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مليون   54,8ة للخدمات الصناعية "سيسكو" تعلن عن تحقيق صافي دخل يالسعودالشركة 

 م 2021ريال سعودي خالل النصف األول من العام 

٪ على أساس سنوي على التوالي، بعد  30,1٪ و13,4بنسبة   2021ارتفعت اإليرادات في الربع الثاني والنصف األول من العام  •

 استثناء إيرادات اإلنشاءات املحاسبية

 األعمال  قطاعات  في جميعاألداء بسبب تحسن  نمو اإليرادات  •

السعودية،   العربية  اململكة  املستثمر    :2021أغسطس    12جدة،  "املجموعة"(،  أو  "الشركة"  أو  )"سيسكو"  الصناعية  للخدمات  السعودية  الشركة  أعلنت 

 30ة للستة أشهر املنتهية في  االستراتيجي الرائد في اململكة العربية السعودية في املوانئ واملحطات ومجمعات الخدمات اللوجستية وأنظمة املياه، عن نتائجها املالي

 . 2021يونيو 

مليون ريال سعودي، وبنسبة    498,1٪ على أساس سنوي حيث بلغت  30,1عت إيرادات النصف األول، باستثناء إيرادات اإلنشاءات املحاسبية، بنسبة  ارتف 

 في قطاع املياه   في قطاعي املوانئ والخدمات اللوجستية  ن األداءسبسبب تح مليون ريال سعودي في الربع الثاني،    244,5٪ لتبلغ  13,4
ً
. وبلغ إجمالي الربح  ونسبيا

حاويات    أعدادزيادة  إلى  أساس ي  بشكل  يرجع السبب في هذا االرتفاع    .2020٪ مقارنة بالربع الثاني من العام  6.6مليون ريال سعودي، حيث ارتفع بنسبة    123,6

املستوردة الحاويات    أعدادبسبب انخفاض    السابق٪ عن الربع  8,4قوي في القطاعات األخرى. وانخفض إجمالي الربح بنسبة  في قطاع املوانئ واألداء الاملسافنة  

 التكاليف املباشرة. وزيادة  واملصدرة 

، فيما انخفض  السابقمليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من العام    54,8٪ ليصل إلى  34,2صافي الدخل خالل النصف األول من هذا العام بنسبة  انخفض  و 

  الى تحقيق مليون ريال سعودي. ويرجع السبب الرئيس ي لهذا االنخفاض    22,5إلى    باملقارنة بالربع املماثل من العام السابق ليصل٪  60,3خالل الربع الثاني بنسبة  

 للمعيار التاسع    31.9مكاسب بقيمة  
ً
( وعكس مخصص استبدال  IFRSمن املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )مليون ريال سعودي ُسجلت ملرة واحدة وفقا

٪  62.6ارتفعت األرباح املعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة  و .  2020خالل العام السابق    مليون ريال سعودي  75األصول بقيمة  

ريال سعودي للربع الثاني    0.28  املعدلة  ربحية السهمت  مليون ريال سعودي. وبلغ   279.1الستة أشهر، فقد بلغت  ٪ خالل فترة  56,1على أساس سنوي، وبهامش  

مليار ريال سعودي في الربع الثاني   1.17، مع استقرار إجمالي حقوق املساهمين عند 2020ريال سعودي في الربع الثاني من العام  0.13مقارنة بـ   2021من العام 

 . 2021من العام 

 خالل الربع الثاني من العام  كما  
ً
مليون ريال    192,8، لتصل إلى  2020٪ مقارنة بالربع الثاني من العام  10,0بنسبة    2021حققت إيرادات قطاع املوانئ نموا

قطاع أنظمة    في  م نمو املبيعاتع  ٪ خالل نفس الفترة. ود  37,9مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها    26,7سعودي، فيما بلغت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية  

 . 2021مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام  25,1٪ لتصل إلى 20املياه، مما أسفر عن زيادة اإليرادات بنسبة 

 محمد املدرس، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو:وقال  

زيادة حصته السوقية في  املوانئ  قطاع    . وواصلالنصف األول من العام الحاليحققت شركة سيسكو نتائج مالية قوية فيما يتعلق باإليرادات وصافي الربح خالل  "

