــر  تــم مناولــة  خــالل شــهر أغســطس   -
أعلــى  بذلــك  المحطــة  حيــث ســجلت  قياســية،  حاويــة 

المملكــة. فــي  حاويــات  مناولــة  معــدل 

اســتقبلتها  التــي  العمالقــة  الســفن  عــدد  ارتفــع   -
المحطــة بنســبة 37٪ ليصــل إلــى 310 ســفينة مقابــل 226 

2019م.  العــام  فــي  ســفينة 

فــي  العمالقــة  الســفن  أعــداد  زيــادة  المتوقــع  مــن 
الســنوات القادمــة حيــث أن خطــوط الشــحن ماضيــة 
فــي الترقيــة إلــى هــذه الخدمــة والتــي لهــا اتصــال بمينــاء 

االســالمي. جــدة 

الحصة السوقية لمحطة بوابة البحر األحمر

محطة بوابة البحر األحمر         آخرين

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

حاويات محطة بوابة البحر األحمر
)وحدة مكافئة لعشرين قدما ‘000(

االستيراد
التصدير

المسافنة

٪86.7

صافي االرباح 

هيكل المساهمة
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2007مانشئت عام

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

تطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــات نشاط الشركة
للحاويــات وكذلــك أعمــال الحفــر والــردم

555.207 مليون ريالرأس المال

555.207 سهم قيمة السهم 1.000  ريالعدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو:

82.6٪إيرادات

80.2٪اجمالي الموجودات

86.7٪صافي االرباح 
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٪10.7٪0.1

1999م أنشئت عام

ذات مسؤولية محدودة نوع الشركة

جده، السعودية المقر الرئيس للشركة

االيــداع  منطقــة  مشــروع  وتشــغيل  إدارة 
األرض  علــى  المقــام  التصديــر  وإعــادة 
اإلســالمي. جــدة  مينــاء  مــن  المســتأجرة 

نشاط الشركة

140 مليون ريال رأس المال

140،000  قيمة السهم  1.000 ريال سعودي عدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو:

٪4.6 إيرادات

٪10.7 اجمالي الموجودات

٪0.1 صافي االرباح 

 نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

76٪106،400سيسكو

24٪33،600زينل للصناعات

100%140,000المجموع

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )لوجي بوينت(

كان العــام 2020 مليئــًا بالتحديــات لشــركة لوجــي بوينــت بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد الــذي أظهــر تحــوأًل كبيــرًا فــي أنمــاط الطلــب واإلنفــاق فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية.

شــهدت العديــد مــن الشــركات اضطرابــات فــي توفيــر التدفقــات النقديــة الكافيــة لتمويــل أعمالهــا وخدمــة عمالئهــا.  نجحــت شــركة لوجــي بوينــت فــي تقديــم خدمــات لوجســتية 
متخصصــة مثــل خدمــات الشــحن العابــر وأيضــًا تمكنــت مــن المحافظــة علــى عمالئهــا الرئيســيين.

اجمالي الموجودات صافي االرباح إيرادات

٪4.6

الساحات 
المفتوحة

المستودعات

تحليل االعمال:

منطقــة  فــي  بالمســتودعات  اإلشــغال  نســبة  بقيــت 
علــى  الطلــب  وظــل  ثابتــة  التصديــر  وإعــادة  اإليــداع 
فيــروس  جائحــة  تأثيــر  بســبب  مرتفعــًا  المســتودعات 
كورونــا المســتجد فــي ظــل القيــود التــي تواجــه سلســلة 
التــي تبحــث  التوريــدات العالميــة.  وبمــا أن الشــركات 
ــة لخدمــة عمالئهــا تجــد دائمــًا عــروض  عــن حلــول فعال
التخزيــن خيــار مناســب لتلبيــة احتياجــات عمالئهــا.  مــن 
المتوقــع أن يظــل الطلــب علــى المســتودعات مرتفعــًا، 
وبســبب النمــو الهائــل فــي قطــاع التجــارة اإللكترونيــة 

الســاحات  علــى  الطلــب  فــي  االنخفــاض  اســتمر 
المفتوحــة خــالل العــام.  حيــث أن الزيــادة فــي ضريبــة 
علــى  كبيــر  بشــكل  أثــرت   ٪15 إلــى  المضافــة  القيمــة 
قطــاع الســيارات وهــو القطــاع الــذي يشــغل الســاحات 
ــر.  أعــاد قطــاع الســيارات النظــر  المفتوحــة بشــكل كبي
فــي اســتراتيجيات االســتيراد والمخــزون فــي ضــوء زيــادة 
ضريبــة القيمــة المضافــة وتأثيــر جائحــة فيــروس كورونــا 
علــى االقتصــاد المحلــي.  اضافة الى ذلك تأثرت مشــاريع 
البنــاء بشــكل كبيــر بســبب الضغــوط االقتصاديــة علــى 

المســتهلكين والتــي تأثــرت بشــكل مباشــر بالقيــود 
الخاصــة بالجائحــة.  وقــد أثــر ذلــك أيضــًا علــى قــدرة 
الشــركة علــى زيــادة اســتخدام الســاحات المفتوحــة.  
ومــع ذلــك، فقــد شــهدت الشــركة بعــض التحســن 
الحصــول  خــالل  مــن  العــام  مــن  الرابــع  الربــع  فــي 
احــد  المربحــة قصيــرة األجــل مــع  التعاقــدات  علــى 
مســتوردي الســيارات وبعــض العمــالء العالمييــن.

التخزيــن  علــى  قدرتهــا  زيــادة  الــى  الشــركة  تســعى 
لمواكبــة هــذا القطــاع المتنامــي.

هيكل المساهمة
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٪1.07 ٪3.7٪7.6

2004 مأنشئت في

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جده، الرياض، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

نشاط الشركة

تطويــر وتشــغيل المــدن الصناعيــة وإنشــاء 
التمويــن  ومراكــز  المطاعــم  وتشــغيل 
والمراكــز الترفيهيــة وإقامــة محطــات الوقــود 

الســيارات. وصيانــة  خدمــات  وورش 

 15 مليون ريـالرأس المال

15.000  قيمة السهم  1000 ريال سعوديعدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو:

3.7٪إيرادات

1.07٪اجمالي الموجودات

7.6٪صافي االرباح

نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

97٪14.550سيسكو

3٪450لوجي بوينت

100%15,000المجموع

شركة تشغيل الخدمات المساندة

اجمالي الموجودات صافي االرباح إيرادات

هيكل المساهمة

التجاريــة  العالمــة  تحمــل  )التــي  اســناد  قامــت شــركة 
مفهــوم  وتقديــم  بتصميــم  للخدمــات(  بوينــت  لوجــي 
أرامكــو  إلــى شــركة  التصديــر  لمناطــق  خــاص  خدمــات 
العــام.   خــالل  بنجــاح  إطالقــه  تــم  والــذي  الســعودية 
العــروض  نطــاق  توســيع  فــي  الشــركة  خطــة  تتمثــل 
المقدمــة لتشــمل قطاعــات متعــددة ووضــع شــركة 
الخدمــات  لحلــول  رئيســي  كشــريك  بوينــت  لوجــي 

المنطقــة. فــي  اللوجســتية 

هــذا وقــد نجحــت شــركة اســناد )لوجــي بوينــت للخدمات( 
فــي تقديــم حلــول متخصصــة للعمــالء خالل العــام 2020.

أوقــات  بســرعة  تهتــم  التــي  الشــركات  اســتهداف  تــم 
الشــركة  قامــت  حيــث  للتلــف،  القابلــة  الســلع  عبــور 
مــن  خدمــات  مثــل  الوســائط  متعــددة  حلــول  بتقديــم 
البحــر الــى الجــو ومــن الجــو الــى البحــر إلــى جانــب حــركات 

العبــور عبــر الحــدود.  عملــت لوجــي بوينــت للخدمــات مــع 
المشــهورة  العالميــة  اللوجســتية  الخدمــات  شــركات 
مثــل Maersk و  CEVA لتقديــم خدمــات النقــل البحــري-
البــري بيــن مينــاء جــدة والكويــت ممــا أدى إلــى تقليــل 
ــى  ــًا وبفضــل هللا تعال ــام تقريب ــالزم للنقــل 9 أي الوقــت ال

تــم اتمــام هــذه الخدمــة بنجــاح.

لوجــي  شــركة  مــن  المقدمــة  الخدمــات  عــروض  تلقــى 
بوينــت للخدمــات والخاصــة بالســلع االســتهالكية رواجــا 
جيــدًا فــي الســوق.  وقــد حصلــت الشــركة علــى اعجــاب 
وســتواصل  الســوق  فــي  العــروض  لهــذه  العمــالء 

التركيــز علــى تطويــره  بشــكل أكبــر فــي العــام 2021م.

ــر الســيارات هــذا العــام بنجــاح حيــث  تمــت إعــادة تصدي
اإليــداع  منطقــة  حاويــات  فــي  ونقلهــا  تفريغهــا  تــم 
وإعــادة التصديــر ومــن ثــم إعــادة تصديرهــا إلــى وجهاتهــا.

علــى  الحصــول  فــان  التشــغيلية،  الناحيــة  ومــن 
المعلومــات فــي الوقــت المناســب ضــروري ليــس فقــط 
للتنفيــذ ولكــن أيضــا بنفــس القــدر مــن األهميــة لكيفيــة 
اســتخدام المــوارد المتاحــة، لذلــك كان التركيــز الرئيســي 
فــي التشــغيل لخدمــات لوجــي بوينــت فــي العــام 2020م 
مخصصــًا لعمليــات التخطيــط ومعلومــات الشــحنات 
والبيانــات المهمــة وذلــك لدمــج معلومــات التنفيــذ عبــر 
.end to end المنصــات التشــغيلية التــي توفــر خدمــة

تحليل االعمال:
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201.1 
مليون ريال

260.7 
مليون ريال

 40.1 
مليون ريال

2004 مأنشئت في

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

الجبيل، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

نشاط الشركة
التعبئــة وتغليــف وتخزيــن ومناولــة وتوزيــع 
والمــواد  البتروكيماويــة  والمنتجــات  المــواد 

الخطــرة

 21.099 مليون ريـالرأس المال

 21.099قيمة السهم 1.000 ريال سعوديعدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو:

ال يوجــد، حيــث أن نتائــج اعمــال شــركة اس ايــه تالكــي الســعودية المحــدودة ال 
تدمــج ضمــن نتائــج سيســكو الموحــدة، ويتــم فقــط إدراج حصــة سيســكو مــن 

صافــي نتائــج األعمــال.

260.7 مليون ريالإيرادات

201.1 مليون ريالاجمالي الموجودات

40.1 مليون ريالصافي االرباح

نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

33.3٪7.033سيسكو

33.3٪7.033الفرد تالكي

26.7٪5.627ازميل )مجموعة الجبر(

6.7٪1.406عبد اللطيف مجاهد

100%21,099المجموع

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

علــى الرغــم مــن التحديــات االقتصاديــة وتفشــي فيــروس 
كورونــا المســتجد، كان العــام 2020م جيــدًا لنمــو شــركة 
مــن  الشــركة  تمكنــت  حيــث  الســعودية  تالكــي  الجبــر 
وأيضــًا  الحاليــة  مشــاريعها  جميــع  علــى  المحافظــة 

الحصــول علــى مشــاريع جديــدة اضافيــة. 

بلــغ حجــم مناولــة الشــركة فــي المملكــة خــالل العــام 
أكثــر مــن 18 مليــون طــن مــن المنتجــات الكيماويــة.  علمــًا 
بــأن الشــركة تديــر فــي الوقــت الحالــي 16 مشــروعًا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية. 

علــى  كورونــا  فيــروس  لجائحــة  الكبيــر  التأثيــر  وبســبب 
تأثــر  2020م  العــام  مــن  األول  النصــف  خــالل  العمليــات 
الطلــب بســبب االنخفــاض فــي قطــاع البتروكيماويــات.  
ــر العمــل فــي بعــض المشــاريع  باإلضافــة إلــى ذلــك تأث
علــى المــدى القصيــر بســبب إجــراءات اإلغــالق الصارمــة 

فــي المملكــة والتــي قيــدت حركــة األشــخاص والبضائــع.  
مــن  العديــد  الشــركة  اتخــذت  التأثيــر  هــذا  مــن  وللحــد 
إنشــاء  ذلــك  فــي  بمــا  والوقائيــة  االســتباقية  التدابيــر 
مرافــق خاصــة لموظفــي التشــغيل لضمــان اســتمرارية 

العمليــات.

حصلــت  الصعبــة  الســوق  ظــروف  مــن  الرغــم  علــى 
والــذي  العــام  خــالل  جديديــن  عقديــن  علــى  الشــركة 
يتطلــب زيــادة فــي القــوى العاملــة اإلضافيــة وتعييــن 

الســفر. قيــود  بســبب  تحديــًا  يمثــل  جــدد  موظفيــن 

واصلــت الشــركة ســعيها للنمــو وبــدأت خدماتهــا فــي 
ــة ينبــع مــن خــالل الحصــول علــى عقــد مــع عميــل  مدين
لمــدة  تمديــده  إمكانيــة  مــع  ســنوات   3 لمــدة  جديــد 
أصــول  إلضافــة  الشــركة  تخطــط  إضافييــن.   عاميــن 
العمليــات  لتحســين  القادمــة  الســنوات  فــي  إضافيــة 

القائمــة والقــدرة علــى التعامــل مــع العمــالء الحالييــن 
والمحتمليــن.

وبســبب الجهــد المتواصــل وخلــق قيمــة ثقافيــة لجعــل 
األمــن والســالمة فــي المقــام األول، احتفلــت الشــركة 
عمــل  ســاعة  مليــون   12 تحقيــق  وهــو  جديــد  بإنجــاز 
الموظفيــن  يتــم تشــجيع جميــع  آمنــة دون اصابــات.  
باســتمرار علــى االلتــزام بالســالمة وتتــم مكافأتهــم علــى 

خلــق األفــكار اإلبداعيــة.

ــون ســالمة العمــل وبرنامــج الســالمة  يعــد برنامــج قان
المعتمــدة علــى الســلوك وبرنامــج قيــادة الســالمة مــن 
ــم تنفيذهــا فــي الشــركة، والتــي تســعى  ــي يت البرامــج الت
إلــى تحســين الوعــي بشــكل مســتمر مــن خــالل سلســلة 
مــن حمــالت الســالمة المركــزة والتفاعليــة بشــكل ربــع 

ســنوي.

اجمالي الموجودات صافي االرباح إيرادات

تحليل االعمال:

هيكل المساهمة
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٪4  ٪9٪1.7

شركة كنداسة لخدمات المياه 
)مساهمة مقفلة(

2000مأنشئت عام

شركة مساهمة مغلقةنوع الشركة

جدة، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

الميــاه نشاط الشركة تحليــة  محطــات  وتشــغيل  بنــاء 
الميــاه وتوزيــع 

 77.3 مليون ريـالرأس المال

7.730.000 قيمة السهم 10 ريال سعوديعدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو:

9٪إيرادات

4٪اجمالي الموجودات

1.7٪صافي االرباح

نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

65٪5.024.500سيسكو

شركة محمد عبد اللطيف جميل 
35٪2.705.500المحدودة

100%7,730,000المجموع

بلــغ إجمالــي الكميــات المباعــة مــن الميــاه خــالل العــام 
2020م 16.9 مليــون م3 مقارنــة بـــ 16.7 مليــون م3 فــي العــام 
2019م بســبب زيــادة الطلــب علــى المحطــة فــي مدينــة 

رابــغ.

تبلــغ الطاقــة االنتاجيــة التصميميــة للشــركة 24.6 مليــون 
م3 وخــالل العــام 2020م تــم اســتغالل 68.7٪ مــن اجمالــي 

الطاقــة االنتاجيــة.

منــذ  أعمالهــا  فــي  بالتوســع  كنداســة  شــركة  قامــت 
العــام 2018م مــن خــالل بيــع الميــاه للمنطقــة الصناعيــة 
مشــاريع  فــي  االســتثمار  فــي  والســعي  بجــدة  الثالثــة 
جديــدة للتعويــض عــن االنخفــاض فــي مبيعــات المدينــة 

االولــى. الصناعيــة 

ومــع نهايــة عــام 2019م اكملــت شــركة كنداســة العمــل 
علــى إنشــاء محطــة مدينــة رابــغ بســعة 6.000 م3 يوميــًا 

)والتــي يمكــن زيادتهــا إلــى 12.000 م3 يوميــا(.  فــي نهايــة 
العــام 2020م كانــت مبيعــات محطــة رابــغ بمعــدل 3.000 م3 
يوميــا وهــو مــا يقــارب نصــف الطاقــة االنتاجيــة للمحطة.

تســتخدم كنداســة فــي محطاتهــا لتحليــة الميــاه تقنيــة 
والتــي  فعالــة  تكنولوجيــا  وهــي  العكســي  التناضــح 
تعتبــر ذات تكلفــة مناســبة عطفــًا علــى كميــات اإلنتــاج، 
وتســتهلك معــدالت مناســبة للطاقــة وأقــل تأثيــرًا علــى 
البيئــة إضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة قامــت بتركيــب 
خــالل  مــن  المالحــة  للميــاه  أوليــة  معالجــة  أنظمــة 
مرشــحات مزدوجــة ذات تقنيــة عاليــة إلضافــة مرحلــة 
متقدمــة مــن تصفيــة الميــاه الداخلــة للمحطــة بحيــث ال 
تتأثــر بالتغيــرات الموســمية لنوعيــة ميــاه البحــر.  كمــا 
تنتــج شــركة كنداســة ميــاه محــاله بجــودة عاليــة تتوافــق 
مــع المعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة العالميــة 
وهيئــة المواصفــات والمقاييــس الســعودية )ساســو(.

تحليل االعمال:

الرسم البياني التالي يوضح مبيعات المياه خالل 
السنوات الخمس الماضية

اجمالي الموجودات صافي االرباح إيرادات

هيكل المساهمة

20162017201820192020

المبيعات بالريال 
100.392.786.283.986,9)ماليين(

المبيعات بالمتر 
19.818.317.216.716,9المكعب )ماليين(

مبيعات المياه
)مليون م3(

2016
2017
2018
201916.7

17.2
18.3

19.8

16,9

2016

2017

2018

2019

17.2

18.3

19.8

16,9
86,9

16.7

2020

100,3

86,2

83,9

92,7

المبيعات بالمتر المكعب )ماليين(
المبيعات بالريال )ماليين( 

2020



التقرير السنوي 2020 2829

اجمالي الموجودات

276 
مليون ريال

صافي االرباحإيرادات

 260.7 
مليون ريال

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

نسب عدد األسهمالشركاء
الملكية %

50.0٪73.000سيسكو

50.0٪73.000اميوتر )احدى شركات اميانتيت(

100%146,000المجموع

 14.4 
مليون ريال

2006مأنشئت في

ذات مسؤولية محدودةنوع الشركة

جده، السعوديةالمقر الرئيس للشركة

نشاط الشركة
ومعالجــة  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  توزيــع 
تدويــر  واســتخدام  الصحــي  الصــرف  ميــاه 

للــري الميــاه  إعــادة 

 146 مليون ريالرأس المال

146.000  قيمة السهم  1.000 ريال سعوديعدد األسهم

التأثير على أعمال سيسكو

ال يوجــد، حيــث أن نتائــج اعمــال شــركة توزيــع ال تدمــج ضمــن نتائــج سيســكو 
الموحــدة، فانــه يتــم فقــط إدراج نصيــب سيســكو مــن صافــي نتائــج األعمــال

260.7 مليون ريالإيرادات

276 مليون ريالاجمالي الموجودات

14.4 مليون ريالصافي االرباح

)ماليين م3(

المياه الصالحة للشرب

مياه الصرف الصحي

مبيعات المياه تعمــل شــركة توزيــع فــي توفيــر خدمــات ميــاه الشــرب 
بعــد  وذلــك  الصناعيــة  للمــدن  الصحــي  والصــرف 
حصولهــا علــى عقــد امتيــاز مــن هيئــة المــدن الصناعيــة 
الســعودية )مــدن(.  تعــد شــركة توزيــع مــن الشــركات 
وتشــغيل  الصناعيــة  المــدن  إدارة  فــي  المتخصصــة 
وصيانــة ميــاه الشــرب ومرافــق الصــرف الصحــي فــي 
جــدة والريــاض والقصيــم وغيرهــا مــن المــدن، كمــا أنهــا 
مــن أوائــل الشــركات الناجحــة فــي المبــادرات الخاصــة 
ومشــاريع  المملكــة  فــي  الميــاه  قطــاع  بخصخصــة 

والخــاص. العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
 

نهايــة  فــي  توزيــع  شــركة  قامــت  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
مــع  امتيــاز  وحــق  مشــترك  اتفــاق  بعمــل  2016م  العــام 
اإلدارة  خدمــات  لتوفيــر  البرتغاليــة  أكوابــور  شــركة 
الثانيــة  الصناعيــة  المدينــة  فــي  والتشــغيل  والصيانــة 
ــرادات للعــام  ــادة اإلي ــة بجــدة ممــا ســاهم فــي زي والثالث

2020م. 

