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  بيان 
 صحف 

 

 

اتيجيإعالن   كة سيسكو عن استر   المرحلة القادمة   النمو   لرفع معدالتالجديدة تها شر
 
 ف

 

كة محطة بوابة البحر األحمر   االستثماراتجزء من   استخدام عائدات بيع  •   شر
 
كة التوسعية لدعم ف  . نمو نشاطات الشر

  ستثمارات اال  زيادة حجم  •
 
ئ   قطاع  المخطط لها ف

 الخدمات اللوجستية و الموان 

كة من خالل زيادة مساهمة قطاع  الخدمات اللوجستية وانظمة المياة    •   المحفظة االستثمارية للشر
 
رفع مستوى التنوي    ع ف

  الرب  ح المتحقق. 
 
  اإليرادات وصاف

 
 ف

  اإليرادات مع    ملموسللحفاظ عىل نمو    ممنهجتركت     •
 
  تحقيق عوائد    االستمرار و   رب  حال  هوامش تحسي    ف

 
طويلة  مستقرة  ف

   . األجل للمساهمي   

 

السعودية،    جدة، العربية  )"سيسكو  : م2021  أكتوبر   7المملكة  الصناعية  للخدمات  السعودية  كة  الشر أو  أعلنت  كة"  "الشر  ،"

ئ   ي الموان 
ي المملكة العربية السعودية ف 

ي الرائد ف  اتيج    وأنظمة  ، والخدمات اللوجستيةومحطات الحاويات "المجموعة"(، المستثمر االستر

اتيجي ي للتعزيز مكانتها ا النمو و   لدعم  تنطلق منها   الحالية كقاعدة  االستثمارات، مستفيدة من  للسنوات القادمةتها  المياه، عن استر
  قيادية ف 

كة  ةث الثل  الرئيسيةجميع القطاعات   . للشر

 

اتيجية ترتكز  كة الجديدة اإلستر  : واضحة محاور رئيسيةأربعة عىل للشر

 خلل الخمس سنوات القادمة مضاعفة إيرادات المجموعة   . 1

ي الدخل الناتج من قطاعي    .  2
الخدمات اللوجستية و المياه مع الحفاظ عىل  إعادة توازن المحفظة االستثمارية لزيادة اإليرادات وصاف 

 نمو هامش الرب  ح. 

كة سيسكو  حصة جزء من بيع معالجة تأثتر   . 3 كة محطة بوابة البحر األحمر شر ي شر
ي الدخل  ف 

 عىل صاف 

ي حقوق المساهمير  عىل المدى الطويل.  تحقيق عوائد مستدامة   . 4
 مع الحفاظ عىل النمو المستمر ف 

ي ظل وجود 
ي ذلكالواعدة  العديد من الفرص االستثمارية  وف 

ي بعناية  المخطط لها  المحددة و ستثمارات  اال   بعض  ، بما ف 
  قيمتها   تزيد     والتر

 القادمة،   24إىل  18مليون ريال سعودي خلل   600عن  
ً
سيسكو عىل نهج تخصيص رأس مال منظم ومنضبط يوازن بير   ستعتمد شهرا

ي الحسبان  األخذ مع  المخاطر والعوائد المتوقعة  
ي لدعم  من خلل استخدام    زيادة كفاءة رأس المال المستثمر   ف    االستثمارات الدين الخارج 

ة  . المباشر
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ً
اتيجية   وتعليقا كة سيسكو  المهندسرصح  الجديدة، عىل االستر  : محمد المدرس الرئيس التنفيذي لشر

اتيجيتنا الجديدة م عىل مدى    وزيادة هامش الرب  ح سيسكو إيرادات    مضاعفة  تسىع اىلة بأهداف واضحة وطموحة للغاية  دعوم "إن استر

.   مجزية سنويةالسنوات الخمس المقبلة لتحقيق عوائد إجمالية   هذه األهداف من    تحقيقونحن واثقون من قدرتنا عىل     للمساهمير 

ي المقام األول  خلل
سيتم ذلك    األساسية والسىعي وراء فرص نمو جديدة.    مكانياتنا ألصولنا ا االستثمار بكافة  ب  متابعة آفاق نمو جديدة ف 

ي   الجديدة  والفرص  من خلل عمليات االستحواذ 
ئ    قطاع   ف  ي قطاع المياهالموان 

 توسيع نطاق استثماراتنا ف 
ً
تحسير  وتطوير    عن طريق  وأيضا

ي هذا القطاع  مياه  ال أعمال
 . جيدةيوفر تدفقات نقدية وعائدات   مما للوصول اىل خدمات متكاملة ف 

