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 م 2022نوفمبر  3     م2022بع الثالث وفترة التسعة أشهر من العام الر  :لنتائج املاليةللبيان الصحفي ا

 
 

 

  أضعافتسجيل نمو بثالثة  تعلنالشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" 

بشكل  الربح هوامش وتحسن اإليرادات استقرار الدخل للربع الثالث بفضل  صافيفي 

 ملحوظ

 
 حجم األعمال مع انتعاش  سنوي،على أساس ربع سنوي و  م2022إيرادات املوانئ في الربع الثالث من العام   ارتفاع •

 نمو   تحقق هوامش الربح اإلجمالية •
 
 كبير  ا

 
عام  استمرارها في توقع يو  املياهخدمات و في قطاعي الخدمات اللوجستية   ا

 م 2023

 بنسبة %49.3ليسجل الثالث  الربح للربع إجمالي هامش ارتفع  •
 
 م2021عام الفي الربع الثالث من   %44.5 مقارنة

 

"الشركة"  أو    "، أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو  :م2022نوفمبر    3جدة، اململكة العربية السعودية،  

  اللوجستية مجمعات الخدمات  و   واملحطات املستثمر االستراتيجي الرائد في اململكة العربية السعودية في املوانئ    (،أو "املجموعة"

 .م2022سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في فترة و  ثاللربع الثلنتائجها املالية عن  ،املياه  أنظمةو 

 

من   الثالث  الربع  إيرادات  اإلنشاءات    ،م2022عام  الاستقرت  إيرادات     املحاسبية،باستثناء 
 
السابق    مقارنة لتسجل  بالربع 

بنسبة  طفيف  بشكل    م2022عام  التراجعت إيرادات الربع الثالث من  في حين    %0.7بارتفاع نسبته    سعودي،مليون ريال    214.7

مع    1.5% اللوجستية  قطاع  إيرادات    ارتفعت و   املوانئ،قطاع  في  تحسن تدريجي  تحقيق  على أساس سنوي،    الخدمات 
 
مقارنة

،  مليون ريال سعودي  624.0لتصل إلى  م  2021مقارنة بعام    %12.9تسعة أشهر بنسبة  فترة الالربع السابق. انخفضت إيرادات  ب

 .قطاع املوانئفي  العام السابق من  النصف األول  الذي تم تسجيله خالل  األداء األقوى  االنخفاض إلى عزى هذا وي  

 

  %9.1مقارنة بالربع السابق وبنسبة    %6.1بنسبة    ،مليون ريال سعودي  105.8ليصل إلى  الربع الثالث  في  ربح  الإجمالي    ارتفعو 

الثالث من   بالربع  الربح بشكل ملحوظ    ،م2021عام  المقارنة  املحس  بفضل  وذلك بفضل تحسن هوامش  ن  مزيج اإليرادات 

   ،%49.3الربح للربع الثالث من العام املاض ي  إجمالي  بلغ هامش  و والضوابط الفعالة للتكلفة.  
 
في الربع الثاني من   %46.8بـ    مقارنة

  سعودي، مليون ريال    295.7بلغ إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر  كما  .  م2021في الربع الثالث من العام    %44.5و  م2022العام  

بانخفاض إيرادات    إلى تأثر إجمالي الربح بشكل أساس ي  ويعزى ذلك    ،م2021عام  الالفترة نفسها من  عن    % 16.8بنسبة  بانخفاض  

 في قطاع املوانئ. البحر األحمر بوابة  شركة 
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الربع السابق  باملقارنة مع    %364.5صافي الدخل املعدل للربع الثالث بنسبة    ارتفع  الهوامش،ضوء التحسن امللحوظ في    على

  18.3بلغ صافي الدخل املعدل لفترة التسعة أشهر  كما  مليون ريال سعودي.    14.4ليصل إلى    ،على أساس سنوي   % 56.6وبنسبة  

ريال   ل  ،على أساس سنوي   %69.2بانخفاض قدره    سعودي، مليون  بالعام  ويعود ذلك  األول مقارنة  النصف  إيرادات  ضعف 

 السابق. 

 

 التنفيذي  رئيس  ال،  املهندس / خالد سليماني  علق
 
    ء  أداشركتنا حققت  أن  اإلعالن  رنا  يس"  :للمجموعة قائال

 
لربع  ا  فيجيدا

    استقر وعاد إلى النمو إال أنه    العاملي،القتصاد  با  علقةاملتبعض التقلبات  قطاع املوانئ لدينا    وبالرغم من مواجهة الثالث.  
 