تحليل االعمال:

 2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  مــع  تماشــيًا 
وتفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي برامــج الخصخصــة، 
فقــد ظفــرت شــركة توزيــع تضامنــًا مــع شــركة كوبــرا 
بمناقصــة  بالفــوز  2019م  عــام  نهايــة  فــي  االســبانية 
وتشــغيل وصيانــة محطــة معالجــة  وإنشــاء  لتطويــر 
يمتــد  بعقــد  الطائــف  بمدينــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه 
اإلغــالق  اتمــام  مــن  الشــركة  ونجحــت  عــام   25 لمــدة 
المالــي لمشــروع فــي عــام 2020م.  وتعمــل الشــركة حاليــًا 
ــاء المحطــة ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن  ــة بن فــي مرحل

2022م. العــام  مــن  الرابــع  الربــع  بحلــول  المشــروع 

عــالوة علــى ذلــك، فــازت شــركة توزيــع خــالل العاميــن 
الماضييــن بعــدد مــن عقــود التشــغيل والصيانــة كجــزء 
أعمالهــا  لتنويــع  المــدى  طويلــة  اســتراتيجيتها  مــن 
ومصــادر الدخــل.  وعلــى المدى البعيد، ســتواصل شــركة 
وعقــود  الخصخصــة  مشــاريع  فــي  مشــاركتها  توزيــع 
التشــغيل والصيانــة بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتها 

المســتقبلية لزيــادة حصتهــا الســوقية.

هيكل المساهمة

1
202012
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1
201913
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1
201812

28
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201712

27

1
11

26
2016

المياه المعاد تدويرها
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 المؤشرات 
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يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2016  كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة. 
20 – 19 2020ر.س. باآلالف

2019201820172016نسبة التغير ٪

الموجودات 

الموجودات المتداولة: 

14295.101180.584150.708195.404٪336.534نقد وما في حكمه 

30.3111.274117.953101.588113.962٪144.990ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

818.17221.30325.50331.120٪19.628مخزون 

 501,152%18424,546319,840277,799340,486

الموجودات غير المتداولة: 

2.5156.737147.792180.297117.473٪160.672استثمارات  

1.008.2011.039.9601.079.520892.863-49٪514.436ممتلكات، آالت ومعدات 

---241.825-64.1٪86.918موجودات حق االستخدام

192.51.074.7921.170.1431.247.2181.307.795٪3.143.976االصول االخرى طويلة االجل 

 3,906,002%57,42,481,5562,357,8952,507,0362,318,131

 

51,72,906,1022,677,7352,784,8352,658,617%4,407,154إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية  

المطلوبات المتداولة: 

140,8189,769160,605161,938144,520%457,050ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

240.712153.414146.391116.018-70.6٪70.671الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 527,721%22,6430,480314,019308,329260,538

المطلوبات غير المتداولة: 

23.2540.390699.027839.710836.402٪665.663الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

1.464.987.64166.04266.04154.602٪1.371.469مطلوبات أخرى طويلة األجل 

---217.086-61٪84.598التزام إيجار

21.939.47027.21626.69321.884٪48.126مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 2,169,856%145,3884,587792,285932,444912,888

حقوق الملكية  

816.000816.000816.000680.000-816.000رأس المال 

36.40936.40936.40936.409-36.409عالوة إصدار  

18.376.38371.29066.61659.629٪90.324االحتياطيات 

5.90710.6978.061)9.517(73.2٪)16.482(احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع  

44.5171.818158.627137.569224.218٪248.330األرباح/)الخسائر( المتراكمة 

7,71,091,0931,088,2331,067,2921,008,317%1,174,581حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

7499.942483.198476.769476.875%534.996حقوق الملكية غير المسيطرة 

7,51,591,0351,571,4311,544,0611,485,192%1,709,577مجموع حقوق الملكية 

 

51,72,906,1022,677,7352,784,8352,658,617%4,407,154إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

20202019201820172016

الموجودات 

الموجودات المتداولة: 

1721519277100نقد وما في حكمه 

1279810489100ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

63586882100مخزون 

 1471259482100

الموجودات غير المتداولة: 

137133126153100استثمارات  

58113116121100ممتلكات، آالت ومعدات 

-100100100100موجودات حق االستخدام

240828995100االصول االخرى طويلة االجل 

 168107102108100

 

166109101105100إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية  

المطلوبات المتداولة: 

316131111112100ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

61207132126100الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 203165121118100

المطلوبات غير المتداولة: 

806584100100الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

2.512161121121100مطلوبات أخرى طويلة األجل 

-100100100100التزام إيجار

220180124122100مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 2389787102100

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:  

120120120120100رأس المال 

100100100100100عالوة إصدار  

151128120112100االحتياطيات 

73133100)118()204(احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع  

111777161100األرباح/)الخسائر( المتراكمة 

116108108106100حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

112105101100100 حقوق الملكية غير المسيطرة 

115107106104100اجمالي حقوق الملكية 

 

166109101105100إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

قائمة المركز المالي 
)تحليل أفقي(  قائمة المركز المالي 
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20-19 2020ر.س. باآلالف 
2019201820172016نسبة التغير ٪

51675.884564.705562.407690.772٪1.020.865ايرادات *

)398.063()363.720()342.639()415.577(43.7٪)597.125(تكاليف مباشرة *

62,8260,307222,066198,687292,709%423,740الربح االجمالي 

 

)13.287()19.467()16.395()32.863(-36.6٪)20.825(مصاريف بيع و توزيع 

)121.439()105.300()117.592()134.036(9.4٪)146.672(مصاريف عمومية و إدارية  

174,393,40888,07873,920157,983%256,242مجمل الربح التشغيلي 

 

)36.279()34.994()50.780()47.727(179.7٪)133.481(تكاليف تمويل

حصــة فــي نتائــج شــركات زميلــة محتســبة بطريقــة حقــوق الملكيــة 
27.37223.74520.73611.650-21.1٪21.609، بالصافــي

720.210.8189.28328.16212.013٪88.728إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي  

صافــي الدخــل مــن العمليــات المســتمرة قبــل الــزكاة وحقــوق 
177,983,87270,32787,824145,367%233,099الملكيــة غيــر المســيطرة 

)9.330()6.702()4.806()5.993(174.2٪)16.430(الزكاة وضريبة الدخل 

178,277,87965,52081,122136,037%216,669صافي الدخل للمجموعة 

 

العائد الى: 

186.626.95618.77522.31145.781٪77.256الحصص غير المسيطرة 

173,850,92346,74558,81190,256%139,413المساهمين في الشركة األم

يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .

20202019201820172016

الموجودات 

الموجودات المتداولة: 

7.610.26.75.47.3نقد وما في حكمه 

3.33.84.43.64.3ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

0.50.60.81.01.2مخزون 

 11,414,611,910,012,8

الموجودات غير المتداولة: 

3.65.45.56.54.4استثمارات  

11.734.738.838.833.6ممتلكات، آالت ومعدات 

---2.08.3موجودات حق االستخدام

71.337.043.844.749.2االصول االخرى طويلة االجل 

 88,685,488,190,087,2

100,0100,0100,0100,0100,0إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية  

المطلوبات المتداولة: 

10.46.56.05.75.4ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى 

1.68.35.75.34.4الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 12,014,811,711,09,8

المطلوبات غير المتداولة: 

15.118.626.130.231.5الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

31.13.02.52.42.1مطلوبات أخرى طويلة األجل 

---1.97.5التزام إيجار

1.11.41.01.00.8مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 49,230,429,633,634,4

 حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:  

18.528.130.529.325.6رأس المال 

0.81.31.41.31.4عالوة إصدار  

2.02.62.72.42.2االحتياطيات 

0.20.40.3)0.3()0.4(احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع  

5.65.95.94.98.4األرباح/)الخسائر( المتراكمة 

26,537,540,738,337,9حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم 

12.317.218.017.117.9 حقوق الملكية غير المسيطرة 

38,854,758,755,455,8اجمالي حقوق الملكية 

 

100,0100,0100,0100,0100,0إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

قائمة الدخـــل قائمة المركز المالي  
)تحليل عمودي( 

 مالحظات: 

* تشتمل مبلغ االيرادات وتكلفة االيرادات في العام 2020م على مبلغ 159 مليون ريال خاص بايرادات محاسبية غير تشغيلية.
تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام  	

الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي لكل شركة في الجزء الخاص بذلك   	
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قائمة الدخــل  
)تحليل أفقي( 

 قائمة الدخل  
)تحليل عمودي( 

يستخدم التحليل العمودي اجمالي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام. 

20202019201820172016

100.0100.0100.0100.0100.0ايرادات

)57.6()64.7()60.7()61.5()58.5(تكاليف مباشرة

41,538,539,335,342,4الربح االجمالي 

 

)1.9()3.5()2.9()4.9()2.0(مصاريف بيع و توزيع 

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

25,113,815,613,122,9مجمل الربح التشغيلي 

 

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

2.14.04.23.71.7حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية ، بالصافي

8.71.61.65.01.7إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي  

22,812,412,515,621,0صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

)1.4()1.2()0.9()0.9()1.6(الزكاة وضريبة الدخل 

21,211,511,614,419,6صافي الدخل للمجموعة 

 

العائد الى: 

7.54.03.34.06.6الحصص غير المسيطرة 

13.77.58.310.413.0المساهمين في الشركة األم

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2016م  كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة. 

20202019201820172016

148988281100ايرادات

1501048691100تكاليف مباشرة

145897668100الربح االجمالي 

 

157247123147100مصاريف بيع و توزيع 

1211109787100مصاريف عمومية و إدارية  

162595647100مجمل الربح التشغيلي 

 

36813214096100تكاليف تمويل

185235204178100حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية ، بالصافي

7399077234100إيرادات أخرى/)مصروفات(، بالصافي  

160584860100صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة 

176645272100الزكاة وضريبة الدخل 

159574860100صافي الدخل للمجموعة 

 

العائد الى: 

169594149100الحصص غير المسيطرة 

154565265100المساهمين في الشركة األم
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نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي النسب المالية الرئيسية 

20202019201820172016

قائمة المركز المالي )ر.س. باآلالف( 

816,000816.000816.000816.000680.000رأس المال 

90,32476.38371.29066.61659.629احتياطيات 

1,174,5811.091.0931.088.2341.067.2921.008.317حقوق المساهمين 

665,663540.390699.027839.710836.402قروض طويلة االجل 

3,879,4332.475.6222.363.7172.476.5062.398.080رأس المال العامل 

514,4361.008.2011.039.9601.079.520892.863ممتلكات، آالت ومعدات 

---86,918241.825موجودات حق االستخدام

3,141,5741.070.3851.162.1031.238.8411.307.795األصول طويلة األجل 

 

قائمة الدخل )ر.س. باآلالف( 

1,020,865675.884564.705562.407690.772المبيعات 

423,740260.307222.066198.687292.709الربح اإلجمالي 

256,24293.40888.07873.920157.983الربح التشغيلي 

233,09983.87270.32787.824145.367الربح قبل الزكاة 

139,41350.92346.74558.81190.256الربح بعد الزكاة 

530,424289.543220.193225.416273.685األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء 

1,710.620.570.721.11صافي ربح السهم 

 

قائمة التدفقات النقدية )ر.س. باآلالف( 

355,907256.064183.951243.550262.440صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية 

)268.930()296.071(20.742)23.726()194,694(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

)50.775(7.824)174.817()117.821()119,779(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)57.265()44.696(41,433114.51729.876صافي التغير في النقد وما في حكمه 

336,534295.101180.584150.708195.404النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

 

أخــــرى  

32,419.6010.8411.4014.89سعر االقفال 

2,643,8401.5998859301.013القيمة السوقية 

3,5792.5852.0402.2422.246قيمة الشركة 

81,60081.60081.60081.60068.000عدد األسهم المصدرة 

 

إحصائيات االنتاج 

2,6671.9591.5811.3631.614حاويات )وحدة قياسية باآلالف(  

1,7614.6887.3488.30414.160المركبات )عدد( 

48,50573.88163.72038.28044.739البضائع العامة )طن متري( 

16,916.717.318.319.8المياه )متر مكعب( 

20202019201820172016

نسب السيولة 

0,91.01.00.91.3نسبة التداول 

0,90.91.00.81.2النسبة السريعة 

0,60.70.60.50.8النقد الى المطلوبات المتداولة 

0,30.40.30.40.4التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات 

 

نسبة هيكل رأس المال 

0,40.50.50.60.6نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 

0,61.21.41.21.3نسبة الرفع المالي 

2,72.82.43.55.0نسبة تغطيِة الفائدة 

 

نسب النشاط 

43,748.055.648.347.3متوسط فترة التحصيل 

0,30.30.30.20.3العائد على األصول الثابتة 

0,20.20.20.20.3معدل دوران األصول 

7,06.14.85.56.1معدل دوران الذمم المدينة 

 

نسب الربحية 

41,538.539.335.342.4هامش الربح اإلجمالي 

25,113.817.218.024.4هامش الربح التشغيلي  

22,812.412.515.621.0هامش صافي الربح 

4,92.72.42.95.1العائد على رأس المال العامل  

12,74.94.25.39.2العائد على حقوق المساهمين  

52,042.848.046.344.9هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء إلى المبيعات  

 

االستثمار / نسبة السوق 

18,931.619.015.813.4نسبة السعر إلى العائد 

القيمة السوقية للسهم 

32,419.610.811.414.9في نهاية السنة 

33,519.916.213.516.9أعلى قيمة خالل العام 

13,110.710.89.99.5أقل قيمة خالل العام 

14,413.413.313.114.8قيمة السهم الدفترية 

واالســتهالك،  والضرائــب  الفوائــد  قبــل  األربــاح  هامــش   / الســوقية  القيمــة 
5,05.53.33.63.3واإلطفــاء 

6,78.97.58.67.2قيمة الشركة /  هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك، واإلطفاء 
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التحليل الجغرافي لإليرادات 

تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة 
)ر.س. باألالف(

أصل مبلغ سنة االقتراضالجهة المقرضةاسم الشركة
القرض

الرصيد في 
الرصيد فيالقروض المسددةالقروض الجديدة2020/01/01

2020/12/31م

شركة محطة 
بوابة البحر األحمر 

المحدودة

بنك الراجحي،
البنك السعودي 

الفرنسي

2016260.000203.138-)203.138(-

20081.271.061590.632-)590.632(-

بنك الراجحي،
البنك السعودي 

الفرنسي

2020793.771-793.771)50.246(743.525

2020750.000-45.000-45.000

شركة كنداسة 
لخدمات المياه

البنك السعودي 
4.871)886(-201624.0005.757البريطاني

793,396)844,902(3,098,832799,527838,771المجموع

تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية 
)ر.س. باألالف( 

شركات سيسكو الزميلة، التي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والتي تعمل في مناطق متعددة، فإن توزيع اإليرادات لها كما يلي: 
)ر.س. باألالف(

20202019اسم الشركة

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

--504.359--843.524شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة  

--48.833--46.960الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة  

--91.769--92.247شركة كنداسة لخدمات المياه   

--30.923--38.133شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة 

االجمالـــي
1,020,864--675,884--

1,020,864675,884

20202019اسم الشركة

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الغربية

المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

-117.938145.375-111.859133.747الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة 

182.671-196.49376.196-64.207شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة 

االجمالـــي
176,066133,747196,493194,134145,375182,671

506,306506,854

شركة كنداسة شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودةاسم الشركة
المجموعلخدمات المياه

بنك الراجحي،الجهة المقرضة
البنك السعودي الفرنسي

بنك الراجحي،
البنك السعودي 

الفرنسي

البنك السعودي 
البريطاني

1.77170.670-68.899مستحقة خالل سنة

1.77173.210-71.439أكثر من سنة الى سنتين

230.74910.8091.329242.887أكثر من سنتين الى خمس سنوات

406.629-372.43834.191أكثر من خمس سنوات

743,52545,0004,871793,396الرصيد النهائي للفترة

جدول االستحقاق 
)ر.س. باألالف(

المدفوعات الحكومية والنظامية  

البيان
2020

مالحظات
المستحق خالل العام المسدد خالل العام

ولم يسدد 

-15.086مصلحة الزكاة والدخل 

للتأمينــات  العامــة  المؤسســة 
عيــة  جتما ال مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 11.470260ا

ومكتــب  وجــوازات  تأشــيرات  تكاليــف 
-3.557عمــل 

-12.452الهيئة العامة للجمارك 

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام 144.438152الهيئة العامة للموانئ 

187,003412االجمالي 

تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم )45( و )46( من النظام األساس للشركة، وفقًا للتالي: 
 

المادة الخامسة واألربعون من النظام االساس: )توزيع األرباح(  
 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 

1. يجنــب )10٪( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30٪( مــن 
رأس المــال المدفــوع. 

2. للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة 
المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات. 

3. يــوزع مــن الباقــي ان وجــد بعــد ذلــك علــى المســاهمين مــا نســبته 10٪ كحــد أدنــى مــن االربــاح الصافيــة الســنوية للشــركة بموجــب توصيــة مــن مجلــس االدارة وموافقــة جمعيــة 
المساهمين. 

  
كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية: 

 
• أن تفوض الجمعية العامة العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويًا. 

• أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. 
• أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها. 

• أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة، كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح توزيعهــا، بعــد خصــم ماتــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األربــاح 
بعــد تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة. 

 
المادة السادسة واالربعون من النظام االساس: )استحقاق األرباح( 

 
يســتحق المســاهم حصتــه مــن األربــاح وفقــًا لقــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي هــذا الشــأن ويبيــن القــرار تاريــخ االســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي 

األســهم المســجلين فــي ســجالت المســاهمين فــي نهايــة اليــوم المحــدد لالســتحقاق. 

بيان بتوزيعات األرباح السابقة: 

2020 )المقترحة(20182019 2017 20152016البيان

0.30.40.60,8*0.5الربح/السهم 

5٪ من رأس المال نسبة التوزيع 
3٪ من رأس المال *البالغ 680 مليون

البالغ 816 مليون
4٪ من رأس المال 

البالغ 816 مليون
6٪ من رأس المال 

البالغ 816 مليون
8% من رأس المال 

البالغ 816 مليون

65,2 مليون ريال48,9 مليون ريال32,6 مليون ريال24,4 مليون ريال*34 مليون ريالالمجموع 

* تم منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم لجميع المساهمين عن العام 2016م حسب اعتماد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 16 أبريل 2017م.

سياسة توزيع األرباح 

)ر.س. باألالف(
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الهيكل 
االداري 

والتنظيمي

الهيكلة
 والنظم اإلدارية

04

ادارة المراجعة الداخلية

الهيكل التنظيمي 

  مجلس االدارة   

الرئيس التنفيذي

لجنة االستثمار 

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة والمخاطر

إدارة المخاطر

أمين سر مجلس االدارة

ادارة تقنية المعلومات االدارة المالية ادارة شؤون الشركات االدارة القانونية ادارة تقنية المعلومات

عالقات المستثمرين الموارد البشرية

المسؤولية االجتماعية

الشؤون االدارية

الشؤون الحكومية

االلتزام

تديــر شــركة سيســكو مجموعــة الشــركات التابعــة لهــا 
األجــل«،  طويــل  االســتراتيجي  »االســتثمار  بمفهــوم 
حيــث تركــز الشــركات التجاريــة الفرديــة علــى النمــو فــي 
الرئيســي  المركــز  ويقــوم  حــدة  علــى  قطــاع  كل منهــا 
بدعــم قطاعــات األعمــال مــن خــالل وظائــف استشــارية 
مركزيــة رئيســية لمســاندة التوافــق بيــن الشــركات فــي 

المقدمــة. الخدمــات 

يقــوم مجلــس إدارة شــركة سيســكو بــإدارة المجموعــة 
عمــوم  عــن  ممثــاًل  بصفتــه  شــمولية  بصــورة 
المســاهمين، ويعمــل مــع الرئيــس التنفيــذي فــي تحديــد 
الرؤيــة االســتراتيجية الشــاملة واتجــاه الشــركة وتنفيــذ 
تلــك الرؤيــة.  ويســاعد مجلــس اإلدارة عــددًا مــن اللجــان 
بالحوكمــة  المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  المنبثقــة 
والمراجعــة والمكافــآت والترشــيحات، واالســتثمارات .

أو  التابعــة  تــدار شــركات مجموعــة سيســكو )ســواءًا 
الزميلــة( مــن خــالل مجلــس إدارة مســتقل لــكل شــركة، 
يكــون  تنفيــذي  مديــر  بتعييــن  المجلــس  هــذا  ويقــوم 
المســؤول عــن تنفيــذ التوجيهــات التــي حددهــا المجلــس 

للوصــول إلــى النتائــج المرجوة.  كما يتم تمثيل سيســكو 
)ســواء  المجموعــة  شــركات  إدارات  مجالــس  فــي 
يتناســب مــع حصــة تملكهــا  بمــا  الزميلــة(  أو  التابعــة 
فــي تلــك الشــركة.  وهــذا النهــج فــي إدارة اســتثمارات 
مجموعــة سيســكو يضمــن المســاءلة والمتابعــة دون 
إعاقــة لمرونــة العمــل وروح المبــادرة داخــل كل شــركة، 

مترجمــًا بذلــك النمــو المســتمر للمجموعــة.

