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مقدمة

السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف »فيبكو«  المحترمين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

التعبئــة  مــواد  تصنيــع  إدارة شــركة  لمجلــس  الســنوي  التقريــر  لكــم  نقــدم  أن  يســـرنا 
ثــم  ومــن  لمناقشــته  الموقــرة  العامــة  جمعيتكــم  إلــى  والمقــدم  )فيبكــو(  والتغليــف 
الموافقــة عليــه، وقــد تضمــن هــذا التقريــر ملخــص عــن أنشــطة فيبكــو وشــركتها التابعــة 
)شــركة فبــك للصناعــة( وتطــورات أعمالهــا عــن العــام المالــي 2020م، كمــا تضمــن هــذا 
أعضــاء  عــن  تفصيليــة  فيبكــو ومعلومــات  تطبيــق حوكمــة  عــن   

ٍ
واف ملخــص  التقريــر 

مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، باإلضافــة إلــى الخطــوط العريضــة 
لألهــداف والمبــادرات لكافــة القطاعــات التشــغيلية فــي فيبكــو وشــركتها التابعــة خــال 
العــام المالــي 2020م مــع توضيــح انعكاســات فايــروس كورونــا المســتجد، باإلضافــة 

إلــى تقديــم لمحــات ســريعة عــن توقعاتنــا المســتقبلية للعــام المالــي 2021م.

بــأداء الشــركة التشــغيلي  علمــًا بــأن المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر المتعلقــة 
والمبــادرات التطويريــة ذات الصلــة والتوقعــات المســتقبلية المتماشــية مــع خطــط 
الشــركة االســتراتيجية هــي مــا يعتقــد مجلــس اإلدارة بصحتهــا، اســتنادًا إلــى المعطيــات 
التــي قــد تؤثــر جوهريــًا علــى تحقيــق هــذه النتائــج باإليجــاب أو بالســلب، خاصــة تلــك التــي 
التوقعــات  أو  التشــغيلية  الشــركة  أقســام  فــي  والتطويــر  المبــادرات  بخطــط  تتعلــق 

المســتقبلية.   الماليــة 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــًا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات 
وقواعــد التســجيل واإلدراج الصادرتــان عــن هيئــة الســوق الماليــة وبمــا يتوافــق مــع 
متطلبــات نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار مــع األخــذ باالعتبــار 
ــة فــي مجــال الحوكمــة، وقــد  ــة وأفضــل الممارســات العالمي ــر الدولي ــادئ والمعايي المب
راعينــا عنــد إعــداده تبنــي درجــة عاليــة مــن الشــفافية واإلفصــاح بمــا يضمن تزويد الســادة 
المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح فــي فيبكــو بــكل مــا يســاعدهم علــى 
اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية، وبمــا يؤهــل فيبكــو للمنافســة فــي الحصــول علــى الجوائــز 

والشــهادات التقديريــة مــن كافــة الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية ذات العاقــة.



السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(                    الكرام 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يســر مجلــس إدارة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف ”فيبكــو“ أن يقــدم لمســاهمي 
 31 المالــي المنتهــي فــي  العــام  لنتائــج أعمــال  الشــركة األعــزاء تقريــر مجلــس اإلدارة 
ديســمبر 2020م، والــذي يعكــس أداء الشــركة فــي إطــار جهــود الشــركة الحثيثــة للوصــول 

إلــى أهدافهــا وتحقيــق رؤيتهــا.

علــى الرغــم مــن تحديــات عــام 2020م إال أن فيبكــو اســتطاعت الحفــاظ علــى مركزهــا فــي 
ــد مــن  ــر مــورد فــي الشــرق األوســط لمنتجاتهــا إذ تطلــب األمــر بــذل المزي الســوق كأكب

الجهــود مــن خــال خفــض التكاليــف وتقليــل هوامــش الربحيــة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك حققــت فيبكــو صافــي خســارة قدرهــا 3 مليــون ريــال فــي نهايــة 
العــام 2020م مقارنــة مــع صافــي خســارة  20.3 مليــون ريــال، ويمكــن اســتعراض المزيــد 
 2020 العــام  خــال  الماليــة  التحــوالت  أبــرز  علــي  للوقــوف  الماليــة   المعلومــات  مــن 

باالطــاع علــى البــاب الرابــع مــن هــذا التقريــر.

رسالة 
مجلس 

اإلدارة



تتركــز اســتراتيجية مجلــس اإلدارة للتعامــل مــع المرحلــة القادمة على محورين رئيســيين، 
المحــور األول هــو تعزيــز مركزنــا الحالــي كأكبــر الشــركات العاملــة فــي مجــال تصنيــع مــواد 
التعبئــة والتغليــف فــي الشــرق األوســط ، مــن حيــث تلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي 
والعالمــي مــن منتجــات الشــركة واســتهداف أســواق وقطاعــات جديــدة، باإلضافــة الــى 
تطويــر العمليــة اإلنتاجيــة ورفــع كفــاءة اإلنتــاج ، أمــا المحــور الثانــي هــو االســتثمار األمثــل 
فــي قطاعــات النمــو وبدأنــا ذلــك مــن خــال اســتثمارنا فــي الشــركة التابعــة )شــركة فبــك 
للصناعــة(، والتــي ســوف تمثــل -بعــون هللا وتوفيقــه- نقلــة نوعيــة فــي تطويــر أعمــال 

فيبكــو واســتراتيجيتها للتوســع والنمــو.  

يعتبــر مشــروع ) فبــك للصناعــة ( األول  مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم مــن حيــث 
الطاقــة  حيــث  مــن  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  واألكبــر  اإلنتــاج،  تقنيــة 
بأنهــا األحــدث فــي مجالهــا وآخــر  اإلنتــاج  المنتجــات، وتتميــز خطــوط  اإلنتاجيــة وتنــوع 
ماتوصلــت إليــه التقنيــات األوروبيــة، وتتميــز أيضــا بأنهــا مصممــة علــى تصنيــع منتجــات 
متعــددة التطبيقــات، وإننــا إذ نتطلــع مــن خــال المشــروع الجديــد الــذي يوافــق رؤيــة 
المملكــة 2030م مــن خــال عــدم اعتمــاده بشــكل كبيــر علــى األيــدي العاملــة باإلضافــة 
إلــى وجــود ســوق خارجــي، حيــث نســتهدف تصديــر مــا ال يقــل عــن %60 مــن المبيعــات 
كمــا أننــا نســتهدف أيضــا أن نغطــي االكتفــاء الذاتــي فــي مشــاريع الحرميــن الشــريفين 
متمثلــة فــي خيــام منــى باإلضافــة إلــى تســجيل بصمــة ســعودية فــي مشــاريع صنــدوق 

االســتثمارات العامــة مثــل مشــروع نيــوم والقديــة والبحــر األحمــر وآمــاال وذا اليــن.

 ،2030 ومنــذ إطــاق برامــج التحــول االقتصــادي ضمــن برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 
فقــد عكــف المجلــس علــى إعــادة صياغــة االســتراتيجة والرؤيــة والخطــط واألهــداف 
الرؤيــة    مــع مبــادرات وبرامــج تحقيــق 

ٍ
التــي نعمــل مــن خالهــا للعمــل بشــكل متــواز

بهــدف تفعيــل دورنــا الوطنــي كشــريك اقتصــادي فــي الصناعــة الوطنيــة. 

كمــا يؤكــد مجلــس إدارة فيبكــو بــأن الشــركة تعمــل وفــق رؤيــة واســتراتيجية واضحــة 
يمكــن مــن خالهــا ضمــان التــزام الشــركة بتعظيــم القيمــة ألصحــاب المصالــح وترســيخ 
مكانــة فيبكــو كأحــد العامــات الصناعيــة الســعودية الرائــدة فــي مجــال النســيج إقليميــًا 
ــدة  ــا واســتحداث منتجــات جدي ــع ســلة منتجاتن ــى تنوي ــا عل ــًا، مــع اســتمرار تركيزن وعالمي
وحلــول للعمــاء فــي مجــاالت الصناعــات النســيجية التحويليــة لتلبيــة الطلــب المحلــي 

والعالمــي وصــواًل للنمــو المســتدام. 

وفـــي الختـــام نتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر علـى ثـقــتكم فـــي فيبكو، والشــكر موصول 
إلــــى الزمــــاء فــــي اإلدارة التنفيذيــــة وكافــــة منســــوبي فيبكــو علـــى جهودهـــم المخلصـــة، 
كمــا نشــكر عمائنــا ومســاهمينا علــى ثقتهــم ودعمهــم لنــا والــذي ســيكون دائمــًا حافــزًا 
2021م،  لبــذل المزيــد مــن الجهــد، متطلعيـــن إلـــى مزيـــد مـــن النجاحـــات خـــال العـــام 
آمـــلين أن نلتقـــي بكـــم خــال االجتمــاع الســـنوي للجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين للـــرد 

علـــى استفســــاراتكم بخصــــوص مــــا تضمنــــه هــــذا التقريــــر.

 

مجلس اإلدارة



رسالتنا

حضورنــا  نطــاق  توســيع 
المحلــي والعالمــي مــن خــال 
والتســويق  اإلنتــاج  كفــاءة 
الفعــال، بأفضــل الممارســات 
النتائــج  وتحقيــق  االحترافيــة، 
المتوخــاة ألصحــاب المصالــح

رؤيتنا

فــي  رئيســي  العــب  نكــون  أن 
التحويليــة  الصناعــات  مجــال 
وتحقيــق الكفــاءة التنافســية 
والريــادة  المســتدام  والنمــو 
في السوق اإلقليمي والتواجد 

فــي األســواق العالميــة



ركائز استراتيجيتنا

1 تعزيز 
مركزنا 
الحالي

تلبية احتياجات السوق المحلي 

والعالمي من منتجات الشركة 

بزيادة المبيعات واستهداف 

أسواق وقطاعات جديدة.

العمل على تخفيض معدالت 

التسرب الوظيفي من حيث تحسين 

بيئة العمل والحفاظ على الكوادر 

المؤهلة

كفاءة اإلنتاج وتطوير العملية 

اإلنتاجية.

2
االستثمار 
األمثل في 
قطاعات 

النمو

مشاركة خبراتنا مع الشركة 

التابعة )شركة فبك للصناعة( 

والنهوض بها للريادة في 

السوق اإلقليمي والعالمي.

تنويع مصادر الدخل من خالل 

إدارة النقد والدخول في 

استثمارات جديدة ذات نمو.



1
عن فيبكو

التأسيس	 
النشاط	 
فيبكو في أرقام	 
مراكز القوى & المزايا التنافسية	 
شهادات التميز	 
منتجاتنا	 
شركاتنا التابعة	 
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النشاط
وفقــًا لمــا يقتضيــه نظــام فيبكــو األســاس تقــوم الشــركة 

بمزاولــة وتنفيــذ األغــراض التاليــة: 
التراخيــص 	  حســب  وفروعهــا  التحويليــة  الصناعــات 

عيــة. الصنا
الكهربــاء والغــاز والماء وفروعه.	 
المناجــم والبتــرول وفروعها.	 
النقــل والتخزيــن والتبريد.	 
التشــييد والبناء.	 
المقاوالت.	 
التشــغيل والصيانة.	 
التجارة.	 
تقنيــة المعلومات.	 
خدمــات المال واألعمــال والخدمات األخرى.	 
خدمــات اجتماعيــة وجماعية وشــخصية.	 
الزراعــة والصيد.	 

ــاس  ــاج األكي ــل فــي إنت ــة تتمث إال أن أنشــطة فيبكــو الحالي
ــي  ــي بروبيليــن المبطــن بأكيــاس بول المنســوجة مــن البول
لاســتخدامات  مبطــن  وغيــر  الكثافــة  منخفــض  إثيليــن 
باســتيكية  وطرابيــل  الحجــم  كبيــرة  وأكيــاس  الشــاقة 
باســتيكية  وحشــوات  باســتيكية  تربيــط  وأشــرطة 
مــن  منســوجة  وروالت  باســتيكية  وخيــوط  للكابــات 
البولــي بروبليــن وبطانــات إثيليــن ، وأكيــاس االســمنت ذات 
الباســتيك مخلفــات  تدويــر  وإعــادة  الجانبيــة،  الفتحــات 

التأسيس
والتغليــف  التعبئــة  مــواد  تصنيــع  شــركة  تأسســت 
)فيبكــو( كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الســجل 
رقــم  تحــت  الريــاض  مدينــة  مــن  الصــادر  التجــاري 
والقراريــن  هـــ   1411 شــوال   17 وتاريــخ   )1010084155(
الوزارييــن رقمــي ) 935،851( فــي 29 ذو القعــدة 1411هـــ، 
رقــم  الصناعــي  الترخيــص  بموجــب  المصنــع  ويعمــل 
برقــم  والمعــدل  هـــ   1410/11/13 وتاريــخ  )585/ص( 
المركــز  ويقــع   ، 1441/02/29هـــ  وتاريــخ   )1001009549(
الرئيســي لفيبكــو بمدينــة الريــاض، وقــد تــم إدراج فيبكــو 
1998م. العــام  منــذ  الســعودية  الماليــة  الســوق  فــي 

مجــال  فــي  الرائــدة  الشــركات  أكبــر  أحــد  فيبكــو  تعــد 
ــي  ــاس المنســوجة مــن مــادة البول ــاج وتســويق األكي إنت
بروبليــن، وتنتــج فيبكــو نوعيــن مــن األكيــاس المبطــن 
ــي إثيليــن منخفــض الكثافــة  ــر المبطــن بأكيــاس بول وغي
 )Heavy Duty( لاســتخدامات الشــاقة طويلــة المــدى
باســتيكية  ربــط  وأشــرطة  الحجــم  كبيــرة  وأكيــاس 
وحشوات باستيكية للكابات وخيوط حياكة باستيكية 
وروالت منســوجة مــن البولــي بروبليــن وبطانــات البولــي 
ــر مخلفــات الباســتيك، وتســويقها  ــن وإعــادة تدوي إثيلي

داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا. 
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2,500,000
كجم سنويَاَمتر طولي سنويَاَ

ريال سعوديكيس سنويَاَ

53,000,000
كيس سنويَاَ

3,000,000100,000,000 

فيبكو في أرقام

المنتجات األخرى

دولة

+20

الدول التي نصل إليها مبيعات التصدير

إنتاج النسيج

كوادر بشرية

+1000

فريق العمل

أكياس األسمنتأكياس الجامبو

متر طولي سنويَاَ

180,000,000  155,000,000

األكياس الصغيرة
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مراكز القوى
 &

المزايا التنافسية

 معــدالت ســعودة عاليــة وضعتنا 
ضمــن النطــاق الباتيني في 

مؤشــر وزارة العمل.

مــوارد بشــرية هائلة وكوادر 
فنيــة وإداريــة ذو خبرة عالية 

يزيــد عددهــا عن 1000 موظف 
مــن 15 جنســية مختلفة

اســم تجاري عريق وقوي 
في الســوق المحلي 
واإلقليمــي والدولي.

شركة داعمة

 لرؤيــة المملكــة 2030.

 ريادة الســوق المحلي 
بمســيرة ناجحــة تتجاوز 30 

عامًا.

أحــد أكبــر الشــركات العاملة في 
مجــال تصنيع مــواد التعبئة 

والتغليف في الشــرق األوســط.

 من أوائل الشــركات المدرجة في الســوق المالية 
الســعودية والوحيــدة مــن بين الشــركات العاملة في 

مجــال صناعــة مواد التعبئــة والتغليف

قاعــدة عماء عريضة 
ومتنوعــة حيــث نقوم ببيع 
وتســويق منتجاتنــا في 5 

قــارات، وتصديــر منتجاتنا إلى 
أكثــر من 20 دولة.

تنــوع المنتجــات والحلول 
المتعلقــة بالتعبئــة والتغليــف، 

حيــث نقــوم بتصنيــع ما يزيد 
عــن 20 منتــج مختلف.

 صــادرات تمثــل  ثلــث حجم 
المبيعــات تقريبًا

+20 

 نســبة عالية في مؤشــر قياس نســبة 
المحتــوى المحلــي فــي منتجاتنــا وفقًا أللية 

القيــاس المتبعــة في هيئــة المحتوى 
المحلــي والمشــتريات الحكومية.

طاقــة إنتاجيــة هائلة تقدر 
بحوالي 2500 طن شــهريًا 

مــن مختلــف المنتجات.

تصنيــف ائتماني قوي بحســب 
الدرجــة االســتثمارية وفقًا لوكالة 

ســمة للتصنيــف االئتمانــي )تصنيف(
وفقــًا ألخــر تصنيــف تم إعداده في 

شــهر ديسمبر 2018
مصانــع عماقــة مقامة على 
مســاحة 75000 متر )يعادل 

تقريبــا مســاحة 10 ماعب كرة 
قــدم وفق القياســات االحترافية( 

تضــم أحدث تقنيــات الصناعة 
والمكائــن فــي المدينــة الصناعية 

الثانيــة بمدينــة الرياض. 

 ســمعة قويــة فــي االلتزام بأعلى 
معــدالت الجــودة المعتمــدة من كبرى 

الهيئــات الدوليــة المتخصصة.
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شهادات التميز
فيبكــو حاصلــة علــى كافــة الشــهادات المعتمــدة المتعلقــة بنظــام )إدارة الجــودة( 9001:2015 

& 22000:2005 )نظــام إدارة ســامة الغــذاء(.

 فيبكــو مســؤولة تمامــًا عــن جــودة منتجاتهــا أمــام العمــاء بجميــع مراحــل تصنيعهــا، ولزيــادة 
الوثوقيــة فــإن جميــع منتجــات فيبكــو تــم اختبارهــا فــي معامــل متخصصــة ومدعومــة فنيــًا 
وتقنيــًا مــن خــال معامــل دوليــة ذات ســمعة عاليــة مثــل معمــل LABORDATA بألمانيــا وغيــره.

 فريــق تأكيــد الجــودة يراجعــون جميــع مراحــل اإلنتــاج، ويقومــون بمتابعــة المواصفــات واألداء 
بنســبة %100 وإجــراء الفحــص بشــكل علمــي ممنهــج لضمــان الدقــة والنوعيــة.
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تقــوم فيبكــو بتصنيــع مــا يزيــد عــن 20 منتــج مختلــف، لــكل منهــا اســتخداماتها وأغراضهــا المختلفــة، كمــا تقــوم 
ــم  ــراح المنتــج المناســب للعمــاء وتقدي فيبكــو بموائمــة منتجاتهــا بمــا يرضــي تطلعــات عمائهــا، فضــًا عــن اقت

ــا الرئيســية مــا يلــي: توصيــات تســاعدها فــي الوفــاء باحتياجاتهــم مــع خفــض التكلفــة، ومــن أمثلــة منتجاتن

Jumbo Bags أكياس الجامبو العماقة
أكيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبليــن كبيــرة 
ــاس مــن  ــدأ ســعة هــذه األكي ــة الســعة تب الحجــم وعالي

500 كجــم وتصــل إلــى أكثــر مــن 2000كجــم

ومنهــا  عديــدة  مجــاالت  فــي  األكيــاس  هــذه  تســتخدم 
اإلنشــاءات  )مجــال  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
والتعميــر، الصناعــات الغذائيــة والحبــوب، البتروكيمــات، 

التعديــن( الكيميائيــة،  الصناعــات 

أمــا مــن ناحيــة التصميــم واألنــواع فيوجــد العديــد مــن 
التصميمــات علــى حســب طلــب العميــل وأيضــًا حســب 

غــرض االســتعمال.

Strapping Band روالت التربيط
النقــل  تأميــن  فــي  تســتخدم  والتــي  التربيــط  أشــرطة 
وإحــكام غلــق العبــوات الكرتونيــة مثــل عبــوات األجهــزة 
ذاتــه  المنتــج  علــى  ويحافــظ  واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
أثنــاء عمليــة  العبــوة  التســرب خــارج  أو  مــن االنــزالق 
عمليــة  خســائر  تقليــل  علــى  يســاعد  ممــا  الشــحن 

النقــل.

المصنــوع  فمنهــا  نوعيــن  إلــى  المنتــج  هــذا  ينقســم 
البولــي  مــادة  مــن  المصنــوع  ومنهــا   PET مــادة  مــن 
بروبليــن وتختلــف نــوع المــادة والمقاســات للشــريط 
ــوع المــادة التــي يتــم تأمينهــا وربطهــا  ــه باختــاف ن ذات
نوعيــة  باختــاف  أيضــًا  وتختلــف   النقــل  أثنــاء عمليــة 
فمنهــا  األشــرطة  بتربيــط  ســتقوم  التــي  الماكينــات 
المنتــج  هــذا  تصنيــع  ويتــم  اليــدوي،  ومنهــا  اآللــي 

عمائنــا. لمتطلبــات  وفقــًا  مختلفــة  بكثافــات 

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

كانــت نوعيتهــا.

علــى  المنتجــات  مــن  النوعيــة  هــذه  مقاســات  وتأتــي 
مقاســين 40 قــدم أو 20 قــدم حســب ســعة الحاويــة، 
ــازم  ــر الوقــت والجهــد ال ــز هــذا المنتــج أيضــًا بتوفي يتمي
العمليــة  تتــم  حيــث  الحاويــات  تحميــل  عمليــة  إلتمــام 
بشــكل آلــي عــن طريــق ضــخ المــواد إلــى الكيــس داخــل 
الحاويــة لكــي تمتلــئ الحاويــة بشــكل كامــل فــي دقائــق 

معــدودة

Small Bags األكياس الصغيرة
أكيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبليــن صغيــرة الحجــم وهــي المنتجــات األكثــر انتشــارًا نظــرًا لتعــدد 
اســتخداماتها، تســتخدم هــذه األكيــاس فــي تعبئــة المــواد الغذائيــة مثــل األرز والغــال والطحيــن والســكر والملــح 
ــات والمــواد المعــاد تصنيعهــا وأيضــًا  ــات والبتروكيماوي وغيرهــا كمــا أنهــا تســتخدم أيضــًا فــي مجــاالت الكيماوي

فــي مجــال المقــاوالت.

يوجــد أكثــر مــن نــوع تختلــف باختــاف ســعة التعبئــة ونــوع المــواد المعبئــة بداخلهــا وأيضــًا يوجــد منهــا أنــواع 
تحتــوي علــى طبقــة إمــا داخليــة وإمــا خارجيــة  مانعــة لتســريب الهــواء أو المــاء للحفــاظ علــى المنتجــات، كذلــك 
بالمواصفــات  االلتــزام  فــي   والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة  تعليمــات  مــع  مــع  فيبكــو  تتماشــى 
القياســية الســعودية فــي أنتــاج أكيــاس ذات مــواد تحلــل لحمايــة البيئــه بجميــع المقاســات وااللــوان، وتبــدأ ســعة 

هــذه األكيــاس مــن 5 كجــم وتصــل إلــى 100 كجــم.

منتجاتنا

Valve Bag  األكياس ذات الفوهة الجانبية
أكيــاس التعبئــة ذات فتحــة جانبيــة وتعــرف باســم فالــف 
وتعــد هــذه األكيــاس بمثابــة طفــرة كبيــرة فــي مجــال 
التعبئــة والتغليــف حيــث تــم تصنيعهــا خصيصــًا لتعبئــة 
ولكــن  الجيــري  والجبــس  االســمنت  مــن  البنــاء  مــواد 
ســرعان مــا انتشــرت فــي مجــاالت أخــرى مثــل المركبــات 

والبتروكيماويــات. والكيماويــات  العضويــة 

أســباب تحــول معظــم الصناعــات مــن األكيــاس الورقيــة 
توالــف  نســبة  تقليــل  فــي  تتمثــل  األكيــاس  هــذه  إلــى 
األكيــاس  عــن  المعــروف  مــن  حيــث  والنقــل  اإلنتــاج 
مقاومــة  يمكنهــا  وال  التلــف  ســهلة  أنهــا  الورقيــة 
الرطوبــة أو األمطــار ممــا دفــع معظــم المســتهلكين 

األكيــاس. مــن  المتميــزة  النوعيــة  لهــذه  للتوجــه 

فضــًا عــن اشــتراط بعــض الــدول أن يتــم تعبئــة المــواد 
المصــدرة منهــا والــواردة إليهــا فــي هــذه النوعيــة مــن 

ــة ــاس المعروفــة بأنهــا صديقــة للبيئ األكي
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Cable 
Filler

Cable Fillers حشو الكابات 
ــة،  ــى تأميــن ســامة األســاك الداخلي ــة ويعمــل عل ــات الكهربائي ــج يســتخدم فــي مجــال صناعــة الكاب وهــذا المنت
حيــث 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.

  twist وحرصــًا علــى تلبيــة رغبــات العمــاء، فقــد قامــت فيبكــو بإنتــاج منتــج حشــو الكابــات بــدون أســتخدام وحــدة
وكانــت خطــوات لهــا الريــادة واالنتشــار لبعــض العمــاء الكبــار فــي إنتــاج الكابــات.

يــًا مــن خــال فيبكــو نفســها،  تقــوم فيبكــو بمزاولــة أعمالهــا مــن خــال قطــاع تشــغيلي واحــد يتــم إدارتــه فنيــًا وإدار
النشــاط  إدارة  انتقلــت  التابعــة، فقــد  وفــي أعقــاب اســتحواذ فيبكــو علــى كامــل حصــص األقليــة فــي شــركتها 
ــم  ــي عــن الوضــع العــام للشــركة التابعــة، وســوف يت ــان تفصيل ــي بي ــى فيبكــو، وفــي الجــدول التال بشــكل كامــل إل

إلقــاء الضــوء علــى أنشــطة الشــركة التابعــة وتطــورات أعماليهــا فــي بــاب منفصــل فــي هــذا التقريــر.

شــركة فبك للصناعةاسم الشــركة التابعة

شــركة شــخص واحد ذات مســؤولية محدودةالكيــان القانوني

الصناعــات التحويليــة وفروعهاالنشــاط الرئيسي

النشــاط الفرعي
صناعــة المنســوجات ذات الخصائــص التقنيــة والصناعيــة مــن خيوط عالية 

الكثافــة والمغلفــة بمــادة البولــي فينيــل كلورايــد )pvc( أو الســيليكون أو التافلــون، 
)CTF( والمســماة اختصارًا

18,000,000 ريالرأس المال

2017مســنة التأسيس

المملكــة العربية الســعوديةدولة التأســيس

دولــة العمليات
المملكــة العربيــة الســعودية ولهــا مكتــب تســويق في دبي باإلمــارات العربية 

المتحدة

نســبة ملكيــة فيبكو 
)مباشرة(

100%

الشــركاء ونسب 
ملكيتهم*

ال ينطبق

إجمالــي اإليرادات خال 
العام 2020م.

الشــركة بــدأت إنتاجهــا التجــاري فــي بدايــة الربــع الثاني 2019، وبلغــت إيراداتها حتى 
نهايــة العــام مبلــغ 12,9 مليــون ريــال، فيمــا ســجلت إيرادات العــام المالي 2020 مبلغ 

35,4 مليــون ريال

ــة فــي  ــخ 2 مــارس 2020م فقــد وقعــت فيبكــو اتفاقيــة االســتحواذ علــى كامــل حصــص األقلي ــداول( بتاري ــة الســعودية )ت ــى موقــع الســوق المالي ــه عل ــم االعــان عن * وفقــًا لمــا ت
الشــركة التابعــة وأصحبــت شــركة فبــك للصناعــة مملوكــة بالكامــل )بنســبة %100(  لشــركة فيبكــو بعــد تخــارج الشــريك )شــركة ايــراد لاســتثمار(  وفــق شــروط واحــكام معينــة، 
ثــم أعلنــت فيبكــو الحقــًا بتاريــخ 27 ابريــل 2020م عــن االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات النظاميــة الازمــة إلتمــام صفقــة االســتحواذ علــى كامــل حصــص األقليــة فــي شــركتها التابعــة 

)شــركة فبــك للصناعــة(.

Agri Twins الخيوط الزراعية
أو  للتربيــط  أو  للزراعــة  كانــت  أنواعهــا ســواء  بجميــع  الخيــوط  ومنهــا  المنتجــات  مــن  العديــد  فيبكــو  توفــر 
للحياكــة وتتوفــر هــذه المنتجــات بكثافــات وألــوان وأوزان مختلفــة كمــا أنهــا تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن 
المــواد المقاومــة لألشــعة فــوق البنفســجية نظــرًا لمــا تتعــرض لــه مــن عوامــل بيئيــة أثنــاء اســتخدامها.

الشركات التابعة



2
ملخص األداء 

التشغيلي

إدارة التشغيل والعمليات	 
   قسم اإلنتاج. 1
   قسم البحث والتطوير. 2
   قسم مراقبة الجودة. 3
قسم الصيانة. 4

 إدارة المبيعات والتسويق	 
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هــذا وتهــدف فيبكــو دائمــًا إلــى تنشــيط الفكــر الصناعــي 
المجــال  هــذا  فــي  الموجــودة  النظــم  أحــدث  بإدخــال 
وأخذهــا  والتطويــر  البحــث  لمبــادرات  دومــًا  والتطلــع 
علــى محمــل الجــد لتضمــن بهــا األســبقية التــي تمكنهــا 
واإلقليمــي،  المحلــي  للســوق  ريادتهــا  مواصلــة  مــن 
وتماشــيًا مــع ذلــك فقــد اســتمرت فيبكــو فــي  تدريــب 
فريــق العمــل لديهــا حتــى تصــل إلــى التطويــر المســتدام 
مــع  ممكنــة  تكلفــة  بأقــل  المصنــع  حلقــات  كافــة  فــي 

القــدرة علــى تطبيــق ذلــك عمليــًا.

الفنيــة  الشــركة  كــوادر  دأبــت  فقــد  أخــرى  جهــة  مــن 
علــى دراســة وتحليــل كامــل مصاريــف الطاقــة بشــكل 
متواصــل منــذ العــام 2017م، وتشــمل الطاقــة المهــدرة 
وعــاج  الهــدر  أســباب  واكتشــاف  الضائعــة  والطاقــة 
إلــى  للوصــول  الكفــاءة  الضعــف ومســتويات  مواطــن 
للطاقــة  المثلــى  التكلفــة  باحتســاب  الدقيقــة  النتائــج 
الازمــة إلنتــاج كل وحــدة منتجــة، ثــم االســتعانة بطــرق 
الصــرف  نقــاط  لتحليــل  اإلنتاجيــة  العمليــات  هندســة 
واالســتهاك والكفــاءة باســتعمال نظريــة 20% 80%- 
اإلنتــاج  معادلــة  إلــى  الوصــول  تــم  خالهــا  مــن  والتــي 
ومــن  التكنولوجيــة،  الطــرق  أحــدث  وفــق  القياســية 

يلــي: تــم العمــل عليهــا وإنجازهــا مــا  التــي  المجــاالت 

برامج فيبكو للتنمية المستدامة 
	 الطاقة الشمسية )البديلة(

مصــادر  أهــم  أحــد  الشمســية  الطاقــة  تعتبــر  حيــث 
الطاقــة البديلــة للحــد مــن اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة 
فقــد  وعليــه  اإلنتاجيــة،  العمليــات  فــي  المســتخدمة 
الطاقــة  ألــواح  اســتخدام  تفعيــل  إلــى  فيبكــو  اتجهــت 
تخفيــض  بهــدف  ليــس  مصانعهــا  فــي  الشمســية 
مبــادرات  لتفعيــل  أيضــًا  ولكــن  فحســب  النفقــات 
أهــداف فيبكــو  النظيفــة تماشــيًا مــع تحقيــق  الطاقــة 
المعتمــدة  الدائمــة  الحلــول  وتوفيــر  االســتدامة  فــي 
علــى مصــادر طبيعيــة للطاقــة وبمــا يتماشــى مــع رؤيــة 

.2030 المملكــة 

وفــي ســبيل ذلــك وانطاقــًا مــن دورهــا الرائــد فقــد بــدأت 
ــر المحقــق نتيجــة لتركيــب  فيبكــو فــي حصــد ثمــار التوفي
وحــدات الخايــا للطاقــة الشمســية، حيــث مــن المتوقــع 
أن يرجــع العائــد علــى االســتثمار خــال ســبع ســنوات 
ومســتجدات  التكنولوجيــا  لحداثــة  ونظــرًا  تقريبــًا، 
رأت  فقــد  الشمســية  بالطاقــة  المتعلقــة  التقنيــات 
فيبكــو هيكلــة مشــروعها علــى عــدة مراحــل لإلســتفادة 

مــن خفــض االســعار ومواكبــة التقنيــات الحديثــة.

تركيــب  مــن  كامــل  بشــكل  انتهــت  قــد  فيبكــو  وكانــت 
 0.5 بطاقــة  الشمســية  للطاقــة  الخايــا  وحــدات 
مــن  أولــى  كمرحلــة  ســاعة(   / وات  كيلــو   500( ميجــا 
علــى  هيكلتــه  تــم  الــذي  المتكامــل  المشــروع  مراحــل 
أكبــر  المتواصــل مــع  ثاثــة مراحــل، مــن خــال العمــل 
الصعيــد  علــى  المجــال  هــذا  فــي  الرائــدة  الشــركات 
العالمــي وذلــك بغــرض اســتكمال المرحلــة الثانيــة التــي 
يتوقــع أن تغطــي الجــزء األكبــر مــن اســتهاك المصنــع 
اســتهاك  توفيــر  النهايــة  فــي  يضمــن  والــذي  الحالــي 
ــا الشمســية، ممــا  فيبكــو مــن الطاقــة بواســطة الخاي
ســينعكس إيجابــًا علــى تكاليــف اإلنتــاج فــي فيبكــو خــال 
الســنوات القادمــة بمــا يضمــن الريــادة ويرفــع معــدالت 

المســتدامة. التنميــة  فــي  ويســهم  الربحيــة 

	 إعادة هندسة الماكينات الحالية
مــن  يقلــل  بمــا  العمــل  طــرق  بتعديــل  ذلــك  ويتــم 
فضــًا  الماكينــات،  كفــاءة  ويرفــع  الطاقــة  اســتهاك 
وأتمتــة  الهندســية  التعديــات  بعــض  إدخــال  عــن 
بعــض العمليــات بمــا يحــد مــن االعتمــاد علــى العنصــر 
المنتجــات  جــودة  علــى  تنعكــس  وبالتالــي  البشــري، 
الــى الهــدف األمثــل فــي  والعمليــات اإلنتاجيــة وصــوال 
بدرجــة  العمــاء  متطلبــات  وتلبيــة  التكلفــة  تخفيــض 

االحترافيــة،  مــن  كبيــرة 

ــن  ــك قامــت فيبكــو خــال العــام 2020 بشــراء مكائ كذل
جديــدة ذات تقنيــات حديثــة، حيــث تتميــز بتقنيــة النانــو 
عــن  فضــًا  التعبئــة  عمليــة  خــال  األكيــاس  لتهويــه 
خصائــص مــن شــأنها تمكيــن المســتخدم مــن ســهولة 
فتــح الكيــس بهــدف تســهيل األعمــال، باإلضافــة إلــى 
ومكائــن  متقدمــة،  بخــواص  خياطــة  مكائــن  مــن  عــدد 
فيبكــو  يعطــي  ســوف  ممــا  وغيرهــا  وتقطيــع  قــص 
نظــرًا  المحلييــن،  أبــرز منافســيها  عــن  تنافســية  ميــزة 
منتجــات  تصنيــع  علــى   قــادرة  الجديــدة  المكائــن  ألن 
إلــى  إضافــة  منخفضــة  وبأســعار  أقــل  بتكلفــة  جديــدة 
قدرتهــا الفائقــة علــى رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة وتحســين 
النوعيــة وإيجــاد المرونــة الازمــة الســتحداث منتجــات 
وتقديــم حلــول خاقــة وفقــا الحتياجــات الســوق المحلــي 

والعالمــي.

