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 ١  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

كلمة رئیس مجلس اإلدارة
 
 
 

 الموقرین                     سیسكو" " ركة السعودیة للخدمات الصناعیةالسادة مساھمي الش

 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،

 

جمیع المعلومات والمستجدات الخاصة على والذي یحوي ، م ٢٠١٤بعد نھایة العام المالي  نوي لمجلس اإلدارةیسرني أن أرحب بكم عبر التقریر الس
 .نشاط الشركةأداء ویة عن إفادة واف ھذا التقریر أن یقدم لكم ونتمنى،  بالشركة

  

فقد حققت الشركة أرباحاً صافیة للعام ، م ٢٠١٣مقارنة بالعام  بشكل ملموس بفضل هللا وتوفیقھ كان مجمل األداء العام للشركة والشركات التابعة أفضل
اح من أعمال الشركات الشقیقة العاملة في قطاع وقد تحققت معظم ھذه األرب . مقارنة بالعام الماضي% ٣٩ بزیادة قدرھا ملیون لایر ٧٨٫١م بلغت ٢٠١٤

 الموانيء ومنطقة إعادة التصدیر.

 

 تھصیتومصلحة المساھمین فقد رفع المجلس ونتیجة للعمل الدؤوب وتطبیق الخطط االستراتیجیة التي وضعھا مجلس االدارة لتقدیم كل ما یصب في 
لشركة المسجلین لدى مركز إیداع األوراق المالیة (تداول) بنھایة تداول یوم انعقاد الجمعیة للجمعیة العمومیة بالموافقة على توزیع أرباح لمساھمي ا

 .لكل سھم ةبواقع خمسون ھلل ،العمومیة للشركة 
 

م ستكون على ٢٠١٥وتعزیزاً ألفضل الممارسات في مجال الحوكمة والشفافیة التي تتبناھا الشركة مع كافة مساھمیھا ، فإن توقعاتھا المالیة للعام القادم 
شركة  وخاصة تلك التي ستتم في توسیع نطاق أعمال عطفاً على التوسعة المرتقبة في مجال األعمال، نفس مستوى ھذا العام إن لم تكن أفضل بمشیئة هللا 

 تصدیر.

 

لتنفیذیة بالشركة وكافة الشركات الشقیقة للجھود خواني أعضاء مجلس اإلدارة وفریق اإلدارة اأن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر ألوفي الختام ال یسعني إال 
م ٢٠١٥ل العام من التمیز والنجاح خال اً مزیدمتطلعین إلى ، م ٢٠١٤المخلصة التي انعكست بصورة واضحة على النتائج المالیة المتمیزة لھذا العام 

 . بمشیئة هللا تعالى

 

 التوفیق والسداد للجمیع .. عز وجل المولىسائالً 

 

 

 

 

 
 كم / محمد أحمد زینل علي رضاأخو
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 الشركة عن عامة معلومات
 
 
 
 

 :اإلدارة مجلس
 

 (رئیس المجلس)    محمد أحمد زینل علي رضا
 (عضو)         علوي محمد سعید كامل
 (عضو)             ولید عبدالعزیز كیال
 (عضو)                 عبدالعزیز جزار

 )(عضو             عدنان عبدهللا میمني
 (عضو)                صالح أحمد حفني

 (عضو)   عامر عبدهللا زینل علي رضا
 
 
 

 :المتعامل معھا البنوك
 

 بنك الجزیرة
 الراجحي مصرف

 البنك األھلي التجاري
 البنك السعودي البریطاني
 البنك السعودي الھولندي

 

 :المكتب الرئیسي
 

 ٥٠١، جناح # المركز السعودي لألعمال
 البغدادیةحي  ، المنورة ةطریق المدین

 ١٤٢٢١ صندوق البرید
 ٢١٤٢٤ ، ةجد

 المملكة العربیة السعودیة
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٥٧ ٤٤٥٥تلفون: 
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٥٧ ٤٢٧٠فاكس: 
 infos@sisco.com.saلكتروني : ابرید 

 www.sisco.com.saالموقع : 
 

 :مدققو الحسابات
 

 كي بي إم جي الفوزان و السدحان
 مركز زھران لألعمال، برج (أ) الطابق التاسع
 شارع األمیر سلطان

 ٥٥٠٧٨ وق البریدصند
 ٢١٥٣٤ ة ،جد

 المملكة العربیة السعودیة
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٥٩٥تلفون: 
 + ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨ ٩٤٩٤فاكس: 

 

 

 :ةكبار المسؤولین في الشرك
 

 تنفیذي)(الرئیس ال       المدرس     حمدم            
 فاروق شیخ              (المدیر المالي)            
 سید رضا                (المراجع الداخلي)            
 (شئون المساھمین) مقبول عسوني                      
 لس اإلدارة)  (سكرتیر مج عبد الوھاب الملیك                 

 
 
 
 

 

 سجیل األسھم:ت
 

 السوق المالیة السعودیة (تداول)
 العلیا –طریق الملك فھد  ٦٨٩٧

 ١٥وحدة رقم : 
 ٣٣٨٨ – ١٢٢١١الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 + ٩٦٦ ١١ ٢١٨ ٩٩٩٩  :تلفون 

  osis@tadawul.com.sa  لكتروني:ابرید 
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 عن األداء  نظرة عامة
 مالیین) –(لایر سعودي 
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٨٤

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة

٩١٣
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٧٦٦ ٧٣٦ ٧٢٥
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 حقوق المساھمین
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١,٠٢٣
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القیمة السوقیة
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 تحلیل اقتصادي ألعمال الشركة

 
م  ٢٠١٣ملیون لایر سعودي في عام  ٥٦ملیون لایر مقابل  ٧٨٬١افي ربح قیاسي بمبلغ فقد حققت صم ٢٠١٤سیسكو جیداً خالل العام شركة لقد كان أداء 

 % عن العام١١ قدرھا ملیون لایر سعودي أي بنسبة زیادة ٥٧٨مبلغ بم ٢٠١٤خالل العام إیرادات لشركة كما حققت ا %. ٣٩رھا مسجلة بذلك زیادة قد
األعمال  خاصةً ،  على وجھ العموم النتائج التشغیلیةلى تحسن ، ویعود السبب الرئیسي لھذا اإلرتفاع إ ملیون لایر سعودي ٥٢٠م والذي بلغ ٢٠١٣

وشھدت أیضاً أعمال تحلیة المیاه تطوراً ملحوظاً وذلك بسبب العملیات  عمال الخاصة بقطاع الموانئ ،األقة اإلیداع وإعادة التصدیر والمتعلقة بمنط
ستلمت اعة قد المجمو علماً بأن ، م٢٠١٤عام اللربع الثاني من خالل ا نتاجھاإ والتي بدأ من المیاه المحاله ستیعابیةالطاقة اإلزیادة بدون توقف ووالمستمرة 

 ٠٬٩وكذلك مبلغ توزیع األرباح من االستثمار في شركة جروث جایت كوربوریشن والبالغ ملیون لایر سعودي  ٥٫٧بمبلغ تعویضات لمطالبات سابقة 
 خرى.في اإلیرادات األلى زیادة والذي أدى إملیون لایر سعودي 

 
ً  في القوائم المالیة للشركة الغیر موحدةمیلة الزرباح من الشركات حصة األفقد ارتفعت  باإلضافة إلى ذلك ، شھد قطاع توزیع المیاه تطوراً  ، حیث أیضا

 ً ، بالرغم من وجود  لوجستیة بمدینة الجبیل الصناعیةالتشغیل الخاصة بقطاع الخدمات ال نمو أعمالوأیضاً  األول من الربحیة ، عامھلبلوغھ  ملموسا
 نشاء الشركة الجدیدة (ستورك السعودیة للخدمات الفنیة).إوذلك من  غیر اعتیادیةضافیة مصروفات إ

 
 
 

  عمالاأل وإیرادات لمبیعاتا

 

 
 

وإنشاء شركات متخصصة في ھذا  في البنیة التحتیةالتوسعیة  ھامشاریعو ھاتنویع أعمالم ب٢٠٠٨من العام  اً تبعتھا الشركة بدءااتیجیة التي إلسترتعزیزاً ل
 م.٢٠١٤خالل عام  طاقتھا التشغیلیة مما أدى إلى نمو في التدفقات النقدیة اآلن بمعظمركات تعمل فقد أصبحت ھذه الش المجال ،

 

باإلضافة إلى   ، م٢٠١٣ملیون لایر سعودي عن العام  ٥٠زیادة قدرھا ب ملیون لایر سعودي ٢٦٤ مبلغ نشطة التشغیلیةالتدفق النقدي من األ فقد وصل
ً تدریج نخفضقد إ ستثماریةشطة اإلألنالتدفقات النقدیة من اذلك فان   م. ٢٠١٤بتأثیر من النفقات الرأسمالیة المتكررة في عام   یا

٪٦٣

٪١٨
٪١٦

٪٣

 ملیون   ٥٧٨

  موانئ

منطقة إعادة التصدیر

تحلیة المیاه

الخدمات اللوجستیة والمساندة

٪٦٨

٪١٥
٪١٣

٪٥

ملیون  ٥٢٠

 م٢٠١٤                          م٢٠١٣        
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اري االدالھیكل 
 التنظیميو



  

 ٦  إلدارةتقریر مجلس ا م٢٠١٤

 اإلداريھیكل ال
 
 
 

ھیكل الشركة  أن یكونعلى سیسكو مجلس إدارة  یسعى
 ً وتوفیر مصالح المساھمین بما یحقق اإلداري متناسبا
دارة إة المناسبة بالتنسیق المباشر مع األدوات اإلداری

ألعمالھا الرؤیة اإلستراتیجیة  ة لتفعیلالتنفیذی الشركة
 .الحالیة والمستقبلیة

  
بالمتابعة مع اإلدارة التنفیذیة بالتنسیق  لمجلسیقوم اكما 

 من خاللالشركات الشقیقة  عمالعلى أ واإلشراف
 .ولجانھا التنفیذیة المستقلةمجالس إداراتھا التواجد في 

 
دارة عدد من اللجان المتخصصة مجلس اإلینبثق من و

بالمراجعة ارات المتعلقة تخاذ القرافي تعینھ التي 
 .والترشیحات والتعویضات اإلستثمارو والرقابة

 
ً تجدر اإلشارة  إلى أن جمیع الشركات التي  أیضا

 وإدارة تستثمر فیھا سیسكو یوجد لدیھا مجلس مدیرین
ات والسیاستقوم على تفعیل الخطط مستقلین ة تنفیذی

 .التشغیلیة التي یحددھا المجلس الخاص بكل شركة
 

 فصاحواإل الرقابةمن آلیات  العدیدلقد وضعت الشركة 
 والقراراتتحقیق األھداف قیاسیة عالمیة في متابعة األعمال التشغیلیة للشركات بما یتوافق مع  لتزام بمعاییرلى اإلتھدف إجمیع مستویات المنظمة على 

 المستقبلیة.
 

واإلبداع لتطویر أعمال روح المبادرة فسح المجال لمع المحافظة على المرونة و بقدر كبیر من المسؤولیة والمتابعةستثماراتھا إدارة إوم الشركة بكما تق
 الشركات الشقیقة المستقلة.

 
 كلفمال الشركة المستقبلیة والتوسعیة ، فقد عوام القلیلة الماضیة والحرص على دیمومة النمو في أعأعمال الشركة بشكل ملموس خالل األلتطور  ونظراً 

ً لتقییم سیاسة وھیكل الشركةالمجلس مؤخراً إحدى الشركات اإل الحالیین وتقدیم المقترحات والمرئیات لتطویر شركة سیسكو بما  ستشاریة الرائدة عالمیا
 لمتمیزة بالمملكة.ستراتیجیات والطموحات المستقبلیة لتصبح واحدة من  المجموعات اافق مع ھذه اإلویت
 
 
  

         اإلدارةمجلس     الرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذي        المراجعة  |  الترشيحات |  االستثمارالمراجعة  |  الترشيحات |  االستثمارالمراجعة  |  الترشيحات |  االستثمارالمراجعة  |  الترشيحات |  االستثمار    لجان المجلسلجان المجلسلجان المجلسلجان المجلس        مجلس المجموعةمجلس المجموعةمجلس المجموعةمجلس المجموعة
 لجان المجلس

             المراجعة  |  الترشیحات |  االستثمار
 المالیةاإلدارة  الرئیس التنفیذي

 المراجعةإدارة 
 القانونیةاإلدارة 
 تقنیة المعلوماتإدارة 

  اإلدارةمجلس 
  الرئیس التنفیذي

شركات مجالس مدیرین 
 ةمجموعال

 
 

  رؤساء الشركات
 اإلدارات التشغیلیة

 

 لجان المجلس
 المراجعة  |  الترشیحات |  االستثمار

 المالیةاإلدارة 
 المراجعةإدارة 
 القانونیةاإلدارة 
 تقنیة المعلوماتإدارة 

   الشركاء
لینخبراء مستق  



  

 ٧  إلدارةتقریر مجلس ا م٢٠١٤

  مجلس اإلدارة
 

 
 

 
  

م ودرجة الماجستیر في الھندسة من جامعة ١٩٦٨حصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة كورنیل بالوالیات المتحدة ینایر 
ً  ٣٥یة وعملیة واسعة تجاوزت م.  یتمتع بخبرات إداریة ومھن١٩٦٩كورنیل بالوالیات المتحدة یونیو  شملت العدید من الشركات العاملة في  عاما

حدودة مختلف المجاالت حیث یتبوأ منصب رئیس مجلس إدارة الشركة السعودیة للخدمات والتشغیل المحدودة، وشركة إیھ إم آي العربیة السعودیة الم
وتكنمونت العربیة  اسكتاش العربیة المحدودة،باإلضافھ إال أنھ عضو مجلس المدیرین في المجموعة العربیة للخدمات، ورئیس مجلس إدارة ك

ً المحدودة. أیض ت المغربي، رئیس مجلس إدارة شركة زینل للصناعات، والشركة العربیة لتجارة المواد السائبة المحدودة، وعضو مجلس مستشفیا ا
 بمدینة جدة. بلديوعضو في المجلس ال

  
 في شركات مساھمة أخرى:لعضویة ا

  طویر الموانئالبحر االحمر لتشركة  •

 شركة تملیك  •
 

 

 
 

حصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة من جامعة سان 
الموارد م ودرجة الماجستیر في ١٩٨٤یسكو بالوالیات المتحدة عام فرانس

عمل بمشاریع  م.١٩٩٦بالعام  اباسكتلند ث كالیدالبشریة من جامعة سترا
كو منذ تأسیسھا ولغایة مارس المطارات الدولیة بجدة ، ثم بشركة سیس

ً حیث بذل خاللھا  ١٩لمدة امتدت حوالي  ٢٠٠٧ في  میزةم اً جھودعاما
ً  و عضو مجلس المدیرین بشركة تصدیرتطویرھا، وھ  ویعمل حالیا

 خوان.أالرئیس التنفیذي لشركة حلواني بمنصب 

 

  العضویة في شركات مساھمة أخرى:

 خوان أشركة حلواني  •

 االھلي تكافلشركة  •

        
 

حصل على درجة البكالوریوس في القانون من الجامعة العربیة ببیروت 
من جامعة م وعلى درجة الماجستیر في قانون الطیران ١٩٦٩عام 

. شغل منصب المدیر العام للشؤون القانونیة م١٩٨١ماكغیل بكندا عام 
ً العربیة السعودیة كما یشغل حالی بالخطوط الجویة ي منصب مدیر استشار ا

ستاذ میمني  بخبرة واسعة في المجال نل للصناعات. ویتمتع االبشركة زی
  .سنة ٣٩القانوني تبلغ  حوالي 

 
 

  العضویة في شركات مساھمة أخرى :

 الكابالت السعودیةشركة  •

 شركة ناتبت •

 

 مد أحمد زینل علي رضا/ مح األستاذ

 )رئیس المجلس(

 / صالح أحمد حفني المھندس
 األستاذ/ عدنان عبد هللا میمني



  

 ٨  إلدارةتقریر مجلس ا م٢٠١٤
 
 
 

 
 

حصل على درجة البكالوریوس في االقتصاد والعلوم السیاسیة من جامعة 
على درجة الماجستیر في العالقات الدولیة م و١٩٧٥الملك سعود عام 

ً حیث ٣٣من جامعة جنوب كالیفورنیا. یتمتع بخبرة تبلغ  شغل  عاما
العدید من المناصب من بینھا أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزیز 
بجدة ونائب المدیر العام لشركة دلة والمدیر العام لمجموعة دلة والمدیر 

ً ة دلة القابضة. وھو حالیشركالعام والعضو المنتدب ل ئیس مجموعة ر ا
و یشغل  سة حجاج جنوب آسیاسكو ومؤسابرعدلة وعضو مجلس إدارة 

ً منصب العضو المنتدب لشركة مصنع إشارات المرور بالمنطقة  أیضا
 .الشرقیة

 
  العضویة في شركات مساھمة أخرى:

 ال یوجد  •
 
 
 

 

                         
  

عة القاھرة في االقتصاد عام وریوس من جامحصل على درجة البكال
عاماً عمل خاللھا المدیر  ٢٦م بمصر. تبلغ سنوات خبرتھ حوالي ١٩٨١

م وشارك في العدید من ٢٠٠٦اإلقلیمي للبنك السعودي البریطاني حتى 
دورات التدریب المصرفیة. یتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي  

 سي. ویعمل حالیا كمستشار مع إتش إس بي
     
 

  العضویة في شركات مساھمة أخرى:  

 شركة كنان الدولیة •

 شركة اتقان كابیتال  •
 

 

 
 

حصل على درجة البكالوریوس في العلوم السیاسیة من كلیة بیترز 
م وأكمل دورة في الدراسات ١٩٩٤بكالیفورنیا بالوالیات المتحدة عام 

خرًل برنامج اإلدارة واكمل مؤ بجامعة كالیفورنیاواإلداریة المالیة 
عاماً  ٢٠. تبلغ سنوات خبرتھ المتقدمة من جامعة ھارفارد األمریكیة

