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مقدمة

السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 
»فيبكو«  المحترمين

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
ــواد  ــع م ــركة تصني ــس إدارة ش ــنوي لمجل ــر الس ــم التقري ــدم لك ــرنا أن نق يسـ
الموقــرة  العامــة  إلــى جمعيتكــم  والمقــدم  )فيبكــو(  والتغليــف  التعبئــة 
ــر ملخــص عــن  ــم الموافقــة عليــه، وقــد تضمــن هــذا التقري لمناقشــته ومــن ث
أنشــطة فيبكــو وشــركتها التابعــة وتطــورات أعمالهــا عــن العــام المالــي 
2019م ، كمــا يســتعرض أداء فيبكــو، كمــا تضمــن هــذا التقريــر ملخــص واٍف 
عــن تطبيــق حوكمــة فيبكــو ومعلومــات تفصيليــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــداف  ــة لأله ــوط العريض ــى الخط ــة إل ــس، باإلضاف ــن المجل ــة ع ــان المنبثق واللج
والمبــادرات لكافــة القطاعــات التشــغيلية فــي فيبكــو وشــركتها التابعــة خــال 
ــتقبلية  ــا المس ــن توقعاتن ــريعة ع ــات س ــم لمح ــع تقدي ــي 2019م، م ــام المال الع

ــي 2020م. ــام المال للع

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــً لمتطلبــات الئحــة 
ــوق  ــة الس ــن هيئ ــان ع ــجيل واإلدراج الصادرت ــد التس ــركات وقواع ــة الش حوكم
الماليــة وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة 
واالســتثمار مــع األخــذ باالعتبــار المبــادئ والمعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات 
العالميــة فــي مجــال الحوكمــة، وقــد راعينــا عنــد إعــداده تبنــى درجــة عاليــة مــن 
ــتثمرين  ــاهمين والمس ــادة المس ــد الس ــن تزوي ــا يضم ــاح بم ــفافية واإلفص الش
وأصحــاب المصالــح فــي فيبكــو بــكل ما يســاعدهم علــى اتخــاذ قراراتهــم، وبما 
يؤهــل فيبكــو للمنافســة فــي الحصــول علــى الجوائــز والشــهادات التقديريــة 

مــن كافــة الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية ذات العاقــة.
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رسالة 
مجلس
 اإلدارة 

السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 
)فيبكو(  

الكرام السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يســرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي ألعمــال شــركة فيبكــو والشــركة التابعة 
ــي  ــل ف ــات تتمث ــهد تحدي ــذي ش ــي 2019 ، ال ــام المال ــن الع ــة( ع ــك للصناع )فب
انخفــاض الطلــب علــى القطــاع الــذي ولــد منافســة شــديدة ونجحــت فيبكــو مــن 
الحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية كأكبــر مــورد مــن منتجات الشــركة في الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا مــن خــال تخفيــض هوامــش الربحيــة وتقديــم خدمــات 
ــر  ــي تطوي ــع ف ــى التوس ــة ال ــاء ، باإلضاف ــض العم ــة لبع ــهيات االئتماني التس
 منتجاتنــا  لتقديــم قيمــة مضافــة تســاهم فــي رفع هوامــش الربحية مســتقبا .

كمــا شــهدت شــركتنا التابعــة )فبــك للصناعــة( التشــغيل التجــاري لهــا 
ــا  ــت تدريجي ــغيل ارتفع ــب تش ــام 2019م ، بنس ــن الع ــع األول م ــة الرب ــي نهاي ف
ــة  ــى الحص ــول عل ــا بالحص ــمح لن ــا يس ــرد بم ــو مط ــى نح ــهري، وعل ــكل ش بش
لمنتجــات  ُمــورد  أكبــر  لنصبــح  طموحاتنــا  مــع  تتماشــى  التــي  الســوقية 
الشــركة فــي الســوق المحلــي وأســواق المنطقــة ) كمــا ســيتم إفــراد جــزء 
.) التابعــة  الشــركة  أعمــال  تطــورات  عــن  للحديــث  التقريــر  فــي   خــاص 

العوائــد  بتعظيــم  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  بالعمــل  الشــركة  وستســتمر 
البشــرية  القــدرات  وتطويــر   ، اإلنتاجيــة  الكفــاءة  ورفــع   ، لمســاهميها 
فــي  الحالــي  مركزهــا  تعزيــز  خــال  مــن  المرحلــة  تحديــات  لمواجهــة 
تعظيــم  فــي  يســهم  الــذي  بالشــكل  منتجاتهــا  وتطويــر  الســوق 
 . المســتقبلية  تطلعاتهــم  ومواكبــة  للمســاهمين  الســوقية   القيمــة 

ــو ،  ــي فيبك ــم ف ــى ثقتك ــر عل ــكر والتقدي ــص الش ــدم بخال ــام نتق ــي الخت وف
والشــكر موصــول الــى الزمــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة وكافــة منســوبي الشــركة 
وشــركتها التابعــة علــى جهودكــم المخلصــة ، كمــا نشــكر عمائنــا وموردينــا 
ــن  ــد م ــذل المزي ــزا لب ــا حاف ــيكون دائم ــذي س ــا وال ــم لن ــم ودعمه ــى ثقته عل
الجهــد ، آمليــن أن نلتقــي بكــم خــال االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة 
ــه  ــا تضمن ــوص م ــم بخص ــاراتكم واقتراحاتك ــى استفس ــرد عل ــاهمين لل للمس

ــر . هــذا التقري
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عن فيبكو
1



13التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2019 م التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2019 م 12

توسيع نطاق حضورنا 
المحلي والعالمي من خال 

كفاءة اإلنتاج والتسويق 
الفعال، بأفضل الممارسات 

االحترافية، وتحقيق 
النتائج المتوخاة ألصحاب 

المصالح

أن نكون العب رئيسي في رؤيتنا
مجال الصناعات التحويلية 

وتحقيق الكفاءة التنافسية 
والنمو المستدام والريادة 

في السوق اإلقليمي والتواجد 
في األسواق العالمية

رسالتنا
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ركائز استراتيجيتنا
تعزيز مركزنا الحالي

التأسيس

01
02

مــن  والعالمــي  المحلــي  الســوق  احتياجــات  تلبيــة 
واســتهداف  المبيعــات  بزيــادة  الشــركة  منتجــات 

جديــدة. وقطاعــات  أســواق 

والتغليــف  التعبئــة  مــواد  تصنيــع  شــركة  تأسســت 
بموجــب  ســعودية  مســاهمة  كشــركة  )فيبكــو( 
الســجل التجــاري الصــادر مــن مدينــة الريــاض تحــت رقــم 
)1010084155( وتاريــخ 17 شــوال 1411 هـــ والقراريــن الوزارييــن 
1411هـــ، ويعمــل  القعــدة  ) 935،851( فــي 29 ذو  رقمــي 
ــم )585/ص(  ــي رق ــص الصناع ــب الترخي ــع بموج المصن
وتاريــخ 1410/11/13 هـــ والمعــدل برقــم )1001009549( وتاريــخ 
1441/02/29هـــ ، ويقــع المركــز الرئيســي لفيبكــو بمدينــة 
الريــاض، وقــد تــم إدراج فيبكــو فــي الســوق الماليــة 

الســعودية منــذ العــام 1998م.
ــال  ــي مج ــدة ف ــركات الرائ ــر الش ــد أكب ــو أح ــد فيبك تع
إنتــاج وتســويق األكيــاس المنســوجة مــن مــادة البولــي 
بروبليــن، وتنتــج فيبكــو نوعيــن مــن األكيــاس المبطــن 
وغيــر المبطــن بأكيــاس بولــي إثيليــن منخفــض الكثافة 

 )Heavy Duty( لاســتخدامات الشــاقة طويلــة المــدى
باســتيكية  ربــط  وأشــرطة  الحجــم  كبيــرة  وأكيــاس 
حياكــة  وخيــوط  للكابــات  باســتيكية  وحشــوات 
بروبليــن  البولــي  مــن  منســوجة  وروالت  باســتيكية 
مخلفــات  تدويــر  وإعــادة  إثيليــن  البولــي  وبطانــات 
العربيــة  المملكــة  داخــل  وتســويقها  الباســتيك، 

وخارجهــا.  الســعودية 

العمــل علــى تخفيــض معــدالت 
التســرب الوظيفــي مــن حيــث 
تحســين بيئــة العمــل والحفــاظ 

علــى الكــوادر المؤهلــة

كفــاءة اإلنتــاج وتطويــر 
العمليــة اإلنتاجيــة.

االستثمار األمثل في قطاعات النمو

مشــاركة خبراتنــا مــع الشــركة التابعــة )فبــك للصناعــة( والنهــوض بهــا 
ــادة فــي الســوق اإلقليمــي والعالمــي. للري

تنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال إدارة النقــد والدخــول فــي اســتثمارات 
جديــدة ذات نمــو.

النشاط
تقــوم  األســاس  فيبكــو  نظــام  يقتضيــه  لمــا  وفقــً 

التاليــة:  األغــراض  وتنفيــذ  بمزاولــة  الشــركة 
• الصناعــات التحويليــة وفروعهــا حســب التراخيــص 

الصناعيــة.
• الكهرباء والغاز والماء وفروعه.

• المناجم والبترول وفروعها.
• النقل والتخزين والتبريد.

• التشييد والبناء.
• المقاوالت.

• التشغيل والصيانة.
• التجارة.

• تقنية المعلومات.
• خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.

• خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
• الزراعة والصيد.
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اسم تجاري عريق وقوي في 
السوق المحلي واإلقليمي 

والدولي.

شركة داعمة لرؤية المملكة 2030.

تصنيف ائتماني قوي بحسب 
الدرجة االستثمارية وفقً لوكالة 

سمة للتصنيف االئتماني )تصنيف(

 ريادة السوق المحلي بمسيرة 
ناجحة تقارب 30 عامً.

تنوع المنتجات والحلول المتعلقة 
بالتعبئة والتغليف، حيث نقوم 

بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج 
مختلف.

 معدالت سعودة عالية وضعتنا 
ضمن النطاق الباتيني في مؤشر 

وزارة العمل.

موارد بشرية هائلة وكوادر 
فنية وإدارية ذو خبرة عالية 

يقارب عددها 1000 موظف من 13 
جنسية مختلفة

 صادرات تمثل  38 % 
من حجم المبيعات

مصانع عماقة مقامة على مساحة 
75000 متر )يعادل تقريبا مساحة 
10 ماعب كرة قدم وفق القياسات 
االحترافية( تضم أحدث تقنيات 
الصناعة والمكائن في المدينة 

الصناعية الثانية بمدينة الرياض. 

أحد أكبر الشركات العاملة في 
مجال تصنيع مواد التعبئة 

والتغليف في الشرق األوسط.

 من أوائل الشركات المدرجة في 
السوق المالية السعودية والوحيدة 
من بين الشركات العاملة في مجال 

صناعة مواد التعبئة والتغليف

 نسبة عالية في مؤشر قياس نسبة 
المحتوى المحلي في منتجاتنا وفقً أللية 

القياس المتبعة في هيئة المحتوى 
المحلي والمشتريات الحكومية.

 سمعة قوية في االلتزام بأعلى 
معدالت الجودة المعتمدة من كبرى 

الهيئات الدولية المتخصصة.

طاقة إنتاجية هائلة تقدر بحوالي 
2500 طن شهريً من مختلف 

المنتجات.

قاعدة عماء عريضة ومتنوعة 
حيث نقوم ببيع وتسويق 

منتجاتنا في 5 قارات.

 مراكز القوى & المزايا التنافسية
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شهادات التميز

ــهادات  ــة الش ــى كاف ــة عل ــو حاصل - فيبك
)إدارة  بنظــام  المتعلقــة  المعتمــدة 
الجــودة( 9001:2015 & 22000:2005 )نظــام ادارة 

ســامة الغــذاء(.

- فريــق تأكيــد الجــودة يراجعــون جميــع 
بمتابعــة  ويقومــون  اإلنتــاج،  مراحــل 
وإجــراء   %100 بنســبة  واألداء  المواصفــات 
الفحــص بشــكل علمــي ممنهــج لضمــان 

والنوعيــة. الدقــة 

ــادة الوثوقيــة فــإن  - فيبكــو مســؤولة تمامــً عــن جــودة منتجاتهــا أمــام العمــاء بجميــع مراحــل تصنيعهــا، ولزي
جميــع منتجــات فيبكــو تــم اختبارهــا فــي معامــل متخصصــة ومدعومــة فنيــً وتقنيــً مــن خــال معامــل دوليــة ذات 

ســمعة عاليــة مثــل معمــل LABORDATA بألمانيــا وغيــره.
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منتجاتنا

 Jumbo أكياس الجامبو العماقة
Bags

بروبليــن  البولــي  مــن  مصنوعــة  منســوجة  أكيــاس 
كبيــرة الحجــم وعاليــة الســعة تبــدأ ســعة هــذه األكياس 

ــم ــن 2000كج ــر م ــى أكث ــل إل ــم وتص ــن 500 كج م
ــا  ــدة ومنه ــاالت عدي ــي مج ــاس ف ــذه األكي ــتخدم ه تس
اإلنشــاءات  )مجــال  الحصــر  ال  المثــال  علــى ســبيل 
والتعميــر، الصناعــات الغذائيــة والحبــوب ، الــب
تروكيماويات،الصناعات،الكيميائية،التعديــن(
أمــا مــن ناحيــة التصميــم واألنــواع فيوجــد العديــد مــن 
ــي  ــً عل ــل وأيض ــب العمي ــب طل ــى حس ــات عل التصميم

ــتعمال. ــرض اإلس ــب غ حس

Small Bags األكياس الصغيرة
أكيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبليــن صغيــرة الحجــم وهــي األكيــاس األكثــر إنتشــارًا نظــرًا لتعــدد 
إســتخدامها, فســتخدم هــذه األكيــاس لتعبئــة المــواد الغذائيــة مثــل األرز والغــالل والطحيــن والســكر 
والملــح وغيرهــم كمــا أنهــا تســتخدم أيضــً فــي مجــاالت الكيماويــات والبتروكيماويــات والمــواد 

المعــاد تصنيعهــا وأيضــً فــي مجــال المقــاوالت.
يوجــد أكثــر مــن نــوع تختلــف باختــاف ســعة التعبئــة ونــوع المــواد المعبئــة بداخلهــا وأيضــً يوجــد منهــا أنــواع 

تحتــوي علــى طبقــة إمــا داخليــة وإمــا خارجيــة  مانعــة لتســريب الهــواء أو المــاء للحفــاظ علــى المنتجــات.
تبدأ سعة هذه األكياس من 5 كجم وتصل إلى 100 كجم.

أكياس الصمامات ذات الفتحة الجانبية  
Valve Bag

أكيــاس التعبئــة ذات فتحــة جانبيــة وتعــرف باســم فالف 
ــرة فــي مجــال  ــة طفــرة كبي وتعــد هــذه األكيــاس بمثاب
خصيصــً  تصنيعهــا  تــم  حيــث  والتغليــف  التعبئــة 
لتعبئــة مــواد البنــاء مــن اإلســمنت والجبــس 
الجيــري ولكــن ســرعان مــا انتشــرت فــي مجــاالت 
أخــرى مثــل المركبــات العضويــة والكيماويــات 

والبتروكيماويــات.
أســباب تحــول معظــم الصناعــات مــن األكيــاس الورقيــة 
ــف  ــبة توال ــل نس ــي تقلي ــل ف ــاس تتمث ــذه األكي ــى ه إل
اإلنتــاج والنقــل حيــث مــن المعــروف عــن األكيــاس الورقــة 
أنهــا ســهلة التلــف وال يمكنهــا مقاومــة الرطوبــة أو 
األمطــار وهــو مــا تــم معالجتــه فــي هــذه فــي األونــة 
األخيــرة مــا دفــع معظــم المســتهلكين للتوجــه لهــذه 

ــاس. ــن األكي ــزة م ــة المتمي النوعي
فضــًا عــن إشــتراط بعــض الــدول أن يتــم تعبئــة المــواد 
المصــدرة منهــا والــواردة إليهــا فــي هــذه النوعيــة مــن 

األكيــاس المعروفــة بأنهــا صديقــة للبيئــة

Container liner بطانة حاويات
األكيــاس المنســوجة للحاويــات وهــذه األكيــاس عبــارة 
عــن غــاف للحاويــة لكــي يتــم تعبئــة المــواد بداخلــه ما 
يؤمــن المــواد أثنــاء عمليــة النقــل ويمنع تســربها خارج 
الحاويــة فيحافــظ علــى قيمــة المنتــج مــن بلــد المنشــأ 
وحتــى التفريــغ واالســتهاك، ويســتخدم فــي نقــل 
أيــا  أو المطحونــة  المفتتــة  الحبــوب والمــواد 

كانــت نوعيتهــا.
ومــن المقاســات هــذه األكيــاس مــا هــو ســعة أربعــون 
ــعة  ــب س ــى حس ــدم عل ــرون ق ــعة عش ــً س ــدم وأيض ق
الحاويــة، يتميــز هــذا المنتــج أيضــً بتوفيــر الوقــت 
والجهــد الــازم إلتمــام عمليــة تحميــل الحاويــات حيــث 
تتــم العمليــة بشــكل آلــي عــن طريــق ضــخ المــواد إلــى 
الكيــس داخــل الحاويــة لكــي تمتلــئ الحاويــة بشــكل 

كامــل فــي دقائــق معــدودة

تقــوم فيبكــو بتصنيــع مــا يزيــد عــن 20 منتــج مختلــف، لــكل منهــا اســتخداماتها وأغراضهــا المختلفــة، كمــا تقــوم 
فيبكــو بموائمــة منتجاتهــا بمــا يرضــي تطلعــات عمائهــا، فضــًا عــن اقتــراح المنتــج المناســب للعمــاء وتقديــم 

توصيــات تســاعدها فــي الوفــاء باحتياجاتهــم مــع خفــض التكلفــة، ومــن أمثلــة منتجاتنــا الرئيســية مــا يلــي:
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تقــوم فيبكــو بمزاولــة أعمالهــا مــن خــال قطــاع تشــغيلي واحــد يتــم إدارتــه فنيــً وإداريــً مــن خــال فيبكو نفســها، 
فيمــا يوضــح الجــدول التالــي الشــركات األخــرى التــي تســتثمر فيبكــو بهــا، والتــي ســيتم إلقــاء الضــوء عليهــا فــي 

بــاب منفصــل فــي هــذا التقريــر.

شركة فبك للصناعةاسم الشركة

ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

الصناعات التحويلية وفروعهاالنشاط الرئيسي

18,000,000 ريال* رأس المال

2017مسنة التأسيس

المملكة العربية السعوديةدولة التأسيس 

ــويق دولة العمليات ــب تس ــا مكت ــعودية وله ــة الس ــة العربي المملك
ــي باالمــارات العربيــة المتحــدة فــي دب

80%**نسبة ملكية فيبكو )مباشرة(

ال يوجدنسبة ملكية فيبكو )غير مباشرة(

20% لشركة إيراد لاستثمار**الشركاء ونسب ملكيتهم 

إجمالي اإليرادات خال العام 2019م.
الشــركة بــدأت إنتاجهــا التجــاري فــي بدايــة الربــع 
الثانــي 2019، وبلغــت إيراداتهــا حتــى نهايــة العــام 

مبلــغ 12,9 مليــون ريــال

* تــم تأســيس الشــركة بــرأس مــال قــدره 10 آالف ريــال فقــط، واســتمر علــى ذلــك حتــى نهايــة 2017م، إال انــه تــم تعديلــه خــال شــهر فبرايــر مــن العــام 2018م وتــم 
اإلعــان عــن ذلــك علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بتاريــخ 27 فبرايــر 2018م. 

ــو  ــت فيبك ــد وقع ــارس 2020م فق ــخ 2 م ــداول( بتاري ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي ــع الس ــى موق ــا عل ــان عنه ــم االع ــي ت ــة والت ــة االحق ــداث الجوهري ــق األح ** وف
اتفاقيــة االســتحواذ علــى كامــل حصــص األقليــة فــي الشــركة التابعــة وأصحبــت شــركة فبــك للصناعــة مملوكــة بالكامــل )بنســبة100%(  لشــركة فيبكــو بعــد 

تخــارج الشــريك )شــركة ايــراد لاســتثمار(  وفــق شــروط واحــكام معينــة ســوف يشــار إليهــا ال حقــا فــي البــاب الثامــن مــن هــذا التقريــر

الشركات التابعة

Cable Fillers حشو الكابات  
حشــو الكابــات وهــذا المنتــج يســتخدم فــي مجــال 
علــى  ويعمــل  الكهربائيــة  الكابــالت  صناعــة 
تأميــن ســامة األســاك الداخليــة يتــم تصنيــع هــذا 
المنتــج بقياســات مختلفــة ودقيقــة وتختلــف المقاســات 
باختــاف أنــواع الكابــات ســواء كانــت عاليــة أو متوســطة 

أو منخفضــة الجهــد.
يتــم لــف هــذا المنتــج علــي بكــرات إمــا ورقيــة وإمــا 
خشــبية علــى حســب مقــاس الحشــو ومــن ثــم يتــم 

تغليفهــا مــن الخــارج بمــادة الباســتيك الحــراري.

Strapping Band روالت التربيط
أشــرطة التربيــط والتــي تســتخدم فــي تأميــن النقــل 
ــوات  ــل عب ــة مث ــوات الكرتوني ــق العب ــكام غل وإح
علــى  ويحافــظ  واإللكترونيــة  الكهربائيــة  األجهــزة 
العبــوة  أو التســرب خــارج  االنــزالق  المنتــج ذاتــه مــن 
أثنــاء عمليــة الشــحن ممــا يســاعد علــى تقليــل خســائر 

ــل. ــة النق عملي
ينقســم هــذا المنتــج إلــى نوعيــن فمنهــا المصنــوع 
مــن مــادة PET ومنهــا المصنــوع مــن مــادة البولــي 
بروبليــن وتختلــف نــوع المــادة والمقاســات للشــريط 
ذاتــه باختــاف نــوع المــادة التــي يتــم تأمينهــا وربطهــا 
أثنــاء عمليــة النقــل وتختلــف  أيضــً باختــاف نوعيــة 
الماكينــات التــي ســتقوم بتربيــط اإلشــرطة فمنهــا اآللي 
ــات  ــج بكثاف ــذا المنت ــع ه ــم تصني ــدوي،  يت ــا الي ومنه

ــا. ــات عمائن ــً لمتطلب ــة وفق مختلف

Cable 
Filler

Agri Twins الخيوط الزراعية
ــوط  ــا الخي ــات ومنه ــن المنتج ــد م ــو العدي ــر فيبك توف
بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت للزراعــة أو للتربيــط 
أو للحياكــة وتتوفــر هــذه المنتجــات بكثافــات وألــوان 
ــة  ــبة عالي ــى نس ــوي عل ــا تحت ــا أنه ــة كم وأوزان مختلف
ــرًا  ــجية نظ ــوق البنفس ــعة ف ــة لألش ــواد المقاوم ــن الم م
لمــا تتعــرض لــه مــن عوامــل بيئيــة أثنــاء إســتخدامها.
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يتمثــل نشــاط فيبكــو الرئيــس فــي إنتــاج وبيــع مــواد 
التعبئــة والتغليــف، ويتــم إدارة أنشــطتها وعملياتهــا 
مــن خــال عــدة أقســام وإدارات، نوجــز فــي الســطور 
المقبلــة أهــم انجازاتهــا خــال العــام المنقضــي ونلقــي 
الضــوء علــى أهدافهــا خــال العــام الحالــي علــى النحــو 

ــي: التال

ــر  ــات تعتب ــغيل والعملي ــه أن إدارة التش ــك في ــا ال ش مم
عــن  المســؤولة  أنهــا  إذ  لفيبكــو  الرئيســي  المحــرك 
تصنيــع جميــع منتجــات فيبكــو بمــا يضمــن الجــودة 
والكفــاءة وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات العمــاء، وفــي 
والعمليــات  التشــغيل  إدارة  تعتمــد  ذلــك  ســبيل 
جميعهــا  تعمــل  رئيســية   أقســام   4 علــى  بفيبكــو 
بتناغــم لتحقيــق أهــداف فيبكــو، وهــذه األقســام هــي:

أواًل: قسم اإلنتاج
ــث  ــية حي ــاج الرئيس ــات اإلنت ــن عملي ــؤول ع ــو المس وه
يقــوم بتحويــل المــواد الخــام إلــى منتــج نهائــي بحســب 
ــم  ــذا القس ــدى ه ــل، ول ــكل عمي ــة ل ــات الخاص المواصف
تصنيفــات فرعيــة يختــص كل منهــا بتصنيــع منتجــات 
واالســتخدام،  والســعة  الحجــم  حيــث  مــن  مختلفــة 

ــن:  ــة م ــو الرئيس ــات فيبك ــمل منتج وتش
Jumbo Bags أكياس الجامبو العماقة •

Small Bags األكياس الصغيرة •
Valve Bags األكياس ذات الغلق الذاتي •

Fabrics روالت النسيج •
Cable Fillers حشو الكابات •

Sling Bags أكياس التحميل والنقل البحري •
 PP & ــواد ــن م ــط Strapping Band م • روالت التربي

PET
Liner Bags أكياس الينر •

Shrink hood روالت لتغليف الطبليات •
Bailer Twine خيوط الباالت •
Agri Twins الخيوط الزراعية •

Blown Film فيلم بولي ايثيلين •
Sewing Thread خيوط •

• طبقات تغليف لجميع أنواع المنسوجات الباستيكية 
بطبقة من 20:30 ميكرون.

ثانيً: قسم البحث والتطوير
الشــركات  بيــن  المحتدمــة  المنافســة  ظــل  فــي 
المحليــة واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا المجــال، فقــد 
البحــث  مبــادرات  علــى  التركيــز  الضــروري  مــن  بــات 
والتطويــر بهــدف الوصــول إلــى آليــة تشــغيل لرفــع 
مــن  اإلنتــاج  معــدالت  وتحســين  اإلنتاجيــة  الطاقــة 
 Lean( خــال اســتراتيجية نموذجيــة للتصنيــع المــرن
Systems( وذلــك مــن خــال العمــل علــى اســتحداث 
ــين  ــانها تحس ــن ش ــي م ــة الت ــات العالمي ــل التقني أفض
عمليــات اإلنتــاج ورفــع جــودة المنتجــات الحاليــة وابتــكار 
منتجــات جديــدة وتقديــم حلــول خاقــة للعمــاء بمــا 

ورغباتهــم.  تطلعاتهــم  مــع  يتماشــى 
والتطويــر  البحــث  لقســم  الرئيســي  الهــدف  كان 
منــذ تدشــينه االهتمــام بأنشــطة تطويــر المنتجــات 
وتطبيقاتهــا بشــكل أساســي، ولكنــه خــال العــام 2019 
القــدرات فــي مجــاالت  تــم توســيع الجهــود لتطويــر 
الكيميائيــة  العمليــات  ونمذجــة  المحفــزات  تقييــم 
بالعمــل المشــترك مــع فريــق البحــث والتطويــر فــي 
الشــركة التابعــة لتقديــم القيمــة المضافــة والتركيــز 

والتطويــر. التحســين  عمليــات  علــى 
ــي  ــر ف ــث والتطوي ــق البح ــام فري ــك ق ــبيل ذل ــي س  وف
فيبكــو بزيــارة عــدد مــن المعــارض الدوليــة مــع ترتيــب 
زيــارات عمــل لكثيــر مــن الشــركات العاملــة فــي تصنيــع 
المكائــن وخطــوط اإلنتــاج وإجــراء كثيــر مــن التجــارب 
ــوالأ  ــراد وص ــز واالنف ــاط التمي ــى نق ــول إل ــة للوص العملي

ــية. ــاج القياس ــة اإلنت لمعادل

الفكــر  تنشــيط  إلــى  دائمــً  فيبكــو  وتهــدف  هــذا 
ــذا  ــي ه ــودة ف ــم الموج ــدث النظ ــال أح ــي بإدخ الصناع
والتطويــر  البحــث  لمبــادرات  دومــً  والتطلــع  المجــال 
وأخذهــا علــى محمــل الجــد لتضمــن بهــا األســبقية 
ــة ريادتهــا للســوق المحلــي  التــي تمكنهــا مــن مواصل

واإلقليمــي.
وتماشــيً مــع ذلــك فقــد تــم تدريــب فــرق اإلنتــاج والجودة 
والصيانــة علــى أحــدث المصطلحــات العلميــة والعمليــة 
تصــل  حتــى   )Six Sigma( وتحديــدًا  المجــال  بهــذا 
فيبكــو إلــى التطويــر المســتدام فــي كافــة حلقــات 
المصنــع بأقــل تكلفــة ممكنــة مــع القــدرة علــى تطبيــق 

ذلــك عمليــً.
مــن جهــة أخــرى فقــد دأبــت كــوادر الشــركة الفنيــة 
ــكل  ــة بش ــف الطاق ــل مصاري ــل كام ــة وتحلي ــى دراس عل
متواصــل منــذ العــام 2017م، وتشــمل الطاقــة المهــدرة 
والطاقــة الضائعــة واكتشــاف أســباب الهــدر وعالجــة 
األخطــاء الناتجــة ومســتويات الكفــاءة للوصــول إلــى 
ــة  ــى للطاق ــة المثل ــاب التكلف ــة باحتس ــج الدقيق النتائ
الازمــة إلنتــاج كل وحــدة منتجــة، ثــم االســتعانة بطــرق 
هندســة العمليــات اإلنتاجيــة لتحليــل نقــاط الصــرف 
 %80-  %20 نظريــة  باســتعمال  والكفــاءة  واالســتهاك 
ــاج  ــة اإلنت ــى معادل ــول إل ــم الوص ــا ت ــن خاله ــي م والت
ومــن  التكنولوجيــة،  الطــرق  أحــدث  وفــق  القياســية 
ــي: ــا يل ــا م ــا وإنجازه ــل عليه ــم العم ــي ت ــاالت الت المج

1 - إدارة التشغيل 
والعمليات:
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تعتبــر  حيــث  )البديلــة(،  الشمســية  1-الطاقــة 
ــة  ــة البديل ــادر الطاق ــم مص ــد أه ــية أح ــة الشمس الطاق
للحــد مــن اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة المســتخدمة 
فــي العمليــات اإلنتاجيــة، وعليــه فقــد اتجهــت فيبكــو 
إلــى تفعيــل اســتخدام ألــواح الطاقــة الشمســية فــي 
مصانعهــا ليــس بهــدف تخفيــض النفقــات فحســب 
ولكــن أيضــً لتفعيــل مبــادرات الطاقــة النظيفــة تماشــيً 
مــع تحقيــق أهــداف فيبكــو فــي االســتدامة وتوفيــر 
طبيعيــة  مصــادر  علــى  المعتمــدة  الدائمــة  الحلــول 
للطاقــة وبمــا يتماشــى مــع أيضــً مــع رؤيــة المملكــة 2030.
وفــي ســبيل ذلــك وانطاقــً مــن دورهــا الرائــد فقــد 
بــدأت فيبكــو فــي حصــد ثمــار التوفيــر المتحقــق نتيجــة 
لتركيــب وحــدات الخايــا للطاقــة الشمسيةوســوف يرجــع 
العائــد علــى االســتثمار خــال ســبع ســنوات، ونظــرًا 
لحداثــة التكنولوجيــا ومســتجدات التقنيــات المتعلقــة 
بالطاقــة الشمســية فقــد رأت فيبكــو هيكلــة مشــروعها 
االســعار  خفــض  مــن  لاســتفادة  مراحــل  عــدة  علــى 

ــة. ــات الحديث ــة التقني ومواكب
جديــر بالذكــر أن فيبكــو خــال عــام 2018 قــد أنهــت 
المرحلــة األولــى مــن مشــروعها لتركيــب وحــدات الخايــا 
للطاقــة الشمســية بطاقــة 0.5 ميجــا )500 كيلــو وات / 
ســاعة( كمرحلــة أولــى مــن مراحــل المشــروع المتكامــل 
ــل  ــل المتواص ــال العم ــن خ ــو م ــتهدفه فيبك ــذي تس ال
مــع أكبــر الشــركات الرائــدة فــي هــذا المجــال علــى 
الصعيــد العالمــي وذلــك بغــرض اســتكمال المرحلــة 
مــن  األكبــر  الجــزء  تغطــي  أن  يتوقــع  التــي  الثانيــة 
اســتهاك المصنــع الحالــي والــذي يضمــن فــي النهايــة 
ــا  ــطة الخاي ــة بواس ــن الطاق ــو م ــتهاك فيبك ــر اس توفي
تكاليــف  علــى  إيجابــً  ســينعكس  ممــا  الشمســية، 
اإلنتــاج فــي فيبكــو خــال الســنوات القادمــة بمــا يضمــن 
الريــادة ويرفــع معــدالت الربحيــة ويســهم فــي التنميــة 

المســتدامة.

ــل  ــة، بتعدي ــات الحالي ــة الماكين ــادة هندس 2-إع
طــرق العمــل وتغييــر قطــع حساســة جديــدة مــن شــأنها 
أن تقلــل مــن اســتهاك الطاقــة وترفــع كفــاءة الماكينات، 
فضــًا عــن إدخــال بعــض التعديــات الهندســية وأتمتــة 
العنصــر  االعتمــاد  مــن  يحــد  بمــا  العمليــات  بعــض 
البشــري، وبالتالــي تنعكــس علــى جــودة المنتجــات 
ــي  ــل ف ــدف األمث ــى اله ــوال ال ــة وص ــات اإلنتاجي والعملي

تخفيــض التكلفــة وتلبيــة متطلبــات العمــاء بدرجــة 
ــة،  ــن االحترافي ــرة م كبي

كذلــك قامــت فيبكو بشــراء مكائــن جديــدة ذات تقنيات 
حديثــة ممــا ســوف يعطــي فيبكــو ميــزة تنافســية عــن 
أبــرز منافســيها المحلييــن، نظــرًا ألن المكائــن الجديــدة 
قــادرة علــى  تصنيــع منتجــات جديــدة بتكلفــة أقــل 
ــى  ــة عل ــا الفائق ــى قدرته ــة إل ــة إضاف ــعار منخفض وبأس
ــة  ــة اإلنتاجي ــترفع الطاق ــث س ــة حي ــة اإلنتاجي ــع الطاق رف
مــن أحــد منتجــات الشــركة الرئيســية )Valve Bag( من 
40 مليــون كيــس ســنويً إلــى 80 مليــون كيــس ســنويً، 
ــتحداث  ــة الس ــة الازم ــاد المرون ــة وإيج ــين النوعي وتحس
منتجــات وتقديــم حلــول خاقــة وفقــا الحتياجــات عمائنــا 

الحالييــن والمســتهدفين.
ومــن المتوقــع وصــول هــذه المكائــن وتركيبهــا بحيــث 

تصبــح جاهــزة للعمــل بنهايــة الربــع الثانــي 2020.