مــواد  وبيــع  إنتــاج  فــي  الرئيــس  فيبكــو  نشــاط  يتمثــل 
وعملياتهــا  أنشــطتها  إدارة  ويتــم  والتغليــف،  التعبئــة 
الســطور  فــي  نوجــز  وإدارات،  أقســام  عــدة  خــال  مــن 
المقبلــة أهــم إنجازاتهــا خــال العــام المنقضــي ونلقــي 
الضــوء علــى أهدافهــا خــال العــام الحالــي علــى النحــو 

التالــي:

1 - إدارة التشغيل والعمليات:

ممــا ال شــك فيــه أن إدارة التشــغيل والعمليــات تعتبــر 
عــن  المســؤولة  أنهــا  إذ  لفيبكــو  الرئيســي  المحــرك 
الجــودة  يضمــن  بمــا  فيبكــو  منتجــات  جميــع  تصنيــع 
والكفــاءة وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات العمــاء، وفــي 
ســبيل ذلــك تعتمــد إدارة التشــغيل والعمليــات بفيبكــو 
علــى 4 أقســام رئيســية  تعمــل جميعهــا بتناغــم لتحقيــق 

أهــداف فيبكــو، وهــذه األقســام هــي:

أواًل: قسم اإلنتاج
الرئيســية حيــث  وهــو المســؤول عــن عمليــات اإلنتــاج 
يقــوم بتحويــل المــواد الخــام إلــى منتــج نهائــي بحســب 
المواصفــات الخاصــة لــكل عميــل، ولــدى هــذا القســم 
تصنيفــات فرعيــة يختــص كل منهــا بتصنيــع منتجــات 
واالســتخدام،  والســعة  الحجــم  حيــث  مــن  مختلفــة 
وتشــمل منتجــات فيبكــو الرئيســة األكيــاس المنســوجة 

بمختلــف أنواعهــا علــى النحــو التالــي:

Jumbo Bags أكيــاس الجامبــو العماقــة 	

Small Bags األكيــاس الصغيــرة 	

AD Star Bags األكيــاس ذات الفوهــة الجانبيــة 	

Fabrics روالت النســيج 	

Cable Fillers حشــو الكابات 	

Sling Bags أكيــاس التحميــل والنقــل البحــري 	

PP & PET مــن مــواد Strapping Band روالت التربيــط 	

Liner Bags أكيــاس الينــر 	

Bailer Twine خيــوط البــاالت 	

Agri Twins الخيــوط الزراعيــة 	

Blown Film فيلــم بولــي ايثيليــن 	

Sewing Thread خيــوط 	

بطبقــات  األكيــاس  جميــع    )Lamination( تصفيــح   	
ميكــرون.  20:30 مــن  تتــراوح 

ثانيًا: قسم البحث والتطوير
فــي ظــل المنافســة المحتدمــة بيــن الشــركات المحليــة 
بــات مــن  واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا المجــال، فقــد 
الضــروري التركيــز علــى مبــادرات البحــث والتطويــر بهدف 
اإلنتاجيــة  الطاقــة  لرفــع  تشــغيل  آليــة  إلــى  الوصــول 
اســتراتيجية  خــال  مــن  اإلنتــاج  معــدالت  وتحســين 
 )Lean Manufacturing( المــرن  للتصنيــع  نموذجيــة 
أفضــل  اســتحداث  علــى  العمــل  خــال  مــن  وذلــك 
التقنيــات العالميــة التــي مــن شــأنها تحســين عمليــات 
اإلنتــاج ورفــع جــودة المنتجــات الحاليــة وابتــكار منتجــات 
جديــدة وتقديــم حلــول خاقــة للعمــاء بمــا يتماشــى مــع 

ورغباتهــم.  تطلعاتهــم 

والتطويــر  البحــث  لقســم  الرئيســي  الهــدف  كان 
المنتجــات  تطويــر  بأنشــطة  االهتمــام  تدشــينه  منــذ 
 2020 العــام  وخــال  أساســي،  بشــكل  وتطبيقاتهــا 
والتطــور  البحــث  فريــق  مــع  بالتعــاون  جهــوده  كثــف 
ــر القــدرات فــي مجــاالت تقييــم  بالشــركة التابعــة لتطوي
العمليــات مــن خــال تفعيــل آليــات العمــل المشــترك 
لتقديــم القيمــة المضافــة والتركيــز علــى عمليــات البحــث 

والتطويــر.

فــي  والتطويــر  البحــث  فريــق  قــام  ذلــك  ســبيل  وفــي   
فيبكــو بترتيــب لقــاءات وورش عمــل مشــتركة مــع كثيــر 
مــن الشــركات العاملــة فــي تصنيــع المكائــن وخطــوط 
للوصــول  العمليــة  التجــارب  مــن  كثيــر  وإجــراء  اإلنتــاج 
اإلنتــاج  لمعادلــة  وصــوال  واالنفــراد  التميــز  نقــاط  إلــى 
القياســية، وذلــك بالرغــم مــن القيــود المفروضــة علــى 
عــن  االســتعاضة  تــم  حيــث  التنقــل  وحريــة  الســفر 
الزيــارات الميدانيــة بــورش العمــل المشــتركة عــن بعــد 

المختلفــة. التواصــل  وســائل  عبــر 
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وتنــوي فيبكــو خــال العــام 2021م االســتمرار فــي دراســة 
النســيج  بصناعــة  العاقــة  ذات  التقنيــة  مســتجدات 
مــن شــأنها  جديــدة  مكائــن  فــي  االســتثمار  خــال  مــن 
التوســع فــي تصنيــع بعــض المنتجــات لتلبيــة الطلــب 
طاقتهــا  وزيــادة  عليهــا  المتزايــد  والعالمــي  المحلــي 
المنتجــات وتحســين خصائــص  اإلنتاجيــة مــن مختلــف 
الجــودة،  المنتجــات وتقديــم الحلــول ورفــع مســتويات 
وكذلــك اســتقطاب قطــع ومكائــن مطــورة مــن شــأنها 
خفــض زمــن التغييــر بيــن طلبــات اإلنتــاج وخفــض نســبة 

الهالــك  وزيــادة اإلنتــاج.

مصنعــي  كبــار  مــع  فيبكــو  عاقــات  توطيــد   	
المكائــن ومــوردي المــواد المســتخدمة فــي إنتــاج 

األكيــاس
مــع شــركائها  فيبكــو تطويــر عاقاتهــا  تواصــل  حيــث   
شــركاء  مــع  جديــدة  عاقــات  وتقيــم  الحالييــن 
محتمليــن علــى كافــة المســتويات الفنيــة واللوجســتية 
اطــاع  علــى  اإلبقــاء  بغــرض  وذلــك  واالســتراتيجية، 
دائــم بمســتجدات التصنيــع الجيــد فــي مجــال التعبئــة 
إلــى  وصــوال  الحديثــة  التقنيــات  وإدخــال  والتغليــف 
واالســتمرارية  النمــو  تحقــق  التــي  اإلنتــاج  معادلــة 
للعمليــات اإلنتاجيــة باالعتمــاد علــى طاقــة أقــل وتحقيــق 
الســوق،  لمتطلبــات  وفقــًا  أعلــى  جــودة  معــدالت 
وإقليميــًا  محليــًا  لفيبكــو  التنافســي  المركــز  يعــزز  بمــا 
مــوردي  مــع  شــراكتها  فيبكــو  عــززت  كذلــك  وعالميــًا، 
المــواد المســتخدمة فــي صناعــة األكيــاس وصــواًل إلــى 
ومحســنات  إضافــات  واســتحداث  الشــاملة  الجــودة 
ــة المنافســين بإدخــال  ــى بقي ــة عل تمنــح فيبكــو األفضلي
مجــاالت  تخــدم  منتجاتهــا  علــى  نوعيــة  مواصفــات 

شــرائحهم. بكافــة  العمــاء 

	 زيادة كفاءة التشغيل
 حيــث حظيــت فيبكــو خــال العــام 2020 بتوقيــع العديــد 
فــي  الريــادة  عمــاء  مــع  األمــد  طويلــة  العقــود  مــن 
البتروكيماويــات والصناعــات الوســيطة باإلضافــة إلــى 
توســيع قاعــدة عمائهــا بالرغــم مــن تأثيــرات فايــروس 
المتزايــدة  الطلبــات  هــذه  ولتلبيــة  المســتجد،  كورونــا 
إدارة  فــي  الهندســية  الكــوادر  قامــت  منتجاتهــا  علــى 
شــأنها  مــن  خطــوات  باتخــاذ  والعمليــات  التشــغيل 
الفنيــة  العمــاء  رغبــات  اســتباق  منهجيــة  تطبيــق 
والكميــة وتدريــب الكــوادر ممــا أســهم بقــوة فــي رفــع 
مــع كافــة عمليــات  التعامــل  األداء وطريقــة  مســتوى 
اإلنتــاج الفنيــة، وأدت إلــى التفكيــر فــي إدخــال ماكينــات 
 Ultra-Sonic إنتــاج وســيطة مثــل خياطــة االلتراســونيك
لتلبيــة  المجــال  هــذا  فــي  ســباقة  فيبكــو  تعتبــر  والتــي 
الحاجــات الفنيــة للعمــاء علــى نحــو أفضــل مــن أعمــال 

التقليديــة.   الخياطــة 

وتفعيــل  الشــقيقة  الشــركات  مــع  التكامــل   	
االســتفادة مــن منتجــات الشــركة التابعــة فــي 

حلــول وتقديــم  منتجــات  اســتحداث 
مخرجــات  فــي  االســتثمار  فيبكــو  اســتطاعت  حيــث 
)شــركة  الشــقيقة  الشــركة  فــي  اإلنتاجيــة  العمليــة 
فبــك للصناعــة( إلعــادة تصنيعهــا علــى شــكل منتجــات 
نهائيــة تخــدم شــرائح مختلفــة مــن العمــاء الحالييــن 
وتطــرق  الشــركتين  لــكا  جــدد  عمــاء  وتســتقطب 
أبــواب جديــدة فــي مجــاالت الصناعــات التحويليــة، ممــا 
الشــركة  منتجــات  تســويق  علــى  إيجابــًا  ســينعكس 
محليــًا وعالميــًا، وال يــزال فريــق البحــث والتطويــر بــكا 
الشــركتين يعملــون جنبــًا إلــى جنــب مــع فريــق المبيعــات 
اســتراتيجية  لصياغــة  متناغــم  جهــد  فــي  والتســويق 
مشــتركة تضمــن تغلغــل األســواق بمــا يحقــق مصالــح 
المصالــح  أصحــاب  كافــة  علــى  بالنفــع  ويعــود  فيبكــو 

فيهــا.

	 االستثمار في رأس المال البشري
التــي  التحديــات  أهــم  أحــد  العاملــة  األيــدي  تعــد  حيــث 
األعــوام  خــال  والعمليــات  التشــغيل  إدارة  واجهــت 
كل  وضــع  علــى  عاكفــة  فيبكــو  وأن  خاصــة  الماضيــة، 
الســبل الازمــة لتطويــر العمليــة اإلنتاجيــة ورفــع كفــاءة 
اإلنتــاج ولذلــك فقــد تــم دراســة أوضــاع األيــدي العاملــة 
وزيــادة  فيهــا  واالســتثمار  اإلنتــاج  أقســام  بكافــة 
المهــارات والتدريــب، معتمديــن فــي ذلــك علــى برامــج 
التدريــب المختلفــة التــي تتــم ذاتيــًا، بمــا يضمــن إعــادة 
توزيــع العمالــة وخفــض تكلفتهــم مــع المحافظــه علــى 
أيــام  بجميــع  الســاعة  مــدار  علــى  الماكينــات  تشــغيل 
األســبوع 7/24، باإلضافــة إلــى إدخــال بعــض التعديــات 
الازمــة  العمالــة  بهــدف خفــض  المكائــن  بعــض  علــى 
المكائــن  لتلــك  اإلنتاجيــة  القــدرة  ورفــع  للتشــغيل 

.)Automation(

جديــر بالذكــر أن إدارة العمليــات تبنــت سياســة متوازنــة 
طلبــات  عــدد  مــع  تماشــيًا  جديــدة  عمالــة  إدخــال  فــي 
برفــع  فيبكــو  رؤيــة  لتحقيــق  تطلعهــم  مــع  اإلنتــاج، 
الطلــب  ذات  المنتجــات  مــن  لعــدد  اإلنتاجيــة  الطاقــة 
للعامليــن  تحفيــز  نظــام  تدشــين  تــم  كمــا  المتزايــد، 
لتقليــل  الرئيســية  األداء  قيــاس  بمؤشــرات  وربطــه 
مــن  القصــوى  واالســتفادة  العاملــة  األيــدي  عــدد 
الــكادر البشــري الحالــي، كذلــك تــم اســتحداث مكافــأة 
أو  والخبــرات  الكفــاءات  ذوي  لتحفيــز  اإلداري  للتميــز 
العمليــة  فــي  تســهم  مبــادرات  بتقديــم  يقومــون  مــن 
.)KPIs( المخرجــات  كفــاءة  علــى  وتنعكــس  اإلنتاجيــة 

التحــول  برامــج  مــن  االســتفادة  تفعيــل   	
الدولــة  تطلقهــا  التــي  والمبــادرات  االقتصــادي 

الصناعــة  لدعــم 
حيــث شــاركت فيبكــو فــي معظــم األحــداث والنشــاطات 
التــي تســهم بقــوة فــي تطويــر الصناعــة وإيجــاد الحلــول 
خــال  مــن  عالميــًا،  الرائــدة  للممارســات  والوصــول 
التواجــد القــوي والتمثيــل الــدؤوب فــي منتديــات الهيئــة 
ــة )مــدن(  ــة ومناطــق التقني الســعودية للمــدن الصناعي
والشــركة الســعودية للصناعــات األساســية )ســابك( 
 )SIDF( الســعودي  الصناعيــة  التنميــة  وصنــدوق 
وغيرها،والتــي مــن شــأنها أن تفضــي إلــى نتائــج ملموســة 
فــي مجــاالت متنوعــة لتطويــر الصناعــة وصــوال لنقــاط 

التميــز والريــادة.

ونتيجــة لهــذه الجهــود فقــد أعلنــت فيبكــو علــى موقــع 
الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بتاريــخ 04 فبرايــر 
2020 عــن وقــوع االختيــار عليهــا لاســتفادة مــن مبــادرة 
برنامــج اإلنتاجيــة الوطنــي – أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 
للمــدن  الســعودية  الهيئــة  إشــراف  تحــت   ،2030

)مــدن( التقنيــة  ومناطــق  الصناعيــة 

وممــا ال شــك فيــه أن الثــورة الصناعيــة الرابعــة تقــوم 
بــاألدوات التكنولوجيــة  علــى تعويــض األيــدي البشــرية 
وهــو  الصناعــي،  الــذكاء  ووحــدات  الحديثــة  والتقنيــات 
االقتصــادي  النمــو  معــدالت  ارتفــاع  فــي  ُيســاعد  مــا 
اإلنتــاج  فــي  الجــودة  وتحســين  التكاليــف  وتخفيــض 
وكذلــك تقديــم خدمــات أوســع فــي المجــال، ولعــل أبــرز 
التجاريــة  القفــزة  الُمتســارعة هــي  الثــورة  مامــح هــذه 
العاميــن  خــال  العالــم  شــهدها  التــي  اإللكترونيــة 
الرائــدة  الشــركات  أحــدي  فيبكــو  فكانــت   ، الماضييــن 

مــدن.  مــع  بالتعــاون  المشــروع  هــذا  فــي  بالتقــدم 

ومــدن  فيبكــو  بيــن  الموقعــة  االتفاقيــة  وبحســب 
فــإن فيبكــو   2020 فبرايــر   03 الموافــق  االثنيــن  بتاريــخ 
قــد اجتــازت الضوابــط والمعاييــر التــي وضعتهــا مــدن 
الســعودي  الصناعيــة  التنميــة  صنــدوق  مــع  مشــاركة 
للدخــول  والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  ومدينــة 
ــم المضــي قدمــًا فــي تنفيــذ  فــي البرنامــج، وعليــه فقــد ت
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 الوطنيــة المســاهمة فــي خلــق 

وتنميــة مســتدامة. بيئــة صناعيــة 

وحيــث يصبــو البرنامــج إلــى تحويــل المملكــة إلــى قــوة 
صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية دوليــة، فــي عــدد مــن 
تقنيــات  تطبيــق  علــى  التركيــز  )مــع  الواعــدة  المجــاالت 
علــى  التركيــز  خــال  مــن  للصناعــة(،  الرابــع  الجيــل 
تطويــر البنيــة التحتيــة، والتوســع فــي تطبيــق إجــراءات 

البحــث واالبتــكار والتدريــب،  الرقمنــة، وتعزيــز عمليــات 
ورفــع كفــاءة الكــوادر المتاحــة، فقــد أدركــت فيبكــو أن 
مخرجــات هــذا البرنامــج ســيكون لهــا انعكاســات إيجابيــة 
وتتمثــل  الصناعيــة  التكاليــف  مــن  تحــد  مســتقبلية 
بشــكل رئيســي فــي خفــض تكاليــف الطاقــة والحــد مــن 
أعــداد العمالــة المرتفعــة وتحســين مســتويات جــودة 
المنتجــات واكتشــاف األخطــاء ومعالجتهــا، حيــث تعــد 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه فيبكــو حاليــًا أعــداد العمالــة 
المرتفعــة التــي تزيــد عــن 1000 عامــل بحســب طبيعــة 
رواتــب  الشــركة  يحمــل  ممــا  النســيجية،  الصناعــات 
باإلضافــة  ريــال،  مليــون   38 بـــ  تقــدر  تقريبيــة  ســنوية 
إلــى تكلفــة الطاقــة الكهربائيــة البالغــة 7 ماييــن ريــال 

تقريبــًا. ســنويًا 

المصاحبــة  االقتصاديــة  التأثيــرات  مــن  وبالرغــم 
لفايــروس كورونــا المســتجد، والقيــود المتعلقــة بحريــة 
فريــق  واجهــت  التــي  والصعوبــات  والتنقــل،  الســفر 
الصناعــة  طبيعــة  علــى  بدقــة  الوقــوف  فــي  العمــل 
وتحليــل  تحدياتهــا  بكافــة  اإلنتاجيــة  العمليــة  وإدراج 
جهــودًا  فيبكــو  بذلــت  فقــد  والضعــف،  القــوة  جوانــب 
عقــد  وتــم  التقنــي  الشــريك  مســؤولي  مــع  اســتثنائية 
مــن  النهائيــة  للمرحلــة  وصــواًل  ممتــدة  عمــل  ورش 
2020م. العــام  أواخــر  مخرجاتــه  وتســليم  المشــروع 

وتعكــف فيبكــو حاليــًا علــى دراســة المبــادرات وخطــط 
البرنامــج  هــذا  عــن  الناتجــة  المقترحــة  التطويــر 
واســتقطاب عــروض أســعار ودراســة كافــة المبــادرات 
والماليــة  والتشــغيلية  الفنيــة  الجوانــب  جميــع  مــن 
وبيــان انعــكاس ذلــك علــى التكلفــة اإلنتاجيــة واأليــدي 

النهائــي. المنتــج  وجــودة  العاملــة 

يشــار إلــى أن فيبكــو وإيمانــا منهــا ببرامــج الرؤيــة وخطط 
التحــول الصناعــي، فإنهــا تعمــل مــع عــده جهات رســمية 
لاســتفادة مــن عــدد مــن البرامــج األخــرى الهادفــة إلــى 
وخصوصــًا  المحلــي  المحتــوى  ودعــم  الصناعــة  تطويــر 
الحكوميــة  والمشــتريات  المحلــي  المحتــوى  هيئــه  مــع 
ووزارة التجــارة واالســتثمار وصنــدوق التنميــة الصناعيــة 
لهــا  المبــادرات  تلــك  الفائــدة مــن  الســعودي لتحقيــق 
تلــك  ومحــددات  شــروط  وفــق  التابعــة  لشــركتها  أو 
التــي  والمبــادرات  البرامــج  تلــك  ســيما  وال  البرامــج، 
الناجمــة  االقتصاديــة  اآلثــار  لتخفيــف  الدولــة  أطلقتهــا 

عــن فايــروس كورونــا المســتجد.
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رابعًا: قسم الصيانة
والفنييــن  المهندســين  مــن  القســم فريــق  هــذا  يضــم 
الفنــي  الدعــم  بتقديــم  يقومــون  الذيــن  المتخصصيــن 
لضمــان  اإلنتــاج  وخطــوط  للماكينــات  الــازم  والتقنــي 
المنتجــات  تصنيــع  يضمــن  بمــا  العمــل  اســتمرارية 
المطلوبــة وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد لهــا، ويتبنــى 
القســم سياســة جديــدة تســتهدف تقليــل اســتهاك 
قطــع الغيــار والعمــل علــى التطويــر والتعديــات التــي 
اإلجــراءات  مــع  تماشــيًا  الطاقــة  اســتهاك  مــن  تحــد 

الطاقــة. تكاليــف  لخفــض  فيبكــو  بهــا  قامــت  التــي 

وخــال العــام 2020م كان هنــاك انخفاض في اســتهاك 
قطــع الغيــار مقارنــة بالعــام 2019م، ناتجــة عــن إعــادة 
هندســة بعــض الماكينــات الســترجاع حالتهــا األصليــة 
وصــوال لمعدالتهــا اإلنتاجيــة القصــوى، باإلضافــة إلــى 
تحديــث عــدد مــن خطــوط اإلنتــاج بإجــراء إحــال وتجديــد 
ينعكــس  وبمــا  إنتاجيتهــا،  لتحســين  المكائــن  لبعــض 
إضافــة  العمالــة،  ونســبة  الطاقــة  تكاليــف  علــى  أيضــًا 
بعــض اإلصاحــات  إدخــال  فــي  المبذولــة  الجهــود  إلــى 
علــى قطــع الغيــار بــداًل مــن شــراءها مــن الخــارج، ممــا 

نتــج عنــه قيمــة توفيــر ملموســة.

طبيعــة  علــى  بالتعديــل  الصيانــة  قســم  قــام  كذلــك 
ووضــع  وكهربائيــًا،  ميكانيكيــًا  المكائــن  بعــض  عمــل 
يوميــة،  بصفــة  االســتهاك  معــدالت  الحتســاب  آليــة 
المعــدالت  ذات  للمكائــن  االســتهاك  ومراقبــة 
يؤثــر  ال  بمــا  لهــا  الازمــة  الحلــول  ووضــع  المرتفعــة 
علــى ســرعة أو قــدرة المكائــن وجــودة المنتجــات، مــع 
ومكثفــات  كهربائيــة  اســتحداث قطــع  فــي  االســتمرار 
لضبــط اســتهاك الطاقــة الكهربائيــة للمكائــن، وهــذا 
مــا ألقــى بظالــه علــى خفــض تكاليــف اســتخدام الطاقــة 
فــي  أبعــد  مــدى  إلــى  فيبكــو  تنظــر  كمــا  الكهربائيــة، 
تحقيــق النظريــة العلميــة فــي توفيــر الطاقــة الكهربائيــة 

بديلــة. طاقــة  مصــادر  بإدخــال  المســتهلكة 

ثالثًا: قسم مراقبة الجودة
ال يقــل أهميــة عــن قســم اإلنتــاج، وذلــك لضمــان جــودة 

منتجاتنــا لكــي تتوافــق مــع رضــا العمــاء.

وألننــا فــي فيبكــو حاصلــون علــي الشــهادة المعتمــدة 
بنظــام  والمتعلقــة   22000:2005  &  9001:2015 األيــزو 
إدارة الجــودة و نظــام ســامة الغــذاء، فنحــن لدينــا مــن 
األجهــزة المخبريــة مــا يكفــي لتأكيــد الجــودة مــن خــال 
فريــق عمــل ذو كفــاءة واحترافيــة عاليــة، حيــث يقومــون 
فــي  المســتخدمة  الخــام  المــواد  جــودة  مــن  بالتحقــق 
ومراجعــة  اإلنتــاج  مراحــل  جميــع  ومراجعــة  التصنيــع 
المواصفــات الفنيــة وقــدرة التحمــل لألكيــاس المنتجــة 
طبقــا للمعاييــر الدوليــة فــي هــذا المجــال، مــع الوضــع 
محكــم  بشــكل  تتــم  االختيــار  عمليــة  أن  االعتبــار  فــي 
ــي  ــة الخــروج بالمنتــج النهائ ــد الدقــة وصــواًل لمرحل لتأكي
وتطابقهــا مــع المواصفــات العالميــة، لــذا نؤكــد علــى 
أن جميــع منتجاتنــا تــم أختبارهــا فــي معاملنــا ومدعومــه 
   LABORDATA معمــل  مثــل  دوليــة  معامــل  خــال  مــن 

بألمانيــا.

وخــال العــام 2020 تــم اســتقبال عــدد محــدود جــدًا مــن 
شــكاوى العمــاء، وقــد تــم وضــع حلــول عمليــة للتعامــل 
فيبكــو  وتحــرص  مســتقبًا،  حدوثهــا  وتافــي  معهــا 
دائمــًا علــى االســتماع بعنايــة لماحظــات العمــاء ويتــم 
إجــراء إعــادة الفحــص والتدقيــق وفقــًا لذلــك ومــن ثــم 

يتــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة الازمــة.

طلبــات  حجــم  مــع  العمــاء  شــكاوى  حجــم  وبمقارنــة 
العمــاء يتبيــن انخفــاض نســبة شــكاوى العمــاء علــى 
المنتجــات بمــا يعكــس جهــود إدارة فيبكــو والعامليــن 
التشــغيل  إدارة  علــى  المدخلــة  والتعديــات  عليهــا 
مؤشــر  لتحســين  بالجــودة  واالهتمــام  والعمليــات 
الزيــارات  خــال  مــن  العمــاء  رضــا  مســتوى  قيــاس 
الدوريــة والتواصــل مــع العمــاء وتعبئــة االســتبيانات 

الغــرض. لهــذا  المخصصــة 
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 االســتمرار فــي رفــع كفــاءة اإلنتــاج وخفــض تكاليــف العمليــة اإلنتاجيــة ويتــم ذلــك 
بالعمــل علــى محوريــن رئيســيين همــا العمــل علــى تقليــل األيــدي العاملــة البحــث 
اختــزال  الحاليــة بهــدف  المكائــن  بإجــراء تعديــات علــى  القيــام  أو  عــن ماكينــات 

مراحــل اإلنتــاج اليدويــة.

بالتعــاون مــع  الجــاري تطويــره    ERP System المــوارد إدارة   تفعيــل تطبيــق نظــام 
قســم تكنولوجيــا المعلومــات فــي فيبكــو بهــدف الوصــول إلــى ســلوك إنتاجــي متميــز 
الباركــود ونظــام إدارة عاقــات  آليــة احتســاب التكلفــة اإلنتاجيــة وإدخــال  مــن حيــث 
العمــاء CRM الســتحداث منتجــات لغــزو األســواق محليــًا وإقليميــا بمنتجــات وليــدة 
يمكــن تصنيعهــا دون ضــخ اســتثمارات فــي شــراء ماكينــات أو خطــوط إنتــاج جديــدة.

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

كافــة مرافــق وصــاالت اإلنتــاج 

تزويــد العمــاء بمنتجــات ذات مواصفــات فنيــة تفــوق توقعاتهــم وتجعــل مــن 
فيبكــو شــريك نجــاح مــع عمائهــا االســتراتيجيين.

التوســع فــي منتــج حشــو الكابــات، وذلــك بإضافــة خطــوط إنتــاج جديــدة ترفــع الطاقــة 
اإلنتاجيــة والتعديــل علــي الخصائــص الفنيــة للماكينــات القائمــة بهــدف االســتفادة 

الكاملــة مــن طاقــات الماكينــات وتخفيــض تكاليــف الشــراء لماكينــات جديــدة.

التواصــل مــع شــركات أجهــزة robot  للعمــل علــى تحويــل األعمــال المســتنزفة 
وســرعة  التكاليــف  خفــض  بهــدف  آليــة  أعمــال  إلــي  العاملــة  لأليــدي  أو  للوقــت 

اإلنجــاز.

العمــل علــي تنفيــذ خطــط التحــول الرقمــي مــن خــال االســتفادة مــن الكــوادر الفنيــة 
وبإشــراف الشــريك التقنــي المختــص.

العمــل علــي خفــض معــدالت الهالــك بنســب مقبولــة وبأقــل مــا يمكــن بالنســبة لهــذا 
المجــال.

تفعيــل سياســة التطويــر واإلبــداع وتبنــي نظــام مكافــآت مــرن مرتبــط بــاألداء واألفــكار 
الصناعيــة الخاقــة.

االســتمرار فــي تقديــم برامــج التدريــب لكافــة أفــراد المنظومــة اإلنتاجيــة بهــدف رفــع 
التوعيــة والمشــاركة فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وتنويــع برامــج التدريــب لتمتــد إلــى األمــن 

والســامة البيئيــة والصحــة والمهنيــة.

الصنــع  مكتملــة  أو  مصنعــة  النصــف  المنتجــات  مــن  المخــزون  وخفــض  مراجعــة 
وغيرهــا.  الغيــار  قطــع  مخــزون  ومراجعــة  تدقيــق  وكذلــك 

خطة تطوير إدارة التشغيل والعمليات المقترحة للعام 2021م
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تأثــر  إلــى  باإلضافــة  لهــا،  المصاحبــة  والفاعليــات 
ساســل اإلمــداد والتوريــد والتصديــر بســبب اإلجــراءات 
االحترازيــة المتخــذة إقليميــًا وعالميــًا، ذلــك األمــر الــذي 
ألقــى بظالــه علــى انخفــاض صــادرات الشــركة مــن 38% 
خــال عــام 2019 لتصــل إلــى %33 خــال العــام 2020م، 
إذا مــا قورنــت الصــادرات بمبيعــات الشــركة اإلجماليــة، 
تنفيــذ  علــى  المتواصــل  العمــل  مــن  بالرغــم  وذلــك 
صادراتهــا   نســبة  بزيــادة  االســتراتيجية   فيبكــو  خطــة 
بشــكل مطــرد خــال األعــوام القليلــة المقبلــة تماشــيًا 
الدعــم  برامــج  مــن  الحكومــي واالســتفادة  التوجــه  مــع 

الغــرض.     المخصصــة لهــذا 

غيــر  يــزاالن  ال  ومدتهــا  اآلثــار  هــذه  نطــاق  أن  وبمــا 
المســتقبلية  التطــورات  علــى  ويعتمــدان  مؤكديــن 
الراهــن،  الوقــت  فــى  بدقــة  بهــا  التنبــؤ  يمكــن  ال  التــى 
فــى  الوضــع  مراقبــة  فــى  تســتمر  ســوف  فيبكــو  فــإن 
تتعامــل  التــى  الجغرافيــة  المناطــق  وجميــع  المملكــة 
معهــا بغــرض مراجعــة وتقســيم المخاطــر المحتملــة، 
بالشــكل الــذي يضمــن التــوازن بيــن مســتوى المخاطــر 

واالنتشــار. التوســع  وخطــط 

وفيمــا يتعلــق بقاعــدة العمــاء، فقــد واصلــت شــركة 
التــي  عمائهــا،  ثقــة  كســب  2020م  عــام  خــال  فيبكــو 
تربطهــم بهــا عاقــات اســتراتيجية ألكثــر مــن عشــرين 
عامــًا، وعــادة مــا تكــون تلــك العاقــات مــع هــذه جهــات 
المناقصــات  خــال  مــن  حكوميــة  وشــبه  حكوميــة 
فيهــا  التعاقــدات  فتــرة  تمتــد  التــي  والمنافســات 
الدخــول  فــي  فيبكــو  نجحــت  وقــد  طويلــة،  لفتــرات 

بعاقــات تعاقديــة مــع شــركات محليــة كبيــرة كشــركات 
المطاحــن والقمــح حــول مناطــق المملكــة، كمــا نجحــت 
مــع  تعاقديــة  بعاقــات  الدخــول  فــي  أيضــا  الشــركة 
عمــاء فــي القــارة األفريقيــة رغــم صعوبــة المنافســة 
مــع  االتفاقــات  إعــادة  عــن  المناطــق، فضــًا  تلــك  فــي 
عــدد مــن العمــاء المنقطعيــن ألســباب متباينــة خــال 
الســنوات الماضيــة، وقــد أتمــت الشــركة بالفعــل إعــادة 

منهــم. عــدد  مــع  واالتفاقــات  التفــاوض 

فايــروس  تأثيــرات  مــن  وبالرغــم   ،2020 العــام  وخــال 
كورونــا المســتجد إال أن فيبكــو عمــدت إلــى االســتثمار 
فــي بنيتهــا التقنيــة واالســتفادة مــن مواقــع التواصــل 
بشــكل  اإللكترونيــة  التجــارة  وتفعيــل  االجتماعــي 
مــن  بمزيــد  اإللكترونــي  خــال دعــم موقعهــا  مــن  أكبــر 
عبــر  والطلــب  االستفســار  وإمكانيــة  المعلومــات 
اإلنترنــت مــع توســيع للحمــات التســويقية اإللكترونيــة 
فــي  متخصصــة  عالميــة  شــركات  خــال  مــن  للشــركة 
ــة  ــة، وأطلقــت كذلــك مقاطــع ترويجي التجــارة اإللكتروني
توســيع  يضمــن  بمــا  ومنتجاتهــا  بالشــركة  للتعريــف 

التواصــل. مواقــع  علــى  حضورهــا 

فيبكــو  تبنــت  فقــد  العمــل  بفريــق  يتعلــق  وفيمــا 
مبيعــات  بممثلــي  باالســتعانة  جديــدة  اســتراتيجية 
فــي  متراكمــة  خبــرات  ولديهــم  عمــاء  قاعــدة  لديهــم 
نفــس الصناعــة فــي عــدد مــن دول العالــم للمســاهمة 
قاعــدة  وتوســيع  الجغرافــي  واالنتشــار  التنــوع  فــي 
العمــاء فــي مناطــق لــم يســبق لفيبكــو الوصــول إليهــا.

2 - إدارة المبيعات والتسويق

التســويق  عمليــات  بمزاولــة  فيبكــو  شــركة  تقــوم 
وتوزيــع منتجاتهــا مــن خــال فريــق عمــل مؤهــل و ذو 
وذلــك  متعــددة  جنســيات  يضــم  عاليــة  وكفــاءة  خبــرة 
لخدمــة  جميــع أطيــاف عمــاء فيبكــو حــول العالــم، إذ 
تضــم قاعــدة عمائنــا شــركات محليــة وإقليميــة ودوليــة 
لخمــس قــارات مختلفــة حــول العالــم تحقيقــًا ألحــد أهــم 
اســتراتيجيات فيبكــو  فــي التمــدد واالنتشــار، معتمديــن 
فــي ذلــك علــى جــودة منتجاتنــا وكفــاءة فريــق التســويق 

لدينــا.