تطویر األعمال وإدارة المشاریع الكبیرة وتكنولوجیا  تنوعت في مجال
المعلومات والتجارة االلكترونیة وشركات النفط. كما شغل عددًا من 

دبي ومدیر التسویق المناصب مثل المدیر العام لشركة الخدمات النفطیة ب
ال كازاخستان لمنطقة أوروبا وآسیا بشركة شیفرون إنترناشیون

 .وبریطانیا
 

  العضویة في شركات مساھمة أخرى:

 شركة بوبا للتأمین  •

  حمر لتطویر الموانئالبحر األشركة  •

 

 
 

الكمبیوتر وھندسة االتصاالت من في حصل على درجة البكالوریوس 
على درجة الماجستیر في ھندسة النظم من جامعة ایسكس ببریطانیا و

ه في علوم الحاسب جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ودرجة الدكتورا
. یعمل كشریك تنفیذي بكالفورنیااألمریكیة   USCاآللي من جامعة

ً منصب المدیر التنفیذي للشركة  لشركة الملز كابیتال كما شغل سابقا
س تنفیذي لشركة النظم الصناعیة السعودیة للطباعة والنشر وعمل كرئی

والھندسیة وھو عضو في مجلس إدارة ھیئة المدن الصناعیة وعضو في 
 .س برنامج تطویر الصناعات الوطنیةمجل

 
 

 العضویة في شركات مساھمة أخرى :

 ملز كابیتالشركة  •

 شركة سالمة للتأمین التعاوني •

 ستاذ / ولید عبد العزیز كیالالا ستاذ / علوي محمد سعید كاملالا

    الدكتور/ عبد العزیز عبد اللطیف جزار    علي رضاعلي رضاعلي رضاعلي رضا    / عامر عبد هللا زینل ستاذالا



  

 ٩  إلدارةتقریر مجلس ا م٢٠١٤

 
 

 الشركةالرئیسي وإدارة  المركز
 

عبر أنظمة المتوفرة في كل شركة المھارات ستفادة من اإلتم وت ،كالً على حدة مستقلة بطریقة دارة إستثماراتھا وشركاتھا الشقیقة بإسیسكو شركة  تقوم
في مجاالت متعددة  شركة سیسكو لشركاتھا العدید من الخدمات المھنیة تقدم كما ، مشتركة ویتم نقل ھذه الخبرات من شركة إلى أخرى حسب الحاجة

 .إلستشارات المالیة والقانونیة وتقنیة المعلومات وتطویر األعمال للمشاریع الجدیدةتشمل ا
  

 واإلفصاح الشفافیةبمعاییر عالیة من  للعملآلیات وضع م المشترك ویقیتھي وضع نظام للفي شركة سیسكو  للمركز الرئیسيإن المسؤولیة األساسیة 
 .ومتابعة أعمالھا عن كثب تفعیل إستراتیجیات أعمال الشركات الشقیقةو وإدارة المخاطرلیة المراجعة الداختقاریر وتوفیر مجموعة موحدة من 

 
 
 

 الھیكل التنظیمي
 
 
 

 
 
 
 

 لجنة اإلستثمار

 فأت والترشیحاتلجنة المكا

 لجنة المراجعة

 

 المراجعة الداخلیة

 مجلس اإلدارة
 
 

 

 الرئیس التنفیذي
 
 

 
 

 الشؤون القانونیة
 

الشؤون اإلداریة وخدمات 
 المساھمین

 تطویر االعمال
 
 

 الشؤون المالیة    تقنیة المعلومات



  

 ١٠  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

لقطاعات ا
 تشغیلیةال



  

 ١١  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 ة قطاعات األعمالھیكل
 

في أعمالھا التنسیق المشترك بین الشركات مع الحرص على المتوازن التنوع ب التشكیلھذا ویتمیز  رئیسیة ،في ثالثة قطاعات شركات سیسكو تعمل مجموعة 
ا من اإلستفادة الشركة في مكانة تنافسیة جیدة تمكنھ ضعفي القطاعات وھذا التنوع  م ، و٢٠١٤لعام جمالي اإلالنمو في األداء  ابیة علىنعكس بصورة إیجاالذي و

 .بطریقة فعالة المستقبلیة ستثماریةإلمن الفرص ا
  
 
 

 سیسكو ةملكی :المجموعة قطاعات
 المباشرة

 

   

 قطاع الموانيء •
 

  

 شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ
 

 بوابة البحر األحمر  محطة شركة
 

 والصادرات التجارة لتنمیة السعودیة الشركة

٥٣% 
 

٢١٫٢% 
 

٧٦% 

 

 
 

 

  قطاع المیاه •

 
 شركة كنداسة لخدمات المیاه

 
 الشركة الدولیة لتوزیع المیاه

 
٦٠% 

 
٥٠% 

 
 

 

  قطاع الخدمات اللوجستیة والصناعیة •

 
 شركة تشغیل الخدمات المساندة

 
 شركة الجبر تالكي

 

 شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة

 
٩٧% 

 
٣٣٫٣% 

 
٤٥% 

 
 

 
 

 
 

  



  

 ١٢  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 الشركات التابعة
 

 فيالتأثیر  علىمن خالل قدرة سیسكو أو  % ،٥٠من بنسبة أكثر  غیر مباشرةحصة مباشرة أو  التي تمتلك فیھا سیسكوالشركات ھي تلك  تابعةالشركات ال
 .، ویتم توحید قوائمھا المالیة من ضمن قوائم سیسكو إدارة الشركة

 

 محل الدولة
 التأسیس

 اسم الشركة ونشاطھا المال رأس الملكیة نسبة الرئیسي مقرھا

 %٥٣ جدة السعودیة
ملیون  ٣٣٣

 ریـال

 شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ
 

نشاء وتشغیل وصیانة محطات الحاویات ومناولتھا وتفریغھا ر وإتطوی
وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحریة المساندة الالزمة وتزوید 
السفن بالماء والطاقة ومعالجة میاه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم 

 واإلستثمار في جمیع األنشطة السابقة

 %٢١٫٢ جدة السعودیة
ملیون  ٥٥٥

 ریـال

 بوابة البحر األحمر  محطة شركة
 

تطویر وانشاء وتشغیل وصیانة محطات الحاویات ومناولتھا وتفریغھا 
وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحریة المساندة الالزمة وتزوید 
السفن بالماء والطاقة ومعالجة میاه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم 

 واإلستثمار في جمیع األنشطة السابقة

 %٧٦ جدة السعودیة
ملیون  ١٤٠

 ریـال

 الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات
 

تخزین السیارات الواردة للمملكة والسیارات التي یتم إعادة تصدیرھا 
وتوفیر ساحات لتخزین الحاویات وعملیات المناولة والفحص الجمركي 

یف والتعبئة وإعادة التغلت وتوفیر المستودعا وإعادة التصدیروالتصدیر 
والتجمیع للبضائع في الساحات المفتوحة أو المستودعات المغلقة وتجزئتھا 

 ونقلھا ومناولتھا

 %٦٠ جدة السعودیة
ملیون  ٧٧٫٣

 ریـال

 شركة كنداسة لخدمات المیاه

 
میاه الفي بناء وتشغیل محطات تحلیة بشكل رئیسي یتمثل نشاط الشركة 

 ندسیة فیما یتعلق بمشاریع المیاهوتقدیم الخدمات الفنیة والھ المالحة

 %٩٧ جدة السعودیة
 ملیون ١٥
 ریـال 

 شركة تشغیل الخدمات المساندة
 

تشغیل مشاریع الخدمات في المدن الصناعیة بكل من جدة والریاض 
والمتمثلة في محطات الوقود وصیانة السیارات والخدمات اللوجستیة 

ه وتجارة األجھزة والمعدات والخدمات المساندة للموانئ وخدمات نقل المیا
 .واآلالت الصناعیة وقطع الغیار

  



  

 ١٣  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

  الشركات الزمیلة
، وال یتم توحید  أو أقل وتقوم سیسكو بإدارتھا باإلشتراك مع شركائھا اآلخرین %٥٠ات التي تمتلك فیھا سیسكو حصة الشركات الزمیلة ھي تلك الشرك

  .اإلیرادات األخرى تحت بند جھا المالیةالیة في قوائم سیسكو ویتم إدراج نتائقوائمھا الم
الدولة محل 
 التأسیس

 اسم الشركة ونشاطھا رأس المال نسبة الملكیة مقرھا الرئیسي

 %٥٠ جدة السعودیة
ملیون  ١٤٦

 ریـال

 الشركة الدولیة لتوزیع المیاه
 

اه والمجاري والري والصرف مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المی
واألعمال المیكانیكیة ومحطات  یاه وتصریف السیولشبكات الموالصحي 

تقنیة المیاه والمجاري ومحطات الضخ وصیانة وتشغیل مرافق المیاه 
 والمجاري وتشغیل شبكات المیاه بأنواعھا

 %٣٣٫٣٣ الجبیل السعودیة
 ملیون  ٢١

 ریـال

 شركة الجبر تالكي
 

خدمات تنفیذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغیل وصیانة المستودعات وال
 للمواد الصلبة والسائلة  اللوجستیة لقطاع البتروكیماویات

 %٤٥ الجبیل السعودیة
 ملیون  ٥

 الـری

 الفنیة للخدمات السعودیة ستورك شركة
 

صیانة وتشغیل محطات الكھرباء ومعامل النفط والغاز وتحلیة المیاه 
المیكانیكیة  والمصانع البتروكیمیائیة ومعایرة اآلالت الدقیقة وتقدیم الخدمات

 والكھربائیة المتعلقة بھا 

 

 
 :استثمارات أخرى

 
% من رأس مال شركة جروث جایت كوربوریشن ١٬١٧ملیون لایر) والذي یمثل نسبة  ٩٬٤ملیون دوالر ( ٢٬٥تستثمر شركة  سیسكو ماقیمتھ 

 .ملیون دوالرأمریكي ٢١٣٬٣حرین) والبالغ (الب
 

 
 
 
 

  



  

 ١٤  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :انئشركة البحر األحمر لتطویر المو
 

 

 عامأنشئت  م٢٠٠٩

 نوع الشركة شركة مساھمة مقفلة

 المكتب الرئیسي السعودیة ه ،جد

تطویر وإدارة وتشغیل محطات 
 الحاویات

 نشاط الشركة

 رأس المال ملیون لایر ٣٣٣٬١٢٥

لایر  ١٠سھم بقیمة  ٣٣٬٣١٢٬٥٠٠
 ١٧٬٦٥٥٬٦٢٥للسھم وحصة سیسكو  

 سھم
 عدد األسھم

 :سیسكو التأثیر على أعمال

لیس لھا تأثیر مباشر على نتائج األعمال حیث أن نشاطھا الحالي یتمثل 
 .في شركة محطة بوابة البحر األحمرفي اإلستثمار 

 

 
 

  :شركة محطة بوابة البحر األحمر
 

 

 عام أنشئت م٢٠٠٧

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 المكتب الرئیسي السعودیة ه ،جد

یل محطات تطویر وإدارة وتشغ
 الحاویات

 نشاط الشركة

 رأس المال ملیون لایر ٥٥٥٬٢٠٧

 عدد األسھم ١٬٠٠٠سھم بقیمة  ٥٥٥٬٢٠٧

 :التأثیر على أعمال سیسكو

 إیرادات %٦٣٬٤

 ممتلكات %٦٨٬١
 

٥٣%

٢٠%

١٠%
١%

١٦%

المساھمین

سیسكو سیتي آیالند تصدیر

زینل  للصناعات زینل للصیانة

٢١%

٦٠%

٨%

٧%

٤%

المساھمین

سیسكو
شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ
سیتي آیالند
زینل  للصناعات
تصدیر

 

 



  

 ١٥  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 

 :األعمال تحلیل
 

في رفع القدرة الشركة  ساھمتخالل ھذه السنوات  وفي ، م٢٠١٤عام نھایة مع أكملت شركة محطة بوابة البحر األحمر عامھا الخامس من التشغیل 
بعد المؤسسة العامة للموانئ كذلك والعالمیین المحلیین ومن قبل عمالئھا حیث تم اإلشادة بھا  ، لمیناء جدة االسالمي بشكل ملموس التشغیلیةو ستیعابیةاإل

 العالمیة. اسیةالقی المعاییر أعلى إلىوصوالً  األداءو نتاجیةاإل الملحوظة في التطورات
 

التي ظھر أثرھا منذ عام  م٢٠١٤عام ل سواقاأل وعلى الرغم من البدایة البطیئة في
ي إجمالاإلنتاجیة في و في األداء ستطاعت تحقیق مستوى عالٍ ، إال أن المحطة إ م٢٠١٣

عام في منذ بدایة التشغیل حاویة قیاسیة ملیون  ٥تجاوز  مناولة عدد الحاویات والذي
ملیون حاویة  ١٬٣٧مقارنة بـ ملیون حاویة  ١٫٣٩م تم مناولة ٢٠١٤وفي عام  ، م٢٠٠٩

ً بأن نسبة الحاویات المستوردة والمصدرة بلغت  ، م٢٠١٣ خالل العام  %٦١علما
% ٣٩أما أعمال المسافنة فقد بلغت نسبة  ، من إجمالي الحاویات م)٢٠١٣% عام ٥٦(

 . )م٢٠١٣% عام ٤٤( من إجمالي الحاویات
 
كبار دى المفضلة ل الوجھة البحر األحمربوابة م  أصبحت شركة محطة ٢٠١٤عام في و 

اقات في لقدرتھا على حل اإلختن عمالئھا معظمبشھادة وذلك المستوردین في المملكة 
لیات التشغیلیة باستخدام التحكم في نظم العم من خالل سلسلة التورید الخاصة بھم

األمر الذي مكن ، ) و نظم إداریة أخرى ٦ا جمسیمثل ( متطورة داریة عالمیةنظریات إ
 . التخزینالنقل وتكلفة المناولة وخفض من  عمالء الشركةبار ك
 
على في الشركة الخدمات اللوجستیة  إدارة حصلت تعزیزاً لھذا األداء المتمیز فقدو

 عام خالل ٢٠٠٤: ١٠٠٠٢ و ٢٠٠٨: ٩٠٠١(المنظمة الدولیة للمعاییر)  آیزوشھادة 
 م.٢٠١٤

 
فقد تم التركیز  ،القصوى قتربت من الوصول إلى قدرتھا التشغیلیة إقد وبما أن المحطة 

وتطویر لیات التشغیلیة لزیادة اإلستفادة من الموارد المتاحة على تحسین وتنظیم العم
ستیعابیة وزیادة الطاقة اإلالسفن  تحسین وتنظیم حركة وقد ساعد ذلك في ، اإلنتاجیة

السفن العمالقة  وخاصةً  ، من السفنإلحتواء أكبر عدد ممكن البحري في الرصیف 
سفینة  ١١٠وقد تم خدمة عدد  ، الف حاویة وأكثر في میناء جدة اإلسالمي ١٣بسعة 

 عمالقة خالل العام.
 

 ینعامخالل الففي  ومعداتھا بشكل دوري ، ستثمار في منشآتھاكما تواصل الشركة اإل
مما عزز من  ساحات إضافیة ، ورافعاتقیلة ثستالم معدات إم تم ٢٠١٤م و ٢٠١٣

على المدى مع الموانئ االقلیمیة األخرى مقارنة  التنافسیةتحسین أداء المحطة وقدرتھا 
 الطویل.

 
 
 
 
 
 

  

انتاجیة الرافعات انتاجیة الرصیف

٣١

١٠٦٫٤

٣٩

١٢٠٫١

التحركات بالساعة

٢٠١٣

٢٠١٤

٠

٥٠٠

١٬٠٠٠

١٬٥٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

عدد الحاویات 
مالیین - االنتاجیة

المسافنة االستیراد التصدیر



  

 ١٦  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 

 :(تصدیر) والصادرات الشركة السعودیة لتنمیة التجارة
 

 

 عامأنشئت  م٢٠٠٧

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 مكتب الرئیسيال السعودیة ، جدة

تطویر وإدارة وتشغیل منطقة إعادة 
التصدیر  ومناولة الحاویات والمركبات 

 والبضائع
 نشاط الشركة

 رأس المال *ملیون لایر ١٤٠

لایر  ١٬٠٠٠قیمة السھم    ١٤٠٫٠٠٠
 سعودي

 عدد األسھم

 :التأثیر على أعمال سیسكو

 إیرادات %١٧٬٦

 ممتلكات %١١
 

  
نسب التملك األصلیة للشركاء وتم ملیون لایر وذلك بدون التأثیر على  ١٤٠ملیون لایر إلى  ١٩٠تم تخفیض رأس مال الشركة من  م٢٠١٤خالل عام  *
 .رجاع مبلغ التخفیض لكل شریك حسب نسبتھإ
 
 

 :تحلیل األعمال
 

مل مستودعات وساحات تخزین حسب أعلى المعاییر تش بتقنیة عالیة متكاملة لوجستیةمراكز توفیر مجال رائدة في التسعى شركة تصدیر بأن تكون 
 .اللوجستیةھذا النوع الممیز من المرافق موفري في طلیعة أھداف الشركة للبقاء  والذي یعتبر من أھمالعالمیة 

 
للبضائع إعادة التصدیر  الخاصة بمنطقةالتفتیش الجمركي  تشغیل ساحة، كما تم  الرابعة قریة المستودعاتم تم التشغیل الكامل ل٢٠١٤ خالل العام 

 .وتسریع إجراءات الفسح والتسلیم المتفرقة وذلك لتعزیز خدمة العمالء
 

ً  %١٠٠حات المفتوحة اشغال للساإل نسبة بلغتشغال لكافة منشآتھا وقد اإلستیعاب واإل منمعدالت عالیة  إلىالشركة  وصلت شغال اإل نسبةو،  تقریبا
تخزین احات مستوفیر علماً بأن الشركة قامت ب ، سنوات السابقةمقارنة بالنسبیاً بشكل شمولي المعدالت عالیة  وتعتبر ھذه، % ٧٤تودعات لمسمنطقة ال
التي تشمل دوائر المراقبة المرئیة وشبكات وصفات القیاسیة العالمیة والتقنیات الرائدة اھا بأعلى المووالتي تم بناؤ ضافیة في منطقة المستودعاتإ