المصنعيــن  مــع  فيبكــو  عالقــات  3-توطيــد 
ومطــوري المــواد الوســيطة فــي إنتــاج االكيــاس، 
ــركائها  ــع ش ــا م ــر عاقاته ــو تطوي ــل فيبك ــث تواص حي
الحالييــن وتقيــم عاقــات جديــدة مــع شــركاء محتمليــن 
واللوجســتية  الفنيــة  المســتويات  كافــة  علــى 
اطــاع  علــى  اإلبقــاء  بغــرض  وذلــك  واالســتراتيجية، 
مجــال  فــي  الجيــد  التصنيــع  بمســتجدات  دائــم 
التعبئــة والتغليــف وإدخــال التقنيــات الحديثــة وصــوال 
ــتمرارية  ــو واالس ــق النم ــي تحق ــاج الت ــة اإلنت ــى معادل إل
للعمليــات اإلنتاجيــة باالعتمــاد علــى طاقــة أقــل وتحقيــق 
معــدالت جــودة أعلــى وفقــً لمتطلبــات الســوق، بمــا يعزز 
المركــز التافســي لفيبكــو محليــً وإقليميــً وعالميــً، 
كذلــك عــززت فيبكــو شــراكتها مــع مطــوري المــواد 
المســتخدمة فــي صناعــة األكيــاس وصــواًل إلــى الجــودة 
الشــاملة واســتحداث إضافــات ومحســنات تمنــح فيبكــو 
مواصفــات   بإدخــال  المنافســين  بقيــة  عــن  األفضليــة 
ــة  ــاء بكاف ــاالت العم ــدم مج ــا تخ ــى منتجاته ــة عل نوعي

شــرائحهم.

حظيــت  حيــث  التشــغيل،  كفــاءة  4-زيــادة 
ــد مــن العقــود  فيبكــو خــال العــام 2019 بتوقيــع العدي
ــات  ــي البتروكيماوي ــادة ف ــاء الري ــع عم ــد م ــة األم طويل
قاعــدة  توســع  إلــى  باإلضافــة  الوســيطة  والصناعــات 
الطلبــات  هــذه  ولتلبيــة  ملحــوظ،  بشــكل  عمائهــا 
ــدة علــى منتجاتهــا قامــت الكــوادر الهندســية  المتزاي
ــن  ــوات م ــاذ خط ــر باتخ ــغيل والتطوي ــي التش ــي إدارت ف
العمــاء  رغبــات  اســتباق  منهجيــة  تطبيــق  شــأنها 
ــزن  ــة الكاي ــق منهجي ــال تطبي ــن خ ــة م ــة والكمي الفني
ــب  ــة( وتدري ــا الياباني ــركة تويوت ــة ش ــاج )تجرب ــي اإلنت ف
الكــوادر اإلنتاجيــة علــى ذلــك ممــا أســهم بقــوة فــي رفع 
ــاج  ــات اإلنت ــع صعوب ــل م ــة التعام ــتوى األداء وطريق مس
الفنيــة، وأدت إلــى التفكيــر فــي إدخــال ماكينــات إنتــاج 
 Ultra-Sonic االلتراســونيك  خياطــة  مثــل  وســيطة 

والتــي تعتبــر فيبكــو ســباقة فــي هــذا المجــال لتلبيــة 
ــال  ــن أعم ــل م ــو أفض ــى نح ــاء عل ــة للعم ــات الفني الحاج

التقليديــة.   الخياطــة 
وتماشــيً مــع المبــادرات المحليــة التــي تطلقهــا الدولــة 
معظــم  فــي  فيبكــو  شــاركت  فقــد  الصناعــة،  لدعــم 
األحــداث والنشــاطات التــي تســهم بقــوة فــي تطويــر 
الصناعــة وإيجــاد الحلــول والوصــول للممارســات الرائــدة 
عالميــً، حيــث شــهد العــام 2019 تواجــد قــوي لفيبكــو في 
منتديــات الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطق 
للصناعــات  الســعودية  والشــركة  )مــدن(  التقنيــة 
الصناعيــة  التنميــة  وصنــدوق  )ســابك(  األساســية 
الســعودي )SIDF( وغيرها،والتــي مــن شــأنها أن تفضي 
لتطويــر  متنوعــة  مجــاالت  فــي  ملموســة  نتائــج  إلــى 

الصناعــة وصــوال لنقــاط التميــز والريــادة.
العمليــات  علــى   )six sigma( مفــردات  5-إدخــال 
التصنيعيــة، حيــث اســتطاعت فيبكــو ضبــط مســتويات 
اإلتــاف فــي العمليــات اإلنتاجيــة وغيــر اإلنتاجيــة عنــد 
تخفيــض  علــى  المســتمر  واالجتهــاد  الدنيــا  الحــدود 
النســبة وصــواًل إلــى القيمــة والكفــاءة العظمــى مــن 
جميــع مخرجــات دوائــر الشــركة وليــس اإلنتــاج فقــط، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر ساســل 

المعلومــات.  وتقنيــة  اللوجيســتي  والدعــم  اإلمــداد 
6-التطبيــق الفعــال لمفاهيم إدارة الجودة الشــاملة 
العمليــة التصنيعيــة  والتحليــل اإلحصائــي لمخرجــات 
والتعــرف علــى نقــاط الضعــف ومواقــع الفــرص التــي مــن 
ــات  ــل الممارس ــداء بأفض ــات اقت ــة العملي ــأنها نموذج ش

.)CGMP’S( التصنيعيــة فــي هــذا المجــال

ــس  ــي نف ــين ف ــي المنافس ــى باق ــوق عل 7-التف
المجــال عــن طريــق إضفــاء طابــع المرونــة فــي التعامــل 
وتحديــد  منتجاتهــم  الختيــار  الشــركة  عمــاء  مــع 
الخاصــة  احتياجهــم  تخــدم  بطريقــة  مواصفاتهــم 

رســخ  مــا  وهــذا  القصــوى  والجــودة  األمثــل  بالســعر 
ــواقها  ــي أس ــا ف ــبة لعمائه ــو بالنس ــع فيبك ــن موض م

والتصديريــة.  المحليــة 

8-التكامــل مــع الشــركات الشــقيقة وتفعيــل 
التابعــة  الشــركة  منتجــات  مــن  االســتفادة 
فــي اســتحداث منتجــات وتقديــم حلــول ،حيــث 
اســتطاعت فيبكــو االســتثمار فــي مخرجــات العمليــة 
اإلنتاجيــة فــي الشــركة الشــقيقة )شــركة فبــك للصناعة( 
إلعــادة تصنيعهــا علــى شــكل منتجــات نهائيــة تخــدم 
شــراءح عمــاء مختلفــة وتســتقطب عمــاء جــدد لــكا 
الشــركتين وتطــرق أبــواب جديــدة فــي مجــاالت الصناعات 
تســويق  علــى  إيجابــً  ســينعكس  ممــا  التحويليــة، 
منتجــات الشــركة محليــً وعالميــً، وال تــزال دوائــر البحــث 
والتطويــر بــكا الشــركتين يعملــون جنبــً إلــى جنــب مــع 
فريــق المبيعــات والتســويق فــي جهــد متناغــم لصياغــة 
بمــا  األســواق  تغلغــل  تضمــن  مشــتركة  اســتراتيجية 

يحقــق مصالــح كا الشــركتين.
ــال  ــو خ ــتطاعت فيبك ــد اس ــود فق ــذه الجه ــة له ونتيج
عــام 2019 مــن إنتــاج 155 مليــون متــر طولــي مــن األكيــاس 
ــج  ــن منت ــة م ــة اإلنتاجي ــى الطاق ــاظ عل ــرة، والحف الصغي
ــو  ــس جامب ــون كي ــدل 3 ملي ــد مع ــو عن ــاس الجامب أكي
ســنويً وكذلــك إنتــاج 28 مليــون كيــس فلــف يخــدم 
الصناعــات المختلفــة، وســوف تصــل الطاقــة اإلنتاجيــة 
مــن هــذا المنتــج إلــى 80 مليــون كيــس ســنويً عنــد 
تركيــب المكائــن الجديــدة بنهايــة الربــع األول 2020، وفقــً 

لمــا أشــير إليــه. 

155
مليون متر طولي من األكياس الصغيرة

3
مليون كيس جامبو

28
مليون كيس فلف
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ثالثً: قسم الجودة
ال يقــل أهميــة عــن قســم اإلنتــاج، وذلــك لضمــان جــودة 
ــي  ــا ف ــاء، وألنن ــاء العم ــع رض ــق م ــي تتواف ــا لك منتجاتن
األيــزو  المعتمــدة  الشــهادة  علــي  حاصلــون  فيبكــو 
9001:2015 & 22000:2005 والمتعلقــة بنظــام ادارة الجــودة  
الغــذاء، فنحــن لدينــا مــن األجهــزة  & نظــام ســامة 
المخبريــة مــا يكفــي لتأكيــد الجــودة من خــال فريق عمل 
ــق  ــون بالتحق ــث يقوم ــة، حي ــة عالي ــاءة واحترافي ذو كف
مــن جــودة المــواد الخــام المســتخدمة فــي التصنيــع 
ــات  ــة المواصف ــاج ومراجع ــل اإلنت ــع مراح ــة جمي ومراجع
طبقــا  المنتجــة  لألكيــاس  التحمــل  وقــدرة  الفنيــة 
للمعاييــر القياســية لايــزو 2015-9001 والمعاييــر الدوليــة 
األخــرى، مــع الوضــع فــي االعتبــار أن عمليــة االختيــار تتــم 
ــروج  ــة الخ ــواًل لمرحل ــة وص ــد الدق ــم لتأكي ــكل محك بش
بالمنتــج النهائــي وتطابقهــا مــع المواصفــات العالميــة، 
لــذا نؤكــد علــى أن جميــع منتجاتنــا تــم أختبارهــا فــي 
معاملنــا ومدعومــه مــن خــال معامــل دوليــة مثــل 

LABORDATA   بألمانيــا. معمــل 
وخــال العــام 2019م تــم اســتقبال عــدد محــدود جــدًا 
ــط  ــا فق ــن منه ــف اثني ــم تصني ــاء، ت ــكاوى العم ــن ش م
شــكاوى رئيســية وقــد تــم وضــع حلــول عمليــة للتعامــل 
معهــا وتافــي حدوثهــا مســتقبًا، فيمــا كانت الشــكاوى 
الباقيــة مشــاكل فنيــة بســيطة تــم حلهــا ســريعً، ويتم 
االســتماع بعنايــة لماحظــات العمــاء ويتــم إجــراء إعــادة 
ــاذ  ــم اتخ ــم يت ــن ث ــك وم ــً لذل ــق وفق ــص والتدقي الفح

كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة.
مــع حجــم طلبــات  العمــاء  وبمقارنــة حجــم شــكاوى 
العمــاء يتبيــن انخفــاض نســبة شــكاوى العمــاء علــى 
المنتجــات بمــا يعكــس جهــود إدارة فيبكــو والعامليــن 
التشــغيل  إدارة  علــى  المدخلــة  والتعديــات  عليهــا 
والعمليــات واالهتمــام بالجــودة لتحســين مؤشــر قياس 

ــاء. ــاء العم ــتوى رض مس

رابعً: قسم الصيانة
يضــم هــذا القســم فريــق مــن المهندســين والفنييــن 
ــي  ــم الفن ــم الدع ــون بتقدي ــن يقوم ــن الذي المتخصصي
والتقنــي الــازم للماكينــات وخطــوط اإلنتــاج لضمــان 
المنتجــات  تصنيــع  يضمــن  بمــا  العمــل  اســتمرارية 
المطلوبــة وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد لهــا، ويتبنــى 
ــتهاك  ــل اس ــتهدف تقلي ــدة تس ــة جدي ــم سياس القس
ــر والتعديــات التــي  قطــع الغيــار والعمــل علــى التطوي

تحــد مــن اســتهاك الطاقــة تماشــيً مــع اإلجــراءات التــي 
ــة. ــف الطاق ــض تكالي ــو لخف ــا فيبك ــت به قام

فــي  طفيفــة  زيــادة  هنــاك  كان  2019م  العــام  وخــال 
اســتهاك قطــع الغيــار مقارنــة بالعــام 2018م، ناتجــة 
عــن إعــادة هنــدرة بعــض الماكينــات الســترجاع حالتهــا 
األصليــة وصــوال لمعدالتهــا اإلنتاجيــة القصــوى، باإلضافــة 
إلــى تحديــث عــدد مــن خطــوط اإلنتــاج بإجــراء إحــال 
ــا  ــا، وبم ــين إنتاجيته ــن لتحس ــض المكائ ــد لبع وتجدي
ينعكــس أيضــً علــى تكاليــف الطاقــة ونســبة العمالــة، 
بعــض  إدخــال  فــي  المبذولــة  الجهــود  إلــى  إضافــة 
اإلصاحــات علــى قطــع الغيــار بــداًل مــن شــراءها مــن 

ــة. ــر ملموس ــة توفي ــه قيم ــج عن ــا نت ــارج، مم الخ
إضافــة إلــى ذلــك فقــد واصــل فريــق الصيانــة فــي فيبكــو 
تقديــم الدعــم الــازم للمصنــع الجديــد )مصنــع شــركة 
تركيــب  فــي  المســاعدة  واســتمرار  للصناعــة(  فبــك 
الماكينــات وخطــوط اإلنتــاج الجديــدة ممــا كان لــه أكبــر 
أو  بفنييــن  االســتعانة  تكاليــف  مــن  الحــد  فــي  األثــر 
مقاوليــن خارجييــن فضــًا عــن خفــض مســتوى المخاطــر 
بكافــة  فيبكــو  فــي  الصيانــة  فريــق  إللمــام  نتيجــة 
متطلبــات األمــن والســامة المعمــول بهــا فــي فيبكــو.

أبرز التحديات التي تواجه إدارة اإلنتاج 
وكيفية التعامل معها

1 - األيدي العاملة بأقسام اإلنتاج المختلفة: 
لقــد كان ذلــك أحــد أهــم التحديــات التــي واجهــت إدارة 
التشــغيل والعمليــات خــال األعــوام الماضيــة، خاصــة 
الازمــة  الســبل  كل  وضــع  علــى  عاكفــة  فيبكــو  وأن 
لتطويــر العمليــة اإلنتاجيــة ورفــع كفــاءة اإلنتــاج ولذلــك 
فقــد تــم دراســة أوضــاع األيــدي العاملــة بكافــة أقســام 
االنتــاج وإعــادة هيكلــة تلــك االقســام بخفــض األيــدي 
العاملــة الغيــر فعالــة والغيــر منتجــة وزيــادة المهــارات 
برامــج  علــى  ذلــك  فــي  معتمديــن  االخــر  للبعــض 
التدريــب المختلفــة التــي تتــم ذاتيــً، بمــا يضمــن إعــادة 
توزيــع العمالــة وخفــض تكلفتهــم مــع المحافظــه علــى 
تشــغيل الماكينــات علــى مــدار الســاعة بجميــع أيــام 
ــات  ــض التعدي ــال بع ــى إدخ ــة إل ــبوع 7/24، باإلضاف األس
علــى بعــض المكائــن بهــدف خفــض العمالــة الازمــة 

ــن.   ــك المكائ ــة لتل ــدرة اإلنتاجي ــع الق ــغيل ورف للتش
ــة  ــة متوازن ــت سياس ــاج تبن ــر أن إدارة اإلنت ــر بالذك جدي
فــي إدخــال عمالــة جديــدة تماشــيً مــع عــدد طلبــات 
برفــع  فيبكــو  رؤيــة  لتحقيــق  تطلعهــم  مــع  اإلنتــاج، 

الطلــب  المنتجــات ذات  مــن  لعــدد  اإلنتاجيــة  الطاقــة 
المتزايــد، كمــا تــم تدشــين نظــام تحفيــز للعامليــن 
تــم ربطــه بمؤشــرات قيــاس األداء الرئيســية لتقليــل 
ــكادر  ــة واالســتفادة القصــوى مــن ال ــدي العامل عــدد األي
البشــري الحالــي، كذلــك تــم اســتحداث مكافــأة للتميــز 
اإلداري لتحفيــز ذوي الكفــاءات والخبــرات أو مــن يقومــون 
اإلنتاجيــة  العمليــة  فــي  تســهم  مبــادرات  بتقديــم 

وتنعكــس علــى كفــاءة المخرجــات.

2- توفيــر فــي الطاقــة الكهربائيــة المســتخدمة 
فــي العمليــة اإلنتاجيــة: 

المكائــن وطبيعــة  التعديــل علــى  وذلــك مــن خــال 
ــاب  ــة الحتس ــع آلي ــً، ووض ــً وكهربائي ــا ميكانيكي عمله
معــدالت االســتهاك بصفــة يوميــة، ومراقبــة االســتهاك 
الحلــول  ووضــع  المرتفعــة  المعــدالت  ذات  للمكائــن 
ــن  ــدرة المكائ ــرعة أو ق ــى س ــر عل ــا ال يؤث ــا بم ــة له الازم
اســتحداث  فــي  االســتمرار  مــع  المنتجــات،  وجــودة 
قطــع كهربائيــة ومكثفــات لضبــط اســتهاك الطاقــة 
الكهربائيــة للمكائــن، وهــذا مــا ألقــى بظالــه علــى 
خفــض تكاليــف اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة، كمــا 
تنظــر فيبكــو إلــى مــدى أبعــد فــي تحقيــق النظريــة 
ــتهلكة  ــة المس ــة الكهربائي ــر الطاق ــي توفي ــة ف العلمي

بإدخــال مصــادر طاقــة بديلــة.

خطة تطوير إدارة التشغيل والعمليات 
المقترحة للعام 2020م

ــف  ــض تكالي ــاج وخف ــاءة اإلنت ــع كف ــي رف ــتمرار ف 1- االس
ــن  ــى محوري ــل عل ــك بالعم ــم ذل ــة ويت ــة اإلنتاجي العملي
رئيســيين همــا العمــل علــى تقليــل األيــدي العاملــة 
ــات علــى  ــام بإجــراء تعدي البحــث عــن ماكينــات أو القي
المكائــن الحاليــة بهــدف اختــزال مراحــل االنتــاج اليدوية.

2 - اســتحداث منتجــات جديــدة ال تعتمــد علــى العمالــة 
بشــكل كبيــر وتلبــي احتياجــات العمــاء المتزايــدة.

  ERP System 3- تفعيــل تطبيــق نظــام إدارة المــوارد
تكنولوجيــا  قســم  مــع  بالتعــاون  تطويــره  الجــاري 
ــلوك  ــى س ــول إل ــدف الوص ــو به ــي فيبك ــات ف المعلوم
التكلفــة  احتســاب  آليــة  حيــث  مــن  متميــز  إنتاجــي 
اإلنتاجيــة وإدخــال الباركــود ونظــام إدارة عاقــات العمــاء 
محليــً  األســواق  لغــزو  منتجــات  الســتحداث   CRM
وإقليميــا بمنتجــات وليــدة يمكــن تصنيعهــا دون ضــخ 
اســتثمارات فــي شــراء ماكينــات أو خطــوط إنتــاج جديدة.

4-  االســتمرار فــي صيانــة البنيــة التحتيــة األساســية 
للشــركة لضمــان اســتمرار العمليــة اإلنتاجيــة بالحــد 
األدنــى مــن التكلفــة وضمــان عــدم التوقــف، وذلــك فــي 

كافــة مبانــي وصــاالت إنتــاج فيبكــو أو فبــك.
5- تزويــد العمــاء بمنتجــات ذات مواصفــات فنيــة تفــوق 
مــع  نجــاح  شــريك  فيبكــو  مــن  وتجعــل  توقعاتهــم 

االســتراتيجيين. عمائهــا 
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تقــوم شــركة فيبكــو بمزاولــة عمليــات التســويق وتوزيــع 
منتجاتهــا مــن خــال فريــق عمــل مؤهــل و ذو خبــرة 
وكفــاءة عاليــة يضــم جنســيات متعــددة وذلــك لخدمــة  
جميــع أطيــاف عمــاء فيبكــو حــول العالــم، إذ تضــم قاعدة 
عمائنــا شــركات محليــة وإقليميــة ودوليــة لخمــس قــارات 
ــم تحقيقــً ألحــد أهــم ســتراتيجيات  مختلفــة حــول العال
فيبكــو  فــي التمــدد واالنتشــار، معتمديــن فــي ذلــك 

علــى جــودة منتجاتنــا وكفــاءة فريــق التســويق لدينــا.
ويرتكــز النشــاط األســاس إلدارة المبيعــات والتســويق 
علــى تســويق وبيــع وتوزيــع منتجــات فيبكــو الرئيســية 
مــن األكيــاس وغيرهــا علــى اختــاف أنواعهــا، وخــال 
عــام 2019م قامــت الشــركة مــن خــال فــرق المبيعــات 
والدولــي  المحلــي  الســوق  فــي  بالتوســع  والتســويق 
الزيــارات  علــى  والعمــل  التنســيق  خــال  مــن  وذلــك 
مــا  بخدمــة  ســواء  العمــاء  مــع  المســتمر  والتواصــل 
رضــاء  لكســب  وذلــك  البيــع  بعــد  ومــا  وخــال  قبــل 
عمائهــا واإلبقــاء علــى حصتهــا الســوقية فــي األســواق 
المحليــة والدوليــة بصــورة مســتديمة ومرضيــة، وتــم 
التركيــز بشــكل كبيــر علــى مبيعــات االكيــاس العماقــة 
واألكيــاس الصغيــرة وأشــرطة التحزيــم، مــع بــذل جهــود 
لبيــع وتســويق مزيــد مــن االكيــاس الصغيــرة والنســيج 
وغيرهــا مــن المنتجــات التــي ال تحتــاج إلــى عمالــة يدويــة 
ــى  ــر عل ــكل كبي ــا بش ــد تصنيعه ــر ويعتم ــكل كبي بش
زيــادة  اســتغال  إلــى  باإلضافــة  أوتوماتيكيــة،  مكائــن 
نــوع  علــى  واألجنبــي  المحلــي  الســوق  فــي  الطلــب 
بـــ«Valve Bag« هــو عبــارة عــن  مــن األكيــاس ويســمى 
ــي  ــكل أوتوماتيك ــق بش ــي يغل ــام جانب ــس  ذات صم كي
وخصائــص  مميــزات  ولــه  مباشــرة  التعبئــة  بعــد 
لتعبئــة  عــادة  الكيــس  هــذا  يســتخدم   و  عديــدة 
منتجــات األســمنت و الجبــس وكســر الرخــام وغيرهــا،                                                                                                                             
وذلــك مــن أجــل لتوســيع قاعــدة العمــاء واســتهداف 
الشــركات المحليــة والعالميــة التــي تعمــل فــي هــذه 
و  الجبــس  شــركات  و  األســمنت  كشــركات  المجــاالت 
غيرهــا،  ومــع العمــل الدائــم علــى تكثيــف زيــارات هــؤالء 
العمــاء بشــكل مســتمر لكســب ثقتهــم وكذلــك ترتيــب 
ــات اســتراتيجية  ــاء عاق ــارات مــع عمــاء محتمليــن لبن زي

دائمــة.
ونظــرًا لشــدة المنافســة فــي الســوق المحليــة والعالميــة 
علــى مثــل هــذه المنتجــات فــإن فيبكــو تتطلــع إلــى 
ــار العمــاء للحصــول علــى حصــة ســوقية  اســتهداف كب
أكبــر، اســتنادًا إلــى رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة والجهــود 
التــي يقــوم بهــا فريــق البحــث والتطويــر فــي شــركة 
ــز عــن  ــة المنتجــات للتمي ــك لتحســين نوعي فيبكــو وذل

المنافســين فــي المواصفــات الفنيــة.
ــواق  ــي االس ــركة ف ــات الش ــويق منتج ــتمرار تس ــع اس وم
المحليــة والخارجيــة مــن خــال تكثيــف الزيــارات لعــدد 

مــن المحافــل المحليــة والدوليــة، حيــث تعــد المشــاركة 
ــة  ــارض المحلي ــي المع ــن ف ــاء المحتملي ــاء بالعم وااللتق
ــز التــي يعتمــد عليهــا  والدوليــة هــي أحــد أهــم الركائ
فريــق المبيعــات والتســويق لتوســيع قاعــدة العمــاء 
ــم مــن خــال  وجــذب عمــاء جــدد مــن مختلــف دول العال
الحضــور المميــز والفعــال في معظــم األحــداث والفعاليات 
العالميــة التــي تقــام فــي مجــال أعمالنــا والتــي يتــم 
اختيارهــا بعنايــة وفــق التنــوع الجغرافــي، ذلــك األمــر 
ألقــى بظالــه علــى رفــع صــادرات الشــركة مــن  الــذي 
ــام 2019م،  ــن الع ــى 38% م ــل إل ــام 2018 لتص ــال ع 31% خ
إذا مــا قورنــت الصــادرات بمبيعــات الشــركة اإلجماليــة، 
وذلــك ضمــن خطــة فيبكــو االســتراتيجية  بزيــادة نســبة 
تماشــيً  المقبلــة  القليلــة  االعــوام  خــال  صادراتهــا  
مــع التوجــه الحكومــي واالســتفادة مــن برامــج الدعــم 

المخصصــة لهــذا الغــرض.     
وفيمــا يتعلــق بقاعــدة العمــاء، فقــد واصلــت شــركة 
فيبكــو خــال عــام 2019م كســب ثقــة عمائهــا، التــي 
ــرين  ــن عش ــر م ــتراتيجية ألكث ــات اس ــا عاق ــم به تربطه
عامــً، وعــادة مــا تكــون تلــك العاقــات مــع هــذه جهــات 
المناقصــات  خــال  مــن  حكوميــة  وشــبه  حكوميــة 
والمنافســات التــي تمتــد فتــرة التعاقــدات فيهــا لفتــرات 

طويلــة، وتشــمل خــال العــام 2019 مــا يلــي:
•ترســية منافســة مــن قبــل المؤسســة العامــة للحبــوب 
أكيــاس  وتوريــد  تصنيــع  مشــروع  لتنفيــذ  وذلــك 
باســتيكية منســوجة لتعبئــة الشــعير )ســعة 50 كجــم( 
بقيمــة تقديريــة بلغــت 32,634,000 ريــال ســعودي اعتبــارا 

ــة. ــهر ميادي ــعة أش ــدة تس ــارس 2019 ولم ــن م م
الســعودية  الشــركة  قبــل  مــن  منافســة  •ترســية 
ــروع  ــذ مش ــك لتنفي ــابك( وذل ــية )س ــات األساس للصناع
بقيمــة  عماقــة  باســتيكية  أكيــاس  وتوريــد  تصنيــع 
ــر  ــي نوفمب ــعودي ف ــال س ــت 13,939,460 ري ــة بلغ تقديري
ــهر  ــن ش ــدًاء م ــة ابت ــنوات ميادي ــاث س ــدة ث 2019م ولم

.2020 ينايــر 
كمــا أنهــا نجحــت فــي الدخــول بعاقــات تعاقديــة مــع 
شــركات محليــة كبيــرة كشــركات المطاحــن والقمــح حــول 
مناطــق المملكــة، كمــا نجحــت الشــركة أيضــا فــي الدخول 
ــم  ــة رغ ــارة األفريقي ــي الق ــاء ف ــع عم ــة م ــات تعاقدي بعاق

صعوبــة المنافســة فــي تلــك المناطــق.
وخــال العــام 2020م ســوف تســتمر فيبكــو فــي جــذب 
عمليــة  دراســة  إعــادة  علــى  والتركيــز  جــدد  عمــاء 
ــا  ــل بم ــية أفض ــعار تنافس ــى أس ــول عل ــعير للحص التس
يضمــن زيــادة ربحيــة الشــركة واالســتمرار فــي المنافســة، 
ــواق  ــى أس ــوة عل ــز بق ــيتم التركي ــك س ــبيل ذل ــي س وف

أفريقيــا وأوربــا وشــمال أمريــكا.
ــتفادة  ــو االس ــركة فيبك ــتهدف ش ــك تس ــن ذل ــًا ع وفض
التجــارة  وتفعيــل  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مــن 
موقعهــا  دعــم  خــال  مــن  أكبــر  بشــكل  اإللكترونيــة 
اإللكترونــي بمزيــد مــن المعلومــات وإمكانيــة االستفســار 
والطلــب عبــر اإلنترنــت مــع توســيع للحمــات التســويقية 
عالميــة  شــركات  خــال  مــن  للشــركة  اإللكترونيــة 

اإللكترونيــة.  التجــارة  فــي  متخصصــة 

ــأن رأس المــال البشــري   تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخً ب
العمليــة  عناصــر  أهــم  أحــد   )Human Capital(
بزيــادة  فيبكــو  أهــداف  يحقــق  نحــو  علــى  اإلنتاجيــة 
قيمتهــا الســوقية ورفــع حصتهــا فــي مجــال األعمــال 
ــذا  ــادة، ل ــا الري ــن له ــا يضم ــً وبم ــً ودولي ــً وإقليمي محلي
فقــد ســعت فيبكــو إلــى االســتثمار فــي مواردها البشــرية 
بيئــة عمــل  المتميــزة وخلــق  الكفــاءات  علــى  باإلبقــاء 
ــاركة  ــز وبالمش ــاألداء المتمي ــم ب ــة تتس ــة وجاذب احترافي
الفعالــة فــي صنــع القــرار، باإلضافــة إلــى وضــع برامــج 
ودورات تدريبيــة علــى كافــة األصعــدة الفنيــة واإلداريــة 
لارتقــاء بموظفــي فيبكــو وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم 
العمليــة وإلرســاء قيــم فيبكــو والمعاييــر اإلنتاجبــة، فضــًا 
عــن ذلــك فــإن فيبكــو تخطــط دائمــً لجــذب وتوظيــف 
الكــوادر والكفــاءات الفنيــة واإلداريــة المؤهلــة، مــع الوضع 
ــعودة  ــط الس ــم خط ــة لدع ــون األولوي ــار أن تك ــي االعتب ف
ــى  ــا يتماش ــة بم ــعودية مؤهل ــوادر س ــى ك ــاد عل باالعتم
ــً مــن فيبكــو بدعــم  مــع خطــط فيبكــو التوســعية إيمان
االجتماعيــة،  بمســؤوليتها  ولاضطــاع  الوطــن  أبنــاء 
حيــث اســتمرت الشــركة فــي زيــادة اســتقطاب الكفــاءات 
الوطنيــة ورفــع نطــاق الســعودة فــي الشــركة وصــوال 
للنطــاق الباتينــي حيــث بلغــت نســبة الســعودة %26، 
مــع قيــام فيبكــو بتوقيــع اتفاقيــة االســتفادة مــن مبــادرة 
المعهــد  مــع  بالتوظيــف  المنتهــي  للتدريــب  ســابك 
مــن  اســتفاد  حيــث  الباســتيكية،  للصناعــات  العالــي 
هــذا البرنامــج عــدد 65 متــدرب، وامتــدت أنشــطة المــوارد 
التابعــة للعمــل  إلــى شــركتها  البشــرية فــي فيبكــو 
ــر  ــي التطوي ــداف ف ــق األه ــواًل لتحقي ــدة وص ــدة واح كوح

واإلنتاجيــة وخطــط الســعودة.
وفضــًا عــن ذلــك ولتحســين بيئــة العمــل داخــل فيبكــو 
ــام 2019م  ــال الع ــرية خ ــوارد البش ــت إدارة الم ــد تمكن فق
مــن اســتمرار التطويــر علــى برنامــج أتمتــة التعامــات 
ــام إدارة  ــال نظ ــن خ ــرية م ــوارد البش ــإدارة الم ــة ب الخاص
المــوارد المعمــول بــه فــي فيبكــو، وكذلــك نظــام الخدمــة 
ــاء  ــن إنش ــف م ــن الموظ ــي تمك ــن والت ــة للموظفي الذاتي
ومتابعــة جميــع طلباتــه لــدى قســم المــوارد البشــرية 
ادارة  لزيــارة  الحاجــة  النظــام دون  مباشــرة عــن طريــق 

المــوارد البشــرية او اســتخدام المعامــات الورقيــة. 
وتولــي فيبكــو اهتمامــً خاصــة بالــكادر النســائي لديهــا، 
إذ يتــم االعتمــاد علــى العمالــة النســائية فــي بعــض 
األقســام اإلنتاجيــة والخياطــة باإلضافــة إلــى بعــض األعمــال 
يشــكل  حيــث  البشــرية،  المــوارد  قســم  فــي  اإلداريــة 
عــدد العامــات الســعوديات مــا نســبته 30% مــن إجمالــي 
موظفــى فيبكــو الســعوديين، علمــً بــان فيبكــو تنــدرج 
ــات الصــادر  تحــت النطــاق الباتينــي بحســب نظــام نطاق

ــل. ــن وزارة العم ع
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بفيبكــو بنهايــة العــام 
2019 عــدد 704 موظــف مقارنــة بـــ 883 موظــف خــال العــام 
2018م يشــكلون مزيجــً مــن 13 جنســية مختلفــة، يعملــون 
ــغ  ــا بل ــو، فيم ــداف فيبك ــق أه ــم لتحقي ــي تناغ ــً ف جميع
عــدد الموظفيــن فــي شــركة فبــك للصناعــة 158 موظــف.