ويرتكــز النشــاط األساســي إلدارة المبيعــات والتســويق 
علــى تســويق وبيــع وتوزيــع منتجــات فيبكــو الرئيســية 
وخــال  أنواعهــا،  اختــاف  علــى  وغيرهــا  األكيــاس  مــن 
عــام 2020م قامــت الشــركة مــن خــال فــرق المبيعــات 
والدولــي  المحلــي  الســوق  فــي  بالتوســع  والتســويق 
الزيــارات  علــى  والعمــل  التنســيق  خــال  مــن  وذلــك 
مــا  بخدمــة  العمــاء ســواء  مــع  المســتمر  والتواصــل 
قبــل وخــال ومــا بعــد البيــع وذلــك لكســب والء عمائهــا 
واإلبقــاء علــى حصتهــا الســوقية فــي األســواق المحليــة 

ومرضيــة. مســتديمة  بصــورة  والدوليــة 

وبالرغــم مــن تداعيــات فايــروس كورونــا المســتجد، فقــد 
واصلــت فيبكــو تنفيــذ خططهــا فــي التوســع واالنتشــار، 
األكيــاس  مبيعــات  علــى  كبيــر  بشــكل  ركــزت  حيــث 

العماقــة واألكيــاس الصغيــرة وأكيــاس األســمنت، مــع 
بــذل جهــود لبيــع وتســويق مزيــد مــن المنتجــات األخــرى، 
بشــكل  يدويــة  عمالــة  إلــى  تحتــاج  ال  التــي  تلــك  خاصــة 
مكائــن  علــى  رئيســي  بشــكل  تصنيعهــا  ويعتمــد  كبيــر 
الطلــب  زيــادة  اســتغال  إلــى  باإلضافــة  أوتوماتيكيــة، 
فــي الســوق المحلــي نتيجــة لتداعيــات فايــروس كورونــا ،  
باإلضافــة إلــى العمــل الدائــم علــى تكثيــف زيــارات هــؤالء 
العمــاء بشــكل مســتمر لكســب ثقتهــم وكذلــك ترتيــب 
زيــارات مــع عمــاء محتمليــن لبنــاء عاقــات اســتراتيجية 
دائمــة، وإن كان قــد تأثــر الجــدول الزمنــي لتلــك الزيــارات 
خــال  التنقــل  الســفر وحريــة  علــى  القيــود  جــراء  ســلبًا 

العــام 2020.

المحليــة  الســوق  فــي  المنافســة  لشــدة  ونظــرًا 
فيبكــو  فــإن  المنتجــات  هــذه  مثــل  علــى  والعالميــة 
علــى  للحصــول  العمــاء  كبــار  اســتهداف  إلــى  تتطلــع 
حصــة ســوقية أكبــر، اســتنادًا إلــى رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة 
والجهــود التــي يقــوم بهــا فريــق البحــث والتطويــر فــي 
شــركة فيبكــو وذلــك لتحســين نوعيــة المنتجــات للتميــز 

الفنيــة. المواصفــات  فــي  المنافســين  عــن 

وحيــث تعــد المشــاركات والترتيبــات وااللتقــاء بالعمــاء 
المحتمليــن فــي المعــارض المحليــة والدوليــة أحــد أهــم 
ــز التــي يعتمــد عليهــا فريــق المبيعــات والتســويق  الركائ
لتوســيع قاعــدة العمــاء وجذب عماء جــدد من مختلف 
دول العالــم مــن خــال الحضــور المميــز والفعــال فــي 
معظــم األحــداث والفعاليــات العالميــة التــي تقــام فــي 
ــة وفــق التنــوع  ــا والتــي يتــم اختيارهــا بعناي مجــال أعمالن
المعــارض  تلــك  مــن  عــدد  إللغــاء  ونظــرًا  الجغرافــي، 
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2020 فبــك خــال 
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فكرة 
المشروع

مــن  والصناعيــة  التقنيــة  الخصائــص  ذات  المنســوجات  صناعــة 
 )pvc( خيــوط عاليــة الكثافــة والمغلفــة بمــادة البولــي فينيــل كلورايــد

)CTF( أو الســيليكون أو التافلــون، والمســماة اختصــارًا

المزايا التنافسية

2

4

6

8

1

3

5

7

خطوط إنتاج هي األحدث في 
مجالها وآخر ما توصلت إليه 

التقنية األوربية.

خطوط اإلنتاج مصممة 
لتصنيع منتجات متعددة 

التطبيقات.

المصنع األول من نوعه في 
الشرق األوسط من حيث 

تقنية اإلنتاج والخامس من 
نوعه عالميًا من حيث الطاقة 

اإلنتاجية وتنوع المنتجات.

فريق عمل محترف متعدد 
المهارات والخبرات ومن 

مختلف دول العالم في هذا 
المجال.

نستثمر في البحث والتطوير 
لتصنيع منتجات ذات قيمة 
مضافة وحلول غير تقليدية.

اإلستفادة من المبادرات 
و البرامج التي تطلقها 
الدولة لدعم المحتوى 

المحلي وتوطين المشتريات 
الحكومية.

توطين صناعة المنسوجات 
التقنية محليا لتلبية احتياجات 

الطلب المحلي من القطاعات 
الحكومية والخاصة وإحالها 
محل المنتجات المستوردة.

المصنع الوحيد بالعالم الذي 
يقوم بتغليف األنسجة بمواد 
PVC& PTFE تحت سقف واحد

أهداف فيبكو من المشروع

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

الرسالة
 تلبية إحتياجات عمالئنا بأعلى جودة 
وأفضل سعر وبناء عالقة ثقة طويلة 
األمد على مستوي العالم من قلب 

المملكة العربية السعودية.

القيم
األمانة

االحترام
الثقة

المبادرة
التميز

التعاون

انطاقة لتنويع االستثمارات، . 1
وتقليل المخاطر.

مزيد من االنخراط في مجاالت . 2
الصناعات التحويلية النوعية، 

باالستفادة من خبراتها 
التراكمية الممتدة لما يتجاوز 

30 عامًا في صناعة النسيج.
تحقيق النمو المستدام . 3

وتوطين الصناعة تماشيا مع 
أهداف رؤية السعودية 2030.

رفع عوائد االستثمار . 4

للمساهمين وخلق قيمة 
مضافة لكل األطراف ذات 

العاقة.
تغطية احتياجات السوق . 5

اإلقليمي، وفتح آفاق تصديرية 
واسعة للتغلغل لألسواق 

العالمية.
استهداف تصدير ما ال يقل عن . 	

%0	 من المنتجات تماشيًا مع 
خطط المملكة في رفع نسبة 

الصادرات غير النفطية.
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رحلة فبك 

توقيــع اتفاقية التأســيس 
باســتثمار تقــدر قيمتــه بـ 122 
مليــون ريال وبنســبة ملكية 

لفيبكــو تقــدر ب 80%.

 االنتهــاء مــن توريد وتركيب 
خطوط اإلنتاج الرئيســية 

للمشــروع وإطاق التشــغيل 
التجريبــي لخطــوط اإلنتاج.

حصول الشــركة على شــهادة اعتماد 
لمنتجاتهــا مــن األقمشــة الصناعية 

المقاومــة للحريــق بأنواعهــا المختلفة 
من مشــروع إســكان الحجاج بمشــعر 

منى بمكــة المكرمة.

 إنهــاء التعاقــدات مع 
المقاوليــن الرئيســين لتنفيذ 
األعمــال اإلنشــائية والتقنية 

 إنجــاز %95 مــن أعمال 
المشــروع واســتمرار عمليات 
اإلنتــاج التجريبي ورفع نســب 

التشــغيل بشــكل تدريجي.

 حصــول الشــركة على اعتماد 
أرامكــو كمصنع لألقمشــة 

التقنية.

توقيــع اتفاقيــة تمويــل مع بنك 
الرياض

 توقيــع اتفاقيــة تمويــل بين شــركة فبك 
للصناعــة وصنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي لتمويل مشــروعها بقيمة 
35,300,000 ريال ســعودي مع جدولة 

ســداد التمويل على 7 ســنوات

توقيــع اتفاقيــة الســتحواذ فيبكو 
علــى كامل حصــص األقلية في 

فبــك وتملك المشــروع بالكامل 
.100% بنسة 

رفــع رأس المــال من 10 آالف 
ريــال إلــى 18 مليون ريال.

 إطــاق التشــغيل التجاري 
بشــكل تدريجي وفقًا 
لمتطلبات التشــغيل 
ومســتويات الجودة 

المنشودة.

31 يناير 

28 يونيو

15 ديسمبر

17 أكتوبر

13 ديسمبر

23 مارس

07 مايو 

05 ديسمبر

2 مارس

27 فبراير

01 ابريل

2017

2018

2019

2017

2018

2020

2017

2018

2020

2018

2019
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مراحل العملية اإلنتاجية

 ترتيب الخيوط

عملية الطالء

عملية  الحياكة
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الفحص
 الجودة

التخزين
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أبرز انجازات الشركة 
خال العام 2020

تعييــن مديــر عام للشــركة وإعــادة هيكلة بعض 
الوظائــف وتنظيــم المهــام ودمج اإلدارات 
وإعــادة تقييــم فريق العمــل واإلبقاء على 

الكفــاءات الجيدة فقط.

تقييــم بعــض الوظائف ومراجعــة المنافع 
والمزايــا الماليــة المرتبطــة بها وربطها 

بأهــداف متغيرة.

اســتحداث نظــام عموالت مــرن لمكافأة 
موظفــي المبيعــات مرتبــط باألداء بما 

يــوازن بيــن تحفيــز فريق العمــل وتحقيق 
المســتهدفات البيعية.

توســيع قاعــدة العمــاء مقارنة بالعام 
2019م.

اســتحداث ذراع تجــاري لمبيعــات التجزئة 
وصغــار الموزعين.

تعييــن ممثلــي مبيعــات في مناطــق مختلفة 
مــن العالــم، علــى ســبيل المثال ال الحصر 

)ألمانيــا- البرازيــل – نيجيريــا- الواليات 
المتحــدة األمريكيــة( وغيرها.

بنــاء العامات التجارية وتســجيلها لشــركة 
فبــك للصناعــة وأذرعهــا التجارية لدعم 

خطط التوســع و االنتشــار

اســتمرار العمليــات التشــغيلية بتناغــم وقت 
ذروة كورونا.

تنفيــذ خطــة التخلــص من المخــزون المصنع 
فــي بدايــات التشــغيل التجريبي ذات 

مســتويات الجودة األقل 

االنتهاء من مشــروع إدارة الموارد لشــركة 
.)ERP System( فبــك للصناعــة

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9
تسجيل العالمات التجارية لمنتجات حصرية خاصة بالشركة وهي بنما & دانة

رفع الطاقة اإلنتاجية وتحسين مستويات الجودة كما يظهر في الرسم البياني التالي:
رفع الطاقة اإلنتاجية

تطور مستويات الجودة

2020

2020

2019

2019
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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 

أبرز الجهات التي اعتمدت 
منتجات الشركة رسميًا
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أقمشة وصفائح المواد الدعائية
Signage, Billboard & Sign Board Technical Fabric

سلسلة المنتجات وتطبيقاتها
األقمشة التقنية لألشرعة وأغطية وستائر جانبية 

للناقالت المطبوعة وغير المطبوعة الثابتة والمتنقلة
Tarpaulin & Truck Covers
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األقمشة التقنية للعوازل
PVC

أقمشة )PTFE( متعددة االستخدامات
PTFE Fabric

األقمشة التقنية لألسقف الهندسية للمباني كاألسواق 
والمباني التجارية والمكاتب ومجمعات الترفيه

Architectural Tensile Technical Fabric 
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 بالك أوت
Blockout

األقمشة التقنية المستخدمة في طبقات التربة الزراعية 
Agricultural Technical Fabric

خزانات الماء القابلة للطي
Foldable Water Tanks

خيام  الحج
Hajj tents

األقمشة التقنية للمظالت والسواتر التي تخدم كافة األغراض
Sun shades Technical Fabric
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األقمشة التقنية لالستخدامات العسكرية
Technical Fabric for Military Applications

واجهات المباني
Facade

خيام الفعاليات الترفيهية
Event Tents
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صور بعض المشاريع 
المنفذة سابقَاَ

سوق التمر )المدينة المنورة(

المستشفي الميداني للتعامل مع حاالت كورونا )سيراليون - افريقيا(

ستاربكس كوفي )لندن(

محطة قطار مدينة ا)إلحساء(

جسر الملك فهد )الجسر الحدودي السعودية-البحرين(
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فبــك  لشــركة  التجــاري  التشــغيل  النطــاق  نظــرًا 
للصناعــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام المالــي 2019م، 
وقــد جــرى ذلــك بشــكل تدريجــي وفقــًا لمتطلبــات اإلنتــاج 
الســوقية  والحصــة  المرجــوة،  الجــودة  ومســتويات 
ومســتويات الطلــب علــى المنتجــات، فقــد كانــت ســنة 
التشــغيلية الفعليــة األولــى لشــركة  2020 هــي الســنة 
الوصــول  لهــا  المقــرر  مــن  كان  والتــي  للصناعــة،  فبــك 
أعقــاب  فــي  خاصــة  البيعيــة  المســتهدفات  لتحقيــق 
األســواق  فــي  والتغلغــل  التجاريــة  العامــة  انتشــار 
الوصــول  إلــى  إضافــة  والدوليــة  واإلقليميــة  المحليــة 
لمســتويات انتاجيــة مناســبة وبلــوغ مســتويات الجــودة 
ألقصــى مســتوياتها، ولكــن فــي ظــل متغيــرات الوضــع 
الوبائــي العالمــي وانتشــار فايــروس كورونــا المســتجد 
فــي جميــع دول العالــم – علــى األرجــح- نســتعرض فيمــا 
التــي ألقــت بظالهــا علــى أعمــال  أبــرز المنحنيــات  يلــي 

للصناعــة: فبــك  شــركة 

1 - تأخيــر وصــول بعــض المــواد الخــام الــواردة مــن خــارج 
المملكــة العربيــة الســعودية لمــدة خمســة عشــر يومــًا 

خــال شــهر يونيــو مــن العــام 2020.

 

التــي  االحترازيــة  واإلجــراءات  المفروضــة  القيــود   -  2
فرضتهــا حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية أدت إلــى 

تقــارب عشــرون يومــًا. توقــف اإلنتــاج لمــدة 

بســبب  التصديــر  توريــد طلبــات  علــى  القــدرة  عــدم   -  3
عــدم  إلــى  أدى  والــذي  الجائحــة،  نتيجــة  العــام  اإلقفــال 
وتّكــدس  المســتهدفة  لمســتوياتها  المبيعــات  بلــوغ 

المخــازن. فــي  النهائــي  المنتــج 

المحلــي  الصعيــد  علــى  الشــحن  تكاليــف  ارتفــاع   -  4
التشــغيلية  التكاليــف  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  والدولــي، 
المتعلقــة بساســل اإلمــداد علــى صعيــدي المشــتريات 

والمبيعــات.

المســتهدفة  الحكوميــة  المشــاريع  جميــع  توّقــف   -  5
الحصــر،  ال  المثــال  علــى ســبيل  ومنهــا  العــام،  لنفــس 
المشــاريع المتعلقــة بالمشــاعر المقدســة لمحدوديــة 
منتجــات  وأن  خاصــة  العــام،  هــذا  خــال  الحــج  موســم 
فبــك تــم اعتمادهــا كمنتــج مطابــق للمواصفــات لتلــك 
لــوزارة  تابعــة  أخــرى  إلــى مشــاريع  إضافــة  المشــاريع، 
لتطويــر  العليــا  والهيئــة  الوطنــي  والحــرس  الداخليــة 

الريــاض. مدينــة 

ــا المســتجد إال أن شــركة فبــك للصناعــة  بالرغــم مــن اســتمرار التداعيــات والتأثيــرات المصاحبــة لفايــروس كورون
لديهــا خطــط وأفــكار طموحــة مــن شــأنها االرتقــاء بوضــع الشــركة وتحســين عملياتهــا التصنيعيــة وتوســيع 

قاعــدة عمائهــا وتعزيــز حضورهــا اإلقليمــي والدولــي، وتتمثــل أبــرز مامــح تلــك الخطــة فيمــا يلــي: 

التوســع فــي فتــح الفــروع محليــًا وإقليميــا، وتعزيــز حضــور الشــركة فــي فرعهــا الكائــن بدبــي باإلمــارات 1
العربيــة المتحــدة، وبنــاء فريــق لتســويق المنتجــات فــي اإلمــارات.

التوســع فــي البيــع بالتجزئــة وفتــح فــروع فــي مختلــف مناطــق المملكــة لبيــع منتجــات الشــركة ذات 3
مســتويات الجــودة المتباينــة وفقــا الحتياجــات الســوق.

4
الدخــول فــي عاقــات تعاقديــة مــع مــوردي المــواد الخــام للحصــول علــى مزايــا تفضيليــة وأســعار 
تنافســية ومنــح الشــركة عائــد ســنوي علــى حجــم مشــترياتها الســنوية وبمــا يكفــل ضمــان اإلمــداد 
ويخفــف مــن مخاطــر عــدم الحصــول علــى المــواد الازمــة للتصنيــع فــي الوقــت الــازم خاصــة فــي ظــل 

أوضــاع اســتمرار تأثيــرات فايــروس كورونــا المســتجد فــي عــدد مــن دول العالــم.

االســتمرار فــي تعييــن ممثلــي مبيعــات فــي الــدول المســتهدفة وفقــًا للدراســات الســوقية وبنظــام 
عمــوالت مــرن مرتبــط بمســتهدفات البيــع. 2

مــع 7 تعاقديــة  عاقــات  فــي  الدخــول 
8موزعيــن معتمديــن فــي عــدد مــن الــدول.

رفــع الطاقــة اإلنتاجيــة بمــا ال يقــل عــن 
خــال  المحققــة  بالنســب  مقارنــة   20%

.2020 عــام 

10 اإلنتــاج 9 وخطــوط  المكائــن  جميــع  ربــط 
بنظــام إدارة المــوارد واســتصدار التقاريــر 

الازمــة التخــاذ القــرارات المناســبة.

لمخــازن  أوتوماتيكيــة  حلــول  وضــع 
الشــحن  عمليــة  لتســهيل  الشــركة 

والتوزيــع. والنقــل 

التجهيــز لعقــد ورش عمــل مشــتركة مــع هيئــة المهندســين والمقاوليــن والغــرف التجاريــة للتعريــف 6
بالمنتجــات واعتمادهــا بهــدف الدخــول فــي عاقــات اســتراتيجية ممتــدة.

الدعائيــة 5 المــواد  وتطويــر  اإللكترونــي  الشــركة  موقــع  مــن  المحدثــة  النســخة  وإطــاق  تحديــث 
والترويجيــة الخاصــة بتســويق منتجــات الشــركة، وتحســين معــدل ظهــور الشــركة علــى محــركات 

التواصــل وشــبكات  العالميــة  البحــث 

انعكاسات فايروس كورونا المستجد 
على أعمال فبك خال 2020

خطط ومبادرات التطوير المستهدف 
تنفيذها خال العام 2021
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أواًل: مبيعات الشركة
بلغــت مبيعــات فيبكــو الصافيــة 181,5 مليــون ريــال فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م مقارنــة 

بمبلــغ 4.1	1 مليــون ريــال لعــام 2019م، وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت  11%

ويوضــح الجــدول التالــي صافــي المبيعــات مقابــل تكلفــة المبيعــات خــال الخمــس أعــوام 
الماضيــة:

20162017201820192020

4,1181,5	3.51	1	.153 5	1 صافــي المبيعات

152,2	,141	.4134.	12 134.5 تكلفــة المبيعات                    

29,3	,27.12920 29.8 إجمالــي الدخل

3-20,3-5,9-5.2 11.2صافي الربح

ثانيًا: أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة 

Jumbo Bags  1. األكياس العماقة
بلغــت مبيعــات األكيــاس العماقــة خــال عــام 2020م مبلــغ 42.9 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 48.9 مليــون ريــال 
لعــام 2019م بانخفــاض قــدره 12.3 %، وذلــك بســبب انخفــاض طلبــات العمــاء خــال العــام 2020م مقارنــة بالعــام 

الماضــي إثــر جائحــة كورونــا، وتمثــل األكيــاس العماقــة تقريبــًا 24 % مــن إجمالــى المبيعــات.

 Small & Valve  Bags  2. األكياس الصغيرة وأكياس االسمنت
بلغــت مبيعــات فيبكــو مــن األكيــاس الصغيــرة وأكيــاس االســمنت مبلــغ 71.3 مليــون ريــال لعــام 2020م مقارنــة 
بمبلــغ 80.3 مليــون ريــال لعــام 2019م بانخفــاض قــدره 11.2 %، وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب علــى منتجــات 
ــا 39 %  ــرة وأكيــاس االســمنت تقريب ــرة، وتمثــل األكيــاس الصغي ــرة بمختلــف أنواعهــا خــال الفت األكيــاس الصغي

ــى المبيعــات. مــن إجمال

Twisted Products  3. المنتجات الـمبرومة
بلغــت مبيعــات المنتجــات المبرومــة )حشــوات الكابــات – خـيــــوط التعليــق والتربيــط الزراعيــة( لعــام 2020م مبلــغ 
4.	1 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 10 مليــون ريــال لعــام 2019 م بارتفــاع قــدره 4	 % وذلــك بســبب ارتفــاع الطلــب 

خــال الفتــرة علــى منتجــات Cable Filler  ، وتمثــل المنتجــات المبرومــة تقريبــا 9%  مــن إجمالــي المبيعــات.

4- إسهام الشركة التابعة )شركة فبك للصناعة( في حجم أنشطة الشركة
بلغــت مبيعــات الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( لعــام 2020م مبلــغ 35,4 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 
12,9 مليــون ريــال لعــام 2019 م بنســبة ارتفــاع قدرهــا 274 % وذلــك بســبب الطلــب المتزايــد علــى منتجــات الشــركة 
ورفــع مســتويات اإلنتــاج والجــودة بشــكل تدريجــي، وتمثــل مبيعــات فبــك تقريبــا مــا نســبته %20 مــن إجمالــي 

المبيعــات.

ثالثًا: األرباح التشغيلية
18.4 مليــون  3.8 مليــون ريــال مقارنــة بخســائر تشــغيليه قدرهــا  2020م مبلــغ  بلغــت األربــاح التشــغيلية لعــام 
ريــال للعــام الســابق 2019م، ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع إلــى تحمــل الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعــة( 
المصروفــات التشــغيلية الخاصــة بهــا، باإلضافــة إلــى ارتفــاع مبيعــات شــركة فبــك خــال العــام الحالــي مقارنــة 

بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

رابعًا: األرباح الصافية
بلــغ صافــي الخســارة العائــدة إلــى مســاهمي الشــركة 
خــال العــام 2020 مبلــغ 3 مليــون ريــال مقارنــة بخســائر 
صافيــة قدرهــا 20.3 مليــون ريــال لعــام 2019م، وذلــك 
وتعــود   ،85% بـــ  تقــدر  الخســائر  فــي  انخفــاض  بنســبة 

أســباب ذلــك بشــكل رئيســي إلــى مــا يلــي:

1 - ارتفاع مجمل الربح بنسبة %42 نتيجة لنمو مبيعات 
وانخفــاض  للصناعــة(،  فبــك  )شــركة  التابعــة  الشــركة 
التكاليــف اإلنتاجيــة نظــرًا إلعفــاء القطــاع الصناعــي مــن 

رســوم العمالــة )المقابــل المالــي للعمالــة(.

2 - انخفــاض مصاريــف البيــع والتســويق بشــكل طفيــف 
فــي  المشــاركات  مصاريــف  انخفــاض  بســبب  وذلــك 
المعــارض وإعــادة هيكلــة بعــض الوظائــف فــي أعقــاب 

التأثيــرات المصاحبــة لفايــروس كورونــا المســتجد.

العموميــة واإلداريــة حيــث  المصروفــات  انخفــاض   -  3
بنــد  التابعــة علــى  الشــركة  يتــم تحميــل مصاريــف  كان 
المصاريــف العموميــة واإلداريــة خــال فتــرة الربــع األول 
مــن العــام المالــي 2019م تماشــيًا مــع المعاييــر الدوليــة 
التجــاري  التشــغيل  انطلــق  حيــث  الماليــة،  للتقاريــر 
العــام  مــن  الثانــي  الربــع  مــن  ًا  اعتبــار التابعــة  للشــركة 
2019، إضافــة إلــى انخفــاض الطاقــة غيــر المســتغلة فــي 
الشــركة التابعــة نتيجــة لزيــادة كميــات اإلنتــاج وكفايــة 
مســتويات  لتحســن  نظــرًا  المخــزون  مخصصــات 
دمــج  بســبب  الرواتــب  انخفــاض  عــن  فضــًا  الجــودة، 
اإلدارات فــي أعقــاب االســتحواذ علــى الشــركة التابعــة 

بالكامــل

النتفــاء  االئتمانيــة  الخســائر  مخصــص  عكــس   -  4
لتحصيــل  وذلــك  الحاليــة،  الســنة  خــال  منــه  الغــرض 
المبالــغ المســتحقة بشــكل رئيســي وتســوية العاقــات 
االئتمانيــة مــع بعــض العمــاء، وعــدم الحاجــة لتكويــن 

جديــدة. مخصصــات 

المبــادرات  بســبب  التمويــل  تكاليــف  انخفــاض   -  5
الحكوميــة التــي أطلقتهــا الدولــة )ممثلــة فــي مؤسســة 
ــار فايــروس  النقــد العربــي الســعودي( للتخفيــف مــن آث
كورونــا المســتجد، والمتعلقــة بتأجيــل ســداد االقســاط 
المســتحقة مــن القــروض بــدون فوائــد تمويليــة، وذلــك 
للشــركة  القــروض  فوائــد  رســملة  توقــف  مــن  بالرغــم 
التابعــة نتيجــة النطــاق التشــغيل التجــاري فــي الربــع 

الثانــي مــن العــام المالــي 2019م.

	 - انخفــاض مصــروف الــزكاة نتيجــة اســتحواذ فيبكــو 
الشــركة  فــي  المســيطرة  غيــر  الملكيــة  حقــوق  علــى 
الماليــة  الســوق  موقــع  علــى  عنهــا  المعلــن  التابعــة 

2020م. مــارس   2 بتاريــخ  )تــداول(  الســعودية 

التابعــة  الشــركة  خســائر  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
مطــرد  وبشــكل  التدريجــي  االنخفــاض  فــي  اســتمرت 
الناشــئة  والجــودة  اإلنتــاج  مســتويات  لتحســن  نتيجــة 
والطلــب  تدريجــي  بشــكل  اإلنتاجيــة  الطاقــة  رفــع  عــن 

الشــركة. منتجــات  علــى  المتزايــد 

وذلــك بالرغــم مــن انخفــاض اإليــرادات األخــرى الناشــئة 
تــم  رأســمالية  أصــول  هبــوط  مخصــص  عكــس  عــن 
العــام  خــال  االقتصاديــة  جدواهــا  النخفــاض  بيعهــا 

2019م.

النخفــاض  الرئيســي  الســبب  يعــود  أخــرى  جهــة  مــن 
حقــوق  اســتبعاد  )بعــد  المســاهمين  حقــوق  إجمالــي 
األقليــة( خــال العــام 2020 إلــى فــرق شــراء الحصــة غيــر 
بقيمــة  التــزام محتمــل  والتــي نشــأ عنهــا  المســيطرة، 
20 مليــون ريــال وفقــًا لدراســة تقديــر االلتــزام المحتمــل 
لمــا  نتيجــة  2020م،  الماليــة  الســنة  بنهايــة  المعــدة 
أســفرت عنــه اتفاقيــة االســتحواذ علــى كامــل حصــص 
األقليــة فــي الشــركة التابعــة المعلــن عنهــا علــى موقــع 
2 مــارس  الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بتاريــخ 
ذات  المحاســبية  المعاييــر  تقتضــي  لمــا  ووفقــًا   ،2020
الصلــة وفــي ضــوء متغيــرات الســوق والنتائــج الفعليــة 
بشــكل  االلتــزام  هــذا  تقديــر  إعــادة  ســيتم  المحققــة 

ســنوي.

كمــا تــود فيبكــو أن توضــح لمســاهميها الكــرام أســباب 
اختــاف بعــض بنــود قائمــة الدخــل للعــام المالــي 2019 
الدخــل  قائمــة  فــي  الــواردة  المقارنــة  بأرقــام  مقارنــة 
ــة الســنوية الموحــدة  ــم المالي ــرة فــي القوائ لنفــس الفت

للعــام المالــي 2020، وفقــًا لمــا يلــي:

ضمــن  لمصروفــات  بعــض  تبويــب  إعــادة  تــم   -  1
مــن  بــداًل  التمويليــة  والمصروفــات  النشــاط  تكلفــة 
المصروفــات العموميــة واإلداريــة ممــا أثــر علــى إجمالــي 
القوائــم  مــن   32 إيضــاح  فــي  موضــح  هــو  كمــا  الربــح 
31 ديســمبر  الماليــة الســنوية الموحــدة المنتهيــة فــي 
المعروضــة  األرقــام  بعــض  أن  إلــى  باإلضافــة  2020م، 
بنــد  اعتبــار  بســبب  تبويبهــا  معــاد  الدخــل  قائمــة  فــي 
الربــح  بنــود  ضمــن  األخــرى  والمصروفــات  اإليــرادات 

. لتشــغيلي ا

2 - تــم تعديــل رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة 
للشــركة  فــي  والخســائر  األربــاح  قائمــة  تعديــل  نتيجــة 
التابعــة بإعــادة تصنيــف اإليــرادات التمويليــة بالشــركة 
للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  مــع  يتماشــي  بمــا  التابعــة 
الخســارة  صافــي  علــى  بــدوره  انعكــس  ممــا  الماليــة 
العائــدة علــى مســاهمي الشــركة وحقــوق المســاهمين 
وربحيــة الســهم، كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح 32 مــن 
 31 فــي  المنتهيــة  الموحــدة  الســنوية  الماليــة  القوائــم 

2020م. ديســمبر 

مليون  الريال ســعودي
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خامسًا: ربحية السهم بالريال السعودي
2019م  2020م )-	0.2 ريال/ســهم( ريــال مقارنــة بمبلــغ )-	1.7 ريال/ســهم( لعــام  بلغــت ربحيــة الســهم لعــام 

85.22% بإرتفــاع قــدرة 

صافي الربح

ربحية السهم

سادسًا: تطور نمو األصول

20162017201820192020

137.87149.11	0.5157.8	1 140.7 األصــول المتداولة

0.55	84.005150.24154.321 85.040 األصول الغيــر المتداولة

		.244.5308.11292.19309 225.7 إجمالي األصول

	885.298.1.	47.17 22.2 االلتزامــات المتداولة

54.482.8	.14.453 19.9 االلتزامــات طويلة األجل

	180.9	.1.5130.4139	 42.1 إجمالــي االلتزامات

128.7	.9157.	17	.183 183.7 حقوق المســاهمين

0)5.03(83	.0)	0.57(0 حقــوق الملكيــة غير المســيطرة

3152.57128.7	.183177 183.7 إجمالــي حقــوق الملكية

		.309	.244.5308.11292 225.7 إجمالــي االلتزامات وحقــوق الملكية

تطور نمو األصول )بالمليون ريال(

األصــول المتداولةاألصول غيــر المتداولة

مليون  الريال ســعودي
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سابعًا: األصول مقابل االلتزامات

ثامنًا: االلتزامات مقابل حقوق الملكية

مجموع األصول والخصوم )بالمليون ريال(

إجمالي األصولإجمالــي االلتزامات

تطور االلتزامات و حقوق الملكية )بالمليون ريال(

االلتزامــات المتداولةااللتزامــات طويلة األجلإجمالــي حقــوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية )بالمليون ريال(

تاسعًا: التغير في حقوق الملكية

عاشرًا: نسب ومؤشرات السيولة

نسب و مؤشرات السيولة

النســبة المتداولةنســبة التداول السريعةنســبة النقدية
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المبيعات داخل المملكة

1

23

75,2
47,4

المنطقة الوسطى   

1
المنطقة الشرقية

2

21,6
36,5

المنطقة الغربية

3

31,9
22,4

مليون الريال
 سعودي

اإلجمالي
 128,7
106,3

اإلجمالي
52,8
57,8

المبيعات خارج المملكة

2019

2020

أمريكا الشمالية

0,8
0.5

أفريقيا

 23,3
39,8

أوروبا

0,6
1,6

أسيا

23,9
10,9

دول الخليج

6,2
1,0 مليون الريال

 سعودي

2019

2020
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الثاني عشر: القروض
القــروض القائمــة علــى فيبكــو والشــركات التابعــة لها كما في 2020/12/31م 

مليــون  ريال

نوع القرضالجهــة المانحة
مبلغ 
أصل 
القرض

الغرض
الرصيد أول 

السنة

إضافات 
خال 
السنة

السداد
الرصيد أخر 

السنة
طريقة الســداد*

1
صنــدوق التنمية 

الصناعية الســعودي
38,3طويل األجل

تمويل التوســعات في 
خطوط اإلنتاج لشــركة 

فيبكو
1,71,2-2,9

أقســاط نصف ســنوية غير متســاوية بداية من 
1430/04/15 وحتــى 1443/04/15 هـ  

2
صنــدوق التنمية 

الصناعية الســعودي
35.3طويل األجل

تمويل  مشــروع 
الشــركة التابعة 

)شركة فبك 
للصناعة(

2	,48,9-35,3
أقســاط نصف ســنوية غير متســاوية بداية من 

1442/08/15 وحتــى 1447/02/15 هـ  

1,418.7-3820.1طويل األجلبنك الرياض3
أقســاط ربع ســنوية متســاوية القيمة  بداية 

مــن  مايــو 2019م وحتــى مارس 2024م

قرض دوار بحد أقصى 	 شــهور2.	27,721,13	.2329قصير األجلبنك الرياض4

قرض دوار بحد أقصى 12 شــهر25,717,8	3017.52قصير األجلبنك الباد5

3,848,2110,9	95,3	,4	1اإلجمالي

* تــم تعديــل جــدول الســداد لبعــض القــروض تماشــيًا مــع المبــادرات الحكوميــة التــي أطلقتهــا الدولة)ممثلــة فــي 
البنــك المركــزي الســعودي( للتخفيــف مــن األثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى انتشــار فايــروس كورونــا المســتجد.

5.85	الجــزء المتــداول من القروض

45.04الجــزء غيــر المتداول من القروض

110,9اإلجمالي

مليون  الريال ســعودي

مليون  الريال ســعودي
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الثالث عشر: المدفوعات النظامية.
تتعلــق  كانــت  لجهــات نظاميــة ســواء  المســتحقة  أو  بســدادها  الشــركة  قامــت  التــي  المبالــغ  وتشــمل جميــع 

بأعمال الشــركة نفســها أو شــركتها التابعة                                        

 

20202019البند
المســتحق بنهاية 
2020م ولم يســدد

األسبابالوصف

ســداد الزكاة الشرعية123,534,5973,011,577	,4,218الزكاة 
يتــم ســداد الملبغ المســتحق بعــد تقديم اإلقرارات 

الزكويــة وإقرارهــا لدى هيئــة الزكاة والدخل

208,		872	,1,799,4572,400التأمينــات االجتماعية
اشــتراك العامليــن والمعاشــات بموجب قانون 

التأمينات
رســوم حكومية

	1,439,93ضريبــة القيمــة المضافة

الفرق بين المســدد 
والمســتلم مبلغ تم 

اســترداده بقيمة 
908,7	1

1,080,501
ســداد الضرائــب المســتحقة وفقًا ألنظمــة الهيئة 

العامــة للزكاة والدخل
رســوم حكومية

700-4,735ضريبة االســتقطاع
ســداد الضرائــب المســتحقة وفقًا ألنظمــة الهيئة 

العامــة للزكاة والدخل

تســتقطع الشــركة ضرائــب على بعــض المعامات مع 
جهــات غيــر مقيمــة فــي المملكــة العربية الســعودية كما 

هــو مطلــوب وفقــًا لألنظمــة الضريبيــة المعمول بها 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويتم تســجيل ضريبة 
االســتقطاع المتعلقــة بالمدفوعــات األجنبيــة كالتزامات.