سيســكو  شــركة  فــي  المركزيــة  اإلداريــة  الخدمــات  إن 
مجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة  لمجلــس  توفــر 
المركــز  تمكــن  التــي  الوظيفيــة  القــوة  نقــاط  مــن 
بشــكل  االســتثمارات  إدارة  مــن  للمجموعــة  الرئيســي 
احترافــي وشــمولي.  تشــتمل المســؤولية األساســية 
االستشــارات  تقديــم  علــى  الرئيســي  الشــركة  لمركــز 
ونظــم  البشــرية  المــوارد  وتطويــر  والقانونيــة  الماليــة 
وآليــات  أنظمــة  انشــاء  فــي  المعلومــات والمســاعدة 
أعلــى معاييــر  مــع  المجموعــة متوافقــًا  لــكل شــركات 
النزاهــة والشــفافية واإلفصــاح، وتوفيــر نظــام موحــد 
المخاطــر  وإدارة  الداخليــة  والمراجعــة  التقاريــر  مــن 

األخــرى. واإلجــراءات 
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أعضاء مجلس اإلدارة 
وأعضاء اللجان

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2003م
عضو لجنة االستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس ادارة الشركات 
الكيان القانوني : مساهمة مقفلة

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )شركة تابعة لشركة سيسكو(	 

الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيًا )سابقًا(	 

شركة تطوير البلد	 

الكيان القانوني : مساهمة عامة
شركة بوبا للتأمين التعاوني )سابقًا(	 

الكيان القانوني : ذات مسؤولية محدودة
شركة زينل للصناعات المحدودة	 

شركة محطة بوابة البحر األحمر )شركة تابعة لشركة سيسكو(	 

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )شركة تابعة لشركة سيسكو(	 

شركة تشغيل الخدمات المساندة )شركة تابعة لشركة سيسكو(	 

شركة ايكوم العربية المحدودة	 

مستشفيات مغربي	 

نيوم – المدينة الصناعية )تحت التأسيس(	 

جرين دوم لالستثمارات )االمارات العربية المتحدة(	 

الوظيفة الحالية
رئيس مجلس المديرين – تنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 	 

)لوجي بوينت(

عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، والعضو المنتدب لمجموعة 	 
الخدمات بالشركة

رئيس مجلس المديرين - تنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر	 

رئيس مجلس المديرين لشركة ايكوم العربية المحدودة 	 

الوظيفة السابقة
نائب رئيس مجلس ادارة شركة سيسكو	 

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )لوجي بوينت( 	 
وعضو مجلس المديرين

الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر وعضو مجلس المديرين	 

المؤهالت
البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في الواليات 	 

المتحدة األمريكية

شهادات في الشؤون المالية من جامعة كاليفورنيا، وجامعة ستانفورد، وجامعة 	 
سينجيوالتوري وجامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية. 

الخبرات
عضــو مجلــس ادارة فــي عــدة شــركات تابعــة وزميلــة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة 
ايكــوم العربيــة. كذلــك يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة جمعيــة أصدقــاء حدائــق 
جــدة )جمعيــة خيريــة(، وكان يشــغل عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة الســعودية 

لتبــادل المعلومــات إلكترونيــًا »تبــادل« وشــركة بوبــا العربيــة للتأميــن 

الــدورات فــي اإلدارة والتخطيــط االســتراتيجي فــي جامعــة  العديــد مــن  كمــا حضــر 
ســتانفورد وبيركلــي وهارفــرد، وحصــل علــى شــهادة اإلدارة المتقدمــة لكبــار التنفيذييــن 

مــن جامعــة هارفــرد.

عامر عبد هللا زينل علي رضا 
رئيس مجلس االدارة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2020م
رئيس لجنة االستثمار

العضوية في مجالس ادارة الشركات 
الكيان القانوني : مساهمة مقفلة

األهلي كابيتال )وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت(	 

شركة بندة للتجزئة )وعضو لجنة االستثمار( 	 

شركة وادي جدة )وعضو لجنة االستثمار(	 

الكيان القانوني : مساهمة عامة
شركة مجموعة صافوال )وعضو لجنة االستثمار(  	 

مجموعة فتيحي القابضة )وعضو لجنة المراجعة(	 

الوظيفة الحالية
الشريك المؤسس والتنفيذي، مكتب دكتور عدنان عبد الفتاح صوفي لالستشارات 

االدارية

الوظيفة السابقة
شــغل عــدة مناصــب مختلفــة ســابقًا منهــا عضــوًا بمجلــس هيئــة الســوق الماليــة، 
والرئيــس التنفيــذي لشــركة ســدكو القابضــة، وعميــدًا لكليــة االقتصــاد بجامعــة الملــك 

عبــد العزيــز.

المؤهالت
المتحــدة  بالواليــات  واشــنطن  جــورج  جامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  الدكتــوراه 

يكيــة. األمر

الماجستير في إدارة األعمال من جامعة سياتل بالواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات
ادارتهــا والحوكمــة وتطويــر  الشــركات وعضويــة مجالــس  ادارة  فــي  22 عامــًا  خبــرة 
األعمــال واالســتراتيجيات وإدارة التغييــر وبرامــج التحــول واالســتثمار المؤسســي.

عدنان عبد الفتاح صوفي
نائب رئيس مجلس االدارة 

"كوسوفو"
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صالح أحمــد حفني

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1998م

عضو لجنة االستثمار

العضوية في مجالس ادارة الشركات
الكيان القانوني : مساهمة عامة

شركة حلواني أخوان )سابقًا(	 

شركة االهلي تكافل )واللجنة التنفيذية ولجنة 	 
المخاطر( 

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية – ميكو 	 
)سابقًا(

الشركة السعودية للخدمات األرضية )وعضو لجنة 	 
الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية(

الكيان القانوني : مساهمة عامة
شركة حلواني أخوان - جمهورية مصر العربية 	 

)سابقًا(

شركة كنداسة لخدمات المياه )شركة تابعة لشركة 	 
سيسكو(

الكيان القانوني : ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 	 

)شركة تابعة لشركة سيسكو(

الوظيفة الحالية
العيســائي  قاســم  عمــر  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 

)أوماكــو( وشــركاءه 

الوظيفة السابقة
لشــركة شــركة  المنتــدب  والعضــو  التنفيــذي  الرئيــس 

أخــوان حلوانــي 

المؤهالت
مــن  المدنيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة 
جامعــة ســان فرانسيســكو بالواليــات المتحــدة ودرجــة 
الماجســتير فــي المــوارد البشــرية مــن جامعــة ســتراث 

بإســكتلندا  كاليــد 

الخبرات
خبــرة واســعة فــي مجــال االدارة ومســاعدة الشــركات 

علــى الهيكلــة وتطويــر األعمــال

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2020م
 

عضو لجنة االستثمار 

العضوية في مجالس ادارة الشركات 
الكيان القانوني : مساهمة مقفلة

شركة مياه ريقوفي "كوسوفو"	 

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة ُملكّية لالستثمار	 

رئيس لجنة المؤسسات المالية المرخصة لهيئة 	 
السوق المالية. 

نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين 	 
في مجالس الغرف السعودية السعودية. 

عضو لجنة االستثمار واألوراق المالية بالغرفة 	 
التجارية بالرياض

الوظيفة السابقة
بيانــات  محلــل  منهــا  مختلفــة  مناصــب  عــدة  شــغلت 
إداريــة فــي البنــك الســعودي الفرنســي، ورئيــس إدارة 
اســتثمارات األســهم فــي الســعودي الفرنســي كابيتــال.

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تعليم ريت. 

المؤهالت
البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والنظــم اإلداريــة مــن 

الجامعــة العربيــة المفتوحــة

دبلوم في األعمال البنكية من معهد اإلدارة العامة.

.IFTA من منظمة CFTe رخصة المحللين المعتمدين

الخبرات
خبــرة تزيــد عــن 15 عــام فــي الخدمــات المصرفيــة وإدارة 

األصــول

منيرة حجاب الدوسري

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2014م 

لجنــة  وعضــو  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  رئيــس 
المراجعة  

العضوية في مجالس ادارة الشركات
الكيان القانوني : مساهمة مقفلة

شركة ملز كابيتال	 

شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت )سابقًا(	 

الكيان القانوني : مساهمة عامة
 شركة سالمة للتأمين التعاوني )سابقًا(	 

الكيان القانوني : ذات مسؤولية محدودة
شركة كروم أجياد التجارية	 

شركة مجموعة الملز	 

الوظيفة الحالية
الملــز  لشــركة  المنتــدب  والعضــو  تنفيــذي  شــريك 
كابيتــال، ورئيــس مجلــس المديريــن لشــركة مجموعــة 

الملــز

الوظيفة السابقة
المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر

المؤهالت
درجــة البكالوريــوس فــي الكمبيوتــر وهندســة االتصــاالت 
مــن جامعــة اســكس ببريطانيــا وعلــى درجــة الماجســتير 
ــرول  فــي هندســة النظــم مــن جامعــة الملــك فهــد للبت
والمعــادن ودرجــة الدكتــوراه فــي علــوم الحاســب اآللــي 

مــن جامعــة ســاوث كاليفورنيــا األمريكيــة

الخبرات
الصناعيــة  النظــم  لشــركة  تنفيــذي  كرئيــس  عمــل 
والهندســية وكعضــو فــي مجلــس إدارة هيئــة المــدن 
الصناعيــة وايضــًا كعضــو فــي مجلــس برنامــج تطويــر 
الصناعــات الوطنيــة، وكان ضابطــا فــي القــوات الجويــة 

الســعودية الملكيــة 

أحمد محمد الربيعةعبد العزيز عبد اللطيف جزار

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2020م
 

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الكيان القانوني : مساهمة مقفلة

شركة األغذية المبتكرة	 

الكيان القانوني :  ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 	 

)شركة تابعة لشركة سيسكو(

الوظيفة الحالية
مديــر االســتثمار واالدارة اإلســتراتيجية لشــركة األغذيــة 

المبتكــرة

الوظيفة السابقة
شــغل عــدة مناصــب مختلفــة ســابقًا منهــا مديــر فــي 
وكبيــر  كابيتــال،  عــوده  فــي  واالســتثمار  الثــروات  إدارة 
البنــك  فــي  للشــركات  المصرفيــة  العالقــات  مــدراء 

البريطانــي. الســعودي 

المؤهالت
البكالوريــوس فــي علــوم الحاســب مــن جامعــة بوســطن 

بالواليــات المتحــدة األمريكية.

الخبرات
خبــرة 14 عامــًا فــي ادارة الثــروات واالســتثمار والعالقــات 

المصرفيــة فــي البنــوك.

طالل ناصر الدخيل

عضو مجلس ادارة سيسكو من العام 2020م

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس ادارة الشركات 
الكيان القانوني : ذات مسؤولية محدودة

واشمن القابضة المحدودة	 

الوظيفة الحالية
مصرفــي أول لمصرفيــة الشــركات فــي البنك الســعودي 

الفرنسي

الوظيفة السابقة
شــغل عــدة مناصــب منهــا مديــر عالقــات أول لمصرفيــة 
الشــركات فــي البنــك الســعودي الفرنســي، ومســؤول 
الســعودي  البنــك  فــي  الشــركات  لمصرفيــة  عالقــات 

الفرنســي

المؤهالت
الملــك  الماليــة مــن جامعــة  البكالوريــوس فــي اإلدارة 

ســعود

الخبرات
خبرة 10 سنوات في العالقات المصرفية في البنوك
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ابو بكر علي باجابر
عضو لجنة المراجعة 

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الكيان القانوني : مساهمة عامة

ساب تكافل 	

أنفال كابيتال – وعضو لجنة المراجعة )سابقًا( 	

الكيان القانوني : ذات مسؤولية محدودة
شركه النهدي الطبية 	

عبد اللطيف جميل للتمويل 	

شركة باعشن للشاي )سابقًا( 	

الوظيفة الحالية
والتكنولوجيــا  األعمــال  جامعــة  فــي  مســاعد  اســتاذ   -

جزئــي دوام  الماجســتير(  )برنامــج 

- مكتــب استشــارات ماليــه وإداريــة )مكتــب الدكتــور ابــو 
بكــر باجابــر(

الوظيفة السابقة
رئيــس اداره الشــؤون الماليــة والمحاســبة فــي البنــك 

األهلــي التجــاري

المؤهالت
جامعــه  الماليــة،  واإلدارة  المحاســبة  فــي  دكتــوراه    -

بريطانيــا، استراســكاليد 
- درجــة الماجســتير فــي المحاســبة، جامعــه برمنجهــام 

ببريطانيــا
الخرطــوم  جامعــه  المحاســبة،  فــي  بكالوريــوس   -

ن ا د لســو با
- زمالة المحاسبين القانونيين البريطانية

الخبرات
خبــرة واســعة وطويلــة فــي األعمــال المصرفيــة والمالية 
والمحاســبية مــن خــالل عملــه مــع البنــك األهلــي التجاري

الوظيفة الحالية
استشاري مستقل

الوظيفة السابقة
المديــر التنفيــذي - إدارة رأس المــال البشــري فــي فقيــه 

للرعايــة الصحيــة

المؤهالت
درجة البكالوريوس في القانون

الخبرات
ــة فــي إدارة رأس المــال البشــري مــن خــالل  ــرة طويل خب
 ، العربيــة  بوبــا  الكيانــات مثــل  مــن  العديــد  مــع  عملــه 
فونتيــرا ، البنــك األهلــي التجــاري ، ونيكلســون الدوليــة

ثامر سعيد الحارثي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

أعضاء اللجان

محمود أحمد حسين
رئيس الشؤون المالية

الوظيفة السابقة
المدير االقليمي للشرق االوسط شركة ستورك  	

كوبرهيت الهولندية

المدير العام إلدارة توليد الطاقة بالسعودية شركة  	
سيمنس األلمانية

المؤهالت
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية   	

ماجستير في الهندسة الكهربائية 	

جامعة كولورادو، الواليات المتحدة األمريكية 	

الخبرات
ــة  ــة )27 عامــًا( فــي ادارة الشــركات العالمي ــرة طويل - خب

والمحليــة.
بوابــة  محطــة  شــركة  فــي  المديريــن  مجلــس  عضــو   -
التجــارة  لتنميــة  الســعودية  الشــركة  األحمــر،  البحــر 
المســاندة،  الخدمــات  تشــغيل  شــركة  والصــادرات، 
شــركة الجبــر تالكــي الســعودية، الشــركة الدوليــة لتوزيــع 

الميــاه لخدمــات  كنداســة  وشــركة  الميــاه 
- عضو في بعض لجان الشركات التابعة والزميلة

المهندس محمد بن محمد كمال المدرس 
الرئيس التنفيذي

اإلدارة التنفيذية

الوظيفة السابقة
ورئيــس  االســتثمارية  المصرفيــة  الخدمــات  رئيــس   -

الماليــة الخبيــر  شــركة  فــي  الخاصــة  االســتثمارات 

المؤهالت
- ماجستير )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة اإلدارية

ACA -
CISI -

الخبرات
خبــرة طويلــة )21 عامــًا( فــي االدارة المالية واالســتثمارات 

فــي الشــركات العالميــة والمحلية

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الكيان القانوني : مساهمة مقفلة

شركة كنان الدولية - عضو في لجنة المكافآت  	
)سابقًا(

شركة اتقان كابيتال )سابقًا( 	

شركة محمد صالح باعشن )عضو لجنة المراجعة( 	

الكيان القانوني : مساهمة عامة
شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية )ميكو( -  	

عضو في لجنة المراجعة

شركة ساب تكافل )وعضو لجنة المراجعة( )سابقًا( 	

الوظيفة الحالية
رجل أعمال

الوظيفة السابقة
المدير اإلقليمي للبنك السعودي البريطاني

المؤهالت
درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد

الخبرات
يتمتــع بخبــرة واســعة فــي المجــال المصرفــي ويعمــل 
حاليــا كمستشــار مــع إتــش إس بــي ســي وعــدة شــركات 

أخــرى

وليد عبد العزيز كيال 
رئيس لجنة المراجعة
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تنمية الموارد البشرية

أداء الموارد البشرية

ــر  إن الشــركة ملتزمــة بإنشــاء آليــة مؤسســية مســتدامة لتوظيــف وتطوي
الكــوادر مــع غــرس ثقافــة مشــاركة الموظفيــن فــي جميــع مســتويات قــوة 

العمــل، كمــا يبــدو فــي االيضــاح التالــي.

ــي 34.785 ســاعة  إن ثقافــة التحســين المســتمر هــي اآلن جــزء مــن سياســة واســتراتيجية شــركة سيســكو، حيــث قامــت مجموعــة شــركات سيســكو بمنــح موظفيهــا حوال
تدريبيــة خــالل العــام 2020 لــى الرغــم مــن تحديــات التعامــل مــع االجــراءات االحترازيــة و التباعــد االجتماعــي لـــ COVID وإغــالق الحــدود.  بمــا فــي ذلــك التدريــب علــى الســلوكيات واللغة 
اإلنجليزيــة والتطويــر المهنــي وفــي التدريــب التشــغيلي، والخطــة التدريبيــة المســتقبلية لــدى المجموعــة هــي زيــادة فــي عــدد المتدربيــن وســاعات التدريــب فــي عــام 2021م مــن 

خــالل تنفيــذ برنامــج تطويــر اإلدارييــن )LEAD(، وبــدء برنامــج تدريــب الخريجيــن لدينــا واســتمرار التدريــب علــى اللغــة اإلنجليزيــة.

ــة المعلومــات خــالل فصــل  ــات فــي قســم تقني ــم التحــاق 7 متدرب ــة الجامعــات مــن كافــة مناطــق المملكــة وقــد ت كمــا تشــارك سيســكو فــي برامــج التدريــب الصيفــي لطلب
الصيــف.  تــم إجــراء التدريــب إفتراضيــًا، وحصلــت كل متدربــة علــى 200 ســاعة تدريبيــة.

فلسفتنا في الموارد البشرية

األداء والمكافآتالتزام الموظف

التنوع والشمولية

20202019اسم الشركة

3939الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(

1.4361.011شركة محطة بوابة البحر األحمر 

142129الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات )لوجي بوينت(

133138شركة كنداسة لخدمات المياه )كنداسة(

2830شركة تشغيل الخدمات المساندة )إسناد(

299247الشركة الدولية لتوزيع المياه )توزيع(

1.6981.768شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

3,7753,362المجموع

898757مجموع السعوديين

28772.605مجموع غير السعوديين

مقارنة  اجمالي عدد الموظفين لكل شركة: نحــن فــي سيســكو ومجموعــة شــركاتنا ككل نعمــل بجد 
لتطويــر ثقافــة احتــرام وتقديــر منســوبينا، فنحــن نبحــث 
الموظفيــن  وتطويــر  لتحســين  طــرق  عــن  باســتمرار 
األمثــل  الخيــار  نصبــح  أن  لضمــان  العمــل  وإجــراءات 
ألفضــل الكفــاءات الســعودية، وكذلــك المواهــب الفنيــة 
مــن ذوي الخبــرة الالزمــة.  نحــن نفخــر بأننــا نحافــظ علــى 
موظفينــا بنســبة عاليــة، و لكننــا أيضــًا نبحــث دائمــًا عــن 

التحســين والتطويــر .

عاليــة  العمــل  فــرق  وتطويــر  إنشــاء  علــى  قدرتنــا  إن 
والمهنيــة  والشــمولية  الشــفافية  ثقافــة  تحــت  األداء 
والتميــز هــي مــا يدفــع نجاحنــا أكثــر مــن أي ســبب آخــر.  
ونركــز بشــكل كبيــر علــى المعرفــة والتدريــب – هــذا التــزام 
قمنــا بتصميمــه لتحفيــز وإلهــام موظفينــا لتقديــم جــودة 
لشــركة  تضاهــى  ال  مميــزة  وخدمــات  للعمــل  وقيمــة 

سيســكو. 

سيســكو  تســعى  )األم(،  الرئيســية  الشــركة  بصفتنــا 
لضمــان  وذلــك  الواحــدة«  »الشــركة  ثقافــة  خلــق  إلــى 

أن نســتفيد أكثــر كمجموعــة مــن حيــث التــآزر والتعــاون 
ــر نمــوذج موحــد  ــم تطوي ــا. ولتحقيــق ذلــك، ت بيــن أعمالن
إلدارة المواهــب لضمــان أن الشــركة تعمــل علــى زيــادة 
قدرتهــا علــى جــذب ورعايــة واالحتفــاظ بالموظفيــن ذوي 
الكفــاءات العاليــة والمهــارات والقــدرات المتنوعــة فــي 

جميــع المجــاالت.