اتيجية، نرى   كة استثمارية إستر ة للعتماد عىل  ا بصفتنا شر يك مفضل يتمتع بالقدرة عىل اكتساب وجذب    تاريخنا مكانيات كبتر الحافل كشر

 وتسييل االستثمارات جزئي
ً
ي بهدف تطوير مشاري    ع البنية ال  ا

ي تحتية الرئيسية التر
   التحول االقتصادي واالزدهار للمملكة.  تساهم ف 

 شكل  ي(  ESGوبنفس القدر من األهمية، فإن النشاط المتعلق بالحفاظ عىل البيئة واالستدامة والحوكمة ) 
ً
ي    عنرصا

 ف 
ً
  التخطيط أساسيا

كاتها.  كة سيسكو ومجموعة شر اتيجية شر  "  الستر

 

اتيجية الرئيسية لل ركائز ال  ستر

كةتسىع   قطاعاتها    قدراتها من    للستفادة  سيسكو   شر ي 
ف  ي    الرئيسةالحالية 

ف  استثمارية  اصولللستثمار  ة    ذات فرص  قيمة  كبتر لزيادة 

كة ل ل وتحقيق عوائد مجزية   االستثمارية الحاليةمحفظتها  ي قصتر المدى ومساهميها شر
 . خلل جدول زمت 

اتيجية من خلل سيتم تحقيق أهداف نمو   ي    االستثمار زيادة    اإلستر
    منشأتها الحاليةف 

ً
، بناًء عىل ثلث ركائز  االستثمارات الجديدة وأيضا

 رئيسية: 

ي نطاق أعمال • 
كتر  عىل نموذج األصول قطاع  التوسع ف 

 الخفيفة الخدمات اللوجستية مع التر

ئ  •  ي قطاع الموان 
 التوسع الدوىلي ف 

 الحالية المحفظة االستثمارية  وقدرات  جميع امكاناتتحقيق اإلستفادة القصوى من      •

 

  نطاق أعمال
 
   باالستثمار الخدمات اللوجستية  قطاع التوسع ف

 
 الخفيفة  األصول ف

اتيجية الجديدة عىل زيادة   ي االستر
كةيركز العنرص األساسي ف  ي قطاع الخدمات اللوجستية شي    ع    وجود شر

، والذي من  النمو سيسكو ف 

ي إطار رؤية 
امج الحكومية المحددة    2030  المملكة   المتوقع أن ينمو بشكل كبتر ف  ي تهدف إىل تحويل المملكة إىل مركز  و مع عدد من الت 

التر

  . عالمي ي 
كة  تتمتع    لوجستر متقدمسيسكو  شر للنقل    بموقع  الوطنية  اتيجية  اإلستر إطار  ي 

ف  المقدمة  ة  الكبتر الفرص  من  للستفادة 

ي ستعزز تكامل الخدمات اللوجستية والتقنيات المستقبلية. 
 واللوجستيات والتر

اتيجية   كز إستر ي قطاع الخدمات سيسكو ستر
ل  من خل وخدماتها   اللوجستيةالمناطق ، مواصلة تطوير رئيسيير  اللوجستية عىل مجالير    ف 

ي بوينت كتها التابعة لوج  ي   شر
ي   عن طريق   وسلسل االمداداتالخدمات اللوجستية    نطاق  وزيادة تواجدها ف 

   . الخفيفة  األصول  االستثمار ف 

النهج   كةهذا  الشر التوريد  و الحالية  االستثمارية  محفظتها  لالتكامل  من تحقيق    سيمكن  بما    ،المتكاملة تقديم حلول شاملة عت  سلسلة 

ئ إىل العملء   ب  "  يعرف  . "من الموان 
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كتر  الرئيسية    كون وست 
تطوير حلول  من خلل  ذات الهامش الربجي المرتفع    العامة  الخدمات اللوجستية    أعمال  هي المستهدفة  مجاالت التر

د بشكل أساسي والمتخصصة ،  للخدمات اللوجستية العامة     (3PL , 4PL)سلسلة االمداد يم حلول  وذلك من خلل تقد،  والتخزين المت 

ي مجال سلسل اإلمدادات  
 
ي  لوجستية متكاملة لتصبح رائدة ف

 
ي  غتر المطورة    األعمالوالخدمات ذات القيمة المضافة ف

 
لتحقيق التكامل ف

 من  
ً
ي قطاع    خدماتما تقدمة سيسكو حاليا

 
ي المجاالت  ف

 
 عن االستثمارات ف

ً
ئ والخدمات اللوجستية ، فضال لقطاعتها    المكملةالموان 

ي النقل   الرئيسية
 
اتيجيير  محليير  و دوليير   والخدماتلتقديم نماذج متعددة ف

كاء استر  . اللوجستية بالتعاون مع شر

 