-207,	5,717,3048,02الجــوازات ومكتب العمل
التكاليــف النظاميــة المعتمــدة للعامليــن غير 

السعوديين 
رســوم حكومية

صنــدوق التنميــة الصناعية 
السعودي

48	,2004,	13,300-
ســداد أقســاط القروض ورســوم متابعتها، ولم يتم 

ســداد أقســاط خال عام 2020 

يتم ســداد القرض وفق ما أشــير إليه في جدول القروض 
حســب االتفاقية، إال أنه تم تأجيل ســداد القروض خال 
العــام 2020 تماشــيًا مــع المبــادرات الحكوميــة لتخفيف 

األثــار االقتصاديــة المترتبــة علــى فايروس كورونا المســتجد

شركة الســوق المالية 
الســعودية )تداول(

رســوم نظاميةرســوم خدمــات التداول وطلــب التقارير-1252,757		,253

رســوم حكوميةالرســوم الجمركيــة على الواردات-14,820545,531	,1الجمارك

 ريال ســعودي
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الرابع عشر: إيضاح الزكاة & ضريبة القيمة المضافة
يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة وفقــًا لألنظمــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة، ويتــم تحميــل مخصــص الــزكاة 
علــى قائمــة األربــاح والخســائر، كمــا يتــم تســجيل أي التزامــات إضافيــة ، ومعالجــة التســويات الناتجــة عــن الربــوط 
الزكويــة )إن وجــدت(، التــي قــد تصبــح مســتحقة عنــد االنتهــاء مــن الربــط فــي نفــس الســنة الماليــة التــي يتــم فيهــا 

اعتمــاد الربــط الزكــوي.

وخــال العــام 2020م حصلــت المجموعــة علــى موافقــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لتقديــم إقــرار زكــوى موحــد 
للشــركة األم وشــركتها التابعــة.

وقــد قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرار الزكــوي "مــن وجهــة نظرهــا" عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2019م وحصلــت الشــركة علــى شــهادة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل صالحــة حتــى 30 إبريــل 2021م ولــم 
تــرد للشــركة أيــة ربوطــات زكويــة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن تلــك الســنة حتــى تاريــخ صــدور هــذا 

التقريــر.

كمــا تــم فحــص كافــة اإلقــرارت الضريبيــة لشــركة فيبكــو فقــط لعامــي 2018 & 2019 ولــم يســفر هــذا الفحــص عــن 
أي فروقــات مطلــوب ســدادها  أو غرامــات ناشــئة عــن عــدم مطابقــة األرصــدة.

الخامس عشر: الغرامات
38,500 ريــال مــن قبــل الجــوازات  2020م وقعــت علــى فيبكــو وشــركتها التابعــة غرامــات قدرهــا   خــال العــام 
الســعودية نتيجــة التأخــر فــي تجديــد إقامــات بعــض الموظفيــن، بســبب جائحــة كورونــا والتأخــر فــي إتمــام اإلجــراءات 
الخاصــة بهــا، وهــذه الظــروف اســتثنائية غيــر متكــررة وتــم التنبيــه علــى اإلدارات المعنيــة لتافــي ذلــك مســتقبًا.

 ولــم توقــع علــى الشــركة أي مــن العقوبــات أو الجــزاءات أو القيــود االحتياطيــة المفروضــة مــن قبــل هيئــة الســوق 

الماليــة أو أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

السادس عشر: االنحراف عن تطبيق أي من المعايير المحاسبية المعمول بها
تلتــزم فيبكــو بتطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وال يوجــد أي 

ــر. انحــراف فــي تطبيــق تلــك المعايي

ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي حــال إبــداء المراجــع ألي 
تحفظــات حــول القوائــم الماليــة الســنوية.

الســابع عشــر: انعكاســات فايــروس كورونــا المســتجد علــى أنشــطة الشــركة خــالل 
العــام 2020

2020م وتفشــيه فــى عــدة  19( فــى مطلــع عــام  اســتجابة لحــدث إنتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد – 
مناطــق جغرافيــة حــول العالــم ومــا نتــج عنــه مــن اضطرابــات لألنشــطة اإلقتصاديــة واألعمــال ، قامــت فيبكــو 
بتكويــن فريــق عمــل لتقييــم ااَلثــار المتوقعــة علــى أعمــال المجموعــة داخــل المملكــة، كمــا قامــت أيضــًا باتخــاذ 
ــة لضمــان صحــة وســامة موظفيهــا وعمائهــا والمجتمــع لضمــان إســتمرارية  سلســلة مــن اإلجــراءات الوقائي

عملياتهــا.

نتيجــة إلتخــاذ  الوقــت  لبعــض  نســبيًا  اإلنتاجيــة  العمليــة  تأثــر  الشــركة  نشــاط  علــى  الجائحــة  تأثيــرات  وشــملت 
اإلجــراءات اإلحترازيــة  التــي وجهــت بهــا جهــات اإلختصــاص الحكوميــة والتــي تمثلــت بشــكل رئيســي فــي عــزل 
العمــال المؤثريــن المشــتبه فــي إصابتهــم وتطبيــق اإلجــراءات النظاميــة المتعلقــة بقيــود الســفر والتنقــل فضــًا 
عــن تأخــر وصــول بعــض المــواد الخــام الازمــة للعمليــة اإلنتاجيــة، وأمتــد التأثيــر علــى أســعار البيــع فــي بعــض 
المنتجــات وأيضــا كان هنــاك تاثيــر علــى الطلــب فــي منتجــات أخــرى، باإلضافــة إلــى بعــض الصعوبــات التــي واجهتهــا 

الشــركة فــي عملياتهــا التصديريــة وارتفــاع أســعار الشــحن 

وبمــا أن نطــاق هــذه ااَلثــار ومدتهــا ال يــزاالن غيــر مؤكديــن ويعتمــدان علــى التطــورات المســتقبلية التــى ال يمكــن 
الحوكمــة فــي الشــركة سيســتمرون فــى  الراهــن، فــإن اإلدارة والمســئولين عــن  الوقــت  التنبــؤ بهــا بدقــة فــى 
بغــرض مراجعــة  المجموعــة  تتعامــل معهــا  التــى  الجغرافيــة  المناطــق  المملكــة وجميــع  فــى  الوضــع  مراقبــة 
، ومســتويات  البشــرية  ، والمــوارد  الخــام  المــواد  إمــدادات  المحتملــة والمتعلقــة بسلســلة  المخاطــر  وتقســم 
المخــزون الحاليــة ، وضمــان اســتمرار وتشــغيل مرافــق اإلنتــاج للشــركة دون انقطــاع وتزويــد أصحــاب المصالــح 

بالتطــورات )متــى كان ذلــك منطبقــًا( وفقــًا لمــا تتطلبــه األنظمــة واللوائــح.

كذلــك تراقــب فيبكــو كافــة مبــادرات الدعــم الحكوميــة المقدمــة مــن حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين لتخفيــف 
اآلثــار المترتبــة علــى انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، وتــدرس أوجــه االســتفادة منهــا بمــا يدعــم أنشــطة الشــركة 

واســتمرارية أعمالهــا.



5
المخاطر 

واالستدامة

المخاطر وآليات التعامل معها 	 

استدامة فيبكو ونمو أعمالها	 

رأس المال البشري )الموارد البشرية(	 

السامة والصحة المهنية والبيئة	 

المسؤولية االجتماعية	 

النظرة المستقبلية تماشيًا مع رؤية 2030م	 
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أواًل: مفهوم إدارة المخاطر في 
فيبكو

تضمــن  لكــي  إدارتهــا  اســتراتيجيات  وتطويــر  المحتملــة  للمخاطــر  وتقييــم  قيــاس  عمليــة  هــي  المخاطــر  إدارة 
ــل  ــة بهــدف تقلي ــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعلي ــي مــن تلــك المخاطــر وتيســير العمــل عل التعامــل الوقائ

آثارهــا الســلبية علــى فيبكــو.

لماذا تهتم فيبكو بعملية إدارة المخاطر
إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى المخاطــر المحيطة بأنشــطة فيبكــو وأعمالها.. 1

تحديــد العــاج النوعــي لــكل نوع من أنــواع المخاطر.. 2

العمــل علــى الحــد مــن الخســائر وتقبلها إلى أدنــى حد ممكن.. 3

والعمــاء . 4 والدائنيــن  المســاهمين  وخصوصــًا  بفيبكــو،  المصالــح  أصحــاب  لكافــة  المناســبة  الثقــة  توفيــر 
والمورديــن وذلــك لحمايــة القــدرة علــى توليــد األربــاح رغــم أي خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إلــى تقلــص األربــاح 

أو عــدم تحقيقهــا.

فلسفة فيبكو في التعامل مع المخاطر
تعتقــد فيبكــو بــأن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي، والتعامــل 
األمثــل لعمليــة إدارة المخاطــر مــن منظــور فيبكــو هــو تبنــي سياســة مفتوحــة للتعامــل مــع المخاطــر بمــا يضمــن 
معالجــة المخاطــر التــي قــد تنتــج عنهــا خســائر كبيــرة أو آثــار جوهريــة، مــع عــدم إغفــال المخاطــر ذات التأثيــر األقــل.

لــذا فــإن فيبكــو تتعامــل مــع المخاطــر مــن خــال تصنيفهــا إلــى 4 مراحــل رئيســية وتشــمل 
مــا يلــي:

2

4

1

3
 القبول بتحمل المخاطرة:

ــد وقوعهــا، وهــذا قــد يكــون   وتعنــي قبــول الخســائر عن
مقبــواًل فــي المخاطــر الصغيــرة

 تجنب المخاطر:
 وتعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة التــي قــد تــؤدي إلــى 

حــدوث خطــر مــا.

 تقليل المخاطر:
 ويتــم ذلــك بتخفيــض حجــم االســتثمار الــذي ينتــج عنــه 

ذلــك الخطــر أو إشــراك آخريــن فــي تحمــل الخطــر.

 نقل المخاطر:
 تأميــن الوســائل التــي تســاعد علــى قبــول الخطــر وتتــم 
عــادة مــن خــال العقــود أو الوقايــة الماليــة مثــل عقــود 

ــن. التأمي

أهــم المخاطــر التــي تواجــه فيبكــو وشــركاتها 
التابعة

المخاطــر الموضحــة أدنــاه ال تشــمل جميــع المخاطــر 
التــي يمكــن أن تواجههــا فيبكــو، بــل مــن الممكــن وجــود 
مخاطــر إضافيــة ولكنهــا إمــا غيــر معلومــة لفيبكــو خــال 
الوقــت الراهــن، أو قــد تعدهــا فيبكــو غيــر جوهريــة وال 
تعيــق عملهــا، وقــد قامــت فيبكــو فــي ســبيل ذلــك مــن 
خــال وحــدة إدارة المخاطــر لديهــا ببنــاء ســجل المخاطــر 
التــي قــد تواجههــا ونقــاط الرقابــة التــي ســوف تخفــض 
حدوثهــا،  تعــوق  أو  حدثــت  إن  المخاطــر  تلــك  أثــار  مــن 

ويمكــن إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

واألزمــات  العالميــة  االقتصاديــة  التقلبــات   -  1
الماليــة

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

انتعــاش اقتصــادي الحــق.

2 - األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليمية
التــي  السياســية  التقلبــات  بعــض  المنطقــة  تشــهد 
تمتــد إلــى كثيــر مــن الــدول التــي تتعامــل معهــا فيبكــو 
والتــي قــد تؤثــر ســلبًا علــى الوصــول إلــى بعــض العمــاء 
فــي تلــك المناطــق، وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى أحــد أهــم 
أســواق  باســتهداف  االســتراتيجية  فيبكــو  أهــداف 

الدخــل. مصــادر  وتنويــع  جديــدة 

العربيــة  للمملكــة  االقتصــادي  األداء   -  3
ية د لســعو ا

وتبنــي   2030 الســعودية  رؤيــة  تدشــين  مــن  بالرغــم 
برنامجهــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حكومــة 
ــاط بيــن  ــى فــك االرتب ــي الهــادف إل ــد للتحــول المال الجدي
النفــط والناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة وخلــق بيئــة 
ــر معتمــدة علــى النفــط بشــكل كامــل، إال  ــة غي اقتصادي
بظالهــا  تلقــي  قــد  النفــط  أســعار  فــي  تقلبــات  أي  أن 
بشــكل مباشــر علــى اقتصــاد المملكــة وكافــة قطاعاتــه، 
ال ســيما القطــاع الصناعــي المعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
ــة بمــا  ــة أو بتروكيماوي ــة مــن مشــتقات نفطي مــواد أولي
قــد يؤثــر علــى أداء الشــركة وعملياتهــا الرئيســية وقــد 

يؤثــر ســلبًا علــى توقعــات الشــركة ونتائــج أعمالهــا.  

4 - البيئة التنافسية
يرتبــط نمــو فيبكــو وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــًا 
وثيقــًا 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 
كبــار عمائهــا  علــى  للحفــاظ  أســعارها  بعــض  خفــض 

الســوقية. وحصتهــا 
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5 - الموردين الرئيسيون
يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام 
مــن  منتجاتهــا  تصنيــع  فــي  الشــركة  تســتخدمها  التــي 
خاصــًا  اهتمامــًا  فيبكــو  توليهــا  التــي  المخاطــر  أعظــم 
مباشــر  بشــكل  يؤثــر  الرئيســي  المــورد  وأن  ســيما  ال 
التوريــد  توقــف  مــا  إذا  الرئيســية  فيبكــو  أنشــطة  علــى 
عــن  فضــًا  اعتبــار  ألي  المــورد  امتنــع  أو  ســبب  ألي 
الســعرية  المســتويات  تحديــد  فــي  الحصريــة  أحقيتــه 
فيبكــو  لــدى  ليــس  أخــرى  جهــة  ومــن  الخــام،  للمــواد 
القــدرة الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق 
الجمركيــة  الرســوم  العتبــارات  أعلــى  بأســعار  العالمــي 
والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــًا عــن صعوبــة 
باســتيراد  المعنيــة  الجهــات  موافقــة  علــى  الحصــول 

محليــًا. متوفــر  منتــج 

	 - العماء الرئيسيون
كذلــك أيضــًا يعــد االعتمــاد علــى عمــاء رئيســيين فــي 
شــراء منتجــات ضخمــة مــن فيبكــو أحــد أهــم المخاطــر 
التــي توليهــا فيبكــو اهتمامــًا خاصــًا وفــي ســبيل ذلــك 
عمائهــا  قاعــدة  توســيع  علــى  دائمــًا  فيبكــو  تعمــل 
واالختــاف فــي نوعيــة البضائــع المباعــة وذلــك بهــدف 
تقليــل االعتمــاد علــى عمــاء رئيســيين محليــًا أو دوليــًا 
الســعرية  المســتويات  فــي  المســتمر  التغييــر  لتافــي 

الربحيــة.  هوامــش  علــى  والضغــط 

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

المنتجــات. بيــع  أســعار 

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

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 
نظــام إدارة المــوارد )ERP( فــي جميــع عملياتهــا الماليــة 
ينشــأ  خلــل  أي  فــإن  وبالتالــي  والتشــغيلية،  واإلداريــة 
بهــذا النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف 
العمــل  وساســة  فيبكــو  عمليــات  علــى  ســلبًا  يؤثــر 
لديهــا، ولتفــادي ذلــك فــإن فيبكــو تحــرص علــى إجــراء 
خــال  دوريــة ومــن  للنظــام بصفــة  الازمــة  التحديثــات 
أحــد االستشــاريين المختصيــن، كمــا يجــري التعاقــد مــع 
المعلومــات  كافــة  لتخزيــن  المختصــة  الشــركات  أحــد 

احتياطيــة لديهــا كنســخة 

.10 - أسعار تبادل العمات ونسب الفائدة

تتعامــل فيبكــو فــي جميــع وارداتهــا وصادراتهــا الدوليــة 
الســعودي  بالريــال  وثيقــًا  ارتباطــًا  ترتبــط  مــع عمــات 
ــدوالر األمريكــي واليــورو، وأي تذبــذب بيــن قيمــة  مثــل ال
يكــون  قــد  العمــات  تلــك  مــن  وأي  الســعودي  الريــال 
وأي  وأرباحهــا،  فيبكــو  إيــرادات  علــى  ســلبي  تأثيــر  لــه 
تحــول ســلبي فــي أســعار الصــرف فــي األســواق التــي 
تأثيــر  لهــا  يكــون  أن  يمكــن  الــدوالر  عليهــا  يهيمــن  ال 
الريــال  ارتبــاط  بســبب  الشــركة  ربحيــة  علــى  ســلبي 
الســعودي مــع الــدوالر األمريكــي. فضــا عــن ذلــك، فــإن 
التقلبــات فــي أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية 
)ســايبور( باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار الفائــدة عالميــًا 
التــي قــد تتعامــل  الماليــة  وتأثيرهــا علــى المؤسســات 
مــن  يزيــد  أن  يمكــن  أو مســتقبليًا  حاليــًا  معهــا فيبكــو 
تكاليــف االقتــراض ويكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى نتائــج 

العمليــات. 

11 -التغطية التأمينية
علــى الرغــم مــن أن فيبكــو لديهــا عــدد مــن التغطيــات 
الصناعــات  مجــال  فــي  بعملهــا  المرتبطــة  التأمينيــة 
التحويليــة إال أن تلــك البوالــص أو الوثائــق قــد ال توفــر 
المحتملــة  المخاطــر  جميــع  ضــد  الكامــل  التأميــن 
والمتعلقــة بأعمالهــا نتيجــة لظــروف الســوق المتغيــرة، 
كمــا أن أقســاط التأميــن ونســب التحمــل فــي بعــض 
بوالــص التأميــن يمكــن أن تزيــد بصــورة كبيــرة فــي بعــض 
الحــاالت. ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف 

التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض ربحيتهــا.
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12 -الموارد البشرية
المخاطــر  أبــرز  مــن  العاملــة  اليــد  أجــور  ارتفــاع  يعتبــر   
فــي  الصناعــة  طبيعــة  ألن  وذلــك  فيبكــو،  تواجــه  التــي 
لــذا  فيبكــو تعتمــد علــى األيــدي العاملــة بشــكل كبيــر، 
فقــد قامــت فيبكــو بعــدة مبــادرات للحــد مــن تســرب 
العمالــة، ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تقليــل مخاطرهــا 
علــى فيبكــو، ومــن أهــم هــذه المبــادرات تحســين بيئــة 
األجــور  زيــادة  إلــى  باإلضافــة  البشــري  للــكادر  العمــل 
والحوافــز، باإلضافــة إلــى أتمتــة بعــض خطــوط اإلنتــاج 

البشــري.  العامــل  علــى  االعتمــاد  لتقليــل 

13 -البيئة التشريعية والتنظيمية
ــة إذ تخضــع  ــة تشــريعية ديناميكي تعمــل فيبكــو فــي بيئ
فيبكــو لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة 
القوانيــن  هــذه  تخضــع  وقــد  الســعودية،  العربيــة 
واألنظمــة للتغيــر ممــا قــد ينعكــس علــى أعمــال فيبكــو 
ســلبًا أو إيجابــًا، كمــا قــد تقــوم فيبكــو بتعديــل منتجاتهــا 
أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات 
ولقليــل  والقوانيــن،  التشــريعات  تلــك  فــي  مســتقبلية 
التغيــرات  هــذه  مــن  أي  عــن  الناشــئة  الســلبية  األثــار 
حــال وجودهــا، فــإن فيبكــو تقــوم باالطــاع الدائــم علــى 
أي تعديــات تتــم علــى األنظمــة المعمــول بهــا محليــًا 
ثــم  إليهــا نشــاطها،  يمتــد  التــي  الــدول  مــن  أي  فــي  أو 
تقــوم بدراســة أثــر هــذه التعديــات علــى نطــاق أعمالهــا 
ومــن ثــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة لتقليــل آثارهــا أو 

محاولــة توظيفهــا بمــا يخــدم أعمالهــا.

 14 - قوانين وأنظمة العمل
ــة الســعودية  تتطلــب التشــريعات فــي المملكــة العربي
التقيــد بتحقيــق نســبة ســعودة للوظائــف فــي الشــركات 
مــن  يتطلــب نســبة  الــذي  برنامــج نطاقــات  خــال  مــن 
وقــد  العامليــن،  إجمالــي  مــن  الســعوديين  الموظفيــن 
حققــت فيبكــو النســبة المطلوبــة، كمــا تواصــل ســعيها 
المســتمر لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــًا 
مــن  العديــد  تتطلــب  التــي  التوســعية  خطتهــا  مــع 
العمالــة فــي أقســامها المختلفــة، كمــا قامــت فيبكــو 
بتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
اللوائــح  مــع  تماشــيًا  الوظائــف  توطيــن  خطــة  بدعــم 

والقوانيــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

وبالرغــم مــن إيمــان فيبكــو بأهميــة الســعودة كمتطلــب 
تنمــوي وطنــي، إال أنهــا تواجــه مصاعــب وتحديات بســبب 
أعمالهــا  مناســبة  وعــدم  الصناعــي  نشــاطها  طبيعــة 
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
 انطاقــًا مــن ســعي فيبكــو إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت 
األمــن والســامة والصحــة المهنيــة فقــد أخــذت علــى 
متطلبــات  لتوفيــر  صرامــة  أكثــر  معاييــر  تبنــي  عاتقهــا 
وقائيــة للســامة، ذلــك الشــئ الــذي يرفــع مــن تكاليفهــا 
ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا 
ــر أعمــال فيبكــو ومركزهــا  ومركزهــا المالــي، كمــا قــد تتأث
المالــي بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث خســائر أو أضــرار 
الخطــرة  المــواد  مــع  التعامــل  عــن  تنتــج  قــد  ماديــة 
عمليــات  أثنــاء  حــوادث  وقــوع  حــال  فــي  أو  والســامة 
اإلنتــاج ال تكــون مغطــاة بوثائــق التأميــن أو نتجــت عــن 
تعتبــر  لــذا  تأميــن.  بوثائــق  تغطيتهــا  يتــم  لــم  حــوادث 
فيبكــو أن المحافظــة علــى صحــة وســامة موظفيهــا 
ومواردهــا البشــرية أحــد أهــم األولويــات االســتراتيجية 
معاييــر  إلــى  تخضــع  مرافقهــا  كافــة  أن  كمــا  لهــا، 

والدوليــة. المحليــة  الســامة 

فبــك   ( التابعــة  للشــركة  الماليــة  النتائــج   –  1	
عــة( للصنا

التابعــة  شــركتها   فــي   %100 نســبة  فيبكــو  تملــك   
)شــركة فبــك للصناعــة(، وتتولــى فيبكــو مهمــة تمويــل 
التمويــل  بيــن  مزيــج  طريــق  عــن  بالكامــل  المشــروع 
وكذلــك  الصناعــي  الصنــدوق  تمويــل  وبيــن  الذاتــي 
فــي  التجــاري  التشــغيل  بــدء  وتــم  بنكيــة،  تســهيات 
الربــع الثانــي مــن العــام 2019م وذلــك بشــكل تدريجــي 
حتــى الوصــول للطاقــة اإلنتاجيــة الكاملــة، ولذلــك فــإن 
دخــول  علــى  القــدرة  عــدم  أو  المشــروع  لهــذا  تعثــر  أي 
الســوق لمنتجــات الشــركة أو توقــف لإلنتــاج ألي ســبب 
كان ســيؤدي إلــى تحمــل فيبكــو أعبــاء خســائر تمويليــة 

ية.  واســتثمار

17 – المخاطر المرتبطة بتفشي األمراض 
بشــكل عــام قــد يكــون لتفشــي األمــراض المعديــة أو 
هــذه  مــن  الخــوف  أو  العامــة  للصحــة  مماثــل  تهديــد 
الشــركة  أعمــال  علــى  جوهــري  ســلبي  تأثيــر  األحــداث 

المالــي. ووضعهــا 

تــم اكتشــاف نــوع جديــد من فايروس كورونــا )كوفيد19-( 
وقــد انتشــر هــذا المــرض فــي أغلــب دول العالــم ممــا 
الــدول ومــن ضمنهــا المملكــة  الــى ان عديــد مــن  أدى 
للحــد  متعــددة  تدابيــر  إتخــاذ  الــى  الســعودية  العربيــة 
قيــود  فــرض  تضمنــت  والتــي  الفايــروس  إنتشــار  مــن 
مؤقتــة مثــل منــع الســفر وفــرض حظــر تجــول ، ويعتمــد 
ــا علــى أعمــال الشــركة علــى  ــر فايــروس كورون حجــم تأثي
تطــور األحــداث الحاليــة والمعلومــات الجديــدة التــي قــد 
واإلجــراءات  الفايــروس  بخطــورة  يتعلــق  فيمــا  تظهــر 
الازمــة إلحتوائــه أو تــدارك تأثيــره وفــي حــال ازداد تفشــي 
ظهــرت  أو  المفروضــة  القيــود  واســتمرت  الفايــروس 
ومورديهــا  الشــركة  أعمــال  مــن  تحــد  جديــدة  قيــود 
تأثيــر ســلبي جوهــري علــى  لذلــك  وعمائهــا فســيكون 
عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الشــركة  اعمــال 

المســتقبلي. ونموهــا 
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المستويين  على  واســعة  أهمية  االستدامة  تكتسب 
علــى  فيبكــو  تحفز  بدورها  والتي  والعالمي  المحلي 
خططهــا  ودعــم  بأعمالهــا  القيــام  فــي  االستمرار 

والحيوية.  الشغف  بنفس  المســتقبلية 

من  أصيــل  جزء  فيبكــو  فــي  االستدامة  أصبحت  لقد 
ثقافــة الشركة وأصبحــت محــركًا رئيســًا لطريقــة صنــع 

القــرار داخــل فيبكــو.

 تخضع استراتيجية فيبكــو  لاستدامة لمراجعة دورية 
في  اإليجابي  األثر  لتعزيز  فاعليتها  استمرار  لضمان 
النواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية، ال ســيما وأن 
فيبكــو وشــركتها التابعــة بــدأت فــي انتهــاج آليــات جديــدة 
فــي الصناعــة لتواكــب الثــورة الصناعيــة الرابعة من خال 
قيامهــا بإضافة مجاالت جديدة إلى اســتراتيجيتها وهو 
مســتفيدة  التشــغيلية،  عملياتهــا  أتمتــة  أو  "الرقمنة" 
فــي ذلــك مــن البرامــج والمبــادرات التــي أطلقتهــا الدولــة 
فيبكــو  أعلنــت  حيــث   ،2030 المملكــة  رؤيــة  لمواكبــة 
علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي 
الرابــع مــن فبرايــر 2020 عــن توقيــع اتفاقيــة مــع الهيئــة 
ــة )مــدن(  ــة ومناطــق التقني الســعودية للمــدن الصناعي
برنامــج  مبــادرة  الصناعــي ضمــن  التحــول  لدعــم خطــة 
والمعاييــر  الضوابــط  اجتيــاز  بعــد  الوطنــي  اإلنتاجيــة 
التــي وضعتهــا مــدن بالمشــاركة مــع صنــدوق التنميــة 
عبدالعزيــز  الملــك  ومدينــة  الســعودي  الصناعيــة 
للعلــوم والتقنيــة للدخــول فــي البرنامــج، وعليــه فقــد تــم 
المضــي قدمــًا 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 الوطنيــة 
المســاهمة فــي خلــق بيئــة صناعيــة وتنميــة مســتدامة.

ورش  مــن   2020 العــام  أواخــر  فــي  االنتهــاء  تــم  وقــد 
إلــى  وصــواًل  الميدانيــة  والزيــارات  المتعاقبــة  العمــل 
مرحلــة الحصــول علــى المخرجــات النهائيــة لهــذا البرنامج 
الشــركة  إدارة  قبــل  مــن  حاليــًا  الدراســة  قيــد  وهــو 
لتحديــد األولويــات تجــاه المبــادرات التــي يمكــن القيــام 
وانعكاســاتها  فيهــا  االســتثمار  حجــم  ودراســة  بهــا 
علــى تطــور أعمــال الشــركة وجــودة منتجاتهــا وكفــاءة 

تكاليفهــا. وضبــط  عملياتهــا 

جهودهــا  تتابــع  التابعــة  وشــركتها  فيبكــو  فــإن  لــذا 
ــدة القصــوى مــن مخرجــات هــذا البرنامــج  ــق الفائ لتحقي
التــي تعتقــد فيبكــو أنــه ســيكون لــه انعكاســات إيجابيــة 
وتتمثــل  الصناعيــة  التكاليــف  مــن  تحــد  مســتقبلية 
بشــكل رئيســي فــي خفــض تكاليــف الطاقــة والحــد مــن 
أعــداد العمالــة المرتفعــة وتحســين مســتويات جــودة 
المنتجــات واكتشــاف األخطــاء ومعالجتهــا، حيــث تعــد 
أبــرز التحديــات التــي تواجــه فيبكــو حاليــًا أعــداد العمالــة 
المرتفعــة التــي تزيــد عــن 1000 عامــل بحســب طبيعــة 
الصناعــة فــي فيبكــو ممــا يحمــل الشــركة رواتــب ســنوية 
تقــدر بـــ 38 مليــون ريــال، باإلضافــة إلــى تكلفــة الطاقــة 

7 ماييــن ريــال ســنويًا تقريبــًا. الكهربائيــة البالغــة 

ثانيًا: استدامة فيبكو 
ونمو أعمالها

البيئية  بالمعايير  دومًا  فيبكــو  تلتزم  أخــرى  جهــة  مــن 
وفقــا  واألمــن  والســامة  والصحــة  البيئــة  ومتطلبــات 
لقيمهــا ومقاصدهــا وأهدافهــا وسياســتها ومؤشــرات 
فيبكــو  نجحت  حيــث  لديهــا،  الســنوية  الرئيســية  األداء 
المــواد  اختبــارات  اجتيــاز  فــي  2019م  العــام  منــذ 
الباســتيكية القابلــة للتحلــل لعــدد مــن منتجاتهــا لــدى 
ــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس، وحصلــت  الهيئ
نجحــت  فقــد  كذلــك  بذلــك،  الرســمي  الترخيــص  علــى 
منتجــات الشــركة التابعــة فــي اجتيــاز اختبــارات المراكــز 
البحثيــة العالميــة لمائمــة المنتجــات لاعتبــارات البيئيــة 
األفــاق  يوســع  ممــا  عالميــًا  بهــا  المعمــول  والصحيــة 

الشــركة. لمنتجــات  التصديريــة 

مــن  العديــد  2020م  العــام  خــال  فيبكــو  وحققــت 
والســامة  والصحــة  البيئــة  مجــاالت  فــي  النجاحــات 
واألداء  الســامة  إجــراءات  تحســين  شــملت  واألمــن 
البيئــي المســتدام، والوعــي المتزايــد بصحــة الموظفيــن 
ــز ثقافــة الســامة، وســوف  واســتدامة المنتجــات وتعزي
يتــم الحديــث عــن ذلــك تفصيــًا خــال الســطور القادمــة.

وتعمــل الشــركة علــى اســتمرار تراجــع معــدل الحــوادث 
الخطيــرة فــي مواقعهــا للوصــول إلــى المعــدل الصفــري 

مــن هــذه الحــوادث.

وقــد حققــت وحــدات األعمــال االســتراتيجية فــي فيبكــو 
وشــركتها التابعــة معــدل حــوادث يقــل عــن )واحــد( وفقــا 
والمهنيــة  والصحــة  الســامة  )إدارة   OSHA لمعاييــر 

األمريكيــة(، وهــو مــا يعــد أداٌء صناعيــًا قويــًا للغايــة، كمــا 
قدمــت فــرق البيئــة والصحــة والســامة واألمــن دعمــا 
ثقافــة  وجــود  وتعزيــز  التنظيميــة  القــدرة  لبنــاء  مكثفــًا 

قويــة للبيئــة والصحــة والســامة واألمــن. 

العمل مع بعض شركات  وتتضافــر جهــود فيبكــو في 
الســتحداث  والتطويــر  البحــث  ودوائــر  الخاص  القطاع 
منتجــات لدائنيــة وباســتيكية صديقــة للبيئــة تســتخدم 

العديــد مــن الصناعــات.  كأدوات داعمــة فــي 

إضافــة إلــى ذلــك وحيــث أن تعزيز المحتوى المحلي يعد 
ركيزة أساســية لتحقيق رؤية المملكة 2030، فقــد بدأت 
فيبكــو بالعمل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
المحتوى  لقياس  الازمة  األسس  لوضع  الحكومية 
المحلي للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة، وحصلت 
الشــركة علــى مســتوى متقــدم جــدًا فــي مؤشــر قيــاس 
المحتــوى المحلــي بعــد تدقيــق ملفهــا المقــدم مــن أحــد 
واعتمــدت  الهيئــة  قبــل  مــن  لهــا  المرخــص  الجهــات 

الهيئــة تصنيفهــا رســميًا أوائــل العــام 2020.

 وأخيرًا تؤمن فيبكو أن الريادة في مجال االستدامة على 
المستوي المحلــي واإلقليمي والعالمي يتطلب التوجيه 
األمثل لموارد الشركة وذلك من خال وضع االستدامة 
كهدف رئيســي في استراتيجية الشركة العليا، وهــو مــا 

يتبنــاه مجلــس اإلدارة.
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تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخًا بــأن رأس المــال البشــري  
)Human Capital( أحــد أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة 
قيمتهــا  بزيــادة  فيبكــو  أهــداف  يحقــق  نحــو  علــى 
محليــًا  األعمــال  مجــال  فــي  حصتهــا  ورفــع  الســوقية 
فقــد  لــذا  الريــادة،  لهــا  يضمــن  وبمــا  ودوليــًا  وإقليميــًا 
البشــرية  مواردهــا  فــي  االســتثمار  إلــى  فيبكــو  ســعت 

التالــي:  النحــو  علــى 

رأس المال البشري
العنصــــر  بأهميــــة  تأسيســــها  منــــذ  فيبكــو  أدركــت 
النجــــاح  بــــأن  منهــا  إدراكًا  مســــيرتها،  فــــي  البشــــري 
ــر الحيــــوي،  ــذا العنصــ مرهــــون بــا شــــك باالهتمــام  بهــ
ــن خــال  إدارة  ــا مــ ــل اهتمامهــ ــه ُجــ ــك فإنهــا توليــ ولذلــ
المــــوارد البشــــرية، والتــــي تـــدرك أهميـــة دورهـــا فـي خلـق 
ــى  ــاعد الموظــــف علــ ــة، وتســ ــة وناجحـ ــل صحيـ ــة عمـ بيئـ
اإلبداع الوظيفــــي، وتعــــزز مــــن قدرتــــه علــــى اإلنتاج  بمــــا 
يســــهم فــــي اســــتمرار نجاحــات الشــــركة، حيــث حرصــت 
علــــى تلبيــــة كافــــة االحتياجــات  األساســية  للموظــــف، 

ــامة. ــة والســ ــروف الصحــ ــن ظــ ــى تأميــ باإلضافــة  إلــ

 وتســعى فيبكــو دائمــًا إلــــى خلــــق بيئــــة عمــل تعطــــي 
ــة  ــي صناعــ ــاركة اإلدارة فــ ــى مشــ ــف علــ ــدرة للموظــ القــ
القــــرار، والمشــــاركة فــــي رســــم أهدافــــه، لتتوافــــق مــــع 
األهــداف العامــــة للشــــركة، وتهيــــئ البيئــــة المناســــبة 
لــه، وتحفـزه علـى أي عمـل مميـز يقـوم بـه، وتسـاعده فـي 
إبــــراز إنجازاتــــه باعتبــــاره جــــزءا مهمــــا مــــن المنظومــــة.