إن توطيــن وســعودة الوظائــف اإلداريــة والتشــغيلية 
البشــرية  المــوارد  لفلســفة  األســاس  الحجــر  يعتبــر 
فــي  اإلداري  الــكادر  علــى  جليــًا  يبــدو  كمــا  للمجموعــة، 
أن  المجموعــة  تحــرص  حيــث  المجموعــة،  شــركات 
يشــغل الســعوديين العديــد مــن الوظائــف التنفيذيــة 
وحســب  اإلداري  المســتوى  علــى  ليــس  الشــركة  فــي 
خــالل  مــن  وذلــك  أيضــًا  الفنــي  المســتوى  علــى  ولكــن 
اســتقطابهم و تدريبهــم و تطويرهــم حاليــًا، و هــذا يعتبــر 

القادمــة. للســنوات  التوطيــن  أولويــات  مــن  أيضــًا 

المواطنيــن  عــدد  مــن  سيســكو  شــركات  زادت 
إلــى 896 مــن إجمالــي  العامليــن مــن 757  الســعوديين 

القــوى العاملــة.  كمــا تركــز االدارة علــى توظيــف المــرأة 
تــم  وقــد  لهــا،  المناســبة  الوظائــف  فــي  الســعودية 
تعييــن 51 موظفــة ســعودية حاليــًا علــى رأس العمــل، 
ليــس فقــط فــي الوظائــف التقليديــة بــل فــي وظائــف 
الهندســة والتخطيــط، باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن ٪85 
علــى  نطاقــات  برنامــج  تطبــق  مــن شــركات سيســكو 
المســتوى البالتينــي، و نســبة 15٪ المتبقيــة فــي اللــون 

المرتفــع. األخضــر 

ال يقتصــر تميــز سيســكو فــي الجانــب المتعلــق بالمــوارد 
ــة  ــر بيئ ــد توفي ــى علــى صعي البشــرية وحســب، ولكــن حت
عمــل تتســم بأعلــى معاييــر األمــن والســالمة واالهتمــام 
فــي جميــع منشــئات  الموظفيــن وســالمتهم  بصحــة 
المكتبيــة  ســواءا  المجموعــة  وشــركات  الشــركة 
كبــار  إلــزام  ذلــك  ويشــمل  والتشــغيلية.   الفنيــة  أو 
المتعاقديــن والمشــغلين والمورديــن الذيــن يتعاملــون 
مــع شــركاتنا بنفــس المعاييــر العاليــة مــن برامــج األمــن 

المهنيــة. والنزاهــة  والســالمة 

تقييم وتطوير المواهب

التحسين والتطوير المستمر
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خطــة االســتدامة الناجحــة تهــدف إلــى التركيــز علــى العوائــد الماليــة لألعمــال، وفــي 
نفــس الوقــت التركيــز علــى المحفاظــة علــى البيئــة.  يعتبــر تعزيــز االقتصــاد المســتدام 
مــع المحافظــة علــى البيئــة طريقــة فعالــة للتطــور االقتصــادي و البيئــي والمجتمعــي 
ــة مكانتهــا فــي االســواق العالميــة المنافســة.   ــى تقوي فــي المملكــة، والــذي يــؤدي إل
نحــن نؤمــن أن مجهوداتنــا تجــاه االســتدامة ســتعمل علــى توســيع مصالحنــا فــي 

ــج متنوعــة ومســتدامة. األســواق المســتهدفة لتحقيــق نتائ

خــالل القســم التالــي يتــم عــرض ملخــص لــألداء البيئــي والمجتمعــي واإلداري لشــركة 
سيســكو وشــركاتها التابعــة:

االستدامة

05

جذب وتطوير والحفاظ على المواهب العاملة	 
األمن والسالمة	 
التنوع والمساواة	 

االستثمار والمشاركة في المجتمع	 
التحصيل المستدام	 
تجربة العميل	 

إطار عمل االستدامة

تمكين موظفينا

دعم مجتمعاتنا

االستدامة في 
مجموعة سيسكو

تعنــي االســتدامة لمجموعــة سيســكو تحقيــق الصالــح العــام لجميــع 
أصحــاب المصلحــة: العمــالء، والموظفيــن، والمســتثمرين، وشــركاء 

العمــل والمجتمــع ككل.

بالنســبة لنــا، االســتدامة ليســت منعزلــة فــي نطــاق منفصــل إنمــا 
هــي جــزء مهــم مــن اســتراتيجية الشــركة.

جوهــر  بشــركة سيســكو  الخــاص  االســتدامة  عمــل  إطــار  يلخــص 
ومفهــوم االســتدامة للمجموعــة وذلــك مــن خــالل تحديــد المجــاالت 
الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا وتعديلهــا بشــكل جيــد.  إطــار عمــل 
اســتدامتنا يتكــون مــن أربعــة ركائــز اساســية تتوافــق مــع أهــداف 
اهدافنــا  مــع  تتناســق  الركائــز  هــذه  سيســكو.   مجموعــة  وقيــم 

االساســية.

اإلدارة واألخالقيات واالمتثال	 
خصوصية المعلومات واألمن 	 

السيبراني
األداء المالي	 

اإلدارة الجيدة والبديهة

تغير المناخ والطاقة.	 
التكنولوجيا واالبتكار.	 
اإلدارة البيئية.	 
إدارة المياه والمخلفات.	 

بيئة وبنية أساسية مستدامة
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التوافق مع المعايير والقواعد اإلرشادية المحلية والدولية

لقــد قمنــا بتنســيق األهــداف األساســية 
لمجموعــة سيســكو مــع معاييــر الـــ )جي.

المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  آر.آي( 
معاييــر  ومجلــس  المتحــدة  لألمــم 
المملكــة  ورؤيــة  االســتدامة  محاســبة 
ومعاييــر   2030 الســعودية  العربيــة 
االســتدامة المحليــة الصــادرة عــن وزارة 

واالســتثمار. التجــارة 

أهم اإلنجازات البيئية واالجتماعية واإلدارية للعام 2020م

 
ــزة االســتدامة لعــام 2020 فــي الحفــل  ــة البحــر األحمــر علــى جائ حصلــت شــركة محطــة بواب
الهنديــة  القــارة  وشــبه  األوســط  الشــرق  فــي  البحريــة  التجــارة  لجوائــز  عشــر  الســابع 

وأفريقيــا.

 
نجحــت شــركة لوجــي بوينــت فــي تطويــر سياســة بيئيــة بهــدف تقييــم االلتــزام ومراقبــة 
التدقيــق والتفتيــش  درجــة اســتهالك الطاقــة والمصــادر الطبيعيــة. كمــا أن عمليــات 

المنتظمــة تســاعد فــي التنفيــذ المناســب للصيانــة الوقائيــة. 

  

قامــت شــركة الجبــر تالكــي الســعودية باســتثمار مبلــغ 4.5 مليــون ريــال ســعودي مــن 
أجــل الحصــول علــى عــدد اثنــان مــن المبانــي الســكنية االضافيــة للعمــال مــن أجــل التباعــد 

االجتماعــي.    
 

قامــت الشــركة أيضــًا بتطبيــق برنامــج تذكيــري لتوفيــر الطاقــة )Go Green(، الــذي يعمــل 
مــن أجــل مراقبــة وقيــاس االســتهالك المباشــر للطاقــة فــي العمليــات مــن خــالل تقاريــر 

شــهرية.

 

قامــت شــركة سيســكو، بالتعــاون مــع شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر وشــركة كنداســة 
و شــركة لوجــي بوينــت بالتبــرع بمليــون ريــال ســعودي لصنــدوق اغاثــة مكــة )تحــت اشــراف 
أمــارة منطقــة مكــة المكرمــة( لمعونــات فيــروس كورونــا المســتجد، باإلضافــة إلــى وجبات 

إفطــار خــالل شــهر رمضــان لشــرائح تســتحق المســاعدة مــن المجتمــع.

 

قامــت شــركة توزيــع بانشــاء نظــام لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي الســكنية والصناعيــة 
المــدن  فــي  العمــالء  احتياجــات  النظــام  هــذا  يلبــي  الــري.  عمليــات  فــي  الســتخدامها 
الصناعيــة. كمــا قللــت ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة مــن االعتمــاد علــى مصــادر ميــاه 

الــري المســتقلة أو االســتعانة بطــرف ثالــث لتوفيــر ميــاه الــري.

تمكنــت توزيــع أيضــًا مــن خفــض نســبة فقــدان الميــاه فــي الشــبكات بنســبة مــا بيــن 3 الــى 
ــأن نســبة فقــدان الميــاه  5٪  فقــط داخــل المــدن الصناعيــة الخاضعــة ألعمالهــا، علمــًا ب

فــي المناطــق األخــرى فــي المملكــة وحتــى علــى المســتوى العالمــي أعلــى بكثيــر.

جذب المواهب وتطويرها والمحافظة عليها:

يلعــب موظفينــا دورًا مهمــًا فــي نجــاح مجموعــة سيســكو، نحــن نحــرص علــى تقديــر وتكريــم موظفينــا ونســعى 
ــا علــى أعلــى معاييــر األمــن  ــز جهــود التوطيــن أيضــًا كمــا نفتخــر فــي حفاظن الســتقطاب أفضــل المواهــب مــع تعزي
والســالمة فــي منشــآتنا حيــث نراقــب بعنايــة المخاطــر المحتملــة لموظفينــا وعملياتنــا لتوفيــر بيئــة عمــل آمنــة للقــوة 

العاملــة لدينــا.

الجوانب المهمة

ــى إدارة  ــر المجموعــة حيــث أنهــا تشــمل عل كمــا هــي عب
التعاقــب  وإدارة  القياديــة  المهــارات  وتنميــة  األداء 

الموظفيــن. قــدرات  وبنــاء  الوظيفــي 

مشاركة الموظفين ورضاهم:

نرغــب فــي أن تكــون مجموعــة سيســكو مكانــًا مثاليــًا 
وظــروف  وحقوقهــم  كوادرنــا  ونقــدر  ونحتــرم  للعمــل، 
ونعمــل  لهــم  والتطــور  النمــو  فــرص  ونوفــر  عملهــم، 
أيضــا علــى توفيــر بيئــة عمــل كريمــة لموظفينــا مــن خــالل 

تواجــد فــرص متســاوية للجميــع.

كل عاميــن، تعمــل مجموعــة سيســكو اســتبيانًا شــاماًل 
المشــاركة  يغطــي  الــذي  الموظفيــن  مشــاركة  عــن 
العليــا  واإلدارة  والتوجــه  واالســتراتيجية  الفعالــة 
وفعاليــة  والتدريــب  االداء  وإدارة  المباشــرة  واالدارة 
علــى  والتركيــز  والجــودة  والثقافــة  والقيــم  التواصــل 
العمــالء وفــرص التطــور وتنظيــم العمــل والمكافــآت 
واألمــن وجميــع المســائل األخــرى التــي تتعلــق بشــركة 
سيســكو والشــركات التابعــة.  الهــدف مــن االســتبانة 
هــو مســاعدة مجموعــة سيســكو مــن معرفــة نقــاط 
نتائــج  نجمــع  المجموعــة.   فــي  والقــوة  الضعــف 
مرجعــي  تقييــم  بعمــل  نقــوم  ثــم  ومــن  االســتبيانات 
للنتائــج ونعمــل أيضــًا علــى تطويــر خطــط عمــل لتعزيــز 

الموظفيــن. رضــا 

تمكين موظفينا

رؤية المملكة 2030

أهداف التطوير المستدامة

- جذب المواهب وتطويرها والمحافظة عليها 
- األمن والسالمة 

- التنوع والمساواة

علــى  والمحافظــة  الجــذب  فــي  مجهوداتنــا  تلعــب 
طاقــم عملنــا وتوفيــر فــرص متســاوية وتنويــع القــوة 
العاملــة لدينــا دورًا أساســيًا فــي قدرتنــا علــى العمــل. 
تعتبــر سيســكو مجموعــة متنوعــة، هدفنــا هــو معاملــة 
الفائــدة  نقــدم  كــي  تفرقــة  وبــدون  بعــدل  الجميــع 
لموظفينــا عــن طريــق توفيــر الدعــم لهــم فــي الوصــول 
ــا فــي  ــى ســقف قدراتهــم. ولكــي نحافــظ علــى موقعن إل
الصــدارة يجــب أن نســتمر فــي المحفاظــة علــى الخبــراء 
وجميــع  سيســكو  شــركة  فــي  العاليــة  القــدرة  ذوي 

التابعــة. الشــركات 

ومــن خــالل التدريــب المهنــي والتقنــي وااللزامــي، نحــرص 
علــى أن يمتلــك موظفونــا فــي المجموعــة الشــهادات 
تــزود  النمــو.  فــي  لالســتمرار  الالزمــة  والمؤهــالت 
مجموعــة سيســكو الفــرص التعليميــة والتأهيليــة عــن 
طريــق التدريــب خــالل العمــل وفــرص التدريــب الداخلــي 
وأيضــًا  والتطويريــة  التعليميــة  البرامــج  خــالل  مــن 

الخارجــي. التدريــب 

ونديــر  ونطــور  بهــا  نســتحوذ  التــي  الطريقــة  تنقســم 
أربــع  إلــى  المجموعــة  عبــر  الموظفيــن  بهــا  ونشــارك 
المشــاركة  المواهــب،  جــذب  أساســية:  تصنيفــات 
والرفاهيــة، تطويــر المواهــب ثــم المكافــأة. أغلبيــة برامــج 
ــدى مجموعــة سيســكو يتــم عملهــا  ــر المواهــب ل تطوي
وتلقيهــا علــى المســتوى الداخلــي، حســب احتياجــات كل 
تابعــة. ومــع ذلــك تظــل اســتراتيجية الشــركة  شــركة 

89٪ تفاعلية الموظفين 
مقابل 83٪ معدل 

االستجابة للشركات 
العالمية ذات األداء العالي،  

معدل الدوران ٪12.     
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خالل جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2020 اتخذت مجموعة سيسكو االحتياطات 
الالزمة ومن ضمنها السماح بالعمل عن بعد لنصف القوة العاملة مع التركيز الخاص 
على الموظفين أصحاب درجة خطورة مرتفعة.  كان على الموظفين في جميع أعمال 

مجموعة سيسكو االمتثال بتوصيات الوزارة التي تنص على ارتداء األقنعة والحفاظ على 
النظافة الشخصية وتعقيم مناطق العمل والتباعد االجتماعي.  كما كانت هناك مناطق 

مخصصة للحجر في كل المجموعة.

التدريب والتطوير

ألهميتهمــا  والتطويــر  التعليــم  فــي  نســتثمر  نحــن 
الســوق  احتياجــات  تحقيــق  فــي  سيســكو  لمجموعــة 
القــوة  تعزيــز  فــي  وأيضــًا  والطويلــة  المــدى  قصيــرة 
العاملــة لدينــا.  نعمــل علــى توفيــر آليــة دعــم ومــوارد 
متنوعــة لزيــادة القــدرة الفرديــة وقــدرات فــرق العمــل 
الداخليــة، وتطويــر معاييــر اإلدارة وتحســين مســتويات 
األداء ممــا يــؤدي إلــى توفيــر منصــة للتطــور الوظيفــي.  
لــدى  العملــي،  والتدريــب  الداخليــة  للبرامــج  باإلضافــة 
جميــع الموظفيــن الفرصــة للتحــاور ولتحديــد الــدورات 
الخاصــة الخارجيــة المطلوبــة أو فــي مجــاالت اهتمــام 
وأداء  الفــردي  األداء  تحســين  علــى  تعمــل  قــد  أخــرى 

ككل. الشــركة 

تهدف  شركة كنداسة لتدريب ما ال يقل عن ٪20  	
من الموظفين سنويًا، حسب احتياجات الموظفين 

 وأداؤهم السنوي.

عملت شركة الجبر تالكي السعودية على تطوير  	
سياسات وبرامج متميزة من ضمنها سياسة تقييم 

 أداء الموظف وبرنامج تقدير الموظف.

تستخدم شركة لوجي بوينت نظام إدارة األداء  	
لمتابعة سير عمل الموظفين، وأداؤهم، وتطوريهم 

بالنسبة ألهداف المنظمة ككل.

2.967

3.395

عدد الموظفين في المجموعة

3.761

2020 2019 2018

األمن والسالمة

بــال  لهــا  التابعــة  والشــركات  عملــت شــركة سيســكو 
كلــل لضمــان ســالمة الموظفيــن خــالل هــذه الفتــرة ، 
التباعــد االجتماعــي بشــكل  تــم تفعيــل إجــراءات  فقــد 
فــوري وصــارم، وتــم توفيــر متطلبــات العنايــة والحمايــة 
العمــل.  مقــرات  فــي  للموظفيــن  الالزمــة  الشــخصية 
ــا أماكــن إقامــة  ــه الحاجــة فقــد وفرن وحســب مــا تقتضي
الحجــر  بتدابيــر  االلتــزام  لضمــان  لموظفينــا  إضافيــة 
تنفيــذ  إلــى  باالضافــة  االجتماعــي.  والتباعــد  الصحــي 
دعــت  كلمــا  المنــزل  مــن  العمــل  إجــراءات  تشــجيع  و 

لذلــك. الحاجــة 

بــأن  نؤمــن  سيســكو  شــركات  مجموعــة  فــي  نحــن 
ويحــق  الضروريــة،  األولويــات  مــن  والســالمة  الصحــة 
ــا  ــى أماكــن العمــل لدين ــن ال ــع الموظفيــن والزائري لجمي

التالــي:

العودة إلى منازلهم آمنين 	

العمل في بيئة آمنة 	

عدم وجود أي آثار تنتج عنها معاناة بسبب العمل  	
لدى شركة سيسكو أو شركاتها التابعة

بيئة تكون فيها سالمة البشر أهم من الربح  	

لقــد عملنــا بجــد هــذا العــام للتأكــد مــن أن جميــع شــركات 
المجموعــة لديهــا المســتوى المناســب مــن الخبــرات 
ــز أنظمــة وبرامــج الصحــة والســالمة، إن  ــر وتعزي لتطوي
المبــدأ والثقافــة التــي نســعى إلــى تثبيتهــا هــي »األمــان 
تنفيــذ  ضمــان  مســؤولية  جميعــًا  نتحمــل  حيــث  أواًل« 
اإلبــالغ  يتــم  ذلــك  ولمتابعــة  آمنــة،  بطريقــة  العمــل 
الالزمــة  التحقيقــات  واجــراء  آمــن  غيــر  وضــع  أي  عــن 

الحاجــة. المناســبة حســب  والتغييــرات 

ــر أساســا مهمــًا  ــأن العمــل بطريقــة آمنــة يعتب نؤمــن ب
لحمايــة موظفينــا وبذلــك نصــل إلــى النجــاح.  نحن نعمل 
علــى تشــجيع ثقافــة تضــع ســالمة وصحــة الموظــف في 
أعلــى األولويــات بجانــب حمايــة البيئــة.   فقــد أسســنا 
عبــر سيســكو معاييــر أمــن وســالمة وبيئــة تتماشــى مــع 

أنشــطة وأعمــال جميــع الشــركات التابعــة.

صفر حاالت وفاة بين الموظفين منذ العام 2019.

 2020 والعــام   2019 العــام  بيــن  الموظفيــن  إصابــات  مجمــوع  فــي  انخفــاض 
.٪37 بنســبة 

خــالل العــام 2020م، اســتثمرت شــركة الجبــر تالكــي الســعودية أربعــة مالييــن 
ونصــف ريــال ســعودي للحصــول علــى موقعيــن ســكن إضافييــن للعمــال 
مــن أجــل تطبيــق التباعــد االجتماعــي للعمــال.  شــركاتنا التابعــة األخــرى 

اتبعــت إجــراءات مماثلــة التزامــًا بتوجيهــات الدولــة.

الحياة الصحية وأنشطة المجموعة

اقامــت شــركة سيســكو ثانــي بطولــة ســنوية لكــرة القــدم للمجموعــة فــي بدايــة العــام 2020م قبــل جائحــة كورونــا، والتــي تكونــت مــن عــدد 
10 فــرق تتنافــس علــى المركــز األول مــن خــالل خــروج المنهــزم والتــي ظفــرت بــه شــركة لوجــي بوينــت بعــد منافســة قويــة فــي يــوم حافــل 

بالنشــاط و الحيويــة.

  التنوع والمساواة

تعتبــر مجموعــة سيســكو شــركة متنوعــة الجنســيات، 
فنحــن نســعى لمعاملــة الجميــع بعــدل وبــدون تفرقــة، 
وبذلــك نقــدر موظفينــا عــن طريــق دعمهــم فــي الوصــول 
توظيــف  علــى  جهودنــا  ركزنــا  لقــد  تطلعاتهــم.   إلــى 
المواطنيــن الســعوديين لتحقيــق أداء قــوي فــي الوقــت 

الحالــي ومواهــب مســتدامة للمســتقبل.
وتماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 2030، ســنزيد مــن توظيــف 
بيــن  التوظيــف  فجــوة  لخفــض  محاولــة  فــي  النســاء 
الجنســين.  كمــا تؤكــد مجموعــة سيســكو بأنــه ال يوجــد 
فجــوة بيــن الجنســين فــي الرواتــب لألفــراد العامليــن 
أول  ترشــيح  تــم   ،2020 العــام  وفــي  مشــابهة.   بــأدوار 
نشــجع  نحــن  المجموعــة.   إدارة  مجلــس  فــي  ســيدة 
الــى  بالموظفــات، باإلضافــة  ترحــب  التــي  العمــل  بيئــة 
مــن  المرشــحين  بيــن  تفــرق  ال  التوظيــف  جهــود  أن 

آخــر. تصنيــف  أي  أو  الجنســين 

المواطنيــن  توظيــف  فــي  رائــدة  سيســكو  مجموعــة 
الســعوديين فــي كل المناصــب.  ويصــب تركيــز برنامجنــا 
المواطنيــن  توظيــف  علــى   )LEAD( اإلداريــة  للقيــادة 
المجموعــة  تديــر  ذلــك  الــى  باإلضافــة  الســعوديين.  
التخــرج،  حديثــي  للســعوديين  عاميــن  لمــدة  برنامــج 
واكتمــل أول برنامــج فــي العــام 2020. واســتنادًا إلــى خطــة 
الســعودة للتوظيــف نســتهدف الــوكاالت المتخصصــة 
منصــات  وأيضــًا  العليــا  المناصــب  لشــغل  للتوظيــف 
لجــذب  بالمجموعــة  الخاصــة  االجتماعــي  التواصــل 

الســعوديين. المتقدميــن 

802
766

900

2018

2019

2020

 %21 
زيادة في توظيف الشباب ما بين سن الـ 18 والـ 30

 %10 
زيادة في معدل توظيف اإلناث بين العام 2019 

والعام 2020

مجموع المواطنين ضمن كامل القوة العاملة

عدد ساعات التدريب للمجموعة

167
352

637

2018
2019

2020
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الحوكمة، األخالقيات واالمتثال

تلتــزم مجموعــة سيســكو بممارســة أعمالهــا بأعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية والمســؤولية.  يســتند نظــام 
الحوكمــة القــوي لدينــا علــى نظــام إدارة مخاطــر محكــم.  نعمــل بجهــد مــن أجــل تجنــب جميــع أنــواع االحتيــال والرشــوة 
والفســاد وكل أشــكال الجرائــم الماليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان.  نهــدف باســتمرار لخلــق القيمــة والفائــدة ألصحــاب 
المصلحــة مــن خــالل الحفــاظ علــى المركــز المالــي الثابــت وتســجيل نتائــج مشــرفة ماليــًا و تشــغيليًا،  مــع التأكيــد بأننــا 

نأخــذ بعيــن االعتبــار اآلثــار المترتبــة لــكل ذلــك علــى أصحــاب المصلحــة عنــد صنــع القــرار.