  .الحدیثة ونظم مكافحة الحرائق المعلومات المتطورة
 

تستمر في سعیھا للوصول إلى معدالت أعلى في التشغیل واإلیرادات وذلك و الخاصة بھا ،في جمیع مجاالت العملیات  متمیزاً لقد سجلت الشركة أداًء 
 .ة اإلسالميمنطقة میناء جد جستیة مشابھھ خارجخدمات لوومراكز عن طریق تطویر مناطق وذلك ،  تجاربھا الناجحة في السنوات السابقة باإلستفادة من

 

٪٧٦

٪٢٤

المساھمین

سیسكو زینل  للصناعات

 



  

 ١٧  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 
 

 استثمارات أخرى لشركة تصدیر:
 

 إس إیھ -فادوز زینمیت 
 

ولقد تم  ، من رأس المال %٢٥ة تنسبما والتي تمتلك تصدیر فیھا  ، (مسجلة في إمارة لیختنشتاین)تجارة المعادن زینمیت ھي شركة متخصصة في 
إستیراد وتخزین خالل ھذه اإلتفاقیة بتصدیر من  شركة حیث ستتمكن یل شركة تصدیر لدى بورصة لندن للمعادن ،سجبین الشركتین بھدف ت اإلتفاق

 تداولھا في بورصة لندن للمعادن.  التي یتمیر المعادن وإعادة تصد
  

بالوحدة -حاویات  عدد المركبات طن متري -البضائع العامة 
٢٠١٣ ٢٠٬٤٧٧ ٢٩٬٠٨٩ ١١٢٬٩٢١

٢٠١٤ ٢١٬٧٤٩ ٣٣٬٢٩٩ ١٢٤٬٠٧٦



  

 ١٨  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :)ة كنداسة لخدمات المیاه (كنداسةشرك
 

 

 أنشئت في م٢٠٠٠

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 المكتب الرئیسي السعودیة ، جدة

بناء وتشغیل محطات تحلیة المیاه 
 وتوزیع المیاه

 نشاط الشركة

 رأس المال ملیون ریـال ٧٧٬٣ 

لایر  ١٬٠٠٠ قیمة السھم   ٧٧٫٣٠٠
 سعودي

 عدد األسھم

 :التأثیر على أعمال سیسكو

 إیرادات %١٥٬٨

 ممتلكات %١٠٬٧
 

  
  

 
 :تحلیل األعمال

 
والتي عن طریق تحلیھ میاه البحر  المیاه الصالحة للشرب بالمملكة العربیة السعودیة تستثمر في انتاجالتي القطاع الخاص  اتل شركائأومن  كنداسةتعتبر 
في ھذا  دالرغم من دخول العدید من المنافسین الجدبو . الرئیسیة توصیلھا للمنطقة الصناعیة بمدینة جدة وكذلك بعض المجمعات التجاریة والسكنیةیتم 

الصناعیین المیاه المزودة للعمالء  اجمالي٪ من ٥٠ أكثر منالسوقیة والتي بلغت حصتھا المحافظة على بتبقى شركة كنداسة رائدة في ھذا المجال  القطاع
 .هفي جد

 
ً  ٣م ٤٨٫٠٠٠ه من الطاقة االنتاجیة للمیاكنداسة حیث زادت شركة إزدھاراً ملحوظاً ل م ٢٠١٤وقد شھد عام  وقامت الشركة  یومیاً.  ٣م ٦٥٫٠٠٠إلى  یومیا

لى مستویات بتطویر أنظمة تشغیل أنابیب ضخ میاه وتحویلھا من التشغیل الیدوي إلى التشغیل االتوماتیكي للتحكم في ضغط المیاه بشكل أفضل والوصول إ
وذلك لتحسین اإلمدادات وتقلیل خسائر في المحطة  كم ٢طول مم و ٨٠٠كما قامت الشركة بتركیب خط أنابیب جدید  بقطر   اإلنتاج.استقرار أعلى في 

 النقل.
 

 العام بدأ تشغیلھا في الربع الثالث منقد یومیاً و ٣م ٤٫٠٠٠جدیدة بسعة  تعبئةناء محطة ، فقد قامت ببالخمرة جنوب جدة في منطقة  الشركة عمالء ولخدمة
 م.٢٠١٤

 
ً على كمیات اإلنتاج ،مناسبة ذات تكلفة والتي تعتبر اضح العكسي التن في محطاتھا لتحلیة المیاه تقنیةتستخدم كنداسة   تستھلك معدالت مناسبةو عطفا
 مزدوجة ذات تقنیةللمیاه المالحة من خالل مرشحات  ةمعالجة مبدئی ةمنظأ قامت بتركیبكنداسة شركة ن فإ ذلك إلى افةً إض على البیئة. اً للطاقة وأقل تأثیر

 .ال تتأثر بالتغیرات الموسمیة لنوعیة میاه البحرمن تصفیة المیاه الداخلة للمحطة بحیث إلضافة مرحلة متقدمة  عالیة

٦٠%

٣٠%

١٠%

المساھمین

سیسكو شركة محمد عبداللطیف جمیل األخوان بشناق

 



  

 ١٩  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 

الذي حدث حریق الوصول إلى طاقتھا اإلنتاجیة القیاسیة بعد التوقف المؤقت في العام السابق جراء المن التابعة لشركة كنداسة ولقد تمكنت محطة التحلیة 
كما تنتج   .م٢٠١٣% عن عام ٧٣أي بنسبة زیادة ،  ٣مملیون  ١٧بأكثر من  م٢٠١٤یات المباعة خالل الي الكموبلغ إجم  بمصنع السكر المجاور.

 ).SASOالمواصفات والمقاییس السعودیة  ( وھیئة) WHOكنداسة میاه محاله بجودة عالیة تتجاوز المعاییر التي وضعتھا منظمة الصحة العالمیة (
 
 

 :أخرى إستثمارات
 

ً في ٣م ١٫٠٠٠ى محطة صغیرة لتحلیة المیاه بطاقة إنتاجیة تصل إل % في٦٠ة نسبة تمتلك كنداس وبالرغم من   یمن.ة الیالحدیدة بجمھور مدینة یومیا
  .فقط % من طاقتھا٣٠ة تنسبما بإنتاج الت معد في المحطة حیث حققتالعمل مازال مستمراً إال أن  الغیر مستقر ،الوضع السیاسي 

 
 .المأمولة إلى مستوى التوقعات يقتحیث أن المشروع لم یر بحر كنداسةشركة بتصفیة أصول ت الشركة كما قام

 
لتحلیة المیاه  الخطوط السعودیة محطةعقد تشغیل ) والتي تدیر WESCO(السعودیة  % في شركة خدمات المیاه والبیئة٤٩نسبة أیضاً تمتلك كنداسة  و

 وتحقق النتائج المتوقعة. اإلنتاجیةتعمل بكامل طاقتھا ي ھوفي الیوم الواحد  ٣م ١٢٫٠٠٠بطاقة تصل إلى 
 
 
 

  

١١٫٧ ١١٫٨
٩٫٩

١٧٫٢

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

انتاجیة المیاه

)متر مكعب -مالیین (



  

 ٢٠  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 (توزیع): الشركة الدولیة لتوزیع المیاه المحدودة
 

 

 عامأنشئت  م٢٠٠٦

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 المكتب الرئیسي السعودیة ، جدة

عالجة للشرب وم ةتوزیع المیاه الصالح
تدویر  میاه الصرف الصحي واستخدام

 إعادة المیاه للري
 نشاط الشركة

 رأس المال *ملیون لایر ١٤٦ 

لایر  ١٬٠٠٠ قیمة السھم   ١٤٦٬٠٠٠
 سعودي

 عدد األسھم

 :التأثیر على أعمال سیسكو

حیث أن نتائج اعمال شركة توزیع ال تدمج ضمن نتائج ، ال یوجد 
سیسكو الموحدة ، فانھ یتم فقط إدارج نصیب سیسكو من صافي نتائج 

 عمالاأل

 الشركة إیرادات ملیون ریـال ١٧٩٬٩

 الشركة ممتلكات ملیون ریـال ٢٦١٬٧
 

  
 .ملیون لایر عن طریق رسملة قروض الشركاء بنفس نسب التملك ١٤٦إلى  لایر  ملیون ١٠١تم زیادة رأس مال الشركة من  *
 
 

 تحلیل األعمال:
 

 جدةالصناعیة بینة دفي توفیر المیاه الصالحة للشرب للمشركة توزیع  تعمل
إمتیاز من ھیئة المدن الصناعیة  بعد حصولھا علىالریاض والقصیم و

ً  عقد اإلمتیاز شملوی . )مدن(السعودیة  معالجة إنشاء وتطویر محطات أیضا
وقد   .)١( والقصیم )٢( الریاضالمدن الصناعیة بالصرف الصحي في میاه 
جدة  المیاه في كالً منتمدید شبكات توزیع  اإلنتھاء منم ٢٠١٤ عامشھد 

بلغت أطوال . وقد في القصیم من االعمال% ٩٠وإنجاز نسبة والریاض 
تم و كم ٢٠٠ حواليمدینتي جدة والریاض من  في كالً شبكات أنابیب المیاه 

ً  ٢٥٠لتخدم حوالي  منشأة  ٢٬٠٠٠خدمة أكثر من  وتعتبر   .الف شخص یومیا
القصیم من أفضل محطة معالجة میاه الصرف الصحي في الریاض و

 على استخدام لقدرتھاالھندسي الفني ومن حیث التصمیم في المنطقة المحطات 
والتي تنتج میاه خارجة بمواصفات مناسبة بیئیاً  المعالجة الثالثیة تقنیة

 ألغراض صناعیة متعددة. 
  

٥٠%

٥٠%

المساھمین

سیسكو )احدى شركات امیانتیت(امیواتر 

 

 -

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

....متر مكعبمتر مكعبمتر مكعبمتر مكعب    ----ماليين ماليين ماليين ماليين 
المیاه الصالحة للشرب  میاه الصرف الصحي المعالجة



  

 ٢١  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :)شركة تشغیل الخدمات المساندة (إسناد
 

 

 عامأنشئت   م٢٠٠٤

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 المكتب الرئیسي السعودیة جده ،

خدمات المساندة الصناعیة بما في ذلك 
الخدمات اللوجستیة والنقل للمواد 

إدارة محطات الحاویات و مناولةو
 الوقود

 نشاط الشركة

 رأس المال ملیون ریـال ١٥ 

لایر  ١٫٠٠٠ قیمة السھم   ١٥٫٠٠٠
 سعودي

 عدد األسھم

 :سكوالتأثیر على أعمال سی

 إیرادات %٣٫٢

 ممتلكات %٠٫٩
 

 

 
  

 
 :تحلیل األعمال

 
  بھا وتطویر منتجات وخدمات جدیدة.الخدمات الحالیة المرتبطة  كیز على الخدمات اللوجستیة وتعزیزأعمالھا من خالل زیادة التر تطویرتواصل إسناد  

 .المملكةفي  البضائع دمات توزیعرائدة في مجال الخدمات اللوجستیة وخأن تكون إلى الشركة تھدف كما 
 

نشاطھا في الشركة بمضاعفة  إدارةفقد قامت ، م ٢٠١٥الریاض في الربع األخیر من عام بوقود المحطة  جارإیعقد وحیث انھ من المتوقع أن تنتھي فترة 
َ جدة اإلسالمي وخارجھ ،  میناءالبضائع داخل نقل و مجال الخدمات اللوجستیة  نقلعملیات و داخل المدن تقدیم خدمات لوجستیةب كما تقوم الشركة أیضا

 .معدات النقل على المدى القصیر والطویلوتأجیر  الحاویات
 

َ بدراسة عدة مشاریع مستقبلیة  انتھاء عقد محطة الوقود  في سعیھا لتطویر أعمالھا وتعویض ما ستفقده من إیرادات جراءوذلك تقوم الشركة حالیا
اء استراتیجین لتزویدھم ات تطویر وانشاء مراكز خدمات لوجستیة في المنطقة الصناعیة وكذلك التنسیق المباشر مع شرك، تشمل ھذه الدراسبالریاض

 بالخدمات اللوجستیة المتخصصة التي تقوم بھا الشركة.
 
 

  

٩٧%

٣% المساھمین

سیسكو تصدیر

 



  

 ٢٢  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :(س أ تالكي) شركة الجبر تالكي
 

 

 عامأنشئت  م٢٠٠٤

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 المكتب الرئیسي ودیةالسعل ، الجبی

ومناولة  وتخزین التعبئة وتغلیف
وتوزیع المواد والمنتجات 

 البتروكیماویة والمواد الخطرة
 نشاط الشركة

 رأس المال ملیون ریـال ٢١ 

لایر  ١٫٠٠٠ قیمة السھم  ٢١٫٠٠٠ 
 سعودي

 عدد األسھم

 :التأثیر على أعمال سیسكو

بر تالكي ال تدمج ضمن حیث أن نتائج اعمال شركة الج، ال یوجد 
نتائج سیسكو الموحدة ، فانھ یتم فقط إدارج نصیب سیسكو من صافي 

 نتائج األعمال.

 الشركة إیرادات ملیون ریـال ١٣٣٫٤ 

 الشركة ممتلكات ملیون ریـال ٨٧٫٦ 
 

  
 

 تحلیل األعمال:
 

 لتصنیع المواد والتورید ودیة وھي متخصصة بشكل عام في إدارة سلسلة االنتاجركات الرائدة في مجالھا في المملكة العربیة السعالشمن تالكي  س أ تعتبر
الشركة السعودیة للصناعات األساسیة  فيإدارة المرافق اللوجستیة قامت  ٢٠١٣وفي أواخرعام  . ائیة سواءاً الصلبة أو السائلةیوالكیم یةئالبتروكیما
، سنوات  ٥على شركة س أ تالكي لمدة  في میناء الجبیل التجاري )سابك(شركة لشحن الخاصة بمحطة الحاویات وا بترسیة عقد تشغیل وصیانة(سابك) 

العام ، مما ساھم في رفع كفاءة نجاح خالل الب الفعلیة والتي تكللت التشغیل اتعملیم استلمت شركة س أ تالكي الموقع وبدأت ب٢٠١٤منذ بدایة عام و
 یرادات الشركة وحققت معدل مبیعات وأرباح قیاسیة مقارنة باألعوام المنصرمة.التصدیر في المنطقة ، والذي انعكس على إ

 
حجم التعامل قبل  مرة أكثر من ٢٫٥ ، وھو ما یقاربمن المواد البتركیمیائیة  ملیون طن متري خالل العام ٥٫٤تالكي بالتعامل بما مجموعھ س أ قامت 

 )صدارة(تخزین الحاویات من قبل شركة دارة عقداً إل مؤخراً  حیث وقعت مماثلة أخرىشاریع مسعیھا لتطویر في  الشركةوتستمر  ، ثالث سنوات فقط
 .في مدینة الجبیل الصناعیة للمنتجات الكیمیائیة

 
العربیة السعودیة في المملكة  شركةإنشاء توقیع عقد تالكي بس أ قامت فقد ة السائلة ، یمن أجل زیادة قدرة الشركة االستیعابیة في تخزین المواد الكیمیائو

 العالمیة ISOالخزانات والصھاریج المطابقة لمواصفات  ونقل والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توفیرالھولندیة  )نیوبورت(شركة مع 
 .والمتخصصة في تخزین ونقل المواد الكیمیائیة السائلة

  

٣٣% 

٣٣%٣٣%

المساھمین

سیسكو الفرد تالكي )مجموعة الجبر(ازمیل 

 



  

 ٢٣  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :(إس تي إس) شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة
 

 

 نشئت عامأ م٢٠١٤

 نوع الشركة ذات مسؤولیة محدودة

 المكتب الرئیسي السعودیة ، الجبیل

صیانة وتشغیل المحطات الصناعیة بما 
في ذلك محطات تولید الطاقة 
وتوفیر  والبتروكیماویات وتحلیة المیاه،

الخدمات الكھربائیة والمیكانیكیة ذات 
 الصلة

 نشاط الشركة

 رأس المال ملیون ریـال ٥ 

لایر  ١٫٠٠٠قیمة السھم  ٥٫٠٠٠ 
 سعودي

 عدد األسھم

 :التأثیر على أعمال سیسكو

حیث أن نتائج اعمال شركة ستورك ال تدمج ضمن نتائج ، ال یوجد 
سیسكو الموحدة ، فانھ یتم فقط إدارج نصیب سیسكو من صافي نتائج 

 األعمال

 الشركة إیرادات ملیون ریـال ١٫٣ 

 الشركة ممتلكات ملیون ریـال ١٢٫٧ 
 

 
 

 
 تحلیل األعمال:

 
التسجیل إنھاء كافة إجراءات قامت الشركة ب ،مع شركة ستورك الھولندیة والمتخصصة في ھذا المجال م ٢٠١٢بعد التوقیع على عقد الشراكة  في عام 

عملت بعد و  ظامیة المطلوبة لمزاولة نشاطھا.وكذلك الحصول على التصاریح النم ٢٠١٤ بدایة عامفي  ة والنظامیة في المملكة العربیة السعودیةرسمیال
في مدینة الجبیل الصناعیة وزودتھا بأحدث المعدات واألجھزة الفنیة المتخصصة في مجال صیانة المنشئات البتروكیمیائیة تجھیز ورشة العمل ذلك على 

 ٢م ٢٫٧٠٠ منھا على تشمل ٢م ٥٫٠٠٠ اجمالیة قدرھا مساحة على التي تقع ةوتم تجھیز الورش. ومنشئات النفط والغاز والطاقة ومحطات تحلیة المیاه
ً منطقة مغطاة  الصمامات  إصالحوالغالیات و مضخاتلللتوربینات البخاریة والغازیة وا الدوریةالصیانة خدمات  قدیمت بإمكانھاوالتي ، ومحكمة بیئیا

السعودیة خدمات  ستورك شركة ، توفر باإلضافة إلى ذلك . والتروسخدمات إصالح المعدات توفیر كذلك ، والصناعیة تصنیع الشدادات والمشابك و
 .فحص والقیاس للمعدات المذكورةال عملیاتمتنوعة ووفنیة  ھندسیة