خلق الكفاءات الوطنية 
نجــاح  الخــاص شــريك  القطــاع  بــأن  الراســخ  إليماننــا  
للقطــاع العــام و مكمــل لــه، قامــت فيبكــو باإلســهام 
فــي خلــق كــوادر و كفــاءات وطنيــة مــن خــال شــراكاتها 
لتدريــب  للباســتكية  للصناعــات  العالــي  المعهــد  مــع 
الكفــاءات الوطنيــة للحصــول علــي دبلــوم و خطــة مســار 
للحصــول  الكفــاءات  بهــذه  لارتقــاء  وظيفــي طموحــة 
علــي مناصــب قياديــة، فضــًا عــن  رفـــع مســــتوى جــــودة 
األداء الوظيفــــي لديهــــم، مــــن خــال  المعلومــــات التــــي 
تســــاعدهم فــــي تحقيــــق أهدافهــــم وأهــــداف الشــــركة، 
إلــــى  وقدراتهــــم،  مهاراتهــــم  تطويــــر  فــــي  وتســــهم 

الســـلوك  علـــى  ينعكــــس  الــــذي  اإليجابــي  األثــر  جانــــب 
واالتجاهــات  باكتســـاب الفـــرد أفـــكارا تســـاهم بتغييــــر 
ــة، ويعـــود  ســــلوكه نحــــو األفضــل  فــــي جوانبــــه العمليــ
ــن  ــد مـ ــي العديـ ــه فـ ــه ومهاراتـ ــى قدراتـ ــع علـ ــك بالنفـ ذلـ
المواقـــف، ســـواء كانـــت المهـــارات فنيـــة، أو فكريـــة، أو 
ســــلوكية. وقــد تــم مؤخــرًا انضمــام 50 موظــف جديــد 
يزالــون  ال  موظــف   35 الــي  باإلضافــة  و  المعهــد  مــن 

التدريــب. تحــت 

شــركائها  مــع  العمــل  فيبكــو  واصلــت  كذلــك 
المنتهــي  التدريــب  برامــج  لتفعيــل  االســتراتيجيين 
أبــواب  طــرق  علــى  الوطــن  أبنــاء  وحــث  بالتوظيــف، 

العمليــة. مراحلهــا  بكافــة  الصناعيــة  المجــاالت 

كفاءة مثلى
اســتمرت  فيبكو  فــي  ســعيها الدائــم  لرفــع  مســتوى 
الكفــــاءة والجــــودة مــــن خال الجهــــود التــــي قامــــت بهــا 
إدارة المــــوارد البشــــرية وفــــق العديــــد مــــن الخطــــط، 
وذلــــك لهــــدف رفــــع مســــتويات جــودة العمــــل الداخلــي 
بتطويــــر نظام األهداف  وتقييــــم األداء ، وإعادة الهيكلة 
ودمــج إدارات، والتعزيــــز مــــن مســــتوى الكفــــاءة بمــــا 

يســــهم فــــي تحقيــــق أهــــداف الشــــركة.

الســــتقبال  برامــج  وضــع  علــى  فيبكــو  تحــرص  كذلــك 
الموظفيــــن الجــــدد ورفــــع مســــتوى احترافيتهــــم قبــــل 
مــــن  وتمكينهــــم   ، العمــل  فريــــق  إلــــى  انضمامهــــم 
ــاح  ــى النجــ ــة علــ ــة األداوات المعينــ ــى كافــ ــول علــ الحصــ

والشــــخصي. العملــــي  المجاليــــن  فــــي 

البشــــرية  المــــوارد  إدارة  اســــتطاعت  أخــرى  مــن جهــة 
ليتــم  الرواتــــب  2020 تطويــر نظــــام جدولــــة  فــــي عــــام 
عبــر نظــام إدارة المــوارد بالشــركة، والــــذي تــــم تشــــغيله 
منســــوبي  جميــــع  ليشــــمل   2021 العـــام  فــــي مطلــــع 

الشــــركة. 

وقامــــت اإلدارة أيضــــا بزيــــادة وتحديــث جميــع األوصاف  
جديــــدة  نمــــاذج  واســــتخدام  للشــــركة،  الوظيفيــــة 
مخصصــــة لهــــا، وعملــــت علــــى تطويــر نظامــي الكفــاءة  

الســــلوكية،  والكفــــاءة  التقنيــــة. 

ثالثًا: رأس المال البشري
)الموارد البشرية(

بيئة عمل صحية 
ــة  ــة والجاذبـ ــة الصحيـ ــر البيئـ ــرورة توفيـ تــدرك فيبكــو  ضـ
للعمـــل، وذلــــك لخلــــق اإلحســاس  بالســــعادة والراحــــة 
للموظفيــــن، وتعزيــــز رغبتهــــم للحضــــور إلــــى الشــــركة 
بشــــغف، وهــــذا مــــا يدعوهــــم تلقائيــــا إلــــى العمــــل بجــــد 
كفاءاتهــــم  تســــخير  فــــي  ويســــاهم  وتناغــــم،  وتفــــان 
أهدافهــــا  وتحقيــــق  بالشــــركة  للرقــــي  وخبراتهــــم 
ورســــالتها علــــى أكمــــل وجــــه، بمــا سينعكـــس إيجابـــا 
علـــى مصلحـــة العمـــل العامـة، ويســاهم  فــي اســتدامة 
التفــــوق والتميــــز فــــي كافــــة القطاعــــات والمجــاالت .

والمزايــــا  الخدمــــات  توفيــــر  علــــى  الشــــركة  وحرصــــت   
االحتياجــات   توفيــــر  عــن  فضــًا  لموظفيهــــا،  العاليــــة 
المســتجدات  فــي ظــل  الشــــخصية والعمليــــة خاصــة 
فايــروس  لتداعيــات  المصاحبــة  الوقائيــة  واإلجــراءات 
ســكن  أو  الشــركة  مرافــق  كل  فــي  المســتجد  كورونــا 
رأس  نحــو  مســؤوليتها  مــن  انطاقــًا  لديهــا  العمالــة 
مالهــا البشــري وتماشــيًا مــع التعليمــات الصحيــة التــي 

الصلــة. ذات  الجهــات  تصدرهــا 

األمــن  قســم  هيكلــة  إعــادة  تــم  ذلــك  ســبيل  وفــى 
التابعــة  الفرعيــة  األقســام  ضمــن  ليكــون  والســامة 
البشــرية وقــد قــام هــذا القســم بعــدد  المــوارد  إلدارة 
مــن اإلنجــازات الملموســة خــال 2020 ســيتم الحديــث 

التقريــر.  هــذا  مــن  مســتقل  بقســم  تفصيــا  عنهــا 

تمكين المرأة
أظهـــرت المـــرأة الســـعودية تفوقـــا ملحوظـــا وملموسـا 
العلميــــة منهــــا  التــــي خاضتهــــا،  التجــــارب  فـــي شــــتى 
لهــــا  تضــــع  أن  باجتهادهــــا  واســــتطاعت  والعمليــــة، 
المنطلــــق  هــــذا  ومــــن  القمـــة،  فــــي  معتبــــرا  مكانــــا 
المشــــرف؛ فقــد حرصــــت فيبكــو  علــــى أن يكـــون للمـــرأة 
فــــي  بهــــا  تســـير  التـــي  منظومتهـــا  فـــي  مهمـــا  مكانـــا 
يشــــارك  رئيسـيـــًا  شــــريكا  تكــــون  وأن  النجــــاح،  دروب 
واألهــداف،  الرســــائل  وصياغــــة  القــــرار،  صنــــع  فــــي 
ومســــاندة المنظومــــة للوصــــول إلــــى كل تطلعاتهــــا. 
وقــــد تمكنــــت فيبكو  فـــي عـــام 2020 مـــن رفـــع مســـتوى 
تمكيـــن المـــرأة داخـــل الشـــركة، حيـــث تمكنـــت مـــن زيـادة 
عـــدد الموظفـــات الســعوديات فــي االقســام اإلنتاجيــة  
بنســـبة تتجــاوز 100% عــن العــام الــذي يســـبقه، فضــا 
الشــركة  إدارات  فــي  إداريــة  كفــاءات  اســتقطاب  عــن 
األخــرى، حيــث يشــكل عــدد العامــات الســعوديات مــا 
ــي موظفــي فيبكــو الســعوديين،   نســبته %41 مــن إجمال
وتعتقــد فيبكــو  أن دورهــــا فــــي تمكيــــن المــــرأة يأتــــي 
بهــــا  الرشــــيدة  المملكــــة  انعكاســــا ألهتمــام حكومــــة 
يكـــون  أن  اللـــه- علـــى  -أيدهـــا  وبمســـتقبلها، وحرصهـــا 
للمـــرأة حيــــز فــــي كافــــة المجاالت والمواقــــع؛ بوضعهــــا 
للقوانيــــن واألنظمــة  التــــي تكفــــل لهــــا حقوقهــــا فــــي 
تحــــرص  ولذلــــك  والعمــــل.  التعليــــم  فــــي  اختياراتهــــا 
خلـــق  فـــي  ســـبق  صاحبـــة  تكــــون  أن  علــــى  فيبكــو 
ــرأة  ــات المــ ــي تليــق وتائــم  تطلعــ ــرص العمليــة التـ الفـ
الســــعودية، والتــــي تدعمهــــا وتســــاعدها فــــي اســــتثمار 
ــة  ــة المملكــ ــع رؤيــ ــق مــ ــا يتوافــ ــزة بمــ ــا المتميــ طاقاتهــ

.2030
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تمكين ذوي االحتياجات الخاصة 
الهمــم  ذوي  األشــخاص  دمــج  بأهميــة  إليماننــا  نظــرا 
فــي بيئــة العمــل وضــرورة تطويــر مــكان العمــل ليكــون 
االســتقرار  علــي  ويســاعدهم  الهمــم  لــذوي  مناســب 
علــى  بالعمــل  فيبكــو  شــركة  فــي  قمنــا  فقــد  بالعمــل 
دمــج الموظفيــن ذوي الهمــم  فــي الشــركة، وترســيخ 
مبــدأ مســاندة عمــل وتوظيــف األشــخاص ذوي الهمــم  
فــي ثقافتنــا، وتهــدف هــذه المبــادرة لخلــق الفــرص لهــم 
ولدعــم مجتمعنــا مــن خــال زيــادة معــدل توظيفهــم، 
مواءمــة  برنامــج  معاييــر  جميــع  بتطبيــق  قمنــا  وقــد 
الخــاص بتطويــر بيئــة العمــل لتائــم ذوي الهمــم ممــا 
أهلنــا للحصــول علــي شــهادة مواءمــة الفئــة الفضيــة 
والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  مــن  عاميــن  لمــدة 
ذوي  لألشــخاص  مســاندة  عمــل  كبيئــة  االجتماعيــة 

2021م. لعــام  الهمــم 

التطوير المستمر 
ال تــزال اإلدارة فــي رحلــة تطويــر مســتمرة، حيــث تســتهدف خــال العام 2021 القيــام بما يلي:

تحديــث سياســات وإجــراءات ولوائــح الشــركة مــن تطبيــق أفضــل الممارســات 1
المــوارد البشــرية و بمــا ينعكــس إيجابيــا علــى الشــركة والموظــف 

زيــادة مســتوي الــوالء الوظيفــي لــدى الموظفيــن وذلــك مــن خــال تطويــر بيئــة 3
العمــل.

تطويــر ســلم الوظائــف مــع المزيــا و المكافــآت وفقــًا لمتغيــرات الســوق التــي 5
فرضتهــا جائحــة كورنــا.

وضــع سياســة للعمــل عــن بعــد وبحــث كيفيــة االســتفادة القصــوى مــن الكــوادر 6
و الخبــرات بأقــل التكاليــف الممكنــة.

مناســبة 8 تدريــب  برامــج  خــال وضــع  مــن  البشــري  المــال  رأس  فــي  االســتثمار 
وصقــل المهــارات القياديــة لبعــض الوظائــف الهامــة بمــا يضمــن تعاقــب وظيفــي 

ــوالء. ســلس ورفــع مســتوي ال

تطويــر نظــام قيــاس مؤشــرات األداء و الــذي يعتمــد علــى تحديــث معاييــر قيــاس 4
األداء ومراقبتهــا بشــكل مســتمر طيلــة العــام.

ال تــزال فيبكــو علــى النطــاق الباتينــي بنســبة ســعودة عاليــة  وســوف تواصــل 7
الشــركة ســعيها للحفــاظ علــى وضعهــا ضمــن النطاقــات المرتفعــة.

بيــن 2 المشــتركة  اإلدارات  دمــج  ليتضمــن  للشــركة  التنظيمــي  الهيــكل  تحديــث 
الشــركة وشــركتها التابعــة بالشــكل الــذي يضمــن ساســة العمــل ورفــع اإلنتاجيــة 

و تقليــل التكلفــة وعدالــة المنافــع للموظفيــن ذات الفئــة الواحــدة.
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مــن منطلــق اهتمــام فيبكــو بتوفيــر بيئــة عمــل صحيــة 
عــدة  بإجــراء  قامــت  فقــد  منســوبيها  لكافــة  وجاذبــة 
إلنشــاء  والفنــي  اإلداري  الصعيــد  علــى  تغييــرات 
البيئــة  توفيــر  علــى  تعمــل  ومتينــة  قويــة  منظومــة  
المناســبة للعمــل، حيــث قامــت فيبكــو بإعــادة تشــكيل 
إدارات  ودمــج  الســامة  لقســم  اإلداري  الهيــكل 
الشــركة  فــي  والبيئــة  المهنيــة  والصحــة  الســامة 
وشــركتها التابعــة تحــت مظلــة واحــدة لضمــان تطبيــق  
بشــكل  والتشــريعات  واألنظمــة  اإلجــراءات  جميــع 
بمــا  و  الشــركة  منشــأت  و  مرافــق  كافــة  فــي  كامــل 
هــذا  فــي  المختصــة  الجهــات  تعليمــات  مــع  يتماشــى 
جديــدة  سياســات  اســتحداث  إلــى  باإلضافــة  الشــأن، 
ــاع التشــريعات  ودليــل إجــراءات مرتبــط بهــا يضمــن اتب
والتنظيمــات الجديــدة التــي تصــدر مــن الجهــات المعنيــة  
واشــتملت  العمــل،  بيئــة  وصحــة  بســامة  المتعلقــة 

يلــي: مــا  بهــا  القيــام  تــم  التــي  اإلجــراءات 

1 تعزيــز مســتويات الســامة والحمايــة مــن 
خــال مايلــي:

1 - التعاقــد مــع شــركات معتمــدة لــدى الدفــاع المدنــي 
إلضافــة أجهــزة نظــام اإلنــذار المبكــر وأدوات مكافحــة 
داخــل  واالشــتراطات  المتطلبــات  حســب  الحريــق 
المصانــع  مــن )صناديــق حريــق وطفايــات حريــق وتوفيــر 
والمقاومــة  الكاملــة  بتجهيزاتــه  الطــوارئ  مخــارج 

يــق(. للحر

إطفــاء  وأجهــزة  مبكــر  إنــذار  أنظمــة  إضافــة   -  2  
الكهربــاء  ولوحــات  المحــوالت  غــرف  فــي  أوتوماتيكيــة 

. ئيســية لر ا

 3 - توفيــر نظــام الــرش اآللــي لكامــل المصنــع  والتأكــد 
مــن تغطيــة جميــع مناطــق اإلنتــاج بنســبة 100%.

4 - توفيــر نظــام حمايــة رغــوي لمناطــق تخزيــن المــواد 
الكيميائيــة.

5 - التعاقــد مــع شــركة توفــر الصيانــة الوقائيــة ألجهــزة 
للتأكــد  والطفايــات  الحرائــق  ومكافحــة  المبكــر  اإلنــذار 

مــن فعاليتهــا بشــكل دائــم. 

الســامة  لإلخــاء  فــي حــاالت  -اعتمــاد مخططــات   	
ئ.  الطــوار

7 - القيــام بعمــل محــاكاة  فــي حالــة وقــع طــارئ وإخــاء 
ــر بعــد أن يتــم المتابعــة لطريقــة  المنشــأة ورفــع التقري
اإلخــاء وتحديــد نقــاط الضعــف وتوفيــر األدوات الازمــة 

لرفــع جاهزيــة المنشــأة فــي حــاالت الطــوارئ.

2 توفيــر ســبل الصحــة المهنيــة مــن خــال 
مــا يلــي:

يومــي  بشــكل  بتواجــد طبيــب  عيــادة خاصــة  توفيــر   -  1
أي  مــن  يعانــون  ممــن  الموظفيــن  باســتقبال  يقــوم 
أمــراض  ومتابعــة حالتهــم وتوفيــر األدويــة بمــا يضفــي 
طابــع االهتمــام بموظفــي الشــركة، كمــا نقــوم كذلــك 
طريقــة  فــي  الموظفيــن  لتوعيــة  عمــل  ورش  بتقديــم 

الصحيحــة. بالطريقــة  بهــا  والقيــام  عملهــم  

جميــع  فــي  األوليــه  اإلســعافات  صناديــق  توفيــر   -  2
أشــخاص  إشــراف  تحــت  الشــركة  وأقســام  مناطــق 

األقســام.  داخــل  مــن  مدربيــن 

3 - وضــع  سياســات وإجــراءات الســامة   فــي متنــاول 
الجميــع وترجمتهــا باللغــات الرســمية للشــركة )العربيــة 

واالنجليزيــة واألورديــة(.

4 - توفيــر أدوات الســامة الازمــة لــكل قســم حســب 
طريقــة العمــل وفقــا لجــدول تحديــد المخاطــر. 

5 - توفيــر منشــورات مترجمــة بعــدد مــن اللغــات  تعــزز 
نشــاط الموظفيــن وتوعيتهــم  فــي االهتمــام بصحتهــم 
الجســدية والنفســية  وتحفزهــم علــى ممارســة الرياضة.

لــدى  المعتمــدة  والمعقمــات  المنظفــات  توفيــر   -  	
هيئــة العامــة للغــذاء والــدواء ووضــع منشــورات لشــرح 

اســتخدامها. طريقــة 

7 - القيــام برفــع تقاريــر باإلصابــات  وتحليلهــا والعمــل 
علــى إيجــاد الحلــول المناســبة لمنــع تكرارهــا. 

8 - متابعــة المرافــق والمبانــي والقيــام بفحصهــا وعمــل 
و  الحمايــة  وســائل  وتوفيــر  اإلجــراءات  لتطبيــق  خطــة 
عــن  للترفيــه  رياضيــة  وأدوات  ماعــب   وتوفيــر  الراحــة 
الموظفيــن خــال فتــرات الراحــة وفــي ســكن العمالــة.

رابعًا: السامة والصحة 
المهنية والبيئة

االلتــزام  نحــو  الممارســات  أفضــل  تبنــي   3
التالــي:  النحــو  البيئــي علــى 

استشــاري  مكتــب  مــع  بالتعاقــد  الشــركة  -قيــام   1
لعمــل  البيئــة  وحمايــة  األرصــاد  هيئــة  لــدى  معتمــد 
للشــركة  اإلنتــاج  عمليــات  مــن  البيئــي  األثــر  دراســة 
الازمــة  حســب  اإلجــراءات  واتخــاذ  التابعــة  وشــركتها 

المقترحــة.   التوصيــات 

2 -التعاقــد مــع مكتــب معتمــد يقــوم بعمــل قياســات  
بيئيــة   لتحديــد مســتوى التلوثــات  الســمعية والهوائيــة 

والمائيــة بصفــة دوريــة.

األرصــاد  هيئــة  لــدى  معتمــدة  شــركة  مــع  -التعاقــد   3
حســب  النفايــات  مــن  للتخلــص  البيئــة  وحمايــة 
الكيميائيــة  )المخلفــات  والتشــريعات  االشــتراطات 
والمخلفــات الصناعيــة والمخلفــات العامــة( والتخلــص 
المطابقــة  والصحيحــة  الســليمة  بالطــرق  منهــا 

الهيئــة. لمتطلبــات 

4 -توفيــر التهويــة المناســبة داخــل كافــة مرافــق الشــركة 
خاصــة مناطــق اإلنتــاج مــن خــال توفيــر مــراوح التهويــة 

وأجهــزة التكييــف المركزيــة وأجهــزة تنقيــة الهــواء.

تصنيــف  حســب  الــدوري  الفحــص   4
نمــاذج فحــص  إعــداد  خــال  مــن  المخاطــر 

يلــي: ممــا  للتحقــق  يوميــة 
1 - نظافــة األماكــن  ومناطــق اإلنتــاج والتأكــد مــن عــدم 
وجــود معوقــات أمــام أجهــزة مكافحــة الحريــق والتاكــد 
مــن التهويــة واإلضــاءة وخلــو ممــرات ســبل الهــروب 

مــن أي معوقــات. 

2 - تخزيــن المــواد الكيميائيــة وطريقــة التعامــل معها.

3 - غرفــة مضخــات الحريــق واختبــار المضخــات  للتأكــد 
مــن فاعليتهــا  بشــكل أســبوعي. 

4 - متابعــة  ضغــط المــاء داخــل نظــام مكافحــة الحريــق 
بشــكل يومــي

ــات الحريــق وتأكــد مــن صاحيــة عملهــا  ــار طفاي  5 -اختب
عنــد الضــرورة بشــكل شــهري.

5 مبادرات التطوير:
1 - مراجعــة وتحديــث السياســات واإلجــراءات بشــكل 
ســنوي لمطابقــة االلتــزام بكافــة األنظمــة والتشــريعات 

التــي تصدرهــا الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة. 

2 - إعــداد وتحديــث ســجل المخاطــر الخــاص بالعمليــات 
الصناعيــة والنشــاطات المصاحبــة لهــا  وإيجــاد حلــول 
ويتــم  اإلمــكان،  قــدر  الخطــر  نســبة  وتقليــل  لتحديــد 
إعــادة دراســة وتحديــد المخاطــر بشــكل ســنوي لكامــل 
الســجل  ومتابعــة المخاطــر العاليــة عــن كثــب  وإعــادة 

تقييمهــا بشــكل دوري.

لمناقشــة   دوريــة  اجتماعــات  بعمــل  القيــام   -  3
الملحوظــات والتطــورات الجديــدة المتعلقــة بســامة 
الموظفيــن  ووضــع الحلــول المناســبة لهــا وذلــك مــن 
خــال لجنــة مشــكلة لهــذا الغــرض أطلــق عليهــا  لجنــة 
الســامة والصحــة المهنيــة والبيئــة  حيــث يشــارك فيهــا 
مشــرفين أقســام اإلنتــاج لطــرح المشــاكل المتعلقــة 
ومناقشــة  المصنــع  داخــل  التشــغيل  بعمليــات 

تكرارهــا. مــن  للحــد  حلــول   وإيجــاد  اإلصابــات 

4 - نشــر ثقافــة الســامة المهنيــة بيــن الموظفين.

بالغــاز  المســال  الغــاز  باســتبدال  مقتــرح  تنفيــذ   -  5
ــى  ــات تحتــوي عل الطبيعــي  لتقليــل  خطــورة وجــود خزان
مــواد ســريعة االشــتعال بكميــات كبيــرة  وتنتــج مــواد 
وتجهيــز   المشــروع  اعتمــاد  تــم  وقــد  بالبيئــة،  ضــارة 
وجــاري  الطبيعــي  الغــاز  بمتطلبــات  الخاصــة  الغرفــة 
االختبــارات  وعمــل  لألنابيــب  الداخليــة  الشــبكة  تمديــد 
الازمــة حســب االشــتراطات المطلوبــة والمتبعــة فــي 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

إطفــاء  أجهــزة  اســتخدام  علــى  الموظفيــن  تدريــب   -  	
وتوعيتهــم  الميــاه   وخراطيــم  طفايــات  مــن  الحريــق 

إلخمادهــا. الصحيحــة  والطــرق  الحرائــق  بأنــواع 
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األهــداف  تحقيــق  علــى  الشــديد  مــن حرصهــا  انطاقــًا 
األخاقيــة، وإدراكًا بــأن االســتثمار فــي المجتمــع المحلــي 
كشــركة  فيبكــو  تؤمــن  الجميــع  علــى  بالنفــع  ســيعود 
الشــركة  نمــو  بــأن  نشــأتها  منــذ  مســؤولة  وطنيــة 
وتطورهــا ال يعتمــد علــى مركزهــا المالــي فحســب بــل 
وفــي  المجتمعيــة،  المســاهمة  علــى  أيضــًا  بقدرتهــا 
ســبيل ذلــك تحــرص فيبكــو علــى القيــام بالــدور المنــوط 

بهــا تجــاه المجتمــع، مــن خــال قيامهــا بمــا يلــي: 

رابعًا: مسؤولية فيبكو 
)CSR( االجتماعية

تولــي اهتمامــًا كبيــرًا بالعنصــر النســائي الســعودي إذ يتــم االعتمــاد عليهــن فــي بعــض مهــام 
%41 مــن إجمالــي  العمليــة اإلداريــة واإلنتاجيــة، حيــث يشــكل العنصــر النســائي مــا نســبته 

األيــدي العاملــة الســعودية. 3
لضمــان  وخارجيــًا  داخليــًا  االســتراتيجيين  وشــركائها  عمائهــا  مــع  دائــم  بشــكل  تتواصــل 
لتطويــر  ومقترحاتهــم  ألرائهــم  بعنايــة  وتســتمع  والشــراكة  والتفاعــل  الثقــة  اســتدامة 

الذهنيــة. الصــورة  وتعزيــز  المنتجــات  4

الكــوادر  لتطويــر  والتدريبيــة  الصناعيــة  الجهــات  مــع  المبــادرات  وتدعــم  االتفاقيــات  تعقــد 
البشــرية، وتعمــل بشــكل متناغــم مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات الكبيــرة لتبنــي مبــادرات 

التدريــب المنتهــي بالتوظيــف وغيرهــا مــن برامــج تســهم فــي ســعودة القطــاع الصناعــي. 6

توفــر بيئــة عمل تنافســية وجاذبة 
وتحفــز مبــادرات التطوير واإلبداع 

وترســخ مفاهيم الجودة. إلــى 1 األعمــال  بعــض  بإســناد  تقــوم 
التعاقــد  مــن  بــداًل  خيريــة  جمعيــات 
النفــع  لتحقيــق  تجاريــة  شــركات  مــع 

لمتبــادل. ا

2

تتعــاون بصفــة دائمــة مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة بإعــادة تأهيــل المواطنيــن وانخراطهــم 
ــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم وغيرهــا مــن  فــي المجتمــع مثــل اللجنــة الوطنيــة لرعاي

الجهــات. 7

تضطلــع بدورهــا نحــو البيئــة فتقــوم فــي ســبيل ذلــك باالعتمــاد علــى مــواد أوليــة ليســت لهــا 
أضــرار بيئيــة، كمــا تقــوم ببعــض أعمــال إعــادة التدويــر وخفــض اســتهاك المــوارد الطبيعيــة 
حفاظــًا علــى البيئــة، باإلضافــة إلــى تبنــي معاييــر عاليــة مــن األمــن والســامة والصحــة المهنيــة.  5

النفــط  بعــد  مــا  خطــة  هــي  2030م  الســعودية  رؤيــة 
للملكــة العربيــة الســعودية التــي تــم اإلعــان عنهــا فــي 
25 أبريــل 	201م، وتقــوم علــى ثاثــة محــاور رئيســية وهــي 
العمــق العربــي اإلســامي، القــوة االســتثمارية الرائــدة، 
ومحــور ربــط القــارات الثــاث، ويتــم تنفيذهــا مرحليــًا مــن 
خــال عــدة عوامــل، اســتهلتها المملكــة باإلعــان عــن 
مجلــس  عليــه  وافــق  والــذي  الوطنــي  التحــول  برنامــج 
الــوزراء بتاريــخ 7 يونيــو 	201م، ومــا أعقبــه مــن تعديــات 
وتدشــين برامــج تنمويــة مصاحبــة علــى كافــة القطاعــات 

بمــا يدعــم المحــاور ســالفة الذكــر.

ولتحقيــق اقتصــاد مزدهــر تســتهدف »رؤيــة الســعودية« 
رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن %	1 إلــى 50% 
علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي، 
الخدمــات  أداء  مؤشــر  فــي  المملكــة  ترتيــب  وتقــدم 
 1 ورقــم  عالميــًا،   25 إلــى   49 المرتبــة  مــن  اللوجيســتية 
بنــك صــادرات  إنشــاء  تــم  ذلــك  وفــي ســبيل  إقليميــًا، 
نشــاط  لتشــجيع  ريــال  مليــار   30 مــال  بــرأس  جديــد 
فــي  والتعديــن  الصناعــة  مشــاريع  ودعــم  التصديــر 

لمملكــة.  ا

الخطــة  حولهــا  تتمحــور  التــي  النقــاط  أبــرز  ومــن 
الســعودية الطموحــة زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص 
فــي الناتــج المحلــي مــن %3.8 حاليــا إلــى %5.77، وزيــادة 
مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل مــن %22 إلــى 30%، 
 11.	% مــن  الســعوديين  بيــن  البطالــة  نســبة  وخفــض 

.7% إلــى 

بــدأت  فقــد  التحويليــة  بالصناعــات  يتعلــق  وفيمــا 
المملكــة مشــروعها الصناعــي الجبــار الــذي يســتهدف 
والمنتجــات  التحويليــة  للمــواد  مســتورد  مــن  التحــول 
إلــى تصنيعهــا وإنتاجهــا محليــًا  النهائيــة االســتهاكية 
الخــام، ممــا  المــواد  ثــروة  وذلــك مــن خــال اســتغال 
يفتــح اآلفــاق الســتثمارات ضخمــة لقطــاع الصناعــات 
التحويليــة تقــدر بنحــو 200 مليــار ريــال وتوفــر مــا يقــارب 

ألــف وظيفــة.  100

السياســات  توجــه  ظــل  وفــي  ذكــره  تــم  لمــا  وامتــدادًا 
االســتراتيجية للمملكــة لدعــم اقتصادهــا عبــر االعتمــاد 

الصناعــة  دعــم  علــى  وتركــز  نفطيــة  غيــر  وســائل  علــى 
ســبل  وتطويــر  الصــادرات،  لتشــجيع  المجــال  وفتــح 
توظيــف الثــروة الهائلــة مــن المــواد الخــام محليــًا لصالــح 
تنميــة الصناعــات التحويليــة الوطنيــة وتنويــع منتجاتهــا 
وتوفيــر  اســتيرادها  ووقــف  واالســتهاكية  النهائيــة 
الســعودية  للمصانــع  الفرصــة  ومنــح  الذاتــي  اإلكتفــاء 
تدعــم  المقومــات  فــإن جميــع هــذه  الفائــض،  لتصديــر 
نشــاط فيبكــو واســتمرار نمــو أعمالهــا والتــي تنظــر لهــا 
اســتثمار  علــى  جاهــدة  وتعمــل  تفاؤليــة  نظــرة  فيبكــو 
تلــك المقومــات لتحقيــق الريــادة والتنميــة المســتدامة. 

اجتماعيــة  منافــع  توفيــر  علــى  جاهــدة  فيبكــو  وتعمــل 
قيمــة  إضافــة  خــال  مــن  ملموســة  واقتصاديــة 
األعمــال  إيــرادات  خــال  مــن  الوطنــي  االقتصــاد  إلــى 
العمــل  فــرص  وخلــق  االجتماعيــة  واالستشــارات 
البيئــي، خاصــة وأن معظــم عمليــات  وتحســين الوعــي 
فيبكــو الرئيســية تتماشــى جميعهــا مــع أهــداف رؤيــة 
صديقــة  منتجاتهــا  كــون  خــال  مــن   2030 المملكــة 
وهمــا  الخارجــي  التصديــر  مــن  إيــرادات  وتوليــد  للبيئــة 

المالــي. التحــول  برنامــج  فــي  أساســيين  عامليــن 

خامسًا: النظرة المستقبلية 
تماشيًا مع رؤية السعودية 2030م
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CSR

وفر 
بيئــة عمل 

تنافســية وجاذبة 
وتحفــز مبادرات 
التطويــر واإلبداع 
وترســخ مفاهيم 

الجودة.

تتعاون 
بصفــة دائمة 

مع الجهــات الحكومية 
المعنيــة بإعــادة تأهيل 

المواطنيــن وانخراطهــم في 
المجتمــع مثــل اللجنــة الوطنية 

لرعايــة الســجناء والمفرج 
عنهم وأســرهم وغيرها 

من الجهات.

تتواصل 
بشكل دائم 

مع عمائها وشــركائها 
االســتراتيجيين داخليًا 

وخارجيــًا لضمان اســتدامة الثقة 
والتفاعل والشــراكة وتســتمع 
بعنايــة الرائهــم ومقترحاتهم 

لتطويــر المنتجــات وتعزيز 
الصــورة الذهنية.

تضطلع 
بدورها نحو 

البيئــة فتقوم في ســبيل 
ذلــك باالعتمــاد على مواد 

أوليــة ليســت لها أضــرار بيئية، 
كمــا تقــوم ببعض أعمال إعادة 

التدويــر وخفض اســتهاك الموارد 
الطبيعيــة حفاظــًا علــى البيئة، 

باإلضافــة إلى تبنــي معايير 
عاليــة من األمن والســامة 

والصحــة المهنية. 

تقوم 
بإسناد 

بعــض األعمال إلى 
جمعيــات خيرية بداًل 

مــن التعاقد مع شــركات 
تجاريــة لتحقيــق النفع 

المتبادل.

تولي 
اهتمامــًا كبيرًا 

بالعنصر النســائي 
الســعودي إذ يتــم االعتماد 
عليهــم فــي بعض مهام 

العمليــة اإلداريــة واإلنتاجية، 
حيث تشــكل العنصر النســائي 

مــا نســبته %41 من إجمالي 
األيــدي العاملة 

السعودية.

تعقد 
االتفاقيات 

ودعــم المبادرات مع 
الجهــات الصناعيــة والتدريبية 

لتطويــر الكوادر البشــرية، وتعمل 
بشــكل متناغــم مع الجهات 

الحكوميــة والشــركات الكبيرة 
لتبنــي مبادرات التدريــب منتهي 
بالتوظيــف وغيرهــا من برامج 

تســهم في سعودة 
القطــاع الصناعي.

أمــا بخصــوص خطــط فيبكــو المســتقبلية، فإننــا نخطــط 
للتوســع الفعــال فــي تصنيــع وتســويق منتجاتهــا داخــل 
المحليــة  المنافســات  مــن  بالرغــم  الســعودية  وخــارج 
والخارجيــة، مؤكديــن عزمنــا علــى االســتمرار فــي التطــور 
خطــوط  وتدشــين  منتجاتنــا  تـــنويع  خــال  مــن  والنمــو 
إنتــاج جديــدة فــي مجــاالت الصناعــات التحويليــة والتــي 
هــذه  لمثــل  متعطشــًا  يــزال  ال  الســوق  أن  نعتقــد 
المشــروعات، فضــًا عــن اســتهداف تصنيــع منتجــات 
المحلــي ويعتمــد مســتخدميها  بالســوق  غيــر متوفــرة 
تحقيــق  مــع  تماشــيًا  كبيــر  بشــكل  االســتيراد  علــى 
االســتثمار  علــى  العائــد  لتعظيــم  الربحيــة  أهدافنــا 
ــا فــي  ــدور المنــوط بن ــا بال لمســاهمي فيبكــو واضطاعن
ــك  ــة المملكــة، وفــي ســبيل ذل دعــم خطــط وبرامــج رؤي
تــم تدشــين مشــروعنا الجديــد بتأســيس شــركة فبــك 
فــي  جديــدة  منتجــات  تصنيــع  فــي  للدخــول  للصناعــة 
مجــال الصناعــات التحويليــة – وتــم إلقــاء الضــوء علــى 

الثالــث  البــاب  فــي  تفاصيلــه  بكافــة  الجديــد  المشــروع 
مــن هــذا التقريــر.