الحوكمة الرشيدة والبديهية القوية

- صفر حاالت عدم امتثال للقوانين والتشريعات في العام 2020

- صفر عقوبات غير نقدية منذ العام 2018

- صفر شكاوى أو مشاكل من التقارير الداخلية منذ العام  2018

ألصحــاب  الفائــدة  يخلــق  لدينــا  المالــي  االســتقرار 
العربيــة  للمملكــة  االقتصــادي  وللنمــو  المصلحــة 
الســعودية.  نهــدف إلــى تحقيــق النمــو المالــي المســتمر 
خفــض  علــى  نحافــظ  الوقــت  وبنفــس  والمســتقر، 
التكاليــف وعلــى الكفــاءة العمليــة العاليــة، مــع ضمــان 
وجــود احتياطــي مالــي كافــي لتغطيــة الخســائر أو األربــاح 
المحتجــزة للنمــو، أو تغطيــة االلتزامــات فــي حــال وجــود 
ظــروف عمــل خارجــة عــن المتوقــع وذلــك عــن طريــق 
ماليــة  زيــادات  لتحقيــق  مســتديم  عمــل  نمــوذج  تبنــي 
النمــو  فــي  المســاهمة  إلــى  نهــدف فقــط  وعمليــة، ال 
للدولــة، وإنمــا نحــرص أيضــًا علــى االنجــاز  االقتصــادي 

.2030 المملكــة  لرؤيــة  الكامــل 

علــى الرغــم مــن التراجــع االقتصــادي الناجــم عــن جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجد فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
ــرادات  تمكنــت مجموعــة سيســكو مــن تحقيــق أعلــى اي
التابعــة  الشــركات  خــالل  مــن  االطــالق  علــى  وأربــاح 
والشــركات المســتثَمر فيهــا.  لقــد تمكنــا بنجــاح مــن 
خــالل  مــن  المســتثمرين  مشــاركة  مســتوى  تحســين 
مــن  المزيــد  لتوضيــح  اإلنترنــت  عبــر  مؤتمــرات  إجــراء 
إلــى  الرجــوع  الرجــاء  المالــي،  أدائنــا  حــول  التفاصيــل 

.2020 للعــام  الســنوي  للتقريــر  الماليــة  البيانــات 

لقوانيــن  واالمتثــال  الشــخصية  المعلومــات  حمايــة 
التزامــات  هــي  الســيبراني  األمــن  وتقويــة  الخصوصيــة 
أي  أن  نــدرك  نحــن  سيســكو.   لمجموعــة  أساســية 
خــرق قــد يؤثــر علــى قدرتنــا علــى العمــل بشــكل طبيعــي 
والتــي تعتبــر أمانــة تجــاه أصحــاب المصلحــة و ســالمة 

للعمــالء. الســرية  المعلومــات 

بصفتنــا شــركة تلتــزم بتطبيــق أفضــل الضوابــط األمنيــة 
المبنيــة علــى المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات، 
البنيــة  إدارة  المعلومــات  تقنيــة  إدارة  فريــق  يتولــى 
وجــود  مــن  التأكــد  و  المعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة 
نظــام إلدارة األزمــات للتعامــل مــع أي احتمــال بمــا فيهــا 
ــة المعلومــات  ــق إدارة تقني اســترجاع المعلومــات.  فري
لــدى مجموعــة سيســكو يعمــل بشــكل مســتمر وعــن 
ــق العمــل بشــركات المجموعــة لضمــان  قــرب مــع فري
وضــع نظــام إلدارة األزمــات للتعامــل مــع أي حــادث ال 

قــدر هللا.

خصوصية المعلومات واألمن السيبراني

األداء المالي

المبيعات وإيرادات األعمال
)ريال سعودي – بالماليين(

2018
2019676

 565 

862 

 مجموع األصول 
)ريال سعودي – بالماليين(

2018
20192.906

 2.678 

 4,407 

 اجمالي الربح
)ريال سعودي – بالماليين(

2018
2019404

 352 

 576 

صافي الربح
)ريال سعودي – بالماليين(

2018
201951

47

139 
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- الحوكمة واألخالقيات واالمتثال
- خصوصية المعلومات واألمن السيبراني

- األداء المالي

مــن أجــل زيــادة ثقــة عمالئنــا فــي أعمالنــا يتعيــن علينــا 
أن نحافــظ علــى أعلــى معاييــر النزاهــة التــي بنيــت عليهــا 
هــذه الثقــة.  ال نعمــل أبــدًا علــى إبطــال نزاهتنــا أو تهديــد 
أو ملكيتنــا  أو موظفينــا  التجاريــة  أو عالمتنــا  مقدراتنــا 
الفكريــة.  جميــع عملياتنــا تتماشــى مــع نظــام العمــل 
الســعودي الــذي يتماشــى مــع جميــع انظمــة العمــل 

الدوليــة ويحمــي حقــوق الموظفيــن.

تعتمــد الخطــة االســتراتيجية للشــركة علــى التطــور و 
التوســع فــي األعمــال الرئيســية وهــي قطــاع الموانــئ، 
الميــاه.   وأنظمــة  والصناعيــة،  اللوجســتية  والخدمــات 
هــذا وتكمــن قيمــة شــركة سيســكو وشــركاتها التابعــة 
رؤيتهــا  مــع  بالتماشــي  المشــاريع  قيمــة  زيــادة  فــي 
ومهامهــا.  يأتــي دور االلتــزام فــي المجموعــة عــن طريــق 

بااللتــزام  تقــوم  المجموعــة  أن  مــن  والتأكــد  اإلشــراف 
مــع القوانيــن واللوائــح التنظيميــة، ومراجعــة الوثائــق 

الموظفيــن. وعقــود  التشــريعية 

نقــوم بعــدة مبــادرات لضمــان االلتزام بقوانيــن الحوكمة 
الخاصــة بمجــال عملنــا.  يتــم تدريــب الموظفيــن بشــكل 
دوري علــى االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح النظاميــة التــي 
قــد تؤثــر علــى مجموعــة سيســكو.  نحــن نقــوم بتزويــد 
أعضــاء المجلــس الجــدد ببرنامــج تعريفــي، حيــث يتــم 
عرضــه عليهــم بكامــل الشــفافية ويشــمل السياســات 
توفــر  كمــا  الشــركة.   واســتراتيجية  الحوكمــة  ونظــام 
التابعــة  للشــركات  مختلفــة  تدريبــات  المجموعــة 

والزميلــة علــى الجوانــب األخالقيــة. 

خــاص  المخالفــات«  عــن  اإلبــالغ  »صنــدوق  إعــداد  تــم 
بالشــركة لتلقــي تقاريــر مجهولــة المصــدر حــول البيئــة 
والصحــة والفســاد واالحتيــال وأي أنشــطة غيــر قانونيــة 
المراجعــون  قبــل  مــن  البالغــات  جميــع  اســتالم  يتــم 
الداخليــون فــي الشــركة.  تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة 
وعمليــات  االحتيــال  لمخاطــر  دوريــة  تقييمــات  بإجــراء 

والتحقيــق. التدقيــق 

امتثــال  عــدم  حــاالت  أي  هنــاك  يكــن  لــم  بأنــه  علمــًا 
2020م. العــام  فــي  والتشــريعات  للقوانيــن 

00

2020 2020

2020 2020
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االستثمار في المجتمع والتعامل معه

العربيــة  للمملكــة  االقتصــادي  المســتقبل  فــي  المســاهمين  أحــد  بأنهــا  تؤمــن  سيســكو  مجموعــة  أن  بمــا 
بمبــادرات  واالرتقــاء  المجتمعيــة  المســؤولية  فــي  المســاهمة  إلــى  نحتــاج   بأننــا  تؤمــن  أيضــًا  وهــي  الســعودية 
تنميــة المجتمــع، ممــا يجعــل حيــاة النــاس أفضــل مــن خــالل مشــاركتنا هــذه المســؤولية عبــر منتجاتنــا وخدماتنــا، 
نحــن نضمــن تجربــة ذات قيمــة للعمــالء.  باإلضافــة إلــى ذلــك نحــن ملتزمــون بالتعامــل مــع المصــادر األخالقيــة 
العالقــات  نعــزز  سيســكو  مجموعــة  فــي  اننــا  كمــا   . والمجتمــع  البيئــة  تجــاه  الممارســات  افضــل  تعــزز  التــي 
للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  ببرنامــج  سيســكو  شــركة  تفخــر  عليهــا.  ونحافــظ  موردينــا  مــع   المتبادلــة 
"لنصنــع فرقــًا". نحــن نــدرك دورنــا فــي المشــاركة فــي المســتقبل االقتصــادي للمملكــة وأننــا بحاجة أيضا للمســاهمة 

فــي المجتمــع والبيئــة التــي نعيــش فيها.

دعم مجتمعاتنا

االستثمار والمشاركة في المجتمع  	

التحصيل من مصادر مستدامة 	

تجربة العميل 	

كمجموعة، نحن نركز طاقتنا على المجاالت الثالثة التالية:
1. سواحل وشواطئ المملكة ، البحر األحمر والخليج العربي على حد سواء، حيث أن سيسكو ومجموعة شركاتها تعتمد على مياه 

 البحر في عدد من قطاعات أعمالها فإن للبحر أهمية خاصة لدينا.

 2. تنمية ورفع مستوى وعي المجتمع، و المشاركة في حياة أفضل.
`

3. األنشطة المعتادة التي تقام لمرة واحدة أو مرتين ذات التكاليف المحدودة، وزيادة المشاركة التطوعية مثل: )حمالت التبرع 
بالدم ، والمساعدات الخيرية، والفعاليات االجتماعية االخرى، إلخ(

1.265.000

200.000
2018

250.000
2019

2020

 مجموع القيمة لإلستثمار المجتمعي

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

2018
2019٪96

٪93

%92

االمتثــال  عــدم  حــاالت  فــي  انخفــاض   ٪59
المنتجــات  وســالمة  بأمــن  المتعلقــة 
والخدمــات مــا بيــن العــام  2019 والعــام 2020.

المحلييــن  المزوديــن  عــدد  فــي  زيــادة   ٪18
المشــتركين مــا بيــن العــام 2019 والعــام 2020.

92٪ مــن مجمــوع اإلنفــاق علــى المشــتريات 
خصصــت للمزوديــن المحلييــن.

الجوانب المهمة

رؤية المملكة 2030
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حيــث  المجتمعــات  فــي  باالســتثمار  ملتزمــون  نحــن 
ودائــم.   وملمــوس  إيجابــي  تأثيــر  لهــا  بطريقــة  نعمــل 
وكشــركة وطنيــة مســؤولة نحــن نســعى إلــى أن ال نؤثــر 
األعــوام  فــي  وكمــا  مجتمعاتنــا.   علــى  ســلبي  بشــكل 
برامــج  عــدة  سيســكو  مجموعــة  أقامــت  الســابقة 
مجتمعيــة هــذا العــام. وخــالل جائحــة فيــروس كورونــا 
مبــادرات  عــدة  فــي  المجموعــة  شــاركت  المســتجد 

مختلفــة. مجتمعيــة 

ــر تالكــي الســعودية  ــادرت شــركة الجب خــالل العــام 2020 ب
بعمــل برنامــج تعليمــي فــي دار لأليتــام، بالتعــاون مــع 

شــركة بتــرو رابــغ.  وفــي نفــس العــام قمنــا بالتبرع بمبلغ 
ــات  ــة مكــة لمعون ــدوق اغاث ــال ســعودي لصن ــون ري ملي
األســر المحتاجــة فــي ظــل الجائحــة تحــت اشــراف أمــارة 
وجبــات  بتوزيــع  قمنــا  أيضــًا  المكرمــة،  مكــة  منطقــة 
إفطــار خــالل شــهر رمضــان إلــى مختلــف المناطــق التــي 
تســتحق المســاعدة مــن المجتمــع.  اصبحــت الشــركة 
ــة  ــادرات المجتمعي قــادرة علــى قيــاس درجــة نجــاح المب
كل  مــن  المســتفيدين  مجمــوع  حســاب  طريــق  عــن 

النشــاط.

الشراء من مصادر مستدامة

بخطــط  لإللتــزام  والشــركاء  المزوديــن  مــع  ارتباطنــا 
عمــالء  ولكوننــا  واضــح.   بشــكل  يســير  االســتدامة 
كبــار ومســؤلين نحــن نحــرص علــى أن تكــون بضائعنــا 
ــا  ــا مــن مصــادر مســتدامة.  ومــن خــالل جهودن وخدماتن
األعمــال  وأصحــاب  المحلييــن  المزوديــن  لتشــجيع 
االرتبــاط  بزيــادة  قمنــا  والمتوســطة،  الصغيــرة 
والتعامــل معهــم، كمــا قمنــا برفــع ميزانيــة المشــتريات 

الماضــي. بالعــام  مقارنــًة  المحلييــن  المزوديــن  مــن 

تجربة العميل

الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  أحــد  العمــالء  يعتبــر 
لمجموعــة سيســكو والتعامــل معهــم يعتبــر مهــم مــن 
أجــل نمــو واســتمرار المجموعــة.  تأخــذ بعيــن االعتبــار 
مجموعــة سيســكو متطلبــات وتصــورات وتفضيــالت 

العمــالء لتصميــم منتجــات وخدمــات جديــدة.

ــت مــن أجــل  ــر االنترن ــة عب نقــوم بإجــراء اســتبيانات دوري
فهــم عمالئنــا بشــكل أفضــل وأيضــًا مــن أجــل قيــاس 
مواقعنــا  تصميــم  أعدنــا  لديهــم.   الرضــى  درجــات 
اإللكترونيــة ليشــمل خدمــة رعايــة العمــالء مــن خــالل 
أنظمــة إدارة عالقــات العمــالء.  تســعى أيضــًا مجموعــة 
خــالل  مــن  العمــالء  مــع  العالقــات  لتعزيــز  سيســكو 

العمــالء. مرئيــالت  لمعرفــة  ميدانيــة  أنشــطة  عمــل 

2020
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نهــدف إلــى تخفيــف التأثيــر علــى البيئــة عــن طريــق خفــض النتائــج الســلبية الناجمــة عــن عملياتنــا.  فنحــن نســعى إلــى 
ــر المناخــي  ــة التغي ــا كمــا نقــوم بمحارب ــا لحمايــة عالمن تخفيــف اســتهالك الميــاه وتوليــد المخلفــات.  وفــي محاولتن
وأيضــًا ترشــيد اســتهالك الطاقــة.  تعتمــد أيضــًا مجموعــة سيســكو علــى تطبيــق تقنيــة وبنيــة تحتيــة قليلــة التكلفــة 

والتــي لهــا تأثيــر أقــل علــى البيئــة.

بيئة وبنية تحتية مستدامة

تغير المناخ والطاقة 	
التقنية واالبتكار 	
إدارة البيئة 	
إدارة المياه والمخلفات 	

تغير المناخ والطاقة

فــي عــام 2020، اســتمرت شــركة محطــة 
ــة البحــر األحمــر بمتابعــة وصيانــة  بواب
المحــركات التــي تعمــل علــى االحتــراق 
والكهربــاء، بمــا يضمــن توليــد الطاقــة 
تخطــط  كمــا  بكفــاءة.  واســتهالكها 
األحمــر  البحــر  بوابــة  محطــة  شــركة 
 2021 العــام  فــي  برنامــج  إلطــالق 
الســتبدال أنظمــة اإلضــاءة العاديــة 
الخافضــة  أو  موفــرة  بإضــاءات 
فــي  بهــا  المعمــول  مثــل  للطاقــة، 
شــركة لوجــي بوينــت و شــركة الجبــر 

تالكــي.

نجحــت شــركة لوجــي بوينــت بتطويــر 
سياســة بيئيــة هدفهــا تقييــم درجــات 
درجــات اســتهالك  االلتــزام ومراقبــة 
الطاقــة والمصادر الطبيعية. تســاعد 
عمليــات التفتيــش والتدقيــق الدوريــة 
والمناســب  الكافــي  التطبيــق  فــي 

للصيانــة الوقائيــة.

تالكــي  الجبــر  شــركة  نفــذت  أيضــًا 
الطاقــة  لتوفيــر  تنبيهــي  برنامــج 
ويقيــس  يراقــب  الــذي   ،)Go Green(
عــن  الناجــم  الطاقــة  اســتهالك 
العمليــات ويوثــق النتائــج فــي تقاريــر 

. ية شــهر

مجموع استهالك الطاقة المباشر مجموع استهالك الطاقة الغير المباشر 

 
 713.393

 711.629 

 758.411 

 818.663 

 741,500 

 1,047,249 

2018 2019 2020

فــي زمــن التحــول الرقمــي الذي يتحــدى التفكيــر التقليدي، 
مجموعــة  إبقــاء  مــن  االبتــكار  علــى  قدرتنــا  تمكننــا 
عاملــة  قــوة  تبنــي  طريــق  عــن  القمــة.  فــي  سيســكو 
مبدعــة فــي التقنيــة، لذلــك نحــن نحــرص علــى أن جميــع 
كوادرنــا مجهــزة لمســتقبل رقمــي.  كمــا اننــا ملتزمــون 
بتطويــر الخدمــات المبتكــرة التــي تأتــي بالفائــدة لعمالئنــا 
وتحســن مــن عملياتنــا ممــا يمّكــن مجموعــة سيســكو 

مــن توفيــر المنتجــات والخدمــات بشــكل أفضــل.

وتســعى  البيئــة  تجــاه  مســؤوليتها  المجموعــة  تــدرك 
ــى  إلــى الحــد مــن تأثيرهــا علــى البيئيــة.  فنحــن نســعى إل
دعــم مجهوداتنــا فــي إعــادة تدويــر المخلفــات.  ونهــدف 
األنظمــة  علــى  االعتمــاد  خــالل  مــن  ذلــك  تحقيــق  إلــى 
اإللكترونيــة بــداًل مــن األنظمــة الورقيــة.  كمــا نرغــب أيضًا 
فــي الحفــاظ علــى نظافــة مجارينــا المائيــة عــن طريــق 
معالجــة المخلفــات الناتجــة عــن العمليــات التشــغيلية. 

نحــن فــي مجموعــة سيســكو ملتزمــون بالحفــاظ علــى 
ترشــيد اســتهالك الميــاه واســتخدامها بطريقــة أكثــر 

مســؤولية.

نظــام  بانشــاء  توزيــع  شــركة  قامــت   ،2020 العــام  فــي 
لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي الســكنية والصناعيــة 
هــذا  يلبــي  الــري.  عمليــات  فــي  الســتخدامها  وذلــك 
النظــام احتياجــات العمــالء فــي المــدن الصناعيــة.  كمــا 
قللــت ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة مــن االعتمــاد 
االســتعانة  أو  المســتقلة  الــري  ميــاه  مصــادر  علــى 

الــري. لتوفيــر ميــاه  ثالــث  بطــرف 

التقنية واالبتكار

إدارة البيئة

الجوانب المهمة

رؤية المملكة 2030

أهداف التطوير المستدامة

نشــعر أنــه مــن المهــم بالنســبة لنــا إظهــار الريــادة فــي 
الجهــود العالميــة للتخفيــف مــن اآلثــار الضــارة لتغيــر 
الكربــون  انبعاثــات  تقليــل  خــالل  مــن  وذلــك  المنــاخ  
الناتجــة عــن أعمالنــا.  نحــن نــدرك أننــا نعمــل فــي قطــاع 
يعتمــد علــى كميــات كبيــرة مــن الطاقــة لذلــك فإننــا نركــز 
جهودنــا لتقليــل اســتهالك الطاقــة وتنفيــذ المبــادرات 
تقــوم مجموعــة  البيئــة.   إيجابــي علــى  تأثيــر   لهــا  التــي 
سيســكو بمراقبــة ومتابعــة انبعاثــات الكربــون الناتجــة 

عــن االســتهالك المباشــر وغيــر المباشــر للطاقــة. علــى 
مــدار االعــوام الماضيــة، كانــت كفــاءة الطاقــة والحفــاظ 
أولويــات مجموعــة سيســكو.  قمنــا  أهــم  عليهــا مــن 
ــر قطاعــات العمــل  ــادرات خــالل العــام 2020 عب بعــدة مب
ــر  المختلفــة للتأكيــد علــى خفــض اســتهالك الطاقــة عب
المجموعــة ككل. نحــن نــدرك أنــه مــا زال هنــاك الكثيــر 
اســتهالك  فــي  الكفــاءة  تحســين  أجــل  مــن  لعملــه 

الطاقــة لالعــوام القادمــة.