 زيادة بنسبة  الحاويات املستوردة واملصدرة  ميناء جدة اإلسالمي فيما يتعلق بأعداد  
ً
 . "على أساس سنوي   اإلجمالي للحاوياتفي العدد    ٪12وأعمال املسافنة، محققا

" النمو اإليجابي لقطاع املوانئ، تعرضت  وأضاف:  الرغم من  الثاني  أعمال الحاويات  على  الربع  اململكة لضغوط خالل  أنحاء  العام،  في جميع  إلى من  مما أدى 

 . "املاض ي والعامبالربع السابق مقارنة الثاني خالل الربع عداد الحاويات املصدرة واملستوردة انخفاض إجمالي أ

 بالنمو املستمر في  "
ً
 . "املياه   قطاع أنظمةالخدمات اللوجستية، باإلضافة إلى التحسن التدريجي في مبيعات  مجمعات  وكان هذا األداء القوي لقطاع املوانئ مدعوما
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٪ من حصتنا في شركة محطة بوابة البحر األحمر لشريكينا االستراتيجيين صندوق االستثمارات العامة 21,2وبعد فترة وجيزة من نهاية الربع، أتممنا بيع  وأردف: "

 . "2021املالية للربع الثالث من العام  قوائمناوشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد. وسيظهر التأثير املالي للصفقة في 

، ونتطلع إلى إعالن مزيد من التفاصيل عن ذلك وعن استراتيج" 
ً
ية الشركة للنمو  وسيتم االنتهاء من مراجعة استخدام العوائد املتحققة من هذه الصفقة قريبا

 بمشيئة هللا تعالى. "2021خالل الربع الثالث من العام  

 

 أبرز مالمح األداء املالي 

،  2020٪ عن الربع الثاني من العام 13,4، بزيادة قدرها 2021مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام  244,5بلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية   •

 بنسبة  
ً
٪ على  30,1مدفوعة بشكل أساس ي باألداء اإليجابي لقطاع املوانئ والخدمات اللوجستية. وحققت إيرادات النصف األول من هذا العام نموا

 أساس سنوي.   

، وذلك بفضل نمو اإليرادات. وارتفع إجمالي  2020٪ مقارنة بالربع الثاني من العام  6,6بنسبة   2021لربح خالل الربع الثاني من العام  ارتفع إجمالي ا •

 مليون ريال سعودي.  258,4٪ ليبلغ 52,9ربح النصف األول بنسبة 

 . 2020ودي خالل الربع الثاني من العام مليون ريال سع 5,1مليون ريال سعودي مقارنة بـ  6,0ارتفع الدخل االستثماري إلى  •

مليون ريال سعودي خالل الربع   42,7، حيث كانت 2021مليون ريال سعودي خالل الربع الثاني من العام   39,9انخفضت املصاريف التشغيلية إلى  •

 . 2020الثاني من العام 

٪ خالل الربع الثاني نتيجة البنود املسجلة 60,3، وبنسبة  2021العام  ٪ على أساس سنوي خالل النصف األول من  34,1انخفض صافي الدخل بنسبة   •

. باستثناء تأثير البنود املسجلة ملرة واحدة، ارتفع صافي الدخل املعدل خالل النصف األول من العام  2020ملرة واحدة خالل الربع الثاني من العام  

 . 2020٪ مقارنة بالربع الثاني من العام 104,8بة وبنس 2020٪ مقارنة بالنصف األول من العام 175,5بنسبة   2021

 . 2021يونيو  30مليار ريال سعودي في  4,4بلغ إجمالي األصول  •

 ، باملليون ريال سعودي أبرز النقاط في بيان الدخل
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 أبرز اإلنجازات التشغيلية

 
 املوانئ واملحطات  
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 – انتهى  -

بذة عن "سيسكو"
ُ
 ن

ي تتضمن  
كة استثمارية قابضة تمتلك محفظة متنوعة من األصول الفريدة الت  كة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو"( هي شر الشر

ئ ومجمعات الخدمات  ي العام الموان 
 
كة ف وهي أول مطور من القطاع الخاص لمنطقة   1988الصناعية وأنظمة المياه. وتأسست الشر