مجددا

 املياه أداء  جيدخدمات  و الخدمات اللوجستية  قطاع  حققت أعمالنا في مجال    كما  ،في هذا الربع
 
قطاع  إيرادات  ارتفعت  حيث    ، ا

. تحسنت إيرادات الربع الثالث بشكل  أنظمة املياهلقطاع  بيعات  املجودة  حسنت  حين ت  وفيبشكل قوي  لخدمات اللوجستية  ا

بالربع   مقارنة  أننا سجلنا  ولكن    السابق، طفيف   تحسناألهم 
 
اللوجستية    ، الربحية  هوامشفي    ا للخدمات  بالنسبة  سيما  ال 

 مدفوعوهذا التحسن كان  املياه،أنظمة  و 
 
 . "بمزيج اإليرادات وضوابط التكلفة ا

 

 "نتوقع أن نشهد تحسن:  سليمانيوأضاف  
 
  حجم تداول الحاويات الواردة والصادرة املوانئ في الربع األخير مع نمو  قطاع  في أداء    ا

ظهر قطاع الخدمات اللوجستية عالمات قوية على    حيث   .والعابرة توسيع سعة التخزين لدينا لتلبية  عمل على  وسن  التعافي،ي 

 الطلب املتزايد واالستحواذ على حصة أكبر في السوق. 

 

.  م2021عام  البتسجيل نتائج مشابهة لتلك التي حققناها في    م2022عام  الأن ننهي  نتوقع    ،املياهبالنسبة إلى محفظة أنظمة  أما   

العامالربحية  نعتقد أن هوامش  كما   الحالية ستستمر حتى نهاية  توقع أن يكون للعقود الجديدة املوقعة ملحفظة  . نالقوية 

، مع توقع م2022األخير من العام في الربع الربح إيجابي على اإليرادات وهوامش  املياه في النصف األول من العام تأثير  خدمات 

 ".  م2023في العام حتى  الربحية املرتفعةاستمرار هوامش 

 

 

 جديدال تنفيذي الرئيس  التعيين 

 

محمد املدرس من منصبه    هندساملاستقالة  عن    م2022أكتوبر    17بعد انتهاء الفترة املالية بتاريخ    سيسكو،أعلنت شركة  ولقد  

 عام 15أن قض ى بعد وذلك  ،تنفيذي كرئيس  
 
 لعب خاللها دور  ،الشركةخدمة في  ا

 
 مهم ا

 
في تشكيل وتنفيذ استراتيجية الشركة   ا

 . في التفرغ ألعماله الخاصةلرغبته ولقد ترك املدرس منصبه في شركة سيسكو ، للنمو

 

  املهندس  قام مجلس اإلدارة بتعيين  و 
 
 تنفيذيا

 
  خالد سليماني رئيسا

 
   يعد  و لشركة سيسكو.  جديدا

 
 تنفيذي  سليماني مسؤوال

 
ذو    ا

 عام  25تزيد عن    خبرة طويلة
 
  عمل  .  األعمال  باإلضافة الى استشارات وتطوير  في االستثمار والتحول الرقمي  ا

 
في سليماني سابقا
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باإلضافة    ،"املشورةكروم  "و  "لالستثماروادي مكة  "و  "الخبير كابيتال"و  "مجموعة القنطرة" و"بويرآند  موران ستال  "شركات  

الخيار  في االستثمار عبر قطاعات متعددة تجعله  الكبيرة  ته  اأن خبر بمجلس اإلدارة  ويؤمن  .  الناشئةالشركات    عدد من  إطالقإلى  

 الطموحة للنمو وخلق القيمة. ستراتيجية سيسكو القيادة  األمثل 

 

 التوقعات واالستراتيجية 

 

 بتنفيذ استراتيجيتها الخمسية لدفع خلق املزيد من القيمة على املدى الطويل بهدف مضاعفة  
 
ال تزال شركة "سيسكو" ملتزمة

االستثمارات ذات القيمة املتراكمة  . يركز نهج االستثمار في "سيسكو" على  م2026مليار ريال سعودي بحلول عام    2اإليرادات إلى  

أية   املياه. ستعلن "سيسكو" عن  اللوجستية وخدمات  املوانئ والخدمات  في  املتمثلة  تتماش ى مع قطاعاتها اإلستراتيجية  التي 

 .تحديثات للسوق حين ظهور فرص أخرى 

 

أعلنت  لو  تداول    سيسكو شركة  قد  "لوج حصول  عن    ،  م2022نوفمبر    1بتاريخ  من خالل  لشركة  شركة  التابعة  بوينت"  ي 

التوسع، الذي  مع  يتماش ى  بما    مليون ريال سعودي لتمويل توسعة سعة التخزين لديها  290قرض بقيمة    تسهيل"سيسكو" على  