 
م بدأت الشركة في التشغیل الفعلي للورشة وحصلت على عدة عقود مبدئیة في مجالھا ، وتسعى حالیاً على تطویر إدارة التسویق ٢٠١٤ومع نھایة عام 

 مبیعات للحصول على عقود صیانة وتشغیل إضافیة ، كما تسعى إلى توظیف وتدریب الكادر الفني المطلوب لتنفیذ أعمالھا.  وال

 
  

٤٥% 

٥٥%

المساھمین

سیسكو شركة ستورك للخدمات الفنیة القابضة 

  



  

 ٢٤  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 البشریة المواردتنمیة 
 
لیس من داخل ، بالمواھب الوطنیة والعالمیة  حتفاظ جذب وتوظیف واالفي المقام األول على قدرتھا المتمیزة وسعیھا الدؤوب على نجاح سیسكو  نعكسی

والتمیز بیئة عمل احترافیة ومھنیة تتسم بكامل الشفافیة القدرة على خلق لدى مجموعة شركات سیسكو . فالمملكة وحسب ولكن على مستوى المنطقة ككل
، مما جعلھا من الشركات  ةالمجموعشركات التنظیم اإلداري في كل شركة من  على كافة أصعدة ومستویات والمشاركة الفعالة في صنع القرارفي األداء 

الذي یسعى لھ كل موظف.  كما تھتم مجموعة والتي یسعى الموظفین على العمل بھا حیث توفر لھم الرضا الوظیفي الذي یحقق لھم طموحھم المھني 
موظفیھا ورفع مستوى الكفاءة شركات سیسكو بعامل التطویر والتدریب الوظیفي على كافة المستویات والذي یشمل التدریب الفني واإلداري لترقى ب

 وخلق بیئة تنافسیة شریفة داخل أروقة الشركة.والوالء 
 

، یة والتنفیذیة كما تقوم سیسكو بالتنسیق مع جمیع شركاتھا على تطویر كفاءة الموظفین السعودیین واستقطابھم من مستویات شتى ، بالذات الكفاءات اإلدار
بین الشركات لالستفادة من ھذه الكوادر المتمیزة ، لخلق أھداف وظیفیة الموظفین تدویرالمتمیزة وطرح إمكانیة رامج انتقاء للكفاءات وتعمل على خلق ب

متى ما عملوا على المشاركة الفعالة واإلیجابیة في تحقیق أھداف  لإلیفاء بطموحھم وتوقعاتھم واقعیة بأن ھناك فرصة محتملة ونیوقن ینجعل الموظفت
 .ةالمنظمة االستراتیجی

 
، كما یبدو جلیاً على الكادر اإلداري في شركات  ة للمجموعةیعتبر الحجر األساس لفلسفة الموارد البشریاإلداریة والتشغیلیة  ائفالوظوسعودة  إن توطین

 یضاً.ى الفني أري وحسب ولكن على المستومستوى اإلداالالمجموعة ، حیث یشغل السعودیین العدید من الوظائف التنفیذیة في الشركة لیس على 
 

مة ال یقتصر تمیز سیسكو في الجانب المتعلق بالموارد البشریة وحسب ، ولكن حتى على صعید توفیر بیئة عمل تتسم بأعلى معاییر األمن والسال
مل ذلك إلزام كبار المتعاقدین سواءاً المكتبیة أو الفنیة والتشغیلیة. ویش المجموعة شركاتالمتھم في جمیع منشئات الشركة وواالھتمام بصحة الموظفین وس

 والمشغلین والموردین الذین یتعاملون مع شركاتنا بنفس المعاییر العالیة من برامج األمن والسالمة والنزاھة المھنیة.
 
 

 :أداء الموارد البشریة
 

، كما یبدو في  ین في جمیع مستویات قوة العملوظفالكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الم تطویریف وبإنشاء آلیة مؤسسیة مستدامة لتوظ مةملتزإن الشركة 
 التالي: االیضاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رك أھمیة تطویر وألننا ندلدى الكوادر المتمیزة ،  ا ھو أن نكون وجھة العمل المفضلةألن ھدفن
 ناولقد أطلقإداریة متنوعة وقائمة على المھارات.  ةبرامج تدریبی تطبیقالمواھب فإننا قمنا ب

عملیات والذي یھدف إلى تدریب الخریجین السعودیین الموھوبین في مجال  )أدمیرال(برنامج 
وإعدادھم لتولي مناصب إداریة  التابع لشركة محطة بوابة البحر األحمر محطة الحاویات

م وفي حال تم االنتھاء من التطبیق الشامل لھذا البرنامج ونجاحھ ، فسنقو  .قیادیة في المستقبلو
 . واالستفادة من الخبرات المكتسبة في باقي شركات المجموعة سة إمكانیة تطبیقھبإذن هللا درا

  
  

 لتزاما

 الموظف

 تطویر

 الموھبة

 األداء

 التنوع    والمكافآت

 فلسفتنا    والشمولیة

 الموارد البشریةفي 



  

 ٢٥  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 موظفي مجموعة الشركة
 

 عدد الموظفین

 شركةاسم ال م٢٠١٤ م٢٠١٣

 (المركز الرئیسي) الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة ٣٣ ٣٠

 بوابة البحر األحمر محطة شركة  ١٠٣١ ١٠٢٥

 والصادرات التجارة لتنمیة السعودیة الشركة ٩٦ ٦٨

 شركة كنداسة لخدمات المیاه ١٢٦ ١٢٦

 شركة تشغیل الخدمات المساندة ٩٢ ٨٦

 الشركة الدولیة لتوزیع المیاه  ١٤٢ ١٣٨

 شركة الجبر تالكي ٨٧٧ ٦٥٤

 شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة ٤ -

 المجموع ٢٤٠١ ٢١٢٧

 
 
 
 

 
 

 الخاص بوزارة العمل "نطاقات"یما یتعلق ببرنامج فحالة سیسكو وشركات المجموعة 
 

 
 
 بوابة البحر األحمر محطة شركة  -
  (تصدیر) الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات -
 (كنداسة) شركة كنداسة لخدمات المیاه -
 (توزیع)الشركة الدولیة لتوزیع المیاه  -
 

 
 
  (سیسكو) الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة -
 (إسناد) شركة تشغیل الخدمات المساندة -
 (س أ تالكي) شركة الجبر تالكي -
 (إس تي إس) شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة -
 

 
 
 
 
 

 يبالتین أخضر



  

 ٢٦  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المالي تحلیلال



  

 ٢٧  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 مالیةالمؤشرات ال

  

 

 

 -

 ٢٫٠

 ٤٫٠

 ٦٫٠

 ٨٫٠

 ١٠٫٠

 ١٢٫٠

 -

 ١٠٫٠

 ٢٠٫٠

 ٣٠٫٠

 ٤٠٫٠

 ٥٠٫٠

 ٦٠٫٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

الھامش والعائدالھامشالعائد

ھامش الربح اإلجمالي 

ھامش األرباح قبل الفوائد والضرائب  
واالستھالك، واإلطفاء إلى المبیعات 

ھامش الربح التشغیلي  

ھامش صافي الدخل

العائد على االصول

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

مالیین -لایر سعودي 

Thousands

تحلیل قائمة الدخل

تكلفة المبیعات واالعمال

مصاریف عمومیة و إداریة 

مصاریف بیع و توزیع

مصاریف تمویلیة

مصاریف أخرى والدخل العائد لحقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

الزكاة

٠٫٠٪

١٫٠٪

٢٫٠٪

٣٫٠٪

٤٫٠٪

٥٫٠٪

٦٫٠٪

٧٫٠٪

٨٫٠٪

٢٬٢٠٠

٢٬٢٢٠

٢٬٢٤٠

٢٬٢٦٠

٢٬٢٨٠

٢٬٣٠٠

٢٬٣٢٠

٢٬٣٤٠

٢٬٣٦٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

مالیین -لایر سعودي 

رأس المال المستخدم

العائد على رأس المال المستخدم



  

 ٢٨  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 

 

 

٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

مالیین -لایر سعودي 

قطاع االعمال  -االیرادات 

المیناء

االیداع و اعادة التصدیر

تحلیة المیاه

الخدمات المساندة

-٤٠
-٢٠
٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
١٢٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

مالیین -لایر سعودي 
قطاع االعمال -صافي الدخل 

المركز الرئیسي

الخدمات المساندة

تحلیة المیاه

االیداع و اعادة التصدیر

المیناء

قائمة الدخل الموحدة

٠

٤٠

٨٠

١٢٠

١٦٠

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

ربع سنوي  -تحلیل قائمة الدخل مالیین -لایر سعودي 
صافي الدخل 

الزكاة

مصاریف أخرى والدخل العائد لحقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

مصاریف تمویلیة

مصاریف بیع و توزیع

مصاریف عمومیة و إداریة 

تكلفة المبیعات واالعمال



  

 ٢٩  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 قائمة المركز المالي

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  
١٤-١٣   

 نسبة التغیر
 ر.س. باآلالف ٢٠١٤

 الموجودات       

        

 الموجودات المتداولة:       

 نقد وما في حكمھ ٢٧٣٬٤٣٨ ٣١%  ٢٠٩٬٤١٨ ١٦٣٬٠٥١ ٢١٩٬٩٠٥ ٢٢٥٬٢٩٦

 ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى ١٠١٬٣٠٤ - ١%  ١٠٢٬٦٤٠ ٨٤٬٨٢١ ٦٥٬٨٣٢ ٦٦٬٠١٢

 مخزون ٢٧٬٤٩٦ ٤٥%  ١٨٬٩٥٩ ١٤٬٩١٢ ١١٬٠٧٥ ١٠٬١٨٢

٤٠٢٬٢٣٨ ٢٢%  ٣٣١٬٠١٧ ٢٦٢٬٧٨٤ ٢٩٦٬٨١٢ ٣٠١٬٤٩٠  

 الموجودات غیر المتداولة:       

 استثمارات  ١٠٧٬٧٦٦ ٢٢%  ٨٧٬٩٨٤ ٨٢٬٨٥٠ ٨٤٬٧٩٤ ٧٣٬٠٣٦

 ممتلكات، آالت ومعدات ٦٣٣٬٩٢٢ ٤%  ٦٠٦٬٧٥٦ ٥٦٢٬٣٩٧ ٥٠٣٬٨١٥ ٤٨٣٬٣٤٩

 االصول االخرى طویلة االجل ١٬٤٣٧٬٥٢٦ -٤%  ١٬٥٠١٬١١٤ ١٬٥٧٣٬٤٤٧ ١٬٦٤٦٬٩٤٠ ١٬٦٣٨٬١٧٧

٢٬١٧٩٬٢١٤ -١%  ٢٬١٩٥٬٨٥٤ ٢٬٢١٨٬٦٩٤ ٢٬٢٣٥٬٥٤٩ ٢٬١٩٤٬٥٦٢  

        

 إجمالي الموجودات  ٢٬٥٨١٬٤٥٢ ٢%  ٢٬٥٢٦٬٨٧١ ٢٬٤٨١٬٤٧٨ ٢٬٥٣٢٬٣٦١ ٢٬٤٩٦٬٠٥٢

        

 المطلوبات وحقوق الملكیة        

        

 المطلوبات المتداولة:       

 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى ١٣٣٬٥٢٧ ١٦%  ١١٤٬٩٧٣ ١٢١٬٢٥٢ ١٢٧٬٨٣٤ ٩٥٬٤١٩

١٠٢٬٥٦٧ ٨٩٬٨٧١ ١٥٥٬٣٠٥ ١٣١٬٨١١ 
 %١٠٩٬٧٩٥ ٧ 

الجزء المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت 
 بنكیة

٢٤٣٬٣٢١ ١٢%  ٢١٧٬٥٤٠ ٢١١٬١٢٣ ٢٨٣٬١٣٩ ٢٢٧٬٢٣٠  

 المطلوبات غیر المتداولة:       

١٬٠٣٨٬٥٥٧ ١٬٠٩٦٬٥٢٠ ١٬١٦٧٬٤٥٨ ١٬٢١٥٬٦٨٤ 
 

-٩%  ٩٤٦٬١٦٠ 
الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 

 وتسھیالت بنكیة

 مطلوبات أخرى طویلة األجل ٤٤٬١٦٧ ١٨%  ٣٧٬٣١٥ ٣٩٬٧٤٣ ٧٬٧٣٣ ٠٬٠٠٠

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ١٧٬٩٣٦ ٣٠%  ١٣٬٧٥٦ ١١٬٢٠٤ ٨٬٦٣٢ ٧٬١٨٤

٧-  ١٬٠٨٩٬٦٢٨ ١٬١٤٧٬٤٦٨ ١٬١٨٣٬٨٢٣ ١٬٢٢٢٬٨٦٨%  ١٬٠٠٨٬٢٦٣  

 حقوق الملكیة العائدة للمساھمین:         

 رأس المال ٦٨٠٬٠٠٠ -  ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠

 عالوة إصدار  ٣٦٬٤٠٩ -  ٣٦٬٤٠٩ ٣٦٬٤٠٩ ٣٦٬٤٠٩ ٣٦٬٤٠٩

 االحتیاطیات ٣٢٬٢٣٨ ٥٧%  ٢٠٬٥٢٧ ١٢٬١٢١ ٦٬٣٨٧ ٤٬٨٦٧

 ر قابلة للتوزیع احتیاطیات أخرى غی ٩٬٣٤٤ ١٬١٨٠%  ٠٬٧٣٠ ٣٬٤٥٠- ٤٬٦٥٣ ٤٬٦٥٣

 األرباح/(الخسائر) المتراكمة ١٥٥٬١٠٦ ٧٥%  ٨٨٬٧٤٠ ٤١٬١٠٦ ٨٬٦١٤ ٠٬٩٠٧-

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة  ٤١٦٬٧٧٠ ٦%  ٣٩٣٬٢٩٩ ٣٥٦٬٧٠١ ٣٢٩٬٣٣٦ ٣٢٠٬٩٣٢

١٬٣٢٩٬٨٦٧ ٩%  ١٬٢١٩٬٧٠٣ ١٬١٢٢٬٨٨٧ ١٬٠٦٥٬٣٩٩ ١٬٠٤٥٬٩٥٤  

        

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة  ٢٬٥٨١٬٤٥٢ ٢%  ٢,٥٢٦٬٨٧١ ٢٬٤٨١٬٤٧٨ ٢٬٥٣٢٬٣٦١ ٢٬٤٩٦٬٠٥٢



  

 ٣٠  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 )تحلیل أفقي( قائمة المركز المالي
 كأساس للمقارنة ویظھر التغیر في البنود األساسیة على مدى الخمسة سنوات السابقة  ٢٠١٠التحلیل األفقي أرقام العام یستخدم 

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  

 الموجودات     

      
 الموجودات المتداولة:     

 نقد وما في حكمھ ١٢١ ٩٣ ٧٢ ٩٨ ١٠٠

 ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى ١٥٣ ١٥٥ ١٢٨ ١٠٠ ١٠٠

 مخزون ٢٧٠ ١٨٦ ١٤٦ ١٠٩ ١٠٠

١٣٣ ١١٠ ٨٧ ٩٨ ١٠٠  

 الموجودات غیر المتداولة:     

 استثمارات  ١٤٨ ١٢٠ ١١٣ ١١٦ ١٠٠

 داتممتلكات، آالت ومع ١٣١ ١٢٦ ١١٦ ١٠٤ ١٠٠

 االصول االخرى طویلة االجل ٨٨ ٩٢ ٩٦ ١٠١ ١٠٠

٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٠  

      

 إجمالي الموجودات  ١٠٣ ١٠١ ٩٩ ١٠١ ١٠٠

      

 المطلوبات وحقوق الملكیة      

      

 المطلوبات المتداولة:     

 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى ١٤٠ ١٢٠ ١٢٧ ١٣٤ ١٠٠

 الجزء المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة ٨٣ ٧٨ ٦٨ ١١٨ ١٠٠

١٠٧ ٩٦ ٩٣ ١٢٥ ١٠٠  

 المطلوبات غیر المتداولة:     

 الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة ٧٨ ٨٥ ٩٠ ٩٦ ١٠٠

 مطلوبات أخرى طویلة األجل ٥٧١ ٤٨٣ ٥١٤ ١٠٠ -

 ة للموظفین مكافأة نھایة الخدم ٢٥٠ ١٩١ ١٥٦ ١٢٠ ١٠٠

٨٢ ٨٩ ٩٤ ٩٧ ١٠٠  

 حقوق الملكیة العائدة للمساھمین:       

 رأس المال ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

 عالوة إصدار  ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

 االحتیاطیات ٦٦١ ٤٢٢ ٢٤٩ ١٣١ ١٠٠

 احتیاطیات أخرى غیر قابلة للتوزیع  ٢٠١ ١٦ (٧٤) ١٠٠ ١٠٠

 لخسائر) المتراكمةاألرباح/(ا ١٬٨٠١ ١٬٠٣٠ ٤٧٧ ١٠٠ -

١٣٠ ١٢٣ ١١١ ١٠٣ ١٠٠ 
  

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة

١٢٧ ١١٧ ١٠٧ ١٠٢ ١٠٠  

      

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة  ١٠٣ ١٠١ ٩٩ ١٠١ ١٠٠



  

 ٣١  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 )عموديتحلیل ( قائمة المركز المالي
  لكل عامالبنود األساسیة مقارنة ب يالنسب التحلیل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ویظھر التغیریستخدم 

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  

 الموجودات     

      
 الموجودات المتداولة:     

 نقد وما في حكمھ ١٠٫٦ ٨٫٣ ٦٫٦ ٨٫٧ ٩٫٠

 ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى ٣٫٩ ٤٫١ ٣٫٤ ٢٫٦ ٢٫٦

 مخزون ١٫١ ٠٫٨ ٠٫٦ ٠٫٤ ٠٫٤

١٥٫٦ ١٣٫١ ١٠٫٦ ١١٫٧ ١٢٫١  

 الموجودات غیر المتداولة:     