ئ 
 
  قطاع الموان

 
 التوسع الدول  ف

ي المملكة العربية  
ئ رائد ف  اتيجية  من االنجازات  سجل حافل  وجود مع  السعودية  بصفتها مشغل موان  ، فإن أحد المكونات الرئيسية الستر

األحمر  البحر  بوابة  محطة  كة  والدولية    شر اإلقليمية  األسواق  ي 
ف  المحىلي  نجاحها  تكرار  مساهميها هو  مع  اكة  صندوق    بالشر الجدد 

كة كوسكو العالمية للشحن  فرص نمو متعددة    تتوفر .    االستثمارات العامة وشر
ً
ميناء  من خلل التحول من مشغل    لتوسيع تواجدها عالميا

ئ لإىل مشغل عالمي وحيد  اتيجية الرئيسية.  خدماتيتمتر  بالقدرة عىل تقديم  لعديد من الموان  ي األسواق االستر
 إضافية ف 

كة محطة بوابة البحر األحمر  تستهدف  وف  س ي مرحلتها القادمة   بشكل رئيسي شر
ي    ف 

لقدرتها  وذلك    أصول قائمة  ورفع كفائتها  االستثمار ف 

كةتقوم  و   .  عىل استثماراتها .   عىل  تحقيق  عوائد شيعة    الشر
ً
مليار ريال سعودي    2عن    قيمتها   مجموعة من االستثمارات تزيد   بدراسة  حاليا

ي آسيا وأفريقيا 
 تغطي    ف 

ً
 . مجزية  عوائد ماديةقدرتها عىل تحقيق تتمتر  بمتعددة األغراض    ومحطات  من محطات الحاويات  عددا

سيتم  كما  قدرتها عىل تحقيق عوائد مستدامة عىل المدى الطويل.  و   ةالمخاطر معدل  االستثمارات فقط عىل أساس    تقييم هذهسيتم  و 

 مير  محتملير  آخرين ألصول محددة. استخدام كيان منفصل ، مدعوم بهيكل رأسماىلي مناسب ، لجلب مساه

 

 لمحفظة االستثمارية الحالية ا تعزيز قدرات

كة سيسكو دعم النمو من خلل     الكاملة.  أهدافها أصولها الحالية لتحقيق  وتطوير   تفعيلستواصل شر

 

ئ قطاع   الموان 

كة محطة بوابة البحر األحمر  عىل تعزيز موقعها الريادي    ،بصفتها أكت  مشغل لمحطات الحاويات عىل ساحل البحر األحمر  كز شر ستر

ي المملكة العربية السعودية
ي سوقها الرئيسي ف 

حيث توجد فرص نمو متعددة لعقود امتياز جديدة تخدم الطلب المستمر والمتنامي    ف 

ي هذا القطاع
ي قطاع    كما ستقوم  .  ف 

ي قطاع الشحن والحصول عىل عقود امتياز جديدة حيث توجد فرص مواتية ف 
بتنوي    ع خدماتها ف 

ئ   تعلق بمحطات الشحن العامة والسائبة. تالموان 

ي تعزيز محطة الحاويات التابعة  ،  وبالتوازي مع السىعي للحصول عىل عقود امتياز جديدة
ئ ف  كةسيستمر قطاع الموان  ي ميناء    للشر

ف 

(   حاوية قياسية  مليون  5.2لمي من خلل زيادة قدرتها االستيعابية إىل جدة االس مليار ريال  1 استثمار   بإجماىلي  )عىل المدى القصتر

كة محطة بوابة البحر األحمر و  والذي سيتم تمويله بالكامل  سعودي   اض بنكيةمن خلل التدفقات النقدية لشر سيتم    كما   . أدوات اقتر

ي المستقبل  للحفاظ عىل مركزها الريادي.  مع زياد  زيادة االستثمار 
 ة الطلب وزيادة الطاقة االستيعابية للمحطة ف 
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 والمستودعاتاللوجستية المناطق 

كة  ستواصل   تنمية  شر ي بوينتاللوجستية من خلل    مناطقها خدمات  سيسكو  التابعة لوج  كتها  ي      . شر
الهائل والغتر  أ والتر النمو  كد 

ي التجارة  
 
اتيجتها مسبوق ف ونية عىل نجاح استر ي    اإللكتر

 
ي  و اسس حديثة  عىل  تطوير خدمات التخزين  ف

 
ي تخدم تطلعات عملئها ف

التر

ي   وذلكهذا المجال 
 
ي تم إنشاؤها ف

 جدة. مدينة بناًء عىل القاعدة التر

كة خطط شر
ُ
ي بوينت   ت  لوج 

ً
مليون ريال سعودي، والذي سيتم تمويله بشكل    340بقيمة  كبتر يقدر  نفاق رأسماىلي  ا برنامج    بتطوير   حاليا

ين والمرتبطير  معها بعقود طويلة   أدوات الدين وذلكأساسي من خلل  لتطوير السعة التخزينية للعملء العالميير  والمحليير  المتمتر 

 األجل.  