ــك تحــرص إدارة المــوارد البشــرية فــي فيبكــو علــى  كذل
تمكيــن ومشــاركة عــدد مــن موظفيهــا فــي الــدورات 
وصقــل  قدراتهــم  لرفــع  واإلداريــة  الفنيــة  التدريبيــة 
ــركتها  ــها أو ش ــو نفس ــتوى فيبك ــى مس ــم عل مواهبه
التابعــة، ذلــك األمــر الــذي ينعكــس بالتطويــر الذاتــي 
علــى الموظفيــن أنفســهم ويســاعد فيبكــو فــي تحقيــق 
فيبكــو  مــن موظفــي  عــدد  اســتفاد  أهدافهــا، حيــث 
وفبــك )اإلدارة المتوســطة( مــن الــدورات المنعقــدة داخــل 
ــة  ــر اللغــة االنجليزي وخــارج الســعودية فــي مجــاالت تطوي
واألمــن والســامة والحمايــة مــن اإلشــعاع وإدارة عاقــات 
الشــركة فــي مجــال المنافســات والمشــتريات الحكوميــة 
وإدارة  المشــاريع  وإدارة  الدوليــة  المحاســبة  ومعاييــر 
إلــى  ساســل اإلمــداد والدعــم اللوجيســتي، باإلضافــة 
برامــج تدريبيــة علــى مســتوى اإلدارة العليــا تتمثــل فــي 
إدارة المخاطــر فــي المنظمــات والحوكمــة واإلفصــاح وإدارة 

ــال. األعم
أمــا فيمــا يختــص بخطط قســم الموارد البشــرية الســتمرار 
تطويــر أعمالهــا خــال العــام 2020م فيمكــن تلخيصهــا 

فيمــا يلــي:
االســتمرار فــي اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة والحفــاظ . 1

علــى نســبة ســعودة مرتفعــة. 
والــذي . 2 واالجــراءات  السياســات  دليــل  تطبيــق 

سيشــتمل علــى الائحــة الداخليــة للشــركة وكذلــك 
مــن  وغيرهــا  والتدريــب  التوظيــف  سياســات 
ــع  ــيً م ــرًا تماش ــا مؤخ ــم تعديله ــي ت ــات الت السياس

واللوائــح. األنظمــة 
العمــل علــى تلبيــة احتياجــات األقســام مــن الكــوادر . 3

بمــا يدعــم ســير العمليــات فــي الشــركة، ووضــع 
وتنفيــذ خطــط للتعاقــب الوظيفــي لبعــض المراكــز 

ــو.  ــي فيبك ــة ف القيادي
تحديــث الهيــكل التنظيمــي للشــركة ليتضمــن دمج . 4

بالشــكل  وفبــك  فيبكــو  بيــن  المشــتركة  اإلدارات 
الــذي يضمــن ساســة ســير العمــل والحفــاظ علــى 

ــركة. ــوارد الش م
ــد . 5 ــذي يعتم ــرات األداء وال ــاس مؤش ــام قي ــر نظ تطوي

ومراقبتهــا  األداء  قيــاس  معاييــر  تحديــث  علــى 
بشــكل مســتمر طيلــة العــام.

زيــادة مســتوى الرضــى الوظيفــي لــدى الموظفيــن . 6
ــل. ــة العم ــر بيئ ــال تطوي ــن خ ــك م وذل

اجتماعيــة . 7 برامــج  واســتحداث  الــوالء  درجــة  زيــادة 
لكافــة  المعنويــة  األحــوال  ومراعــاة  وترفيهيــة 

وفبــك. فيبكــو  موظفــي 

3 -إدارة الموارد 
البشرية

2 - إدارة المبيعات 
والتسويق
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ملخص األداء 
المالي
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أواًل: مبيعات الشركة

بلغــت مبيعــات فيبكــو الصافيــة 164,1 مليــون ريــال فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م مقارنــة 
بمبلــغ 163.5 مليــون ريــال لعــام 2018م، وذلــك بنســبة ارتفــاع طفيفــة بلغــت  %0,36

ويوضح الرسم البياني  التالي صافي المبيعات مقابل تكلفة المبيعات خال 
الخمس أعوام الماضية: 

                                                                                                                                          ألف ريال سعودي

20
15  191.2

 156
35.2

13.2

20
16 165

134,5
29,8

11,2

20
18 163,5

134,6
29

5,9-

20
19 164,1

141,6
22.5

22.3-

20
17 153,6

126,4
27,1

5,2

صافي المبيعات

تكلفة المبيعات                    

إجمالي الدخل

صافي الربح

ثانيً: أداء كل نشاط من 
حجم أعمال الشركة 

Jumbo Bags   1. األكياس العماقة
بلغــت مبيعــات األكيــاس العماقــة خــال عــام 2019م 
ــال  ــون ري ــغ 61 ملي ــة بمبل ــال مقارن ــون ري ــغ 48.9 ملي مبل
بســبب  وذلــك   ،%  19.8 قــدره  بانخفــاض  2018م  لعــام 
مقارنــة  2019م  العــام  خــال  العمــاء  انخفــاض طلبــات 
بالعــام الماضــي، وتمثــل األكيــاس العماقــة تقريبــً 32 % 

مــن إجمالــى المبيعــات.

   Small Bags  2. األكياس الصغيرة
ــغ  ــرة مبل ــاس الصغي ــن األكي ــو م ــات فيبك ــت مبيع بلغ
80.3 مليــون ريــال لعــام 2019م مقارنــة بمبلــغ 81.2 مليــون 
ريــال لعــام 2018م بانخفــاض قــدره 1.1 %، وذلــك بســبب 
الصغيــرة  األكيــاس  منتجــات  علــى  الطلــب  انخفــاض 
االكيــاس  وتمثــل  الفتــرة،  خــال  أنواعهــا  بمختلــف 

الصغيــرة تقريبــا 53 % مــن إجمالــى المبيعــات.

 Twisted   3. المنتجات الـمبرومة
Products

بلغــت مبيعــات المنتجــات المبرومــة )حشــوات الكابــات 
– خـيــــوط التعليــق والتربيــط الزراعيــة( لعــام 2019م 
مبلــغ 10 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 17 مليــون ريــال لعام 
2018 م بانخفــاض قــدره 41.1 % وذلــك بســبب انخفــاض 
المبرومــة  المنتجــات  وتمثــل  الفتــرة،  خــال  الطلــب 

ــات. ــى المبيع ــن إجمال ــا 7 % م تقريب

4. المنتجات المصنعة من أكياس البولي 
 Form Fill Seal(   اثيلين المشكلة

  )FSS
المشــكلة  اثيليــن  البولــي  أكيــاس  مبيعــات  بلغــت 
 3 بمبلــغ  ريــال مقارنــة  0,17 مليــون  2019م مبلــغ  عــام 
مليــون ريــال لعــام 2018م بانخفــاض قــدره 94.3%، وتمثــل 
إيثليــن  البولــى  أكيــاس  مــن  المصنعــة  المنتجــات 

المبيعــات. إجمالــى  مــن   %0,11 تقريبــً  المشــكلة 
ــاج أكيــاس  ــد قامــت الشــركة بالتخــارج مــن إنت هــذا وق
فــي  تصنيعهــا  يتــم  التــي  األوتوماتيكيــة  التعبئــة 
ــن  ــدد م ــاك ع ــه هن ــزة، إالأن ــاس جاه ــكل روالت وأكي ش
إلــى قيــام الشــركة باالســتغناء عــن  الســلبيات أدت 
تلــك الخطــوط متــى مــا توفــرت الفرصــة البديلــة وفقــً 

لألســباب التاليــة.

ــى  ــول عل ــي الحص ــركة ف ــت الش ــام 2016 نجح ــال ع 1- خ
مناقصــة كبيــرة لتوريــد أكيــاس التعبئــة األوتوماتيكية، 
ــبة  ــي بالنس ــل مرض ــن الدخ ــم يك ــك ل ــن ذل ــم م وبالرغ

ــرى. ــات األخ ــة بالمنتج ــادارة مقارن ل
2- طبيعــة هــذه المنتجــات تعتمــد علــى مناقصــات 
الجهــات الحكوميــة وشــبة الحكوميــة ، والتــي تمتــد 
دائمــً لفتــرة 3 ســنوات، وفــي حــال خســارة أي مناقصــة 
تعنــي ضيــاع الفرصــة لثــاث ســنوات تاليــة، وخــال العــام  
2018 خســرت الشــركة أحــد أكبــر المناقصــات، ممــا نشــأ 
عنــه تكبــد تكاليــف الخاصــة بالقســم باالضافــة الــى 
المخــزون واإلهــاك حيــث أن المــواد الخــام المســتخدمة 
ــط  ــا فق ــة به ــا خاص ــات تقريب ــك المنتج ــة تل ــي صناع ف
وال يمكــن اســتخدامها فــي تصنيــع منتجاتنــا األخــرى اال 

ــة. ــب قليل بنس
بذاتــه  المنتــج  أن  الخطــوط  تلــك  عيــوب  أحــد   -3
يعتمــد خلطــات محــددة لخامــات معينــة مــن المــورد 
وهــذه الخامــات يطــرأ عليهــا تغيــرات أوإلغــاء بحســب 
طبيعتهــا، فضــا عــن أن تلــك المــواد الخام المســتخدمة 
فــي التصنيــع قاصــرة علــى هــذا النــوع مــن المنتجــات 
فقــط وال تمتــد اســتخداماتها إلــى المنتجــات األخــرى .
ــة  ــات بنهاي ــة الماكين ــي بقيم ــركة تدن ــجلت الش 4- س
العــام 2017 وذلــك تماشــًيا مــع تطبيــق المعاييــر الدوليــة 
المكائــن  بقــاء  واســتمرار  مــرة  ألول  الماليــة  للتقاريــر 
حتــى نهايــة العــام المالــي 2019 كان يفتــرض معهــا 

ــي. ــة التدن ــادة قيم زي
ــت  ــوط قام ــع الخط ــة بي ــل عملي ــك وألج ــبيل ذل ــي س وف
المحليــة  الشــركات  مــع  نقاشــات  بفتــح  الشــركة 
هــذه  بشــراء  مهتمــة  تكــون  قــد  التــي  واإلقليميــة 
الخطــوط، وتــم االتفــاق علــى البيــع ألحــد الشــركات بعــد 
ــي العمليــات و المبيعــات  ــرأي الفنــي  إلدارت اســتطاع ال

قبــل إتمــام عمليــة البيــع
هــذا وقــد تجــاوزت القيمــة اإلجماليــة لبيــع الخطــوط 

مبلــغ 15 مليــون ريــال.
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ثالثً: األرباح التشغيلية

بلغــت الخســائر التشــغيلية لعــام 2019م مبلــغ 23.9 
 4.7 قدرهــا  تشــغيليه  بخســائر  مقارنــة  ريــال  مليــون 
مليــون ريــال للعــام الســابق 2018م بارتفــاع فــي الخســائر 
قــدره 409%، ويعــود ســبب هــذا االرتفاع إلى تحمل شــركة 
فيبكــو المصروفــات التشــغيلية للشــركة التابعــة فبــك 
ــات التشــغيليه لشــركه  ــي المصروف حيــث بلغــت اجمال
فبــك عــام 2019  25.1 مليــون ريــال، وذلــك بالرغــم مــن 
ــبة  ــت نس ــث بلغ ــة، حي ــبة طفيف ــات بنس ــاع المبيع ارتف

االرتفــاع فــى المبيعــات  0.36 % عــن العــام الســابق.

رابعً: األرباح الصافية

ــى مســاهمي الشــركة  ــدة إل ــغ صافــي الخســارة العائ بل
مقارنــة  ريــال  مليــون   22.3 مبلــغ  2019م  العــام  خــال 
بصافــي خســارة قدرهــا 5.9 مليــون ريــال لعــام 2018م، 

ــي:  ــا يل ــى م ــك إل ــباب ذل ــود أس وتع
التكاليــف  الرتفــاع  نتيجــة  الربــح  مجمــل  انخفــاض   -1
الرســوم  الرتفــاع  نظــرًا  العمالــة  كتكلفــة  اإلنتاجيــة 
ــة  ــادة تكلف ــة(، وزي ــي للعمال ــل المال ــة )المقاب الحكومي
التشــغيل  بســبب  التابعــة  للشــركة  المبيعــات 
للطاقــه  الوصــول  حتــى  وذلــك  للمصنــع  التدريجــي 
ــاري  ــاج التج ــاق االنت ــرا النط ــتهدفه، نظ ــه المس االنتاجي
تدريجيــً فــي بدايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2019م.
 2- زيــادة مصاريــف البيــع والتســويق وذلــك بســبب 
الشــركة  مصروفــات  مــن  بحصتهــا  فيبكــو  تحميــل 
ــع  ــة الرب ــدأت إنتاجهــا التجــاري مــع بداي التابعــة التــي ب
مصاريفهــا  ارتفعــت  والتــي   ،2019 العــام  مــن  الثانــي 
المعــارض  فــي  مشــاركاتها  لتوســيع  التســويقية 
المحليــه والدوليــه  وتعييــن فــرق مبيعــات فــي مناطــق 
البيــع  أنشــطة  لتوســيع  وخارجيــً  محليــً  مختلفــة 
والتســويق وفتــح أســواق جديــدة بهــدف الحصــول علــى 

حصــة ســوقية تكــون نــواة للتوســع واالنتشــار.
3- زيــادة المصروفــات العموميــة واإلداريــة بســبب تحمل 
فيبكــو لحصتهــا مــن مصروفــات الشــركة التابعــة نظــرًا 
ــود  ــى وج ــة إل ــً، إضاف ــاري تدريجي ــغيل التج ــدء التش لب
قــدرت  التابعــة  الشــركة  فــي  مســتغلة  غيــر  طاقــة 
قيمتهــا بـــ 15.9 مليــون ريــال خــال عــام 2019، بســبب 
إيقــاف رســملة التكاليــف فــي الشــركة التابعــة )شــركة 
التجــاري  االنتــاج  مرحلــه  لدخولهــا   ) للصناعــة  فبــك 

تدريجيــً فــي بدايــة الربــع الثانــي مــن العــام 2019م. 

4- ارتفــاع تكاليــف التمويــل بقيمــة 4.3 مليــون ريــال خال 
ــال خــال العــام  ــغ 0.8 مليــون ري ــة بمبل العــام 2019 مقارن
الشــركة  التمويــل فــي  2018 بســبب رســملة تكاليــف 
التابعــة خــال العــام المالــي 2018 وفقــا للمعايــر الدوليــة 
للتقاريــر الماليــة )IFRS(، حيــث لــم يبــدأ التشــغيل 
ــي  ــع الثان ــة الرب ــي بداي ــة إال ف ــركة التابع ــاري بالش التج

ــي 2019. ــام المال ــن الع م
 وذلــك بالرغــم مــن زيــادة اإليــرادات األخــرى الناشــئة عــن 
ــا  ــم بيعه ــمالية ت ــول رأس ــوط أص ــص هب ــس مخص عك
مخصــص  وانخفــاض  االقتصاديــة،  جدواهــا  النخفــاض 
خســائر فــي قيمــة الذمــم المدينــة تماشــيا مــع المعيــار 

ــم 9. ــي رق الدول
كذلك تؤكد فيبكو على ما يلي:

- تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة فيبكو قد أسســت شــركة 
ــم  ــبة 80% لتقدي ــاركة بنس ــام 2017 )مش ــذ الع ــك من فب
التمويــل الــازم للمشــروع( ، وبتمويــل بقيمــة 122 مليــون 
ريــال وفقــا لمــا تــم اإلعــان عنــه ســابقا، حيــث تــم تقديــم 
هــذا التمويــل مــن البنــوك وصنــدوق التنميــة الصناعية 
ــات  ــض الجه ــر بع ــو إال أن تأخ ــركة فيبك ــعودي وش الس
التمويلــه فــي صــرف ملبــغ التمويــل أدى لتمويــل شــركة 
فيبكــو لشــركتها التابعــه وذلــك حتــى صــرف مبلــغ 

التمويــل توفيــرا لوقــت المشــروع.
- يشــار إلي أن ســبب الخســائر التشــغيليه لشــركة فبك 
جــاءت نتيجــه الن التشــغيل التجــاري لــم يبــدا اال فــي 
الربــع الثانــي مــن عــام 2019 حيــث بلغــت خســارة الطاقــة 
الغيــر مســتغله مبلــغ 15.9 مليــون ريــال، كمــا يشــار أيضــً 
إلــى ارتفــاع المبيعــات مــن 330 الــف ريــال في شــهر ابريل 
الــي 3.2 مليــون ريــال فــي شــهر ديســمبر،  اضافــه الــي 
تحقيــق خســارة بســبب انتــاج منتجــات منخفضــة الجودة 
ــي  ــاج والت ــن اإلنت ــى م ــهر األول ــي األش ــي(  ف ــب ثان )نخ
بلغــت 73% مــن المنتجــات والتــي انخفضــت الــي 7% فــي 
الفتــره الحاليــه، مــع الوضــع باالعتبــار أن شــركة فبــك 
حصلــت علــى اعتمــاد منتجاتهــا لــدى عــدد مــن الجهــات 
 المســتهدفة بدايــة مــن الربــع الرابــع مــن عــام 2019.

وعــروض  خصومــات  بعمــل  فبــك  شــركة  قامــت   -
خاصــة علــى منتجاتهــا لتســهيل دخولهــا لألســواق 
أن  إلــي  )يشــار  انطاقتهــا  بدايــة  فــي  المســتهدفه 
ــال  ــن 4 ري ــراوح م ــك تت ــركة فب ــات ش ــع منتج ــعار بي أس
المنتــج(  ومواصفــات  نوعيــة  حســب  ريــال   200 الــي 
وبالتالــي فــإن المزيــج البيعــي والخصومــات الترويجيــه 
الشــركة  نتائــج  علــى  جــدا  كبيــر  بشــكل  تؤثــر 
فبــك  لشــركة  اإلنتاجيــة  الطاقــة  بــأن  علمــً  الماليــة، 
للصناعــة قــد تصــل إلــى  40 مليــون متــر مربــع ســنويً، 
المنتجــات. لنوعيــة  وفقــً  هبوطــً  أو  صعــودًا   تتأثــر 

- خــال العــام المالــي 2019 تــم تحويــل مــا قيمتــه 66 
ــى  ــذ إل ــت التنفي ــاريع تح ــدة مش ــن أرص ــال م ــون ري ملي
أرصــدة األصــول الثابتــة تتمثــل بشــكل أساســي فــي 

خامسً: ربحية السهم بالريال السعودي
ــام 2018 م   ــن ع ــهم(  ع ــال / س ــغ )-0.51 ري ــة بمبل ــهم(  مقارن ــال / س ــام 2019م )- 1.94 ري ــهم لع ــة الس ــت ربحي بلغ

بانخفــاض قــدره %280.

خطــوط اإلنتــاج الخاصــة بالشــركة التابعــة، لترتفــع قيمــة 
ــون  ــى 137 ملي ــال إل ــون ري ــن 78 ملي ــة م ــول الثابت األص

ــال. ري
- اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019م، قامــت الشــركة بتطبيــق 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 باســتخدام 
منهجيــة التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي مــع إثبــات األثــر 
التراكمــي للتطبيــق األولــي كتســوية علــى الرصيــد 
االفتتاحــي لألربــاح المبقــاة بانخفــاض بقيمــة 554 ألــف 
ــو  ــا ه ــام 2018 كم ــة لع ــام المقارن ــل أرق ــع تعدي ــال، م ري
مســموح بــه بموجــب أحــكام التحــول المحــددة بالمعيــار. 
كمــا تــود فيبكــو أن توضــح لمســاهميها الكــرام أســباب 
ــي 2018  اختــاف بعــض بنــود قائمــة الدخــل للعــام المال
الدخــل  قائمــة  فــي  الــواردة  المقارنــة  بأرقــام  مقارنــة 
لنفــس الفتــرة فــي القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة 

ــً لمــا يلــي: ــي 2019، وفق للعــام المال
1- األرقــام المعروضــة فــي قائمــة الدخــل معــاد تصنيفها 
بســبب خطــأ محاســبي حــول المصروفــات المدفوعــة 
ــال، قــد أثــرت علــى صافــي  مقدمــً بقيمــة 2.6 مليــون ري

الماليــة  للســنة  والضريبــة  الــزكاة  بعــد  الخســارة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م والتــي تتمثــل فــي 
ــو  ــا ه ــة، كم ــركة التابع ــة الش ــن حص ــي م ــة المتبق قيم
ــنوية  ــة الس ــم المالي ــن القوائ ــاح 24 م ــي إيض ــح ف موض

الموحــدة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م.
2- أثــر تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 
ــنة  ــة للس ــزكاة والضريب ــد ال ــارة بع ــي الخس ــى صاف عل
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م بمبلــغ 161 ألــف 
ريــال، كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح 4 مــن القوائــم الماليــة 
الســنوية الموحــدة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 

2019م.
ارتفعــت خســارة  قــد  فإنــه  أعــاه  ذكــر  لمــا  وفقــً   -3

0.51 ريال/ســهم  إلــى   0.27 مــن  الســهم 
4- وفقــً لايضاحــات 4، 24 مــن القوائــم الماليــة الســنوية 
الموحــدة للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م فقــد 
تــم إعــادة تبويــب بنــود قائمــة المركــز المالــي للفتــرات 

الســابقة لتتماشــى مــع عــرض الفتــرة الحاليــة.
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سادسً: تطور نمو 
األصول

20152016201720182019

160.5157.86144.48 140.7 130.9 األصول المتداولة

84.005150.24148.18 85.040 90.5 األصول الغير المتداولة

244.5308.11292.67 225.7 221.4 إجمالي األصول

47.176.870.2 22.2 26.7 االلتزامات المتداولة

14.453.669.9 19.9 22.2 االلتزامات طويلة األجل

61.5130.4140.1 42.1 48.9 إجمالي االلتزامات

183.6176.9155.57 183.7 172.6 حقوق المساهمين

)2.9(0.683)0.576(0.000 0.000 حقوق الملكية غير المسيطرة

183177.63152.57 183.7 172.6 إجمالي حقوق الملكية

244.5308.11292.6 225.7 221.4 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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تاسعً: نسب ومؤشرات 
السيولة

التــي  النســب  تلــك  أنهــا  الســيولة  بنســب  يقصــد 
يمكــن مــن خالهــا قيــاس مــدى قــدرة فيبكــو علــى 
ــتحقاقها  ــد اس ــل عن ــرة االج ــا قصي ــة التزاماته مواجه
النقديــة ومافــي  الســائلة مثــل  باســتخدام أصولهــا 
ــة دون  حكمهــا والشــبة ســائلة وهــي االصــول المتداول
تحقيــق خســائر، ولقــد روعــي عنــد وضــع هــذه النســب 
اســتبعاد تأثيــرات الشــركة التابعــة علــى نســب المقارنة 
خــال الفتــرات الســابقة لتعكــس الوضــع بشــكل دقيــق 
ولكــون تأثيــرات الشــركة التابعــة مرحليــة نظــرًا لحداثــة 
بــدء إنتاجهــا التجــاري، ومــن أهــم هــذه النســب مــا يلي:

1. نسبة التداول: 
ــام  ــة بع ــام 2019م مقارن ــي ع ــداول ف ــبة الت ــت نس ارتفع
ــا  ــل 2.8 فــي عــام 2018، بم 2018م،حيــث بلغــت 3,35 مقاب
يعنــي قــدره وكفــاءه شــركه  فيبكــو علــى مواجهــة 
دون  المفاجئــة  المتداولــة  االلتزامــات  ســداد  أخطــار 
الحاجــة لتســييل أي أصــول ثابتــة أو مزيــد مــن القــروض.

2. نسبة السداد السريع:
تعــد واحــدة مــن أهم نســب الســيولة ألنها تقيــس مدى 
ــل  ــرة األج ــا قصي ــديد التزاماته ــى تس ــو عل ــدرة فيبك ق
خــال أيــام معــدودة مــع تجنــب تســييل المخــزون وقطــع 
ــه مــن أقــل عناصــر  ــآالت والمعــدات نظــرًا لكون الغيــار ل
ــه  ــة تصريف ــك لصعوب ــيولة وكذل ــة س ــول المتداول األص
خــال وقــت قصيــر وقــد ارتفعــت النســبة الــي 2,52  خــال 
العــام 2019م مقارنــة ب 2.22 بالعــام 2018م وذلــك بســبب 
ســداد فيبكــو لجــزء مــن القــروض قصيــرة األجــل التــي 
تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك الريــاض وبنــك البــاد 
لغــرض تمويــل مشــروعات الشــركة التوســعية )شــركة 

فبــك للصناعــة(.

3. نسبة النقدية: 
ــى 0.10 مــرة  ــة فــي العــام 2019م إل ارتفعــت نســبة النقدي
بعــد أن كانــت 0,13 خــال العــام 2018م وذلــك بســبب 
انخفــاض النقديــة لــدى البنــوك بمقــدار 3,5 مليــون ريــال 
لســداد جــزء مــن القــروض قصيــرة األجــل والتــي تــم 
الحصــول عليهــا مــن بنــك الريــاض وبنــك البــاد لغــرض 
تمويــل مشــروعات الشــركة التوســعية )شــركة فبــك 

للصناعــة(.
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عاشرًا: التحليل الجغرافي 
إليرادات فيبكو

تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها.

المبيعات داخل المملكة

أ

جب المنطقة الوسطى   

أ

 31,216,950
45,783,846

المنطقة الشرقية

ب

 44,674,998
35,771,568

المنطقة الغربية

ج

 29,597,235
22,374,024

اإلجمالي
 105,489,183
103,929,438

المبيعات خارج المملكة

ريال سعودي 2018

أمريكا الشمالية

1,159,762 
462,600 

أفريقيا

34,461,998 
39,828,707 

أوروبا

676,875 
972,563 

أسيا

8,586,264 
10,936,931 

دول الخليج

13,175,108 
8,009,605

اإلجمالي

 58,060,007
60,210,406

2019
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الحادي عشر: القروض

القروض القائمة على فيبكو والشركات التابعة لها كما في 2019/12/31م 
                                                                                                                                           مليون  ريال

#
الجهة 
المانحة

نوع 
القرض

مبلغ أصل 
الغرضالقرض

الرصيد 
أول 

السنة
السدادإضافات

الرصيد 
أخر 

السنة
طريقة السداد

1

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
السعودي

طويل 
38,3األجل

تمويل 
التوسعات في 
خطوط اإلنتاج 
لشركة فيبكو

6,2-4,51,7

أقساط نصف سنوية 
غير متساوية بداية 

من 1430/04/15 وحتى 
1441/10/15 هـ  

2

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
السعودي

طويل 
35األجل

تمويل  مشروع 
الشركة التابعة 

)شركة فبك 
للصناعة(

15,211,2-26,4

أقساط نصف سنوية 
غير متساوية بداية 
من 1441/08/15 وحتى 

1447/02/15 هـ  

طويل بنك الرياض3
38األجل

تمويل  مشروع 
الشركة التابعة 

)شركة فبك 
للصناعة(

23152,935,1

أقساط ربع سنوية 
متساوية القيمة  بداية 
من  مايو 2019م وحتى 

مايو 2022م

قصير بنك الرياض4
23األجل

تمويل  مشروع 
الشركة التابعة 

)شركة فبك 
للصناعة(

قرض دوار بحد أقصى 6 9,727,722,814,6
شهور

بنك الباد5
قصير

األجل
30

تمويل  مشروع 
الشركة التابعة 

)شركة فبك 
للصناعة(

قرض دوار بحد أقصى 28,422,533,417,5
12 شهر

164,382,576,463,695,3اإلجمالي

                                                                   مليون ريال

41,9الجزء المتداول من القروض

53,4الجزء غير المتداول من القروض

95,3اإلجمالي

الثاني عشر: المدفوعات النظامية.
وتشــمل جميــع المبالــغ التــي قامــت الشــركة بســدادها أو المســتحقة لجهــات نظاميــة ســواء كانــت تتعلــق بأعمــال 

الشركة نفسها أو شركتها التابعة                                         
  ريال سعودي

20192018البند
المستحق 

بنهاية 2019م 
ولم يسدد

األسبابالوصف

سداد الزكاة الشرعية3,534,5973,120,9674,180,886الزكاة *

يتم سداد الملبغ 
المستحق بعد تقديم 

اإلقرارات الزكوية 
وإقرارها لدى هيئة 

الزكاة والدخل

التأمينات 
2,400,6872,664,034191,307االجتماعية

اشتراك العاملين 
والمعاشات بموجب 

قانون التأمينات
رسوم حكومية

الجوازات ومكتب 
-8,026,2076,813,388العمل

التكاليف النظامية 
المعتمدة للعاملين 

غير السعوديين 
رسوم حكومية

صندوق التنمية 
الصناعية 
السعودي

سداد أقساط القروض -4,613,3004,081,750
ورسوم متابعتها

يتم سداد القرض وفق 
ما أشير إليه في جدول 
القروض حسب االتفاقية

شركة السوق 
المالية السعودية 

)تداول(
رسوم خدمات التداول -252,757220,000

رسوم نظاميةوطلب التقارير

الرسوم الجمركية على -545,5311,954,779الجمارك
رسوم حكوميةالواردات

إيضاح الزكاة
حصلــت فيبكــو علــى شــهادة الــزكاة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 م، وخــال ســنة 2019م قامــت 
ــوام  ــوي لألع ــط الزك ــى الرب ــا عل ــدم له ــركة المق ــراض الش ــى اعت ــة عل ــل بالموافق ــزكاة والدخ ــة لل ــة العام الهيئ
مــن 2013 م وحتــى عــام 2016م ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي قيمــة الربــط الزكــوي مــن 707,624 ريــال ســعودي 
 إلــى مبلــغ 116,491 ريــال ســعودي وقــد قامــت الشــركة بســداد المبلــغ المســتحق عليهــا خــال العــام 2019م.
ــي 31  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــزكاة للس ــهاد ال ــى ش ــة( عل ــك للصناع ــركة فب ــة )ش ــركة التابع ــت الش ــا حصل كم

2018م. ديســمبر 

ضريبة القيمة المضافة
قامــت فيبكــو بتقديــم إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة خــال العــام 2019م بشــكل شــهري وخــال المــدة النظاميــة 
دون تأخيــر، ونظــرًا لتجــاوز مشــتريات فيبكــو خــال الفتــرة لمبيعاتهــا الخاضعــة للضريبــة فــي شــهور عديــدة مــن 
ــغ  ــدى الهيئــة، وقــد قامــت فيبكــو باســترداد تلــك المبال ــن أرصــدة لفيبكــو ل العــام 2019م، فقــد نتــج عنــه تكوي
البالغــة 1,102 مليــون ريــال فــي حيــن قامــت الشــركة بســداد المبالــغ المســتحقة عليهــا وفقــً لاقــرارات الضريبيــة 

بواقــع 3,998 مليــون ريــال ســعودي فقــط
كمــا قامــت الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( بتقديــم إقــرارات ضريبــة القيمــة المضافــة خــال العــام 2019م 
بشــكل ربــع ســنوي حيــث أن مجمــوع مبيعاتهــا الســنوية أقــل مــن 40 مليــون ريــال، ونظــرًا لتجــاوز مشــتريات فبــك 
خــال الفتــرة لمبيعاتهــا الخاضعــة للضريبــة مــن العــام 2019م، فقــد نتــج عنــه تكويــن أرصــدة لفبــك لــدى الهيئــة، 

وقــد قامــت الشــركة باســترداد تلــك المبالــغ البالغــة 3,895 مليــون ريــال.
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الثالث عشر: الغرامات

مــن  أي  فيبكــو  علــى  توقــع  لــم  2019م  العــام  خــال 
ــة  ــة المفروض ــات أو الجــزاءات أو القيــود االحتياطي العقوب
ــرافية أو  ــة إش ــة أو أي جه ــوق المالي ــة الس ــل هيئ ــن قب م

تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

CSRالرابع عشر: مسؤولية
)CSR( فيبكو االجتماعية

انطاقــً مــن حرصهــا الشــديد علــى تحقيــق األهــداف 
ــي  ــع المحل ــي المجتم ــتثمار ف ــأن االس ــة، وإدراكً ب األخاقي
ســيعود بالنفــع علــى الجميــع تؤمــن فيبكــو كشــركة 
الشــركة  نمــو  بــأن  نشــأتها  منــذ  مســؤولة  وطنيــة 
ــل  ــب ب ــي فحس ــا المال ــى مركزه ــد عل ــا ال يعتم وتطوره
وفــي  المجتمعيــة،  المســاهمة  علــى  أيضــً  بقدرتهــا 
ســبيل ذلــك تحــرص فيبكــو علــى القيــام بالــدور المنــوط 

ــي:  ــا يل ــا بم ــال قيامه ــن خ ــع، م ــاه المجتم ــا تج به
ــعودي  ــائي الس ــر النس ــرًا بالعنص ــً كبي ــي اهتمام • تول
إذ يتــم االعتمــاد عليهــم فــي بعــض مهــام العمليــة 
اإلداريــة واإلنتاجيــة، حيــث تشــكل العنصــر النســائي مــا 

ــعودية. ــة الس ــدي العامل ــي األي ــن إجمال ــبته 30% م نس
الجهــات  مــع  المبــادرات  ودعــم  االتفاقيــات  تعقــد    •
الصناعيــة والتدريبيــة لتطويــر الكــوادر البشــرية، وتعمل 
والشــركات  الحكوميــة  الجهــات  مــع  متناغــم  بشــكل 
ــب منتهــي بالتوظيــف  ــادرات التدري ــرة لتبنــي مب الكبي
القطــاع  ســعودة  فــي  تســهم  برامــج  مــن  وغيرهــا 

الصناعــي.
•  تتعــاون بصفــة دائمــة مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
بإعــادة تأهيــل المواطنيــن وانخراطهــم فــي المجتمــع 
مثــل اللجنــة الوطنيــة لرعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم 

وأســرهم وغيرهــا مــن الجهــات.
•  تقــوم بإســناد بعــض األعمــال إلــى جمعيــات خيريــة 
بــداًل مــن التعاقــد مــع شــركات تجاريــة لتحقيــق النفــع 

المتبــادل.
ســبيل  فــي  فتقــوم  البيئــة  نحــو  بدورهــا  تضطلــع   •
ذلــك باالعتمــاد علــى مــواد أوليــة ليســت لهــا أضــرار 
بيئيــة، كمــا تقــوم ببعــض أعمــال إعــادة التدويــر وخفــض 
البيئــة،  علــى  حفاظــً  الطبيعيــة  المــوارد  اســتهاك 
باإلضافــة إلــى تبنــي معاييــر عاليــة مــن األمــن والســامة 

المهنيــة.  والصحــة 
• توفــر بيئــة عمــل تنافســية وجاذبــة وتحفــز مبــادرات 

التطويــر واإلبــداع وترســخ مفاهيــم الجــودة.
وشــركائها  عمائهــا  مــع  دائــم  بشــكل  تتواصــل   •

اســتدامة  لضمــان  وخارجيــً  داخليــً  االســتراتيجيين 
الثقــة والتفاعــل والشــراكة وتســتمع بعنايــة الرائهــم 
الصــورة  وتعزيــز  المنتجــات  لتطويــر  ومقترحاتهــم 

الذهنيــة.