البالغة   الحالية  السعة  للمجموعة    73000يضاعف  الخمس سنوات  إستراتيجية  مع  مربع،  ،  متر 
 
تهدف  املعلنة سابقا والتي 

 ألحدث خدمات التخزين واملرافق اللوجستية  لتكون  شركة "لوجي بوينت"  مكانة  ترسيخ  ل
 

ا ومشغال ا رائد  ا لوجستي  ا عقاري  مطور 

 .النمو ةفي جميع أنحاء اململكة لخدمة قطاع التجارة اإللكترونية سريع املدى الطويل علىعمالئها ل   املتميزة

 

ا تطوير املزيد من مجاالت النمو املحتملة، بما في ذلك املرفق اللوجستي الحديث في الخمرة والذي من شأنه أن   من املتوقع أيض 

  وما بعده. م2023يعزز اإليرادات والهوامش اللوجستية من العام 
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 الدخل  قائمةفي النتائج املالية أبرز 

 سعودي  مليون ريال

 

 2022  العام  الثالث منملخص البيانات املالية للربع 

 

الربع  سعودي مليون ريال 

 22الثاني 

الربع 

 22 ثالثال
 % التغير 

الربع  

 21الثالث 

الربع 

 22الثالث 
 % التغير 

 % 1.5- 214.7 217.9  % 0.7 214.7 213.2 اإليرادات*

 % 10.0- 108.9- 120.9-  % 4.1- 108.9- 113.5- التكاليف املباشرة* 

 % 9.1 105.8 97.0  % 6.1 105.8 99.7 إجمالي الربح 

 % 5.7 45.4- 42.9-  % 3.4- 45.4- 47.0- مصروفات التشغيل 

 % 11.7 60.4 54.1  % 14.7 60.4 52.7 التشغيل أرباح 

 % 7.9 8.2 7.6  % 2.3- 8.2 8.4 إيرادات االستثمارات

 % 5.3 53.4- 50.7-  % 0.2 53.4- 53.4- نفقات التمويل 

 %178.3- 2.8 3.6-  %190.4- 2.8 3.1- إيرادات أخرى/املصروفات والزكاة 

 % 143.9 18.0 7.4  % 287.9 18.0 4.6 صافي الدخل للمجموعة

 % 6.4 3.6- 3.4-  % 134.6 3.6- 1.5- حقوق األقلية

  -الدخل صافي 
 
 % 260.9 14.4 4.0  % 363.9 14.4 3.1 غ عنهاملبل

 *باستثناء إيرادات وتكاليف اإلنشاءات املحاسبية

  

 والهامش  سعودي()مليون ريال صافي الدخل املعدل  إجمالي الربح  هامشو سعودي()مليون ريال يرادات اإل
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 2022  العام  منلفترة التسعة أشهر ملخص البيانات املالية 

 الفرق%  2022فترة التسعة أشهر  2021فترة التسعة أشهر  مليون ريال سعودي 

 % 12.9- 624.0 716.1 اإليرادات*

 % 9.0- 328.3- 360.6- التكاليف املباشرة* 

 % 16.8- 295.7 355.5 إجمالي الربح 

 % 10.6 136.1- 123.0- مصروفات التشغيل 

 % 31.3- 159.6 232.4 ربح التشغيل

 % 18.3 23.0 19.4 إيرادات االستثمارات

 % 2.9 157.4- 152.9- نفقات التمويل 

 % 73.8- 1.3- 4.9- إيرادات أخرى/املصروفات والزكاة 

 % 74.6- 23.9 94.1 صافي الدخل للمجموعة

 %84.2- 5.6- 35.3- حقوق األقلية

  -الدخل صافي 
 
 %68.9- 18.3 58.7 غ عنهاملبل

 *باستثناء إيرادات وتكاليف اإلنشاءات املحاسبية

 

 أبرز اإلنجازات التشغيلية 

 واملحطات املوانئ 

الثالث   الربع  إيرادات   تحسنم  2022للعام  أظهرت 
 
 تدريجي  ا

 
والفترة    ا السابق  بالربع    بينما   ،م2021عام  ال  فينفسها  مقارنة 

حجم  ن  . وتحس  2021عام  لفي االفترة نفسها  مقارنة ب  %13.4بنسبة    م2022عام  الالتسعة أشهر من  فترة  انخفضت إيرادات  

 عنرغم على أساس ربع سنوي  % 6.5 الثالث بنسبةفي الربع تداول الحاويات الواردة والصادرة وحاويات املسافنة 
 