ي بوينت كة لوج  ي أسواق الخدمات    وباإلضافة إىل المبادرات المذكورة أعله، يتمثل الهدف األساسي ل شر
 
ي توسيع مرافقها وتواجدها ف

 
ف

 .
ً
ي مدينة الرياض أيضا

 
ي    اللوجستية ف

 
كتر  األساسي عىل تطوير شبكة من المستودعات ف

الرياض وما حولها مدينة  حيث سينصب التر

ونية المتسارع النمو.  ي المزيد من  كما سيت    مع تقديم خدمة ذات قيمة مضافة لتوفتر حلول شاملة لقطاع التجارة اإللكتر
م النظر ف 

إعادة   مناطق  ي 
قائمة واالستثمار ف  الجديدة، واالستحواذ عىل أصول  اللوجستية  المجمعات  ي ذلك 

بما ف  المحتملة  النمو  مجاالت 

 األخرى. التصدير 

 

 المياه حلول قطاع 

اتيجية   كة  المحفظة االستثمارية لتتمثل إستر ي قطاعسيسكو  شر
ي  المياه    ف 

واستحداث حلول متكاملة لضمان    ا أصولهتطوير  تحسير  و ف 

ي سوق المياه     المؤثر الرائد و االستمرارية والتواجد 
كتر  عىل االستدامة. ف 

 والتر

كة توزي    ع  ان   ي حققتها شر
ة التر ي الحصول عىلالنجاحات األختر

ي تتمثل ف 
ي    عقود محطة معالجة مياه الرصف الصجي المستقلة  والتر

ف 

المنورة و مدينة   والمدينة  يقارب    بريدة وتبوكالطائف  ما  فيها  االستثمار  يبلغ حجم  ي 
ها    2،7والتر توفتر مليار ريال سعودي )سيتم 

معالجة    اتمحطجديدة لمشاري    ع  للحصول عىل    للستفادة و   أعمالها توفر قاعدة قوية لتوسيع نطاق    بالكامل من خلل أدوات الدين( 

المدى التشغيل عىل  إىل  المستقلة باإلضافة  الصجي  الرصف  الرصف  الشبكات و عقود صيانة  ل  الطويل   مياه  مياه  محطات معالجة 

كة المياه الوطنية.      الصجي القائمة لشر
ً
كتر  أيضا

كة    وسينصب التر الكفاءات  من خلل تحسير     كنداسةعىل تحقيق اإلمكانات الكاملة لشر

ي مجال تحلية المياه.  استحواذ جديدةوالسىعي وراء فرص جديدة واستكشاف عمليات التشغيلية  
 ف 

 

 الخاتمة  

اتيجية سيسكو   ي الناتج عن جهود   2030  المملكة   مع برنامج رؤية   الجديدةتتماسر استر من خلل االستفادة الكاملة من الزخم اإليجان 

ي المملكة العربية السعودية واالستثمارات الحك
ي قطاع المياه والنقل والخدمات اللوجستيةالخصخصة ف 

ي   لتنامي  ا كما يعزز    .  ومية ف 
  ف 

كتر  عىل    مجال
ونية والتر كة سيسكو  لصبح  لي االستدامة المزيد من الفرص عت  هذه القطاعات  برامج  التجارة اإللكتر  شر

ً
ي قطاعاتها    دورا

 ف 
ً
رائدا

.   الرئيسية ي اتيج   مع الحفاظ عىل نهجها طويل األجل كمستثمر استر

كتر   
ي قطاع الخدمات اللوجستية من خلل االستثمارات المستحدثة مع التر

كما تم وضع أهداف واضحة لتوسيع نطاق تواجد سيسكو ف 

والدخول إىل قطاعات ومناطق    بشكل خاص عىل نموذج األصول معتدلة القيمة، ودعم األصول الحالية للستفادة من إمكاناتها الكاملة

