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كة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" تعلن عن نتائج  ة  ها المالية عن الشر التسعة   فتر

 2021  العام  من أشهر  

 

  إيرادات اإلنشاءات   بعد استثناء  %15.2بنسبة    2021  خالل التسعة أشهر من العاماإليرادات  ارتفاع   •

 المحاسبية

ي الدخل  اانخف •
مليون ريال، مما يعكس    58.7إىل  ليصل    2021  العام  من  خالل التسعة أشهر ض صاف 

كة  تراجع مساهمة   ي الدخل  محطة بوابة البحر األحمر شر
ي صاف 

ي جزصفقة البيع البعد    ف 
كة حصة  ل  ئ  شر

 سيسكو. 

ي و   •
ي العام الحاىلي  باستثناء تأثتر صفقة البيع الجزئ 

ي    ،التعديالت المحاسبية الغتر متكررة ف 
ارتفع صاف 

ي األشهر التسعة األوىل من عام  68.5الدخل المعدل بنسبة  
 بالتسعة أشهر من عام   2021% ف 

ً
مقارنة

2020 . 

اتيجية مؤسسية جديدة ومحدثة  •  النمو وعوائد المساهمير  لدعم إستر

كة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو"  2021نوفمتر  3جدة، المملكة العربية السعودية،   : أعلنت الشر

ي الموائ   والمحطات 
ي المملكة العربية السعودية ف 

ي الرائد ف  اتيجر كة" أو "المجموعة"(، المستثمر االستر أو "الشر

ي  تشهر الالمياه، عن نتائجها المالية لل وأنظمة    الخدمات اللوجستية  ومراكز  
.  2021سبتمتر    30سعة المنتهية ف 

ي تعكس تأثتر 
ي صفقة البيع اوالتر

كة سيسكو  لحصة لجزئ  ي شر
كة ف   محطة بوابة البحر األحمرشر

التسعة األشهر  إيرادات  باستثناء  2021سبتمتر    30حتر    ارتفعت  اإلنشاءات  ،  بنسبة   ،المحاسبية  إيرادات 

ي قطاعي الموائ      716.1لتصل إىل  عىل أساس سنوي    15.2%
مليون ريال سعودي، بسبب تحسن األداء ف 

ي قطاع و 
حصتها السوقية، إال  زيادة  الخدمات اللوجستية. وعىل الرغم من استمرار محطة بوابة البحر األحمر ف 

مليون ريال سعودي مقارنة بالرب  ع    217.9إىل    %8.8قد انخفضت بنسبة    2021عام  لأن إيرادات الرب  ع الثالث ل

ي المملكة العربية السعوديةانخفاض عدد الحاويات المناولةاستمرار بسبب  2020الثالث من عام 
 . ف 

ي  
مليون ريال سعودي مقارنة    355.5إىل    %18بنسبة    2021  العاممن  أشهر    خالل التسعة  الرب  حوارتفع صاف 

ة   ي اإليرادات  اىل نمو ، ويرجع السبب الرئيسي  السابق  من العام  بنفس الفتر
الخدمات  طاع  ققطاعي الموائ   و   ف 

وط  بسببالهامش  وزيادةاللوجستية،    من    عقد   تأثتر شر
ً
وتعزيز   2021يناير    1االمتياز الجديدة المطبقة اعتبارا

ي حير  انخفض إجماىلي  
ي كل القطاعات. ف 

بنسبة    2021الرب  ع الثالث من عام  خالل  الرب  ح  كفاءة العمليات ف 

ب  26.6% عام  مقارنة  من  الثالث  الحاويات   2020الرب  ع  أعداد  انخفاض  التكاليف   المناولة   بسبب  وزيادة 

ة.    المباشر

ي الدخل  
ةانخفض صاف  ة   58.7إىل    %47.3التسعة أشهر بنسبة    لفتر مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفتر

ي الدخل  العام السابقمن  
ي العام السابق، حيث تضمن صاف 

  106.9بقيمة    تعديالت محاسبية لمرة واحدة  ف 
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 عن ذلك،    64.7مليون ريال سعودي بلغت حصة سيكسو منها  
ً
انخفض الدخل  مليون ريال سعودي. فضال

كة   ي للشر
كة  من  الناتج  الصاف  ي تلت    %36.36إىل    %60.6محطة بوابة البحر األحمر من  شر

ة التر ي الفتر
بيع  ف 

 حصتها فيها.  