كمــا تســعى فيبكــو للدخــول فــي شــراكات ذات قيمــة 
مضافــة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة ، كذلــك تنــوي 
فيبكــو وشــركتها التابعــة الجديــدة توســيع مشــاركاتها 
فــي المعــارض والمحافــل المحليــة والدوليــة لتعظيــم 
محليــة  اســتثمارية  نوافــذ  وفتــح  التجاريــة  عاماتنــا 

ودوليــة. وإقليميــة 

فيبكــو  تســتهدف  والتقنــي  الفنــي  الصعيــد  وعلــى 
العمليــة  فــي  التكنولوجيــا  مســتجدات  علــى  االعتمــاد 
اإلنتاجيــة للحــد مــن األخطــاء الفنيــة والمهنيــة ولتقليــص 

مراحــل  كافــة  فــي  البشــري  العامــل  علــى  االعتمــاد 

معــارض  بزيــارة  نقــوم  ذلــك  ســبيل  وفــي  التصنيــع، 
المســتجدات  علــى  لإلطــاع  العالميــة  واآلالت  العــدد 
فــي  منهــا  االســتفادة  يمكــن  التــي  والتقنيــة  الفنيــة 
مصانعنــا، وإن كانــت قــد تأثــرت الخطــط لتلــك الزيــارات 
جــراء القيــود التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا خــال الوقــت 

اهــن. الر

فــي  االســتمرار  ولغــرض  فيبكــو  مبيعــات  وبخصــوص 
زيــادة معــدالت النمــو الحاليــة ولتخفيــف الضغــوط علــى 
ــادرات  ــيذ عــدد مــن المب ــا نقــوم بتـنفـ ــح فإنن هامــش الرب
الفعالــة  النمــو  معــدالت  علــى  للمحافظــة  والوســائل 
مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل واســتهداف منتجــات 
بمزيــد  والقيــام  ربحيــة مرتفعــة،  ذات هوامــش  جديــدة 

جــودة  لتحســين  واألبحــاث  الســوقية  الدراســات  مــن 
المســتخدمة  الخــام  المــواد  نســب  وتقليــل  المنتجــات 

فــي التصنيــع وقلــة الهــدر وإعــادة التدويــر.

ــد  ــداف يعتمــ ــذه األهــ ــق هــ تــدرك فيبكــو تمامــًا أن تحقيــ
تواصــــل  ولذلــــك  ومؤهــــل،  قــــوي  عمــــل  فريــــق  علــــى 
وإســــتقطاب  البشــــري  المــــال  رأس  فــــي  اســــتثمارها 
كــــوادر بشــــرية مؤهلــــة لتقديــــم أفضــــل قيمــــة لعمائها 

يها. ومســــتثمر

نحــن ملتزمــون بدعــم خطــط النمــو والتطــور مســتفيدين 
مــن التحــوالت االقتصاديــة الوطنيــة القائمــة متطلعيــن 
الوطنيــة  الشــركات  أهــم  كأحــد  واعــد  مســتقبل  إلــى 

العاملــة فــي مجــال الصناعــات التحويليــة.

*هــذا القســم مــن التقريــر الســنوي يتضمــن بيانــات مســتقبلية ودراســات محتملــة وتخضــع عــادة للمخاطــر والشــكوك وفــق العوامــل االقتصاديــة والسياســية المتباينــة 
والتــي قــد تنعكــس ســلبًا أو إيجابــًا علــى النتائــج المتوقعــة، لــذا وجــب التنويــه.
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6
الحوكمة 
في فيبكو

حوكمة فيبكو وتطبيقاتها	 
هيكلة الحوكمة في فيبكو 	 
التطور التاريخي للحوكمة في فيبكو	 
مهام مجلس اإلدارة	 
تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضاءه	 
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة 	 

عضوًا فيها أو من مديريها 
إدارة الشركة  التنفيذية	 
سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة المنعقدة 	 

خال العام المالي 2020 م
رأس المال واإلفصاحات المتعلقة بالملكية	 
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة	 
اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وخاصة غير 	 

التنفيذيين- بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال فيبكو وأدائها
الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه 	 

والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم )إن وجدت(
 سياسة توزيع األرباح	 
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين 	 

وبيان أي انحرافات جوهرية
ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين	 
التعامات مع األطراف ذات العاقة	 
الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها	 
نتائج ممارسات الحوكمة خال عام 2020	 
سياسات اإلفصاح والشفافية	 
إقرارات مجلس اإلدارة	 
تأكيدات مجلس اإلدارة	 
طلبات سجات مساهمي فيبكو	 
حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم	 
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"النظــام األمثــل  بأنــه  يعــرف نظــام حوكمــة الشــركات 
الــذي يتــم مــن خالــه توجيــه الشــركة ورقابتهــا"،  ويحــدد 
والمســؤوليات  الســلطات  توزيــع  الحوكمــة  هيــكل 
أعضــاء  مثــل  الشــركة؛  فــي  المشــاركين  مختلــف  بيــن 
واألطــراف  والمســاهمين  والمديريــن  اإلدارة  مجلــس 
األخــرى، ويوضــح القواعــد واإلجــراءات المتعلقــة باتخــاذ 

القــرارات فيمــا يتعلــق بكافــة شــؤون الشــركة.

لــذا تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخًا بــأن االمتثــال التــام 
اإلدارة  بمعاييــر  وااللتــزام  الفعالــة  الحوكمــة  ألنظمــة 
هــو  الماليــة  وغيــر  الماليــة  التقاريــر  وإعــداد  الرشــيدة 
المخاطــر  مــن  كثيــر  لتجــاوز  الــازم  الحمايــة  جــدار 
مــع وضــع  أو خارجيــة  داخليــة  كانــت  المحتملــة ســواء 
اإلدارة  مجلــس  بيــن  المهــام  لفصــل  واضحــة  آليــة 

أمــور  تيســير  يســهل  بمــا  التنفيذيــة  الشــركة  وإدارة 
وتســريع  الجاذبــة  االســتثمار  فــرص  ورصــد  الشــركة 
عمليــة اتخــاذ القــرار، وفــي ســبيل ذلــك تحــرص فيبكــو 
دائمــًا علــى تبنــي ممارســات ومعاييــر الحوكمــة بالشــكل 
الــذي يضمــن إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى نظــام 
ــرة فــي  الحوكمــة، ولذلــك فقــد بذلــت فيبكــو جهــودًا كبي
ترســيخ بعــض مبــادئ وسياســات العمــل لديهــا لجعــل 
الحوكمــة ثقافــة وليســت إلــزام مــن خــال وضــع مبــادئ 
الشــفافية واإلفصــاح والعدالــة وحفــظ الحقــوق لكافــة 
أصحــاب المصالــح، وامتــد هــذا  التوجــه ليشــمل أيضــًا 
مــرت  للصناعــة(، وقــد  فبــك  التابعــة )شــركة  الشــركة 
الحوكمــة فــي فيبكــو بعــدة منحيــات علــى مــدار تاريخهــا 

يلــي: فيمــا  نســتعرضها 

حوكمة فيبكو وتطبيقاتها 

المساهمون

 )الجمعيــة العامة(

لجنــة المراجعة

المراجعــة الداخلية

إدارة المخاطرإدارة الحوكمــة واإللتزام
إدارات الشركة 

وأقســامها الرئيسية

لجنــة الحوكمةاللجنــة التنفيذية

اإلدارة التنفيذيــة

مراجع الحســابات

الجهــات التنظيمية واإلشــرافية

لجنة الترشــيحات 

والمكافآت

مجلس اإلدارة

أمين ســر مجلس اإلدارة

هيكلة الحوكمة في فيبكو

1

4

5

2

3

6

78

2006

2009

2015

2008

2013

2017

20172021

أصــدرت هيئة الســوق المالية 
أول كــود لحوكمة الشــركات وكان 
غيــر ملــزم للشــركات المدرجة في 
التنفيــذ ولكنــه ملــزم في اإلفصاح.

أصــدرت فيبكــو قواعدها الخاصة 
بالحوكمــة للمــرة األولــى بتاريخ 23 

2008 يناير 

دخلــت هيئــة الســوق المالية عدد من 
التعديــات خــال الفتــرة من 2009 حتى 2012 
تتضمــن اإللــزام ببعض مواد كــود الحوكمة 

تتعلــق بحقــوق المســاهمين وأنظمــة الرقابة 
الداخليــة وتشــكيل المجلــس واللجان

صــدر نظام الشــركات الجديد من 
وزارة التجــارة والصناعــة خال 
العــام 2015 بالمرســوم الملكي 
رقــم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ

عكســت فيبكــو تلــك التعديات على 
الئحــة الحوكمــة لديهــا وأعادت اعتماد 

الئحــة الحوكمــة من خــال الجمعية 
العامــة العادية الرابعة والعشــرون 

المنعقــدة بتاريــخ 21 ابريل 2013

أصــدرت هيئــة الســوق المالية الئحة 
حوكمــة الشــركات المحدثــة في ابريل 

2017  لتعكــس متغيــرات نظام الشــركات 
مــع تحديــث وتطوير أشــمل ألبواب ومواد 
الائحة تماشــيًا مع أفضل الممارســات 

العالمية

قامــت فيبكــو بتحديــث اإلطــار العام لقواعد 
الحوكمــة لديها تماشــيًا مــع المتغيرات 

النظامية مع اســتحداث 12 سياســة تعزز 
مــن ممارســات الحوكمــة وفاعلية مجلس 

اإلدارة وقــد تــم اعتمادهــا جميعــًا من مجلس 
اإلدارة بتاريــخ 05 نوفمبــر 2017 وتــم رفــع بعض 

مــن هــذه السياســات للجمعيــة العامة وتم 
اعتمادهــا بتاريــخ 12 ديســمبر 2017

التطور التاريخي للحوكمة في فيبكو

أصــدرت هيئة الســوق المالية 
بعــض التعديــات على الائحة 

بتاريــخ 14 ينايــر 2021 وتقوم 
الشــركة بدراســة هذه التعديات 

وســوف تقــوم بتعديــل ما يلزم من 
سياســاتها لتعكــس التغيرات 

ذات الصلة.
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وتفصــل الســطور القادمــة ممارســات الحوكمــة فــي مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة 
عــن المجلــس وغيرهــا وفقــًا لمــا يلي:

أواًل: مهام مجلس اإلدارة
تتركــز مســؤوليات المجلــس الرئيســية فــي توجيــه الشــركة لتحقيــق مصالحهــا علــى المــدى الطويــل، كمــا يتولــى 
ــر التــي تعمــل  ــد المعايي ــة للشــركة وتحدي مجلــس اإلدارة مســؤولية إصــدار التوجيهــات الواضحــة لــإلدارة التنفيذي
فــي حدودهــا ويشــمل ذلــك وضــع الرؤيــة واالســتراتيجية الواضحــة وتحديــد الســلطات التــي يتــم تفويضهــا إلــى 

اإلدارة التنفيذيــة ووضــع السياســات والمعاييــر المســموح لــإلدارة بالعمــل فــي حدودهــا.

ويتم تحقيق ذلك من خال:

وضــع اســتراتيجية شــاملة للشــركة وخطــط العمــل . 1
الرئيســية وإدارة المخاطــر المتعلقــة بالسياســات 

ومراجعــة وتحديــث تلــك السياســات.

 تحديــد هيــكل رأس المــال األنســب للشــركة وإقــرار . 2
النفقــات  علــى  واإلشــراف  الســنوية  موازناتهــا 

فيهــا.  والتصــرف  األصــول  وتملــك  الرأســمالية 

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

بصفــة عامــة.

المراجعــة الدوريــة للهيــاكل التنظيميــة والوظيفيــة . 4
فــي الشــركة واعتمادهــا. 

الداخليــة . 5 الرقابــة  الازمــة ألنظمــة  القواعــد  وضــع 
واإلشــراف علــى هــذه األنظمــة

وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح . 	
ومعالجــة أي مــن حــاالت التعــارض المحتملــة لــكل 
التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن 
اســتخدام  إســاءة  ذلــك  ويشــمل  والمســاهمين 
التصــرف  وإســاءة  ومرافقهــا  الشــركة  أصــول 

العاقــة.  ذوي  األطــراف  معامــات  عــن  الناتــج 

التأكــد مــن ســامة اإلجــراءات الماليــة والمحاســبية . 7
بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات ذات الصلــة بإعــداد التقاريــر 

الماليــة. 

التأكــد مــن تطبيــق إجــراءات رقابيــة مناســبة إلدارة . 8
قــد  التــي  بالمخاطــر  التنبــؤ  خــال  مــن  المخاطــر 

بشــفافية.  عنهــا  واإلفصــاح  الشــركة  تواجــه 

الرقابــة . 9 أنظمــة  لفعاليــة  الســنوية  المراجعــة 
 . خليــة ا لد ا

صياغــة نظــام وقواعــد الحوكمــة فــي الشــركة بمــا ال . 10
يتعــارض مــع أحــكام ونصــوص األنظمــة واللوائــح 
القواعــد  ســارية المفعــول ومراقبــة فاعليــة هــذه 

ــد الضــرورة.  بشــكل عــام وتعديلهــا عن

وضــع السياســات والمعاييــر واإلجــراءات لعضويــة . 11
بعــد  التنفيــذ  موضــع  ووضعهــا  اإلدارة  مجلــس 

إقرارهــا مــن الجمعيــة العامــة. 

مــع . 12 العاقــة  تنظــم  مكتوبــة  سياســة  وضــع 
حقــوق  حمايــة  أجــل  مــن  العاقــة  ذوي  األطــراف 

األطــراف. جميــع 

وضــع قواعــد الســلوك المهنــي لمديــري وموظفــي . 13
المهنيــة  المعاييــر  مــع  يتوافــق  بمــا  الشــركة 

الســليمة. واألخاقيــة 

وضــع السياســات واإلجــراءات التــي تضمــن احتــرام . 14
الشــركة  والتــزام  واللوائــح  لألنظمــة  الشــركة 
باإلفصــاح عــن المعلومــات الجوهريــة للمســاهمين 

األخــرى. واألطــراف  والدائنيــن 

عــن . 15 الســنوي  والتقريــر  الماليــة  القوائــم  إعــداد   
أنشــطة الشــركة ووضعهــا المالــي للســنة الماليــة 
المنقضيــة بمــا فــي ذلــك الطريقــة المقترحــة لدفــع 

أربــاح األســهم.

 التوصيــة للجمعيــة العامــة للمســاهمين بتعييــن . 	1
مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم.

ثانيًا: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
ــى إدارة فيبكــو مجلــس إدارة مؤلــف مــن خمســة  تنــص المــادة )17( مــن النظــام األساســي للشــركة علــى أن يتول
ــى النحــو  ــك عل ــاث ســنوات، وذل ــد عــن ث ــة لمــدة ال تزي ــة العامــة العادي ــق الجمعي ــم تعيينهــم عــن طري أعضــاء يت

ــي:     التال

صفــة العضويةالمنصباسم العضو

غــيـــر تـنــفــيــــذيرئيــس مجلس اإلدارةأحمــد عبداللطيــف البراك1

فيصــل محمد الحربي2
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة 

والعضــو المنتدب
ــذي تــنــفــيــ

مـســتــقـــــلعضــو مجلس اإلدارةعبــد الرحمن إبراهيــم المديميغ3

مـســتــقـــــلعضــو مجلس اإلدارةنمــر ناصر الحربي4

تــنــفــيــــذيعضــو مجلــس اإلدارة ومديــر إدارة المخاطرعبــدهللا محمد الحربي5



111 التقرير السنوي لشركة فيبكو 2020 مالتقرير السنوي لشركة فيبكو 2020 م110

كو
يب

 ف
ن

ع
ي

يل
غ

ش
الت

ء 
دا

األ
ص 

خ
مل

عة
صنا

 لل
ك

فب
ة 

رك
ش

ي 
مال

 ال
اء

ألد
ص ا

خ
مل

مة
دا

ست
اال

 و
طر

خا
م

ال
كو

يب
 ف

ي
 ف

مة
وك

ح
ال

وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة:

ــةالوظائف الســابقةالوظائــف الحاليةصفــة العضويةاالســـــم ــات العلميـــــــــــ الخبــرات العمليـــــــــــــةالمؤهـــــــ

1
أحمــد عبداللطيف 

البراك
غـيـــر تــنــفــيــــذي

- رئيــس مجلــس اإلدارة فــي فيبكو

 - عضــو مجلــس المديريــن بشــركة فبك 
للصناعة

- رئيــس مجلــس المديريــن بشــركة أيس كريم 
دانة المحدودة

-  مســاعد إدارة األنظمة بالشــركة 
الســعودية للكهرباء.

-  مديــر العمليــات بشــركة مصنــع بناء 
للمنتجــات الخرســانية المتقدمة.

-  المديــر العــام لمكتــب بناء الســعودية 
لاستشــارات الهندسية.

- نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضو 
المنتدب فــي فيبكو

- بكالوريــوس هندســة النظم 
جامعــة الملك فهــد للبترول 

والمعــادن - الظهران  

- أعمال االستشــارات 
الهندسية.

- أعمــال اإلدارة التنفيذيــة

تــنــفــيــــذيفيصــل محمد الحربي2

- نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتدب 
فــي فيبكو 

- رئيــس مجلــس المديرين 

بشــركة فبــك للصناعة

- مدير عام شــركة فايا الســعودية

- مدير عام شــركة ســافانا العالمية 
للتجارة

- رئيــس مجلــس اإلدارة فــي فيبكو

- بكالوريــوس إدارة أعمــال تخصص 
تسويق  

 MBA ماجســتير إدارة األعمال -
- ريــادة األعمال واالســتثمار في 

عدد من الشــركات.

3
عبدالرحمــن إبراهيم 

المديميغ
شــريك تنفيذي لشــركة شــركاء وترمـسـتـقــــل 

- نائــب الرئيــس التنفيــذي ونائب رئيس 
تطويــر األعمال في شــركة بوان.

- عمــل بمنصــب نائــب الرئيــس لتطوير 
األعمــال ثــم رئيــس تنفيذي مكلف 

لشــركة بوان لمدة 	 ســنوات

- ســاهم في تأســيس شــركة بناء 
القابضة وهي شــركة اســتثمار صناعي 
تابعــة لبــوان، وقد تولــى منصب المدير 

العــام بها لمدة 4 ســنوات.

- عمــل فــي صنــدوق التنميــة الصناعية 
الســعودي كمحلــل ائتمــان لمدة 3 

سنوات.

- بكالوريــوس إدارة ماليــة مــن جامعة 
األميــر ســلطان بالمملكــة العربية 

السعودية  

  MBA ماجســتير إدارة األعمال -
 London مــن كليــة لندن لألعمال

business scschool  مــن المملكــة 
المتحدة

- اســتراتيجيات النمو واألنشــطة 

- تطويــر منتجات واســتحداث 
منتجــات جديدة

- تأســيس شركات

-   ريــادة األعمــال

مديــر عام شــركة نفــع العالميةمديــر عام مؤسســة مناخ األعمالمـسـتـقــــل نمــر ناصــر الحربي4
دبلــوم ثانــوي تجاري – تخصص 

أعمــال مكتبية
- خبــرات عمليــة متنوعــة في 
األعمال وتأســيس الشركات

ــذيعبــدهللا محمد الحربي5 تــنــفــيــ
- مديــر إدارة المخاطــر فــي فيبكو  

- الشــريك المؤســس والرئيس التنفيذي 
لشــركة مكامن لاستشــارات اإلدارية

مديــر العاقــات العامة بشــركة فايا 
السعودية

- بكالوريــوس إدارة أعمــال تخصص 
تسويق  

- ماجســتير إدارة األعمــال   MBA  مــع 
مرتبة الشــرف 

- خبــرات عمليــة متنوعــة في 
األعمــال التجاريــة والكتابة 

الصحفيــة االقتصادية

- االستشــارات اإلدارية.

- الحوكمــة وإدارة المخاطــر
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ثالثًا: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة 

اسم العضو

أســماء الشركات 
التــي يكون عضو 
مجلس اإلدارة 

عضــوًا في مجالس 
إدارتهــا الحاليــة أو من 

مديريرها

الكيــان القانونيمقر الشــركة

أســماء الشــركات التي يكون 
عضــو مجلــس اإلدارة عضوًا في 
مجالــس إدارتها الســابقة أو من 

مديريرها

مقر الشــركة
الكيان 
القانوني

1
أحمــد عبداللطيف

 البراك 

ذات مســؤولية محدودةالمملكــة العربية الســعوديةشــركة آيس كريم دانة
شــركة تصنيع مــواد التعبئة 

والتغليــف )فيبكو(
المملكــة العربية 

السعودية

شركة 
مساهمة 
سعودية 

مدرجة

-ذات مســؤولية محدودةالمملكــة العربية الســعودية شــركة فبك للصناعة

ذات مســؤولية محدودةالمملكــة العربية الســعوديةشــركة فبك للصناعةفيصــل محمد الحربي2
شــركة تصنيع مــواد التعبئة 

والتغليــف )فيبكو(
المملكــة العربية 

السعودية

شركة 
مساهمة 
سعودية 

مدرجة

3
عبدالرحمــن إبراهيم 

المديميغ 

شــركة بنــاء للمنتجات 
الخرســانية الجاهزة 

)إحدى الشــركات التابعة 
لبوان(

شركة بوانقابضة المملكــة العربية الســعودية
المملكــة العربية 

السعودية

شركة 
مساهمة 

مدرجة

الشــركة الوطنيــة للبناء 
والتسويق

-ذات مســؤولية محدودةالمملكــة العربية الســعودية

شــركة المستقبل 
اميك للسير

-شــركة مساهمة ســعودية مقفلةالمملكــة العربية الســعودية

-شــركة مساهمة ســعودية مقفلةالمملكــة العربية الســعوديةشــركة تأثير المالية

-شــركة مساهمة ســعودية مدرجةالمملكــة العربية الســعوديةشــركة الجبس األهلية

-الصناديــق العقاريــة المتداولةالمملكــة العربية الســعوديةصنــدوق المعذر ريت

-- نمــر ناصــر الحربي4

عبــدهللا محمد الحربي5

ذات مســؤولية محدودةالمملكــة العربية الســعوديةشــركة فبك للصناعة
شــركة تصنيع مــواد التعبئة 

والتغليــف )فيبكو(
المملكــة العربية 

السعودية

شركة 
مساهمة 
سعودية 

مدرجة

شــركة مكامن 
لاستشــارات اإلدارية

-شــركة مهنيةالمملكــة العربية الســعودية
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رابعًا: إدارة الشركة التنفيذية

الخبـراتالمؤهاتالوظائف الســـابقةالوظائف الحـــاليةاالســم

فيصــل محمد 
الحربي

نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو 

المنتدب
ســبق الحديــث عنــه في الجزء الخــاص بمجلس اإلدارة

عبــدهللا محمد 
الحربي

عضــو مجلس 
اإلدارة ومديــر إدارة 

المخاطر
ســبق الحديــث عنــه في الجزء الخــاص بمجلس اإلدارة

حسن رمزي 
عيسى*

المديــر المالي

العمــل لــدى KPMG مصر 
ثــم التــدرج في الوظائف 

اإلدارية والمالية بشــركة 
الســويدي للكابات وصواًل 
إلــى منصــب المدير المالي 
للمجموعــة والمديــر العام 

ألحــد مصانعها.

بكالوريوس 
محاســبة ثم 

الحصــول على 
درجة الماجســتير 
والدكتوراة في 
المحاســبة من 

جامعــة عين 
شــمس - مصر

30 ســنة في مجال 

المحاسبة 
واإلدارة المالية

كريــم ماركيز

المديــر العام 
للشــركة التابعة 

)شركة فبك 
للصناعة(

- مدير مصنع شــركة 
كونفرتكــس للصناعات 

الباســتيكية والطباعــة في 
لبنــان ورومانيا 

- تولــى عدد مــن المناصب 
اإلداريــة والقيادية في 

عدد من الشــركات 
العاملــة في مجال 

الصناعات الباســتيكية 
منها شــركة باستيك 

الوطنية، مصانع الشــرق 
للباســتيك، الشركة 
الســعودية للطباعة 

والتغليــف، ومجموعة 
المربعــي للصناعة

بكالوريوس 
هندسة 

مكيانيكيــة ثم 
الحصــول على 

درجة الماجســتير 
فــي الصناعات 

التحويليــة للمواد 
الباســتيكية من 
جامعــة جرونوبل 

في فرنسا

30  ســنة في 
مجــال الصناعة 

التحويلية 
الباستيكية 

والطباعــة بين 
فرنســا  ولبنان  

ورومانيا 
والمملكــة العربية 

السعودية

هانــي جبريل*
نائــب المدير العام 

للعمليات

نائــب المديــر العام في 
المصنع الســعودي 

لمســتلزمات الشبكة 
الهاتفيــه واإللكترونية

بكالوريوس 
هندســة صناعية 
ماجســتير إدارة 

أعمال

20  ســنة في 
مجــال الصناعة

حمزة مهدي 
بيبرس 

 نائــب  الرئيس 
التنفيذي للشــؤون 

المالية

عمل لدى شــركة ارنســت 
انــد يونغ في األردن 

والســعودية ثــم التدرج في 
أعمــال المراجعــة الداخلية 

واإلدارة المالية

بكالوريس 
في المحاســبة 

واجتيــاز امتحانات 
المحاسب 
القانوني 

CPA األمريكي 

13 ســنة خبرة في 
مجــال المراجعة 

الخارجية 
والداخلية واإلدارة 

المالية

خامســًا: ســجل حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــات العامــة المنعقــدة خــال 
ــي 2020م العــام المال

إلــى اتخــاذ المجلــس لســبعة  تــم انعقــاد اجتماعيــن لمجلــس اإلدارة بالحضــور، باإلضافــة  2020م  خــال العــام 
قــرارت بالتمريــر بيــن أعضــاءه تماشــيًا مــع نظــام فيبكــو األســاس وذلــك التخــاذ القــرارات الهامــة بمــا فيهــا اعتمــاد 
القوائــم الماليــة ألغــراض النشــر واإلفصــاح، مــع الوضــع باالعتبــار أن المجلــس يحــرص دائمــًا علــى عقــد اجتماعــات 
حضوريــة بصفــة دوريــة وبواقــع 4 اجتماعــات ســنويَا ولكــن بســبب الظــروف الراهنــة  تــم عقــد اجتماعيــن فقــط 

وإصــدار قــرارات فــي األمــور العاجلــة بالتمريــر.

كمــا انعقــد خــال العــام 2020م اجتمــاع واحــد للجمعيــة العامــة للمســاهمين )جمعيــة عامــة عاديــة( تــم فيهــا 
اعتمــاد النتائــج الماليــة للشــركة وتقريــر مراجــع الحســابات وتقريــر مجلــس إدارة الشــركة عــن العــام المالــي 2019م 
وإبــراء ذمــة أعضــاء المجلــس وتعييــن مراجــع الحســابات لمراجعــة حســابات العــام المالــي 2020م والربــع األول 
مــن العــام 2021م وتحديــد أتعابــه، وفيمــا يلــي بيانــًا بمواعيــد االجتماعــات وبيــان حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة 

ونســبة مشــاركاتهم:

االســـــم

الجمعيــة العامة تواريــخ االجتماعــات المنعقــدة خال العام 2020م
العادية الســنوية 

تــم انعقادها 
بتاريــخ 07 مايو 

2020م 2020/03/012020/07/28
مرات 
الحضور

نسبة

الحضور

1
أحمــد عبداللطيف 

البراك
√√2% 100√

2
فيصــل محمد 

الحربي
√√2% 100√

3
عبــد الرحمن 

إبراهيــم المديميغ
√√2% 100√

√100 %2√√نمــر ناصر الحربي4

5
عبــدهللا محمد 

الحربي
√√2% 100√

* انتهــت عاقــة الموظفيــن المذكوريــن بالشــركة خــال النصــف الثانــي من العام 2020 



117 التقرير السنوي لشركة فيبكو 2020 مالتقرير السنوي لشركة فيبكو 2020 م116

كو
يب

 ف
ن

ع
ي

يل
غ

ش
الت

ء 
دا

األ
ص 

خ
مل

عة
صنا

 لل
ك

فب
ة 

رك
ش

ي 
مال

 ال
اء

ألد
ص ا

خ
مل

مة
دا

ست
اال

 و
طر

خا
م

ال
كو

يب
 ف

ي
 ف

مة
وك

ح
ال

سادسًا: رأس المال واإلفصاحات المتعلقة بالملكية
معلومات رأس المال

الجــدول التالــي يبيــن معلومــات رأس مــال فيبكــو وعــدد أســهمها كمــا فــي 2020/12/31م:    
      

رأس المال

القيمةالبيان

115,000,000رأس المــال المصــرح به )ريال(

115,000,000راس المــال المدفــوع )ريال(

11,500,000عدد األســهم المصدرة* 

11,500,000عدد األســهم الحرة**

10القيمة اإلســمية للســهم )ريال(

10القيمــة المدفوعة للســهم )ريال(

الســوق المالية الســعودية )تداول(الســوق الماليــة التــي يتداول فيها الســهم

الســوق الرئيسينوع السوق

المواد األساســيةالقطاع الرئيســي

2180رمز السهم

SA0007879352الرمز الدولي
* جميــع أســهم فيبكــو المصــدرة أســهم عاديــة، وليس لديها أي أســهم ممتازة.

** يتبايــن عــدد األســهم الحــرة مــن فتــرة ألخــرى وفقًا لحركة تداول ســهم فيبكو.

بيانات السهم
الجــدول التالــي يبيــن معلومــات تــداول ســهم الشــركة خــال العــام المالــي 2020 

   

معلومــات التداول

القيمةالبيان

29.80ســعر الســهم كما في 2020/01/01

59.90ســعر الســهم كما في 2020/12/31

5	.00  )مســجلة بتاريخ 	1  ديســمبر 2020(أعلى ســعر للســهم خال عام 2020

28.75  )مســجلة بتاريــخ 25  مــارس 2020(أدنى ســعر للســهم خال عام 2020

	12نســبة التغير )%(

رسم مقارن ألداء سهم فيبكو مع مؤشر القطاع ومؤشر السوق

قيود االستثمار
ال يوجــد قيــود علــى أســهم الشــركة حســب مــا ورد فــي كًا مــن القواعــد المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة 
االســتراتيجيين  المســتثمرين  لتملــك  المنظمــة  والتعليمــات  المدرجــة  الماليــة  األوراق  فــي  المؤهلــة  األجنبيــة 
والتعليمــات  للشــركة  األســاس  للنظــام  وفقــًا  وذلــك  المدرجــة  الشــركات  فــي  اســتراتيجية  حصصــًا  األجانــب 

الصــادرة مــن الجهــات اإلشــرافية والرقابيــة والتــي تخضــع لهــا الشــركة.

قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية
ال يوجــد لــدى فيبكــو أي مــن المســاهمين الرئيســيين الذيــن يملكــون %5 فمــا أكثــر وفقــًا لســجل المســاهمين 

2020/12/31م. بتاريــخ 

المصدر: تيكر تشارت

مؤشر فيبكو مؤشر القطاع مؤشر السوق 
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نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
1 - أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر:

االســــــم

أدوات الدين عــدد أســهم فيبكــو المملوكــة والتي لهــم مصلحة فيها
والصكوك 
التمويلية بداية   

2020
نهاية 
 2020

التغيــر خال 
السنة

نسبة 
التغير %

1
أحمــد عبداللطيــف أحمد 

البراك
12,4001050)11,350(-89

جد
يو

ال 

100-)	1,52	8(0	1,52	8فيصــل محمــد هال الحربي2

3
عبدالرحمــن ابراهيم 

المديميغ
202000

100-)510,	(5100,	نمــر ناصر الحربي4

5
عبــدهللا محمد هال 

الحربي
0000

2 – أعضاء لجنة المراجعة وأزواجهم وأوالدهم القصر

االســــــم

عــدد أســهم فيبكــو المملوكة والتي لهــم مصلحة 
أدوات الدين فيها

والصكوك 
التمويلية

بداية 
2019

نهاية 
2019

التغير 
خال 
السنة

نسبة 
التغير %

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدفوزي ابراهيــم الحبيب1

جد
يو

ال  ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدعبدالعزيــز ســليمان العتيقي2

202000عبدالرحمــن ابراهيــم المديميغ3

3 - كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر

االســــــم

عــدد أســهم فيبكــو المملوكة والتي لهــم مصلحة 
أدوات الدين فيها

والصكوك 
التمويلية بداية 

2020
نهاية 
2020

التغير 
خال 
السنة

نسبة 
التغير %

100-)	1,52	8(0	1,52	8فيصــل محمــد هال الحربي1

جد
يو

ال 

0000عبــدهللا محمــد هال الحربي2

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدحســن رمزي عيسى*3

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدكريــم ماركيز4

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدهانــي جبريل*5

ال ينطبقال ينطبقال يوجدال يوجدحمــزة بيبرس**6

* انتهــت عاقــة الموظفيــن المذكوريــن بالشــركة خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2020 وحتــى تاريــخ خروجهــم لــم يكن لديهم أى أســهم أو أدوات دين أو صكــوك تمويلية.
** تــم تعيينــه نائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة بديــًا للســيد حســن رمزي خال العام 2020

هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2020م:
1 - المستثمرون وفقًا لجنسياتهم: 

        

نســبة الملكية )%(عدد األسهمالعدد

8,10811,429,95599.4سعوديون

جنســيات أخرى 

)17 جنسية(
1	770,0450.	

8,27511,500,000100اإلجمالي

2 – المستثمرين وفقًا لطبيعتهم: 

نســبة الملكية )%(عدد األسهمعدد المســتثمرين

32,1090.28	شــركات ومؤسسات

7,89199,2	911,4	8,2أفــراد
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سابعًا: اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.
حتــى يتمكــن مجلــس إدارة فيبكــو مــن تأديــة مهامــه بشــكل فعــال ووفقــًا لحاجــة فيبكــو وظــروف عملهــا فقــد 
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان متخصصــة مــع إجــراء بعــض التعديــات عليهــا تماشــيًا مــع الئحــة حوكمــة 

الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.

وقــد تــم تشــكيل هــذه اللجــان وفقــًا إلجــراءات عامــة وضعهــا المجلــس تتضمــن تحديــد مهــام كل لجنــة ومــدة 
عملهــا والصاحيــات المخولــة لهــا وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، ويتــم متابعــة أعمالهــا ومــا تقدمــه مــن توصيــات 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة بشــكل دوري للتحقــق مــن ممارســتها األعمــال الموكلــة لهــا.

مــا تضمنتــه الئحــة حوكمــة  راعــى  قــد  اللجــان  تلــك  عنــد تشــكيل  إدارة فيبكــو  أن مجلــس  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ومــا يتماشــى مــع أفضــل النظــم والممارســات المعمــول بهــا 
عالميــًا وذلــك مــن خــال تعييــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن فــي اللجــان المعنيــة بالمهــام 
التــي قــد ينشــا عنهــا حــاالت تعــارض فــي المصالــح، كالتأكــد مــن ســامة التقاريــر الماليــة وغيــر الماليــة، ومراجعــة 
صفقــات األطــراف ذات العاقــة –إن وجدت-والترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، تعييــن كبــار التنفيذييــن، وتحديــد 

المكافــآت وغيرهــا.