البحــر  بوابــة  محطــة  شــركة  أعلنــت   ،2020 عــام  فــي 
األحمــر عــن وصــول أول شــحنة مــن معــدات الموانــئ 
ومقطــورات  شــاحنات  ضمنهــا  مــن  المتطــورة، 
الجــزء  فــي  واألرصفــة  العمليــات  تســريع  هدفهــا 
الشــمالي مــن مينــاء جــدة اإلســالمي، الــذي يعــد مــن 
أكبــر الموانــئ وأكثرهــا اشــغااًل فــي المملكــة وذلــك 
إلعــادة تطويــر وتحديــث الجــزء الشــمالي مــن مينــاء 

للبيئــة. أكثــر صداقــة  جــدة اإلســالمي بطريقــة 

تعتبــر هــذه الشــاحنات والمقطــورات األحــدث مــن 
بأحــدث  مجهــزة  أنهــا  حيــث  المملكــة  فــي  نوعهــا 
عوامــل الســالمة وأكثرهــا تطلبــًا، والتــي ستســاهم 
بشــكل كبيــر فــي زيــادة اإلنتاجيــة واألداء فــي مينــاء 
جــدة االســالمي والــذي يأتــي فــي ظــل عقــد الخدمــات 

الجديــد والــذي مدتــه 30 عامــًا.

 1.244.859 
 1.664.961 

 1.596.029 

مجموع المخلفات

2018

2019

2020

تلتــزم مجموعــة سيســكو بمراقبــة تأثيرهــا علــى البيئــة 
وحمايــة المــوارد الطبيعيــة وذلــك مــن خــالل االهتمــام 
المســؤولية  وسياســة  البيئــة  ســالمة  و  بالصحــة 
االجتماعيــة، حيــث تــدار التدابيــر البيئيــة مــن خــالل إدارة 
مجموعــة  ان  ذلــك  علــى  عــالوة  متكاملــة.  و  موحــدة 
سيســكو حاصلــة علــى شــهادة ISO 14001 لــإلدارة البيئيــة.

بجائــزة  األحمــر  البحــر  بوابــة  محطــة  شــركة  توجــت 
ــز التجــارة البحريــة  االســتدامة لســنة 2020 فــي حفــل جوائ
الســابعة عشــر للشــرق األوســط وشــبه القــارة الهنديــة 

وأفريقيــا، والــذ تــم انعقــاده فــي دبــي عــن بعــد.

البحــر األحمــر بمبادرتهــا  بوابــة  تميــزت شــركة محطــة 
وتــم  المســتدامة  البحريــة  التجــارة  فــي  االســتثنائية 
أفضــل  مــن  مكونــة  لجنــة  قبــل  مــن  بهــا  االعتــراف 
الخبــراء فــي هــذا المجــال.  ســتظل شــركة محطــة بوابــة 
البحــر األحمــر متفانيــة فــي هدفهــا لمتابعــة العمليــات 
البيئيــة المســتدامة فــي أكبــر مينــاء لمناولــة الحاويــات 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن خــالل برنامجهــا 
بوابــة  قامــت شــركة محطــة  االجتماعيــة  للمســؤولية 
البحــر األحمــر أيضــًا بإنشــاء شــعب مرجانيــة اصطناعيــة 
ــاء لدعــم التنــوع  علــى مشــارف البحــر فــي منطقــة المين

الفطريــة. البحريــة  البيولوجــي والحيــاة 

كليــن  أوبيريشــن  برنامــج  تالكــي  الجبــر  شــركة  قدمــت 
ســويب للحــد مــن فقــدان حبيبــات البالســتيك )الحبيبــات 
المناولــة  أثنــاء  والمســاحيق(  والقشــور  المضغوطــة 
ــات الخاصــة  مــن الجهــات المختلفــة فــي مجــال العملي

بالمــواد البالســتيكية وكيفيــة إطالقهــا الــى البيئــة.

إدارة المياه والمخلفات
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اجتماع الجمعية العامة غير العادية )17( اسم عضو مجلس اإلدارة
اجتماع الجمعية العامة العادية )29( بتاريخ 28 يونيوبتاريخ 13 أبريل

√√محمد أحمد علي رضا

√√عامر عبد هللا علي رضا

√عدنان عبد هللا ميمني

√√صالح أحمد حفني

√√علوي محمد كامل

√√عبد العزيز عبد اللطيف جزار

√عبد العزيز حمد المشعل

وتنــص المــادة )15( مــن النظــام االساســي لشــركة سيســكو أن يشــكل مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، والــذي يتوافــق مــع الفقــرة )أ( مــن المــادة )12( مــن الئحــة حوكمــة 
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.

تم عقد سبعة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2020م، وقد حضرها األعضاء التالية اسمائهم:

للدورة المنتهية في 2020/06/30م

تاريخ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
اسم عضو مجلس اإلدارة

06 مايو 26 فبراير

√ √ محمد أحمد علي رضا

√ √ عامر عبد هللا علي رضا

√ √ عدنان عبد هللا ميمني

√ √ صالح أحمد حفني

√ √ علوي محمد كامل

√ √ عبد العزيز عبد اللطيف جزار

√ √ عبد العزيز حمد المشعل

تم تعيين مجلس االدارة الحالي من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 28 يونيو 2020م لمدة ثالث سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو 2020م

تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة في 2020م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لها:

06

حوكمة
 الشركات

الحوكمة

تاريخ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
اسم عضو مجلس اإلدارة

17 ديسمبر 15 نوفمبر 28 أكتوبر 24 أغسطس 01 يوليو

√ √ √ √ √ عامر عبد هللا علي رضا

√ √ √ √ عدنان عبد الفتاح صوفي

√ √ √ √ √ عبد العزيز عبداللطيف جزار

√ √ √ √ √ صالح أحمد حفني

√ √ √ √ √ منيرة حجاب الدوسري

√ √ √ √ √ طالل ناصر الدخيل

√ √ √ √ √ أحمد محمد الربيعة

للدورة التي تبدأ في 2020/07/01م

أداء  اســتمرار  القــوي  الحوكمــة  هيــكل  يضمــن 
علــى  الحفــاظ  مــع  عاليــة  ونزاهــة  بفعاليــة  المجموعــة 
ثقــة مســاهميها.  كمــا أن الحفــاظ علــى تطبيــق الئحــة 
األولويــات  مــن  فعــال  بشــكل  الشــركات  حوكمــة 
األساســية لمجلــس االدارة، ويتحقــق ذلــك مــن خــالل 
تنفيــذ االنظمــة والقيــام بأفضــل الممارســات وتطبيــق 
ــة فــي  ــة الســوق المالي ــح الصــادرة عــن هيئ جميــع اللوائ
أفضــل  إلــى  باإلضافــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

العالميــة. الممارســات 

مجلس االدارة

جديــد  ادارة  مجلــس  بانتخــاب  المســاهمين  يقــوم 
أمــام  األول  المســؤول  هــو  يكــون  ســنوات  ثــالث  كل 
أن  كمــا  المجموعــة.   دفــة  قيــادة  عــن  المســاهمين 
المجلــس لديــه المســؤولية العليــا والشــاملة لتكويــن 
هيــكل إداري متقــن لحوكمــة الشــركات ووضــع التوجــه 
تحقيــق  فــي  والمســاعدة  للمجموعــة  االســتراتيجي 
أهــداف المجموعــة، والرئيــس التنفيــذي وفقــًا لتوجيهات 
مجلــس االدارة هــو المســؤول عــن تطبيــق سياســات 
الرأســمالية  والنفقــات  واالســتثمارات  االســتحواذ 
والنظــر فــي المســائل الماليــة المهمــة فــي حيــن يراقــب 
المجلــس المخاطــر التشــغيلية الرئيســية للمجموعــة، 
المجموعــة  أعمــال  قطاعــات  اتجاهــات  ويســتعرض 

حــده. علــى  كاًل  واســتثماراتها 
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لجان مجلس االدارة
لقــد أنشــأ مجلــس اإلدارة ثالثــة لجــان، تتكــون مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وخبــراء خارجييــن مســتقلين.  لــدى هــذه اللجــان ميثــاق مخصــص معتمــد مــن مجلــس إدارة الشــركة 

والجمعيــة العموميــة للمســاهمين، وهــذه اللجــان ممثلــة كمــا يلــي:

لجنة المراجعة
للدورة المنتهية في 2020/06/30م

تشكيل مجلس اإلدارة:

هنــاك تشــكيل متــوازن ومتوافــق مــع معيــار اســتقاللية األعضــاء حســب متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة فــي مجلــس إدارة شــركة سيســكو حيــث ان جميــع األعضــاء الســبعة 
فــي المجلــس هــم أعضــاء غيــر تنفيذيــن وثالثــة أعضــاء منهــم أعضــاء مســتقلين يتميــزون بخبــرات طويلــة فــي مجــاالت مختلفــة ممــا يؤهلهــم التخــاذ القــرارات بصفــة مســتقلة 

فيمــا يخــص اإلســتراتيجية واألداء العــام واالســتفادة مــن اإلمكانيــات المتاحــة للشــركة ويعتبــر وجــود هــؤالء األعضــاء المســتقلين إضافــة جيــدة لتشــكيل المجلــس.
 

يبين الجدول التالي تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:

للدورة المنتهية في 2020/06/30م

غير تنفيذيتنفيذيمستقلالمنصباسم عضو مجلس اإلدارة

√رئيس مجلس اإلدارةمحمد أحمد علي رضا

√نائب رئيس مجلس االدارةعامر عبد هللا علي رضا

√عضو مجلس اإلدارةعدنان عبد هللا ميمني

√عضو مجلس اإلدارةعلوي محمد كامل

√√عضو مجلس اإلدارةصالح أحمد حفني

√√عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز حمد المشعل

√√عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز عبداللطيف جزار

وبشــكل عــام يضــم المجلــس مزيــج متميــز مــن األعضــاء مــن ذوي الخبــرات األكاديميــة والمهنيــة المتنوعــة لتوفيــر نطــاق واســع مــن المهــارات والخبــرات والتجــارب ذات الصلــة 
لدعــم النمــو والتعامــل مــع التحديــات والمنافســة والتغيــرات فــي األنشــطة.  

للدورة التي تبدأ في 2020/07/01م

غير تنفيذيتنفيذيمستقلالمنصباسم عضو مجلس اإلدارة

√رئيس مجلس اإلدارةعامر عبد هللا علي رضا

√√نائب رئيس مجلس االدارةعدنان عبد الفتاح صوفي

√√عضو مجلس اإلدارةعبد العزيز عبداللطيف جزار

√عضو مجلس اإلدارةصالح أحمد حفني

√√عضو مجلس اإلدارةمنيرة حجاب الدوسري

√√عضو مجلس اإلدارةطالل ناصر الدخيل

√عضو مجلس اإلدارةأحمد محمد الربيعة

أسماء األعضاء
تاريخ االجتماع وأعضاء اللجنة الحاضرين

05 مايو25 فبراير

√وليد عبد العزيز كيال )رئيس اللجنة(

√√عدنان عبد هللا ميمني

√√علوي محمد كامل

√√ابو بكر علي با جابر

 لجنة االستثمار
للدورة المنتهية في 2020/06/30م

للدورة التي تبدأ في 2020/07/01م

المسؤوليات:
تجتمــع اللجنــة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر وتســاعد المجلــس علــى أداء مســؤولياته الرقابيــة فــي المقــام األول بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع ســنوية والســنوية 
وإبــالغ المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة، وإدارة المخاطــر وعمليــات التدقيــق، والمعامــالت ذات العالقــة.  تــم تكليــف لجنــة المراجعــة مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة لإلشــراف علــى إدارة ومتابعــة المخاطــر فــي الشــركة.  يوجــد لــدى شــركة سيســكو موظــف مســؤول عــن ادارة المخاطــر حيــث تتمثــل مســؤولياته الرئيســية 
فــي التنســيق مــع جميــع الشــركات التابعــة والزميلــة فــي جميــع الموضوعــات المتعلقــة بــادارة المخاطــر وجمــع المعلومــات ذات الصلــة لمراجعتهــا وتقييمهــا مــن قبــل لجنــة 

المراجعــة ومــن ثــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

تم تعيين لجنة المراجعة الحالية من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 28 يونيو 2020م لمدة ثالث سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو 2020م.

إطار الرقابة الداخلية:
يتحمــل مجلــس االدارة المســؤولية بشــكل عــام عــن فعاليــة أنظمــة الرقابــة والمراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطــر داخــل المجموعــة، إال أن المجلــس فــوض مســؤولية مراجعــة 
اإلطــار التفصيلــي ألنظمــة الرقابــة الداخليــة واداره المخاطــر إلــى لجنــة المراجعــة المكونــة مــن بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة وخبــراء خارجييــن، ومجلــس االدارة هــو المســؤول 

عــن المحافظــة علــى نظــم رقابــة داخليــة قويــة ومحكمــة و فعالــة.

تضمــن المجموعــة وجــود إطــار رقابــة داخليــة فعــال يشــمل كل مــن الهيــاكل التنظيميــة وحــدود الســلطة والمســائلة ووضــع السياســات الواضحــة واالجــراءات الرقابيــة 
وكذلــك متابعــة الموازنــات الســنوية التقديريــة. كمــا يجتمــع المجلــس باســتمرار للنظــر ومتابعــة االداء المالــي، ونمــو األعمــال التجاريــة وخطــط التنميــة، ومقترحــات النفقــات 

الرأســمالية ومؤشــرات األداء الرئيســية األخــرى.

ادارة المراجعة الداخلية:
تقــوم لجنــة المراجعــة ســنويًا بمراجعــة مالئمــة المــوارد والقــدرات المتوفــرة فــي ادارة المراجعــة الداخليــة لمتطلبــات عمليــات المراجعــة كمــا يتبــع رئيــس ادارة المراجعــة 
الداخليــة فــي الشــركة الــى لجنــة المراجعــة مــن الناحيــة التشــغيلية، وتقــوم لجنــة المراجعــة باعتمــاد خطــة المراجعــة الســنوية بنــاًء علــى تقييــم المخاطــر الســنوي.  كمــا تتولــي 
االدارة مراجعــة األمــور الماليــة والتشــغيلية والتأكــد مــن االمتثــال للوائــح واالنظمــة المعتمــدة ويقــوم رئيــس ادارة المراجعــة الداخليــة بعــرض النتائــج علــى لجنــة المراجعــة 

بشــكل دوري. 

أسســت مجالــس ادارات الشــركات التابعــة والزميلــة لسيســكو لجــان للمراجعــة علــى مســتوى كل شــركة، وتقــوم شــركة سيســكو بمتابعــة أداء ادارات المراجعــة الداخليــة فــي 
تلــك الشــركات عــن طريــق وجــود ممثليهــا داخــل اللجــان.  

وحدة ادارة المخاطر:
تتطلــب اإلدارة الفعالــة للمخاطــر الوعــي والمشــاركة علــى جميــع مســتويات الشــركة ولهــذا الســبب يتــم دمــج عمليــة إدارة المخاطــر فــي األعمــال اليوميــة، فضــاًل عــن انعكاســها 
فــي العمليــات األساســية للمجموعــة. يتــم النظــر فــي المخاطــر علــى كل مســتوى مــن مســتويات األعمــال ويتــم تقييمهــا ومناقشــتها وأخذهــا فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن 

االســتراتيجية المســتقبلية، والموافقــة علــى المعامــالت، ورصد األداء.

ويــدرك المجلــس أن اإلدارة الفعالــة للمخاطــر تتطلــب الوعــي والمشــاركة علــى جميــع مســتويات الشــركة. وبالرغــم مــن أن المجلــس مســؤول عــن إدارة المخاطــر بشــكل عــام 
فقــد فــوض هــذه المســؤولية إلــى لجنــة المراجعــة.  وبالنســبة للشــركات التابعــة فــإن مســؤولية تحديــد وتقييــم المخاطــر تقــع علــى عاتقهــا، فــي حيــن أن وظيفــة إدارة المخاطــر 

فــي شــركة سيســكو هــي ضمــان أن تكــون االجــراءات التــي تتبعهــا الشــركات التابعــة كافيــة.

أسماء األعضاء

عامر عبد هللا علي رضا )رئيس اللجنة(

لم تعقد أي اجتماعات
محمد أحمد علي رضا

وليد عبد العزيز كيال

عبد العزيز عبد اللطيف جزار

أسماء األعضاء
تاريخ االجتماع وأعضاء اللجنة الحاضرين

22 ديسمبر27 اكتوبر24 أغسطس

√√√وليد عبد العزيز كيال )رئيس اللجنة(

√√√ابو بكر علي با جابر

√√√عبد العزيز عبداللطيف جزار
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 لجنة الترشيحات والمكافآت
للدورة المنتهية في 2020/06/30م

أسماء األعضاء
تاريخ االجتماع وأعضاء اللجنة الحاضرين

19 مايو03 فبراير

√√عبد العزيز عبد اللطيف جزار )رئيس اللجنة(

√√عامر عبد هللا علي رضا

√√صالح أحمد حفني

√√ثامر سعيد الحارثي

للدورة التي تبدأ في 2020/07/01م

أسماء األعضاء
تاريخ االجتماع وأعضاء اللجنة الحاضرين

15 ديسمبر

√عبد العزيز عبد اللطيف جزار )رئيس اللجنة(

√عامر عبد هللا علي رضا

√طالل ناصر الدخيل

√أحمد محمد الربيعة

√ثامر سعيد الحارثي

المسؤوليات
تقــوم اللجنــة باالجتمــاع مرتيــن علــى األقــل ســنويًا لتســاعد المجلــس فــي المراجعــة والموافقــة علــى المكافــآت والبــدالت اإلجماليــة المخصصــة لسيســكو، أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، الرئيــس التنفيــذي والموظفيــن، باإلضافــة إلــى مســؤولية االشــراف علــى تطويــر والبحــث وترشــيح الكفــاءات لعضويــة المجلــس ولجانــه ومراجعــة أنظمــة المــوارد 

البشــرية الداخليــة للشــركة.

تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من قبل مجلس االدارة في 01 يوليو 2020م لمدة ثالث سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو 2020م.

تقرير لجنة المراجعة

اجتمعــت لجنــة المراجعــة )5( خمــس مــرات خــالل العــام 2020م، وذلــك للقيــام بدورهــا الرئيســي فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي الوفــاء بمســؤولياته اإلشــرافية المتعلقــة بنظــم 
الرقابــة الداخليــة والماليــة ونظــم إدارة المخاطــر فــي الشــركة لضمــان مــدى كفاءتهــا وتنفيذهــا بشــكل فعــال، كمــا تقــوم اللجنــة بمســؤولياتها الرئيســية التاليــة:

- مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع إدارة الشركة.
- اجتمــاع اللجنــة مــع المراجــع الخارجــي للشــركة لمعرفــة رأيــه المســتقل فــي تقييــم نظــم الرقابــة الداخليــة للمجموعــة وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بعمليــة مراجعــة 

الحســابات.
 

وكذلك قامت اللجنة باآلتي:

- اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة والقيــام بالتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا وذلــك مــن خــالل مراجعــة التقاريــر المقدمــة منهــم ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة 
ــر. ــواردة فــي هــذه التقاري للمالحظــات ال

- تحليــل المقترحــات المقدمــة مــن قبــل المراجــع الخارجــي ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة والجمعيــة العموميــة بخصــوص تعييــن المراجعييــن الخارجييــن للشــركة للعــام 
القــادم بنــاًءا علــى المعاييــر المطلوبــة.

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

- مناقشة ومتابعة المالحظات الواردة في تقرير اإلدارة المقدم من المراجع الخارجي للشركة.
- اإلشراف على برنامج اإلبالغ عن المخالفات، و متابعة التحقيقات )إن وجدت(.

- التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة.

باإلضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعاله ، تقوم لجنة المراجعة بتنفيذ أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية:

تتخــذ شــركة سيســكو منهجيــة شــاملة تجــاه برامــج الحوكمــة والرقابــة الداخليــة لضمــان أقصــى درجــة ممكنــة مــن اإلفصــاح والشــفافية. حيــث تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة 
بتصميــم برامجهــا للكشــف عــن أوجــه الضعــف فــي نظــم الرقابــة فــي الوقــت المناســب ولرصــد آليــات المتابعــة إلتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة المناســبة فــي وقتهــا. خــالل عــام 
2020، أفــادت لجنــة المراجعــة بــأن إدارة المراجعــة الداخليــة فــي شــركة سيســكو تابعــت جميــع المالحظــات ذات األولويــة العاليــة التــي تــم التعامــل معهــا و إغالقهــا عــن طريــق 

ادارة الشــركة بالكامــل.

كمــا تؤكــد اللجنــة أيضــًا انــه لــم ينمــو إلــى علمهــا وجــود أي ضعــف جوهــري فــي نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة و نظــم إدارة المخاطــر التــي وضعتهــا شــركة سيســكو والشــركات 
التابعــة لهــا. كمــا تتركــز جهــود لجنــة المراجعــة باســتمرار علــى تطويــر وتحســين كفــاءة و فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة ونظــم إدارة المخاطــر.

لقــد تــم تأســيس لجــان مراجعــة فــي جميــع شــركات سيســكو وتقــوم هــذه اللجــان فــي جميــع الشــركات التابعــة والزميلــة لشــركة سيســكو بكامــل مســؤولياتها فــي مســاعدة 
مجالــس إداراتهــا فــي اإلشــراف علــى نظــم الحوكمــة والرقابــة الداخليــة. كمــا انــه لــم يتطــرق الــى علــم لجنــة المراجعــة فــي شــركة سيســكو وجــود أي ضعــف جوهــري فــي نظــم 

الرقابــة الداخليــة فــي شــركة سيســكو أو شــركاتها التابعــة والزميلــة.