 استثمارات  ٤٫٢ ٣٫٥ ٣٫٣ ٣٫٣ ٢٫٩

 ممتلكات، آالت ومعدات ٢٤٫٦ ٢٤٫٠ ٢٢٫٧ ١٩٫٩ ١٩٫٤

 االصول االخرى طویلة االجل ٥٥٫٧ ٥٩٫٤ ٦٣٫٤ ٦٥٫٠ ٦٥٫٦

٨٤٫٤ ٥٦٫٩ ٨٩٫٤ ٨٨٫٣ ٨٧٫٩  

      

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

      

 مطلوبات وحقوق الملكیة ال     

      

 المطلوبات المتداولة:     

 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى ٥٫٢ ٤٫٦ ٤٫٩ ٥٫٠ ٣٫٨

 الجزء المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة ٤٫٣ ٤٫١ ٣٫٦ ٦٫١ ٥٫٣

٩٫٤ ٨٫٦ ٨٫٥ ١١٫٢ ٩٫١  

 المطلوبات غیر المتداولة:     

 الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة ٣٦٫٧ ٤١٫١ ٤٤٫٢ ٤٦٫١ ٤٨٫٧

 مطلوبات أخرى طویلة األجل ١٫٧ ١٫٥ ١٫٦ ٠٫٣ -

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  ٠٫٧ ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٣ ٠٫٣

٣٩٫١ ٤٣٫١ ٤٦٫٢ ٤٦٫٧ ٤٩٫٠  

 حقوق الملكیة العائدة للمساھمین:       

 رأس المال ٢٦٫٣ ٢٦٫٩ ٢٧٫٤ ٢٦٫٩ ٢٧٫٢

 عالوة إصدار  ١٫٤ ١٫٤ ١٫٥ ١٫٤ ١٫٥

 االحتیاطیات ١٫٢ ٠٫٨ ٠٫٥ ٠٫٣ ٠٫٢

 احتیاطیات أخرى غیر قابلة للتوزیع  ٠٫٤ ٠٫٠ (٠٫١) ٠٫٢ ٠٫٢

 األرباح/(الخسائر) المتراكمة ٦٫٠ ٣٫٥ ١٫٧ ٠٫٣ -

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة  ١٦٫١ ١٥٫٦ ١٤٫٤ ١٣٫٠ ١٢٫٩

٥١٫٥ ٤٨٫٣ ٤٥٫٣ ٤٢٫١ ٤١٫٩  

      

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة  ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠



  

 ٣٢  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 لـــقائمة الدخ
 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
 ١٤-١٣   

 نسبة التغیر
 ر.س. باآلالف ٢٠١٤

        

 المبیعات وایرادات االعمال ٥٧٨٬٠٥٤ ١١%  ٥٢٠٬٠٢٤ ٤٧٣٬٤٤١ ٣٩٨٬٢٥٢ ٢٨١٬٨٤٣

 تكلفة المبیعات واالعمال )٢٩١٫٣٣٦( ١١%  (٢٦٠٬٤٠٠) (٢٥٧٬٦٦١) (٢٣٤٬٩١٧) (١٧٣٬٣٤٦)

 الربح االجمالي )٢٨٦٫٧١٨( ١٠%  ٢٥٩٬٦٢٤ ٢١٥٬٧٨١ ١٦٣٬٣٣٥ ١٠٨٬٤٩٧

        

 مصاریف عمومیة و إداریة  )١٤٫٣٠٥( ١٤%  (١٢٬٤٤٣) (١١٬٨٨٧) (١١٬٠٧٥) (٧٬٦٣٨)

(٦٥٬٧٤١) (٩٣٬٠٧٨) (٩٢٬٤٩٩) (١٠٤٬٤٧٨)  ٧%  و توزیع مصاریف بیع )١١٥٫١٥٤( 

 الربح التشغیلي ١٦٠٫٢٥٩ ١٢%  ١٤٢٬٧٠٣ ١١١٬٣٩٤ ٥٩٬١٨٢ ٣٥٬١١٨

        

(٢٨٬٤٨٩) (٢٩٬٨١٢) (٣٣٬٣٩٩) (٣٧٬٤٦٤)  -٣%  مصاریف تمویلیة )٣٦٫٥٣٢( 

(١٬٥٠٨) (٦١٦) (٨٬٠٧٢) (١٬٢٥٥) 
 

-٧٦%  (٣٠٥) 
صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات 

 الزمیلة
 إیرادات أخرى/(مصروفات)، بالصافي  ٧٬٩٤٥ ١٬٢٣٧%  ٥٩٤ ١٠٬٥٩٨ ١٬٩٩١ ٥٬٠٢٢

١٠٤٬٥٧٨ ٨٠٬٥٢١ ٣٠٬٧٤٦ ١٠٬١٤٣ 
 

%١٣١٫٣٦٧ ٢٥ 
صافي الدخل من العملیات المستمرة قبل الزكاة 

 وحقوق الملكیة غیر المسیطرة

        
 العملیات المتوقفة:       

- - (١٧٣) (١٬٤٨٦)  -٨٩%  ن العملیات المتوقفةصافي الخسارة للفترة/ للسنة م (١٦٩) 

١٠٣٬٠٩٣ ٨٠٬٣٤٨ ٣٠٬٧٤٦ ١٠٬١٤٣ 
 

%١٣١٬١٩٨ ٢٧ 
صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكیة غیر 

 المسیطرة

        

 الزكاة (٧٬٥٦٦) ١٧%  (٦٬٤٦٥) (٥٬٥٩٥) (٤٬٤١٠) (٢٬٠٩٩)

 صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة ١٢٣٬٦٣٢ ٢٨%  ٩٦٬٦٢٧ ٧٤٬٧٥٣ ٢٦٬٣٣٥ ٨٬٠٤٤

        

(٥٬٩١٧) (١٥٬٢٩٤) (٣٦٬٥٢٧) (٤٠٬٥٨٨)  ١٢%  الدخل العائد لحقوق الملكیة غیر المسیطرة (٤٥٬٥٥٥) 

        

 صافي الدخل  للسنة ٧٨٬٠٧٧ ٣٩%  ٥٦٬٠٤٠ ٣٨٬٢٢٦ ١١٬٠٤١ ٢٬١٢٧

 
 

 مالحظات:
 

 تم إعادة تصنیف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لھذا العام .١
 
 لكل شركة في الجزء الخاص بذلك التفصیل في قسم التحلیل المالي وت الجوھریة في اإلیرادات واألرباح تم شرحھا بالفروقا .٢

  



  

 ٣٣  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 )تحلیل أفقي(ل ــقائمة الدخ
    

 كأساس للمقارنة ویظھر التغیر في البنود األساسیة على مدى الخمسة سنوات السابقة ٢٠١٠التحلیل األفقي أرقام العام یستخدم 
 

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  

      

 المبیعات وایرادات االعمال  ٢٠٥  ١٨٥  ١٦٨  ١٤١  ١٠٠

 تكلفة المبیعات واالعمال  ١٦٨  ١٥٠  ١٤٩  ١٣٦  ١٠٠

 الربح االجمالي  ٢٦٤  ٢٣٩  ١٩٩  ١٥١  ١٠٠

      

 مصاریف عمومیة و إداریة  ١٨٧  ١٦٣  ١٥٦  ١٤٥  ١٠٠

 ف بیع و توزیعمصاری ١٧١  ١٥٩  ١٤١  ١٤٢  ١٠٠

 الربح التشغیلي ٤٥٦  ٤٠٦  ٣١٧  ١٦٩  ١٠٠

      

 مصاریف تمویلیة ١٢٨  ١٣٢  ١١٧  ١٠٥  ١٠٠

 صافي حصة الشركة في ارباح/خسائر الشركات الزمیلة ٢٠  ٨٣  ٥٣٥  ٤١  ١٠٠

 إیرادات أخرى/(مصروفات)، بالصافي  ١٥٨  ١٢  ٢١١  ٤٠  ١٠٠

١٫٢٩٥  ١٬٠٣١  ٧٩٤  ٣٠٣  ١٠٠ 
افي الدخل من العملیات المستمرة قبل الزكاة وحقوق ص

 الملكیة غیر المسیطرة

      
 العملیات المتوقفة:     

 صافي الخسارة للفترة/ للسنة من العملیات المتوقفة  ٩٨  ٨٥٩  ١٠٠  -  -

 صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة  ١٬٢٩٣  ١٬٠١٦  ٧٩٢  ٣٠٣  ١٠٠

      

 الزكاة  ٣٦٠  ٣٠٨  ٢٦٧  ٢١٠  ١٠٠

 صافي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرة  ١٬٥٣٧  ١٬٢٠١  ٩٢٩  ٣٢٧  ١٠٠

      

 الدخل العائد لحقوق الملكیة غیر المسیطرة  ٧٧٠  ٦٨٦  ٦١٧  ٢٥٨  ١٠٠

      

 صافي الدخل  للسنة ٣٬٦٧١  ٢٬٦٣٥  ١٬٧٩٧  ٥١٩  ١٠٠

 
  



  

 ٣٤  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 )عموديتحلیل (قائمة الدخل 
 

 قارنة بالبنود األساسیة لكل عام التحلیل العمودي اجمالي االیرادات كأساس للمقارنة ویظھر التغیر النسبي میستخدم 
 

٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  

      

 المبیعات وایرادات االعمال  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠

 مبیعات واالعمالتكلفة ال )٥٠٫٤( (٥٠٫١) (٥٤٫٤) (٥٩٫٠) (٦١٫٥)

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

      

 مصاریف عمومیة و إداریة  )٢٫٥( (٢٫٤) (٢٫٥) (٢٫٨) (٢٫٧)

 مصاریف بیع و توزیع )١٩٫٤( (٢٠٫١) (١٩٫٥) (٢٣٫٤) (٢٣٫٣)

 الربح التشغیلي ٢٧٫٧  ٢٧٫٤  ٢٣٫٥  ١٤٫٩  ١٢٫٥

      

 مصاریف تمویلیة )٦٫٣( (٧٫٢) (٧٫١) (٧٫٥) (١٠٫١)

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

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

٢٢٫٧  ٢٠٫١  ١٧٫٠  ٧٫٧  ٣٫٦ 
صافي الدخل من العملیات المستمرة قبل الزكاة وحقوق 

 الملكیة غیر المسیطرة

      
 العملیات المتوقفة:     

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

 صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكیة غیر المسیطرة  ٢٢٫٧  ١٩٫٨  ١٧٫٠  ٧٫٧  ٣٫٦

      

 الزكاة (١٫٣) (١٫٢) (١٫٢) (١٫١) (٠٫٧)

 افي الدخل قبل حقوق الملكیة غیر المسیطرةص  ٢١٫٤  ١٨٫٦  ١٥٫٨  ٦٫٦  ٢٫٩

      

 الدخل العائد لحقوق الملكیة غیر المسیطرة (٧٫٩) (٧٫٨) (٧٫٧) (٣٫٨) (٢٫١)

      

 ةصافي الدخل  للسن  ١٣٫٥  ١٠٫٨  ٨٫١  ٢٫٨  ٠٫٨

 
  



  

 ٣٥  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 الرئیسیة المالیة النسب
  

 ر.س. باآلالف ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠

 نسب السیولة:     
 نسبة التداول ١٫٦٥ ١٫٥٢ ١٫٢٤ ١٫٠٥ ١٫٣٣
 النسبة السریعة ١٫٥٤ ١٫٤٣ ١٫١٧ ١٫٠١ ١٫٢٨
 النقد الى المطلوبات المتداولة  ١٫١٢ ٠٫٩٦ ٠٫٧٧ ٠٫٧٨ ٠٫٩٩
 التدفق النقدي من العملیات إلى المبیعات ٠٫٤٦ ٠٫٤١ ٠٫٣٧ ٠٫٤٢ ٠٫٣٠

      
      

 المال نسبة ھیكل رأس ١٫٣٢ ١٫١٢ ٠٫٩٨ ٠٫٩٠ ٠٫٨٦
 نسبة الدین األسھم ١٫٠٦ ٠٫٩٣ ٠٫٨٣ ٠٫٧٣ ٠٫٧٢
 نسبة تغطیة الفائدة  ٤٫٧٠ ٣٫٧٩ ٣٫٤١ ٢٫٠٣ ١٫٤٠

      
 نسب النشاط:     

 متوسط فترة التحصیل ٤٥٫٦ ٧٠٫٦ ٧١٫٣ ٦٨٫١ ٨٤٫٢
 العائد على األصول الثابتھ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫١
 معدل دوران  األصول ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫١
 معدل دوران الذمم المدینة ٥٫٧ ٥٫١ ٥٫٦ ٦٫٠ ٤.٣

      
 نسب الربحیة:     

 ھامش الربح اإلجمالي ٤٩٫٦ ٤٩٫٩ ٤٥٫٦ ٤١٫٠ ٣٨٫٥
 ھامش الربح التشغیلي  ٢٧٫٧ ٢٧٫٤ ٢٣٫٥ ١٤٫٩ ١٢٫٥
 ھامش صافي الربح ٢٢٫٧ ٢٠٫١ ١٧٫٠ ٧٫٧ ٣٫٦
  الموجوداتالعائد على  ٦٫٥ ٥٫٦ ٤٫٦ ٢٫٤ ١٫٥
 العائد على حقوق المساھمین  ٩٫٩ ٨٫٦ ٧.٢ ٢٫٩ ١٫٠
 واإلطفاء إلى المبیعات  قبل الفوائد والضرائب واالستھالكھامش األرباح  ٤١٫٧ ٤٠٫٥ ٣٨٫٩ ٣٢٫٠ ١٣٫٩

      
 االستثمار / نسبة السوق     

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

 في نھایة السنة ١٧٫٥ ١٦٫٩ ١٣٫٧ ١٣٫٣ ١٥٫١
 أعلى قیمة خالل العام ٢٠٫٧ ١٦٫٨ ٢٠٫٢ ١٥٫٦ ١٦٫٩
 أقل قیمة خالل العام ١٥٫٢ ١٣٫٢ ١٣٫٠ ١٠٫٤ ١٢٫٢
 قیمة السھم الدفتریة ١٣٫٤ ١٢٫٢ ١١٫٣ ١٠٫٨ ١٠٫٧
 طفاءواإل قبل الفوائد والضرائب واالستھالكھامش األرباح القیمة السوقیة /  ٤٫٩ ٥٫٤ ٥٫٠ ٧٫١ ٢٦٫٢
 واإلطفاء قبل الفوائد والضرائب واالستھالكھامش األرباح قیمة الشركة /   ٩٫٣ ١١٫١ ١١٫٨ ١٧٫٢ ٥٩٫٧

 



  

 ٣٦  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

  نظرة عامة على األداء المالي والتشغیلي
٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  

      
 )ر.س. باآلالف( قائمة المركز المالي     

 رأس المال ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠ ٦٨٠٬٠٠٠
 احتیاطیات ٣٢٬٢٣٨ ٢٠٬٥٢٧ ١٢٬١٢١ ٦٬٣٨٧ ٤٬٨٦٧

 حقوق المساھمین ٩١٣٬٠٩٨ ٨٢٦٬٤٠٦ ٧٦٦٬١٨٦ ٧٣٦٬٠٦٣ ٧٢٥٬٠٢٢
 قروض طویلة االجل ٩٤٦٬١٦٠ ١٬٠٣٨٬٥٥٧ ١٬٠٩٦٬٥٢٠ ١٬١٦٧٬٤٥٨ ١٬٢١٥٬٦٨٤
 المستخدمرأس المال  ٢٬٣٣٨٬١٣٠ ٢٬٣٠٩٬٣٣٢ ٢٬٢٧٠٬٣٥٥ ٢٬٢٤٩٬٢٢١ ٢٬٢٦٨٬٨٢٢
 ، آالت ومعدات ممتلكات ٦٣٣٬٩٢٢ ٦٠٦٬٧٥٦ ٥٦٢٬٣٩٧ ٥٠٣٬٨١٥ ٤٨٣٬٣٤٩

 األصول طویلة األجل ١٬٤٣٧٬٥٢٦ ١٬٥٠١٬١١٤ ١٬٥٧٣٬٤٤٧ ١٬٦٤٦٬٩٤٠ ١٬٦٣٨٬١٧٧
 صافي الموجودات المتداولة / رأس المال العامل ١٥٨٬٩١٧ ١١٣٬٤٧٨ ٥١٬٦٦١ ١٣٬٦٧١ ٧٤٬٢٦٠

      
 )ر.س. باآلالف( قائمة الدخل     

 المبیعات ٥٧٨٬٠٥٤ ٥٢٠٬٠٢٤ ٤٧٣٬٤٤١ ٣٩٨٬٢٥٢ ٢٨١٬٨٤٣
 الربح اإلجمالي ٢٩١٫٣٣٦ ٢٥٩٬٦٢٤ ٢١٥٬٧٨١ ١٦٣٬٣٣٥ ١٠٨٬٤٩٧
 الربح التشغیلي ١٦٠٫٢٥٩ ١٤٢٬٧٠٣ ١١١٬٣٩٤ ٥٩٬١٨٢ ٣٥٬١١٨
 الربح قبل الزكاة ١٣١٫٣٦٧ ١٠٤٬٥٧٨ ٨٠٬٥٢١ ٣٠٬٧٤٦ ١٠٬١٤٣
 الربح بعد الزكاة ٧٨٬٠٧٧ ٥٦٬٠٤٠ ٣٨٬٢٢٦ ١١٬٠٤١ ٢٬١٢٧
 واإلطفاء قبل الفوائد والضرائب واالستھالكاألرباح  ٢٤٠٬٩٨١ ٢١٠٬٣٧٢ ١٨٤٬٢٣٤ ١٢٧٬٣٩٢ ٣٩٬٠٧٩
 صافي ربح السھم ١٫١٥ ٠٫٨٢ ٠٫٥٦ ٠٫١٦ ٠٫٠٣

      
 )ر.س. باآلالف( قائمة التدفقات النقدیة     

 یلیةصافي النقد المتوفر من األنشطة التشغ ٢٦٣٬٩٤١ ٢١٤٬٠٢٩ ١٧٣٬١٩٤ ١٦٧٬٧٣٣ ٨٤٬٣٢٠
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة (٨٩٬٣٢٢) (١١١٬٠١٧) (٨٩٬٧٨٢) (١٤١٬٥٠٢) (٤٢٣٬٣٣٩)
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة (١١٠٬٥٩٨) (٥٦٬٦٤٦) (١٤٠٬٢٦٦) (٣١٬٦٢٢) ١٢٣٬٢٨٨