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

ــة الحوكمــة،  ــة، ولجن ــة التنفيذي ــة الترشــيحات والمكافــآت واللجن ــة المراجعــة ولجن وتضمنــت لجــان المجلــس لجن
علمــًا بــأن مــدة عمــل جميــع اللجــان تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة، كمــا أن لوائــح تنظيــم عمــل 

ــح الصــادرة مــن الجهــات ذات العاقــة  ــم التحديــث عليهــا بمــا يعكــس األنظمــة واللوائ جميــع اللجــان قــد ت

ونوجــز فيمــا يلــي وصفــًا للجــان التابعــة وبيــان أعضائهــا ومســؤولياتها واجتماعاتهــا المنعقــدة علــى 
مــدار العــام 2020م.

1 - لجنة المراجعة:
وفقــًا للمــادة األولــى بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة لاســتثمار والمــادة الرابعــة 
والخمســون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ومــا يقابــل تلــك المــواد 
مــن النظــام األســاس لفيبكــو والئحــة الحوكمــة فقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة الثامنــة  المنعقــدة بتاريــخ 01 مايــو 2017م مــن ثاثــة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن 
لضوابــط  المحــددة  اللجنــة  عمــل  الئحــة  اعتمــاد  مــع  والمحاســبية،  الماليــة  بالشــؤون  مختصيــن  وجميعهــم 
وإجــراءات عملهــا ومكافــآت أعضائهــا، ثــم أعيــد تشــكيل اللجنــة بعــد انتهــاء دورة اللجنــة الســابقة بقــرار مــن 
الجمعيــة العامــة العاديــة الحاديــة والثاثــون المنعقــدة بتاريــخ 19 ديســمبر 2018م ولمــدة ثــاث ســنوات )2019 – 

2021(، وجــاء تشــكيل اللجنــة علــى النحــو التالــي: 

اللجنــة التنفيذية لجنــة الحوكمةلجنــة المراجعة
لجنة الترشــيحات

والمكافآت

مجلس اإلدارة

عبدالرحمن 
ابراهيــم المديمغ

عبدالعزيــز ســليمان العتيقي فوزي إبراهيــم الحبيب االســـــم

عضو عضو رئيس صفــة العضوية
هم
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 - يعمــل فــي مجــال المراجعة 
القانونية واالستشــارات 

- عضــو لجنــة المراجعــة بمجموعة 
ســامبا المالية

- عضــو لجنــة المراجعة بشــركة 
عبــدهللا عبدالعزيــز الراجحي 

وأوالده القابضة 

- عضــو لجنــة المراجعة لشــركة 
الوطنيــة الزراعية- إحدى شــركات 

أوقاف ســليمان الراجحي(

- عضــو لجنــة المراجعــة بنادي 
الصقور الســعودي.

- يعمــل في 
االستشــارات المالية

 )مرخــص من وزارة 
التجارة واالســتثمار(

- عضــو لجنــة المراجعة 
بشــركة أســمنت القصيم

الوظائــف الحالية

- العمــل بهئيــة الســوق المالية

- العمل في الشــركة الســعودية 
للصناعات األساســية )ســابك(

-عمــل في هيئة الســوق 
الماليــة لمــدة ١٢ عامًا 

كرئيــس للمتابعة 
والتنفيــذ وبعدها رئيســًا 

للمراجعــة الداخلية

- عمــل رئيســًا للمراجعة 
الداخليــة في البنك 

العربــي الوطني لمدة 
تزيد عن تســع ســنوات

-عمل في شــركة إرنســت 
ويونــج لمــدة تزيد عن 

ثاث سنوات

الوظائف الســابقة

- حاصــل علــى بكالوريوس 
محاســبة- جامعة الملك ســعود`

- حاصــل على شــهادة زمالة 
الهيئة الســعودية للمحاســبين 

SOCPA القانونيــن

- حاصــل على 
بكالوريوس محاســبة- 

جامعــة الملــك عبدالعزيز

-اجتــاز اختبار الزمالة 
األمريكية للمحاســبين 

CPA القانونييــن

المؤهـــــــــات 
العلميـــــــــــــة

لديــه ٢٥ ســنة خبــرة عمل في 
القطــاع الخــاص و الحكومي

خبــرة كبيــرة في أعمال 
المراجعــة الداخلية 

والتدقيــق في القطاع 
الخــاص والحكومي

الخبــرات العمليـــــــــــــة
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وتشــمل مهــام لجنــة المراجعــة بصفــة خاصــة 
مــا يلــي:

أ - التقارير المالية
والســنوية . 1 األوليــة  الماليــة  القوائــم  دراســة 

الــرأي  وإبــداء  اإلدارة  مجلــس  علــى  عرضهــا  قبــل 
بشــأنها. والتوصيــة 

إبــداء الــراي الفنــي – بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة . 2
والقوائــم  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  كان  إذا  فيمــا   –
ومفهومــة  ومتوازنــة  عادلــة  للشــركة  الماليــة 
للمســاهمين  تتيــح  التــي  المعلومــات  وتتضمــن 
للشــركة  المالــي  المركــز  تقييــم  والمســتثمرين 

واســتراتيجيتها. عملهــا  ونمــوذج  وأدائهــا 

دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا . 3
التقاريــر الماليــة.

ــر المالــي . 4 البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا المدي
أو مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام أو مراجــع 

الحســابات.

ــرات المحاســبية فــي المســائل . 5 التحقــق مــن التقدي
ــة.  ــر المالي ــواردة فــي التقاري ــة ال الجوهري

وإبــداء . 	 المتبعــة  المحاســبية  السياســات  دراســة 
فــي شــأنها. اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  الــرأي 

ب - المراجعة الداخلية
والماليــة . 1 الداخليــة  الرقابــة  دراســة ومتابعــة نظــم 

فــي فيبكــو. المخاطــر  وإدارة 

دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ . 2
اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

إدارة . 3 وأنشــطة  أداء  علــى  واإلشــراف  الرقابــة 
المراجعــة الداخليــة فــي فيبكــو للتحقــق مــن توافــر 
األعمــال  تنفيــذ  فــي  وفعاليتهــا  الازمــة  المــوارد 

بهــا. المنوطــة  والمهمــام 

ج - مراجع الحسابات
مراجعــي . 1 بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

وتقييــم  أتعابهــم  وتحديــد  وعزلهــم  الحســابات 
ومراجعــة  اســتقالهم  مــن  التحقــق  بعــد  أدائهــم 

معهــم. التعاقــد  وشــروط  عملهــم  نطــاق 

الحســابات . 2 مراجــع  اســتقال  مــن  التحقــق 
أعمــال  فعاليــة  ومــدى  وعدالتــه،  وموضوعيتــه 
المراجعــة، مــع األخــذ باالعتبــار القواعــد والمعاييــر 

الصلــة. ذات 

وأعمالــه، . 3 الحســابات  مراجــع  خطــة  مراجعــة 
والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة 
تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة وإبــداء مرئياتهــا 

ذلــك. حيــال 

اإلجابــة علــى استفســارات مراجع حســابات فيبكو.. 4

دراســة تقريــر مراجــع الحســابات وماحظاتــه علــى . 5
القوائــم الماليــة ومتابعــة مــا اتخــذ بشــأنها

د - ضمان االلتزام
والتحقــق . 1 الرقابيــة  الجهــات  تقاريــر  نتائــج  مراجعــة 

مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الازمــة بشــأنها.

واللوائــح . 2 باألنظمــة  الشــركة  التــزام  مــن  التحقــق 
العاقــة. ذات  والتعليمــات  والسياســات 

مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا . 3
وتقديــم  العاقــة  ذوي  األطــراف  مــع  الشــركة 

اإلدارة. مجلــس  إلــى  ذلــك  حيــال  مرئياتهــا 

رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء . 4
توصياتهــا  وإبــداء  اإلدارة،  مجلــس  إلــى  بشــأنها 

اتخاذهــا. يتعيــن  التــي  باإلجــراءات 

وفضــًا عــن ذلــك تقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى عمليــات التقصــي ذات العاقــة بالغــش أو األخطــاء التــي تقــع فــي 
فيبكــو، أو أي أمــور أخــرى تــرى اللجنــة أهميــة تقصيهــا، وفــي ســبيل ذلــك وضعــت اللجنــة آليــة لتقديــم الملحوظــات 
بشــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر الماليــة أو غيرهــا بســرية وذلــك مــن خــال وضــع بريــد إلكترونــي مخصــص لهــذا 
الملحوظــات  تلــك  يتــم مراجعــة  أن  بالشــركة وعلــى  المقترحــات  تلــك  لتقديــم  الغــرض وكذلــك وضــع صنــدوق 
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 الخطــأ أو التجــاوز وتبنــي إجــراءات متابعــة مناســبة.

هــذا وقــد انعقــدت ســتة اجتماعــات للجنــة المراجعــة خــال 2020م، وفيمــا يلــي بيــان بأســماء األعضــاء وســجل 
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االسم

ب
ص

من
تواريــخ االجتماعــات المنعقــدة خال العام 2020ال

 0	
يناير

 18
مارس

 25
ابريل

 2	
يوليو

 19
أغسطس

 04
نوفمبر

مرات 
الحضور

نسبة

الحضور

فوزي 
إبراهيم 
الحبيب

%100	√√√√√√رئيس

يز  عبدالعز
سليمان 
العتيقي 

%100	√√√√√√عضو

عبدالرحمن 
ابراهيم 
المديميغ

X√583%√√√√عضو

√ - الحضــور أصالــة                              X- اعتــذار

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في فيبكو
تقوم وحــدة المراجعة الداخلية فــي فيبكــو بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقالية وموضوعية بغرض 
إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة، كمــا تساعد وحــدة المراجعة الداخلية 
وعمليات  المخاطر  وإدارة  الداخلية  الرقابة  نظام  فاعلية  وتحسين  تقويم  خال  من  فيبكــو  أهــداف  تحقيق  في 
الحوكمة، من خال اتباع منهج المراجعة على أساس المخاطر والذي من خاله يتم توجيه أعمال المراجعة نحو 

األنشطة واألعمال االكثر خطورة وأهمية للشركة، ووفقا ألفضل الممارسات المهنية.

المخاطر  إدارة  وإجراءات  والعمليات  األنشطة  مراجعة  الداخلية  المراجعة  وحــدة  عمل  نطاق  يشمل  كمــا 
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.   

 2020 وقد قامت وحــدة المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقا لخطة 
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.

وانطاقــًا مــن كــون الرقابــة الداخليــة أحــد أهــم األساســيات الازمــة لحمايــة أصــول فيبكــو فضــًا عــن مســاندتها 
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 اهتمامــًا خاصــًا 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.
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رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في فيبكو
اســتنادًا إلــى مــا تقــدم وبنــاء علــى األعمــال التــي قامــت بهــا إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة وفــق الخطــة 
المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة خــال العــام المالــي 2020م، وماحظــات المراجــع الخارجــي للشــركة، مــع األخــذ 
باالعتبــار أن أي نظــام رقابــة داخلــي مهمــا بلــغ مســتوى ســامة تصميمــه وتطبيــق إجراءاتــه ال يمكــن أن يوفــر 
تأكيــدًا مطلقــًا حــول فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا ، وعليــه لــم يتبيــن للجنــة المراجعــة وجــود ضعــف 
جوهــري فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا داخــل الشــركة ، مــع اســتمرار توصيــة لجنــة المراجعــة إلدارة 
الشــركة  بالمتابعــة المســتمرة لتطويــر وتحســين كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا وضــرورة 
تقاريــر  بشــأن  اللجنــة  مــن  الــواردة  الماحظــات  وتنفيــذ  وإجراءاتهــا،  الشــركة  لسياســات  المســتمر  التحديــث 
المراجعــة الداخليــة وبمــا يتماشــى مــع طبيعــة نشــاط الشــركة، وكذلــك فيمــا يخــص الشــركة التابعــة )شــركة 
فبــك للصناعــة( ومــا تتطلبــه المراحــل األولــى لبدايــة نشــاط الشــركة التابعــة مــن تقييــم مســتمر لكافــة أنشــطة 

الشــركة التابعــة  فــي الجوانــب التشــغيلية والماليــة وااللتــزام وإدارة المخاطــر.

كمــا تؤكــد لجنــة المراجعــة بالشــركة علــى عــدم وجــود تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس إدارة الشــركة، وأنهــا 
ــه  ــن مراجــع الحســابات وعزل ــات رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعيي ــم تصــدر خــال العــام 2020م أي توصي ل

وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

2 - لجنة الترشيحات والمكافآت
ــر 2019 تســمية أعضــاء اللجنــة خــال الــدورة  اعتمــد مجلــس اإلدارة خــال اجتماعــه األول المنعقــد بتاريــخ 01 يناي
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:

االســـــم
صفة 

العضوية
الوظائف 

الحالية
الوظائف الســابقة

المؤهـــــــــات 
لعلميـة ا

الخبرات 
العملية

نمر ناصر 
الحربي

رئيس )عضو 
مجلس إدارة 

مستقل(
أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذين ســبق الحديث عنهم.

علي صالح 
الشدوخي 

عضو )من 
خارج مجلس 

اإلدارة(

 -  مؤســس 
ومستشار 

بشــركة تناغم 
األهداف 
للتوظيف 

وحلول الموارد 
ية  البشر

- مستشار 
ونائــب الرئيس 

بشركة 
المفكرون 

الجــدد للمحتوى 
والكتب 

اإللكترونية

عمــل محاضــرًا بالكلية 
التقنيــة لمدة 11 ســنة

- شــغل منصب مدير 
العمليــات ثم منصب 
المديــر العام  بشــركة  
Saudi Bells لمــدة 5 

سنوات

- المديــر العــام لوحدة 
المحتوى بشــركة 

Integral إحدى شــركات 
االتصاالت الســعودية 

لمدة 4 ســنوات

- حاصــل على 
بكالوريوس 

هندســة كهربائية 
- جامعــة الملك 

سعود`

- حاصــل على 
ماجســتير في 

هندســة الحاسب 
اآللــي من جامعة 

نيوهيفن 
بالواليات 
المتحدة 
األمريكية

لديــه خبرة كبيرة 
في أعمال 

االستشارات 
والموارد 
ية  البشر
بالقطاع 
الخاص 

والحكومي

أحمد 
عبداللطيف 

البراك

عضو

)عضو 
مجلس إدارة 
غيــر تنفيذي(

أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذين ســبق الحديث عنهم. 

وتتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:
فيما يختص بالمكافآت:

هذا وقد انعقدت ثاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خال 2020م

المنصباالسم

تواريــخ االجتماعــات المنعقــدة خال العام 
مرات 2020 

الحضور
نسبة

الحضور
27 ســبتمبر07 يوليو17 مارس

نمر ناصر 
الحربي

%3100√√√رئيس

علي صالح 
الشدوخي 

%3100√√√عضو

أحمد 
عبداللطيف 

البراك
%3100√√√عضو

√ - الحضــور أصالــة                                X- اعتــذار

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس . 1
واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة 
تمهيــدًا  اإلدارة  مجلــس  إلــى  ورفعهــا  التنفيذيــة، 
مراعــاة  مــع  العامــة،  الجمعيــة  مــن  العتمادهــا 
اســتخدام معاييــر مرتبطــة بــاألداء عنــد وضــع تلــك 

السياســات.

الممنوحــة . 2 المكافــآت  بيــن  العاقــة  توضيــح 
أي  وبيــان  بهــا،  المعمــول  المكافــآت  وسياســة 

السياســة. هــذه  عــن  جوهــري  انحــراف 

وتقييــم . 3 المكافــآت،  لسياســة  الدوريــة  المراجعــة 
المتوخــاة  األهــداف  تحقيــق  فــي  فعاليتهــا  مــدى 

. منهــا

أعضــاء . 4 بمكافــآت  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
وكبــار  عنــه  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس 
التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة المعتمــدة.

بالترشــيحات: يختــص  فيمــا 

ــة فــي . 5 ــر واضحــة للعضوي ــراح سياســات ومعايي اقت
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

فيــه . 	 أعضــاء  بترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
والمعاييــر  للسياســات  وفقــًا  ترشــيحهم  وإعــادة 
المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص 

باألمانــة. مخلــة  بجريمــة  إدانتــه  ســبقت 

المطلوبــة . 7 والمؤهــات  للقــدرات  وصــف  إعــداد 
لعضويــة مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة 

لتنفيذيــة. ا

تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه . 8
ألعمــال مجلــس اإلدارة.

مــن . 9 الازمــة  لاحتياجــات  الســنوية  المراجعــة 
المهــارات أو الخبــرات المناســبة لعضويــة مجلــس 

التنفيذيــة. اإلدارة  ووظائــف  اإلدارة 

مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة . 10
التــي  التغييــرات  شــأن  فــي  التوصيــات  وتقديــم 

إجراؤهــا. يمكــن 

األعضــاء . 11 اســتقال  مــن  ســنوي  بشــكل  التحقــق 
المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا 
ــة مجلــس إدارة شــركة  كان العضــو يشــغل عضوي

أخــرى.

التنفيذييــن . 12 لألعضــاء  وظيفــي  وصــف  وضــع 
واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين 

التنفيذييــن. وكبــار 

حــال شــغور مركــز . 13 فــي  الخاصــة  اإلجــراءات  وضــع 
التنفيذييــن. كبــار  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أحــد 

مجلــس . 14 فــي  والقــوة  الضعــف  جوانــب  تحديــد 
ــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع  ــراح الحل اإلدارة واقت

الشــركة. مصلحــة 
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3 - اللجنة التنفيذية:
وفقــًا لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتنظيمــًا للعمــل داخــل المجلــس، فقــد تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة أعضــاء، 
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: 

وتتشــكل اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء ســبق الحديــث عــن مؤهاتهــم وخبراتهــم فــي الجــزء الخــاص بأعضــاء مجلــس 
اإلدارة. هــذا وقــد عقــدت اللجنــة التنفيذيــة اجتماعيــن فقــط خــال عــام 2020م، كمــا هــو موضــح بالجــدول التالــي: 

المنصباالســـــم

تواريــخ االجتماعــات المنعقدة خال 
مرات العام 2020م

الحضور
نسبة

الحضور
14 ديسمبر12 يوليو

%2100√√رئيسأحمــد عبداللطيــف البراك

عبدالرحمــن ابراهيم 
المديميغ 

%2100√√عضو

%2100√√عضوفيصــل محمد الحربي

√ - الحضــور أصالــة                               X- اعتــذار

األداء . 1 وتقييــم  الدوريــة،  اإلدارة  تقاريــر  مراجعــة 
إعــادة  أو  الجديــدة  االســتثمارات  ومراجعــة 
تقديمهــا  قبــل  عليهــا  والمصادقــة  االســتثمارات 

عليهــا. للموافقــة  للمجلــس 
مراجعــة الموازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق . 2

فــي الفروقــات الجوهريــة المتعلقــة بالموازنــات )إن 
وجــدت( قبــل أن يتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.

وإنجــاز . 3 تنفيــذ  حــول  تقاريــر  واســتام  متابعــة 
المشــاريع الرئيســية أو أعمــال التوســع الرئيســية 

. كة للشــر
متابعــة أداء الشــركة والســعي وراء الحصــول علــى . 4

والموازنــة  الخطــط  عــن  انحرافــات  تفســيرات ألي 
والتوقعــات الموافــق عليهــا.

مســؤولياته، . 5 تنفيــذ  فــي  المجلــس  مســاعدة 
والســيما بالنســبة للمهــام الموكلــة إليهــا مــن قبــل 

حاســما. الوقــت  عامــل  يكــون  عندمــا  المجلــس 
التوصيــة بتعديــل النظــام األساســي للشــركة )إذا . 	

دعــت الحاجــة لذلــك(.
االندمــاج . 7 عمليــات  فــي  التوصيــات  تقديــم 

اإلدارة. مجلــس  إلــى  واإلســتحواذات 
الشــركة . 8 شــراء  بخصــوص  التوصيــات  تقديــم 

. ســهمها أل
الشــركة . 9 ســيولة  فــي  االســتثمار  خطــط  مراجعــة 

الفائضــة.

عــن . 10 الشــركة  إدارة  مــن  دوريــة  تقاريــر  اســتام 
فيهــا  بمــا  الشــركة  فــي  المخاطــر  إدارة  عمليــات 
ــم المخاطــر واإلجــراءات الموضوعــة لمعالجــة  تقيي

المخاطــر. هــذه  ومتابعــة 
التأكــد مــن أن اللجــان اإلداريــة )فــي حــال وجودهــا( . 11

فــي الشــركة تعمــل بشــكل فعــال.
خــال . 12 مــن  دوري  بشــكل  اإلدارة  تقاريــر  اســتام 

الرئيــس التنفيــذي حــول أداء الشــركة ليتــم تقديمهــا 
لمناقشــتها  التنفيذيــة  اللجنــة  اجتماعــات  فــي 
دعــت  )إذا  للمجلــس  تقديمهــا  قبــل  ومراجعتهــا 

لذلــك(. الحاجــة 
الهامــة . 13 الماليــة  والمعاييــر  الموضوعــات  مراجعــة 

بمــا فيهــا موائمــة التمويــل.
باإلضافــة . 14 والتوســع  االســتثمار  فــرص  مراجعــة 

إلــى الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجــه األنشــطة 
المنتجــات. جــودة  يضمــن  بمــا  لفيبكــو  التشــغيلية 

ووضــع . 15 الرأســمالية  للنفقــات  الدوريــة  المراجعــة 
أعينهــا. نصــب  الشــركة  أصــول 

الجهــات . 	1 فــي  المســؤولين  كبــار  مــع  التواصــل 
الخــاص  القطــاع  وشــركات  واألهليــة  الحكوميــة 
فيبكــو  أعمــال  تعتــرض  التــي  الصعــاب  لتذليــل 
وشــرح برامجهــا للمســؤولين طالمــا كان ذلــك فــي 

نظامــًا. بهــا  المعمــول  القوانيــن  حــدود 

4 - لجنة الحوكمة:
تأتــي اســتجابة فيبكــو الســريعة لتطويــر قواعدهــا الخاصــة بالحوكمــة وقواعــد اإلدارة الرشــيدة إيمانــًا منهــا بــأن 
اتبــاع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة هــو األســاس الراســخ إلدارتهــا والتحكــم فــي مواردهــا وإحــكام الرقابــة عليهــا 
ــذي جعــل مجلــس اإلدارة  ــك األمــر ال ــح بهــا، ذل ــى المســاهمين وأصحــاب المصال ــد عل بمــا يضمــن أفضــل العوائ
يتخــذ قــراره بتاريــخ 01 ينايــر 2019م بتشــكيل لجنــة خاصــة بالحوكمــة – بالرغــم مــن عــدم إلزاميــة تشــكيل هــذه 
اللجنــة نظامــًا- لتعكــف علــى مراجعــة االلتــزام بالقواعــد الخاصــة بالحوكمــة بصفــة دوريــة وإفــراد مزيــدًا مــن الوقــت 
والجهــد لهــذا الشــأن انطاقــًا مــن حــرص فيبكــو علــى الحصــول علــى مركــز متقــدم فــي مؤشــرات قيــاس مســتويات 

ــًا. ــًا وخارجي ــرة محلي الحوكمــة الصــادرة مــن مراكــز االختصــاص المعتب

ويقضــي قــرار المجلــس المشــار إليــه  بتشــكيل لجنــة الحوكمــة مــن ثاثــة أعضــاء، وتتمثــل مهامهــا الرئيســية 
فيمــا يلــي:

الســوق . 1 التجــارة واالســتثمار وهيئــة  التــي تصــدر مــن وزارة  باألنظمــة واللوائــح  التــزام فيبكــو  التحقــق مــن 
ذات عاقــة. إشــرافية  أو  تنظيميــة  أخــرى  وأي جهــات  الماليــة 

ــة وأفضــل الممارســات المعمــول بهــا . 2 ــات النظامي مراجعــة السياســات والقواعــد وتحديثهــا وفقــا للمتطلب
ــًا. عالمي

واإلجــراءات . 3 السياســات  مــن  قيــم فيبكــو، وغيرهــا  تمثــل  التــي  المهنــي  الســلوك  مراجعــة وتطويــر قواعــد 
العمــل. بيئــة  يلبــي حاجــة فيبكــو ويتفــق مــع أفضــل الممارســات لتطويــر  الداخليــة بمــا 

إبقــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى اطــاع دائــم بالتطــورات فــي مجــال حوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات . 4
المتبعــة عالميــًا.

وقــد عقــدت لجنــة الحوكمــة خــال العــام 2020م اجتمــاع واحد فقــط، وموضح بيانهــا بالجدول التالي: 

المنصباالســـــم

تواريــخ االجتماعــات المنعقدة 
مرات خــال العام 2020 م

الحضور
نسبة

الحضور
03 ديسمبر

%1100√رئيسعبــدهللا محمد الحربي

%1100√عضوأحمــد عبداللطيــف البراك

%1100√عضوصــاح محمد صبري

√ - الحضــور أصالــة                               X- اعتــذار
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االســـــم
صفة 

العضوية
الوظائف 

الحالية
الوظائف 
السابقة

المؤهـــــات العلميــــة
الخبرات 
العمليــــــة

عبدهللا 
محمد 
الحربي

رئيس 
)عضو 
مجلس 
تنفيذي(

أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذين ســبق الحديث عنهم.

أحمد 
عبداللطيف 

البراك

عضو

)عضو 
مجلس 
إدارة غير 
تنفيذي(

أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الذين ســبق الحديث عنهم. 

صاح محمد 
ي صبر

عضو

)تنفيذي 
من خارج 
مجلس 
اإلدارة(

- مدير 
الحوكمة 
وااللتزام 

وأمين سر 
مجلس 

اإلدارة في 
فيبكو

- العمل بقســم 
التحليــل الفني 

وأبحاث األسواق 
المالية بشــركة 

ســيتي تريد 
لتداول األوراق 

المالية 

- العمل 
بقســم عاقات 
ين  المستثمر

وأمانة سر 
مجلس اإلدارة 

بشــركة جرير 
للتسويق

- العمل 
مســاعد للمدير 
المالي لشــؤون 

الحوكمة 
بالشركة 

السعودية 
لخدمات 

السيارات 
والمعدات 
)ساسكو(

- بكالوريــوس اللغات 
والترجمــة – جامعــة األزهر –

مصر

- الحصول على شــهادة 
متقدمــة في حوكمة الشــركات 

مــن ICSA المملكــة المتحدة

- الحصول على شــهادة 
مســؤول حوكمة شركات 

معتمد CCGO من مدرســة 
لنــدن لألعمال واإلدارة

- الحصــول علــى برنامج أمانة 
الســر من مركــز المديرين 

المصــري التابــع للهيئــة العامة 
للرقابــة المالية.

- اجتــاز بنجاح اختبار شــهادة 
إفصاح وفق اشــتراطات 

تــداول لدى األكاديميــة المالية 
بالرياض

خبــرات متعددة 
في مجاالت 

الحوكمة 
وااللتزام وإدارة 
األعمال وأمانة 

سر مجالس 
اإلدارات 

واللجــان لمدة 
تزيــد عن 11 

سنوات.

غيــر  وخاصــة   – أعضائــه  إلحاطــة  اإلدارة  مجلــس  اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  ثامنــًا: 
وأدائهــا فيبكــو  حيــال  وملحوظاتهــم  المســاهمين  بمقترحــات  التنفيذييــن- 

يكفــل نظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة فيبكــو للمســاهمين جميــع الحقــوق المتصلــة بالســهم، وعليــه . 1
فقــد اتخــذت فيبكــو عــدد مــن االجــراءات إلحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وخاصــة غيــر التنفيذييــن بمقترحــات 

المســاهمين حيــال الشــركة وأدئهــا علــى النحــو التالــي:

الســادة . 2 استفســارات  علــى  الــرد  شــأنها  مــن  بالشــركة  المســتثمرين  لعاقــات  وحــدة  فيبكــو  خصصــت 
المســاهمين وتلقــى ماحظاتهــم أو شــكاواهم عبــر قنــوات التواصــل المتاحــة عبــر الهاتــف أو الفاكــس أو 

اإللكترونــي. البريــد 

 يتــم فحــص وتصنيــف هــذه االستفســارات – إن وجــدت – والرفــع بمــا هــو جوهــري منهــا إلــى مجلــس اإلدارة . 3
خــال اجتماعاتــه الدوريــة.

تحــرص فيبكــو دائمــًا علــى حــث جميــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا علــى حضــور الجمعيــات العامــة لإلجابــة علــى . 4
أســئلة المســاهمين ولاضطــاع بمرئياتهــم وماحظاتهــم علــى الشــركة وأدائهــا، كمــا ألزمــت لوائــح عمــل 
لجــان المجلــس رؤســاء اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة أو مــن ينيبونهــم مــن أعضائهــا لحضــور الجمعيــات 

العامــة لإلجابــة علــى استفســارات المســاهمين.

ــات العامــة وتحفــظ فــي . 5 ــم تســجيل أســئلة المســاهمين واستفســاراتهم فــي محاضــر اجتماعــات الجمعي يت
مقــر الشــركة ويمكــن الى مســاهم األطــاع عليهــا عنــد طلبــه ذلــك.

ــًا( توزيــع . 	 ي تنــوي إدارة فيبكــو خــال اجتماعــات الجمعيــات العامــة القادمــة )إذا كان انعقــاد الجمعيــات حضور
بطاقــات علــى الســادة المســاهمين إلبــداء الــرأي وتقديــم المقترحــات حيــال أداء الشــركة أو أي ماحظــات 

ألخذهــا فــي االعتبــار وإبــاغ أعضــاء مجلــس اإلدارة بهــا.

تاســعًا: الوســائل التــي اعتمــد عليهــا المجلــس فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه 
والجهــة الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم )إن وجــدت(

الشــركات  المــواد االسترشــادية فــي الئحــة حوكمــة  باتبــاع مــا نصــت عليــه  يحــرص مجلــس اإلدارة فــي فيبكــو 
ــات أعضــاء  ــدور رئيــس المجلــس فــي االســتماع لمرئي ــة، خاصــة فيمــا يتعلــق ب ــة الســوق المالي الصــادرة عــن هيئ
المجلــس مــن غيــر التنفيذييــن فيمــا يتعلــق بماحظاتهــم ومرئياتهــم حيــال أداء الشــركة وتقييــم إدارتهــا التنفيذيــة، 
باإلضافــة إلــى عقــد لقــاءات مــن وقــت آلخــر بيــن أعضــاء المجلــس بــدون رئيــس المجلــس للمناقشــة حــول قيــام 

رئيــس المجلــس بالمهــام الموكلــة إليــه.

وفعالــة  مناســبة  آليــات  خــال  مــن  المجلــس  ذاتــي ألعضــاء  تقييــم  إعــداد  فــي  االســتمرار  فيبكــو  تنــوي  كذلــك 
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 والمكافــآت واعتمــاد مجلــس اإلدارة.
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عاشرًا: سياسة توزيع األرباح
تعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح فــي فيبكــو علــى األربــاح 
والتوقعــات  النقديــة  والتدفقــات  المحققــة  الصافيــة 
فــي  األخــذ  مــع  الرئيســية  لاســتثمارات  المســتقبلية 
قــوي  مالــي  وضــع  علــى  المحافظــة  أهميــة  االعتبــار 
التعــرض  أو  العــام  الوضــع  فــي  تغيــرات  أي  لمقابلــة 
لألوبئــة أو التغيــرات الدراماتيكيــة فــي األوضــاع الماليــة 
حالــة  علــى  تؤثــر  قــد  جوهريــة  تغيــرات  أي  أو  العالميــة 

عــام. بشــكل  االقتصــادي  والمنــاخ  الســوق 

العائــد علــى  وبالرغــم مــن حــرص فيبكــو علــى تعظيــم 
أنــه  إال  فيهــا،  المصالــح  أصحــاب  لكافــة  االســتثمار 
حاليــة  نقديــة  أربــاح  لتوزيعــات  ضمانــات  هنــاك  ليــس 
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 
تقديــم  خــال  مــن  التوزيــع  عمليــة  وتتــم  الرئيســية، 
التــي  العامــة  للجمعيــة  اإلدارة  مجلــس  مــن  اقتــراح 
تقــر االقتــراح أو ترفضــه، وفــي حــال إقــراره يتــم التوزيــع 
اإلدارة  مجلــس  يحددهــا  التــي  والمواعيــد  المــكان  فــي 
الجهــات  تصدرهــا  التــي  واألنظمــة  للتعليمــات  وفقــًا 

الشــأن. هــذا  فــي  المختصــة 

األساســي  النظــام  مــن   )47( الفقــرة  لــى  إ  واســتنادا 
العامــة  الجمعيــة  بموجــب  إقــراره  تــم  والــذي  لفيبكــو 
غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2018/09/30م فإنــه يتــم 
توزيــع األربــاح الصافيــة )بشــكل ســنوي – نصــف ســنوي 
– ربــع ســنوي( بعــد تفويــض الجمعيــة العامــة العاديــة 
للمجلــس بذلــك، ويجــدد هــذا التفويــض ســنويًا، وذلــك 
بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف 

األخــرى علــى الوجــه التالــي:

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

المدفــوع. المــال  رأس  مــن   30% المذكــور 

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

للشــركة. المالــي  المركــز 

تغطيــة  فــي  النظامــي  االحتياطــي  يســتخدم   -  3
المــال، وإذا جــاوز هــذا  زيــادة رأس  خســائر الشــركة أو 
المدفــوع،  المــال  رأس  مــن   30% نســبة  االحتياطــي 
جــاز للجمعيــة العامــة للشــركة أن تقــرر توزيــع الزيــادة 
علــى المســاهمين فــي الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا 
الشــركة أربــاح صافيــة تكفــي لتوزيــع النصيــب المقــرر 

األســاس. الشــركة  نظــام  فــي  لهــم 

تكويــن  تقــرر  أن  العاديــة  العامــة  للجمعيــة   -  4
احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة 
ــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى  ــع أرب الشــركة أو يكفــل توزي
المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع 
مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة 
لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه 

المؤسســات. 

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

الســنوي  تقريــره  يعتمــد  أن  اإلدارة  مجلــس  علــى   -  	
المقــدم إلــى الجمعيــة العامــة نســب األربــاح التــي تــم 
المختلفــة  الفتــرات  خــال  المســاهمين  علــى  توزيعهــا 
مــن الســنة الحاليــة، إضافــة إلــى نســبة األربــاح المقتــرح 
هــذه  وإجمالــي  الماليــة  الســنة  نهايــة  فــي  توزيعهــا 

بــاح. األر

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

علــى  توزيعهــا  المقــرر  النقديــة  األربــاح  إيــداع  يتــم   -  8
بمحافظهــم  المرتبطــة  حســاباتهم  فــي  المســاهمين 
فــي  ايداعهــا  يتــم  الممنوحــة  واألســهم  االســتثمارية 
عــن  اإلعــان  بعــد  االســتثمارية  المســاهمين  محافــظ 
ذلــك فــي موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(.