للدورة التي تبدأ في 2020/07/01م

أسماء األعضاء
تاريخ االجتماع وأعضاء اللجنة الحاضرين

07 ديسمبر

√عدنان عبد الفتاح صوفي )رئيس اللجنة(

√عامر عبد هللا علي رضا

√صالح أحمد حفني

√منيرة حجاب الدوسري

المسؤوليات  
اللجنــة تســاعد المجلــس علــى مراجعــة العمليــات االســتثمارية الكبــري وأدائهــا واإلشــراف علــى المــوارد الماليــة للمجموعــة وتقديــم المشــورة فــي االســتراتيجية الماليــة 

المســتقبلية.  وتقــوم اللجنــة باالجتمــاع مرتيــن علــى األقــل ســنويًا أو عندمــا تقتضــي الحاجــة.

تم تعيين لجنة االستثمار الحالية من قبل مجلس االدارة في 01 يوليو 2020م لمدة ثالث سنوات، اعتبارًا من 1 يوليو 2020م.
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الخطر المحتملإجراءات تخفيض الخطر

تركيز األعمال
ــيء. حيــث أن هــذا  ــرًا علــى قطــاع الموان تعتمــد المجموعــة اعتمــادًا كبي

ــرادات المجموعــة. ــى اي ــر ســينعكس عل ــه أي تأثي القطــاع اذا حــدث ل

االســتثمار  لتنويــع قطاعــات  االســتثمارية  لمحافظتهــا  بمراجعــة مســتمرة  المجموعــة  تقــوم 
باإلضافــة إلــى تطويــر األعمــال الغيــر متعلقــة بالموانــئ، ممــا ســيؤدي الــي تــوازن االعتمــاد علــى 

قطاعــات األعمــال الثالثــة للمجموعــة.

البيئة االقتصادية والجغرافية
نتيجــة  االعمــال  ســوق  فــي  التحديــات  بعــض  مواجهــة  احتماليــة 
صعوبــات االقتصــاد الكلــي أو صعوبــات جغرافيــة ممــا قــد يؤثــر علــى 
النمــو والربحيــة باإلضافــة إلــى فــرص االســتثمار فــي األصــول الجديــدة.

تقــوم الشــركات التابعــة للمجموعــة باستكشــاف فــرص التوســع عالميــًا مــن أجــل تقليــل مخاطــر 
التركيــز الجغرافــي فــي الســوق. ويتــم أيضــا تقييــم وفحــص البيئــات االقتصاديــة والسياســية للــدول 

التــي ترغــب المجموعــة العمــل فيهــا بعنايــة فائقــة.

 أخطار عدم االمتثال
وهنــاك  التنظيــم  شــديدة  قطاعــات  فــي  سيســكو  شــركة  تســتثمر 
احتماليــة حــدوث تغييــرات فــي اللوائــح أو القوانيــن التنظيميــة، ممــا قــد 

ينتــج عنــه تحديــات فــي التنفيــذ ومــن ثــم مخاطــر عــدم االمتثــال.
نتيجــة لذلــك، فــإن أي تغييــر فــي اللوائــح أو القوانيــن التنظيميــة قــد يؤثــر 

ســلبًا علــى المجموعــة والشــركات التابعــة.

اتخــاذ  التنظيميــة لضمــان  اللوائــح أو القوانيــن  التــي تطــرأ علــى  التغييــرات  تراقــب المجموعــة 
تأثيــر أي تغييــر وضمــان  االمتثــال بشــكل مســتمر.  الخطــوات المناســبة للتخفيــف مــن 

كمــا أن الفريــق القانونــي لــدى شــركة سيســكو يدعــم بشــكل مســتمر الشــركات التابعــة للتعامــل 
مــع اي تغييــرات تطــرأ علــى اللوائــح أو القوانيــن التنظيميــة واالمتثــال لهــا.

مخاطر االئتمان وتحصيل المستحقات
قــد تؤثــر حالــة الســوق الحاليــة ســلبًا علــى المــالءة الماليــة والســيولة 
للعمــالء ممــا قــد يتســبب فــي تأخيــر تحصيــل مســتحقات المجموعــة 

والشــركات التابعــة.

قامــت شــركات المجموعــة بتحســين إجــراءات الرقابــة علــى االئتمــان وتحصيــل المســتحقات مــن 
العمــالء مــن خــالل المتابعــة الدائمــة للعمــالء، وتحديــث السياســة االئتمانيــة، وتعزيــز الضوابــط 

علــى منــح االئتمــان.

مخاطر قيود التمويل
قــد تواجــه المجموعــة صعوبــة فــي الحصــول علــى تســهيالت جديــدة 

المســتقبلية. االســتثمارات  لتعزيــز 
تقوم المجموعة بالتاكد بشكل مستمر من أنها تحافظ على نسبة تغطية دين متوازنة.

أمن تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني
التطــور لبيئــة تكنولوجيــا المعلومــات قــد يعــرض المجموعة والشــركات 

التابعــة لهــا لتهديــدات تكنولوجيــا المعلومــات واألمن الســيبراني.

تتــم مراجعــة أنظمــة   ، الســيبراني  المعلومــات و األمــن  أجــل تجنــب تهديــدات تكنولوجيــا  مــن 
تكنولوجيــا المعلومــات والبرامــج وعمليــات أمــن تكنولوجيــا المعلومــات في المجموعة والشــركات 
التابعــة بانتظــام و تتــم ترقيــة جميــع البرامــج واألنظمــة بانتظــام لضمــان تقليــل فــرص أي ثغــرات 

أمنيــة.

استمرارية األعمال
مخاطــر تأثــر األعمــال بســبب الحــوادث أو التهديــدات الداخليــة والخارجية 
بمــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة والمناخيــة، واإلرهــاب، وعدم االســتقرار 

االقتصــادي، واألوبئة والحوادث التشــغيلية.

لتقويــة  التشــغيلية  المرونــة  إطــار  تعزيــز  علــى  لهــا  التابعــة  والشــركات  المجموعــة  تعمــل 
والحــوادث. للكــوارث  اســتجاباتها 

تعطــل  فــرص  لتقليــل  األعمــال  واســتمرارية  الكــوارث  مــن  التعافــي  تحديــث خطــط  يتــم  كمــا 
التهديــدات. أو  الحــوادث  تلــك  نتيجــة  العمليــات 

 إدارة المخاطر

تعتبــر إدارة المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن فلســفة إدارة شــركة سيســكو ، حيــث تَتبــع شــركة سيســكو مجموعــة مــن األســاليب لتحديــد وتقييــم المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة 
مــن خــالل تطويــر خطــط للحــد مــن هــذه المخاطــر. خــالل العــام 2020م، قامــت شــركة سيســكو و كافــة شــركات المجموعــة بتحديــث ســجل المخاطــر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 

ظــروف الســوق و المؤشــرات االقتصاديــة الحاليــة. 

خــالل العــام تــم متابعــة وتقييــم المخاطــر المحيطــة بشــركات المجموعــة بشــكل شــامل وتــم وضــع أولويــات تنفيــذ خطــط األعمــال للحــد مــن أي تأثيــر ســلبي ناتــج عــن المخاطــر 
التــي تــم تحديدهــا.

وفيما يلي المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
شــركات المجموعــة كانــت لديهــا معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة مــن داخــل المجموعــة وخارجهــا وتتبــع هــذه التعامــالت نفــس الشــروط والمبــادئ فــي التعامــل مــع األطــراف 
ــى وفقــًا  ــن وأي مــن أقاربهــم مــن الدرجــة األول ــار المديري ذات العالقــة.  وتشــمل األطــراف ذات عالقــة كاًل مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة والمســاهمون الرئيســيون وكب
للوائــح هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار.  تتــم جميــع المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة وفًقــا إلجــراءات وسياســات الشــراء المعتمــدة مــن قبــل الشــركات.

الجــدول التالــي يوضــح المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة التــي تكــون فيهــا العالقــة مــن خــالل عضــو فــي مجلــس إدارة سيســكو ، والتــي تتطلــب موافقــة الجمعيــة 
العامــة عليهــا وفقــًا للمــادة 71 مــن نظــام الشــركات: 

المبلغ نوع العملية العالقة األطراف ذات عالقة

شركة كرم فيدكس 

زينــل للصناعــات )مســاهمين فــي شــركة سيســكو(  شــركة 
فيدكــس،  كــرم  شــركة  فــي  أيضــًا  المســاهمين  أحــد  وهــم 
ادارة  مجلــس  )رئيــس  رضــا  علــي  عبــدهللا  عامــر  واألســتاذ 
سيســكو( عضــو فــي مجلــس ادارة شــركة كــرم فيدكــس أيضــًا. 

وإدارة  التمويــن  شــراء بضائــع وخدمــات تشــمل 
ســكن الموظفيــن الخــاص بشــركة محطــة بوابــة 

البحــر األحمــر
18,557,097

شركة زينل للصناعات 
المحدودة 

شــركة زينــل للصناعــات )مســاهمين فــي شــركة سيســكو(، 
إدارة  مجلــس  )رئيــس  رضــا  علــي  أحمــد  محمــد  واألســتاذ 
سيســكو ســابقا( واألســتاذ عامــر عبــدهللا علــي رضــا )رئيــس 
مجلــس ادارة سيســكو( هــم أعضــاء فــي مجلــس إدارة شــركة 

المحــدودة.  للصناعــات  زينــل 

مصروفــات إداريــة مدفوعــة مــن قبــل المجموعــة 
نيابــة عــن شــركة شــركة زينــل للصناعــات 

 
مصروفــات إداريــة مدفوعــة مــن قبــل شــركة زينــل 

للصناعــات نيابــة عــن المجموعــة 
 

الشــركة  مــن  مدفوعــة  أربــاح  حصــة  توزيعــات 
الســعودية لتنميــة التجــارة والصــادرات الــى شــركة 

للصناعــات  زينــل 

محطــة  شــركة  مــن  مدفوعــة  أربــاح  توزيعــات 
ــر  ــة البحــر األحمــر وشــركة البحــر األحمــر لتطوي بواب

للصناعــات زينــل  شــركة  إلــى  الموانــئ 

315,628

160,845

5,040,000

8,195,319

شركة الجبر تالكي السعودية 
المحدودة 

)رئيــس  رضــا  علــي  عبــدهللا  عامــر  واألســتاذ   - زميلــة  شــركة 
مجلــس ادارة سيســكو( عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الجبــر 

المحــدودة.   الســعودية  تالكــي 

مصروفــات مدفوعــة مــن قبــل المجموعــة نيابــة 
عــن شــركة الجبــر تالكــي الســعودية  

  
 أربــاح مدفوعــة مــن شــركة الجبــر تالكــي الســعودية 

الى شــركة سيســكو 

علــى  سيســكو  قبــل  مــن  محملــة  مصروفــات 
الســعودية تالمــي  الجبــر  شــركة 

342,000

11,025,967

127,100

شركة الكابالت السعودية 

شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة )احــدى مســاهمي شــركة 
سيســكو( أحــد المســاهمين فــي شــركة الكابــالت الســعودية، 
إدارة  مجلــس  )رئيــس  رضــا  علــي  أحمــد  محمــد  واألســتاذ 
سيســكو ســابقا( واألســتاذ عامــر عبــدهللا علــي رضــا )رئيــس 
مجلــس ادارة سيســكو( همــا أعضــاء فــي مجلــس إدارة شــركة 
زينــل للصناعــات المحــدودة.  كمــا أن األســتاذ عدنــان ميمنــي 
)عضــو مجلــس ادارة سيســكو ســابقا( هــو عضــو فــي مجلــس 

ادارة  شــركة الكابــالت الســعودية.

إيجــار أرض ومســتودعات مــن الشــركة الســعودية 
306,165لتنميــة التجــارة والصــادرات 

الشركة العربية لتجارة 
المواد السائبة المحدودة

ــل للصناعــات المحــدودة )احــدى مســاهمي  تمتلــك شــركة زين
شــركة سيســكو( الشــركة العربيــة لتجــارة المــواد الســائبة ، 
وكًل مــن األســتاذ محمــد أحمــد علــي رضــا )رئيــس مجلــس ادارة 
سيســكو ســابقا( واألســتاذ عامــر عبــدهللا علــي رضــا )رئيــس 

مجلــس إدارة سيســكو( أعضــاء فــي مجلــس ادارتهــا.

الســعودية  الشــركة  مــن  وخدمــات  بضائــع  بيــع 
والصــادرات  التجــارة  لتنميــة 

مصروفــات مدفوعــة مــن قبــل المجموعــة نيابــة 
الســائبة  المــواد  لتجــارة  العربيــة  الشــركة  عــن 

المحــدودة 

69,510

6,193

شركة الحاج عبد لله علي 
رضا وشركاه – القسم الفني 

األســتاذ محمــد أحمــد علــي رضــا )رئيــس مجلس ادارة سيســكو 
ســابقا( هــو أحــد المســاهمين فــي الشــركة القابضــة لشــركة 

الحــاج عبــد للــه علــي رضــا وشــركاه 

محطــة  شــركة  لصالــح  وخدمــات  بضائــع  شــراء 
األحمــر  البحــر  657,736بوابــة 

يتــم إدارة الســيولة النقديــة والتحكــم فيهــا مــن قبــل مجلــس إدارة سيســكو ومجالــس إدارة الشــركات التابعــة والزميلــة بشــكل منفصــل كٌل علــى حــده وذلــك وفقــًا للسياســات 
المعتمــدة لــكل شــركة.  إن الغــرض مــن هــذه السياســات هــو ضمــان توفــر الســيولة النقديــة الكافيــة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة واتاحتهــا فــي جميــع األوقــات والتقليــل مــن 
التعــرض للمخاطــر الماليــة.  إن المخاطــر التــي تديرهــا اإلدارة هــي مخاطــر الســيولة النقديــة وســعر الفائــدة وأســعار صــرف العمــالت.  يتــم اســتخدام مشــتقات األدوات الماليــة 

إلدارة التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــالت وال تســتخدم هــذه المشــتقات لتحقيــق مكاســب تجاريــة أو لجلــب األربــاح. 

 تهــدف سياســة سيســكو فــي إدارة الســيولة إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات العمليــة كالوفــاء بااللتزامــات فــي اوقاتهــا مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى التمويــل النقــدي 
الكافــي علــى المــدى القصيــر واتاحــة التســهيالت البنكيــة لتلبيــة متطلبــات االقتــراض المتوقعــة.  يتــم تخفيــض مخاطــر عــدم الحصــول علــى الســيولة النقديــة مــن خــالل رصــد 
دقيــق الحتياجــات التدفــق المالــي للشــركة، والتواصــل المســتمر مــع مقدمــي االئتمــان للشــركة واالختيــار الدقيــق للبنــوك القويــة ماليــًا لتفعيــل برامــج التشــغيل واالســتثمار 

فــي الشــركة.

سياسة إدارة السيولة
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الشركة الدولية لتوزيع المياه 
المحدودة )توزيع(

تمتلك شركة سيسكو ما نسبته 50٪ من رأس مال 
شركة توزيع، والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو 

المهندس محمد المدرس عضو في مجلس مديرين 
الشركة الدولية لتوزيع المياه 

بيع مياه من شركة كنداسة لخدمات المياه  

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة عن الشركة 
الدولية لتوزيع المياه 

مدفوعات من قبل الشركة الدولية لتوزيع المياه 
نيابة عن سيسكو

توزيعات أرباح مستلمة من الشركة الدولية لتوزيع 
المياه 

65,195,102

843,704

 10,088

4,000,000

شركة خدمات المياه والبيئة 
السعودية المحدودة 

 تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه )شركة تابعة 
لسيسكو( ما نسبته 49٪ من شركة خدمات المياه و 

البيئة السعودية 

مبيعات لشركة كنداسة لخدمات المياه مقابل 
5,019,904إدارة وتشغيل محطة تحلية المياه 

شركة محطة بوابة البحر األحمر 

شركة تابعة لسيسكو -  واألستاذ محمد احمد على رضا 
)رئيس مجلس إدارة سيسكو سابقا( واألستاذ عامر عبد 
هللا علي رضا )رئيس مجلس إدارة سيسكو( والمهندس 

محمد كمال المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( 
أعضاء في مجلس مديرين شركة محطة بوابة البحر 

األحمر 

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن شركة 
1,005,067محطة بوابة البحر األحمر 

الشركة السعودية لتنمية 
التجارة والصادرات  

شركة تابعة لسيسكو – األستاذ عامر عبد هللا علي رضا 
)رئيس مجلس إدارة سيسكو( والمهندس صالح أحمد 
حفني )عضو مجلس إدارة سيسكو( والمهندس محمد 
كمال المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم 
أعضاء في مجلس مديرين الشركة السعودية لتنمية 

التجارة والصادرات. 

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن 
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 

مدفوعات من قبل الشركة السعودية لتنمية 
التجارة والصادرات نيابة عن سيسكو 

 1,174,160

133,412

شركة كنداسة لخدمات المياه 

شركة تابعة لسيسكو – واألستاذ محمد احمد علي رضا 
)رئيس مجلس إدارة سيسكو سابقا( والمهندس صالح 

أحمد حفني )عضو مجلس إدارة سيسكو( واألستاذ 
عدنان عبد هللا ميمني )عضو مجلس إدارة سيسكو 
سابقا( والمهندس محمد كمال المدرس )الرئيس 

التنفيذي لسيسكو( جميعهم أعضاء في  مجلس إدارة 
شركة كنداسة لخدمات المياه 

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن شركة 
945,962كنداسة لخدمات المياه

شركة تشغيل الخدمات 
المساندة )إسناد( 

شركة تابعة لسيسكو - واألستاذ عامر عبد هللا علي رضا 
)رئيس مجلس إدارة سيسكو( والمهندس محمد كمال 
المدرس )الرئيس التنفيذي لسيسكو( جميعهم أعضاء 
في مجلس مديرين شركة تشغيل الخدمات المساندة 

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة عن شركة 
8,400تشغيل الخدمات المساندة   

شركة امبرو المحدودة
 تملك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
)شركة تابعة لسيسكو( نسبة 25٪ في شركة زنمت 
والتي بدورها شركة شقيقة لشركة امبرو المحدودة

شراء خدمات من الشركة السعودية لتنمية 
39,091التجارة والصادرات

إضافــة إلــى الجــدول أعــاله ، فيمــا يلــي جــدول المعامــالت ذات العالقــة المتطلــب اإلفصــاح عنهــا وفقــًا للوائــح التســجيل واإلدراج وحوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة 
الســوق الماليــة: 

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

أعضاء مجلس االدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

االجمالي 
بدل حضور مكافآت اللجان

مكافآت أعضاء المجموع بدل حضور  اللجانالمجلس
المجموع المجلس

األعضاء المستقلون

190,000-50.00020.00020.00090,000100.000100,000علوي محمد كامل

عبد العزيز عبداللطيف 
40,000---20.00020.00040,000-جزار

عبد العزيز ابراهيم 
120,000-20,000100.000100,000-20.000-المشعل

350,000-50,00060,00040,000150,000200,000200,000االجمالي

األعضاء غير التنفيذيين

232,500-37.50010.00010.00057,500175.000175,000محمد أحمد زينل على رضا

40,000-20.00020.00040,000عامر علي رضا

190,000-50.00020.00020.00090,000100.000100,000عدنان عبد هللا ميمني

40,000-20.00020.00040,000صالح أحمد حفني

502,500-87,50070,00070,000227,500275,000275,000االجمالي

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة من 2020/7/1م إلى 2020/12/31م هي كما يلي:

أعضاء مجلس االدارة

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
مكافأة 
نهاية 
الخدمة

االجمالي 
بدل حضور مكافآت اللجان

مكافآت أعضاء المجموع بدل حضور اللجانالمجلس
المجموع المجلس

األعضاء المستقلون

عبد العزيز عبداللطيف 
460,000-187.50050.00040.000277,500182.500182,500جزار

212,500-37.50040.00010.00087,500125.000125,000عدنان عبدالفتاح صوفي

197,500-37.50050.00010.00097,500100.000100,000منيرة حجاب الدوسري

197,500-37.50050.00010.00097,500100.000100,000طالل ناصر الدخيل

1,067,500-300,000190,00070,000560,000507,500507,500االجمالي

األعضاء غير التنفيذيين

457,500-150.00050.00020.000220,000237.500237,500عامر علي رضا

335,000-75.00050.00010.000135,000200.000200,000صالح أحمد حفني

197,500-37.50050.00010.00097,500100.000100,000أحمد محمد الربيعة

990,000-262,500150,00040,000452,500537,500537,500االجمالي
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المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء اللجان من 2020/7/1م إلى 2020/12/31م هي كما يلي:

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

أعضاء لجنة المراجعة

150.00030.000180,000وليد عبد العزيز كيال

100.00030.000130,000ابو بكر علي باجابر

50.00030.00080,000عبد العزيز عبداللطيف جزار

300,00090,000390,000االجمالي

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

100.00010.000110,000عبد العزيز عبداللطيف جزار

75.00010.00085,000عامر علي رضا

37.50010.00047,500طالل ناصر الدخيل

37.50010.00047,500أحمد محمد الربيعة

75.00010.00085,000ثامر سعيد الحارثي

37,500-37.500صالح أحمد حفني

362,50050,000412,500االجمالي

أعضاء لجنة االستثمار

37.50010.00047,500عدنان عبدالفتاح صوفي

75.00010.00085,000عامر علي رضا

37.50010.00047,500صالح أحمد حفني

37.50010.00047,500منيرة حجاب الدوسري

37,500-37.500وليد عبد العزيز كيال

37,500-37.500عبد العزيز عبداللطيف جزار

262,50040,000302,500االجمالي

المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء اللجان من 2020/1/1م إلى 2020/6/30م هي كما يلي:

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

أعضاء لجنة المراجعة

10.00010,000-وليد عبد العزيز كيال

20.00020,000-ابو بكر علي باجابر

---عبد العزيز عبداللطيف جزار

50.00020.00070,000علوي محمد كامل

50.00020.00070,000عدنان عبد هللا ميمني

100,00070,000170,000االجمالي

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

20.00020,000-عبد العزيز عبداللطيف جزار

20.00020,000-عامر علي رضا

20.00020,000-ثامر سعيد الحارثي

20.00020,000-صالح أحمد حفني

80,00080,000-االجمالي

أعضاء لجنة االستثمار

---عامر علي رضا

---صالح أحمد حفني

---عبد العزيز عبداللطيف جزار

---وليد عبد العزيز كيال

37,500-37.500محمد أحمد زينل على رضا

37,500-37,500االجمالي



التقرير السنوي 2020 7677

التنفيذيين
مكافأة نهاية المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

الخدمة المجموعمكافآتالمجموعمزايا أخرى بدالترواتب

1.140.000834.00050.0002,024,0001.187.5001,187,5001.373.329الرئيس التنفيذي

رئيس الشؤون 
780.000363.00032.5001,175,500212.500212,50076.932المالية

رئيس الشؤون 
642.000359.20064.6601,065,860251.750251,750154.146التنظيمية للشركات

رئيس المراجعة 
642.000289.20026.750957,950226.750226,750163.842الداخلية

رئيس الشؤون 
582.000233.70024.250839,950248.500248,500223.422القانونية

1,991,671 3,786,0002,079,100198,1606,063,2602,127,0002,127,000المجموع

المكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيين )تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي( خالل عام  2020م هي كما يلي:

سياسة المكافآت

تدفــع الشــركة مكافــآت ســنوية ومصروفــات حضــور االجتماعــات والنفقــات اإلضافيــة لمجلــس إدارتهــا وأعضــاء اللجــان علــى أســاس األنظمــة واللوائــح المنصــوص عليهــا مــن 
قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار ووفقــًا للنظــام األســاس للشــركة واللوائــح الداخليــة المنظمــة لعمــل مجلــس االدارة واللجــان.