 كمھصافي التغیر في النقد وما في ح ٦٤٬٠٢٠ ٤٦٬٣٦٧ (٥٦٬٨٥٣) (٥٬٣٩٢) (٢١٥٬٧٣٢)
 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة ٢٧٣٫٤٣٨ ٢٠٩٬٤١٨ ١٦٣٬٠٥١ ٢١٩٬٩٠٥ ٢٢٥٬٢٩٦

      
 أسھم الشركة     

 (لایر سعودي) سعر االقفال ١٧٫٤٥ ١٦٫٨٥ ١٣٫٦٥ ١٣٫٢٥ ١٥٫٠٥
 (لایر سعودي بالملیون) القیمة السوقیة ١٬١٨٧ ١٬١٤٦ ٩٢٨ ٩٠١ ١٬٠٢٣
 (لایر سعودي بالملیون) مة الشركةقی ٢٫٢٢٩ ٢٫٣٣٠ ٢٫١٧٠ ٢٫١٩٠ ٢٫٣٣٤
 (باآلالف) عدد األسھم المصدرة ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠ ٦٨٬٠٠٠

      
 إحصائیات االنتاج     

  )باآلالف قیاسیة حاویات (وحدة ١٬٤١١ ١٬٣٩٦ ١٬٣٦٧ ١٬٠١٣ ٥٣٠
 (عدد)المركبات  ٣٣٬٢٩٩ ٢٩٬٠٨٩ ١٤٬٨٢٥ ١٥٬١٧٨ ٣٥٬٥٠٤
 البضائع العامة (طن متري) ١٢٤٬٠٧٦ ١١٢٬٩٢١ ٩٨٬٦٤٣ ٨٢٬١١٢ ٧٧٬٣٧٧
 )بالملیون المیاه (متر مكعب ١٧٫٢ ٩٫٨ ١١٫٨ ١١٫٧ ١١٫٨

 
 



  

 ٣٧  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 التحلیل الجغرافي لإلیرادات
 

 .بشكل رئیسي في جدة تنتج% من العائدات ٩٧ن أكثر من حیث أ ، المملكة العربیة السعودیة ، التابعة بشكل رئیسي في مدینة جدةتعمل الشركات 
 . )إسناد(دار من خالل شركة والذي یوقود في الریاض الخارج مدینة جدة ھو محطة  عملالمشروع الوحید الذي ی

 
 ر.س. باآلالف

٢٠١٤ ٢٠١٣ 

المنطقة  اسم الشركة
 الغربیة

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقیة

المنطقة 
 الغربیة

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقیة

 شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة  - - ٣٦٦٬٥١٩ - - ٣٥٢٬٥٢٢

الشركة السعودیة لتنمیة التجارة و الصادرات  - - ١٠١٬٨١٤  - ٧٥٬٦٥٤
 المحدودة

 شركة كنداسة لخدمات المیاه المحدودة - - ٩١٬٤٧٤ - - ٦٧٬٧٠٨

 شركة تشغیل الخدمات المساندة المحدودة - ١٦٬١٢٣ ٢٬١٢٢ - ١٦٬١٢١ ٨٬٠١٩

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

٥٧٨٬٠٥٢ ٥٢٠٬٠٢٤ 

 
 
 

كما لھا  اإلیرادات توزیع فإن ،المنطقة الوسطى والشرقیة تعمل بشكل رئیسي في التي ، ولھا ، التي ال یتم توحید القوائم المالیة  لشقیقةشركات سیسكو  ا
 یلي:

 
 ر.س. باآلالف

٢٠١٤ ٢٠١٣ 

المنطقة  اسم الشركة
 الغربیة

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقیة

المنطقة 
 الغربیة

المنطقة 
 الوسطى

المنطقة 
 الشرقیة

 الشركة الدولیة لتوزیع المیاه المحدودة - ٩٨٬١٣٨ ٨١٬٧٦٩ - ٥٩٬٩٥٠ ٥٠٬١٠٦

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

 شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیة ١٬٣٢٤ - - - - -

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

٣١٤٬٦٢٨ ١٩٤٬١١٩ 

 

  



  

 ٣٨  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 تفاصیل ألدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة
 )ر.س. باألالف(

الرصید في 
٣١/١٢/٢٠١٤ 

القروض 
 المسددة

القروض 
 الجدیدة

الرصید في 
٠١/٠١/٢٠١٤ 

أصل مبلغ 
 القرض

سنة 
 االقتراض

 الرقم اسم الشركة الجھة المقرضة

 بنك الراجحي ٢٠٠٨ ١٬٢٧١٬٠٩١ ١٬١٠٦٬٣٠٧ - (٨٠٬٠٧٢) ١٬٠٢٦٬٢٣٥
شركة محطة بوابة 

 البحر األحمر المحدودة
١ 

٢٠١٣ ٣٥٬٠٠٠ ٣٥٬٠٠٠ - (٤٬٣٧٥) ٣٠٬٦٢٥ 
البنك األھلي 

 التجاري

الشركة السعودیة 
لتنمیة التجارة و 

 الصادرات المحدودة
٢ 

٢٠١٠ ٦١٬٢٠٩ ٢٤٬٦٨٠ ٨٬٩٢٠ (٦٬٨٠٠) ٢٦٬٨٠٠ 
نمیة صندوق الت
الصناعیة 
 السعودي

شركة كنداسة لخدمات 
 المیاه المحدودة

٣ 

٢٣٬٥٥٦ ١٠٬٦٦٧ - (٤٬٩٤٥) ٥٬٧٢٢ 
٢٠٠٩-
٢٠٠١* 

البنك األھلي 
 التجاري
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 ٣٩  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 

 رباحاألسیاسة توزیع 
 

وحالة السوق تتبنى الشركة سیاسة توزیع أرباح سنویة على المساھمین لتعزیز قیمة العائد على المساھمین بما یتناسب مع أرباح الشركة ووضعھا المالي 
قعات توالعام وغیرھا من العوامل بما في ذلك تحلیل الفرص اإلستثماریة ومتطلبات إعادة اإلستثمار واإلحتیاجات النقدیة والرأسمالیة ووالمناخ اإلقتصادي 

 لى موافقة الجمعیة العمومیة بناًء على توصیة مجلس االدارة.إحیث یخضع توزیع األرباح  . األعمال
 

ً  النظام األساسي للشركة) من ٤١( و  )٤٠ما نصت علیھ المادة رقم (تستند الشركة في سیاسة توزیع األرباح على   للتالي: وفقا
 

 ) توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى على الوجھ التالي:٤٠المادة (
ً یتجن •  .ب الزكاة المفروضة شرعا
بلغ االحتیاطي المذكور ما تیاطي نظامي ویجوز للجمعیة العامة وقف ھذا التجنیب متى % من األرباح الصافیة لتكوین اح١٠تجنیب  •

 نصف رأس المال.
% من األرباح الصافیة لتكوین إحتیاطي إتفاقي یخصص للصرف على كل ما یعود بالنفع على الشركة، ویجوز وقف ھذا التجنیب ٥یجنب  •

 % من رأس المال. ٥٠إذا بلغ اإلحتیاطي المذكور 
 % من رأس المال المدفوع.٥أولى للمساھمین تعادل  ةزع من الباقي بعد ذلك دفعیو •
 % من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة ١٠یخصص بعدما تقدم  •
 یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح مع مراعاة ما یصدر في ھذا الخصوص من قرارات أو تعلیمات. •

 
 .واعید التي یحددھا مجلس اإلدارة اح المقرر توزیعھا على المساھمین في المكان والم) تدفع األرب٤١مادة (

 
 اإلعتمادات التي أقرھا المجلس ھي كالتالي:

 

 )ر.س. باألالف(
 

 األرباح الغیر مخصصة من السنوات الماضیة ٨٨٬٧٣٩

 سنویةزكاة الالصافي الربح بعد  ٧٨٬٠٧٧

 اإلحتیاطي (١١٬٧١١)

 الغیر مخصصة االرباح صافي ١٥٥٬١٠٥

 المقترحة التوزیعات 

 لایر للسھم الواحد ٠٫٥٠ بمبلغملیون سھم  ٦٨توزیعات األرباح المقترحة على  (٣٤٬٠٠٠)

 * المكافآت السنویة ألعضاء مجلس اإلدارة (١٬٤٠٠)

 الغیر مخصصة االرباح الباقي من ١١٩٬٧٠٤

 
 * ً  لایر لكل عضو من أعضاء المجلس. ٢٠٠٫٠٠٠، بتحدید سقف ـ ھ١٤١٢عام  في صدرالذي  ١٠٧١وزاري رقم للقرار ال یتم احتساب األجور المقترحة وفقا



  

 ٤٠  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوكمةتقریر 
 الشركات



  

 ٤١  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 الحوكمةأداء 
 
 لتنفیذ القرارات الخاصة بالشركة داري فعالإھیكل  شملرؤیة الشركة التي تھداف واالستراتیجیات وبوضع األ ةالشركالمتبع في حوكمة نظام العنى ی

 .والجھات األخرى ذات العالقة لحفاظ على ثقة مساھمیھالالنزاھة تعزیز داء العالي للمجموعة وستمرار األمن اضی بحیث
 

في فضل الممارسات الصادرة من ھیئة السوق المالیة أ تطبیقاللوائح و فعیل ھذهالحوكمة من خالل تنظام الحفاظ على فعالیة اإلدارة مجلس ولویات أومن 
 لمماراسات العالمیة األخرى.العتبار بعض ا، أخذاً با لسعودیةالمملكة العربیة ا

 
 

 :مجلس اإلدارة
 

المجلس المسئولیة الكاملة لدى و ، الشركة والشركات التابعة والشقیقةول أمام المساھمین عن توجھ ؤمن قبل مجلس اإلدارة وھو المسشركة سیسكو تدار 
واإلشراف على النفقات الرأسمالیة والنظر في  اإلستثمارواألھداف الرئیسة وسیاسات اإلستحواذ عن حوكمة الشركات ووضع التوجھات اإلستراتیجیة و

 مراجعةعلى حدة و الً ات التابعة كدارة المخاطرالتجاریة ویستعرض توجھ أعمال الشركبتقییم وإ كما یقوم المجلس المسائل المالیة ذات األھمیة. 
 .السنویة رنتھا مع الموازناتاألعمال ومقا تقییمالموازنات السنویة و

 
) من ١٢) من المادة ( أأعضاء والذي یتوافق مع الفقرة (  ٧من  كوننص على أن مجلس اإلدارة یتتشركة سیسكو ل النظام األساسي) من ١٥ة (الماد

مساھمین الحاضرین في اجتماع الجمعیة من قبل ال شركة سیسكودارة إأعضاء مجلس تم انتخاب   الئحة حوكمة الشركات الصادرعن ھیئة السوق المالیة.
 ٣٠مدة عضویتھمم في  أنھوالس من قبل المساھمین والذین كامل األعضاء السبعة للمج ترشیحتم و . م٢٠١٤مایو  ١٩العمومیة الذي عقد في 

 سنوات. ٣و تستمر لمدة  م٢٠١٤یولیو  ١في للمجلس الدورة الجدیدة  بدأت حیث ، م٢٠١٤یونیو
 

 وقد حضرھا األعضاء التالیة اسمائھم: م ،٢٠١٤دیسمبر  ٣١جتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالیة المنتھیة في إ ٦لقد تم عقد 
 

 عضو مجلس اإلدارة تاریخ اإلجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین

٢٠/١/٢٠١٤ ١٨/٢/٢٠١٤ ٥/٣/٢٠١٤ ١٦/٤/٢٠١٤ ١٧/٧/٢٠١٤ ٢٨/١٠/٢٠١٤  

 محمد أحمد زینل √  √ √ √ √
 علوي محمد كامل  √ √ √ √ √
 ولید عبدالعزیز كیال √ √ √ √ √ √
 عبدالعزیز جزار √  √  √ √
 عامر عبدهللا زینل  √ √ √  √
 عدنان عبدهللا میمني √ √ √ √ √ √
 حفني أحمدصالح   √ √ √ √ √

 
  



  

 ٤٢  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :مجلس اإلدارة تكوین

 
المنصوص المجلس  تشكیلةمعاییر  ألعضاء المستقلین وغیر المستقلین والذي یتوافق معشركة سیسكو من قبل اإدارة مجلس  تكوینھنالك توازن مثالي ل

 من ذوي الخبرات والمھارات في مختلف المجاالت.المجلس تقریباً ثلث یبلغ األعضاء المستقلین أكثر من و ، علیھا بموجب متطلبات ھیئة السوق المالیة
 

بالتنسیق مع العام اء قادرین على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن المسائل اإلستراتیجیة واألدوھم أعضاء مستقلین حالیاً ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة السبعة 
 ولھ الدورفي المجلس  یعتبر إضافة ملموسةوجودھم یبدون اآلراء المستقلة وغیر المتحیزة وھم و،  اإلمكانیات المتاحةإلستفادة من األعضاء األخرین ل

 .ة بشكل عاملشركااء دأ في تحسین األمثل
 

 من أعضاء مجلس اإلدارة: لیبین الجدول التالي تصنیف ك
 

 عضو مجلس اإلدارة المنصب مستقل تنفیذي غیر تنفیذي

 محمد أحمد زینل رئیس مجلس اإلدارة   √
 علوي محمد كامل مجلس اإلدارةعضو  √  √
 ولید عبدالعزیز كیال مجلس اإلدارةعضو  √  √
 عبدالعزیز جزار إلدارةمجلس اعضو  √  √

 عامر عبدهللا زینل مجلس اإلدارةعضو   √ 
 عدنان عبدهللا میمني مجلس اإلدارةعضو    √
 حفني أحمدصالح  مجلس اإلدارةعضو    √

 
 والخبرات والتجارب لتوفیر نطاق واسع من المھارات المتنوعة األكادیمیة والمھنیة من ذوي الخبرات عضاءاأل مزیج جید من المجلس وبشكل عام یضم

مع المجموعة مما  االعضاء لدیھم عالقة طویلة باإلضافة الى أن  األنشطة.التغیرات في والمنافسة و الصعوبات مع والتعامل لدعم النموذات الصلة 
 .ومعرفة تامة عن كافة المستجدات بدقة بواجبھم تجاه الشركة القیام یساعدھم على

 
 

 فیھا: أعضاءالتي یكون أعضاء مجلس اإلدارة األخرى شركات المساھمة الجدول التالي أسماء ال یمثل
 

 شركة مساھمة أخرى ةمجلس إدارفي  یةعضو
عضو في مجلس إدارة شركة 

 سیسكو منذ
 عضو مجلس اإلدارة

 ر لتطویر الموانئ (مساھمة مقفلة)شركة البحر األحم
 شركة تملیك (مساھمة مقفلة) 

 محمد أحمد زینل ٢١ / ٠٥ / ٢٠٠٣

 علوي محمد كامل ٢٩ / ١٠ / ١٩٩٤ -

 ولید عبدالعزیز كیال ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٠٢ مساھمة مقفلة)شركة كنان الدولیة (

 الملز المالیة (مساھمة مقفلة) شركة 
 شركة سالمة للتأمین التعاوني 

 مساھمة مقفلة)( شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت
 عبدالعزیز جزار ٢٠ / ٠١ / ٢٠١٤

 وبا العربیة للتأمین التعاونيب شركة
 شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ (مساھمة مقفلة)

 عامرعبدهللا زینل ٢١ / ٠٩ / ٢٠٠٣

 شركة الكابالت السعودیة
 شركة ناتبت (مساھمة مقفلة) 

 عدنان عبدهللا میمني ١٩ / ٠٦ / ١٩٩٩

 ة حلواني إخوان شرك
 األھلي تكافل شركة

 حفني دأحمصالح  ٠٢ / ٠٦ / ١٩٩٨

 



  

 ٤٣  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :مجلس اإلدارة نالج

 
مخصص ، تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة و خبراء خارجیین مستقلین والرئیس التنفیذي. لدى ھذه اللجان میثاق  لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان

 وھذه اللجان ممثلة كما یلي:، ة لشركمعتمد من مجلس إدارة ا
  

 اسم اللجنة ءأسماء األعضا عدد اإلجتماعات المسئولیات

اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العملیات 
على الموارد  اإلستثماریة وأدائھا و اإلشراف

تقدیم المشورة في المالیة للمجموعة و
اإلستراتیجیة المستقبلیة. وتقوم اللجنة باإلجتماع 

 عندما تقتضي الحاجة.

١ 

 (الرئیس) محمد أحمد زینل
 صالح أحمد حفني
 یالولید عبدالعزیز ك

 محمد كمال المدرس

 لجنة اإلستثمار

تقوم اللجنة باإلجتماع عندما تقتضي الحاجة إلى 
المراجعة و التوصیة على المكافآت وسیاسات 
تطویر المنشأة و الموظفین. كما أن اللجنة تقوم 

 بشكل دوري. والشركة بمراجعة ھیكل المجلس

١ 

 
 (الرئیس) محمد أحمد زینل

 صالح أحمد حفني
 هللا زینلعامر عبد

 

 لجنة الترشیحات و المكافآت

تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة 
أشھر وتساعد المجلس على أداء مسؤولیاتھ 
الرقابیة في المقام األول بمراجعة وإبالغ 
المعلومات المالیة وغیر المالیة للمساھمین ونظم 
الرقابة الداخلیة، وإدارة المخاطر وعملیات 

 التدقیق.