الخامس عشر: االنحراف عن تطبيق أي من 
المعايير المحاسبية المعمول بها

تلتــزم فيبكــو بتطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن 
الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وال يوجــد اي 

انحــراف فــي تطبيــق تلــك المعاييــر.
ــر مراجــع الحســابات المســتقل الصــادر  كمــا تضمــن تقري
تعقيبــا علــي القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة للعــام  
المالــي 2019 لفــت انتبــاه  مســتخدم القوائــم الماليــة 
ــة   ــداث الاحق ــن األح ــد م ــود العدي ــي  وج ــار إل ــذي أش وال

ــي: ــا يل ــمل م ــة، وتش ــم المالي ــخ القوائ ــة لتاري الهام
1- إعــان فيبكــو علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول( عــن االســتحواذ علــى كامــل حصــص شــركة إيراد 
لاســتثمار لتصبــح نســبة ملكيــة فيبكــو فــي شــركة 

فبــك للصناعــة 100% مــن رأس مــال الشــركة.
2 - موافقــة مجلــس إدارة الشــركة بالتمريــر بتاريــخ 12 
مــارس 2020 علــى إطفــاء جــزء مــن الخســائر المتراكمــة 
ــن  ــعودي م ــال س ــون ري ــغ  33 ملي ــة بمبل ــركة التابع للش

الحســاب الجــاري بيــن الشــركتين.
3- توقيــع الشــركة اتفاقيــات تمويــل تســهيات بمبلــغ 18 
مليــون ريــال مــع الشــركة التابعــة، باإلضافــة إلــى اتفاقيــة 

تمويــل نقــدي وعينــي بقيمــة 33 مليــون ريــال.
كمــا تضمــن تقريــر مراجــع الحســابات أيضــً لفــت االنتبــاه 
المشــار إليــه فــي اإليضــاح رقــم )1( مــن إيضاحــات القوائــم 
الماليــة الموحــدة للعــام المالــي 2019 اإلشــارة إلــى مــا يلــي:
أ- اســتمرار الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( فــي 
ــنة  ــارة الس ــت خس ــث بلغ ــغيلية حي ــائر تش ــق خس تحقي
ــعودي )2018:  ــال س ــون ري ــدره 18.39ملي ــغ وق ــة مبل الحالي

ــال ســعودي(. مبلــغ 11.68 مليــون ري
ب-اســتمرار العجــز فــي التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة 
التشــغيلية حيــث بلــغ للســنة الحاليــة مبلــغ 23.9 مليــون 
ــال ســعودي(. ــال ســعودي )2018: مبلــغ 36.12 مليــون ري  ري
ج- زيــادة االعتمــاد علــى االقتــراض الخارجــي للشــركة 
التابعــة حيــث بلــغ مجمــوع القــروض للعــام الحالــي 42.7 
 )2018: 15 مليــون ريــال ســعودي( مليــون ريــال ســعودي 
د- االعتمــاد شــبه الكلــي علــى الشــركة األم فــي تمويــل 
أنشــطة الشــركة التابعــة حيــث بلــغ المســتحق للشــركة 
ريــال  مليــون   74 مبلــغ   2019 ديســمبر   31 حتــى  األم 
ســعودي )2018: 89.57 مليــون ريــال ســعودي(، كمــا أن 
ــات  ــن جه ــة م ــركة التابع ــى الش ــتحقة عل ــون المس الدي

أخــرى مضمونــة ومكفولــة مــن الشــركة األم.
هــذا وترغــب فيبكــو فــي توضيــح بعــض األمــور الهامــة 

فــي هــذا الصــدد كمــا يلــي:
- اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019م، قامــت الشــركة بتطبيــق 
باســتخدام   16 رقــم  المالــي  للتقريــر  الدولــي  المعيــار 

BBB+
السادس عشر: تصنيف 

فيبكو االئتماني بحسب 
الدرجة االستثمارية

 »+BBB« حصلــت فيبكــو علــى تصنيفــا ائتمانيــً فئــة
مــن الدرجــة االســتثمارية مــن وكالــة ســمة للتصنيــف 

مســتقرة. مســتقبلية  بنظــرة  )تصنيــف( 
2018/12/06م،  تاريــخ  فــي  الصــادر  التصنيــف  وبحســب 
ــعودية  ــة الس ــوق المالي ــع الس ــى موق ــه عل ــن عن والمعل
)تــداول( بتاريــخ 2018/12/09م فقــد اســتند التصنيــف علــى 
عــدة عوامــل إيجابيــة، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال 

الحصــر مــا يلــي:
مجــال  فــي  للشــركة  الطويــل  التشــغيلي  1-الســجل 
تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف، ممــا انعكــس بشــكل 
ــة ــة فيبكــو الســوقية وعامتهــا التجاري قــوي علــى مكان

ومعرفتهــا  التنافســية  ومزاياهــا  فيبكــو  2-كفــاءة 
العميقــة بطبيعــة صناعتهــا يضمــن لهــا الحصــول علــى 
بشــكل  بالســوق  متميزيــن  عمــاء  مــن  طلبــات شــراء 
مســتمر ومتكــرر وصــواًل للحصــة األكبــر فــي الســوق بمــا 

يعــزز مــن فــرص النمــو واالســتدامة.
لمعظــم  التصديــر  علــى  فيبكــو  خطــط  3-تركيــز 
ــة 2030م. ــة المملك ــع رؤي ــيً م ــية تماش ــا الرئيس منتجاته
4-تنويــع مصــادر الدخــل فــي فيبكــو مــن خــال االســتثمار 
فــي قطاعــات صناعيــة أخــرى ذات عاقــة بمجــاالت عملهــا 
الرئيســية، وهــذا مــا نتــج عنــه إطــاق أحــدث مشــاريع 
الشــركة )صناعــة األنســجة التقنيــة( عــن طريــق شــركتها 
التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( ممــا يتوقــع أن يســاهم 

فــي ارتفــاع معــدل المبيعــات للشــركة األم.
الموقــع  عــن  الناشــئة  اللوجســتية  5-التســهيات 

وعالميــً. وإقليميــً  محليــً  لفيبكــو  الجغرافــي 
6-الوضــع الجيــد لهيكلــة رأس المــال والســيولة الحاليــة 

فــي فيبكــو.
المخاطــر  بــإدارة  تتعلــق  أخــرى  عوامــل  إلــى  7-إضافــة 
واالســتراتيجية  اإلداريــة  والكفــاءة  الحوكمــة  ومســتوى 

المتوازنــة.
ويعد هــذا التصنيــف هــو األول مــن نوعــه فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى مســتوى شــركات الصناعــات 
التحويليــة، كمــا أن درجــة التصنيــف التــي حصلــت عليهــا 
فيبكــو تعــد مــن أفضــل التصنيفــات للشــركات الصناعية 

اســتنادًا للعوامــل ســالفة الذكــر.
ــر بالذكــر أن هــذا التصنيــف المتميــز يعكــس مــدى  جدي

قــوة مركــز فيبكــو المالــي والنقــدي ممــا يؤكــد 
قدرتهــا الماليــة فــي الحصــول علــى التمويــل المطلوب ألي 
ــة أو مســتقبلية، بالشــكل  اســتثمارات اســتراتيجية حالي
الــذي يرفــع مــن قيمــة فيبكــو الســوقية ويواكــب تطلعــات 

المســتثمرين المســتقبلية.

منهجيــة التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي مــع إثبــات األثــر 
الرصيــد  علــى  كتســوية  األولــي  للتطبيــق  التراكمــي 

ألــف   554 بقيمــة  بانخفــاض  المبقــاة  لألربــاح  االفتتاحــي 
- اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019م، قامت الشــركة بتطبيــق المعيار 
منهجيــة  باســتخدام   16 رقــم  المالــي  للتقريــر  الدولــي 
ــي  ــر التراكم ــات األث ــع إثب ــي م ــر رجع ــل بأث ــق الكام التطبي
للتطبيــق األولــي كتســوية علــى الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح 
ــام  ــل أرق ــع تعدي ــال، م ــة 554 ألفري ــاض بقيم ــاة بانخف المبق
ــه بموجــب أحــكام  ــة لعــام 2018 كمــا هــو مســموح ب المقارن

ــار.  ــددة بالمعي ــول المح التح
- خــال العــام المالــي 2019 ارتفعــت األصــول الثابتــة مــن 78 

مليــون ريــال إلــى 137 مليــون ريــال.
- يشــار إلــي أن شــركة فيبكــو قــد أسســت شــركة فبــك 
ــل  ــم التموي ــبة 80% لتقدي ــاركة بنس ــام 2017 )مش ــذ الع من
الــازم للمشــروع( ، وبتمويــل بقيمــة 122 مليــون ريــال وفقــا 
لمــا تــم اإلعــان عنــه ســابقا، حيــث تــم تقديــم هــذا التمويــل 
مــن البنــوك والصنــدوق وشــركة فيبكــو إال أن تأخــر بعــض 
ــل  ــل أدى لتموي ــه فــي صــرف ملبــغ التموي الجهــات التمويل
شــركة فيبكــو لشــركتها التابعــه وذلــك حتــى صــرف مبلــغ 

ــل توفيــرا لوقــت المشــروع. التموي
ــي أن ســبب الخســائر التشــغيليه لشــركة فبــك  - يشــار إل
جــاءت نتيجــه الن التشــغيل التجــاري لــم يبــدا اال فــي الربــع 
ــة  ــارة الطاق ــت خس ــث بلغ ــث حي ــام 2019 حي ــن ع ــي م الثان
ــال حيــث أن المبيعــات  ــغ 15 مليــون ري ــر مســتغله مبل الغي
ارتفعــت مــن 330 الــف ريــال فــي شــهر ابريــل الــي 3.2 مليــون 
ريــال فــي شــهر ديســمبر،  اضافــه الــي تحقيــق خســارة 
بســبب انتــاج منتجــات منخفضــة الجــودة ) نخــب ثانــي 
ــن  ــت 73% م ــي بلغ ــاج والت ــن اإلنت ــى م ــهر األول ــي األش (  ف
المنتجــات والتــي انخفضــت الــي 7% فــي الفتــره الحاليــه، مــع 
ــادات  ــى اعتم ــت عل ــك حصل ــركة فب ــار أن ش ــع باالعتب الوض
منتجاتهــا لــدى عــدد مــن الجهــات المســتهدفة بدايــة مــن 

ــع مــن عــام 2019 ــع الراب الرب
- قامــت شــركة فبــك بعمــل خصومــات وعــروض خاصــة 
علــى منتجاتهــا لتســهيل دخولهــا لألســواق المســتهدفه 
ــات  ــع منتج ــعار بي ــي أن أس ــار إل ــا )يش ــة انطاقته ــي بداي ف
حســب  ريــال   200 الــي  ريــال   4 مــن  تتــراوح  فبــك  شــركة 
ــي  ــج البيع ــإن المزي ــي ف ــج( وبالتال ــات المنت ــة مواصف نوعي
والخصومــات الترويجيــه تؤثــر بشــكل كبيــر جــدا علــى 
نتائــج الشــركة الماليــة، علمــً بــأن الطاقــة اإلنتاجيــة لشــركة 
فبــك للصناعــة قــد تصــل إلــى  40 مليــون متــر مربــع ســنويً، 

ــات. ــة المنتج ــً لنوعي ــً وفق ــودًا أو هبوط ــر صع تتأث
ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي 
معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي حــال إبــداء المراجــع ألي 

ــنوية. ــة الس ــم المالي ــول القوائ ــات ح تحفظ
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السابع عشر: األحداث الجوهرية الاحقة 
)استحواذ فيبكو علي حصص األقلية 

في شركة فبك للصناعة(
بالرجــوع إلــى الخطــة االســتراتيجية طويلــة األجــل التــي 
تبنتهــا فيبكــو منــذ العــام 2016 الهادفــة إلــى الدخــول 
فــي اســتثمارات جديــدة تعظــم مــن عوائــد المســاهمين 
وتنــوع مــن مصــادر دخــل الشــركة ممــا يتيــح لهــا تقليل 
المخاطــر بتوزيــع مصــادر الدخــل، وحيــث تلقــت فيبكــو 
ــيس  ــت التأس ــركة تح ــي ش ــريك ف ــول كش ــا للدخ عرض
ــي  ــدة ف ــات جدي ــتحداث منتج ــد الس ــع جدي ــاء مصن لبن
مجــال الصناعــات التحويليــة فــي مدينــه ســدير بحصــه 
80%، إال أنــه وبعــد دراســه المشــروع تبيــن إلداره فيبكــو 
ــو  ــع فيبك ــل مصن ــد داخ ــع الجدي ــاء المصن ــه بن إمكاني
القائــم حاليــا ممــا يحقــق للشــركة وفــر مالــي كبيــر 
ــهل  ــتركة،و يس ــف المش ــاء والمصاري ــف البن ــي تكالي ف
وغيرهــا،  اإلمــداد  وساســل  اإلدارة  أعمــال  مســتقبًا 
وعليــه فقــد اشــترطت فيبكــو تأســيس شــركة جديــده 
باســم شــركة فبــك للصناعــه تحصــل فيهــا فيبكــو 
علــى 80% مقابــل التمويــل وتحصــل شــركة إيــراد )صاحب 
الفكــرة الصناعيــة ومؤســس المشــروع( علــى 20% علــى 
أن تتولــى شــركة ايــراد جميــع المهــام الفنيــة والتقنيــه 

ــروع. ــة للمش واالداري
ووفقــً لحساســيه نــوع الصناعــة فــي الشــركة الجديــدة 
فقــد تــم إختيــار أفضــل األســماء لمصنعــي المكائــن مــن 
ألمانيــا وتــم توقيــع عقــود الشــراء معهــم مــع إلزامهــم 
باشــتراطات حصريــة لقصــر بيــع مثــل هــذه الخطــوط في 
منطقــة الشــرق األوســط علــى شــركة فبــك للصناعــة 
فقــط ولمــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ شــراء الخطــوط، 
وبالرغــم مــن ذلــك واجــه المشــروع بعــض العقبــات التي 
ألقــت بظالهــا علــى الجــدول الزمنــي المقــرر للتشــغيل 
والوصــول للمســتويات القياســية المنشــودة لجــودة 

المنتجــات، نســرد اهــم تلــك العقبــات فيمــا يلــي: 
- تأخــر وصــول المعــدات وتركيبهــا أكثــر مــن 7 أشــهر 
ــات  ــض الغرام ــاع بع ــم إيق ــد ت ــروع  وق ــه المش ــن خط ع
علــى بعــض المقاوليــن نتيجــه لذلــك، وتــم اســتغال 
هــذا التأخــر بمخاطبــة الشــركات المصنعــة للخطــوط 
إلدخــال بعــض التعديــات علــى خصائــص بعــض المكائن 
لتنويــع منتجاتهــا النهائيــة وزيــادة طاقتهــا اإلنتاجيــة 

ــات. ــودة المخرج ــتوى ج ــع مس ورف
ــة عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة  - عــدم مرون
للحصــول علــى اعتماداتهــم لمنتجــات الشــركة، والتــي 
ــام 2019م  ــر الع ــى أواخ ــا إل ــى بعضه ــول عل ــر الحص تأخ
البيــع  علــى  الشــركة  قــدرة  عــدم  فــي  تســبب  ممــا 
ــي هــذه المشــاريع الكبيــرة طــوال العــام 2019م،  لمقاول
والتــي تــم تداركهــا الحقــً بنهايــة العــام 2019 مــع صــدور 

ــد. ــة الجدي ــتريات الحكومي ــام المش نظ
- حــدوث بعــض العقبــات الفنيــة التــي أثــرت علــى جودة 
المنتجــات فــي بدايــات التشــغيل التجــاري، ممــا أدى إلــى 
بيعهــا كدرجــة ثانيــة بأقــل مــن ســعر التكلفــة وتــم أخذ 

مخصصــات لمــا تبقــى منهــا )علمــا أنــه تــم تحســين 
مســتويات الجــودة بشــكل كبيــر جــدا وهلل الحمــد(، 
وكثــرة  لطبيعــة  بالنظــر  طبيعيــً  أمــرًا  يعــد  وهــذا 
التجــارب وصــواًل لمعادلــة اإلنتــاج والجــودة القياســية 

ــوق. ــا الس ــي يطلبه ــية الت ــات التنافس والمواصف
- عمــل خصومــات وأســعار خاصــه للعمــاء فــي بدايــة 
الدخــول للســوق وذلــك إلقنــاع الســوق بالمنتــج المحلــي 

والحصــول علــى حصــة ســوقية بأقــل وقــت ممكــن.
ــدوق  ــن صن ــل م ــرف التموي ــراءات ص ــال إج ــدم إكتم - ع
التنميــة الصناعيــة الســعودي بشــكل ســريع بالرغــم 
ــل  ــى التموي ــدوق عل ــة الصن ــى موافق ــول عل ــن الحص م
ــركة  ــى الش ــي عل ــبء مال ــكل ع ــا ش ــر، مم ــكل مبك بش

ــوك  ــن البن ــراض م ــبب االقت بس
تكــن  لــم  أنظمــة وتشــريعات حكوميــة  اســتحداث   -
الشــركة  وقامــت  المشــروع  تأســيس  وقــت  موجــودة 
باتخــاذ كافــة مــا يلــزم مــن إجــراءات لتتماشــى مــع 
تلــك األنظمــة والتشــريحات مثــل هيئــة المشــتريات 
إلــى  باإلضافــة  المحلــى  المحتــوى  ودعــم  الحكوميــة 
المنتــج  وتمكيــن  المحلــي  المحتــوى  دعــم  وحــدات 
الجهــات  مــن  عــدد  اســتحدثتها  التــي  الوطنــي 
الحكوميــة وشــبة الحكوميــة والشــركات التــي تســاهم 

الدولــة. فيهــا 
وحيــث أن شــركة فيبكــو تملــك حصــة 80% مــن المشــروع 
باإلضافــه الــي أن مصنــع فبــك مقام داخل مصنــع فيبكو، 
وحمايــه لحقــوق المســاهمين مــن أي مشــاكل قــد تؤثــر 
علــى اســتمراريه الشــركة بســبب وجــود شــريك أقليــة 
بنســبه 20%، ونظــرا لمــا يشــاهد مــن أمثلــه علــى تأثيــر 
هــذه المشــاكل على بعض الشــركات المســاهمة العامة 
ــدأت  ــه ب ــث أن ــلبي، وحي ــكل س ــاهميها بش ــى مس وعل
ــا  ــريك خصوص ــع الش ــر م ــة تظه ــات اإلداري ــض الخاف بع
ــن  ــاء م ــرًا لانته ــاري، ونظ ــغيل التج ــاق التش ــد انط بع
بنــاء المشــروع وانتهــاء الفتــرة المتفــق عليهــا لــإدارة 
واإلشــراف مــن قبــل الشــريك علــى المشــروع والمقــدرة 
بثــاث ســنوات وفقــً التفاقيــة إلطــار العــام للشــراكة بيــن 
الشــركاء الموقعــة بتاريــخ 30 ينايــر 2017 ، واســتنادًا إلــى 
وضــع المشــروع الحالــي فنيــً وتشــغيليً وتســويقيً، 
مــع األخــذ باالعتبــار توصيــات اللجنــة التنفيذيــة فــي 
هــذا الشــأن واتفــاق مجلــس اإلدارة علــى ضــرورة خــروج 
الشــريك بشــكل كامــل بشــراء حصتــه فــي الشــركة 
التابعــة، فقــد قــرر مجلــس اإلدارة بعــد االســتئناس بــرأي 
الشــريك  علــى حصــه  االســتحواذ  التنفيذيــة  اللجنــة 
ــى  ــك عل ــي ذل ــدا ف ــات معتم ــذه الخاف ــل ه ــب مث لتجن
التقاريــر اإليجابيــه التــي أظهرهــا المشــروع واالســتفادة 
ــي بتملــك شــركة تابعــة بنســبة %100  مــن الموقــف المال
وفقــً لمــا تقتضــي األنظمــة ذات العاقــة، ونوجــز أبــرز 

تلــك المبــررات فيمــا يلــي: 
 2019 مــارس  فــي    %27 مــن  الجــودة  نســب  1-تحســن 
وصــواًل إلــى 93% فــي ينايــر 2020، ومتوقــع لهــا أن تســتمر 
بالتحســن للوصــول إلــى 98% )وفقــً للرســم البيانــي 

ــاه(. أدن

2-النمــو الشــهري فــي المبيعــات مــع الحفــاظ علــى 
طلــب شــهرى مســتمر  ومتكــرر مــن أغلــب العمــاء 

البيانــي أدنــاه. )وفقــً للرســم 
3-تحســن ملحــوظ فــي خفــض أســعار المــواد الخــام 
المشــتراة منــذ بدايــة التشــغيل التدريجــي واختبــار 
المكائــن وحتــى تاريخــه بنســب تراوحــت مــا بيــن %7 
إلــى 42% للمــواد الخــام الرئيســية المســتخدمة فــي 

التصنيــع.
اإللزاميــة  القائمــة  فــي  الشــركة  منتجــات  4-دخــول 
للمشــتريات الحكوميــة )القائمــة اإللزاميــة هــي مجموعة 
الحكوميــة  الجهــات  تقبــل  ال  التــي  المنتجــات  مــن 
ــر  ــض النظ ــط، بغ ــه فق ــع المحلي ــن المصان ــرائها إال م ش

ــعر(. ــرق الس ــن ف ع
5-نظــام المشــتريات الحكوميــة الجديــد والــذي يعطــي 

االولويــة للمنتجــات المصنعــة محليــً.
ودخــول  بنجــاح  التصديريــة  األســواق  6-اســتهداف 
ــدول وتشــمل علــى  منتجــات الشــركة الــي عــدد مــن ال
ســبيل المثــال الل الحصــر ) إيطاليــا ، الهنــد ، األردن ، 
ــت ، اليمــن ، المملكــة  ــن ، الكوي مصــر ، االمــارات ، البحري

المتحــدة، أســبانيا( .
7-تــم تشــكيل لجنــة مــع هئيــة المواصفــات والمقاييس 
لمنتجــات  المنافســة  الردئيــة  المنتجــات  منــع  علــى 
الشــركة مــن الدخــول للمملكــه ومــن المتوقــع ان يصــدر 
النظــام خــال 2020م، ممــا يزيــح جــزء كبيــر جــدًا مــن 
المنتجــات الرديئــة التــي تــرد خصوصــً مــن الصيــن 
ــكل  ــعار بش ــى األس ــً عل ــكلت ضغط ــي ش ــد والت والهن

ــن. ــنتين األخيرتي ــال الس ــدًا خ ــر ج كبي
8-يتــم العمــل مــع وزارة التجــارة علــى إيجــاد حــل لإغراق 
مــن بعــض الــدول ، حيــث أنــه وبعــد دخــول منتجــات 
شــركة فبــك للســوق تــم تخفيــض األســعار فــي الســوق 

وبشــكل كبيــر مــن قبــل المســتوردين.
ــرًا  ــة، نظ ــدة النظامي ــال الم ــة خ ــم المالي ــر القوائ 9-نش
الختــاف المــدد النظاميــة للنشــر وفــق الكيــان القانونــي 
لــكل شــركة، مــع عــدم إلمــام بالمتطلبــات النظاميــة 
التــي تحكــم عمــل فيبكــو كونهــا شــركة مســاهمة 

عامــة.
ــغ  ــر مبال ــي وتوفي ــوي والضريب ــف الزك ــد الموق 10-توحي
العــام  مــن  بــدءًا  القادمــة  الســنوات  خــال  ملموســة 

.2020 المالــي 
11-توفيــر فــي مبالــغ المصاريــف المشــتركة، الناشــئ عــن 
ــدأ  ــم مب ــً ال يدع ــريك دائم ــث كان الش ــج اإلدارات حي دم
ــن ان  ــم م ــك، بالرغ ــو وفب ــن فيبك ــتركة بي اإلدارة المش
دمــج اإلدارات يعطــي إمكانيــة بتوظيــف كفــاءات أعلــى 
ــا  ــم توزيعه ــي يت ــة الت ــل التكلف ــع اإلداء ويقل ــا يرف مم

بيــن الشــركتين.
12-تمكيــن فيبكــو مــن إدارة الشــركة بشــكل كامــل، بما 
يرفــع كفــاءة األداء ويســرع اتخــاذ القــرارات ويقلــص حجم 
ــى توصيــات  المخاطــر علــى ســير المشــروع.وبالعودة إل

اللجنــة التنفيذيــة واتفــاق أعضــاء المجلــس علــى خــروج 
الشــريك وتملــك حصــص األقليــة فــي الشــركة التابعــة 
لتصبــح شــركة فبــك للصناعــة مملوكــة بنســبة %100 
لشــركة فيبكــو وفقــً للشــروط التــي تــم التفــاوض 
عليهــا، وجــاء اتفــاق أعضــاء المجلــس وفقــً لاعتبــارات 

التاليــة:
ــن  ــتثمار( ع ــراد لاس ــركة إي ــريك )ش ــازل الش ــول تن • قب
كامــل حصصــه البالغــة )20%( مــن إجمالــي رأس مــال 
شــركة فبــك للصناعــة بمــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا 
ــر  ــرة وغي ــوق المباش ــل الحق ــاملة كام ــات )ش ــن التزام م
المباشــرة( مقابــل حصــول الشــريك علــى نســبة %20 
مــن صافــي الربــح محاســبيً لشــركة فبــك للصناعــة 
ــة  ــنة المالي ــة الس ــي بنهاي ــنوات، تنته ــر س ــدة عش لم

2029/12/31م.
• فــي حــال بيــع الشــركة التابعــة خــال فتــرة العشــر 
ــح  ــبة رب ــريك نس ــتحق الش ــل فيس ــكل كام ــنوات بش س
الناتــج عــن عمليــة  الربــح  مــن صافــي   %20 مقدارهــا 
ــون  البيــع محاســبيً بعــد تغطيــة كافــة الخســائر والدي
إنشــائها  الشــركة منــذ  التــي تكبدتهــا  والتكاليــف 
التــي ســددتها فيبكــو لصالــح  المبالــغ  إلــى  إضافــة 
فيمكــن  جزئــي  بشــكل  البيــع  كان  إذا  أمــا  الشــركة، 
التعامــل معــه بنفــس المفهــوم مــع تحديــد المبلــغ 
الحصــة  مــن  وتناســب  نســبة  للشــريك  المســتحق 

المباعــة. 
• ال يتــم منــح الشــريك أي مقابــل مالــي نظيــر إدارتــه 
الثاثــة  )الســنوات  الماضيــة  الفتــرة  خــال  للشــركة 

الماضيــة(.
الفنيــة  الحقــوق  تحمــي  تعاقديــة  شــروط  وضــع   •
والتشــغيلية والماليــة وغيرهــا مــن معلومــات فيبكو أو 
الشــركة التابعــة وتلــزم الشــريك بعــدم المنافســة بــأي 
شــكل مــن األشــكال فــي أي مــن أنشــطة الشــركة الحاليــة 
وتشــمل  )10 ســنوات(،  االتفاقيــة  فتــرة ســريان  طــوال 
المعلومــات الســرية كافــة المعلومــات المتعلقــة بــأي 
طــرف مــن أطــراف هــذه االتفاقيــة  ، وتشــمل علــى ســبيل 
الحســابات   ، الماليــة  االســتثمارات  الحصــر:  ال  المثــال 
البنكيــة ، المعلومــات الماليــة ، المعلومــات اإلداريــة ، 
أســماء العمــاء ، أســماء المتعاقديــن والمقاوليــن ، مواقع 
العمــل ، طاقــم وأعضــاء فريــق العمــل ، بــراءات االختــراع 
والملكيــة الفكريــة ، أســماء ورواتــب الموظفيــن ، الخطــط 
التســويقية ، الفــرص االســتثمارية المتعلقــة بــكل طــرف، 
ــن  ــي يمك ــال الت ــة االعم ــة كاف ــال المنافس ــد بأعم ويقص
أن يشــترك فيهــا أو يزاولهــا بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر مــن خالــه أو مــن خــال أحــد موظفيــه أو وكاؤه أو 
غيرهــم، وســواء كانــت تلــك االعمــال فنيــة او تجاريــة أو 

غيرهــا مــن أشــكال المنافســة.
وفقــً لذلــك فقــد تــم توقيــع اتفاقيــة االســتحواذ وتخــارج 
الشــريك وفقــً لاعتبــارات المذكــورة أعــاه، وقــد تــم 
اإلعــان علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 

ــارس 2020. ــخ 02 م بتاري
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تطور مبيعات فبك خال عام 2019

تطور مستوايات الجودة في فبك 2019 
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رأس المال 
وإبالغات الملكية

4
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أواًل: رأس المال
الجدول التالي يبين معلومات رأس مال فيبكو وعدد أسهمها كما في 2019/12/31م:    

      

رأس المال

القيمةالبيان

115,000,000رأس المال المصرح به )ريال(

115,000,000راس المال المدفوع )ريال(
11,500,000عدد األسهم المصدرة* 

11,500,000عدد األسهم الحرة**
10القيمة االسمية للسهم )ريال(

10القيمة المدفوعة للسهم )ريال(
السوق المالية السعودية )تداول(السوق المالية التي يتداول فيها السهم

السوق الرئيسينوع السوق
المواد األساسيةالقطاع الرئيسي

2180رمز السهم
SA0007879352الرمز الدولي

* جميع أسهم فيبكو المصدرة أسهم عادية، وليس لديها أي أسهم ممتازة.
** يتباين عدد األسهم الحرة من فترة ألخرى وفقً لحركة تداول سهم فيبكو

ثانيً: بيانات السهم
الجدول التالي يبين معلومات تداول سهم الشركة خال العام المالي 2019     

     

معلومات التداول

القيمةالبيان

34.55سعر السهم كما في 2019/01/01

28.90سعر السهم كما في 2019/12/31

34.55  )مسجلة بتاريخ 1 يناير 2019(أعلى سعر للسهم خال عام 2019

25.30  )مسجلة بتاريخ 03 نوفمبر 2019(أدنى سعر للسهم خال عام 2019

المصدر تكر تشارت

مؤشر السوق السعودي مؤشر القطاع مؤشر فيبكو 

ثالثً: قيود االستثمار
ال يوجــد قيــود علــى اســهم الشــركة حســب مــا ورد 
فــي كًا مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات 
الماليــة  األوراق  فــي  المؤهلــة  االجنبيــة  الماليــة 
المدرجــة والتعليمــات المنظمــة لتملــك المســتثمرين 
فــي  اســتراتيجية  حصصــً  االجانــب  االســتراتيجيين 
االســاس  للنظــام  وفقــً  وذلــك  المدرجــة  الشــركات 
للشــركة والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية 

الشــركة. لهــا  تخضــع  والتــي  والرقابيــة 

رابعً: قائمة المساهمين الرئيسيين 
والتغيير في حصص الملكية

ــيين  ــاهمين الرئيس ــن المس ــو أي م ــدى فيبك ــد ل ال يوج
الذيــن يملكــون 5% فمــا أكثــر وفقــً لســجل المســاهمين 
بتاريــخ 2019/12/31م، كمــا لــم تبلــغ فيبكــو بــأي تغيــرات 
جوهريــة فــي الملكيــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
أعضــاء لجنــة المراجعــة أو كبــار التنفيذييــن )إن وجــدت( 

خــال العــام 2019م. 