ي الدخل  
مليون    28.2ماليير  ريال سعودي مقارنة ب     4إىل  ليصل    2021للرب  ع الثالث من عام  انخفض صاف 

ي الرب  ع الثالث
المصدرة إىل انخفاض عدد الحاويات بشكل رئيسي    ، ويرجع ذلك    2020  من العام  ريال سعودي ف 

 .والمستوردة. 

ي الرب  ع الثالث من عام  1.52إىل  ليصل ارتفع إجماىلي حقوق المساهمير  
 .2021مليار ريال سعودي ف 

ي   التعديل أثر  ي لحصه سيسكو لمرة واحدة وتأثتر    المحاستر
  البيع الجزئ 

ة التسعة أشهر  • ي رب  ح سيسكو لفتر
  46.4مقابل  ,  مليون ريال سعودي  78.2    مبلغ  2021من العام    بلغ صاف 

ة لنمليون ريال سعودي   .من العام السابقفس الفتر

ي الدخل المعدل للرب  ع الثالث •
  28مليون ريال سعودي مقابل    10.4  2021  مبلغ   2021من العام    بلغ صاف 

 .2020 من العام لرب  ع الثالثلمليون ريال سعودي 

ة التسعة أشهر   بنفس  ريال سعودي    0.57ريال سعودي مقارنة ب     0.96• بلغت ربحية السهم المعدلة لفتر

ة  من العام السابق.  الفتر

كة سيسكو: محمد المدرس، الرئيس  المهندس وقال   التنفيذي لشر

ي الرب  ح
كة نتائج مالية قوية فيما يتعلق باإليرادات وصاف  ة التسعة أشهر من العامخ  "حققت الشر ،  2021الل فتر

ي ميناء جدة اإلسالمي فيما يتعلق بأعداد الحاويات المستوردة والمصدرة 
ويعزى ذلك إىل نمو الحصة السوقية ف 

المياه. وبغض النظر عن أنظمة  المسافنة، إىل جانب النمو الذي شهده قطاعي الخدمات اللوجستية و وأعمال  
ي جميع أنحاء المملكة ما تزال تحت  

ي عىل الضغوط  نمو الحصة السوقية، إال أن أعمال الحاويات ف 
للرب  ع الثائ 

 ".  التواىلي 

ي حققتها  "وأضاف:  
ة التر ي قطاع المياه، فبعد النجاحات األختر

كة توزي    ع  أما ف  بحصولها عىل عقود النشاء    شر
ي الطائف والمدينة    محطات

قاعد  مما يوفر  وبريدة وتبوك،  المنورة  معالجة مياه الرصف الصجي المستقلة ف 
ي الحصول عىل  األعمال نطاقلتوسيع  قوية

 ". طويلة األجلتشغيل وصيانة جديدة و وعقودمشاري    ع  ف 

ي نهدف من خاللها إىل مضاعفة إيرادات أعلنا  "وأردف:  
اتيجية النمو الجديدة التر ي بداية هذا الرب  ع عن استر

ف 
الخدمات    نطاق أعمال  خالل السنوات الخمس القادمة، وذلك من خالل توسيع  هوامش الرب  حكة وتحسير   شر ال

كتر  عىل نموذج األصول الخفيفة، وتوسيع نطاق الموائ   خارج المملكة وتحقيق   أعمال قطاع  اللوجستية مع التر
من   القصوى  عظيمة   االستثماريةالمحفظة  االستفادة  فرصة  نرى  على  الحالية.  يك  بناًء  الحافل كشر سجلنا 
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مشاري    ع البنية التحتية الرئيسية    تطوير عىل االستثمارات وتطويرها وتسييلها بهدف  مفضل قادر عىل االستحواذ  
ي تدعم 

ي المملكة". االزدهار و التحول االقتصادي التر
 ف 

 

 

 أبرز مالمح األداء الماىلي  

، بانخفاض قدره  2021مليون ريال سعودي عن الرب  ع الثالث من العام    217.9بلغ إجماىلي اإليرادات   •

ي قطاع الموائ     المناولة، بسبب انخفاض أعداد الحاويات  2020من العام  الثالث    عن الرب  ع    8.8%
. ف 

 عىل أساس سنوي.  %15.2إيرادات التسعة أشهر بنسبة ارتفعت   كما 

مليون ريال   97.0إىل  ليصل    %26.6بنسبة    2021ض إجماىلي الرب  ح خالل الرب  ع الثالث من العام  انخف •

التسعة أشهر بنسبة  خالل    ارتفع إجماىلي الرب  ح  كما  .  2020سعودي مقارنة بالرب  ع الثالث من العام  