اتيجية.  اكات استر  جغرافية جديدة من خلل شر
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كة  تتمتع   جيدة سيسكو  شر النمو    تمكنها   بمكانة  تحقيق  للمساهمير   من  األجل  مستدامة طويلة  عوائد  تحقيق   
ً
افضل  وأيضا وتطبيق 

ي    (، ESGالممارسات العالمية المتعلقة بالبيئة واالستدامة والحوكمة )
 
امها بتوفتر  مع الحفاظ ف  

  مستقرة   توزيعات أرباح نفس الوقت عىل التر

 . عىل مدى الخمس سنوات القادمة

 النهاية 

 

 

 

كة سيسكو     نبذة عن شر

كة استثمارية كة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو"( هي شر اتيجية  الشر ي تمتد    محفظة ذات    استر
متنوعة من األصول الفريدة التر

ئ والمجمعات   ي عام    المياه.    وانظمة  والخدمات اللوجستية عت  الموان 
كة ف    منطقة ل وهي أول مطور من القطاع الخاص ل  1988تأسست الشر

ي المملكة العربية السعوديةتصدير  ال   واعادةالجمركية  
كات    ستةسيسكو  محفظة  تضم    .  ومحطات تحلية المياه  ف  يدعمها    ،وزميلة   ابعة تشر

  كما    موظف.    3000فريق يضم أكتر من  
ً
  تقدم سيسكو دعما

ً
اتيجيا ا استر كات  بفلسفة واضحة    االستثماريةضمن حافظتها    لكائنةللشر

 النمو.  فرص  لتطوير وطويلة األجل  

 

 : جهات االتصال

 القناة اإلعلمية       علقات المستثمرين 

 : ي
ون  يد اإللكتر :     ir@sisco.com.sa  الت  ي

ون  يد اإللكتر  diana.estupinan@instinctif.com  الت 

 97143699353+   تلفون:       
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 إخالء المسؤولية

إعداد هذا   اتيجية    المنشور تم  أو االستر التوقعات الحالية لإلدارة  الصناعية )"سيسكو"( ويعكس  السعودية للخدمات  كة  الشر من قبل 

معروفة.   معروفة وغتر  لمخاطر وشكوك  تخضع  ي 
التر المستقبلية  باألحداث  هذا    المتعلقة  ي 

 
ف الواردة  العبارات    المنشور تشكل بعض 

نوايا سيسكو الحالية وخطتها    البيانات المستقبليةتعكس هذه    بالحقائق التاريخية. " ال تتعلق بشكل مباشر أو حرصي  تطلعيه"بيانات  

والشكوك وعوامل   للمخاطر  المستقبلية وتخضع  األحداث  ومعتقداتها حول  اضاتها  منها خارج سيطرة    أخرى،وتوقعاتها وافتر العديد 

 سيسكو. 

الفعلي النتائج  ي قد تؤدي إىل اختلف 
التر المهمة  العوامل   تتضمن 

ً
   ة اختلفا

ً
البيانات    جوهريا ي 

الضمنية ف  أو  المعت  عنها  التوقعات  عن 

ات   ام بمراجعة أي من هذه البيانات التطلعية لتعكس أي تغيتر كة سيسكو أي التر  التطلعية مخاطر معروفة وغتر معروفة. ال تتحمل شر

ي  
اتيجية،أو    األحداث،أو    الظروف،عىل توقعاتها أو أي تغيتر ف   أو الخط  االستر

ً
   ط. نظرا

ً
عن نوايا سيسكو    ألن النتائج الفعلية قد تختلف ماديا

اضاتها ومعتقداتها حول   ي هذا   المستقبل، الحالية وخططها وتوقعاتها وافتر
التطلعية الواردة ف  البيانات  فنحن نحثك عىل عرض جميع 

كة  متعلقة العرض التقديمي بعناية وحذر وطلب المشورة المستقلة عند تقييم قرارات االستثمار ال  سيسكو. بشر

أو   تعهد  أي  تقديم  أو  تقديم  يتم     ضمان، ال 
ً
 أو    رصيحا

ً
أي من    ،ضمنيا أو  كة سيسكو  نيابة عن شر أو  أو    مديري  ها، أو    أعضائها، بواسطة 

ي تمت مناقشتها أو موظفيها أو أي شخص آخر فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو عدالة المعلومات أو اآلراء الواردة    مسؤوليها،
ي هذا    التر

ف 

  المنشور ال يشكل هذا  و .  المنشور 
ً
ي    عرضا

اء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى ف  كة، أو دعوة لشر أو أي جزء منه    المنشور ولن يشكل هذا    الشر

 
ً
ام عىل اإلطلق. أو ُيعتمد ع  أساسا  ليه فيما يتعلق بأي عقد أو التر 