رسم مقارن ألداء سهم فيبكو مع مؤشر القطاع ومؤشر السوق
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سادسً: هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2019م:
1 - المستثمرون وفقً لجنسياتهم:

          

نسبة الملكية )%(عدد األسهمالعدد

5,01911,461,35299.6سعوديون

4438,6480.4جنسيات أخرى

5,06311,500,000100اإلجمالي

2 – المستثمرين وفقً لطبيعتهم:

نسبة الملكية )%(عدد األسهمعدد المستثمرين

577,5290.7شركات ومؤسسات

5,06411,361,81898,8أفــراد

260,6530,5صناديق استثمار

خامسً: نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
1 - أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر:

االســــــم#

أدوات الدين عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة فيها
والصكوك 
التمويلية بداية   

2019
نهاية 
 2019

التغير خال 
السنة

نسبة التغير 
%

أحمد عبداللطيف أحمد 1
0صفر12,40012,400البراك

جد
يو

ال  674,620861,526186,90627.7فيصل محمد هال الحربي2

عبدالرحمن ابراهيم 3
0صفر2020المديميغ 

)19.2()1,550(8,0606,510نمر ناصر الحربي4

)100()32,564(صفر32,564عبداهلل محمد هال الحربي5

2 - كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر

االســــــم#

عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة 
أدوات الدين فيها

والصكوك 
التمويلية بداية 

2019
نهاية 

2019

التغير 
خال 
السنة

نسبة التغير 
%

674,620861,526186,90627.7فيصل محمد هال الحربي1

جد
يو

ال  )100()32,564(صفر32,564عبداهلل محمد هال الحربي2

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدهاني جبريل3

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدحسن رمزي عيسى4

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدإبراهيم مرار5
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سياسة توزيع 
األرباح

5
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ــاح  ــى األرب ــو عل ــي فيبك ــاح ف ــع األرب ــة توزي ــد عملي تعتم
والتوقعــات  النقديــة  والتدفقــات  المحققــة  الصافيــة 
المســتقبلية لاســتثمارات الرئيســية مــع األخــذ فــي 
قــوي  مالــي  وضــع  علــى  المحافظــة  أهميــة  االعتبــار 
لمقابلــة أي تغيــرات فــي الوضــع العــام أو أي تغيــرات 
والمنــاخ  الســوق  حالــة  علــى  تؤثــر  قــد  جوهريــة 
ــو  ــرص فيبك ــن ح ــم م ــام، وبالرغ ــكل ع ــادي بش االقتص
لتعظيــم  لمســاهميها  ســنوية  أربــاح  صــرف  علــى 
العائــد علــى االســتثمار، إال أنــه ليــس هنــاك ضمانــات 
لذلــك وال ضمانــات لقيمــة التوزيعــات المســتقبلية، كمــا 
قــد تتغيــر سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت ألخــر حســب 
األداء المالــي للشــركة ورؤيــة مجلــس اإلدارة اســتنادًا 
إلــى تحليــل الفــرص االســتثمارية واالحتياجــات النقديــة 
األنشــطة  فــي  التوســعات  وتوقعــات  والرأســمالية 
الرئيســية، وتتــم عمليــة التوزيــع مــن خــال تقديــم 
اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة التــي تقــر 
االقتــراح أو ترفضــه، وفــي حــال إقــراره يتــم التوزيــع فــي 
المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــً 
للتعليمــات واالنظمــة التــي تصدرهــا الجهــات المختصــة 

ــأن. ــذا الش ــي ه ف
األساســي  النظــام  مــن   )47( الفقــرة  الــى  واســتنادا 
لفيبكــو والــذي تــم إقــراره بموجــب الجمعيــة العامــة 
ــه يتــم  ــخ 2018/09/30م فإن ــة المنعقــدة بتاري غيــر العادي
توزيــع األربــاح الصافيــة )بشــكل ســنوي – نصــف ســنوي 
ــة  ــع ســنوي( بعــد تفويــض الجمعيــة العامــة العادي – رب
للمجلــس بذلــك، ويجــدد هــذا التفويــض ســنويً، وذلــك 
ــف  ــة والتكالي ــات العمومي ــع المصروف ــم جمي ــد خص بع

ــي: ــه التال ــى الوج ــرى عل األخ

األربــاح الصافيــة لتكويــن  10% مــن  1 - تجنيــب نســبة 
االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز للجمعيــة العامــة 
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 

المذكــور 30% مــن رأس المــال المدفــوع.

2 -  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح 
مــن مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة 30% مــن األربــاح 
الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لدعــم 

المركــز المالــي للشــركة.

تغطيــة  فــي  النظامــي  االحتياطــي  يســتخدم   -  3
خســائر الشــركة أو زيــادة رأس المــال، وإذا جــاوز هــذا 
االحتياطــي نســبة 30% مــن رأس المــال المدفــوع، جــاز 
الزيــادة  توزيــع  تقــرر  أن  للشــركة  العامــة  للجمعيــة 
علــى المســاهمين فــي الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا 
ــرر  ــب المق ــع النصي ــي لتوزي ــة تكف ــاح صافي ــركة أرب الش

لهــم فــي نظــام الشــركة األســاس.

4 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 
الشــركة  الــذي يحقــق مصلحــة  بالقــدر  أخــرى، وذلــك 
علــى  اإلمــكان  قــدر  ثابتــة  أربــاح  توزيــع  يكفــل  أو 
المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع 
ــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة  ــاح مبال مــن صافــي األرب
لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــً مــن هــذه 

المؤسســات. 

5 - يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين 
نســبة ال تقــل عــن 5% مــن رأس المــال المدفــوع.

6 - علــى مجلــس اإلدارة أن يعتمــد تقريــره الســنوي 
ــم  ــي ت ــاح الت ــب األرب ــة نس ــة العام ــى الجمعي ــدم إل المق
ــة  ــرات المختلف ــال الفت ــاهمين خ ــى المس ــا عل توزيعه
مــن الســنة الحاليــة، إضافــة إلــى نســبة األربــاح المقتــرح 
توزيعهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة وإجمالــي هــذه 

ــاح. األرب

7 - تطبــق أنظمــة الــزكاة وأي أنظمــة ضريبيــة أخــرى 
معمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

 
ــى  ــا عل ــرر توزيعه ــة المق ــاح النقدي ــداع األرب ــم إي 8 -  يت
المســاهمين فــي حســاباتهم المرتبطــة بمحافظهــم 
االســتثمارية واألســهم الممنوحــة يتــم ايداعهــا فــي 
محافــظ المســاهمين االســتثمارية بعــد اإلعــان عــن ذلــك 

ــداول(. ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي ــع الس ــي موق ف

ــرارًا  ــدر ق ــد أص ــو ق ــس إدارة فيبك ــر أن مجل ــر بالذك جدي
العامــة  للجمعيــة  للتوصيــة    ،2020 مــارس   30 بتاريــخ 
بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام المالــي 2019م 
وذلــك بهــدف دعــم المركــز المالــي لفيبكــو وشــركتها 
التابعــة الممملوكــة لها بنســبة 100% وتمويل توســعاتها 
المســتقبلية، والتــي تهــدف بشــكل كبيــر إلــى تنويــع 
منتجاتهــا بمــا يتماشــى مــع أهــداف الشــركة وتطلعــات 
علــى  التوصيــة  تعــرض هــذه  المســتثمرين، وســوف 

ــادم. ــا الق ــال اجتماعه ــة خ ــة العام الجمعي

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين 

وبيان أي انحرافات جوهرية

اعتمــدت فيبكــو فــي طريقــة صرفهــا للمكافــآت ألعضــاء 
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن 
اعتمدتهــا  والتــي  لذلــك  المنظمــة  السياســة  علــى 
الجمعيــة العامــة للشــركة بتاريــخ 12 ديســمبر 2017م ومــا 
يقابلهــا مــن نظــام الشــركة األســاس والتــي تضمنــت مــا 

يلــي:

1- تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ 
ــة  ــا معين ــات أو مزاي ــن الجلس ــور ع ــدل حض ــن أو ب معي
أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز الجمــع بيــن 

ــا.   ــذه المزاي ــن ه ــر م ــن أو أكث اثني
2- إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــه مــن أربــاح الشــركة، 
فــا يجــوز أن تزيــد هــذه النســبة علــى )10%(مــن صافــي 
األربــاح، وذلــك بعــد خصــم االحتياطــات التــي قررتهــا 
الجمعيــة العامــة، وبعــد توزيــع ربــح علــى المســاهمين ال 

يقــل عــن 5% مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.
3- فــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مــا يحصــل عليــه عضــو 
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة 
مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويً وفــق الضوابــط التــي 

ــة. ــات المختص ــا الجه تضعه
4- يجــوز أن تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوتــة المقــدار 
بحيــث تعكــس مدى خبــرة العضــو واختصاصــه والمهام 
المنوطــة بــه واســتقاله وعــدد الجلســات التــي حضرهــا 

ــر مجلــس االدارة. وأي اعتبــارات أخــرى بحســب تقدي
5- يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة 
العامــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء 
مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل 
ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا، وأن يشــتمل كذلــك 
بوصفهــم  المجلــس  أعضــاء  قبضــه  مــا  بيــان  علــى 
عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو 
إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــّا علــى بيــان بعدد 
ــا كل  ــي حضره ــات الت ــدد الجلس ــس وع ــات المجل جلس

عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة. 
ــأة  6- يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكاف
مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعة المشــكلة مــن قبل 
الجمعيــة العامــة، أو مقابــل أي أعمــال إضافيــة أو مناصــب 
تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية( يتوجــب وجود 
ترخيــص مهنــي إذا كانــت طبيعــة األعمــال استشــارية( 
يكلــف بهــا فــي الشــركة، وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة 
فــي  أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوًا  يمكــن  التــي 
مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة وفقــً لنظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي.

اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة  تكــون  أال  يجــب   -7

المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة 
أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى 

ــة. ــة المختص ــه الجه ــا تضع ــً لم ــركة، وفق ــة الش ربحي

 وخــال العــام 2019  فقــد ناقشــت لجنة الترشــيحات وخال
 العــام 2019  فقــد ناقشــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت
 اقتراحــً يقضــي بتوزيــع مكافــآت جزئيــة لمجلــس اإلدارة
البحــث لخطــط  المســتمرة  متابعتهــم  مــن   انطاقــً 
الشــركة، لــدى  النفقــات   والتطويــر ومبــادرات خفــض 
ــى متابعــة أعمــال الشــركة التابعــة )شــركة ــة إل  باإلضاف
 فبــك للصناعــة(، واقترحــت اللجنــة توزيــع المكافــآت

ــي: ــو التال ــى النح ــة عل الجزئي

-    مبلغ 200 ألف ريال لكل عضو من اعضاء مجلس اإلدارة.

اإلدارة. مجلــس  لرئيــس  ريــال  ألــف   250 مبلــغ   -

 ولــم يقــرر مجلــس اإلدارة صــرف أي مكافــآت أخــرى ألعضاء
مجلــس اإلدارة عــن العــام 2019 غيــر مــا أشــير إليــه.

اجتماعــه خــال  باألغلبيــة  اإلدارة  مجلــس  وافــق   وقــد 
 المنعقــد بتاريــخ 08 ســبتمبر 2019م علــى توصيــة اللجنــة
 بتوزيــع مكافــآت جزئيــة للســادة أعضــاء المجلــس بواقــع
 250 ألــف ريــال لرئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ/ أحمــد
 عبداللطيــف البــراك، 200  ألــف ريــال لــكل عضــو مــن

ــس. ــاء المجل أعض

 وفيمــا يتعلــق مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة
 فــي فيبكــو فإنهــا تخضــع لمــا يلــي:

الشــركة  مــن  المتبعــة  السياســات  مراعــاة  يجــب   -1
ــة،  ــأة اإلدارة التنفيذي ــرار مكاف ــد إق ــي هــذا الشــأن عن ف

لهــا. المرســومة  لألهــداف  وتحقيقهــا 
2- يجــوز أن تتفــاوت المكافــأة المقــررة لــكل موظــف 
فــي اإلدارة التنفيذيــة وفقــً للنتائــج التــي حققهــا خــال 

ــم. ــل التقيي ــام مح الع
3- يراعــى عنــد إقــرار المكافــأة األخــذ بعيــن االعتبــار 
الشــركات  وكذلــك  القطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات 

الســعودية. الســوق  فــي  العاملــة 
اإلدارة  لمكافــآت  األعلــى  الســقف  مراجعــة  يجــوز   -4
التنفيذيــة بشــكل ســنوي والرفــع بــأي تعديــات مقترحة 

للمجلــس.
ــتراتيجية  ــع اس ــة م ــذه السياس ــجم ه ــب أن تنس 5- يج
الشــركة وأهدافهــا، وبمــا يتوافــق مــع سياســة األداء 
والتقييــم المعمــول بهــا وذلــك فيمــا يخــص مكافــأة 

التنفيذيــة. اإلدارة 

وتــرى فيبكــو أنــه تــم توزيــع المكافــآت خــال العــام 
المالــي 2019م وفقــً للسياســة المعتمــدة وال يوجــد أي 

انحرافــات جوهريــة عنهــا.
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المخاطر وطريقة 
التعامل معها
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4 - البيئة التنافسية
يرتبــط نمــو فيبكــو وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــً 
وثيقــً بقدرتهــا علــى التنافــس والحفــاظ علــى موقفهــا 
واإلقليميــة  المحليــة  األخــرى  الشــركات  بيــن  الريــادي 
وتنويــع  جــودة  علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  والدوليــة 
منتجاتهــا، ولكــن البيئــة التنافســية قــد تدفــع فيبكــو 
إلــى خفــض بعــض أســعارها للحفــاظ علــى كبــار عمائها 

ــوقية. ــا الس وحصته

5 - الموردين الرئيسيين
يعتبــر االعتمــاد علــى مورد رئيســي واحــد للمــواد الخام 
التــي تســتخدمها الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن 
أعظــم المخاطــر التــي توليهــا فيبكــو اهتمامــً خاصــً ال 
ســيما وأن المــورد الرئيســي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
أنشــطة فيبكــو الرئيســية إذا مــا توقــف التوريــد ألي 
ســبب أو امتنــع المــورد ألي اعتبــار فضــًا عــن أحقيتــه 
الحصريــة فــي تحديــد المســتويات الســعرية للمــواد 
الخــام، ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى فيبكــو القــدرة 
الســوق  مــن  المــواد  تلــك  اســتيراد  علــى  الكافيــة 
ــة  ــوم الجمركي ــارات الرس ــى العتب ــعار أعل ــي بأس العالم
والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــًا عــن صعوبــة 
الحصــول علــى موافقــة الجهــات المعنيــة باســتيراد 

ــً. ــر محلي ــج متوف منت

6 - العماء الرئيسيين
كذلــك أيضــً يعــد االعتمــاد علــى عمــاء رئيســيين فــي 
شــراء منتجــات ضخمــة مــن فيبكــو أحــد أهــم المخاطــر 
التــي توليهــا فيبكــو اهتمامــً خاصــً وفــي ســبيل ذلــك 
تعمــل فيبكــو دائمــً علــى توســيع قاعــدة عمائهــا 
ــدف  ــك به ــة وذل ــع المباع ــة البضائ ــي نوعي ــاف ف واالخت
تقليــل االعتمــاد علــى عمــاء رئيســيين محليــً أو دوليــً 
ــعرية  ــتويات الس ــي المس ــتمر ف ــر المس ــي التغيي لتاف

ــة.  ــش الربحي ــى هوام ــط عل والضغ

7 - أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام
تعتمــد مبيعــات وربحيــة فيبكــو بشــكل مباشــر علــى 
الطاقــة  منتجــات  أســعار  وهمــا  رئيســيين  عنصريــن 
وأســعار المــواد الخــام، تلــك االســعار التــي ال يمكــن 
لفيبكــو التتبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة 
منتجــات  أســعار  فــي  ارتفــاع  التــي تضمنــت  األخيــرة 
زيادتهــا  بإمكانيــة  الرؤيــة  عــدم وضــوح  مــع  الطاقــة 
مســتقبًا باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار المــواد الخــام 
المتوقــع  عالميــً، ومــن  النفــط  أســعار  تقلــب  حســب 
تكــرار ذلــك مســتقبًا، ويعتمــد أداء فيبكــو جزئيــً علــى 
قدرتهــا علــى إدراج هــذه التغيــرات فــي التكاليــف ضمن 

أســعار بيــع المنتجــات.

8 - توقف التشغيل والتعطل المفاجئ
يتــم العمــل فــي فيبكــو بنظــام تقســيم العمــل علــى 
العاملــة بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصنــع   األيــدي 
أيــام  كافــة  فــي  الســاعة  مــدار  وعلــى  توقــف  بــدون 
تؤثــر  قــد  التــي  المخاطــر  بعــض  وهنــاك  األســبوع، 
مثــل  للشــركة  التشــغيلية  الكفــاءة  علــى  ســلبا 
الكــوارث الطبيعيــة، األعطــال فــي اآلالت أو الحاســبات 
المهميــن،  بالموظفيــن  المتعلقــة  والحــوادث  اآلليــة، 
ــاء أو المــاء، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة  وانقطــاع الكهرب
التكاليــف وانخفــاض العائــدات واألربــاح، وال تســتطيع 
فيبكــو تقديــم أي ضمانــات بعــدم تعطــل عملياتهــا، 
رغــم قيامهــا بتحقيــق كافــة معاييــر  الصيانــة الدوريــة 

المســتمرة والوقائيــة 

)ERP( 9 -نظام إدارة موارد فيبكو
علــى  أساســي  بشــكل  فيبكــو  إدارات  كافــة  تعتمــد 
أنظمــة الحاســب اآللــي فــي إدارة أصولهــا والرقابــة علــى 
أنشــطتها وســجاتها الماليــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام 
عملياتهــا  جميــع  فــي   )ERP( المــوارد  إدارة  نظــام 
ــل  ــإن أي خل ــي ف ــغيلية، وبالتال ــة والتش ــة واإلداري المالي
ينشــأ بهــذا النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو 
غيــره ســوف يؤثــر ســلبً علــى عمليــات فيبكــو وساســة 
تحــرص  فيبكــو  فــإن  ذلــك  ولتفــادي  لديهــا،  العمــل 
ــة  ــة دوري ــام بصف ــة للنظ ــات الازم ــراء التحديث ــى إج عل
ــري  ــا يج ــن، كم ــاريين المختصي ــد االستش ــال أح ــن خ وم
التعاقــد مــع أحــد الشــركات المختصــة لتخزيــن كافــة 

المعلومــات لديهــا كنســخة احتياطيــة.

10 - أسعار تبادل العمات ونسب الفائدة
وصادراتهــا  واردتهــا  جميــع  فــي  فيبكــو  تتعامــل 
بالريــال  وثيقــً  ارتباطــً  ترتبــط  عمــات  مــع  الدوليــة 
الســعودي مثــل الــدوالر األمريكــي واليــورو، وأي تذبــذب 
بيــن قيمــة الريــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــات قــد 
يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات فيبكــو وأرباحهــا، 
وأي تحــول ســلبي فــي أســعار الصــرف فــي األســواق التــي 
ال يهيمــن عليهــا الــدوالر يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال 
ــك، فــإن  ــدوالر األمريكــي. فضــا عــن ذل الســعودي مــع ال
التقلبــات فــي أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية 
ــً  ــدة عالمي ــعار الفائ ــب أس ــى تقل ــة إل ــايبور( باإلضاف )س
وتأثيرهــا علــى المؤسســات الماليــة التــي قــد تتعامــل 
معهــا فيبكــو حاليــً أو مســتقبليً يمكــن أن يزيــد مــن 
تأثيــر ســلبي علــى  االقتــراض ويكــون لهــا  تكاليــف 

ــات.  ــج العملي نتائ

11 -التغطية التأمينية
علــى الرغــم مــن أن فيبكــو لديهــا عــدد مــن التغطيــات 
المرتبطــة بعملهــا فــي مجــال الصناعــات  التأمينيــة 
لتأميــن  قــد ال توفــر  البوالــص  تلــك  أن  إال  التحويليــة 
والمتعلقــة  المحتملــة  المخاطــر  جميــع  ضــد  الكامــل 

أواًل: مفهوم إدارة المخاطر في فيبكو
إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر 
المحتملــة وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لــكل تضمــن 
ــل  ــير العم ــر وتيس ــك المخاط ــن تل ــي م ــل الوقائ التعام
علــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف 
تقليــل آثارهــا الســلبية علــى فيبكــو، والتعامــل األمثــل 
ــي  ــو تبن ــو ه ــور فيبك ــن منظ ــر م ــة إدارة المخاط لعملي
سياســة مفتوحــة للتعامــل مــع المخاطــر بمــا يضمــن 
معالجــة المخاطــر التــي قــد تنتــج عنهــا خســائر كبيــرة 
ــار جوهريــة، مــع عــدم إغفــال المخاطــر ذات التأثيــر  أو آث

األقــل.

ثانيً: لماذا تهتم فيبكو بعملية إدارة 
المخاطر

• إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المخاطــر المحيطــة 
بأنشــطة فيبكــو وأعمالهــا.

• تحديد العاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.
• العمــل علــى الحــد مــن الخســائر وتقبلهــا إلــى أدنــى 

حــد ممكــن.
المصالــح  أصحــاب  لكافــة  المناســبة  الثقــة  توفيــر   •
ــاء  ــن والعم ــاهمين والدائني ــً المس ــو، وخصوص بفيبك
ــاح  ــد األرب ــى تولي ــدرة عل ــة الق ــك لحماي ــن وذل والموردي
رغــم أي خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إلــى تقلــص 

األربــاح أو عــدم تحقيقهــا.

ثالثً: فلسفة فيبكو في التعامل مع 
المخاطر

تعتقــد فيبكــو بــأن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط 
هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي، لــذا فــإن 
فيبكــو تتعامــل مــع المخاطــر مــن خــال تصنيفهــا إلــى 

4 مجموعــات رئيســية وتشــمل مــا يلــي:
1 - تجنــب المخاطــر: وتعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة 

ــا. ــر م ــدوث خط ــى ح ــؤدي إل ــد ت ــي ق الت
حجــم  بتخفيــض  ذلــك  ويتــم  المخاطــر:  تقليــل   -  2
االســتثمار الــذي ينتــج عنــه ذلــك الخطــر أو إشــراك آخرين 

ــر. ــل الخط ــي تحم ف
3 - نقــل المخاطــر: تأميــن الوســائل التــي تســاعد علــى 
قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــال العقــود أو الوقايــة 

الماليــة مثــل عقــود التأميــن.
4 - القبــول بتحمــل المخاطــرة: وتعنــي قبــول الخســائر 
ــر  ــي المخاط ــواًل ف ــون مقب ــد يك ــذا ق ــا، وه ــد وقوعه عن

ــرة. الصغي

رابعً: أهم المخاطر التي تواجه فيبكو 
وشركاتها التابعة

المخاطــر الموضحــة أدنــاه التشــمل جميــع المخاطــر التــي 
يمكــن أن تواجههــا فيبكــو، بــل مــن الممكــن وجــود 
مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا غيــر معلومــة لفيبكــو 
غيــر  فيبكــو  تعدهــا  قــد  أو  الراهــن،  الوقــت  خــال 
جوهريــة وال تعيــق عملهــا، وقــد قامــت فيبكــو فــي 
ســبيل ذلــك بتكليــف أحــد المكاتــب اإلستشــارية إلعــداد 
ســجل للمخاطــر التــي قــد تواجــه فيبكــو ونقــاط الرقابــة 
التــي ســوف تخفــض مــن أثــار تلــك المخاطــر إن حدثــت أو 
تعــوق حدوثهــا، ويمكــن إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

1 - التقلبات االقتصادية العالمية 
واألزمات المالية

ــر فيبكــو باالقتصــاد المحلــي فحســب، بــل يمتــد  ال تتأث
الظــروف  إلــى  وتوســعاتها  عملياتهــا  علــى  التأثيــر 
االقتصاديــة العالميــة، وتتأثــر قطعــً باألزمــات الماليــة 
العالميــة التــي تظهــر مــن حيــن آلخــر، ممــا قــد يضطــر 
عمــاء فيبكــو الحالييــن والمحتمليــن إلــى خفــض اإلنفاق 
علــى منتجــات فيبكــو وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيتهــا، 
ال ســيما وأن فيبكــو لديهــا نســبة ليســت بالقليلــة مــن 
العمــاء الخارجييــن فــي مختلــف قــارات العالــم، كمــا قــد 
تتأثــر المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل معهــا فيبكــو، 
وال يمكــن التنبــؤ بوقــت أو قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو 

انتعــاش اقتصــادي الحــق.

2 - األوضاع السياسية واالقتصادية 
اإلقليمية

تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي 
التــي تتعامــل معهــا  الــدول  إلــى كثيــر مــن  تمتــد 
فيبكــو والتــي قــد تؤثــر ســلبً علــى الوصــول إلــى بعــض 
ــر ذلــك علــى  العمــاء فــي تلــك المناطــق، وبالتالــي يؤث
أحــد أهــم أهــداف فيبكــو االســتراتيجية باســتهداف 

ــل. ــادر الدخ ــع مص ــدة وتنوي ــواق جدي أس

3 - األداء االقتصادي للمملكة العربية 
السعودية

وتبنــي   2030 الســعودية  رؤيــة  تدشــين  مــن  بالرغــم 
برنامجهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة 
الجديــد للتحــول المالــي الهــادف إلــى فــك االرتبــاط بيــن 
النفــط والناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة وخلــق بيئــة 
ــل،  ــكل كام ــط بش ــى النف ــدة عل ــر معتم ــة غي اقتصادي
ــا  ــي بظاله ــد تلق ــط ق ــعار النف ــي أس ــات ف إال أن أي تقلب
بشــكل مباشــر علــى اقتصــاد المملكــة وكافــة قطاعاتــه، 
ال ســيما القطــاع الصناعــي المعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
مــواد أوليــة مــن مشــتقات نفطيــة أو بتروكيماويــة بمــا 
قــد يؤثــر علــى أداء الشــركة وعملياتهــا الرئيســية وقــد 

ــج أعمالهــا.   ــر ســلبً علــى توقعــات الشــركة ونتائ يؤث
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بأعمالهــا نتيجــة لظــروف الســوق المتغيــرة فــإن أقســاط 
ــن  ــص التأمي ــض بوال ــي بع ــل ف ــب التحم ــن ونس التأمي
يمكــن أن تزيــد بصــورة كبيــرة فــي بعــض الحــاالت. فقــد 
يــؤدي ذلــك إلى زيــادة كبيــرة فــي التكاليف التشــغيلية 

ــى خفــض ربحيتهــا. ــؤدي إل وهــو مــا ي

12 -الموارد البشرية
 يعتبــر ارتفــاع أجــور اليــد العاملــة مــن أبــرز المخاطــر 
ــي  ــة ف ــة الصناع ــك ألن طبيع ــو، وذل ــه فيبك ــي تواج الت
فيبكــو تعتمــد علــى األيــدي العاملــة بشــكل كبيــر، 
للحــد مــن  لــذا فقــد قامــت فيبكــو بعــدة مبــادرات 
تســرب العمالــة، ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تقليــل 
مخاطرهــا علــى فيبكــو، ومــن أهــم هــذه المبــادرات 
تحســين بيئــة العمــل للــكادر البشــري باإلضافــة إلــى 
بعــض  أتمتــة  إلــى  باإلضافــة  والحوافــز،  األجــور  زيــادة 
خطــوط اإلنتــاج لتقليــل االعتمــاد علــى العامــل البشــري. 

13 -البيئة التشريعية والتنظيمية
تعمــل فيبكــو فــي بيئة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضع 
فيبكــو لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة 
القوانيــن  هــذه  تخضــع  وقــد  الســعودية،  العربيــة 
أعمــال  علــى  ينعكــس  قــد  ممــا  للتغيــر  واألنظمــة 
فيبكــو ســلبً أو إيجابــً، كمــا قــد تقــوم فيبكــو بتعديــل 
منتجاتهــا أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أية 
تغييــرات مســتقبلية فــي تلــك التشــريعات والقوانيــن، 
هــذه  مــن  أي  عــن  الناشــئة  الســلبية  األثــار  ولقليــل 
التغيــرات حــال وجودهــا، فــإن فيبكــو تقــوم باالطــاع 
الدائــم علــى أي تعديــات تتــم علــى األنظمــة المعمــول 
بهــا محليــً أو فــي أي مــن الــدول التــي يمتــد إليهــا 
نشــاطها، ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه التعديــات علــى 
ــة  ــر الازم ــة التدابي ــاذ كاف ــم اتخ ــن ث ــا وم ــاق أعماله نط
لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا بمــا يخــدم أعمالهــا

 14 - قوانين وأنظمة العمل
تتطلــب التشــريعات فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
التقيــد بتحقيــق نســبة ســعودة للوظائف في الشــركات 
مــن خــال برنامــج نطاقــات الــذي يتطلــب نســبة مــن 
ــد  ــن، وق ــي العاملي ــن إجمال ــعوديين م ــن الس الموظفي
حققــت فيبكــو النســبة المطلوبــة، كمــا تواصــل ســعيها 
المســتمر لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــً 
العديــد مــن  التــي تتطلــب  التوســعية  مــع خطتهــا 
ــو  ــت فيبك ــا قام ــة، كم ــامها المختلف ــي أقس ــة ف العمال
بتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
اللوائــح  الوظائــف تماشــيً مــع  بدعــم خطــة توطيــن 

ــأن. ــذا الش ــي ه ــادرة ف ــن الص والقواني
وبالرغــم مــن إيمــان فيبكو بأهميــة الســعودة كمتطلب 
تنمــوي وطنــي، إال أنهــا تواجــه مصاعب وتحديات بســبب 
ــا  ــبة أعماله ــدم مناس ــي وع ــاطها الصناع ــة نش طبيع
للمواطنيــن طالبــي العمــل واعتمادهــا بشــكل رئيســي 

علــى العمالــة الوافــدة ممــا يصعــب معــه تحقيــق نســب 
المرتبطــة  المخاطــر  وتســتمر  والتوطيــن،  الســعودة 
بذلــك ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة والتوظيــف.

15 - البيئة والسامة والصحة المهنية
 انطاقــً مــن ســعي فيبكــو إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت 
األمــن والســامة والصحــة المهنيــة فقــد أخــذت علــى 
عاتقهــا تبنــي معاييــر أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات 
مــن  يرفــع  الــذي  الشــيئ  ذلــك  للســامة،  وقائيــة 
علــى  ســلبي  بشــكل  ينعكــس  قــد  ممــا  تكاليفهــا 
نتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي، كمــا قــد تتأثــر أعمــال 
حــال  فــي  المالــي بشــكل ســلبي  فيبكــو ومركزهــا 
حــدوث خســائر أو أضــرار ماديــة قــد تنتــج عــن التعامــل 
مــع المــواد الخطــرة والســامة أو فــي حــال وقــوع حــوادث 
أثنــاء عمليــات اإلنتــاج ال تكــون مغطــاة بوثائــق التأميــن 
أو نتجــت عــن حــوادث لــم يتــم تغطيتهــا بوثائــق تأمين. 
ــامة  ــة وس ــى صح ــة عل ــو أن المحافظ ــر فيبك ــذا تعتب ل
موظفيهــا ومواردهــا البشــرية أحــد أهــم األولويــات 
ــى  االســتراتيجية لهــا، كمــا أن كافــة مرافقهــا تخضــع إل

معاييــر الســامة المحليــة والدوليــة.

16- تأثر ساسل اإلمدادات العالمية 
تعتبــر منتجــات فيبكــو مــن مــواد تعبئــة وتغليــف 
منتجاتهــا  لتعبئــة  المصانــع  فــي  تســتخدم  والتــي 
ساســل  مــن  جــزء  تخزينهــا  أو  تصديرهــا  وإعــادة 
ــى  ــر عل ــإن أي تأثي ــدول ، ف ــع وال ــن المصان ــدادات بي اإلم
ساســل اإلمــدادات العالميــة بيــن الــدول ألي ســبب كان 
العاقــات  قطــع  او  الحــروب  أو  الوبائيــة  كالفيروســات 
التجاريــة بيــن الــدول قــد يؤثــر علــى عمــاء فيبكــو 
وبالتالــي ينخفــض الطلــب علــى صناعــة مــواد التعبئــة 

. والتغليــف 

17 - النتائج المالية للشركة التابعة ) 
فبك للصناعة(

 إســتثمرت فيبكــو فــي مشــروعها الجديــد  ) شــركة 
فبــك للصناعــة ( الــذي بــدأ التشــغيل التجــاري فــي بداية 
العــام المالــي 2019م ، وتتولــى فيبكــو مهمــة تمويــل 
التمويــل  بيــن  بالكامــل عــن طريــق مزيــج  المشــروع 
وكذلــك  الصناعــي  الصنــدوق  تمويــل  وبيــن  الذاتــي 
تســهيات بنكيــة ، فــإن أي تعثــر لهــذا المشــروع أو عدم 
القــدرة علــى دخــول الســوق لمنتجــات الشــركة أو توقــف 
لإنتــاج ألي ســبب كان ســيؤدي إلــى تحمــل فيبكــو أعبــاء 

ــتثمارية .  ــة واس ــائر تمويلي خس
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ــى تكلفــة الطاقــة  ــال، باإلضافــة إل رواتــب ســنوية تقــدر بـــ 38 مليــون ري
ــنويً. ــال س ــن ري ــة 7 مايي ــة البالغ الكهربائي

ومتطلبــات  البيئية  بالمعايير  دومً  فيبكــو  تلتزم  أخــرى  جهــة  مــن 
البيئــة والصحــة والســامة واألمــن وفقــا لقيمهــا ومقاصدهــا وأهدافهــا 
وسياســتها ومؤشــرات األداء الرئيســية الســنوية لديهــا، حيــث نجحت 
ــتيكية  ــواد الباس ــارات الم ــاز اختب ــي اجتي ــام 2019م ف ــال الع ــو خ فيبك
الســعودية  الهيئــة  لــدى  منتجاتهــا  مــن  لعــدد  للتحلــل  القابلــة 
الرســمي  الترخيــص  علــى  وحصلــت  والمقاييــس،  للمواصفــات 
التابعــة فــي  بذلــك، كذلــك فقــد نجحــت منتجــات الشــركة 
اجتيــاز اختبــارات كبريــات المراكــز البحثيــة العالميــة لمائمــة 
بهــا  المعمــول  والصحيــة  البيئيــة  لاعتبــارات  المنتجــات 
عالميــً ممــا يوســع األفــاق التصديريــة لمنتجــات الشــركة.
ــد مــن النجاحــات  وحققــت فيبكــو خــال العــام 2019م العدي
شــملت  واألمــن  والســامة  والصحــة  البيئــة  مجــاالت  فــي 
المســتدام،  البيئــي  واألداء  الســامة  إجــراءات  تحســين 
والوعــي المتزايــد بصحــة الموظفيــن واســتدامة المنتجــات 

وتعزيــز ثقافــة الســامة. 
وتعمــل الشــركة علــى اســتمرار تراجــع معــدل الحــوادث الخطيــرة فــي 

مواقعهــا للوصــول إلــى المعــدل الصفــري مــن هذه الحــوادث.
فيبكــو  فــي  االســتراتيجية  األعمــال  وحــدت  حققــت  وقــد 
)واحــد(  عــن  يقــل  حــوادث  معــدل  التابعــة  وشــركتها 
وفقــا لمعاييــر األوشــا )إدارة الســامة والصحــة والمهنيــة 
ــة،  ــً للغاي ــً قوي ــد أداٌء صناعي ــا يع ــو م ــة(، وه األمريكي
كمــا قدمــت فــرق البيئــة والصحــة والســامة واألمــن 
دعمــا مكثفــً لبنــاء القــدرة التنظيميــة وتعزيــز 
والســامة  والصحــة  للبيئــة  قويــة  ثقافــة  وجــود 

واألمــن.
بعض  مع  العمل  في  فيبكــو  جهــود  وتتضافــر 
شركات القطاع الخاص ودوائــر البحــث والتطويــر 
الســتحداث منتجــات لدائنيــة وباســتيكية صديقــة 
للبيئــة تســتخدم كأدوات داعمــة فــي العديــد مــن 

الصناعــات. 
ــث أن تعزيز المحتوى المحلي  ــك وحي ــى ذل ــة إل إضاف
 ،2030 المملكة  رؤية  لتحقيق  أساســية  ركيزة  يعد 
المحتوى  هيئة  مع  بالعمل  فيبكــو  بدأت  فقــد 
المحلي والمشتريات الحكومية لوضع األسس الازمة 
لقياس المحتوى المحلي للشركة بما يتوافق مع رؤية 
المملكة، وحصلــت الشــركة علــى مســتوى متقــدم 
جــدًا فــي مؤشــر قيــاس المحتــوى المحلــي بعــد تدقيــق 
ــن  ــا م ــص له ــات المرخ ــد الجه ــن أح ــدم م ــا المق ملفه
قبــل الهيئــة واعتمــدت الهيئــة تصنيفهــا رســميً أوائــل 

العــام 2020.
على  االستدامة  مجال  في  الريادة  أن  فيبكــو  تؤمن  وأخيرًا   
المستوي المحلــي واالقليمي والعالمي يتطلب التوجيه األمثل 
لموارد الشركة وذلك من خال وضع االستدامة كهدف رئيس في 

استراتيجية الشركة العليا، وهــو مــا يتبنــاه مجلــس اإلدارة.