على  تراجعها  ا

 نظر   أساس سنوي 
 
 لألداء األقوى نسبي  ا

 
لفترة التسعة أشهر من  ساهم برفع األداء  والذي    ،م2021عام  ال في النصف األول من    ا

 . م2021العام 

 

 
 

 

 

 

  

(الحجم  إجمالي الربح وهامش  )مليون ريال سعودي(اإليرادات 
 
 )ألف وحدة مكافئة لعشرين قدما
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   املستودعات والخدمات اللوجستية

 مع    %14.6بنسبة    م2022عام  الارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية للربع الثالث من  
 
  25.3الربع السابق لتصل إلى  مقارنة

  %9.1بنسبة    م2022من العام  أشهر   فترة التسعة انخفضت عائدات الخدمات اللوجستية في   ذلك،مليون ريال سعودي. ومع  

نفسها   الفترة  مع  ريال سعودي  70.3إلى    املاض يعام  المن  باملقارنة  والساحات    ،مليون  الخدمات  إيرادات  انخفاض  بسبب 

في الربع الثالث من العام   %48.6إلى ليصل  2022عام الفي الربع الثاني من  %44.6ن هامش الربح اإلجمالي من تحس  و املفتوحة. 

 التكلفة. و لمبيعات لالفعال زيج تحسين املمما يدل على زيادة كبيرة في الربحية بسبب  ،م2022

ا القادمة  24إلى    18  خالل ال مضاعفة سعة التخزين  االنتهاء من  من املتوقع أن يتم   مع توقع بدء    األجل،بعقود طويلة    شهر 

ا من    25000تشغيل أول   الخدمات  املستودعات و قطاع  ربحية  ، مما سيعزز إيرادات وهوامش  م2023يناير    1متر مربع اعتبار 

 اللوجستية. 

 

 قطاع أنظمة املياه 

 ن تحس  املياه على أساس ربع سنوي وسنوي، إال أن هوامش الربح اإلجمالية أظهرت  أنظمة  على الرغم من انخفاض إيرادات  
 
  ا

 قوي
 
 لفترة التسعة أشهر.    %32.3و  م2022للربع الثالث من العام    %47.6لتصل إلى    ا

 
في الهامش إلى انخفاض تكلفة  الزيادة  عزى  ت

 مما يؤدي إلى زيادة الربحية.  والتسعير، ن مزيج املبيعات االستهالك وتحس  

 (%) اإلشغالنسبة  إجمالي الربح  هامشو )مليون ريال سعودي(اإليرادات 
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 - انتهى-

 

 :للتواصل

 

 عالقات املستثمرين

 

 ir@sisco.com.sa البريد اإللكتروني: 

 

 

 

 

 التواصل اإلعالمي  

 راهول رافيسانكار 

 rahul.ravisankar@teneo.comالبريد اإللكتروني:  

 3833 170 56 971+ :الهاتف 

 

بذة عن "سيسكو " 
ُ
 ن

الشــركة الســعودية للخدمات الصــناعية )"ســيســكو"( تي شــركة اســتثمارية قابضــة تمتلك محفظة متنوعة من األصــول الفريدة التي تتضــمن املوانئ 

تصـــــدير في وتي أول مطور من القطاع الخاص ملنطقة إعادة ال  م1988ومجمعات الخدمات اللوجســـــتية وأنظمة املياه. وتأســـــســـــت الشـــــركة في العام 

ــتمل محفظة "ســـيســـكو" على   يزيد عن  7اململكة العربية الســـعودية. وتشـ
 
ــم فريقا     3,000شـــركات تابعة وزميلة، تضـ

 
ــكو" دعما ــيسـ . وتقدم "سـ

 
موظفا

 لشركاتها التابعة مع نهج استثماري واضح وطويل األجل من أجل الوصول الى أفضل فرص النمو.
 
 استراتيجيا

 

 لين املاليين ومراجعة أداء الشركة االتصال الهاتفي مع املحل

من    ثانياستضافة خبراء في التحليل املالي للحديث عن النتائج املالية للشركة عن الربع ال  تعتزم الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"سيسكو"( 

املزيد حول تفاصيل االتصال الهاتفي، يرجى التواصل  ملعرفة    .بتوقيت السعوديةمساء   15:00  في تمام الساعة  م2022نوفمبر    9بتاريخ    2022العام  

اإللكتروني البريد  على  املناسب:  .  ir@sisco.com.sa  معنا  الوقت  في  الشركة  موقع  على  املالية  للنتائج  العرض  هذا  نشر  وسي 

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

 )مليون متر مكعب(املياه املباعة  ،الحجم هامش إجمالي الربح و )مليون ريال سعودي(اإليرادات 
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