 مليون ريال سعودي.  355.5إىل ليصل  18%

ي الدخل بنسبة   •
ي الرب  ع الثالث    %85.9انخفض صاف 

مقارنة بالرب  ع المماثل من العام    2021من العام  ف 

ة من العام    2021من العام  عن التسعة أشهر    %47.2ونسبة    السابق ، نتيجة  2020مقارنة بنفس الفتر

ي لبيع  اللتأثتر  
ي  الجزئ 

كة ف  كة  حصة الشر محطة بوابة البحر األحمر وتأثتر المكاسب المسجلة لمرة  شر

ي بلغت حصة سيكسو منها    106.9واحدة بمبلغ  
مليون ريال سعودي    64.7مليون ريال سعودي، والتر

ي  
ي الدخل العام السابق ف 

المكاسب المسجلة لمرة واحدة، ارتفع صاف  البيع وبنود  . وباستثناء عملية 

ة التسعة أشهر   %68.5المعدل بنسبة   ة من العام    بنفسمقارنة    2021من العام    خالل فتر ، السابقالفتر

ي الرب  ع الثالث للعام  %63.1بنسبة  وانخفاض
 .  2020مقارنة بالرب  ع الثالث من العام  2021ف 

ي  5.1بلغ إجماىلي األصول  •
 .  2021سبتمتر  30مليار ريال سعودي ف 

 

 

 

 

ي بيان الدخل، بالمليون ريال سعودي 
 أبرز النقاط ف 
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  أبرز اإلنجازات التشغيلية 

 

 

 
الموائ    
 والمحطات 

 

 
 
 
 
 

 ألف حاوية قياسية 242
الحاويات المستوردة 

 والمصدرة

--29.3  
مقارنة بالرب  ع 

 20الثالث 

-15.2%  
مقارنة بالرب  ع 

ي 
 21الثائ 

 ألف حاوية قياسية 458
 حاويات المسافنة  

+8.1%  
مقارنة بالرب  ع 

 20الثالث 

-1.7%  
مقارنة بالرب  ع 

ي 
 21الثائ 

 ألف حاوية قياسية  700
 الحجم اإلجماىلي  

-8.6%  
مقارنة بالرب  ع 

 20الثالث 

-6.8%  
مقارنة بالرب  ع 

ي 
 21الثائ 
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المجمعات  
والخدمات  
 اللوجستية 

 
 
 
 
 
 

51% 
 إشغال الساحات المفتوحة 

 

+8.5%  
مقارنة بالرب  ع 

 20الثالث 

-3.8% vs 
مقارنة بالرب  ع 

ي 
 21الثائ 

99% 
 إشغال المستودعات 

+4.2%  
مقارنة بالرب  ع 

 20الثالث 

-  
مقارنة بالرب  ع 

ي 
 21الثائ 

 

 
أنظمة  قطاع  

 المياه 

 

ألف متر   432 
 مكعب  
 رابغ  

+62.7%  
مقارنة بالرب  ع 

 20الثالث 

+22.1%  
مقارنة بالرب  ع 

ي 
 21الثائ 

متر   مليون  4.0
 مكعب  
 كنداسة 

-1.1%  
بالرب  ع   مقارنة 

 20الثالث 

+2.1%  
بالرب  ع  مقارنة 

ي 
 21الثائ 

مليون متر   4.5
 مكعب  

 الحجم اإلجماىلي 

+2.8%  
بالرب  ع   مقارنة 

 20الثالث 

+3.7%  
بالرب  ع  مقارنة 

ي 
 21الثائ 

 
  

اتيجية    التوقعات واالستر

اتيجيتها   كة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو( تنفيذ استر ي    سنوات القادمة  للخمس  الجديدةتواصل الشر
والتر

عنها   إىل  2021أكتوبر    7بتاري    خ  أعلنت  تهدف  ي 
والتر الرئيسية ،  قطاعاتها  ي 

ف  الموجودة  اإلمكانيات  من  االستفادة 

ي األصول، مع وجود فرصة ذهبية لزيادة حجمها عن طريق محفظتها 
تحسير  عوائد  الحالية و   االستثمارية  لالستثمار ف 

كة ومساهميها.  االستثمار   للشر

كة ستقوم ي الوقت المناسب. المستجدات  اخر من التفاصيل حول  بالعالن عن المزيد  الشر
 ف 