٦ 

 (الرئیس) ولید عبدالعزیز كیال
 عدنان عبدهللا میمني
 علوي محمد كامل

 (عضو خارجي) د. أبو بكر با جابر

 لجنة المراجعة

 
 :إطار الرقابة الداخلیة

 
ویض المجلس بتف كما قام ، دارة المخاطر داخل المجموعةإیتحمل مجلس ادارة سیسكو المسؤولیة الكاملة عن فعالیة نظام الرقابة والمراجعة الداخلیة و

وجود اطار فعال  تضمن المجموعةو ، قسم المراجعة الداخلیة بالشركةع بالتنسیق م ي لنظام تشغیل الرقابة االداریةالتفصیل ورالرئیس التنفیذي لعمل التص
 .التقدیریة الموازنات السنویةتابعة كذلك مو الرقابیة االجراءاتوواضحة السیاسات ال ووضع المسائلةو لسلطةاحدود التنظیمیة وھیاكل ال شمل كل منی
 

متابعة النفقات الرأسمالیة ولجمیع مقترحات وكذلك مراجعة الالخطط ونمو االعمال  رتطویو یجتمع المجلس بصورة دوریة للنظر في االداء المالي
 خرى.مؤشرات االداء الرئیسیة األ

 
 

 :قسم المراجعة الداخلیة
 

ً بمراجعة مالئمة ، و عة الداخلیةللمراجیوجد في شركة سیسكو قسم خاص  وتخصیص قسم الفي  المتوفرة لموارد والقدراتاتقوم لجنة المراجعة سنویا
وتقوم لجنة المراجعة بإعتماد خطة في كل اعمالھا ،  لجنة المراجعة التنسیق المباشر معبدوره بقسم الیقوم رئیس كما  . قدرات اضافیة متخصصة إن لزم

 متثالاال التأكد منقسم مراجعة األمور المالیة والتشغیلیة وال كما یتولى . والمقترحات المقدمة للجنة م المخاطر السنويیعلى تقی اً المراجعة السنویة بناء
 . بشكل دوري یقوم بعرض النتائج على لجنة المراجعةو المعتمدة نظمةالللوائح وا

 
  



  

 ٤٤  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 :أداء الحوكمة و نتائج المراجعة الداخلیة

 
الشفافیة. وھي تبدأ من نظام المراجعة الداخلیة االفصاح ومن  درجة ممكنةتجاه حوكمة الشركات ھو نھج شامل لضمان أقصى  یسكوإن نھج شركة س

یقوم ھذا النظام بتعزیز ثقافة اإلبالغ التطوعي والذي یضمن كما  والتقاریر التي تم تصمیمھا للكشف عن ثغرات الرقابة الداخلیة في الوقت المناسب. 
 د المخالفات في وقت مبكر. تحدی

 
وجود أي نقص في إجراءات الرقابة الداخلیة التي وضعتھا المجموعة  عنأمور قد تلفت انتباه لجنة المراجعة أي مجلس على عدم وجود الویؤكد 

 لداخلیة المعمول بھا.ستمرار على تطویر وتحسین كفاءة و فعالیة الضوابط ااة بتتركز جھود لجنة المراجعكما  والشركات التابعة لھا. 
 

وقد ساعد  الكبرى قام قسم المراجعة الداخلیة بتأسیس نظام تصنیف موحد عبر شركات المجموعة وتنفیذھا على شركات المجموعة م٢٠١٤خالل عام 
 قیاس األداء في المستقبل.لذلك في تحدید نقطة اإلنطالق ومعیار 

 
اه "مطلوب انتب تحت تصنیف، شركات المجموعة كافة الداخلیة على المراجعة  قییمھا من قبل قسمحالة تم دراستھا وت ٢٦١ بین من حالة ١٦تم تصنیف 
، وھذا یدل بفضل هللا على فعالیة نظام الرقابة  مقارنة مع عدد الفحوص التي تم إجراءھا جداً  ، وھي نسبة قلیلةفقط  بالمئة ٦٫١یمثل  وھذااإلدارة" 

 .الداخلي المتبع في الشركة
 
 

 الفحوصات التي تم دراستھا من قبل لجنة المراجعة على شركات المجموعة: جدول
 

 أسماء الشركات  مقبول مطلوب إھتمام اإلدارة المجموع النسبة 

 سیسكو ١٥ - ١٥ %٠٫٠
 محطة بوابة البحر األحمر ١٦٦ ١٤ ١٨٠ %٧٫٨

 تصدیر ١٨ - ١٨ %٠٫٠
 كنداسة ٤٦ ٢ ٤٨ %٤٫٢

 المجموع ٢٤٥ ١٦ ٢٦١ %٦٫١

 
  



  

 ٤٥  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 إدارة المخاطر
 

ثم القیام بالتنسیق االقتصادي  األولویة ،حسب  ھاوترتیب ھاوتقییم ھاتحدیدتبدأ من متابعة أعمال الشركة وكشف المخاطر المتوقعة ومن ثم  إدارة المخاطر
لتحقیق أقصى  ال قدر هللا ، وذلكالمؤسفة األحداث  صولحتمال حا للحد من والسیطرة على تأثیرالمتوفرة الموارد  خدامستالمع الجھات المعنیة بالشركة 

 .موارد الشركة واستثماراتھامن  من االستفادة قدر
 

المخاطر  دراسةب من خالل لجنة المراجعة الداخلیة ویقوم مجلس اإلدارة ، واجھ الشركةول عن إدارة المخاطر التي تؤكل إدارة أو قسم في المجموعة مس
 أعلى مستوى من الفعالیة.تحقیق والحد منھا ل تخفیض المخاطرالمعتمدة ل خطط ال یضعالموضوعة والضوابط  ویتابعالتي تواجھ الشركة 

 
الشركات التابعة لھا وھي شركة محطة بوابة البحر  بعض شامل إلدارة المخاطر في برمجي متكامل نظام بتطبیق، قامت المجموعة  م ٢٠١٤خالل عام 

شبكة على یتم تحمیلھ  متطور لكترونياالنظام عبارة عن برنامج  ھذا . ثم یتم تطبیقھ على باقي الشركات كمرحلة مبدئیة ، ومن األحمر وشركة تصدیر
ً ،یساعد على تحدید وتقییم المخاطر اإلستراتیجیة والتشغیلیة للشركة و المعلومات الداخلیة لتخفیض محددة قد تم تطویر خطط و ومتابعتھا تلقائیا

فیض یساعد النظام في مراقبة خطط تنفیذ األعمال وخطة تخو سئولیات واضحة  لتنفیذ األعمال وجدولة تنفیذھا. متحدید المخاطرفي النظام مع 
ً عبر النظام إلى ك من خالل رفع االنجاز األعمال وذلاالمخاطرعلى أساس تاریخ موعد  ھذا  بقىمستوى أعلى في اإلدارة إذا عمال الغیر منجزة تلقائیا

ً  نجز لفترة زمنیة طویلةوغیر م اً العمل متأخر  .محددة مسبقا
 

أولویات تنفیذ وضع وتحدید الثغرات و إن نظام إدارة المخاطر یساعد على زیادة كفاءة المجموعة وتخفیض المخاطر وذلك من خالل تقییم شامل للمخاطر
 خطط األعمال للحد من أي تأثیر سلبي ناتج عن المخاطر التي تم تحدیدھا.

 
بعض من المخاطر العامة قد تواجھ  ت ،المجاال ھذھي معرضة للمخاطر كأي شركة تعمل في متعددة ف ةاقتصادی تتعمل في مجاال شركة سیسكوحیث أن 
 شركات محددة من ضمن المجموعة.األخرى تخص ھناك بعض المخاطراإلستراتیجیة و، ت المجموعة لوجود نفس العملیات كافة شركا

 
 

 :لتي تواجھھا المجموعةسة اوفیما یلي بعض المخاطر الرئی
 

 رقم (المخاطر االستراتیجیة) الخطر المحتمل إجراءات تخفیض الخطر

 المخاطر ذات البعد االستراتیجي واالقتصادي العام

بشكل و مبكراً الجھات النظامیة التمویلیة  تابعةتعمل اإلدارة على م
 بلیةیة المستقمالرأس لكافة المشاریع ال تمویل الالزمرلتوفیر المستم

 .بأقل التكالیف
 .١  یةمالرأس ال المشاریع الحصول على تمویل التأخیر في

ً على اً اإلنخفاض في أسعار النفط یمكن أن یكون لھ تأثیر كلیا
االقتصاد والذي بدوره قد یكون لھ تأثیر غیر مباشر على طلب 

ستثمارات ا ، كما أن ت والخدمات التي تقدمھا المجموعةالمنتجا
التنویع التلقائي للحد من تعرض لھا ي أعمال المیاه یتیح المجموعة ف

إن اإلدارة تراقب الطلب المتوقع  المجموعة لھذه المخاطر. 
لمنتجاتھا وخدماتھا من خالل مشاركة منتظمة مع عمالئھا وقیاس 

 أنشطتھا وفقاً لذلك.

 .٢ االنخفاض في أسعار النفط

ستثمارات الالزمة لتعزیز اإلدارة تراقب البیئة التنافسیة وتقوم باإل
 القدرة والطاقة لمواجھة المنافسة. 

 .٣ المنافسةزیادة 

 استثماراتھا في القطاعات المعنیة بشكل مستمرالمجموعة تراجع 
الالزمة في حالة انخفاض أداء بعض  اتطایتحوذلك لتوفیر اال

 الشركات التابعة للمجموعة. 
 .٤ تعرض الشركات التابعة لمخاطر مماثلة

 
  



  

 ٤٦  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 إجراءات تخفیض الخطر (المخاطر التشغیلیة) الخطر المحتمل رقم

 الشركة مواردستخدام غیر الفعال وغیر الكفء لمخاطر اال

 نتاجیةاالو الناجمة من سوء العمل الخسائر .١

 مرافقفي جمیع ال الفحصیتم وضع إستراتیجیات الصیانة و
ة الیوتقوم المجموعة بمواصلة تنفیذ اإلستثمارات الرأسم

، یتم  باإلضافة إلى ذلكنشئات ، الضروریة في المعدات والم
 بأدوارھم بكفاءة التأكد من أن المشغلین مدربون تدریباً جیداً للقیام

 مخاطر الصحة والسالمة .٢
ظفي الشركة ومواردھا مو سالمةعلى صحة وإن المحافظة 

أن ، كما  البشریة یعتبر من األولویات االستراتیجیة في الشركة
 الدولیة المحلیة ومعاییر السالمة كافة منشئات الشركة تخضع إلى 

٣. 
 الموظفین المدربین والماھرینفقدان 
 الذین یشغلون مناصب ھامةاولئك  خاصة

حتفاظ تم وضع وتنفیذ استراتیجیات لتوظیف أفضل المواھب واال
مع وجود  المشاركة في األعمالفعالیة على  ھمبھم وتشجیع
 ، كذلك تمات تحفیزیة للحفاظ علیھم وتطویرھم برامج مكافئ

 وضع خطط استراتیجة لتوفیر البدالء في جمیع اقسام المنظمة
 الحیویة

 التلوث البیئي وتلوث میاه البحر .٤

تقوم اإلدارة بالتنسیق المباشر مع كافة الجھات المعنیة في 
 الشركة بدراسة احتمالیة ھذه المخاطر ویتم دراسة الحلول الفنیة
البدیلة بشكل مستمر ، كما تسعى الشركة على توفیر الغطاء 
التأمیني الالزم لتعویض الشركة في حال حصول أي حدث ال 

 قدر هللا

 
 
 

 :سیاسة إدارة السیولة
 

َ  والتحكم فیھا یتم إدارة السیولة النقدیة توفر السیولة النقدیة  ت ھو ضمانالغرض من ھذه السیاسا للسیاسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.  وتنفیذھا وفقا
إن المخاطر التي تدیرھا اإلدارة ھي مخاطر السیولة  تاحتھا في جمیع األوقات والتقلیل من التعرض للمخاطر المالیة. االكافیة والفعالة من حیث التكلفة و

ة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت وال تستخدم یتم استخدام  مشتقات األدوات المالیة إلدار النقدیة وسعر الفائدة وأسعار صرف العمالت. 
 ھذه المشتقات لتحقیق مكاسب تجاریة أو لجلب األرباح.

 
یتم  قتراض المتوقعة. ھیالت البنكیة لتلبیة متطلبات االتاحة التساو إن سیاسة سیسكو ھي ضمان الحصول على التمویل النقدي الكافي على المدى القصیر

ان للشركة ، والتواصل المستمر مع مقدمي اإلئتم حتیاجات التدفق المالي للشركةیولة النقدیة من خالل رصد دقیق الدم الحصول على الستخفیض مخاطرع
 لشركة.واالستثمارفي ا التشغیل برامجختیار الدقیق للبنوك القویة مالیاً لتفعیل واال

  



  

 ٤٧  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 عالقةالالمعامالت مع األطراف ذات 
 
 

 نیابة عنالشركة  انفقتھاتثناء بعض المصروفات التي ساب،  مباشرة مع أطراف ذات عالقةأي معامالت جوھریة لسیسكو  م یكنل، م ٢٠١٤خالل عام 
ً  بعض شركاتھا وتم تحمیلھا علیھم في حسابھم المشترك  .الحقا

 
نفس الشروط والمبادئ ھذه التعامالت تتبع ارجھا ووخالمجموعة  من داخلھا معامالت مع أطراف ذات عالقة لدیكانت  شركاتھا التابعة فإن،  ومع ذلك
ة والمساھمون الرئیسیون وكبار المدیرون شركدارة الوتشمل األطراف ذات عالقة كالً من أعضاء مجلس إ  .تعامل مع األطراف ذات العالقةفي ال

  .لتجارة والصناعةالتنفیذیون وأي من أقاربھم من الدرجة األولى وفقا للوائح ھیئة السوق المالیة ووزارة ا
 
 

 عالقة:الطراف ذات األمالت مع االجدول التالي یوضح المع
 

 ٢٠١٣ ٢٠١٤ نوع العملیة العالقة األطراف ذات عالقة رقم

 باآلالف -لایر سعودي     

١. 
الشركة الدولیة لتوزیع المیاه 

 المحدودة
 ٣١٬٧١٤ ٥٢٬٢٦٢ لشركة كنداسة بیع سلع وخدمات شركة زمیلة

٢. 
ستورك السعودیة شركة 

 للخدمات الفنیة
 شركة زمیلة

نیابة عن تمت من سیسكو مدفوعات 
 قید التأسیس السعودیة ستورك

٧٬٤٩٦ ٢٬٨١٥ 

 شركة زمیلة شركة الجبر تالكي المحدودة .٣
 الشركاءض وقرجزء من سداد 

 لسیسكو
١٬٣٤٠ - 

٤. 
 شركة خدمات المیاه والبیئة

 السعودیة
 شركة زمیلة

،  لشركة كنداسة بیع سلع وخدمات
 لشركة كنداسة  القرضسداد 

٣٬٠٩٥ ٦٬٢٧٦ 

 مساھم زینل للصناعات المحدودة .٥
على شركة محطة بوابة  حملةنفقات م

 البحر األحمر وتصدیر
١٬٨٦٩ ٢٬٠٨٠ 

 مساھمشركة زمیلة ل كرم فیدكس .٦
لشركة بوابة  شراء سلع وخدمات

 البحر األحمر
٩٬٨٠٧ ١٠٬٦٤٦ 

 شركة زمیلة لمساھم حدودةأیكوم العربیة الم .٧
على شركة محطة بوابة  حملةنفقات م

 البحر األحمر
٢٨ ٩٧ 

 شركة خدمات المیاه والبیئة .٨
تابعة ألحد شركة 

 شركاء كنداسة
 - ١٦٬٢٢٣ لشركة كنداسة شراء سلع وخدمات

٩. 
شركة علي رضا للسفر والسیاحة 

 المحدودة
 مساھمشركة زمیلة ل

طة لشركة مح شراء تذاكر طیران
 بوابة البحر األحمر

٢٬٢٢١ ٢٬١٢٨ 

 
  



  

 ٤٨  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 وكبار التنفیذیین أعضاء مجلس اإلدارة تعویضاتو مكافآت
 
 

مصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافیة لمجلس إدارتھا وأعضاء اللجان على أساس النظم واللوائح المنصوص وسنویة تدفع الشركة مكافآت 
ً ووفققبل وزارة التجارة والصناعة علیھا من   .ةودلیل حوكمة الشرك للنظام األساسي للشركة ا

 
 أیضاُ تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزایا العینیة لمدرائھا التنفیذیین بناًء على العقود المبرمة معھم.