أواًل: استدامة فيبكو ونمو أعمالها
تكتسب االستدامة أهمية واسعة على المستويين المحلي 
ــي  ــى االستمرار ف ــو عل والعالمي والتي بدورها تحفز فيبك
بنفس  المســتقبلية  بأعمالهــا ودعــم خططهــا  القيــام 

والحيوية.  الشغف 
لقد أصبحت االستدامة فــي فيبكــو جزء أصيــل من 
رئيســً لطريقــة  الشركة وأصبحــت محــركً  ثقافه 

صنــع القــرار داخــل فيبكــو.
لمراجعة  لاستدامة  فيبكــو   استراتيجية  تخضع   

اإليجابي  األثر  لتعزيز  فاعليتها  استمرار  لضمان  دورية 
ال  واالقتصادية،  واالجتماعية  البيئية  النواحي  في 

ــي  ــدأت ف ــة ب ــركتها التابع ــو وش ــيما وأن فيبك س
لتواكــب  الصناعــة  فــي  جديــدة  آليــات  انتهــاج 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن خــال قيامهــا بإضافة 

مجاالت جديدة إلى اســتراتيجيتها وهو "الرقمنة" أو 
أتممة عملياتهــا التشــغيلية، مســتفيدة فــي ذلــك 
الدولــة  أطلقتهــا  التــي  والمبــادرات  البرامــج  مــن 
لمواكبــة رؤيــة المملكــة 2030، حيــث أعلنــت فيبكــو 
علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي 
الرابــع مــن فبرايــر 2020 عــن توقيــع اتفاقيــة مــع الهيئــة 

الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن( 
ــج  ــادرة برنام ــن مب ــي ضم ــول الصناع ــة التح ــم خط لدع

والمعاييــر  الضوابــط  اجتيــاز  بعــد  الوطنــي  اإلنتاجيــة 
ــة  ــدوق التنمي ــع صن ــاركة م ــدن بالمش ــا م ــي وضعته الت
الصناعيــة الســعودي ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم 
والتقنيــة للدخــول فــي البرنامــج، وعليــه فقــد تــم المضــي 
قدمــً فــي تنفيــذ مبــادرات البرنامــج الهــادف إلــى تمكيــن 

الصناعــة وتعزيــز اإلنتاجيــة الوطنيــة مــن خــال تقديــم 
دراســات وخطــط التحــول مــن قبــل شــريك تقنــي 
عالمــي بمــا يضــع فيبكــو فــي مصــاف الشــركات 
صناعيــة  بيئــة  خلــق  فــي  المســاهمة  الوطنيــة 

وتنميــة مســتدامة.
جديــر بالذكــر أن هــذا البرنامــج يصبــو إلــى تحويــل 

المملكــة إلــى قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية 
دوليــة، فــي عــدد مــن المجــاالت الواعــدة )مــع التركيــز 
مــن  للصناعــة(،  الرابــع  الجيــل  تقنيــات  تطبيــق  علــى 
خــال التركيــز علــى تطويــر البنيــة التحتيــة، والتوســع 
ــث  ــات البح ــز عملي ــة، وتعزي ــراءات الرقمن ــق إج ــي تطبي ف

واالبتــكار والتدريــب، ورفــع كفــاءة الكــوادر المتاحــة
جهودهــا  تتابــع  التابعــة  وشــركتها  فيبكــو  فــإن  لــذا 
لتحقيــق الفائــدة القصــوى مــن مخرجــات هــذا البرنامــج 
التــي تعتقــد فيبكــو أنــه ســيكون لهــا انعكاســات إيجابيــة 
مســتقبلية تحــد مــن التكاليــف الصناعيــة وتتمثل بشــكل 
رئيســي فــي خفــض تكاليــف الطاقــة والحــد مــن أعــداد 
ــة المرتفعــة وتحســين مســتويات جــودة المنتجــات  العمال
واكتشــاف األخطــاء ومعالجتهــا، حيــث تعــد أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه فيبكــو حاليــً أعــداد العمالــة المرتفعــة التــي 
تزيــد عــن 1000 عامــل بحســب طبيعــة الصناعــة فــي فيبكــو 

ممــا يحمــل الشــركة 
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ثانيً: النظرة المستقبلية تماشيً مع 
رؤية السعودية 2030م

النفــط  بعــد  مــا  2030م هــي خطــة  الســعودية  رؤيــة 
للملكــة العربيــة الســعودية التــي تــم اإلعــان عنهــا 
فــي 25 أبريــل 2016م، وتقــوم علــى ثاثــة محــاور رئيســية 
االســتثمارية  القــوة  اإلســامي،  العربــي  العمــق  وهــي 
ــا  ــم تنفيذه ــاث، ويت ــارات الث ــط الق ــور رب ــدة، ومح الرائ
ــة  ــتهلتها المملك ــل، اس ــدة عوام ــال ع ــن خ ــً م مرحلي
باإلعــان عــن برنامــج التحــول الوطنــي والــذي وافــق عليــه 
مجلــس الــوزراء بتاريــخ 7 يونيــو 2016م، ومــا أعقبــه مــن 
تعديــات وتدشــين برامــج تنمويــة مصاحبــة علــى كافــة 

ــر. ــالفة الذك ــاور س ــم المح ــا يدع ــات بم القطاع

ولتحقيــق اقتصــاد مزدهر تســتهدف »رؤية الســعودية« 
رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطية من 16% إلــى 50% على 
األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي، وتقــدم 
ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات اللوجيســتية 
ــي  ــً، وف ــم 1 إقليمي ــً، ورق ــى 25 عالمي ــة 49 إل ــن المرتب م
ســبيل ذلــك تــم إنشــاء بنــك صــادرات جديــد برأســمال 
30 مليــار ريــال لتشــجيع نشــاط التصديــر ودعــم مشــاريع 

الصناعــة والتعديــن فــي المملكــة. 

الخطــة  حولهــا  تتمحــور  التــي  النقــاط  أبــرز  ومــن 
ــاص  ــاع الخ ــاهمة القط ــادة مس ــة زي ــعودية الطموح الس
فــي الناتــج المحلــي مــن 3.8% حاليــا إلــى 5.77%.، وزيــادة 
ــى %30،  ــن 22% إل ــل م ــوق العم ــي س ــاء ف ــاركة النس مش
وخفــض نســبة البطالــة بيــن الســعوديين مــن 11.6% إلــى 

.%7
بــدأت  فقــد  التحويليــة  بالصناعــات  يتعلــق  وفيمــا 
المملكــة مشــروعها الصناعــي الجبــار الــذي يســتهدف 
ــات  ــة والمنتج ــواد التحويلي ــتورد للم ــن مس ــول م التح
وإنتاجهــا  تصنيعهــا  إلــى  االســتهاكية  النهائيــة 
ــام،  ــواد الخ ــروة الم ــتغال ث ــال اس ــن خ ــك م ــً وذل محلي
ممــا يفتــح اآلفــاق الســتثمارات ضخمــة لقطــاع الصناعــات 
التحويليــة تقــدر بنحــو 200 مليــار ريــال وتوفــر مــا يقــارب 

ــة. ــف وظيف 100 أل
ــات  ــه السياس ــل توج ــي ظ ــره وف ــم ذك ــا ت ــدادًا لم وامت
عبــر  اقتصادهــا  لدعــم  للمملكــة  االســتراتيجية 
االعتمــاد علــى وســائل غيــر نفطيــة وتركــز علــى دعــم 

الصناعــة وفتــح المجــال لتشــجيع الصــادرات، وتطويــر 
الخــام  المــواد  مــن  الهائلــة  الثــروة  توظيــف  ســبل 
محليــً لصالــح تنميــة الصناعــات التحويليــة الوطنيــة 
ووقــف  واالســتهاكية  النهائيــة  منتجاتهــا  وتنويــع 
اســتيرادها وتوفيــر االكتفــاء الذاتــي ومنــح الفرصــة 
جميــع  فــإن  الفائــض،  لتصديــر  الســعودية  للمصانــع 
ــو  ــتمرار نم ــو واس ــاط فيبك ــم نش ــات تدع ــذه المقوم ه
تفاؤليــة  نظــرة  فيبكــو  لهــا  تنظــر  والتــي  أعمالهــا 
وتعمــل جاهــدة علــى اســتثمار تلــك المقومــات لتحقيــق 

المســتدامة.  والتنميــة  الريــادة 

وتعمــل فيبكــو جاهــدة علــى توفيــر منافــع اجتماعيــة 
إلــى  قيمــة  إضافــة  خــال  مــن  ملموســة  واقتصاديــة 
األعمــال  إيــرادات  خــال  مــن  الوطنــي  االقتصــاد 
العمــل  فــرص  وخلــق  االجتماعيــة  واالستشــارات 
ــات  ــم عملي ــة وأن معظ ــي، خاص ــي البيئ ــين الوع وتحس
فيبكــو الرئيســية تتماشــى جميعهــا مــع أهــداف رؤيــة 
المملكــة 2030 مــن خــال كــون منتجاتهــا صديقــة للبيئــة 
وتوليــد إيــرادات مــن التصديــر الخارجــي وهمــا عامليــن 

أساســيين فــي برنامــج التحــول المالــي.

فــإن  المســتقبلية  شــركتكم  خطــط  بخصــوص  أمــا 
فيبكــو تخطــط للتوســع الفعــال فــي تصنيــع وتســويق 
مــن  بالرغــم  الســعودية  وخــارج  داخــل  منتجاتهــا 
المنافســات المحليــة والخارجيــة، مؤكديــن عزمنــا علــى 
االســتمرار فــي التطــور والنمــو من خــال تـــنويع منتجاتنا 
وتدشــين خطــوط إنتــاج جديــدة فــي مجــاالت الصناعــات 
ــزال متعطشــً  التحويليــة والتــي نعتقــد أن الســوق ال ي
لمثــل هــذه المشــروعات، فضــًا عــن اســتهداف تصنيــع 
ويعتمــد  المحلــي  بالســوق  متوفــرة  غيــر  منتجــات 
ــيً  ــر تماش ــكل كبي ــتيراد بش ــى االس ــتخدميها عل مس
مــع تحقيــق أهدافنــا الربحيــة لتعظيــم العائــد علــى 
بالــدور  واضطاعنــا  فيبكــو  لمســاهمي  االســتثمار 
ــة،  ــة المملك ــج رؤي ــط وبرام ــم خط ــي دع ــا ف ــوط بن المن
الجديــد  مشــروعنا  تدشــين  تــم  ذلــك  ســبيل  وفــي 
بتأســيس شــركة فبــك للصناعــة للدخــول فــي تصنيــع 
منتجــات جديــدة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة – 
ــة  ــد بكاف ــروع الجدي ــى المش ــوء عل ــاء الض ــيتم إلق وس

ــر. ــي التقري ــل ف ــاب منفص ــي ب ــه ف تفاصيل

ــة  ــراكات ذات قيم ــي ش ــول ف ــو للدخ ــعى فيبك ــا تس كم
ــك تنــوي  مضافــة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة ، كذل
فيبكــو وشــركتها التابعــة الجديــدة توســيع مشــاركاتها 
فــي المعــارض والمحافــل المحليــة والدوليــة لتعظيــم 
محليــة  اســتثمارية  نوافــذ  وفتــح  التجاريــة  عاماتنــا 

وإقليميــة ودوليــة.
فيبكــو  تســتهدف  والتقنــي  الفنــي  الصعيــد  وعلــى 
االعتمــاد علــى مســتجدات التكنولوجيــا فــي العمليــة 
اإلنتاجيــة للحــد مــن األخطــاء الفنيــة والمهنيــة ولتقليص 
مراحــل  كافــة  فــي  البشــري  العامــل  علــى  االعتمــاد 
معــارض  بزيــارة  نقــوم  ذلــك  ســبيل  وفــي  التصنيــع، 
العــدد واآلالت العالميــة لاطــاع علــى المســتجدات الفنيــة 
ــا.  ــي مصانعن ــا ف ــتفادة منه ــن االس ــي يمك ــة الت والتقني

فــي  االســتمرار  ولغــرض  فيبكــو  مبيعــات  وبخصــوص 
زيــادة معــدالت النمــو الحاليــة ولتخفيــف الضغــوط علــى 
هامــش الربــح فاننــا نقــوم بتـنفـــيذ عــدد مــن المبــادرات 
ــة مــن  والوســائل للمحافظــة علــى معــدالت النمــو الفعال
خــال تنويــع مصــادر الدخــل واســتهداف منتجــات جديــدة 
مــن  بمزيــد  والقيــام  مرتفعــة،  ربحيــة  هوامــش  ذات 

الدراســات الســوقية واألبحــاث لتحســين جــودة المنتجــات 
وتقليــل نســب المــواد الخــام المســتخدمة فــي التصنيــع 

ــر. ــة الهــدر وإعــادة التدوي وقل

تــدرك فيبكــو تمامً أن تحقيــــق هــــذه األهــــداف يعتمــــد 
علــــى فريــــق عمــــل قــــوي ومؤهــــل، ولذلــــك تواصــــل 
اســــتثمارها فــــي رأس المــــال البشــــري وإســــتقطاب 
كــوادر بشــرية مؤهلــة لتقديــم أفضــل قيمــة لعمائها 

ــتثمريها. ومســ

نحــن ملتزمــون بدعــم خطــط النمــو والتطور مســتفيدين 
ــن  ــة متطلعي ــة القائم ــة الوطني ــوالت االقتصادي ــن التح م
إلــى مســتقبل واعــد كأحــد أهــم الشــركات الوطنيــة 

ــة. ــات التحويلي ــال الصناع ــي مج ــة ف العامل

وفــق  والشــكوك  للمخاطــر  عــادة  وتخضــع  محتملــة  ودراســات  مســتقبلية  بيانــات  يتضمــن  الســنوي  التقريــر  مــن  القســم  *هــذا 
التنويــه. وجــب  لــذا  المتوقعــة،  النتائــج  علــى  إيجابــً  أو  ســلبً  تنعكــس  قــد  والتــي  المتباينــة  والسياســية  االقتصاديــة  العوامــل 
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شركة فبك 
للصناعة

8
من إنجازات الماضي .. 
نستشرف المستقبل
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صناعة المنسوجات ذات الخصائص التقنية والصناعية من خيوط عالية الكثافة والمغلفة 
)CTF( أو السيليكون أو التافلون، والمسماة اختصارًا )pvc( بمادة البولي فينيل كلورايد

منتجات سعودية %100

فــي  األحــدث  إنتــاج هــي  خطــوط 
إليــه  توصلــت  مــا  وآخــر  مجالهــا 

األوربيــة. التقنيــة 

ــع  ــة لتصني ــاج مصمم ــوط اإلنت خط
منتجــات متعــددة التطبيقــات.

متعــدد  محتــرف  عمــل  فريــق 
المهــارات والخبــرات ومــن مختلــف 

دول العالــم فــي هــذا المجــال.

نســتثمر فــي البحــث والتطويــر 
قيمــة  ذات  منتجــات  لتصنيــع 
تقليديــة. غيــر  مضافــة وحلــول 

أتمتــة معظــم عمليــات التصنيــع 
ــدًا  ــل ج ــدد قلي ــى ع ــاد عل واالعتم

ــة. ــدي العامل ــن األي م

فــي  نوعــه  مــن  األول  المصنــع 
ــة  ــث تقني ــن حي ــط م ــرق األوس الش
اإلنتــاج والخامــس مــن نوعــه عالميً 
مــن حيــث الطاقــة اإلنتاجيــة وتنــوع 

المنتجــات.

و  المبــادرات  مــن  اإلســتفادة 
الدولــة  تطلقهــا  التــي  البرامــج 
لدعــم المحتــوى المحلــي وتوطيــن 

الحكوميــة. المشــتريات 

المزايا التنافسية

المنســوجات  صناعــة  توطيــن 
التقنيــة محليــا لتلبيــة احتياجــات 
القطاعــات  مــن  المحلــي  الطلــب 
وإحالهــا  والخاصــة  الحكوميــة 

المســتودة. المنتجــات  محــل 

الرؤية والرسالة والقيم 

أهداف فيبكو من المشروع

فكرة المشروع

وتقليــل  االســتثمارات،  لتنويــع  انطاقــة   •
المخاطــر.

• مزيــد مــن االنخــراط فــي مجــاالت الصناعــات 
مــن  باالســتفادة  النوعيــة،  التحويليــة 
خبراتهــا التراكميــة الممتــدة لمــا يقــارب 30 

عامــً فــي صناعــة النســيج.
المســتدامة  والتنميــة  النمــو  تحقيــق   •
وتوطيــن الصناعــة تماشــيا مــع أهــداف رؤيــة 

.  2030 الســعودية 

• رفــع عوائــد االســتثمار للمســاهمين وخلــق 
قيمــة مضافــة لــكل األطــراف ذات العاقــة.

• تغطيــة احتياجــات الســوق اإلقليمــي، وفتح 
ــة واســعة للتغلغــل لألســواق  آفــاق تصديري

العالميــة
• اســتهداف تصديــر مــا ال يقــل عــن 60% مــن 
المنتجــات تماشــيً مــع خطــط المملكــة فــي 

رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة.

الرؤية
نخطط ألن نصبح رواد صناعة 
النسيج التقني في األسواق 
المحلية واإلقليمية والعالمية.

الرسالة
 تلبية إحتياجات عمائنا 

بأعلي جودة وأفضل سعر 
وبناء عاقة ثقة طويلة 

األمد على مستوي العالم 
من قلب المملكة العربية 

السعودية.

القيم
٭األمانة

٭اإلحترام
٭الثقة

٭المبادرة
٭التميز

٭التعاون
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2017
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31 ينايــر 2017 : اإلعــان عــن توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن فيبكــو وإيــراد لاســتثمار 
لتأســيس شــركة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة باســتثمار تقــدر قيمتــه بـــ 122 

ــال ــون ري ملي

07 مايــو 2017: وقعــت فيبكــو اتفاقيــة تســهيات ائتمانيــة متوافقــة مــع الشــريعة 
االســامية مــع بنــك الريــاض بقيمــة 49 مليــون ريــال بغــرض التمويــل الجزئــي 

للمشــروع.

17 أكتوبــر 2017: التعاقــد مــع المقاوليــن الرئيســين لتنفيــذ األعمــال اإلنشــائية 
ــاد  ــة واعتم ــات النظامي ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــروع بع ــة بالمش ــة الخاص والتقني
مراجعــة  بعــد  فيبكــو  شــركة  مصنــع  داخــل  المشــروع  بإقامــة  اإلدارة  مجلــس 
التشــغيلية  التكاليــف  المســاحات، بهــدف خفــض  المخططــات وإعــادة تنظيــم 
وتقليــص مــدة التأســيس، مــع اإلشــارة إلى تأســيس كيــان قانونــي للشــركة الجديدة 
باســم )شــركة فبــك للصناعــة( وبــرأس مالــي تأسيســي قــدره عشــرة أالف ريــال فقــط.

ــر 2018: اإلعــان عــن رفــع رأس مــال شــركة فبــك للصناعــة مــن عشــرة آالف  27 فبراي
ريــال إلــى ثمانيــة عشــر مليــون ريــال بهدف دعــم أنشــطة الشــركة وتنميــة أعمالها.

08 مايــو 2018: االتفــاق مــع بنــك الريــاض على تعديــل الحــدود االئتمانية ضمــن اتفاقية 
ــة  ــة التمويلي ــع القيم ــامية لرف ــريعة اإلس ــع الش ــة م ــة المتوافق ــهيات البنكي التس

إلــى 72 مليــون ريــال الســتكمال التمويــل الجزئــي للمشــروع.

28 يونيــو 2018: االنتهــاء مــن توريــد وتركيــب خطــوط اإلنتــاج الرئيســية للمشــروع 
وإطــاق التشــغيل التجريبــي لخطــوط اإلنتــاج.

 18 يوليــو 2018: ســداد القــرض التجســيري المؤقــت بقيمــة 21 مليــون ريــال مــن مــوارد 
فيبكــو الذاتيــة بهــدف خفــض الســقف التمويلــي مــن 72 مليــون ريــال إلــى 51 مليــون 
ريــال وبالتالــي تخفيــف األعبــاء التمويليــة والمصروفــات البنكيــة، وذلــك ضمــن اتفاقية 

التســهيات البنكيــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية مــع بنــك الريــاض.

ــدوق  ــة وصن ــك للصناع ــركة فب ــن ش ــل بي ــة تموي ــع اتفاقي ــمبر 2018: توقي 05 ديس
التنميــة الصناعيــة الســعودي لتمويــل مشــروعها بقيمــة 35,300,000 ريــال ســعودي 
مــع جدولــة ســداد التمويــل علــى 7 ســنوات بضمــان ســند ألمــر مــع رهــن األصــول 

الثابتــة المتعلقــة بالمشــروع. 

13 ديســمبر 2018: اإلعــان عــن إنجــاز 95% مــن أعمــال المشــروع واســتمرار عمليــات اإلنتاج 
التجريبــي بعــد إدخــال بعــض التعديــات علــى خصائص بعــض المكائــن لرفــع الكفاءة 
ــى رفــع نســب  ــادة الطاقــة اإلنتاجيــة وتحســين مســتويات الجــودة، مــع اإلشــارة إل وزي
ــغيل  ــة التش ــوال لمرحل ــغيل وص ــات التش ــً لمتطلب ــي وفق ــكل تدريج ــغيل بش التش

التجــاري الكامــل فــي الربــع األول 2019.
31 مــارس 2019: إطــاق التشــغيل التجــاري بعــد نجــاح عمليــات اختبــار المكائــن 
وخطــوط اإلنتــاج والتثبــت مــن كافــة الجوانــب التشــغيلية وغيــر التشــغيلية، مــع 
التأكيــد علــى مواصلــة عمليــات اإلنتــاج التجــاري بشــكل تدريجــي وفقــً لمتطلبــات 
التشــغيل وبمــا يتوافــق مــع مســتويات الجــودة المنشــودة، مــع الوضــع باالعتبــار 
أن نســب التشــغيل ســوف ترتفــع تدريجيــً بمــا يتماشــى مــع أوضــاع الســوق محليــً 

ــا ودوليــً. ــاد لمنتجاته ــهادة اعتم ــى ش ــة عل ــك للصناع ــركة فب ــول ش ــمبر 2019: حص 15 ديس
مــن األقمشــة الصناعيــة المقاومــة للحريــق بأنواعهــا المختلفــة مــن مشــروع إســكان 
الحجــاج بمشــعر منــى بمكــة المكرمــة الســتخدام تلــك المنتجــات فــي صناعــة الخيــام 
والمظــات وكافــة األغــراض األخــرى ذات العاقــة بمشــاريع إســكان الحجــاج بمشــعر منــى 
بمكــة المكرمــة، وذلــك بعــد اجتيــاز كافــة االختبــارات الازمــة مــن استشــاري المشــروع، 
فــي أعقــاب حصــول الشــركة علــى جميــع شــهادات الجــودة المطلوبــة مــن مختبــرات 

أمريكيــة وأوربيــة معتمــدة.

األحداث الهامة والتطورات الجوهرية
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 ترتيب الخيوط

عملية  الحياكة

التخزين

عملية الطاء مراحل العملية اإلنتاجية
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 الجودة

الفحص

شهادات المطابقة وتأكيدات جودة المنتجات
 

 

 

 

 

INTERCERT hereby certifies that Quality Management System of 

FPC INDUSTRIAL COMPANY 
 
2nd Industrial City, Phase 3, Lot 38M, Wasel: Unit 7305 Ar Riyadh – 14335-2483, 
PO Box 8762 Riyadh 11492, kingdom of Saudi Arabia 
 
Has been successfully assessed as per the requirements of 
 

ISO 9001:2015 
 
For the scope of 
 
Manufacturer of Technical Textiles coated with PVC (Polyvinylchloride), PTFE 
(Polytetraflouroethylene), PU (Polyurethane) and Silicone chemicals used for Signage, 
Industrial and Architectural applications. In-house mixing of chemicals, weaving the fabric, 
coating process and final inspection. 
 
 
Initial Certification Date  : 16-10-2018 
Certificate Issue Date   : 16-10-2018 
Surveillance Validity Date  : 15-10-2019 
Recertification Date   : 15-10-2021 
 
Registration Number : IC-QM-1810070 
IAS UCIN  : MSCB-121-13262 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 

 

 

 

 

 

INTERCERT hereby certifies that Quality Management System of 
 

FPC INDUSTRIAL COMPANY 
 
2nd Industrial City, Phase 3, Lot 38M, Wasel: Unit 7305 Ar Riyadh – 14335-2483, 
PO Box 8762 Riyadh 11492, kingdom of Saudi Arabia 
 
Has been successfully assessed as per the requirements of 
 

ISO 14001:2015 
 
For the scope of 
 
Manufacturer of Technical Textiles coated with PVC (Polyvinylchloride), PTFE 
(Polytetraflouroethylene), PU (Polyurethane) and Silicone chemicals used for Signage, 
Industrial and Architectural applications. In-house mixing of chemicals, weaving the fabric, 
coating process and final inspection. 
 
 
Initial Certification Date  : 16-10-2018 
Certificate Issue Date   : 16-10-2018 
Surveillance Validity Date  : 15-10-2019 
Recertification Date   : 15-10-2021 
 
Registration Number : IC-EM-1810071 
IAS UCIN  : MSCB-121-13262 

CERTIFICATE OF REGISTRATION 

ــات  ــن المعلوم ــد م ولمزي
علــى  اإلطــاع  يرجــي 
الفيديــو التالــى مــن خال 
اليوتيــوب قناتنــا علــي 

https://www.youtube.com/ القنــاة  رابــط 
channel/UCl6HplfTaU9EfxMlxDEbycw
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ابرز الجهات التي اعتمدت منتجات الشركة 
رسميً

المعارض المستهدفة في عام 2020

 المعارض والفاعليات التي تواجدت فيها فبك
خال العام 2019

   Tectextile :معرض
الهند- نوفمبر 2019

   Tectextile :معرض
المانيا- مايو  2019

The Big 5 Construct Egypt  :معرض
مصر - اغسطس 2019

The Big 5 Show Dubai  :معرض  
االمارات - نوفمبر  2020

The Big 5 Show kenya  :معرض 
كينيا - نوفمبر  2020

 Saudi Build :معرض
السعودية - سبتمبر 2019

 Saudi Build :معرض
السعودية - سبتمبر 2019

 HAJJ & OMRA EXHIBITION :معرض
السعودية - مارس  2019

  IFAI :معرض
الواليات المتحدة - مارس  2019

  Jordan Build :معرض
األردن - يوليو   2019

  COVID19 تتوقف املشاركة يف هذه الفاعليات عىل تأكيدات انعقادها يف ظل الظروف الراهنة التي متنع التجمعات بشكل قاطع للحد من انتشار *

*
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سلسلة المنتجات وتطبيقاتها

األقمشة التقنية لألشرعة وأغطية 
وستائر جانبية للناقات المطبوعة وغير 

مطبوعة الثابتة والمتنقلة
Tarpaulin & Truck Covers

األقمشة التقنية للمظات والسواتر 
التي تخدم كافة األغراض

Sun shades Technical Fabric

أقمشة وصفائح المواد الدعائية
 Signage, Billboard & Sign

Board Technical Fabric

خيام  الحج
hajj tents
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ألقمشة التقنية للعوازل
PVC

ااألقمشة التقنية لاسقف الهندسية 
للمباني كاالسواق والمباني التجارية 

والمكاتب ومجمعات الترفيه
 Architectural Tensile Technical 

Fabric
 باك أوت

Blockout

أقمشة )PTFE( متعددة االستخدامات
PTFE Fabric
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األقمشة التقنية المستخدمة في طبقات 
التربة الزراعية 

Agricultural Technical Fabric

خزانات الماء القابلة للطى

األقمشة التقنية لاستخدامات 
العسكرية

 Technical Fabric for Military
Applications
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صور بعض المشاريع المنفذة خال عام 2019م

جسر الملك فهد)الجسر الحدودي السعودية-البحرين(

مدارس الرياض

واجهات المبنى
Facade

خيام الفعاليات الترفيهية
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حوكمة فيبكو 
وتطبيقاتها 

9
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ــه الشــركة ورقابتهــا"،  ويحــدد  ــه توجي ــذي يتــم مــن خال ــه "النظــام األمثــل ال يعــرف نظــام حوكمــة الشــركات بأن
ــع الســلطات والمســؤوليات بيــن مختلــف المشــاركين فــي الشــركة؛ مثــل أعضــاء مجلــس  هيــكل الحوكمــة توزي
ــا  ــرارات فيم ــاذ الق ــة باتخ ــراءات المتعلق ــد واإلج ــح القواع ــرى، ويوض ــراف األخ ــاهمين واألط ــن والمس اإلدارة والمديري

ــة شــؤون الشــركة ــق بكاف يتعل
لــذا تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخً بــان االمتثــال التــام ألنظمــة الحوكمــة الفعالــة وااللتــزام بمعاييــر اإلدارة الرشــيدة 
وإعــداد التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة هــو جــدار الحمايــة الــازم لتجــاوز كثيــر مــن المخاطــر المحتملــة ســواء كانــت 
داخليــة او خارجيــة مــع وضــع آليــة واضحــة لفصــل المهــام بيــن مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا بمــا يســهل 
ــك تحــرص  ــة وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرار، وفــي ســبيل ذل تيســير أمــور الشــركة ورصــد فــرص االســتثمار الجاذب
ــع المؤسســي علــى  ــذي يضمــن إضفــاء الطاب فيبكــو دائمــً علــى تبنــي ممارســات ومعاييــر الحوكمــة بالشــكل ال
نظــام الحوكمــة، ولذلــك فقــد بذلــت فيبكــو جهــودًا كبيــرة فــي ترســيخ بعــض مبــادئ وسياســات العمــل لديهــا 
لجعــل الحوكمــة ثقافــة وليســت إلــزام مــن خــال وضــع مبــادئ الشــفافية اإلفصــاح والعدالــة وحفــظ الحقــوق لكافــة 

أصحــاب المصالــح، وامتــد هــذا  التوجــه ليشــمل أيضــً الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة(.
وتفصل السطور القادمة ممارسات الحوكمة في مجلس اإلدارة واللجان التابعة وغيرها وفقً لما يلي:

أواًل: مهام مجلس اإلدارة
تتركــز مســؤوليات المجلــس الرئيســية فــي توجيــه الشــركة لتحقيــق مصالحهــا علــى المــدى الطويــل، كمــا يتولــى 
مجلــس اإلدارة مســؤولية إصــدار التوجيهــات الواضحــة لــإدارة التنفيذيــة للشــركة وتحديــد المعاييــر التــي تعمــل 
فــي حدودهــا ويشــمل ذلــك وضــع الرؤيــة واالســتراتيجية الواضحــة وتحديــد الســلطات التــي يتــم تفويضهــا إلــى 

اإلدارة التنفيذيــة ووضــع السياســات والمعاييــر المســموح لــإدارة بالعمــل فــي حدودهــا.
ويتم تحقيق ذلك من خال:

وضــع اســتراتيجية شــاملة للشــركة وخطــط العمــل الرئيســية وإدارة المخاطــر المتعلقــة بالسياســات ومراجعــة . 1
وتحديــث تلــك السياســات.

 تحديــد هيــكل رأس المــال األنســب للشــركة وإقــرار موازناتهــا الســنوية واإلشــراف علــى النفقــات الرأســمالية . 2
وتملــك األصــول والتصــرف فيهــا. 

تحديــد أهــداف األعمــال المــراد تحقيقهــا واإلشــراف علــى  تنفيذهــا ومتابعــة األداء الشــامل للشــركة بصفــة . 3
عامــة.

المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. . 4
وضع القواعد الازمة ألنظمة الرقابة الداخلية واإلشراف على هذه األنظمة. 5
وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجــة أي مــن حــاالت التعــارض المحتملــة لــكل مــن أعضــاء . 6

ــا  ــركة ومرافقه ــول الش ــتخدام أص ــاءة اس ــك إس ــمل ذل ــاهمين ويش ــة والمس ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي مجل
وإســاءة التصــرف الناتــج عــن معامــات األطــراف ذوي العاقــة. 

التأكد من سامة اإلجراءات المالية والمحاسبية بما في ذلك اإلجراءات ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. . 7
ــه . 8 ــد تواج ــي ق ــر الت ــؤ بالمخاط ــال التنب ــن خ ــر م ــبة إلدارة المخاط ــة مناس ــراءات رقابي ــق إج ــن تطبي ــد م التأك

الشــركة واإلفصــاح عنهــا بشــفافية. 
المراجعة السنوية لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية. . 9
صياغــة نظــام وقواعــد الحوكمــة فــي الشــركة بمــا ال يتعــارض مــع أحــكام ونصــوص األنظمــة واللوائــح ســارية . 10

المفعــول ومراقبــة فاعليــة هــذه القواعــد بشــكل عــام وتعديلهــا عنــد الضــرورة. 
وضــع السياســات والمعاييــر واإلجــراءات لعضويــة مجلــس اإلدارة ووضعهــا موضــع التنفيــذ بعــد إقرارهــا مــن . 11

الجمعيــة العامــة. 
وضع سياسة مكتوبة تنظم العاقة مع األطراف ذوي العاقة من أجل حماية حقوق جميع األطراف . 12
ــة . 13 ــة واألخاقي ــر المهني ــع المعايي ــق م ــا يتواف ــركة بم ــي الش ــري وموظف ــي لمدي ــلوك المهن ــد الس ــع قواع وض

ــليمة  الس
وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام الشــركة لألنظمــة واللوائــح والتــزام الشــركة باإلفصــاح عــن . 14

المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين والدائنيــن واألطــراف األخــرى.
 إعــداد القوائــم الماليــة والتقريــر الســنوي عــن أنشــطة الشــركة ووضعهــا المالــي للســنة الماليــة المنقضيــة . 15

بمــا فــي ذلــك الطريقــة المقترحــة لدفــع أربــاح األســهم.
 التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم.. 16

ثانيً: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
تنــص المــادة )17( مــن النظــام االساســي للشــركة علــى أن يتولــى إدارة فيبكــو مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة 
أعضــاء يتــم تعيينهــم عــن طريــق الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات، وقــد تــم اعتمــاد هــذا 
ــيحات  ــة الترش ــه لجن ــت ب ــا أوص ــً لم ــبتمبر 2018م وفق ــخ 30 س ــركة بتاري ــة للش ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــل م التعدي
ــدأت  ــي ب ــس اإلدارة الت ــة لمجل ــدورة الحالي ــة ال ــن بداي ــارًا م ــذ اعتب ــد التنفي ــل قي ــذا التعدي ــل ه ــآت، ودخ والمكاف

بتاريــخ 2019/01/01م وتمتــد لمــدة ثــاث ســنوات، وذلــك علــى النحــو التالــي:    

صفة العضويةالمنصباسم العضو

غــيـر تـنــفــيــذيرئيس مجلس اإلدارةأحمد عبداللطيف البراك1

فيصل محمد الحربي2
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب
تــنــفــيــذي

مـســتــقـــلعضو مجلس اإلدارةعبد الرحمن إبراهيم المديميغ3

مـســتــقـــلعضو مجلس اإلدارةنمر ناصر الحربي4

تــنــفــيــذيعضو مجلس اإلدارة ومدير إدارة المخاطرعبداهلل محمد الحربي5
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وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة:

الخبرات العمليـــــــــــةالمؤهـــــــات العلميـــــــــــةالوظائف السابقةالوظائف الحاليةصفة العضويةاالســـــم

غـيـر تــنــفــيــذيأحمد عبداللطيف البراك1
رئيس مجلس اإلدارة في فيبكو 

وعضو مجلس المديرين بشركة فبك 
للصناعة

-  مساعد إدارة األنظمة بالشركة السعودية 
للكهرباء.

-  مدير العمليات بشركة مصنع بناء للمنتجات 
الخرسانية المتقدمة.

-  المدير العام لمكتب بناء السعودية 
لاستشارات الهندسية.

- نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
في فيبكو

- بكالوريوس هندسة النظم 
جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن - الظهران  

- أعمال االستشارات الهندسية.
- أعمال اإلدارة التنفيذية

تــنــفــيــذيفيصل محمد الحربي2
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

المنتدب في فيبكو ورئيس مجلس 
المديرين بشركة فبك للصناعة

- مدير عام شركة فايا السعودية
- مدير عام شركة سافانا العالمية للتجارة

- رئيس مجلس اإلدارة في فيبكو

- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص 
تسويق  

 MBA ريادة األعمال واالستثمار في عدد من الشركات.- ماجستير إدارة االعمال -

عبدالرحمن إبراهيم 3
شريك تنفيذي لشركة شركاء وترمـسـتـقــل المديميغ

- نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس تطوير 
األعمال في شركة بوان.

- عمل بمنصب نائب الرئيس لتطوير األعمال 
ثم رئيس تنفيذي مكلف لشركة بوان لمدة 6 

سنوات
- ساهم في تأسيس شركة بناء القابضة وهي 
شركة استثمار صناعي تابعة لبوان، وقد تولى 

منصب المدير العام بها لمدة 4 سنوات.
- عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي 

كمحلل ائتمان لمدة 3 سنوات.

- بكالوريوس إدارة مالية من 
جامعة األمير سلطان بالمملكة 

العربية السعودية  
  MBA ماجستير إدارة االعمال -
 London من كلية لندن لاعمال

business scschool  من 
المملكة المتحدة

- استراتيجيات النمو واألنشطة 
- تطوير منتجات واستحداث منتجات جديدة

- تأسيس شركات
-   ريادة األعمال

دبلوم ثانوي تجاري – تخصص اعمال مدير عام شركة نفع العالميةمدير عام مؤسسة مناخ األعمالمـسـتـقــل نمر ناصر الحربي4
- خبرات عملية متنوعة في األعمال وتأسيس الشركاتمكتبية

مدير العاقات العامة بشركة فايا السعوديةمدير إدارة المخاطر في فيبكو تــنــفــيــذيعبداهلل محمد الحربي5

- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص 
تسويق  

  MBA   ماجستير إدارة االعمال -
مع مرتبة الشرف 

- خبرات عملية متنوعة في األعمال التجارية والكتابة 
الصحفية االقتصادية
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ثالثً: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة 
عضوًا في مجلس إدارتها أو من مديريها:    

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من 
مديريرها

الكيان القانونيمقر الشركة

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها السابقة أو 
من مديريرها

الكيان القانونيمقر الشركة

1
أحمد عبداللطيف

 البراك 

شركة تصنيع مواد التعبئة ذات مسؤولية محدودةالمملكة العربية السعوديةشركة آيس كريم دانة
والتغليف )فيبكو(

المملكة العربية 
السعودية

شركة مساهمة 
سعودية مدرجة

-ذات مسؤولية محدودةالمملكة العربية السعودية شركة فبك للصناعة

شركة تصنيع مواد التعبئة ذات مسؤولية محدودةالمملكة العربية السعوديةشركة فبك للصناعةفيصل محمد الحربي2
والتغليف )فيبكو(

المملكة العربية 
السعودية

شركة مساهمة 
سعودية مدرجة

عبدالرحمن إبراهيم 3
المديميغ 

شركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة )أحد 
المملكة العربية شركة بوانقابضة المملكة العربية السعوديةالشركات التابعة لبوان(

شركة مساهمة مدرجةالسعودية

-ذات مسؤولية محدودةالمملكة العربية السعوديةالشركة الوطنية للبناء والتسويق

-شركة مساهمة سعودية مقفلةالمملكة العربية السعوديةشركة المستقبل للسيراميك

-شركة مساهمة سعودية مقفلةالمملكة العربية السعوديةشركة تأثير المالية

-شركة مساهمة سعودية مدرجةالمملكة العربية السعوديةشركة الجبس األهلية

-الصناديق العقارية المتداولةالمملكة العربية السعوديةصندوق المعذر ريت

- نمر ناصر الحربي4

عبداهلل محمد الحربي5
شركة تصنيع مواد التعبئة -

والتغليف )فيبكو(
المملكة العربية 

السعودية
شركة مساهمة 
سعودية مدرجة

رابعً: إدارة الشركة التنفيذية

الخبـراتالمؤهاتالوظائف السـابقةالوظائف الحـاليةاالســم

سبق الحديث عنه في الجزء الخاص بمجلس اإلدارةنائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدبفيصل محمد الحربي

سبق الحديث عنه في الجزء الخاص بمجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة ومدير إدارة المخاطرعبداهلل محمد الحربي

المدير الماليحسن رمزي عيسى
العمل لدى KPMG مصر ثم التدرج في الوظائف اإلدارية 

والمالية بشركة السودي للكابات وصواًل إلى منصب المدير 
المالي للمجموعة والمدير العام ألحد مصانعها.

بكالوريوس محاسبة ثم الحصول 
على درجة الماجستير والدكتوراة في 

المحاسبة من جامعة عين شمس - مصر
30 سنة في مجال المحاسبة واإلدارة المالية

نائب المدير العام في المصنع السعودي لمستلزمات الشبكة نائب المدير العام للعملياتهاني جبريل
الهاتفيه وااللكترونية

ماجستير إدارة أعمال/
بكالوريوس هندسة صناعية

20  سنة في مجال الصناعة

40  سنة في مجال المبيعاتبكالوريوس أدابمدير مبيعات في شركة سعودي بستمدير المبيعاتابراهيم مرار
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سادسً: اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.
حتــى يتمكــن مجلــس إدارة فيبكــو مــن تأديــة مهامــه بشــكل فعــال ووفقــً لحاجــة فيبكــو وظــروف عملهــا فقــد 
ــة  ــة حوكم ــع الئح ــيً م ــا تماش ــات عليه ــض التعدي ــراء بع ــع إج ــة م ــان متخصص ــكيل لج ــس اإلدارة بتش ــام مجل ق

الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
وقــد تــم تشــكيل هــذه اللجــان وفقــً إلجــراءات عامــة وضعهــا المجلــس تتضمــن تحديــد مهــام كل لجنــة ومــدة 
عملهــا والصاحيــات المخولــة لهــا وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، ويتــم متابعــة أعمالهــا ومــا تقدمه مــن توصيات 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة بشــكل دوري للتحقــق مــن ممارســتها األعمــال الموكلــة لهــا.
وجديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو عنــد تشــكيل تلــك اللجــان قــد راعــى مــا تضمنتــه الئحــة حوكمــة الشــركات 
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ومــا يتماشــى مــع أفضــل النظــم والممارســات المعمــول بهــا عالميــً وذلــك مــن 
خــال تعييــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن فــي اللجــان المعنيــة بالمهــام التــي قــد ينشــا 
عنهــا حــاالت تعــارض فــي المصالــح، كالتاكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة، ومراجعــة صفقــات األطــراف 
ذات العاقــة –إن وجدت-والترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، تعييــن كبــار التنفيذييــن، وتحديــد المكافــآت وغيرهــا.

ويلتــزم رؤســاء وأعضــاء تلــك اللجــان بمبــادئ الصــدق واألمانــة والــوالء والعنايــة واالهتمــام بمصالــح فيبكــو 
ومســاهميها وتقديمهــا علــى مصلحتهــم الشــخصية. 

ــة، ولجنــة الحوكمــة،  وتضمنــت لجــان المجلــس لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذي
علمــً بــأن مــدة عمــل جميــع اللجــان تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة، كمــا أن لوائــح تنظيــم عمــل 
جميــع اللجــان قــد تــم التحديــث عليهــا بمــا يعكــس األنظــة واللوائــح الصــادرة حديثــً مــن الجهــات ذات العاقــة وتــم 
اعتمادهــا جميعــً مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 05 نوفمبــر 2017م باســتثناء الئحــة لجنــة المراجعــة التــي تــم اعتمادهــا 

مــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ 01 مايــو 2017م.

ونوجز فيما يلي وصفً للجان التابعة وبيان أعضائها ومسؤولياتها واجتماعاتها 
المنعقدة على مدار العام 2019م.

1 - لجنة المراجعة:
وفقــً للمــادة األولــى بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة لاســتثمار والمــادة الرابعــة 
ــواد  ــك الم ــل تل ــا يقاب ــة وم ــوق المالي ــة الس ــس هيئ ــن مجل ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــون م والخمس
مــن النظــام األســاس لفيبكــو والئحــة الحوكمــة فقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر 
ــة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن  ــو 2017م مــن ثاث ــخ 01 ماي ــة الثامنــة  المنعقــدة بتاري العادي
وجميعهــم مختصيــن بالشــؤون الماليــة والمحاســبية، مــع اعتمــاد الئحــة عمــل اللجنــة المحــددة لضوابــط وإجــراءات 
ــة  ــن الجمعي ــرار م ــابقة بق ــة الس ــاء دورة اللجن ــد انته ــة بع ــكيل اللجن ــد تش ــم أعي ــا، ث ــآت أعضائه ــا ومكاف عمله
ــخ 19 ديســمبر 2018م ولمــدة ثــاث ســنوات )2019 – 2021(، وجــاء  ــون المنعقــدة بتاري ــة والثاث ــة الحادي العامــة العادي

ــي:  تشــكيل اللجنــة علــى النحــو التال

اللجنة التنفيذيةلجنة المراجعة

مجلس اإلدارة

لجنة الحوكمة لجنة الترشيحات
والمكافأت

خامسً: سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة المنعقدة خال 
العام المالي 2019م

ــى اتخــاذ المجلــس لثمانيــة  ــة اجتماعــات لمجلــس اإلدارة بالحضــور، باإلضافــة إل ــم انعقــاد ثاث خــال العــام 2019م ت
قــرارت بالتمريــر بيــن أعضــاءه تماشــيً مــع نظــام فيبكــو األســاس وذلــك التخــاذ القــرارات الهامــة بمــا فيهــا اعتمــاد 
القوائــم الماليــة ألغــراض النشــر واإلفصــاح، ويتــم توضيــح بيــان الحضــور ونســبته لــكل مــن الســادة األعضــاء، كمــا 
انعقــد خــال العــام 2019م اجتمــاع واحــد للجمعيــة العامــة للمســاهمين )جمعيــة عامــة عاديــة( تــم فيهــا اعتمــاد 
النتائــج الماليــة للشــركة وتقريــر مراجــع الحســابات وتقريــر مجلــس إدارة الشــركة عــن العــام المالــي 2018م وإبــراء 
ذمــة أعضــاء المجلــس وتعييــن مراجــع الحســابات لمراجعــة حســابات العــام المالــي 2019 والربــع األول مــن العــام 2020 

وتحديــد أتعابــه، وفيمــا يلــي بيانــً بمواعيــد االجتماعــات وبيــان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة:

االســـــم#

تواريخ االجتماعات المنعقدة خال العام 2019م

الجمعية العامة 
العادية السنوية 

تم انعقادها 
بتاريخ 09 مايو 

2019م
مرات 2019/01/012019/04/162019/09/08

الحضور
نسبة

الحضور

1
أحمد 

عبداللطيف 
البراك

√√√3% 100√

فيصل محمد 2
100X %3√√√الحربي

3
عبد الرحمن 

إبراهيم 
المديميغ

√√√3% 100X

نمر ناصر 4
√100 %3√√√الحربي

عبداهلل محمد 5
√100 %3√√√الحربي
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صفة االســـــم
المؤهـــــــات الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالعضوية

العلميـــــــــــة
الخبرات 

العمليـــــــــــة

فوزي 
إبراهيم 
الحبيب

رئيس

- يعمل في 
االستشارات المالية
 )مرخص من وزارة 
التجارة واالستثمار(

- عضو لجنة 
المراجعة بشركة 
أسمنت القصيم

-عمل في هيئة السوق 
المالية لمدة 12 عامً 
كرئيس للمتابعة 
والتنفيذ وبعدها 
رئيسً للمراجعة 

الداخلية
- عمل رئيسً للمراجعة 

الداخلية في البنك 
العربي الوطني لمدة 
تزيد عن تسع سنوات

-عمل في شركة إرنست 
ويونج لمدة تزيد عن 

ثاث سنوات

- حاصل على 
بكالوريوس 

محاسبة- جامعة 
الملك عبدالعزيز

-اجتاز اختبار 
الزمالة األمريكية 

للمحاسبين 
CPA القانونيين

خبرة كبيرة في 
أعمال المراجعة 

الداخلية 
والتدقيق في 
القطاع الخاص 

والحكومي

عبدالعزيز 
سليمان 
العتيقي 

عضو 

 - يعمل في مجال 
المراجعة القانونية 

واالستشارات 
- عضو لجنة 

المراجعة بمجموعة 
سامبا المالية
- عضو لجنة 

المراجعة بشركة 
عبداهلل عبدالعزيز 

الراجحي وأوالده 
القابضة 

العمل بهئية السوق 
المالية

- العمل في الشركة 
السعودية للصناعات 

األساسية )سابك(

- حاصل على 
بكالوريوس 

محاسبة- جامعة 
الملك سعود`

- حاصل 
على شهادة 
زمالة الهيئة 
السعودية 

للمحاسبين 
SOCPA القانونين

لديه 25 سنة 
خبرة عمل في 

القطاع الخاص و 
الحكومي

عبدالرحمن 
ابراهيم 
المديمغ

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم. عضو

وتشمل مهام لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي:

أ - التقارير المالية
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

• إبــداء الــراي الفنــي – بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة 
للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز 

المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مالوفة تتضمنها التقارير المالية.

• البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام أو مراجع الحسابات.
• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. 

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

ب - المراجعة الداخلية
• دراسة ومتابعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في فيبكو.

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
• الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة فــي فيبكــو للتحقــق مــن توافــر المــوارد الازمــة 

وفعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــام المنوطــة بهــا.

ج - مراجع الحسابات
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهم بعــد التحقق 

مــن اســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهم.
• التحقــق مــن اســتقال مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع االخــذ 

باالعتبــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.
ــة تخــرج عــن نطــاق  ــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة او إداري • مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمال

ــك. ــال ذل ــداء مرئياتهــا حي أعمــال المراجعــة وإب
• اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات فيبكو.

• دراسة تقرير مراجع الحسابات وماحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها

د - ضمان االلتزام
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها.

• التحقق من التزام الشركة باالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة.
• مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح ان تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العاقــة وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلــك 

إلــى مجلــس اإلدارة.
• رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــانها إلــى مجلــس اإلدارة، وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات التــي 

يتعيــن اتخاذها.
وفضــًا عــن ذلــك تقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى عمليــات التقصــي ذات العاقــة بالغــش أو األخطــاء التــي تقــع فــي 
فيبكــو، أو أي أمــور أخــرى تــرى الجنــة أهميــة تقصيهــا، وفــي ســبيل ذلــك وضعــت اللجنــة آليــة لتقديــم الملحوظــات 
ــذا  ــص له ــي مخص ــد إلكترون ــع بري ــال وض ــن خ ــك م ــرية وذل ــا بس ــة أو غيره ــر المالي ــي التقاري ــاوز ف ــأن أي تج بش
ــات  ــك الملحوظ ــة تل ــم مراجع ــى أن يت ــركة وعل ــات بالش ــك المقترح ــم تل ــدوق لتقدي ــع صن ــك وض ــرض وكذل الغ
وتحديــد مــدى جوهريتهــا مــن قبــل المراجــع الداخلــي بالشــركة ويتــم الرفــع بتقريــره للجنــة المراجعــة، ومــن ثــم 
تقــوم اللجنــة بدورهــا للتحقــق مــن تطبيــق هــذه اآلليــة بالطريقــة الصحيحــة وإجــراء تحقيــق مســتقل يتناســب مــع 

حجــم الخطــا أو التجــاوز وتبنــي إجــراءات متابعــة مناســبة.
ــجل  ــاء وس ــماء األعض ــان بأس ــي بي ــا يل ــال 2019م، وفيم ــة خ ــة المراجع ــات للجن ــة اجتماع ــدت خمس ــد انعق ــذا وق ه

ــور: الحض
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نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في فيبكو
تقوم وحــدة المراجعة الداخلية فــي فيبكــو بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقالية وموضوعية بغرض 
ــدة المراجعة الداخلية في  ــا تساعد وح إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة، كم
تحقيق أهدافه فيبكــو من خال تقويم وتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة، 
اتبــاع منهج المراجعة على أساس المخاطر والذي من خاله يتم توجيه أعمال المراجعة نحو االنشطة  مــن خــال 

واألعمال االكثر خطورة وأهمية للشركة، ووفقا ألفضل الممارسات المهنية .
 يشمل نطاق عمل وحــدة المراجعة الداخلية مراجعة األنشطة والعمليات وإجراءات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة 
الداخلية وأنظمة المعلومات وعمليات الحوكمة والمساعدة على الحماية من االحتيال والغش واالختاس واكتشافه، 

وتقع كل األنشطة والوظائف وإدارات وفروع الشركة والشركات التابعة في نطاق عمل وحــدة المراجعة الداخلية.   
وقد قامت وحدة المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقا لخطة 2019 المعتمدة 
من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات الازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في 

فيبكــو، مع التركيز على األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
ــة أصــول فيبكــو فضــًا عــن مســاندتها  ــة الداخليــة أحــد أهــم األساســيات الازمــة لحماي وانطاقــً مــن كــون الرقاب
فــي تحقيــق أهدافهــا، وحيــث أن إجــراءات الرقابــة الماليــة والتشــغيلية واإلداريــة الســليمة كفيلــة للحــد مــن ســوء 
اســتغال أصــول فيبكــو والتأثيــر فــي أفعالهــا، فــإن مجلــس إدارة فيبكــو يوليهــا اهتمامــً خاصــً ويتحقــق بشــكل 
ســنوي مــن فاعليــة تلــك اإلجــراءات مــن خــال مراجعتهــا بشــكل ســنوي والتوجيــه بمــا يلــزم مــن تعديــات لتطويــر 

أعمــال الرقابــة، ويتــم ذلــك فــي ضــوء التوصيــات والتوجيهــات التــي تصدرهــا لجنــة المراجعــة.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في فيبكو
فــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال عــن عــام 2019م، واألعمــال التــي قامــت بهــا إدارة المراجعــة الداخليــة وفــق 
الخطــة المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة خــال العــام المالــي 2019م، فقــد تبيــن للجنــة المراجعــة بــأن نظــام الرقابــة 
علــى المخــزون وبالرغــم مــن التحديثــات التــي ســبق واســتحدثت عليــه مــازال يعمــل بكفــاءة أقــل مــن المســتوى 
المســتهدف، كمــا تــرى اللجنــة بأنــه علــى إدارة الشــركة إعــادة النظــر فــي سياســات االئتمــان المعمــول بهــا وذلــك 
لألخــذ باالعتبــار المخاطــر المتعلقــة بسياســات وإجــراءات االئتمــان الممنوحــة للعمــاء وخاصــة المبيعــات الخارجيــة 

)الدوليــة( لتقليــل مســتوى المخاطــر المتعلقــة باالئتمــان. 
كذلــك وبالرغــم مــن اعتقــاد اللجنــة بــأن الشــركة لديهــا ضوابــط داخليــة يتــم العمــل بهــا،  إال إن اللجنــة تــرى أنــه 
نظــرا للتغيــر فــي حجــم  نشــاط الشــركة بالتوســع  الــذي طــرأ بتأســيس الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( 
فإنــه يســتوجب علــى إدارة الشــركة تســريع اكتمــال إجــراءات وتحديــث وتوثيــق سياســاتها وإجراءاتهــا ومصفوفــة 
ــا  ــة( تحقيق ــك للصناع ــركة فب ــة )ش ــركة التابع ــع الش ــة م ــة التعاقدي ــك العاق ــا ذل ــا فيه ــلطات بم ــض الس تفوي
ــف المشــتركة وآليــة تحميــل التكاليــف بيــن  ــة خاصــة فيمــا يخــص المصاري للتــوازن بيــن حجــم المخاطــر المحتمل
ــق  ــن تحقي ــا يضم ــال بم ــن األعم ــا م ــة وغيره ــة والضريبي ــتحقات الزكوي ــة والمس ــات التمويلي ــركتين والعاق الش
أهــداف الشــركتين والمحافظــة علــى حقــوق المســاهمين، مــع ضــرورة المراجعــة المســتمرة ألوضــاع الشــركة التابعة 
)شــركة فبــك للصناعــة( وتحديــث خطــط عملهــا بمــا يضمــن تحقيــق أهدافهــا واســتمرارية نشــاطاتها.كما تؤكــد 
لجنــة المراجعــة بالشــركة علــى عــدم وجــود تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس إدارة الشــركة، وأنهــا لــم تصــدر 
خــال العــام 2019م أي توصيــات رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع الحســابات وعزلــه وتحديــد أتعابــه 

وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

2 - لجنة الترشيحات والمكافآت
ــن  ــا م ــا أعقبه ــة وم ــوق المالي ــة الس ــس هيئ ــن مجل ــادرة ع ــة الص ــركات المحدث ــة الش ــة حوكم ــى الئح ــتنادًا إل اس
ضوابــط ملزمــة وأدلــة استرشــادية فقــد تــم إجــراء بعــض التعديــات علــى الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
لتعكــس التغيــرات المدخلــة حديثــً، وقــد تــم اعتمــاد تلــك الائحــة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة 

ــمبر 2017م. ــخ 12 ديس ــدة بتاري ــركة المنعق ــرون للش والعش
ــر 2019 تســمية أعضــاء اللجنــة خــال  ــخ 01 يناي هــذا وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة خــال اجتماعــه األول المنعقــد بتاري
الــدورة الجديــدة لمجلــس اإلدارة التــي بــدأت بتاريــخ 2019/01/01م ولمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 31 ديســمبر 

2021م، وتتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثاثــة أعضــاء وفــق الجــدول التالــي:

صفة االســـــم
المؤهـــــــات الوظائف السابقةالوظائف الحاليةالعضوية

العلميـة
الخبرات 
العملية

نمر ناصر 
الحربي

رئيس 
)عضو 

مجلس 
إدارة 

مستقل(

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم.

علي صالح 
الشدوخي 

عضو 
)من خارج 
مجلس 
اإلدارة(

 -  مؤسس 
ومستشار بشركة 

تناغم األهداف 
للتوظيف وحلول 
الموارد البشرية 

- مستشار ونائب 
الرئيس بشركة 
المفكرون الجدد 
للمحتوى والكتب 

اإللكترونية

عمل محاضرًا بالكلية 
التقنية لمدة 11 سنة

- شغل منصب مدير 
العمليات ثم منصب 
المدير العام  بشركة  

Saudi Bells لمدة 5 
سنوات

- المدير العام لوحدة 
المحتوى بشركة 

Integral إحدى شركات 
االتصاالت السعودية 

لمدة 4 سنوات

- حاصل على 
بكالوريوس هندسة 
كهربائية - جامعة 

الملك سعود`
- حاصل على 
ماجستير في 

هندسة الحاسب 
اآللي من جامعة 

نيوهيفن بالواليات 
المتحدة األمريكية

لديه خبرة 
كبيرة 

في أعمال 
االستشارات 

والموارد 
البشرية 

بالقطاع الخاص 
والحكومي

أحمد 
عبداللطيف 

البراك

عضو
)عضو 

مجلس 
إدارة غير 
تنفيذي(

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم. 

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

فيما يختص بالمكافآت:
ــة،  ــس واإلدارة التنفيذي ــن المجل ــة ع ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــآت اعض ــة لمكاف ــة واضح ــداد سياس • إع
ــة  ــر مرتبط ــتخدام معايي ــاة اس ــع مراع ــة، م ــة العام ــن الجمعي ــا م ــدًا العتماده ــس اإلدارة تمهي ــى مجل ــا إل ورفعه

ــات. ــك السياس ــع تل ــد وض ــاألداء عن ب
• توضيــح العاقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه 

السياسة.
• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.

• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة 
وفقــً للسياســة المعتمــدة.
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فيما يختص بالترشيحات:
•  اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع 
مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

• إعداد وصف للقدرات والمؤهات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
• تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصة ألعمال مجلس اإلدارة.

ــف  ــس اإلدارة ووظائ ــة مجل ــبة لعضوي ــرات المناس ــارات أو الخب ــن المه ــة م ــات الازم ــنوية لاحتياج ــة الس • المراجع
اإلدارة التنفيذيــة.

• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
ــو  ــح إذا كان العض ــارض مصال ــود أي تع ــدم وج ــتقلين، وع ــاء المس ــتقال األعض ــن اس ــنوي م ــكل س ــق بش • التحق

ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل ــغل عضوي يش
• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

• وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

وقد انعقدت ثاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خال 2019م

المنصباالسم

تواريخ االجتماعات المنعقدة خال العام 
مرات 2019 

الحضور
نسبة

الحضور
07 سبتمبر25 فبراير14 يناير

100%3√√√رئيسنمر ناصر الحربي

علي صالح 
100%3√√√عضوالشدوخي 

أحمد عبداللطيف 
100%3√√√عضوالبراك

√ - الحضور أصالة                                X- اعتذار                           

3 - اللجنة التنفيذية:
وفقــً لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتنظيمــً للعمــل داخــل المجلــس، فقــد تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة أعضاء، 
وقــد تــم إســناد بعــض المهــام لهــا لتقــوم بدورهــا فــي إفــراد مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد لمناقشــة موضوعــات 

معينــة لتســهيل اتخــاذ القــرار داخــل مجلــس اإلدارة، ومــن بيــن تلــك المهــام مــا يلــي: 
• مراجعــة تقاريــر اإلدارة الدوريــة، وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثمارات الجديــدة أو إعــادة االســتثمارات والمصادقــة 

عليهــا قبــل تقديمهــا للمجلــس للموافقــة عليهــا.
• مراجعــة الموازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق فــي الفروقــات الجوهريــة المتعلقــة بالموازنــات )إن وجــدت( قبــل 

أن يتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.
• متابعة واستام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.

ــات  ــة والتوقع ــط والموازن ــن الخط ــات ع ــيرات ألي انحراف ــى تفس ــول عل ــعي وراء الحص ــركة والس ــة أداء الش • متابع
الموافــق عليهــا.

• مســاعدة المجلــس فــي تنفيــذ مســؤولياته، والســيما بالنســبة للمهــام الموكلــة إليهــا مــن قبــل المجلــس عندمــا 
يكــون عامــل الوقت حاســما.

• التوصية بتعديل النظام األساسي للشركة )إذا دعت الحاجة لذلك(.
• تقديم التوصيات في عمليات االندماج واإلستحواذات الى مجلس اإلدارة.

• تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة ألسهمها.
• مراجعة خطط االستثمار في سيولة الشركة الفائضة.

ــر  ــم المخاط ــا تقيي ــا فيه ــركة بم ــي الش ــر ف ــات إدارة المخاط ــن عملي ــركة ع ــن إدارة الش ــة م ــر دوري ــتام تقاري • اس
ــر. ــذه المخاط ــة ه ــة ومتابع ــة لمعالج ــراءات الموضوع واإلج

• التأكد من أن اللجان اإلدارية )في حال وجودها( في الشركة تعمل بشكل فعال.
• اســتام تقاريــر اإلدارة بشــكل دوري مــن خــال الرئيــس التنفيــذي حــول أداء الشــركة ليتــم تقديمهــا فــي اجتماعات 

اللجنــة التنفيذيــة لمناقشــتها ومراجعتهــا قبــل تقديمهــا للمجلــس )إذا دعــت الحاجــة لذلك(.
• مراجعة الموضوعات والمعايير المالية الهامة بما فيها موائمة التمويل.

ــغيلية  ــطة التش ــه االنش ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــوف عل ــى الوق ــة إل ــع باإلضاف ــتثمار والتوس ــرص االس ــة ف • مراجع
لفيبكــو بمــا يضمــن جــودة المنتجــات.

• المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية ووضع أصول الشركة نصب أعينها.
• التواصــل مــع كبــار المســؤولين فــي الجهــات الحكوميــة واألهليــة لتذليــل الصعــاب التــي تعتــرض أعمــال فيبكــو 

وشــرح برامجهــا للمســؤولين طالمــا كان ذلــك فــي حــدود القوانيــن المعمــول بهــا نظامــً.
وتتشــكل اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء ســبق الحديــث عــن مؤهاتهــم وخبراتهــم فــي الجــزء الخــاص بأعضــاء مجلــس 

اإلدارة، وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة خمســة اجتماعــات خــال عــام 2019م، كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي: 

المنصباالســـــم

تواريخ االجتماعات المنعقدة خال العام 2019م
مرات 

الحضور
نسبة

الحضور  27
يناير

 22
مارس

 08
سبتمبر

 16
سبتمبر

 13
نوفمبر

أحمد عبداللطيف 
100%5√√√√√رئيسالبراك

عبدالرحمن ابراهيم 
100%5√√√√√عضوالمديميغ 

فيصل محمد 
100%5√√√√√عضوالحربي

√ - الحضور أصالة                               X- اعتذار                           

4 - لجنة الحوكمة:
وفقــً لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتماشــيً مــع األنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية ذات العاقــة 
ــخ 01  ــرارًا بتاري ــس اإلدارة ق ــذ مجل ــد اتخ ــة، فق ــة الحوكم ــام وإدراكً ألهمي ــل المه ــي فص ــو ف ــن إدارة فيبك ــة م ورغب

ينايــر 2019م يقضــي بتشــكيل لجنــة الحوكمــة مــن ثاثــة أعضــاء، وتتمثــل مهامهــا الرئيســية فيمــا يلــي:
• التحقــق مــن التــزام فيبكــو باألنظمــة واللوائــح التــي تصــدر مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق الماليــة 

وأي جهــات أخــرى تنظيميــة أو إشــرافية ذات عاقــة.
• مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها عالميً.

• مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم فيبكــو، وغيرها مــن السياســات واإلجــراءات الداخلية 
بمــا يلبــي حاجــة فيبكــو ويتفــق مــع أفضــل الممارســات لتطويــر بيئــة العمل.

ــات  ــل الممارس ــركات وأفض ــة الش ــال حوكم ــي مج ــورات ف ــم بالتط ــاع دائ ــى اط ــس اإلدارة عل ــاء مجل ــاء أعض • إبق
ــً. ــة عالمي المتبع

وقد عقدت لجنة الحوكمة خال العام 2019م اجتماع واحد فقط، وموضح بيانها بالجدول التالي: 
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المنصباالســـــم

تواريخ االجتماعات المنعقدة 
مرات الحضورخال العام 2019 م

نسبة
الحضور

16 يناير

100%1√رئيسعبداهلل محمد الحربي
100%1√عضوأحمد عبداللطيف البراك

100%1√عضوصاح محمد صبري
√ - الحضور أصالة                               X- اعتذار                     

صفة االســـــم
العضوية

الوظائف 
الخبرات المؤهـــات العلميــةالوظائف السابقةالحالية

العمليـــــــــــة

عبداهلل محمد 
الحربي

رئيس 
)عضو 

مجلس 
تنفيذي(

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم.

أحمد 
عبداللطيف 

البراك

عضو
)عضو 

مجلس 
إدارة غير 
تنفيذي(

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم. 

صاح محمد 
صبري

عضو
)تنفيذي 
من خارج 
مجلس 
اإلدارة(

مدير 
الحوكمة 
وااللتزام 

وأمين سر 
مجلس 

اإلدارة في 
فيبكو

العمل بقسم 
عاقات 

المستثمرين 
وأمانة سر مجلس 
اإلدارة بشركة جرير 

للتسويق
العمل مساعد 
للمدير المالي 

لشؤون الحوكمة 
بالشركة 

السعودية 
لخدمات السيارات 

والمعدات 
)ساسكو(

بكالوريوس اللغات 
والترجمة – جامعة األزهر 

–مصر
الحصول على شهادة 
متقدمة في حوكمة 
 ICSA الشركات من

المملكة المتحدة
الحصول على شهادة 

مسؤول حوكمة شركات 
معتمد CCGO من 

مدرسة لندن لألعمال 
واإلدارة

اجتاز بنجاح اختبار 
شهادة إفصاح وفق 

اشتراطات تداول لدى 
األكاديمية المالية 

بالرياض

خبرات متعددة في 
مجاالت الحوكمة 
وااللتزام وإدارة 

األعمال وأمانة سر 
مجالس اإلدارات 

واللجان لمدة تزيد 
عن 10 سنوات.

سابعً: اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وخاصة غير 
التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال فيبكو وأدائها

يكفــل نظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة فيبكــو للمســاهمين جميــع الحقــوق المتصلــة بالســهم، وعليــه فقد 
اتخــذت فيبكــو عــدد مــن االجــراءات إلحاطــة اعضــاء مجلــس االدارة وخاصــة غيــر التنفيذييــن بمقترحات المســاهمين 

حيــال الشــركة وأداتهــا علــى النحــو التالي
1 - خصصــت فيبكــو إدارة لعاقــات المســتثمرين بالشــركة مــن شــأنها الــرد علــى استفســارات الســادة المســاهمين 

وتلقــى ماحظاتهــم أو شــكاواهم عبــر قنــوات التواصــل المتاحــة عبــر الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي.
ــى مجلــس االدارة  2 - يتــم فحــص وتصنيــف هــذه االستفســارات – إن وجــدت – والرفــع بمــا هــو جوهــري منهــا إل

ــة. ــه الدوري خــال اجتماعات
ــة علــى  3 - تحــرص فيبكــو دائمــً علــى حــث جميــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا علــى حضورالجمعيــات العامــة لاجاب
أســئلة المســاهمين ولاضطــاع بمرئياتهــم وماحظاتهــم علــى الشــركة وأدائهــا، كمــا ألزمــت لوائــح عمــل لجــان 
المجلــس رؤســاء اللجــان التابعــة لمجلــس االدارة أو مــن ينيبونهــم مــن أعضائهــا لحضــور الجمعيــات العامــة 

ــاهمين. ــارات المس ــى استفس ــات عل لاجاب
4 - يتــم تســجيل أســئلة المســاهمين واستفســاراتهم فــي محاضــر اجتماعــات الجمعيــات العامــة وتحفــظ فــي مقــر 

الشــركة ويمكــن الى مســاهم األطــاع عليهــا عنــد طلبــه ذلــك.
5 - تنــوي إدارة فيبكــو خــال اجتماعــات الجمعيــات العامــة القادمــة توزيــع بطاقــات علــى الســادة المســاهمين إلبــداء 
الــرأي وتقديــم المقترحــات حيــال أداء الشــركة أو أي ماحظــات ألخذهــا فــي االعتبــار وإبــاغ أعضــاء مجلــس اإلدارة بها.

ثامنً: الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه 
والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم )إن وجدت(

يحــرص مجلــس اإلدارة فــي فيبكــو باتبــاع مــا نصــت عليــه المــواد االسترشــادية في الئحــة حوكمــة الشــركات الصادرة 
عــن هيئــة الســوق الماليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــدور رئيــس المجلــس فــي االســتماع لمرئيــات أعضــاء المجلــس مــن 

غيــر التنفيذييــن فيمــا يتعلــق بماحظاتهــم ومرئياتهــم حيــال أداء الشــركة وتقييــم إدارتهــا التنفيذية.
كذلــك تنــوي فيبكواالســتمرار فــي إعــداد تقييــم ذاتــي ألعضــاء المجلــس مــن خال آليــات مناســبة وفعالة الكتشــاف 
األخطــاء وأنهــا عاكفــة علــى التحديــث المســتمر لتلــك اآلليــات، بحيــث يقــوم العضــو بتقييــم نفســه وأقرانــه مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ثــم يســتطلع نمــوذج التقييــم رأي كل عضــو فــي قيــام المجلــس بــأداء مهامــة واقتــراح ســبل 
تطويــر أداء المجلــس وفاعليــة دوره، كمــا يتــم وضــع نمــاذج تقييــم لــكل لجنــة مــن اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة 

للتأكــد مــن قيامهــا بــاألدوار المنوطــة بهــا كمــا نصــت لوائــح أعمــال تلــك اللجــان 
وقــد يتــم االســتعانة بطــرف ثالــث )جهــة تقييــم خارجيــة( إن اســتدعت الحاجــة لذلــك، وفــق التقييــم المطلــق للجنــة 

الترشــيحات والمكافآـ واعتمــاد مجلس اإلدارة.
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مكافآت أعضاء اللجان
ريال سعودي

المكافآت الثابتة )بدون بدل اللجنة
حضور جلسات(

بدل حضور 
المجموعجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

125,00015,000140,000فوزي إبراهيم الحبيب

75,00015,00090,000عبدالعزيز سليمان العتيقي

6,0006,000-عبدالرحمن ابراهيم المديميغ

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

9,0009,000ــــــــنمر ناصر الحربي

50,0009,00059,000علي صالح الشدوخي

9,0009,000ــــــــأحمد عبداللطيف البراك

أعضاء اللجنة التنفيذية

15,00015,000ــــــــأحمد عبداللطيف البراك

15,00015,000ــــــــعبدالرحمن ابراهيم المديميغ

15,00015,000ــــــــفيصل محمد الحربي

أعضاء لجنة الحوكمة

3,0003,000ــــــــعبداهلل محمد الحربي

3,0003,000ــــــــأحمد عبداللطيف البراك

3,0003,000ــــــــصاح محمد صبري

تاسعً: ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
ــى   ــة إل ــس اإلدارة، باإلضاف ــن مجل ــة ع ــان المنبثق ــاء اللج ــس اإلدارة وأعض ــاء مجل ــبة ألعض ــغ المكتس ــي المبال إجمال

ــي: ــة كالتال ــن خــال العــام المنتهــي فــي 2019/12/31م موضح ــار التنفيذيي ــن كب ــة م خمس

مكافآت أعضاء المجلس
ريال سعودي

األعضاء غير األعضاء المستقلينطبيعة العضوية
األعضاء التنفيذيينالتنفيذيين

نمر ناصر اسم العضو
الحربي

عبدالرحمن 
ابراهيم 
المديميغ

أحمد 
عبداللطيف 

البراك

فيصل محمد 
الحربي

عبداهلل محمد 
الحربي

المكافآت الثابتة

ــــــــــــــــ360,000*ــــــــــــــــمبلغ معين
بدل حضور جلسات 

9,0009,0009,0009,0009,000المجلس

بدل حضور جلسات 
9,00015,00015,00015,0003,000اللجان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمزايا عينية
مكافأة األعمال الفنية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواإلدارية واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو 
العضو المنتدب أو أمين 
السر إن كان من األعضاء

4,500ــــــــــــــــــــــــــــــــ

18,00024,000384,00024,00016,500المجموع

المكافآت المتغيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة من األرباح
200,000200,000250,000200,000200,000مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجل

خطط تحفيزية طويلة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسهم الممنوحة

200,000200,000250,000200,000200,000المجموع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكافأة نهاية الخدمة

218,000224,000634,000224,000216,500المجموع الكلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدل المصروفات
* المبلغ المدفوع لرئيس مجلس اإلدارة يعادل مكافأة شهرية بقيمة 30 ألف ريال كمبلغ مقطوع وفقً لما ورد في قرار مجلس اإلدارة الذي تم 

اتخاذه بالتمرير بتاريخ 21 يناير 2019م، تماشيً مع توصية لجنة الترشيحات والمكافآت خال اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019م
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عاشرًا: التعامات مع األطراف ذات العاقة
تؤكــد فيبكــو أنــه خــال العــام المالــي 2019م لــم يتــم إبــرام أي عقــود أو صفقــات أو تعامــات كانــت فيبكــو أو أي مــن 
شــركاتها التابعــة طرفــً فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للعضــو المنتــدب أو 

للمديــر المالــي أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة أو مــع أي شــخص ذي عاقــة بــأي منهــم.

الحادي عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
تأتــي اســتجابة فيبكــو الســريعة لتطويــر قواعدهــا الخاصــة بالحوكمــة وقواعــد اإلدارة الرشــيدة إيمانــً منهــا بــأن 
ــة عليهــا  اتبــاع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة هــو األســاس الراســخ إلدارتهــا والتحكــم فــي مواردهــا وإحــكام الرقاب
بمــا يضمــن أفضــل العوائــد علــى المســاهمين وأصحــاب المصالــح بهــا، ذلــك االمــر الــذي جعــل مجلــس اإلدارة يتخــذ 
قــراره بتشــكيل لجنــة خاصــة بالحوكمــة – بالرغــم مــن عــدم إلزاميــة تشــكيل هــذه اللجنــة نظامــً- لتعكــف علــى 
مراجعــة االلتــزام بالقواعــد الخاصــة بالحوكمــة بصفــة دوريــة وإفــراد مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد لهــذا الشــأن انطاقــً 
ــن  ــادرة م ــة الص ــتويات الحوكم ــاس مس ــرات قي ــي مؤش ــدم ف ــز متق ــى مرك ــول عل ــى الحص ــو عل ــرص فيبك ــن ح م

مراكــز االختصــاص المعتبــرة محليــً وخارجيــً.

التطور التاريخي للحوكمة في فيبكو 

2006

2008

2009

2013

2015

2017

2017

أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة أول كــود لحوكمــة الشــركات وكان غير ملزم للشــركات 
المدرجــة فــي التنفيــذ ولكنــه ملــزم فــي اإلفصاح. 

أصدرت فيبكو قواعدها الخاصة بالحوكمة للمرة األولى بتاريخ 23 يناير 2008

أدخلــت هيئــة الســوق الماليــة عــدد مــن التعديــات خــال الفتــرة مــن 2009 حتــى 2012 
ــزام ببعــض مــواد كــود الحوكمــة تتعلــق بحقــوق المســاهمين وأنظمــة  تتضمــن اإلل

الرقابــة الداخليــة وتشــكيل المجلــس واللجــان

عكســت فيبكــو تلــك التعديــات علــى الئحــة الحوكمــة لديهــا وأعــادت اعتمــاد الئحــة 
الحوكمــة مــن خــال الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة والعشــرون المنعقــدة بتاريــخ 

21 ابريــل 2013

صــدر نظــام الشــركات الجديــد مــن وزارة التجــارة والصناعة خــال العام 2015 بالمرســوم 
الملكــي رقم م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـ

أصــدرت هيئــة الســوق الماليــة الئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة فــي ابريــل 2017  
لتعكــس متغيــرات نظــام الشــركات مــع تحديــث وتطويــر أشــمل ألبــواب ومــواد 

الائحــة تماشــيً مــع أفضــل الممارســات العالميــة   

قامــت فيبكــو بتحديــث اإلطــار العــام لقواعــد الحوكمــة لديهــا تماشــيً مــع المتغيــرات 
النظاميــة مــع اســتحداث 12 سياســة تعــزز مــن ممارســات الحوكمــة وفاعليــة مجلــس 
اإلدارة وقــد تــم اعتمادهــا جميعــً مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 05 نوفمبــر 2017 وتــم رفــع 
بعــض مــن هــذه السياســات للجمعيــة العامــة وتــم اعتمادهــا بتاريــخ 12 ديســمبر 2017

مكافآت كبار التنفيذيين
ــآت  ــى المكاف ــوا أعل ــن تلق ــن مم ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ــبة لخمس ــغ المكتس ــي المبال ــاه إجمال ــدول أدن ــح الج يوض
والتعويضــات بمــا فيهــم العضــو المنتــدب المكلــف بمهــام الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ويضــاف إليهــم 
نائــب المديــر العــام للعمليــات ومديــر المبيعــات والتســويق ومديــر المخاطــر، علمــً بأنــه تــم تغييــر المديــر المالــي 

خــال العــام المالــي 2019م، وذلــك علــى النحــو التالــي:
ريال سعودي

خمسة من كبار التنفيذيين

المكافآت الثابتة

2,836,030رواتب

1,024,573بدالت

-مزايا عينية

3,860,603المجموع

المكافآت المتغيرة

296,111مكافآت دورية

-أرباح

-خطط تحفيزية قصيرة األجل

-خطط تحفيزية طويلة األجل

-األسهم الممنوحة

296,111المجموع

28,000مكافأة نهاية الخدمة

-مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

4,184,714المجموع الكلي

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة فيبكو على ما يلي:
- ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت 

أو رواتــب أو تعويضــات خــال العــام المالــي 2019م. 
- ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي فيبكــو عــن أي حقــوق فــي األربــاح خــال العــام المالــي 

2019م.
ــدا  ــام 2019م ع ــال الع ــو خ ــي فيبك ــة موظف ــاؤها لمصلح ــم انش ــرى ت ــات أخ ــتثمارات أو احتياطي ــد أي اس - ال توج

ــاص. ــات االختص ــن جه ــادرة م ــح الص ــب اللوائ ــة حس ــة الخدم ــأة نهاي مكاف



119التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2019 م التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام 2019 م 118

المساهمون

لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية

إدارة المخاطرإدارة الحوكمة واإللتزام
إدارات الشركة

وأقسامها الرئيسية

لجنة الحوكمةاللجنة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية

مراجع الحسابات

الجهات التنظيمية واإلشرافية

لجنة الترشيحات
والمكافأت

مجلس اإلدارة

أمين سر مجلس اإلدارة

هيكلة الحوكمة في فيبكو 

الثاني عشر: نتائج ممارسات الحوكمة 
خال عام 2019م 

وخال العام 2019م ترى فيبكو أنه قد تم االلتزام بأحكام 
وقواعد الحوكمة األساسية واإللزامية وأنه لم يحدث أي 

خرق لتلك االحكام، بل تحرص فيبكو دومً على تحقيق 
المواد االسترشادية المضمنة بائحة الحوكمة باإلضافة 
إلى استحداث الممارسات المثلى المعمول بها عالميً 

خال العام 2019م إدراكً منها ألهمية الحوكمة ودورها 
في تحقيق التنمية المستدامة، وفي سبيل ذلك سبق 

لفيبكو:
اإلدارة  لمجلــس  تابعــة  للحوكمــة  لجنــة  اســتحداث   -

عملهــا. الئحــة  واعتمــاد 
- وضــع سياســات اإلفصــاح والشــفافية وتحديــد إجــراءات 
اطــاع  علــى  المســاهمين  إبقــاء  تضمــن  مناســبة 

فيبكــو. أنشــطة  بمســتجدات 
-استحداث وحدة إلدارة المخاطر وتحديد اختصاصاتها.

-إعادة هيكلة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- عقــد لقــاء لمجلــس اإلدارة بقيــادة رئيــس المجلــس 

ودون حضــور أي مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن.
بــدون رئيســه  - عقــد لقــاء لكافــة أعضــاء المجلــس 

المجلــس.  رئيــس  أداء  تقييــم  بغــرض 
- وضــع قائمــة تأكيــد تنفيــذ المهــام لكافــة اللجــان 

دوريــة  بصفــة  ومراجعتهــا  اإلدارة  لمجلــس  التابعــة 
للتأكــد مــن قيــام تلــك اللجــان بالمهــام المنوطــة بهــا 
بالائحــة  المضمنــة  االسترشــادية  للمــواد  وبالنظــر 
فقــد أعملــت فيبكــو شــروط العضويــة وطبقــت أفضــل 
الممارســات فــي إجــراءات الترشــيح لعضويــة مجلــس 
والمــادة  عشــرة  الثامنــة  بالمــادة  المضمنــة  اإلدارة 
السادســة والســتون وتحققــت مــن توافــر شــروط أميــن 
ســر المجلــس الــواردة بالمــادة الثامنــة والثاثــون، وتولي 
االهتمــام الكافــي بتدريــب وتأهيــل أعضــاء مجلــس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، ووضــع البرامــج الازمــة لذلــك 
ــون، وتضــع اآلليــات  تماشــيً مــع المــادة التاســعة والثاث
الازمــة لتقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأعضائــه ولجانــه 
ــاس  ــرات قي ــال مؤش ــن خ ــنويً م ــة س واإلدارة التنفيذي

أداء مناســبة.
ــل  ــادرات العم ــام بمب ــى القي ــو عل ــرص فيبك ــك تح كذل
المســؤولية  مبــادرات  بعــض  وليهــا  االجتماعــي 
بالتقريــر،  جــزء مخصــص  لذلــك  وأفــردت  االجتماعيــة 
ــز  ــر وتحفي ــج تطوي ــع برام ــركة لوض ــط الش ــك تخط كذل
المشــاركة واألداء للعامليــن فــي الشــركة ضمــن خطــط 

قســم المــوارد البشــرية لديهــا خــال العــام 2020.

الثالث عشر: سياسات اإلفصاح والشفافية
ــً منهــا بحــق المســاهم فــي  تعــد سياســات اإلفصــاح والشــفافية جــزءًا ال يتجــزأ مــن الئحــة حوكمــة فيبكــو، إيمان
ــدم  ــان ع ــع ضم ــا م ــتثمارية عليه ــرارات اس ــاء ق ــازم لبن ــل ال ــوح والتفصي ــات بالوض ــة المعلوم ــى كاف ــول عل الحص
التمييــز فــي توفيــر المعلومــات لكافــة المســاهمين، وذلــك مــن خــال تعــدد آليــات النشــر واإلفصــاح عــن المعلومات 
التــي تــرى فيبكــو ضــرورة اطــاع أصحــاب المصالــح عليهــا، فتقــوم فيبكــو بنشــر نتائجهــا الماليــة الربــع ســنوية 
والســنوية علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( خــال الفتــرات النظاميــة الازمــة للنشــر، كمــا تلتــزم 
ــة فــي حينهــا فــور حدوثهــا  ــة المعلومــات التــي تتعلــق بإفصاحــات نظاميــة أو تطــورات جوهري ايضــً بنشــر كاف
ــً  ــلبً أو إيجاب ــر س ــرات تؤث ــة أو أي متغي ــركتها التابع ــها أو ش ــو نفس ــص فيبك ــت تخ ــواء كان ــر، س ودون أي تأخي
بشــكل ملحــوظ علــى أنشــطة فيبكــو وعملياتهــا، كمــا تعمــل إدارة الشــركة بشــكل مســتمر علــى تســحين 
ــراء  ــي إث ــتمرار ف ــع االس ــا م ــح عنه ــي يفص ــات الت ــت المعلوم ــة وتوقي ــة ونوعي ــال طبيع ــن خ ــاح م ــتوى اإلفص مس
ــو  ــطة فيبك ــة أنش ــي معرف ــح ف ــاب المصال ــة أصح ــاعد كاف ــد تس ــي ق ــات الت ــة المعلوم ــي بكاف ــع االلكترون الموق

ــتثمارية. ــم االس ــاذ قراراته ــي اتخ ــاعدهم ف ــا يس ــا بم ــورات أعماله وتط
ــتادًا  ــًا، اس ــر تفصي ــكل أكث ــات بش ــة المعلوم ــنوي كاف ــا الس ــن تقريره ــى تضمي ــً عل ــو دائم ــرص فيبك ــك تح كذل
إلــى أن التقريــر الســنوي أحــد أهــم أدوات اإلفصــاح التــي تمكــن أصحــاب المصالــح مــن الوقــوف بدقــة علــى أنشــطة 
ــي  ــر ف ــباب التغي ــراز أس ــن إب ــًا ع ــة فض ــركتها التابع ــا أو بش ــق به ــي تتعل ــواء الت ــا س ــورات أعماله ــركة وتط الش
النتائــج ووضــع مســببات للقــرارات االســتراتيجية التــي قــد يتخذهــا مجلــس اإلدارة أو إدارة الشــركة التنفيذيــة خــال 

الســنة الماليــة أو األحــداث الجوهريــة الهامــة الســابقة أو الاحقــة لنهايــة العــام المالــي 2019م.
 ونسرد في الجدول التالي ما قامت به فيبكو في إفصاحات خال العام 2019م.

طبيعة اإلفصاحنوع اإلفصاحتاريخ األفصاح

02 يناير 2019
تغيرات في 

تشكيل مجلس 
اإلدارة

تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو المنتدب وتشكيل اللجان 
المنبثقة عن مجلس اإلدارة للدورة التي تبدأ في 2019/01/01م ولمدة 3 

سنوات

تغيرات في 28 يناير 2019
موافقة مجلس إدارة فيبكو على استقالة المدير العام للشركةاإلدارة التنفيذية

إعان النتائج المالية السنوية الموحدة للعام المالي 2018مالنتائج المالية07 مارس 2019

توصيات مجلس 07 مارس 2019
اإلدارة

توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 
المالي 2018م

التسهيات 10 مارس 2019
البنكية

تعديل بعض الحدود االئتمانية ضمن اتفاقية التسهيات البنكية 
المتوافقة مع الشريعة اإلسامية مع بنك الرياض

بدء التشغيل التجاري لمصنع الشركة التابعة )شركة فبك للصناعة(تطورات جوهرية31 مارس 2019

دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثاثونالجمعيات العامة17 ابريل 2019

إعان النتائج المالية الربع سنوية الموحدة لفترة الربع األول من العام النتائج المالية17 ابريل 2019
المالي 2019م

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثاثونالجمعيات العامة12 مايو 2019

إعان النتائج المالية الربع سنوية الموحدة لفترة الربع الثاني من العام النتائج المالية08 أغسطس 2019
المالي 2019م

التسهيات 29 أكتوبر 2019
البنكية

تجديد اتفاقية التسهيات البنكية المتوافقة مع الشريعة اإلسامية مع 
بنك الباد

إعان النتائج المالية الربع سنوية الموحدة لفترة الربع الثالث من العام النتائج المالية10 نوفمبر 2019
المالي 2019م

تطورات جوهرية15 ديسمبر 2019
حصول الشركة التابعة )شركة فبك للصناعة( على شهادة اعتماد 

لمنتجاتها من األقمشة الصناعية المقاومة للحريق من مشروع إسكان 
الحجاج بمشعر منى بمكة المكرمة.
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الرابع عشر: تأكيدات مجلس اإلدارة.
تماشــيً مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
ــس اإلدارة  ــد مجل ــو، يؤك ــة فيبك ــة حوكم ــة والئح المالي

علــى مــا يلــي: 
حقــوق . 1 حمايــة  علــى  بالعمــل  فيبكــو  تلتــزم 

المســاهمين وبعــدم التمييــز بيــن المســاهمين 
أي  حجــب  وعــدم  األســهم  فئــة  لــذات  المالكيــن 
لــكل  العادلــة  المعاملــة  بشــكل  عنهــم  حــق 

. همين لمســا ا
ــون %5 . 2 ــاهمين يملك ــن مس ــو م ــلم فيبك ــم تتس ل

فأكثــر طلبــً بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة 
ــم يتــم انعقادهــا. المنتهيــة ول

ــون %5 . 3 ــاهمين يملك ــن مس ــو م ــلم فيبك ــم تتس  ل
ــدول  ــى ج ــر إل ــوع أو أكث ــة موض ــً بإضاف ــر طلب فأكث

ــداده. ــد إع ــة عن ــة العام ــاع الجمعي اجتم
لــم تضــع فيبكــو أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة . 4

اســتخدام المســاهم لحقــه فــي التصويــت.
لــم تقــدم فيبكــو أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي من . 5

ــم تضمــن أي قــرض   أعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا ل
عقــده أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــع الغيــر.

آجالهــا          . 6 تجــاوزت  التــي  القــروض  عقــد  يتــم  لــم   
ثــاث ســنوات، ولــم يتــم بيــع أو رهــن أي عقــارات 
ــي  ــن مدين ــراء أي م ــم إب ــم يت ــو، ول ــا فيبك تملكه
فيبكــو مــن أي التزامــات لهــم تجاههــا خــال العــام 
2019م فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا 

التقريــر. 
ــة أي . 7 ــركاتها التابع ــن ش ــو أو أي م ــدر فيبك ــم تص ل

أســهم أو أدوات ديــن خــال العــام 2019م.
التابعــة . 8 شــركاتها  مــن  أي  أو  فيبكــو  تبلــغ  لــم 

ــار  ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــدا أعض ــخص )ع ــن أي ش م
أو  مصلحــة  أي  بوجــود  وأقربائهــم(  التنفيذييــن 
حقــوق لهــم فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي 

2019م. العــام  خــال  التصويــت 
 ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق . 9

وكبــار  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  تعــود  اكتتــاب 
التنفيذييــن فــي أســهم أو أدوات ديــن لفيبكــو أو 

ألي مــن شــركاتها التابعــة خــال العــام 2019م.
 ال توجــد لــدى فيبكــو أو لــدى أي مــن شــركاتها . 10

أوراق  وأي  للتحويــل  قابلــة  للديــن  أدوات  التابعــة 
ــوق  ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي مالي
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا فيبكــو أو أي مــن 

شــركاتها التابعــة خــال العــام 2019م. 
ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات . 11

ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو 
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا 
أو منحتهــا فيبكــو أو اي مــن شــركاتها التابعــة 

خــال العــام 2019م.

ــدى فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة . 12  ال يوجــد ل
أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء ألي أدوات ديــن قابلــة 

لاســترداد. 
أحــد . 13 مــن  إشــعار  أي  فيبكــو  شــركة  تتلــق  لــم 

مســاهميها بخصــوص تغيــر نســبة ملكيتــه فيهــا 
2019م. العــام  خــال  النقصــان  أو  بالزيــادة 

ليــس لــدى فيبكــو أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع . 14
بأولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين 
أو أعضــاء مجلــس اإلدارة وأن كل أســهم فيبكــو 
عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية 
مــن  وغيرهــا  التصويــت  حقــوق  فــي  ومتســاوية 

ــام. ــب النظ ــوق حس الحق
تخضــع فيبكــو للــزكاة وفقــً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة . 15

والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم 
بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويً وتحميلــه 
علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي 
تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة – إن وجــدت – 

فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط.
لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــال العــام . 16

صبغــة  ذات  خدمــات  أي  بتقديــم  2019م  المالــي 
استشــارية للشــركة ولــم يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا 

الخصــوص.
ــً . 17 ــابات طلب ــع الحس ــن مراج ــو م ــلم فيبك ــم تتس ل

الماليــة  الســنة  خــال  العامــة  الجمعيــة  بانعقــاد 
المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.

لــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدال . 18
المراجــع الخارجــي قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن 

أجلهــا.
ال توجــد قضايــا أقيمــت لصالــح فيبكــو أو ضدهــا . 19

تتجــاوز قيمتهــا 5% مــن صافــي أصولهــا خــال العــام 
2019م.

ــدى فيبكــو أي أســهم خزينــة تحتفــظ بهــا . 20 ليــس ل
ــي 2019م. ــام المال ــال الع خ

ــر علــى ســامة . 21 ــة تؤث ال توجــد أحــداث الحقــة جوهري
ــت  ــا حدث ــج عملياته ــو ونتائ ــي لفيبك ــز المال المرك
ــا  ــر م ــا، غي ــم توضيحه ــم يت ــام ول ــة الع ــد نهاي بع

ــر. ــذا التقري ــه ه تضمن
تبلــغ األربــاح المســتحقة للمســاهمين التي ســبق أن . 22

تقــرر توزيعهــا عليهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين ولــم يســتلمها أصحابهــا حتــى تاريــخ 
ــغ  ــات مبل ــث البيان ــدم تحدي ــبب ع 2019/12/31م بس

5,152,118 ريــال.

الخامس عشر: إقرارات مجلس اإلدارة.
يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

 - أن سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

 - ال يوجد أي شك يذكر في قدرة فيبكو على مواصلة نشاطها.

السادس عشر: طلبات سجات مساهمي فيبكو خال العام 2019م:

تاريخ 
سبب  الطلبالطلب

إجراءات الشركات 02  يناير

إجراءات الشركات 04  فبراير

إجراءات الشركات04 مارس

إجراءات الشركات02 ابريل

قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثاثين09 مايو
إجراءات الشركات 10 يونيو

إجراءات الشركات 04 أغسطس

إجراءات الشركات 05 سبتمبر

إجراءات الشركات 02 أكتوبر

إجراءات الشركات 06 نوفمبر

إجراءات الشركات 02 ديسمبر

تحديث سجل المساهمين وبيانات الملكية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم 02 يناير 2020
وأوالدهم القصر بهدف إعداد التقرير السنوي للعام المالي 2019 م.

السابع عشر: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم
انطاقــً مــن حــرص فيبكــو واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها وإدراكً مــن مجلــس اإلدارة فــي معرفــة مســؤولياته 
تجــاه المســاهمين بمــا يحقــق تواصــل مبنــي علــى الفهــم المشــترك ألهــداف فيبكــو االســتراتيجية ومصالحهــا، 
فقــد قامــت بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب المصالــح فــي نظامهــا االســاس وتــم التركيــز علــى تلــك 
الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي الئحــة حوكمــة فيبكــو وكذلــك فــي دليــل المســاهمين، ويمكــن اإلطــاع علــى كافــة 
ــة  ــو لمتابع ــة بفيبك ــد إدارة خاص ــا توج ــي www.fipco.com.sa ، كم ــو اإللكترون ــع فيبك ــى موق ــق عل ــذه الوثائ ه
شــؤون مســاهميها والتــي تقــوم بواجبهــا مــن خــال التواصــل المســتمر والــرد علــى االستفســارات ومتابعــة أي 
مشــاكل محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توزيــع األربــاح أو غيرهــا، ويمكــن التواصــل مــع إدارة 
ــر  ــرة عب ــا مباش ــدث إلين ــال التح ــن خ ــي fir@fipco.com.sa أو م ــد اإللكترون ــال البري ــن خ ــاهمين م ــؤون المس ش
الهاتــف  2652299 /011 – تحويلــة 777، كمــا يمكــن للســادة المســاهمين متابعــة أخبارنــا وأحداثنــا الهامــة وتوجيــه 
ــوق  ــة حق ــى حماي ــو عل ــرص فيبك ــث تح ــر fipco_ksa، وحي ــى تويت ــابنا عل ــال حس ــن خ ــارات م ــئلة واالستفس االس
ــان  ــي secret@fipco.com.sa واإلع ــد إلكترون ــين بري ــم تدش ــد ت ــا فق ــح به ــاب المصال ــع أصح ــاهميها وجمي مس
عــن ذلــك فــي موقعهــا الرســمي وذلــك بغــرض اإلفصــاح عــن أي تعامــات مضللــة أو شــبهة احتيــال أو غيــره، ويتــم 

التعامــل مــع تلــك الحــاالت مباشــرة مــن قبــل إدارة فيبكــو العليــا.
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00966-

كلمة الختام

وفــي الختــام نتمنى بأن يكون العرض المقدم عن أنشــطة فيبكو 
وتطــورات أعمالهــا قــد نال رضاكم، كمــا نؤكد على االســتمرار في 
بــذل كافــة الجهــود لرســم مســتقبل مشــرق لفيبكــو وتعظيــم 
عوائــد االســتثمار علــى مســاهميها، وفــي هــذا الصــدد يتقــدم 
أعضــاء مجلــس إدارة فيبكــو بالشــكر للســادة المســاهمين على 
ثقتهــم فــي فيبكــو واســتثمارهم فيها والشــكر موصــول لكافة 
التمويليــة  والجهــات  وعمالئهــا  ومورديهــا  فيبكــو  منســوبي 
وذلــك  العالقــة  ذات  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  والجهــات 
لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر، وســوف تســتمر فيبكــو بعــون 
اهلل وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا فــي التوســع والنمــو.

مجلس اإلدارة
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