ي المملكة العربية السعودية. وتشتمل محفظة "سيسكو" عىل 
 
 يزيد عن  5إعادة التصدير ف

ً
كات تابعة، تضم فريقا موظف.   3,000شر

كاتها التابعة مع نه  لشر
ً
اتيجيا  إست 

ً
ي النمو. وتقدم "سيسكو" دعما

 
 ج استثماري واضح وطويل األجل من أجل الوصول اىل أفضل الفرص ف

 

 للتواصل 

 عالقات المستثمرين 
 : ي
ون  يد اإللكت   ir@sisco.com.saالتر

 التواصل اإلعالم  
 : ي
ون  يد اإللكت   Raneem.Abudaqqa@instinctif.comالتر

 4650 694 (50) 971+الهاتف:  
 

ن    اإلعالن عن النتائج المالية ودعوة المساهمي 

ي  
ي ف 
كة خالل الرب  ع الثان   لتحليل النتائج المالية للشر

ً
ي تمام ال  2021أغسطس   18ستستضيف "سيسكو" اجتماعا

  ف 
ً
ساعة الثالثة عرصا

ي إىل 
ون  . كما ستتم استضافة اجتماع  ir@sisco.com.saبتوقيت السعودية. للحصول عىل تفاصيل االجتماع، يرجر إرسال بريد إلكت 

 :
ً
كة قريبا كة عىل موقع الشر  http://www.sisco.com.sa/poverview.phpالستعراض أرباح الشر

 

 إخالء مسؤولية 

ي تعكس التوقعات الحالية لإلدارة أو  
كة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو"(، والت  تم إعداد هذه الوثيقة من قبل الشر

ي تخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغت  
اتيجية المتعلقة باألحداث المستقبلية الت  ي هذه  االست 

 معروفة. وتمثل بعض البيانات الواردة ف 

الوثيقة "بيانات تطلعية" ال تتعلق بشكل مباشر أو حرصي بالحقائق التاريخية. وتعكس هذه البيانات التطلعية نوايا "سيسكو" الحالية  

اضاتها ومعتقداتها بشأن األحداث المستقبلية وتخضع ل لمخاطر والشكوك وال ي ال يعتتر العديد  وخطتها وتوقعاتها وافت 
عوامل األخرى الت 

 منها ضمن سيطرة "سيسكو". 

ي  
 عن التوقعات المذكورة رصاحة أو بصورة ضمنية ف 

ً
 جوهريا

ً
ي قد تؤدي إىل اختالف النتائج الفعلية اختالفا

تتضمن العوامل المهمة الت 

كة "سيسكو" بأي الت    ام بمراجعة أي من هذه البيانات التطلعية لتعكس  البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغت  معروفة. وال تضطلع شر

 ألن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف  
ً
اتيجية أو الخطط. ونظرا ي الظروف أو األحداث أو االست 

ات عىل توقعاتها أو أي تغيت  ف  أي تغيت 

اضاتها ومعتقداتها بشأن المستقبل،  عن نوايا "سيسكو" الحالية وخططها وتوقعاتها وافت 
ً
فنحن نحثك عىل استعراض جميع    جوهريا

كة   ي هذا العرض التقديمي بعناية وحذر وطلب المشورة المستقلة عند تقييم قرارات االستثمار المتعلقة بشر
البيانات التطلعية الواردة ف 

 "سيسكو". 

، بواسطة أو نيابة عن "سيسكو" أو أي من أعضائها ال 
ً
 أو ضمنيا

ً
معنيي   أو مدراءها أو مسؤوليها ال يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان، رصيحا

. ال تشكل هذه   ي هذا العرض التقديمي
أو موظفيها أو أي شخص آخر بخصوص دقة أو اكتمال أو صحة المعلومات أو اآلراء الواردة ف 

كة ولن تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها  ي الشر
اء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى ف   من أي عرض أو دعوة لشر

ً
 أو   الوثيقة جزءا

ً
أساسا

ام عىل اإلطالق.   يجوز االعتماد عليه فيما يتعلق بأي اتصال أو الت  
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