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

تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مبلغــًا معيــن أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا عينيــه أو نســبة معينــة مــن األربــاح ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن المزايــا وفــق 
مــا يقــرره مجلــس اإلدارة وفــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه مــع مراعــاة األنظمــة والقــرارات والتعليمــات ذات  العالقــة  الصــادرة مــن الجهــات المختصــة ، 
ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل 
ــة أو  ــر أعمــال فنيــة أو إداري ــا ، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظي ــر ذلــك مــن المزاي مصروفــات وغي

استشــارات للشــركة وأن يشــتمل علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ أخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

سياسة مكافآت وبدالت أعضاء المجلس وأمين السر وفقًا لالئحة عمل مجلس االدارة:

 أ. تتكــون مكافــأة مجلــس االدارة فــي حــدود مانصــت عليــه المــادة التاســعة عشــر مــن النظــام االســاس للشــركة ونظــام الشــركات ولوائحــه علــى أال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل 
عليــه عضــو مجلــس االدارة مقابــل عضويتــه فــي المجلــس مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة وعينيــه مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا.

 ب. بــدل حضــور لــكل اجتمــاع مــن اجتماعــات المجلــس قــدره 10.000 ريــال ســعودي وبــدل حضــور لــكل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجــان قــدره 10.000 ريــال ســعودي لــكل عضــو مــن 
األعضــاء.

 ج. توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة االولى، مع المواصالت واإلقامة، وذلك للعضو غير المقيم في مدينة االجتماع.
 د. يحــدد مجلــس اإلدارة المكافــأة الســنوية ألميــن ســر المجلــس، وتغطــي الشــركة المصاريــف المتعلقــة بحضــوره كتذاكــر الســفر واإلقامــة وغيرهــا فــي كل مــا يخــص شــئون 

المجلــس.
 ه. تصــرف مكافــآت وبــدالت الحضــور والبــدالت األخــرى كمــا أعــاله فــي نهايــة الســنة الماليــة، إال فــي حالــة انتهــاء عضويــة أي عضــو قبــل نهايــة الســنة الماليــة فإنهــا تصــرف عنــد 

انتهــاء العضويــة.

مكافآت التنفيذيين:

 تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية لمدراءها التنفيذيين بناًء على العقود المبرمة معهم ومؤشرات األداء.

- علمًا بأنه تقوم الشركة بإتباع السياسة الخاصة بالمكافآت وال يوجد أي انحراف أو تعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها في الشركة مع المكافآت الممنوحة.
- لم يقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشركة مقابل أي أعمال إدارية أو فنية أو استشارية، علمًا بأن جميع أعضاء مجلس االدارة غير تنفيذيين.

تقييم أداء مجلس االدارة

وافقــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت علــى تقييــم أداء المجلــس مــن خــالل نموذجــًا للمراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة 
مجلــس االدارة ووظائــف االدارة التنفيذيــة، وللتحقــق بشــكل ســنوي مــن عــدم وجــود أي تعــارض مصالــح، وتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس االدارة واقتــراح الحلــول 
لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة، وللتحقــق مــن اســتقالل االعضــاء المســتقلين. كمــا تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أيضــًا بتقييــم أداء اإلدارة التنفيذيــة لشــركة 

سيســكو ســنويًا مــن خــالل مراجعــة جــدول مؤشــرات األداء للعــام الحالــي والموافقــة علــى مؤشــرات األداء للشــركة للعــام المقبــل.

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة

وفقــا لمتطلبــات المــادة )90( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات، و فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )76( والفقــرة )2( مــن المــادة )126( مــن نظــام الشــركات و المــادة الســابعة والمــادة 
الخامســة عشــر والمــادة األربعيــن مــن الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة، ولضمــان التــزام المجلــس 

لتســليط الضــوء علــى المتطلبــات المطبقــة والغيــر قابلــة للتطبيــق فــي ظــل هــذه المــواد ، فــإن المجلــس يؤكــد مــا يلــي:

المادة )90( من الئحة حوكمة الشركات :

سبب عدم اإلمتثالالبيانالفقرة

أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو (9)
ال تنطبققضائيــة، مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة لهــا وســبل عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل.

ال تنطبقتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.(11)

(12)
ــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن  ــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو الت ــة المراجعــة الت ــات لجن توصي
تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات، 

وأســباب عــدم األخــذ بهــا.
ال تنطبق

ال تنطبقإيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.(21)

(25)
وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار 
التنفيذييــن وأقرباءهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، وأي 

تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيــرة.
ال تنطبق

(26)
وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم 
فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة 

الماليــة األخيــرة.
ال تنطبق

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة (28)
ال تنطبقأصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو (29)
ال تنطبقحقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد ، وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع (30)
ال تنطبقالتمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها شــركاتها التابعة.

ال تنطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.(35)

ال تنطبقبيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.(36)

ال تنطبقبيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.(38)

إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية ، يجــب أن يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة تلــك (40)
ال تنطبقالتحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا.

فــي حــال توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا ، يجــب أن يحتــوي التقريــر علــى (41)
ال تنطبقذلــك، مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر.

وفقًا للفقرة )39( من المادة )90( من الئحة الحوكمة لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما يلي:

1.  أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
2.  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية

3. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

المادة الخامسة عشر من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

سبب عدم اإلمتثالالوصفرقم المادة

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.المادة )15(
لم يتم الحصول على 

اسهم خزينة من قبل 
الشركة 

- تقر الشركة بتطبيق جميع االحكام االلزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات.
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  إحصائية لتملك أسهم الشركة

تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في 31 ديسمبر 2020م:

ملكية األسهم
االسهمالمساهمين

النسبة %العددالنسبة %العدد

1.68116.67.1560.01أقل من 20 سهم

1.35013.472.9980.09من 20 إلى 99 سهم

2.93829.1711.6150.87من 100 إلى 499 سهم

1.19711.8813.7481.00من 500 إلى 999 سهم

2.60925.89397.54911.52من 1000 إلى 19999 سهم 

2382.49.632.86411.80من 20.000 إلى 99.999 سهم

710.717.426.95821.36من 100.000 إلى 999.999 سهم

180.231.544.18838.66من 1.000.000 إلى 4.999.999 سهم

10.011.992.92414.70أكثر من 5.000.000 سهم

10,10310081,600,000100المجموع

النسبة %عدد األسهم المملوكةالعددفئة المساهم

2123.815.36829.2شركات

716.385.5367.8صناديق استثمارية

10.01151.399.09663.0افراد

10,10381,600,000100المجموع

فئات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020م:

NAME عدد األسهم كما في
2020/07/1

النسبة من رأس 
المال %

عدد األسهم كما 
في 2020/12/31

النسبة من رأس 
المال %

التغير

النسبة %العدد

--50.9270.06250.9270.062عامر علي رضا

---100-100عدنان عبدالفتاح صوفي

--26.0000.03226.0000.032صالح أحمد حفني

--29.4000.03629.4000.036عبدالعزيز عبداللطيف جزار

2.0000.0028.1000.0106.1000.008منيرة حجاب الدوسري

--20.0000.02520.0000.025احمد محمد الربيعة

250.0000.306275.0000.33725.0000.031طالل ناصر الدخيل

النسبة %عدد األسهم المملوكةالجنسية

77.679.85995.2السعودية

2.347.6972.9الواليات المتحدة

1.572.4441.9أخرى )23 دولة(

81,600,000100المجموع

تصنيف المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020م ، حسب الجنسية :

مقترحات المساهمين:
فــي حــال ورود أي اقتــراح أو مالحظــة أو استفســار مــن المســاهمين ، يقــوم ضابــط االتصــال بإبــالغ االدارة التنفيذيــة لمعالجتهــا واإلجابــة عليهــا ، وإذا دعــت الحاجــة يتــم ابــالغ 

أميــن ســر مجلــس االدارة لعرضهــا علــى المجلــس لمناقشــتها.

حقوق المساهمين

معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها:

سبب الطلبتاريخ السجلتاريخ الطلبرقم الطلب

أخرى12020/01/192020/01/19

أخرى22020/02/082020/02/06

أخرى32020/03/022020/03/02

إجراءات الشركة42020/03/122020/03/12

إجراءات الشركة52020/04/062020/04/06

إجراءات الشركة62020/04/072020/04/07

الجمعية العامة72020/04/132020/04/13

ملف ارباح82020/04/152020/04/15

ملف ارباح92020/04/202020/04/15

إجراءات الشركة102020/06/162020/06/16

إجراءات الشركة112020/06/232020/06/22

الجمعية العامة122020/06/282020/06/28

إجراءات الشركة132020/08/242020/08/24

إجراءات الشركة142020/11/032020/11/02

إجراءات الشركة152020/11/032020/09/30

أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:

للدورة المنتهية في 2020/06/30م

عدد األسهم كما في االسم
2020/1/1

النسبة من رأس 
المال %

عدد األسهم كما 
في 2020/06/30

النسبة من رأس 
المال %

التغير

النسبة %العدد

933.3451.141.015.0561.2476.7110.100محمد أحمد علي رضا

544.1020.67644.1020.79100.0000.120عدنان عبدهللا ميمني

0.005-5.5130.0015.5130.006علوي محمد كامل

1.2000.0026.0000.03224.8000.032صالح أحمد حفني

31.6770.0450.9270.06219.2500.022عامر علي رضا

)0.54()452.000(1.152.0001.4700.0000.86عبد العزيز حمد المشعل

20.4000.0329.4000.0369.0000.006عبدالعزيز عبداللطيف جزار

التغير النسبة من رأس 
المال

%

عدد األسهم كما في 
2020/12/31

النسبة من رأس 
المال

%

عدد األسهم كما في 
2020/1/1 االسم

النسبة % العدد

- 0 14.7 11.992.924 14.7 11.992.924 زينل للصناعات المحدودة

المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من رأس المال المدفوع للشركة:

للدورة التي تبدأ في 2021/07/01م
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النظرة 
النظرة المستقبلية للشركةالمستقبلية

أهــم  مــن  المســتجد  كورونــا  فيــروس  جائحــة  تعــد   
األحــداث فــي الوقــت الراهــن، حيــث أن هــذه الجائحــة كان 
النــاس فــي  تأثيــر كبيــر علــى الشــركات ومعيشــة  لهــا 
جميــع أنحــاء العالــم.  وفــي المملكــة قامــت الحكومــة 
بعمــل العديــد مــن اجــراءات االغــالق المختلفــة للحــد 
بينهــا  مــن  تضمنــت  والتــي  الفيــروس  انتشــار  مــن 
تعليــق الســفر وإلغــاء الحــج والعمــرة حيــث أدت هــذه 
اإلجــراءات باالضافــة الــى انخفــاض أســعار النفــط إلــى 

.2020 الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  انكمــاش 

احتمــال  مــع  تفــاؤاًل  أكثــر  2021م  لعــام  التوقعــات  تبــدو 
حــدوث انتعــاش واســع النطــاق لالقتصاد فــي المملكة.  
ــا المســتجد إلــى  ســيؤدي إطــالق لقــاح لفيــروس كورون
علــى  إيجابــي  تأثيــر  لهــا  التــي ســيكون  القيــود  تخفيــف 
الترفيهيــة  االنشــطة  ســيما  وال  القطاعــات،  جميــع 
الــى  اضافــة  والحــج.   العمــرة  و  الداخليــة  والســياحة 
ذلــك مــن المتوقــع أن يشــهد قطــاع البنــاء زيــادة فــي 
النشــاط مــع اســتئناف العمــل فــي المشــاريع الضخمــة 
والــذي بــدوره ســيؤدي الــى انتعــاش أســعار النفــط ممــا 

سيســاعد فــي تعزيــز االقتصــاد المحلــي.

التحســن الجيــد فــي مســتوى النمــو خاصــة فــي القطــاع 
غيــر النفطــي، ســيؤدي إلــى تحســين النشــاط المحلــي 
مــع المحافظــة علــى الــواردات عنــد مســتويات جيــدة.  
جميــع  علــى  النمــو  هــذا  ينعكــس  أن  المتوقــع  ومــن 
القطاعــات التــي تعمــل بهــا الشــركة فــي المســتقبل 

هللا. بمشــيئة 

هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستقبلية تطلعيه، فمثل هذه التوقعات تخضع عادًة للمخاطر 
والشكوك وفق عدة عوامل اقتصادية وسياسية مختلفة، وكثير منها خارج عن سيطرة شركة سيسكو، قد 

يكون سببها التطور الفعلي أو النتائج التي قد تختلف عن التوقعات المرجوة في هذا التقرير.  

07

أداء القطاعات والتوقعات:

شــركة  نجحــت  2020م  العــام  مــن  أبريــل  شــهر  خــالل 
محطــة بوابــة البحــر األحمــر التابعــة لشــركة سيســكو 
علــى  واالســتحواذ  الدمــج  عمليــة  إســتكمال  مــن 
محطــة الحاويــات الشــمالية فــي مينــاء جــدة االســالمي 
وتوحيدهــا مــع المحطــة الحاليــة لتصبــح أكبــر محطــة 
تمنــح  الســعودية.   العربيــة  المملكــة  فــي  حاويــات 
المحطــة الموســعة ميــزة تنافســية وقــدرة كبيــرة علــى 
أنــه  وحيــث  العمالقــة،  الشــحن  ســفن  مــع  التعامــل 
مــن المتوقــع خــالل الســنوات القادمــة زيــادة الطلــب 
علــى هــذه الخدمــة بســبب مضــي خطــوط الشــحن فــي 
الترقيــة إلــى الشــحن عــن طريــق الســفن العمالقــة ممــا 
يســاهم ذلــك فــي زيــادة حجــم األعمــال لشــركة محطــة 
بوابــة البحــر األحمــر وحصتهــا الســوقية فــي الســنوات 

القادمــة.

للموانــئ  العامــة  الهيئــة  أعلنــت  منفصــل،  وبشــكل 
الســعودية عــن زيــادة تعرفــة التفتيــش الجمركــي فــي 24 
ســيبتمبر 2020م والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ بتاريــخ 1 ينايــر 
ــر ذلــك بشــكل إيجابــي علــى  2021م، ومــن المتوقــع أن يؤث
األداء المالــي لقطــاع الموانــئ فــي العــام 2021م واألعــوام 

القادمــة.

اللوجســتية  الخدمــات  قطــاع  علــى  الطلــب  يــزال  ال 
مرتفعــًا، ال ســيما متطلبــات خدمات المراكز اللوجســتية 

مــع  وذلــك  بالمســتودعات  الخاصــة  والمســاحات 
تحــول الشــركات نحــو التجــارة اإللكترونيــة بعــد جائحــة 
ــا.  ولمواكبــة هــذه المتطلبــات الخاصــة  فيــروس كورون
ــر  قامــت شــركة لوجــي بوينــت بتســريع خططهــا لتطوي
إلــى  اإليــداع  منطقــة  فــي  إضافيــة  تخزيــن  مســاحات 
جانــب تطويــر خدمــات مراكزهــا اللوجســتية فــي المــدن 
الصناعيــة ومنطقــة الخمــرة، وأيضــًا النظــر فــي فــرص 
نمــو إضافيــة مــن خــالل عمليــات الدمــج واالســتحواذ 
والــذي  اللوجســتية  الخدمــات  أعمــال  بعــض  علــى 
هــذا  فــي  االســتثمار  فــرص  زيــادة  علــى  سيســاهم 

المســتقبل.  فــي  القطــاع 

يشــهد قطــاع الميــاه فــي المملكــة حاليــًا تغييــرات كبيــرة 
مــع تنفيــذ رؤيــة 2030، وتســعى شــركة سيســكو جاهــدة 
لالســتفادة مــن برنامــج الخصخصــة لرؤيــة 2030 فــي هــذا 

القطــاع مــن خــالل شــركتيها كنداســة وتوزيــع.

 كمــا ســجلت شــركة سيســكو أيضــًا تقدمــًا كبيــرًا فــي 
قطــاع الميــاه حيــث تمكنــت شــركة توزيــع مــن تحقيــق 
محطــة  مشــروع  إنشــاء  فــي  والبــدء  المالــي  اإلغــالق 
بمدينــة  المســتقلة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة 
الطائــف.  ســيوفر هــذا المشــروع الهــام قاعــدة قويــة 
لشــركة توزيــع للحصــول علــى عقــود شــراكة إضافيــة 
الخاصــة  للمشــاريع  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
أنحــاء  الميــاه والصــرف الصحــي فــي جميــع  بمعالجــة 

بــإذن هللا. القادمــة  الســنوات  فــي  المملكــة 
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القوائم
 المالية 
الموحدة

08

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

83-82 تقرير المراجع المستقل     
88 قائمة المركز المالي الموحدة    
89 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة    
90 قائمة الدخل الشامل الموحدة    

92-91 قائمة التغيرات في حقوق الملكى الموحدة   
93 قائمة التدفقات النقدية الموحدة    

150-94 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة   

الفهرس
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مدينة الجبيل الصناعية
ص.ب 10610، مدينة الجبيل الصناعية 31961، 

المملكة العربية السعودية

ت : 8317 361 13 966 +  
ف : 8316 361 13 966 +

mail@sa-talke.com
  www.sa-talke.com

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

 ميناء جدة اإلسالمي
ص.ب 14221، جدة 21424، 

المملكة العربية السعودية

ت : 8144 648 12 966 +  
ف : 7692 648 12 966 +

info@logipoint.sa
www.logipoint.sa

والصــادرات  التجــارة  لتنميــة  الســعودية  الشــركة 
بوينــت( )لوجــي 

المركز السعودي لألعمال، جناح 501#
طريق المدينة المنورة، حي الشرفية

ص.ب 14221، جدة 21424، 
المملكة العربية السعودية

ت : 4455 657 12 966 +  
ف : 9500 661 12 966 +

infos@sisco.com.sa
www.sisco.com.sa

الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(

ميناء جدة اإلسالمي
ص.ب 51343، جدة 21543، 

المملكة العربية السعودية

ت : 3000/3100 627 12 966 +  
 ف : 3180/3181 627 12 966 +

communication@rsgt.com
www.rsgt.com

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

 ميناء جدة اإلسالمي
ص.ب 21426، جدة 21426، 

المملكة العربية السعودية

ت : 8144 648 12 966 +  
ف : 1381 648 12 966 +

info@isnad.com
www.isnad.com

اشركة تشغيل الخدمات المساندة )إسناد(

 مركز بوابة صاري 
شارع صاري، حي الروضة

ص.ب 138886، جدة 21323، 
المملكة العربية السعودية

ت : 8008 606 12 966 +  
ف : 8088 606 12 966 +

care@tawzea.com
 www.tawzea.com

الشركة الدولية لتوزيع المياه )توزيع(

 مركز بوابة صاري، جناح 304#
شارع صاري، حي الروضة

ص.ب 8318، جدة 21482، 
المملكة العربية السعودية

ت : 7818 606 12 966 +  
ف : 7821 606 12 966 +

infok@kindasa.com
 www.kindasa.com

شركة كنداسة لخدمات المياه )كنداسة(

االتصال

09