 
 ي:ھي كما یل، م ٢٠١٤االمكافآت والمزایا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین خالل عام 

 
 )المبالغ باللایر السعودي(     

 الوصف
 أعضاء مجلس اإلدارة

 غیر التنفیدیین
 أعضاء مجلس اإلدارة

 التنفیدیین
 )١( اإلدارة العلیا

 ٣٬٠٧٩٬٥٩٦ - - الرواتب والمزایا

 ٩٫٠٠٠ ١٤٬٠٠٠ ١٢٣٫٠٠٠ جتماعاتمصاریف حضور اال

 ٧٧٤٫٤٦٩ - -  ةالسنوی مكافئاتال

 - ٧٥٬٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠ )٢( نااء اللجألعض ةالسنوی لمكافئاتا

 
 شركةلل شمل الرئیس التنفیذي والمدیر الماليخمسة من كبار التنفیذیین في الشركة وت  )١(
 م٢٠١٤مایو  ١٩ عقد فيوالذي  ٢٢جتماع رقم في االسنویة مومیة لجمعیة العا تم اعتماد ھذا البند في  )٢(
  



  

 ٤٩  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 حقوق المساھمین
 
 

 بة إلعداد التقاریر كما یلي:معلومات المساھمین المطلو
 

  :% من رأس المال المدفوع للشركة٥المساھمین الذین یملكون أكثر من 
 

 اإلسم
عدد األسھم كما في 

١/١/٢٠١٤ 

النسبة من رأس 
 المال
% 

عدد األسھم كما في 
٣١/١٢/٢٠١٤ 

النسبة من رأس 
 المال
% 

 التغیر

 العدد
 النسبة
% 

 - - %١٤٬٦٩ ٩٬٩٩٤٬١٠٤ %١٤٬٦٩ ٩٬٩٩٤٬١٠٤ زینل للصناعات المحدودة

 
 
 
 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفیذیین والتغییرات خالل العام:
 

 اإلسم
عدد األسھم كما في 

١/١/٢٠١٤ 
 النسبة من رأس المال

% 
عدد األسھم كما في 

٣١/١٢/٢٠١٤ 

النسبة من 
 رأس المال

% 

 التغیر

 العدد
 النسبة
% 

 ٠٫٢٥٥ ١٧٣٬٥٠٠ ٠٫٥٩٠ ٤٠٠٬٩١٠ ٠٫٣٣٤ ٢٢٧٬٤١٠ محمد أحمد زینل

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

 - - ٠٫٠٠٢ ٢٬٠٠٠ ٠٫٠٠٢ ٢٬٠٠٠ ولید عبدالعزیز كیال

 ٠٫٠٢٥ ١٧٬٠٠٠ ٠٫٠٢٥ ١٧٬٠٠٠ - - *عبدالعزیز جزار

 - - ٠٫٠٣٨ ٢٦٬٣٩٨ ٠٫٠٣٨ ٢٦٬٣٩٨ عامر عبدهللا زینل

 - - ٠٫٣٥٢ ٢٣٩٬٧٠٠ ٠.٣٥٢ ٢٣٩٬٧٠٠ عدنان عبدهللا میمني

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

 
، ثم تم ترشیحھ رسمیاً من قبل  م٢٠١٤ینایر  ٢٠بتاریخ ،  في المنصب الشاغر آنذاك كعضو في مجلس اإلدارةعبدالعزیز جزار موافقة المجلس على تعیین تمت  *

 م٢٠١٤مایو  ١٩الجمعیة العمومیة بتاریخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 ٥٠  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 اإلفصاح في تقریر مجلس اإلدارة
 
 
 

لتزام المجلس لتسلیط الضوء على المتطلبات الضمان و،  الشركات  حوكمةمتطلبات الئحة واإلدراج و التسجیل لوائح) من ٤٣وفقا لمتطلبات المادة (
 ، فإن المجلس یؤكد ما یلي: غیر قابلة للتطبیق في ظل ھذه الموادالالمطبقة و

 
 
 اإلدراج:التسجیل و بقواعدتعلقة فصاحات الماال
 

 اإلفصاح البیان رقم

١. 
وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدى أعضاء مجلس 

ھذه  ) من٤٥بتلك الحقوق بموجب المادة ( أبلغو المصدر) وأقربائھمإدارة الشركة وكبار التنفیذیین 
 وق خالل السنة المالیة األخیرة، وأي تغییر في تلك الحقالقواعد 

في قسم حقوق تم اإلفصاح عنھ 
 ذا التقریرالمساھمیین من ھ

٢. 
وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار 

في تلك  التنفیذیین وأقربائھم  في أسھم أو أدوات دین المصدر أو أي من شركاتھ التابعة ، وأي تغییر
 المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة

في قسم حقوق تم اإلفصاح عنھ 
 ذا التقریرالمساھمیین من ھ

٣. 
ت حق إكتتاب أو وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرا

علیھ المصدر  یة مع إیضاح أي عوض حصلسنة المالخالل ال المصدرھا حقوق مشابھھ أصدرھا أو منح
 مقابل ذلك

 یوجدال 

٤. 
وصف ألي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل و أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات 

 حق اكتتاب أو حقوق مشابھھ أصدرھا أو منحھا المصدر 
 یوجدال 

٥. 
دین قابلة لالسترداد وقیمة األوراق أدوات ألي  المصدر جانبوصف ألي إسترداد أو شراء أو إلغاء من 

 تابعة ال شركاتھ اشترتھاوتلك التي  التي اشتراھا المصدر، مع التمییز بین األوراق المالیة المتبقیة المالیة 
 یوجدال 

٦. 
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود یكون المصدر طرفاً فیھا ، وفیھا أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء 

 لس إدارة المصدر أو للرئیس التنفیذي أو للمدیر المالي او ألي شخص ذي عالقة بأي منھم مج

في قسم تم اإلفصاح عنھ 
المعامالت مع أطراف ذات 

 ذا التقریرالعالقة من ھ

٧. 
عن أو أحد كبار التنفیذیین  المصدرتنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة  ترتیبات أو إتفاقبیان ألي 
 وتعویض أي راتب أ

 یوجدال 

 یوجدال  عن أي حقوق في األرباح المصدر مساھميأحد بموجبھ تنازل أو إتفاق  اتألي ترتیب بیان .٨

 یوجدال  بیان بقیمة أي استثمارات أو احتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي المصدر .٩

 ة وأدوات الدین من أي شركة تابعةوصف باألسھم المصدر .١٠
ا تم اإلفصاح عنھ في ھذ

أدوات الدین في قسم التقریر
 الصادرة لكل شركة تابعة

١١. 

 :یقر المجلس بما یلي
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح . أ
 بفاعلیة ونفذ ةسلیم أعد على أسسنظام الرقابة الداخلیة أن  . ب
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطھ  . ـج      

 بذلك سیقر المجل

 
  



  

 ٥١  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 :اقرارات مجلس اإلدارة بمتطلبات الئحة الحوكمة
 

 البیان رقم

١. 

مجلس اإلدارة یأكد بأن الدفاتر والسجالت للمجموعة تمتثل للمعاییر المحاسبیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 
)SOCPA مالیة الموحدة السنویة المدققة ذات الصلة.لم یتضمن تحفظات على القوائم ال ٢٠١٤) وأن تقریر المراجع الخارجي لعام 

وكذلك یلتزم مجلس اإلدارة بتوفیر أي معلومات إضافیة لھیئة السوق المالیة قد تكون مطلوبة في حالة قام المراجع الخارجي بإبداء أي 
 القوائم المالیة الموحدة المدققةتحفظات على 

٢. 
كمدقق خارجي  KPMGقد تم تعیین ف ، اء األجل الذي تم تعیینھ من أجلھقبل انقض إن مجلس اإلدارة لم یوصي بتغییر المدقق الخارجي

 د أكملت خدماتھا حتى نھایة العامو ق ٢٠١٤لسیسكو للسنة المالیة 

 في ھذا الصدد إضافیة م یحصل على أي رسوملو،  م٢٠١٤للشركة خالل أخرى مات استشاریة لم یقم المدقق الخارجي بتوفر أي خد .٣

 ارجي لعقد اجتماع الجمعیة العامةمجلس إدارة سیسكو لم یتلق أي طلب من المدقق الخ إن .٤

٥. 
و من إن الشركة لم تمنح أي قروض نقدیة إلى أي من أعضاء مجلس إدارتھا أو تقدم أي ضمانات مع أي قرض أبرمتھ بواسطة أي عض

 أعضاء المجلس مع أطراف أخرى

٦. 
رافیة أو تنظیمیة أو قضائیة إحتیاطیة مفروضة على سیسكو من قبل ھیئة السوق المالیة أو من أي جھة إشال توجد عقوبة أو جزاء أو قیود 

 أخرى

 إستخدام المساھمین لحقوق التصویتلم تقم الشركة بإبطال أي عمل قد یعیق  .٧

٨. 
إلى جدول األعمال بعد إعداده من أي أحد من لم تتلق الشركة أي طلب لعقد إجتماع الجمعیة العامة أو طلب إلضافة عنصر واحد أو أكثر 

 مالال٪ من رأس ٥ال تقل ملكیتھم عن المساھمین الذین 

 
 

التالیة (غیر  المتطلبات، باستثناء  امتثلت للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیةم قد ٢٠١٤عام یقر المجلس بأن الشركة خالل 
 إلزامیة):

 

 ب عدم اإلمتثالسب الوصف رقم المادة

 )٦المادة (
 الفقرة (ب)

عند التصویت في الجمعیة العامة لترشیح أعضاء مجلس 
 أن تطبق طریقة التصویت التراكمي ، ینبغي اإلدارة

استخدام التصویت  نص علىیعقد تأسیس الشركة لم 
 انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند التراكمي

 
 
 

  



  

 ٥٢  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 أسھم الشركةتملك إحصائیة ل
 
 

     :م٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في  المساھمین حسب نسبة تملكھمتقسیم 
 المساھمین األسھم

الرقم  ملكیة األسھم
 العدد النسبة العدد النسبة

 ١ سھم ٢٠أقل من  ١٬٣٣٤  ١٠٫١٠% ٥٬٦٣٨  ٠٫٠١%

 ٢ سھم ٩٩إلى  ٢٠من  ١٬٤٤٢  ١٠٫٩٢% ٧٤٬٣٤٩  ٠٫١١%

 ٣ سھم ٤٩٩إلى  ١٠٠من  ٣٬٩٥١  ٢٩٫٩٢% ٩٢٢٬٨٥٥  ١٫٣٦%

 ٤ سھم ٩٩٩إلى  ٥٠٠من  ١٬٧٧٩  ١٣٫٤٧% ١٬١٦٦٬٣٧١  ١٫٧٢%

 ٥ سھم  ١٩٩٩٩إلى  ١٠٠٠من  ٤٬٣١٣  ٣٢٫٦٦% ١٥٬٣٨٦٬٨٠٦  ٢٢٫٦٣%

 ٦ سھم ٩٩٬٩٩٩إلى  ٢٠٬٠٠٠من  ٣٠٤  ٢٫٣٠% ١٢٬٠٣١٬٥١١  ١٧٫٦٩%

 ٧ سھم ٩٩٩٬٩٩٩إلى  ١٠٠٬٠٠٠من  ٧٤  ٠٫٥٦% ١٧٬٦٩٨٬٦٠١  ٢٦٫٠٣%

 ٨ سھم ٤٬٩٩٩٬٩٩٩إلى  ١٬٠٠٠٬٠٠٠من  ٦  ٠٫٠٥% ١٠٬٧١٩٬٧٦٥  ١٥٫٧٦%

 ٩ سھم ٥٬٠٠٠٬٠٠٠أكثر من  ١  ٠٫٠١% ٩٬٩٩٤٬١٠٤  ١٤٫٧٠%

 المجموع ١٣٬٢٠٤  ١٠٠٫٠٠% ٦٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٫٠٠%

 
<

 

 م:٢٠١٤دیسمبر  ٣١فئات المساھمین كما في 
<

 النسبة عدد األسھم المملوكة العدد فئات المساھمین الرقم

%٧ ٤٩٬٥٨٨٬٦٩٣ ١٣٬١٦٧ أفراد ١ ٢٫٩٢ 

 ٢٠٫٥٤% ١٣٬٩٦٥٬٩٤٠ ٢١ شركات ٢

 ٦٫٥٤% ٤٬٤٤٥٬٣٦٧ ١٦ صنادیق إستثماریة ٣

 ١٠٠٫٠٠% ٦٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٣٬٢٠٤ المجموع

 

 

  



  

 ٥٣  تقریر مجلس اإلدارة م٢٠١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 التوقعات
  المستقبلیة



  

 ٥٤  تقریر مجلس اإلدارة ٢٠١٤

  م٢٠١٥التوقعات والخطط لعام 
 

 ً في الفترة تركیزھا  صب جلوی ماضیة. مشاریع التوسعة التي أجریت على مدى السنوات العدیدة المعظم لقد أكملت مجموعة شركات سیسكو تقریبا
 للوصول إلى أعلى المستویات المتوقعة. تاجیةإلى تعزیز األداء التشغیلي وتحسین العملیة اإلن الحالیة

 
عیة القادم.  علیھ في اجتماع الجمللموافقة  في تاریخ الشركة ،للمساھمین ألول مرة  حاأربتوزیع بلجمعیة العمومیة سیسكو لمجلس إدارة شركة  ىاوصوقد 
في التدفقات النقدیة العادل حقیق التوازن ت لتواصل توزیع االرباح في السنوات القادمة مع ةتدامعلى الحفاظ على األرباح المسبجدیة  الشركة سعىتو

 .ةالمستقبلیوالتوسعات متطلبات النمو واإلیفاء ب
 
 بوضع الخطط التالیة:سیسكو قامت مجموعة شركات فقد  ، ة في االسواقنافسیالتمكانة الشركة  على ةمحافظلوا المستمرابة لضرورة النمو ستجاو
 

إنشاء و تطویر من خالل في میناء جده اإلسالمي تكرار نجاحھا في إدارة وتشغیل منطقة إعادة التصدیر مكانیةتصدیر إلشركة  سعىت .١
 .مواقع أخرى في منطقة المیناء خارجمتكامل مركز لوجیستي 

 
لتعامل االستیعابیة للتعزیز قدرات میناء جدة اإلسالمي وزیادة طاقتھا الحكومیة السلطات مع البحر األحمر  بوابة ت شركة محطةبادر .٢

 .، وتدرس حالیاً بعض المقترحات التوسعیة مع السفن العمالقةبشكل أكبر 
 

ً بدراسة عدة إسناد شركة قد بدأت ف قد شارف على االنتھاء ،إسناد شركة  هعقد إیجار محطة الوقود بالریاض والذي تدیرحیث أن  .٣ فعلیا
، وھناك مشاریع محددة وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة  على تنویع منتجاتھا وخدماتھا مشاریع توسعیة بدیلة ألعمالھا حتى تحافظ

 .والتقییم
 

خالل  ٣م ١٥٬٠٠٠ ة قدرة انتاجیة بلغتفي محطة تحلیة المیاه عن طریق إضاف التوسعمن خالل كنداسة بزیادة حجم مبیعاتھا شركة قامت  .٤
، باإلضافة إلى القیام بأعمال  قدرتھا التشغیلیة في الربع الثالث من ھذا العام إلى سوف تصل المحطةومن المتوقع أن  ، العام الماضي

لشركة بدراسة عدة مشاریع كما تقوم ا  .توسعیة في محطة التعبئة في منطقة الخمرة لتوسیع نطاق خدماتھا ألكبر عدد ممكن من العمالء
 توسعیة أخرى تشمل إنشاء وتطویر محطات تحلیة میاه في مواقع أخرى.

 
 

یة مشاریع التوسعالالزمة للقیام بإضافیة جابیة نفقات أولیة یالنتائج اإل ھذه ولكن قد یقابلبشكل عام في معظم الشركات ن النتائج تحسأن تومن المتوقع 
تتوقع أن نتائج عام  فإن الشركة  وبالتاليات تلك الخاصة بشركة تصدیر حیث وصلت الدراسات إلى مراحلھا النھائیة ، بالذ ، المطروحة قید الدراسة

 ، بإذن هللا. م٢٠١٤نتائج عام  مستوىم ستكون على نفس ٢٠١٥
 

تطویر لإدارة أفضل تشكیل ھیكل ھا التابعة من أجل كما عین المجلس أیضاً مستشاراً إداریاً رائداً إلستعراض وتقییم التوجھ اإلستراتیجي للشركة وشركات
 وتحسین عوائد مساھمیھا. استثماراتھا

  
 
 

 
 

  
  



  

 ٥٥  تقریر مجلس اإلدارة ٢٠١٤

 م٢٠١٥جدول السنة المالیة 
 

 
 

 م٤٢٠١دیسمبر  ٣١لسنة المالیة المنتھیة في بالنسبة ل
 

 ة العادیةومیماجتماع الجمعیة الع   م٢٠١٥أبریل  ٢٠

 

 ألرباحاستحقاق توزیعات ا    م٢٠١٥أبریل  ٢٠

 

 دفع توزیعات األرباح   م٢٠١٥و ـمای ٢٠

 
 ، وسیتم اإلعالن عنھا رسمیاً في حینھ وتخضع لموافقة وزارة التجارة والصناعة تعتبر مبدئیةھذه التواریخ   -
 

 
 

 : م٢٠١٥للعام  المالیة لشركة سیسكو اعالن النتائج
 

 م٢٠١٥ابریل  ٢١ :الربع األول
 

 م٢٠١٥یولیو  ٢٦ : الربع الثاني
 

 م٢٠١٥اكتوبر  ٢١ :الربع الثالث
 

 م ٢٠١٦ینایر  ٢١ :الربع الرابع
 

 
 وقابلة للتغییر دون إشعار تقریبیةھذه التواریخ   -

  



  

 ٥٦  تقریر مجلس اإلدارة ٢٠١٤

 جتماع الجمعیة العمومیة الثالثة والعشرینال المقترح جدول االعمال
 
وزارة التجارة بعد موافقة ، الذي سیعقد  م٢٠١٤للمساھمین لعام  )٢٣ومیة رقم (اجتماع الجمعیة العم المقترح ألعمال جدولال ةالتالی قائمةوضح الت

 األخرى حسب األنظمة المتبعة:اإلعالمیة والوسائل تداول  موقع المساھمین من خالل عمومل االجتماع تاریخ ومكانعن بالغ اال، وسیتم  والصناعة
 

  مراجعي الحسابات علیھا ، وتقریر م٣١/١٢/٢٠١٤المصادقة على القوائم المالیة للشركة كما في  .١

  .م٣١/١٢/٢٠١٤الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  .٢

% من القیمة االسمیة ٥) ھللة لكل سھم بنسبة ٥٠( خمسون بواقع، م ٢٠١٤وزیع األرباح عن العام ن تأمجلس اإلدارة بش توصیةالموافقة على  .٣
 نالعادیة الثالثة والعشرو مومیةایة تداول یوم انعقاد الجمعیة العرباح للمساھمین المقیدین بسجل الشركة في نھاألللسھم وأحقیة 

 م٣١/١٢/٢٠١٤الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتھي في  .٤

لایر لكل  ٢٠٠٬٠٠٠ملیون لایر سعودي (أي  ١٫٤بمبلغ م ، ٢٠١٤المالیة الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة  .٥
 .)*عضو

ً (المكافأة ال تشمل الرئیس  ٧٥٠الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة والترشیحات والمكافآت واالستثمار بمبلغ  .٦ ألف ریـال سنویا
  التنفیذي)

والبیانات المالیة الربع سنویة  م٢٠١٥ل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام اختیار مراقب حسابات الشركة من بین المرشحین من قب .٧
   وتحدید أتعابھ

، كما ورد في تقریر مجلس  وتجدیدھا للسنة القادمة ٢٠١٤المصادقة على التعامالت مع األطراف ذات العالقة والعقود التي تم تنفیذھا خالل  .٨
 م٢٠١٤االدارة لعام 

 
 
ً  المكافئةب تم احتسا *   لایر لكل عضو من أعضاء المجلس. ٢٠٠٫٠٠٠، بتحدید سقف ـ ھ١٤١٢عام  في صدرالذي  ١٠٧١للقرار الوزاري رقم  المقترحة وفقا