 – انتىه   -

بذة عن "سيسكو" 
ُ
 ن

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

ي العام   اللوجستيةالموائ   ومجمعات الخدمات 
كة ف  وهي أول مطور من القطاع الخاص لمنطقة إعادة    1988وأنظمة المياه. وتأسست الشر

ال ي 
ف  السعودية. وتشتمل محفظة "سيسكو" عىل  التصدير  العربية  يزيد عن    5مملكة   

ً
فريقا تابعة، تضم  كات  موظف. وتقدم    3,000شر

كاتها التابعة مع نهج استثماري واضح وطويل األجل من أجل الوصول اىل أفضل    لشر
ً
اتيجيا  إستر

ً
 النمو.  فرص "سيسكو" دعما

 

 للتواصل 

3 4 4
7

8 8

12
15 15

38.8%

42.8%

37.5%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

10

20

30

20الربع الثالث  21الربع الثاني  21الربع الثالث 

اإليرادات وهامش إجمالي الربح

إيجار األراض ي إيجار املستودعات

الخدمات هامش إجمالي الربح

17 17 18

6 8 9

31.1% 30.0%
26.2%

20الربع الثالث  21الربع الثاني  21الربع الثالث 

اإليرادات وهامش إجمالي الربح

توزيع أخرى  هامش إجمالي الربح
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 عالقات المستثمرين 
 : ي
وئ  يد اإللكتر  ir@sisco.com.saالتر

 التواصل اإلعالمي 
 : ي
وئ  يد اإللكتر  bashar.alrfooh@instinctif.comالتر

 556961650 (0) 971+الهاتف:  
 

 اإلعالن عن النتائج المالية ودعوة المساهمير   

كة     مع  محللي    ماليي    ومراجعة  ألداء  الشر
  اتصال  هاتف 

  
كة عن الرب  ع الثالث  ف  اء  تحليل مال   للحديث  عن النتائج المالية للشر كة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو )استضافة  خبر م الشر  تعب  

، يرجر  التواصل معنا و  تمام الساعة 14:00 بتوقيت السعودية بتاري    خ  9 نوفمبر  2021  
عىل   معرفة  المزيد حول تفاصيل االتصال الهاتف 

ي 
وئ  يد االلكتر    الوقت المناسب . سيتم ir@sisco.com.sa التر

   ف 
ون  كة عىل الموقع اإللكب  : مراجعة  أداء الشر

http://www.sisco.com.sa/poverview.php 

 إخالء مسؤولية 

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

ي هذه الوثيقة "بيانات  
ي تخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغتر معروفة. وتمثل بعض البيانات الواردة ف 

المتعلقة باألحداث المستقبلية التر

ا  تطلعية" ال تتعلق بشكل مباشر أو حرصي بالحقائق التاريخية. وتعكس هذه البيانات التطلعية نوايا "سيسكو" الحالية وخطتها وتوقعاته 

ي ال يعتتر العديد منها ضمن سيطرة  
اضاتها ومعتقداتها بشأن األحداث المستقبلية وتخضع ل لمخاطر والشكوك والعوامل األخرى التر وافتر

 "سيسكو". 

ي  
أو بصورة ضمنية ف  المذكورة رصاحة  التوقعات   عن 

ً
 جوهريا

ً
اختالفا الفعلية  النتائج  ي قد تؤدي إىل اختالف 

التر المهمة  العوامل  تتضمن 

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

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

ات عىل توقعاتها أو أي تغيتر ف   عن  تغيتر
ً
يا

اضاتها ومعتقداتها بشأن المستقبل، فنحن نحثك عىل استعراض جميع البيانات التطلعية ن وايا "سيسكو" الحالية وخططها وتوقعاتها وافتر

كة "سيسكو".  ي هذا العرض التقديمي بعناية وحذر وطلب المشورة المستقلة عند تقييم قرارات االستثمار المتعلقة بشر
 الواردة ف 

، بواسطة أو نيابة عن "سيسكو" أو أي من أعضائها المعنيير  أو مدراءها أو مسؤوليها أو  ال يتم تقديم أي تمثي 
ً
 أو ضمنيا

ً
ل أو ضمان، رصيحا

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

ا   من أي عرض أو دعوة لشر
ً
 أو يجوز االعتماد  جزءا

ً
كة ولن تشكل هذه الوثيقة أو أي جزء منها أساسا ي الشر

ء أي أسهم أو أوراق مالية أخرى ف 

ام عىل اإلطالق.   عليه فيما يتعلق بأي اتصال أو التر 
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