ًا  جديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو قــد أصــدر قــرار
العامــة  للجمعيــة  للتوصيــة    ،2021 مــارس   15 بتاريــخ 
2020م  المالــي  العــام  عــن  نقديــة  أربــاح  توزيــع  بعــدم 
2020م  العــام  خــال  صافيــة  خســائر  لتحقــق  نظــرًا 
وحاجــة الشــركة لدعــم المركــز المالــي لفيبكــو وشــركتها 
%100 وتمويــل  التابعــة الممملوكــة لهــا حاليــًا بنســبة 
بشــكل  تهــدف  والتــي  المســتقبلية،  توســعاتها 
أهــداف  مــع  يتماشــى  بمــا  منتجاتهــا  تنويــع  إلــى  كبيــر 
تعــرض  وســوف  المســتثمرين،  وتطلعــات  الشــركة 
هــذه التوصيــة علــى الجمعيــة العامــة خــال اجتماعهــا 

القــادم.

الحــادي عشــر: سياســة مكافــآت أعضــاء 
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وكبــار 
التنفيذييــن وبيــان أي انحرافــات جوهريــة

للمكافــآت  صرفهــا  طريقــة  فــي  فيبكــو  اعتمــدت 
وكبــار  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء 
التنفيذييــن علــى السياســة المنظمــة لذلــك المعتمــدة 
ــة العامــة ومــا يقابلهــا مــن نظــام الشــركة  مــن الجمعي

يلــي: مــا  تضمنــت  والتــي  األســاس 

تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ . 1
مزايــا  أو  الجلســات  عــن  حضــور  بــدل  أو  معيــن 
معينــة أو نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح، ويجــوز 

الجمــع بيــن اثنيــن أو أكثــر مــن هــذه المزايــا.  
إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــه مــن أرباح الشــركة، . 2

مــن   )10%( علــى  النســبة  هــذه  تزيــد  أن  يجــوز  فــا 
االحتياطــات  خصــم  بعــد  وذلــك  األربــاح،  صافــي 
ربــح  توزيــع  العامــة، وبعــد  الجمعيــة  التــي قررتهــا 
علــى المســاهمين ال يقــل عــن %5 مــن رأس مــال 

المدفــوع. الشــركة 
فــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مــا يحصــل عليــه عضــو . 3

مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة 
مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال ســنويًا وفــق الضوابــط 

التــي تضعهــا الجهــات المختصــة.
ــة المقــدار . 4 يجــوز أن تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوت

واختصاصــه  العضــو  خبــرة  مــدى  تعكــس  بحيــث 
والمهــام المنوطــة بــه واســتقاله وعــدد الجلســات 
تقديــر  أخــرى بحســب  اعتبــارات  وأي  التــي حضرهــا 

اإلدارة. مجلــس 
إلــى . 5 اإلدارة  مجلــس  تقريــر  يشــتمل  أن  يجــب 

الجمعيــة العامــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل 
عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة 
مــن  ذلــك  وبــدل ومصروفــات وغيــر  مــن مكافــآت 
المزايــا، وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه 
إدارييــن  أو  عامليــن  بوصفهــم  المجلــس  أعضــاء 
أو  إداريــة  أو  فنيــة  أعمــال  نظيــر  قبضــوه  مــا  أو 
بعــدد  بيــان  علــى  أيضــّا  يشــتمل  وأن  استشــارات 
جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا 
العامــة.  للجمعيــة  اجتمــاع  آخــر  تاريــخ  مــن  عضــو  كل 

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة . 	
المشــكلة  المراجعــة  لجنــة  فــي  عضويتــه  مقابــل 
أعمــال  أي  أو مقابــل  العامــة،  الجمعيــة  مــن قبــل 
إداريــة  أو  فنيــة  أو  تنفيذيــة  مناصــب  أو  إضافيــة 
إذا  مهنــي  ترخيــص  وجــود  )يتوجــب  استشــارية  أو 
كانــت طبيعــة األعمــال استشــارية( يكلــف بهــا فــي 
الشــركة، وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي يمكــن 
مجلــس  فــي  عضــوًا  بصفتــه  عليهــا  يحصــل  أن 
قبــل مجلــس  مــن  المشــكلة  اللجــان  اإلدارة وفــي 
الشــركة  ونظــام  الشــركات  لنظــام  وفقــًا  اإلدارة 

األساســي.
اإلدارة . 7 مجلــس  أعضــاء  مكافــأة  تكــون  أال  يجــب 

تحققهــا  التــي  األربــاح  مــن  نســبة  المســتقلين 
الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر 
تضعــه  لمــا  وفقــًا  الشــركة،  ربحيــة  علــى  مباشــر 

المختصــة. الجهــة 
لجنــة  توصيــة  علــى  وبنــاءًا   ،2020 العــام  وخــال 
المنعقــد  اجتماعهــا  خــال  والمكافــآت  الترشــيحات 
بتاريــخ 10 مــارس 2021م وصــدور قــرار مجلــس اإلدارة 
مــارس   15 بتاريــخ  المنعقــد  المجلــس  اجتمــاع  خــال 

يلــي: مــا  اعتمــاد  تــم  فقــد  2021م 

عــدم صــرف مكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر 	 
المالــي  العــام  خــال  المجلــس  فــي  عضويتهــم 

.2020
مجلــس 	  عــن  المنبثقــة  اللجــان  مكافــآت  صــرف 

اإلدارة لألعضــاء المســتقلين مــن خــارج المجلــس 
علــى النحــو الموضــح فــي جــدول مكافــأت أعضــاء 

اللجــان.
كمــا قــد ســبق صــدور قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 	 لســنة 
2020 بالتمريــر يقضــي بصــرف مكافــآت لبعــض رؤســاء 
اللجــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى النحــو الموضــح 

أيضــًا فــي جــدول مكافــأت أعضــاء اللجــان.
وفيمــا يتعلــق بمكافــآت اإلدارة التنفيذيــة فإنهــا تخضــع 

لمــا يلــي: 
يجــب مراعــاة السياســات المتبعــة مــن الشــركة فــي . 1

التنفيذيــة،  اإلدارة  إقــرار مكافــأة  عنــد  الشــأن  هــذا 
وتحقيقهــا لألهــداف المرســومة لهــا.

يجــوز أن تتفــاوت المكافــأة المقــررة لــكل موظــف . 2
حققهــا  التــي  للنتائــج  وفقــًا  التنفيذيــة  اإلدارة  فــي 

التقييــم. العــام محــل  خــال 
االعتبــار . 3 بعيــن  األخــذ  المكافــأة  إقــرار  عنــد  يراعــى 

الشــركات العاملــة فــي القطــاع وكذلــك الشــركات 
الســعودية. الســوق  فــي  العاملــة 

اإلدارة . 4 لمكافــآت  األعلــى  الســقف  مراجعــة  يجــوز 
تعديــات  بــأي  والرفــع  ســنوي  بشــكل  التنفيذيــة 

للمجلــس. مقترحــة 
 يجــب أن تنســجم هــذه السياســة مــع اســتراتيجية . 5

سياســة  مــع  يتوافــق  وبمــا  وأهدافهــا،  الشــركة 
ــك فيمــا يخــص  ــم المعمــول بهــا وذل األداء والتقيي

التنفيذيــة. اإلدارة  مكافــأة 
العــام  خــال  المكافــآت  توزيــع  تــم  أنــه  فيبكــو  وتــرى 
المالــي 2020م وفقــًا للسياســة المعتمــدة وال يوجــد أي 

عنهــا. جوهريــة  انحرافــات 
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الثاني عشر: ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
إجمالــي المبالــغ المكتســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى  

خمســة مــن كبــار التنفيذييــن خــال العــام المنتهــي فــي 2020/12/31م موضحــة كالتالــي:

مكافآت أعضاء المجلس        

األعضاء المســتقلينطبيعــة العضوية
األعضاء غير 

التنفيذيين
األعضــاء التنفيذيين

اسم العضو
نمر ناصر 

الحربي

عبدالرحمن 
ابراهيم 
المديميغ

أحمد 
عبداللطيف 

البراك

فيصــل محمد 
الحربي

عبدهللا 
محمــد الحربي

المكافــآت الثابتة

ــــــــــــــــ570,000*ــــــــــــــــمبلــغ معين

000,	000,	000,	000,	000,	بــدل حضور جلســات المجلس

0003,000,	9,00021,00018,000بــدل حضور جلســات اللجان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمزايــا عينية
مكافأة األعمــال الفنية 
واإلدارية واالستشــارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكافــأة رئيــس المجلس أو 
العضــو المنتــدب أو أمين 
الســر إن كان من األعضاء

500,0004,500ــــــــــــــــــــــــ

15,00027,000594,000512,00013,500المجموع

المكافــآت المتغيرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنســبة من األرباح
170,000ــــــــــــــــــــــــــــــــمكافآت دورية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطــط تحفيزيــة قصيرة االجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخطــط تحفيزيــة طويلة االجل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألســهم الممنوحة

170,000ــــــــــــــــــــــــــــــــالمجموع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكافــأة نهاية الخدمة

15,00027,000594,000512,000183,500المجمــوع الكلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــدل المصروفات

ــر 2019م، تماشــيًا مــع  ــر بتاريــخ 21 يناي * المبلــغ المدفــوع لرئيــس مجلــس اإلدارة يعــادل مكافــأة شــهرية بقيمــة 30 ألــف ريــال كمبلــغ مقطــوع وفقــًا لمــا ورد فــي قــرار مجلــس اإلدارة الــذي تــم اتخــاذه بالتمري

توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ 14 ينايــر 2019م، وتــم زيــادة هــذا المبلــغ إلــى 0	 ألــف ريــال شــهريًا اعتبــارًا مــن شــهر يونيــو مــن العــام 2020، وذلــك وفقــًا لمــا أوصــت بــه 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتاريــخ 7 يوليــو 2020، وقــرار المجلــس بتاريــخ 28 يوليــو 2020، وذلــك اســتنادًا إلــى الجهــود االســتثنائية التــي يقــوم بهــا رئيــس المجلــس فــي إدارة عــدد مــن الملفــات التــي تتعلــق 

ــة  ــن وأيضــا بعــض الجهــات الحكومي ــار العمــاء والموردي ــي يقــوم بهــا مــن التواصــل المســتمر مــع كب بأعمــال الشــركة وشــركتها التابعــة بمــا يرســخ عاقاتهــا االســتراتيجية واســتنادًا لألعمــال والجهــود الت

ونظــرا ألن تلــك األعمــال تخــدم بشــكل كبيــر مصالــح الشــركة ولمــا فيهــا مــن وقــت وجهــد.

    ريال ســعودي

مكافآت أعضاء اللجان

اللجنة
المكافــآت الثابتــة )بدون بدل 

حضور جلســات(
بدل حضور 

جلسات
المجموع

أعضاء لجنــة المراجعة

125,00018,000143,000فوزي إبراهيــم الحبيب

75,00018,00093,000عبدالعزيــز ســليمان العتيقي

15,00015,000-عبدالرحمــن ابراهيــم المديميغ

أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافآت

150,0009,000159,000نمــر ناصر الحربي

50,0009,00059,000علي صالح الشــدوخي

9,0009,000ــــــــأحمــد عبداللطيــف البراك

أعضــاء اللجنــة التنفيذية

000,	000,	ــــــــأحمــد عبداللطيــف البراك

000,	000,	ــــــــعبدالرحمــن ابراهيــم المديميغ

000,	000,	ــــــــفيصــل محمد الحربي

أعضاء لجنــة الحوكمة

150,0003,000153,000عبــدهللا محمد الحربي

3,0003,000ــــــــأحمــد عبداللطيــف البراك

3,0003,000ــــــــصــاح محمد صبري

    ريال ســعودي



135 التقرير السنوي لشركة فيبكو 2020 مالتقرير السنوي لشركة فيبكو 2020 م134

كو
يب

 ف
ن

ع
ي

يل
غ

ش
الت

ء 
دا

األ
ص 

خ
مل

عة
صنا

 لل
ك

فب
ة 

رك
ش

ي 
مال

 ال
اء

ألد
ص ا

خ
مل

مة
دا

ست
اال

 و
طر

خا
م

ال
كو

يب
 ف

ي
 ف

مة
وك

ح
ال

مكافآت كبار التنفيذيين
التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت  أدنــاه إجمالــي المبالــغ المكتســبة لخمســة مــن كبــار  الجــدول  يوضــح 
والتعويضــات بمــا فيهــم العضــو المنتــدب المكلــف بمهــام الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي ويضــاف إليهــم 
نائــب المديــر العــام للعمليــات والمديــر العــام للشــركة التابعــة ومديــر المخاطــر، علمــًا بأنــه تــم تغييــر المديــر المالــي، 

ــي: ــى النحــو التال ــي 2020م وذلــك عل ــات بالشــركة خــال العــام المال ــر العــام للعملي ــب المدي وانتهــاء عاقــة نائ

ريال سعودي

خمســة من كبــار التنفيذيين

المكافــآت الثابتة

22	,3,050رواتب

32	,1,093بدالت

-مزايــا عينية

4,143,951المجموع

المكافــآت المتغيرة

150,000مكافآت دورية

-أرباح

-خطــط تحفيزيــة قصيرة األجل

-خطــط تحفيزيــة طويلة األجل

-األســهم الممنوحة

150,000المجموع

110,955مكافــأة نهاية الخدمة

مجمــوع مكافــأة التنفيذييــن عن 
المجلس

	70,000

	5,074,90المجمــوع الكلي

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة فيبكو على ما يلي:
أي . 1 عــن  التنفيذييــن  كبــار  أحــد  أو  اإلدارة  أحــد أعضــاء مجلــس  تنــازل بموجبــه  اتفــاق  أو  ترتيبــات  أي  توجــد  ال 

 .2020 المالــي  العــام  خــال  تعويضــات  أو  رواتــب  أو  مكافــآت 

ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي فيبكــو عــن أي حقــوق فــي األربــاح خــال العــام . 2
.2020 المالــي 

ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطيــات أخــرى تــم إنشــاؤها لمصلحــة موظفــي فيبكــو خــال العــام 2020 عــدا . 3
ــح الصــادرة مــن جهــات االختصــاص. ــة الخدمــة حســب اللوائ مكافــأة نهاي

األطــراف  مــع  التعامــالت  الثالــث عشــر: 
العالقــة ذات 

تؤكــد فيبكــو أنــه خــال العــام المالــي 2020 لــم يتــم إبــرام 
أي عقــود أو صفقــات أو تعامــات كانــت فيبكــو أو أي 
مــن شــركاتها التابعــة طرفــًا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا 
للعضــو  أو  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن  ألي  مصلحــة 
المنتــدب أو للمديــر المالــي أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن 

بالشــركة أو مــع أي شــخص ذي عاقــة بــأي منهــم.

كمــا لــم يقــوم أى مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار 
التنفيذييــن أو أى شــخص ذو عاقــة بــأي منهــم، بمزاولــة 

أي أعمــال منافســة للشــركة أو فروعهــا.

الرابــع عشــر: نتائــج ممارســات الحوكمــة 
خــالل عــام 2020

االلتــزام  تــم  قــد  أنــه  فيبكــو  تــرى   2020 العــام  خــال 
بأحــكام وقواعــد الحوكمــة األساســية واإللزاميــة وأنــه 
لــم يحــدث أي خــرق لتلــك األحــكام، بــل تحــرص فيبكــو 
المضمنــة  االسترشــادية  المــواد  تحقيــق  علــى  دومــًا 
بائحــة الحوكمــة باإلضافــة إلــى اســتحداث الممارســات 
ــًا خــال العــام 2020 إدراكًا  المثلــى المعمــول بهــا عالمي
التنميــة  تحقيــق  فــي  ودورهــا  الحوكمــة  ألهميــة  منهــا 
القيــام  لفيبكــو  ســبق  ذلــك  ســبيل  وفــي  المســتدامة، 

بمــا يلــي:

اســتحداث لجنــة للحوكمــة تابعــة لمجلــس اإلدارة . 1
واعتمــاد الئحــة عملهــا.

وتحديــد . 2 والشــفافية  اإلفصــاح  سياســات  وضــع 
إجــراءات مناســبة تضمــن إبقــاء المســاهمين علــى 
وتطــورات  فيبكــو  أنشــطة  بمســتجدات  اطــاع 

أعمالهــا.

اســتحداث وحــدة إلدارة المخاطــر وتحديد . 3
اختصاصاتها.

عقــد لقــاء لمجلــس اإلدارة بقيــادة رئيــس المجلــس . 4
ودون حضــور أي مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن.

عقــد لقــاء لكافــة أعضــاء المجلــس بــدون رئيســه . 5
بغــرض تقييــم أداء رئيــس المجلــس. 

اللجــان . 	 لكافــة  المهــام  تنفيــذ  تأكيــد  قائمــة  وضــع 
التابعــة لمجلــس اإلدارة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة 
المنوطــة  بالمهــام  اللجــان  تلــك  قيــام  مــن  للتأكــد 

بهــا.

وضــع اآلليــات الازمــة لتقييــم مجلــس اإلدارة مــن . 7
خــال نمــاذج تقييــم معــدة ألغــراض التقييــم الذاتــي 
أداء  تقييــم  وكذلــك  بالمجلــس  األقــران  وتقييــم 
مؤشــرات  وفــق  ســنوي  بشــكل  ككل  المجلــس 

مناســبة. أداء  قيــاس 

مجلــس . 8 ألعضــاء  مناســبة  تدريــب  برامــج  وضــع 
لعضــو  تدريبيــة   دورات  منــح  يتــم  حيــث  اإلدارة، 
المجلــس المســؤول عــن وحــدة إدارة المخاطــر على 
األعضــاء  إيفــاد  ويتــم  الصلــة،  ذات  الموضوعــات 
التنفيذييــن لحضــور مؤتمــرات وورش عمــل تتعلــق 
تــم  كمــا  الشــركة،  إلدارة  الازمــة  الفنيــة  باألمــور 
ماجســتير  برنامــج  فــي  المجلــس  رئيــس  إدراج 
أعضــاء  الســادة  يحــرص  كذلــك  األعمــال،  إدارة 
المجلــس علــى حضــور ورش العمــل والمحاضــرات 
تــم عقدهــا  مؤخــرًا عــن بعــد والتــي عقدتهــا  التــي 
جهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة ذات عاقــة بأعمــال 

الشــركة.

اإلدارة . 9 لفريــق  المناســبة  التدريــب  برامــج  وضــع 
قســم  كل  اختصــاص  وفــق  بالشــركة  التنفيذيــة 
الماليــة  بــاإلدارة  الموظفيــن  تدريــب  يتــم  بحيــث 
وتدريــب  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر  علــى 
علــى  والعمليــات  الفنيــة  اإلدارة  عــن  المســؤولين 
وتســجيلهم  الجديــدة  اإلنتــاج  وخطــوط  المكائــن 
بعــد  عــن  تفاعليــة  عمــل  وورش  نــدوات  لحضــور 
طبيعــة  فــي  المســتجدات  كافــة  علــى  لاطــاع 
البحــث  بمبــادرات  فيبكــو  تهتــم  كمــا  الصناعــة، 
باإلضافــة  لمتابعتهــا،  ممثليــن  وترســل  والتطويــر 
اإلدارة  برامــج  علــى  اإلداريــة  الكــوادر  تدريــب  إلــى 
الحاســب  وبرامــج  المكتبيــة  واألعمــال  التنفيذيــة 
اآللــي والقانــون والحوكمــة وغيرهــا ممــا قــد يعــود 
الموظــف. وعلــى  الشــركة  علــى  مســتقبًا  بالنفــع 

العمــل  بمبــادرات  القيــام  علــى  فيبكــو  تحــرص  كذلــك 
المســؤولية  مبــادرات  بعــض  ولديهــا  االجتماعــي 
بالتقريــر،  مخصــص  جــزء  لذلــك  وأفــردت  االجتماعيــة 
كذلــك تخطــط الشــركة لوضــع برامــج تطويــر وتحفيــز 
المشــاركة واألداء للعامليــن فــي الشــركة ضمــن خطــط 

.2021 العــام  خــال  لديهــا  البشــرية  المــوارد  قســم 
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الخامس عشر: سياسات اإلفصاح والشفافية
المســاهم  بحــق  إيمانــًا منهــا  فيبكــو،  مــن الئحــة حوكمــة  يتجــزأ  ال  جــزءًا  والشــفافية  اإلفصــاح  تعــد سياســات 
فــي الحصــول علــى كافــة المعلومــات بالوضــوح والتفصيــل الــازم لبنــاء قــرارات اســتثمارية عليهــا مــع ضمــان 
عــدم التمييــز فــي توفيــر المعلومــات لكافــة المســاهمين، وذلــك مــن خــال تعــدد آليــات النشــر واإلفصــاح عــن 
المعلومــات 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 ايضــًا بنشــر كافــة المعلومــات التــي تتعلــق بإفصاحــات نظاميــة أو تطــورات جوهريــة فــي حينهــا فــور 
حدوثهــا ودون أي تأخيــر، ســواء كانــت تخــص فيبكــو نفســها أو شــركتها التابعــة أو أي متغيــرات تؤثــر ســلبًا أو 
إيجابــًا بشــكل ملحــوظ علــى أنشــطة فيبكــو وعملياتهــا، كمــا تعمــل إدارة الشــركة بشــكل مســتمر علــى تحســين 
ــراء  مســتوى اإلفصــاح مــن خــال طبيعــة ونوعيــة وتوقيــت المعلومــات التــي يفصــح عنهــا مــع االســتمرار فــي إث
الموقــع اإللكترونــي بكافــة المعلومــات التــي قــد تســاعد كافــة أصحــاب المصالــح فــي معرفــة أنشــطة فيبكــو 

وتطــورات أعمالهــا بمــا يســاعدهم علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية.

ــًا، اســتادًا إلــى  ــر تفصي كذلــك تحــرص فيبكــو دائمــًا علــى تضميــن تقريرهــا الســنوي كافــة المعلومــات بشــكل أكث
أن التقريــر الســنوي أحــد أهــم أدوات اإلفصــاح التــي تمكــن أصحــاب المصالــح مــن الوقــوف بدقــة علــى أنشــطة 
الشــركة وتطــورات أعمالهــا ســواء التــي تتعلــق بهــا أو بشــركتها التابعــة فضــًا عــن إبــراز أســباب التغيــر فــي 
التــي قــد يتخذهــا مجلــس اإلدارة أو إدارة الشــركة التنفيذيــة  النتائــج ووضــع مســببات للقــرارات االســتراتيجية 

خــال الســنة الماليــة أو األحــداث الجوهريــة الهامــة الســابقة أو الاحقــة لنهايــة العــام المالــي 2020م.

 ونسرد في الجدول التالي ما قامت به فيبكو في إفصاحات خال العام 2020م.

تاريخ 
األفصاح

طبيعــة اإلفصاحنوع اإلفصاح

تطــورات جوهرية 04 فبراير 
توقيــع اتفاقيــة مــع هيئــة المــدن الصناعيــة ومناطــق التقنية )مدن( لدعم 
خطــة التحــول الصناعــي ضمــن مبــادرة برنامــج اإلنتاجية الوطنــي بعد اجتياز 

الضوابــط والمعاييــر مــن الجهــات ذات الصلة

تطــورات جوهرية02 مارس
توقيــع اتفاقيــة لاســتحواذ علــى كامــل حصــة األقلية في شــركتها التابعة 

)شــركة فبك للصناعة(.

تطــورات جوهرية23 مارس
حصــول الشــركة التابعــة )شــركة فبــك للصناعة( على شــهادة أرامكو 

كمصنــع لألقمشــة التقنية.

النتائــج الماليــة الســنوية الموحــدة للعــام المالي 2019مالنتائــج المالية30 مارس 

الجمعيــات العامة12 ابريل
دعــوة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامة العاديــة الثالثة 

والثاثون

التســهيات البنكية20 ابريل
تجديــد اتفاقيــة التســهيات البنكيــة المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية 

مــع بنك الرياض

إعان إلحاقي27 ابريل
االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات النظاميــة الازمة إلتمام صفقة االســتحواذ 

كامــل حصــص األقليــة في شــركتها التابعة )شــركة فبــك للصناعة(

النتائــج المالية28 ابريل
النتائــج الماليــة الربــع ســنوية الموحــدة لفتــرة الربع األول مــن العام المالي 

2020م

التســهيات البنكية28 ابريل
تجديــد اتفاقيــة التســهيات البنكيــة المتوافقة مع الشــريعة اإلســامية 

مــع بنك الباد

نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الثالثة والثاثونالجمعيــات العامة10 مايو

النتائــج المالية28 يوليو
النتائــج الماليــة الربــع ســنوية الموحــدة لفتــرة الربــع الثاني مــن العام المالي 

2020م

 05
نوفمبر

النتائــج المالية
النتائــج الماليــة الربــع ســنوية الموحــدة لفتــرة الربــع الثالث من العام 

2020 المالي 

25 فبراير 
2021

النتائــج الماليــة الســنوية الموحــدة للعــام المالي 2020النتائــج المالية
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السادس عشر: إقرارات مجلس اإلدارة.
يقــر مجلــس اإلدارة بما يلي: 

  أن ســجات الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح.. 1

 نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة . 2
ونفــذ بفاعليــة.

علــى . 3 فيبكــو  قــدرة  فــي  يذكــر  شــك  أي  يوجــد  ال   
نشــاطها. مواصلــة 

السابع عشر: تأكيدات مجلس اإلدارة.
تماشــيًا مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
اإلدارة  يؤكــد مجلــس  فيبكــو،  والئحــة حوكمــة  الماليــة 

علــى مــا يلــي: 

حقــوق . 1 حمايــة  علــى  بالعمــل  فيبكــو  تلتــزم 
المســاهمين  بيــن  التمييــز  وبعــدم  المســاهمين 
حجــب  وعــدم  األســهم  فئــة  لــذات  المالكيــن 
لــكل  العادلــة  المعاملــة  بشــكل  عنهــم  حــق  أي 

. همين لمســا ا

2 . 5% يملكــون  مســاهمين  مــن  فيبكــو  تتســلم  لــم 
فأكثــر طلبــًا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة 

المنتهيــة ولــم يتــم انعقادهــا.

3 . 5% يملكــون  مســاهمين  مــن  فيبكــو  تتســلم  لــم 
جــدول  إلــى  أكثــر  أو  بإضافــة موضــوع  فأكثــر طلبــًا 

إعــداده. عنــد  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

إعاقــة . 4 إلــى  يــؤدي  قــد  إجــراء  أي  فيبكــو  تضــع  لــم 
التصويــت. فــي  لحقــه  المســاهم  اســتخدام 

لــم تقــدم فيبكــو أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي . 5
لــم تضمــن أي  مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا 
مــع  إدارتهــا  مجلــس  أعضــاء  أحــد  عقــده  قــرض  

الغيــر.

لــم يتــم عقــد القــروض التــي تجــاوزت آجالهــا ثــاث . 	
ســنوات، ولــم يتــم بيــع أو رهــن أي عقــارات تملكهــا 

فيبكــو.

7 . 30 بتاريــخ  بالتمريــر  المجلــس  قــرار  صــدور  تــم 
ديــون  شــطب  علــى  للموافقــة  2020م  ســبتمبر 
المالــي  العــام  منــذ  للشــركة  مســتحقة  قديمــة 
بقيمــة  للحبــوب  العامــة  المؤسســة  لــدى  	201م 
102.000 )مائــة واثنيــن ألــف ريــال( واســتبعاد تلــك 
خــال  للشــركة  الماليــة  الحســابات  مــن  المبالــغ 
لــم  كمــا   ،2020 المالــي  العــام  مــن  الثالــث  الربــع 
أي  مــن  اآلخريــن  فيبكــو  مدينــي  مــن  أي  إبــراء  يتــم 

2020م. العــام  خــال  تجاههــا  لهــم  التزامــات 

أي . 8 التابعــة  مــن شــركاتها  أي  أو  لــم تصــدر فيبكــو 
2020م. العــام  خــال  ديــن  أدوات  أو  أســهم 

مــن . 9 التابعــة  مــن شــركاتها  أي  أو  تبلــغ فيبكــو  لــم 
وكبــار  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  )عــدا  شــخص  أي 
أو  مصلحــة  أي  بوجــود  وأقربائهــم(  التنفيذييــن 
فــي  األحقيــة  ذات  األســهم  فئــة  فــي  لهــم  حقــوق 

2020م. العــام  خــال  التصويــت 

ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق . 10
وكبــار  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  تعــود  اكتتــاب 
التنفيذييــن فــي أســهم أو أدوات ديــن لفيبكــو أو ألي 

2020م. العــام  التابعــة خــال  مــن شــركاتها 

شــركاتها . 11 مــن  أي  لــدى  أو  فيبكــو  لــدى  توجــد  ال 
أوراق  وأي  للتحويــل  قابلــة  للديــن  أدوات  التابعــة 
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 
مــن  أي  أو  فيبكــو  منحتهــا  أو  أصدرتهــا  مشــابهة 

2020م. العــام  خــال  التابعــة  شــركاتها 

أدوات . 12 اكتتــاب بموجــب  أو  يوجــد حقــوق تحويــل  ال 
أو  تعاقديــة  ماليــة  أوراق  أو  للتحويــل  قابلــة  ديــن 
مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا 
أو منحتهــا فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة خــال 

2020م. العــام 

ال يوجــد لــدى فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة أي . 13
اســترداد أو شــراء أو إلغــاء ألي أدوات ديــن قابلــة 

لاســترداد. 

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

النظــام. حســب  الحقــوق  مــن 

تخضــع فيبكــو للــزكاة وفقــًا ألنظمــة الهيئــة العامــة . 15
للــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقة ســنويًا 
ــد التعديــات  ــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قي وتحميل
التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة – إن وجــدت – 

فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط.

لــم يقــم مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة خــال . 	1
ذات  خدمــات  أي  بتقديــم  2020م  المالــي  العــام 
أتعــاب  يتلــق أي  صبغــة استشــارية للشــركة ولــم 

الخصــوص.  فــي هــذا 

الخارجــي . 17 الحســابات  مراجــع  تقريــر  يتضمــن  لــم 
للشــركة أي  تحفظــات أو لفــت  انتبــاه  علــى القوائــم 

2020م. المالــي  للعــام  الســنوية  الماليــة 

الثامن عشر: طلبات سجالت مساهمي فيبكو خالل العام 2020م

ســبب  الطلبتاريــخ الطلب

02  ينايــر
تحديــث ســجل المســاهمين وبيانــات الملكيــة ألعضــاء مجلس اإلدارة وكبــار التنفيذيين 

وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر بهــدف إعــداد التقريــر الســنوي للعام المالي 2020 م.

إجراءات الشركات 03  فبرايــر

إجراءات الشركات02 مارس

إجراءات الشركات02 ابريل

07 مايو
قائمــة المســاهمين الذيــن لهــم حــق التصويــت فــي اجتمــاع الجمعية العامة العاديــة الثالثة 

والثاثون

إجراءات الشركات 18 يونيو

إجراءات الشركات 	2 يوليو

إجراءات الشركات 12 أغسطس

إجراءات الشركات 17 أغسطس

إجراءات الشركات 30 أغسطس

إجراءات الشركات 09 ســبتمبر

إجراءات الشركات 	0 أكتوبر

إجراءات الشركات 01 ديسمبر

طلبــًا . 18 الحســابات  مراجــع  مــن  فيبكــو  تتســلم  لــم 
الماليــة  الســنة  خــال  العامــة  الجمعيــة  بانعقــاد 

انعقادهــا. يتــم  ولــم  المنتهيــة 

لــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدال . 19
المراجــع الخارجــي قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن 

أجلهــا.

أو ضدهــا . 20 فيبكــو  لصالــح  أقيمــت  توجــد قضايــا  ال 
خــال  أصولهــا  صافــي  مــن   5% قيمتهــا  تتجــاوز 

2020م. العــام 

بهــا . 21 تحتفــظ  خزينــة  أســهم  أي  فيبكــو  لــدى  ليــس 
ســابقة. أعــوام  أى  أو  2020م  المالــي  العــام  خــال 

ال توجــد أحــداث الحقــة جوهريــة تؤثــر علــى ســامة . 22
المركــز المالــي لفيبكــو ونتائــج عملياتهــا حدثــت بعــد 
نهايــة العــام ولــم يتــم توضيحهــا، غيــر مــا تضمنــه 

ــر. هــذا التقري

تبلــغ األربــاح المســتحقة للمســاهمين التــي ســبق . 23
أن تقــرر توزيعهــا عليهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين ولــم يســتلمها أصحابهــا حتــى تاريــخ 
2020/12/31م بســبب عــدم تحديــث البيانــات مبلــغ 

	5,151,74  ريــال.
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التاسع عشر: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم
انطاقــًا مــن حــرص فيبكــو واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها وإدراكًا مــن مجلــس اإلدارة فــي معرفــة مســؤولياته 
تجــاه المســاهمين بمــا يحقــق تواصــل مبنــي علــى الفهــم المشــترك ألهــداف فيبكــو االســتراتيجية ومصالحهــا، 
ــى  ــز عل ــم التركي ــح فــي نظامهــا األســاس وت فقــد قامــت بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب المصال
تلــك الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي دليــل المســاهمين، ويمكــن اإلطــاع علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع 
إدارة خاصــة بفيبكــو لمتابعــة شــؤون مســاهميها والتــي  توجــد  ، كمــا   www.fipco.com.sa اإللكترونــي  فيبكــو 
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 شــؤون المســاهمين مــن 
خــال البريــد اإللكترونــي fir@fipco.com.sa أو مــن خــال التحــدث إلينا مباشــرة عبر الهاتف  52299	011/2 – تحويلة 
777& 770، كمــا يمكــن للســادة المســاهمين متابعــة أخبارنــا وأحداثنــا الهامــة وتوجيــه األســئلة واالستفســارات 
مــن خــال حســابنا علــى تويتــر fipcoksa@، وحيــث تحــرص فيبكــو علــى حمايــة حقــوق مســاهميها وجميــع أصحــاب 
المصالــح بهــا فقــد تــم تدشــين بريــد إلكترونــي secret@fipco.com.sa واإلعــان عــن ذلــك فــي موقعهــا الرســمي 
وذلــك بغــرض اإلفصــاح عــن أي تعامــات مضللــة أو شــبهة احتيــال أو غيــره، ويتــم التعامــل مــع تلــك الحــاالت 

ــا. مباشــرة مــن قبــل إدارة فيبكــو العلي

@fipco

@fipcoksa FIPCO Company

وفــي الختــام نتمنــى بــأن يكــون العــرض المقــدم عــن أنشــطة فيبكــو وتطــورات أعمالهــا 
قــد نــال رضاكــم، كمــا نؤكــد علــى االســتمرار فــي بــذل كافــة الجهــود لرســم مســتقبل 
مشــرق لفيبكــو وتعظيــم عوائــد االســتثمار علــى مســاهميها، وفــي هــذا الصــدد يتقــدم 
فــي فيبكــو  ثقتهــم  المســاهمين علــى  للســادة  بالشــكر  إدارة فيبكــو  أعضــاء مجلــس 
وعمائهــا  ومورديهــا  فيبكــو  منســوبي  لكافــة  موصــول  والشــكر  فيهــا  واســتثمارهم 
والجهــات التمويليــة والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العاقــة وذلــك لدعمهــم 
وتعاونهــم المســتمر، وســوف تســتمر فيبكــو بعــون هللا وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا 

وخططهــا فــي التوســع والنمــو.

مجلس اإلدارة

كلمة 
الختام

www.Fipco.com.sa





المدينة الصناعية الثانية
ص.ب:8762 الرياض - 11492 
المملكة العربية السعودية

+966 112652299

+966 112651275

www.Fipco.com.sa

info@fipco.com.sa


