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السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"            المحترمين
 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
يســـرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف 
)فيبكــو( والمقــدم إلــى جمعيتكــم العامــة الموقــرة لمناقشــته ومــن ثــم الموافقــة عليــه، وقــد 
تضمــن هــذا التقريــر ملخــص عــن أنشــطة فيبكــو وتطــورات أعمالهــا عــن العــام المالــي 2016م ، 
كمــا يســتعرض أداء فيبكــو التشــغيلي والمالــي والقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا وتقريــر المحاســب 
القانونــي للشــركة عــن الســنة المـــالية المنتهيــة فــي 12/31/ 2016م، كمــا تضمــن هــذا التقريــر 
ملخــص واٍف عــن تطبيــق حوكمــة فيبكــو ومعلومــات تفصيليــة عــن أعضاء مجلــس اإلدارة واللجان 
المنبثقــة عــن المجلــس، باإلضافــة إلــى الخطــوط العريضــة لألهــداف والمبــادرات لكافــة أقســام 
فيبكــو خــالل العــام المالــي 2016م، مــع تقديــم لمحــات ســريعة عــن توقعاتنــا المســتقبلية خــالل 

العــام المالــي 2017م.

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 المبــادئ والمعاييــر الدوليــة 
وأفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال الحوكمــة، وقــد راعينــا عنــد إعــداده تبنــى درجــة عاليــة 
مــن الشــفافية واإلفصــاح بمــا يضمــن تزويــد الســادة المســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب 
المصالــح فــي فيبكــو بــكل مــا يســاعدهم فــي اتخــاذ قراراتهــم، وبمــا يؤهــل فيبكــو للمنافســة 
فــي الحصــول علــى الجوائــز والشــهادات التقديريــة مــن كافــة الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية 

ذات العالقــة.

مقدمة
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رسالة مجلس اإلدارة
السادة مساهمي شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )فيبكو(              الكرام

 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 لقــد شــهد  عــام 2016 تحديــات كبيــرة حيــث أن تقلــب أســواق النفــط والوضــع العــام لالقتصــاد العالمــي 
عامليــن أساســيين فــي التأثيــر علــى القطــاع الصناعــي، تتلخــص هــذه التحديــات علــى القطــاع الصناعــي مــن 
خــالل التذبــذب العالــي فــي أســعار المــواد الخــام باإلضافــة إلــى ضعــف الطلــب المحلــي واإلقليمــي، كذلــك 

رفــع الدعــم عــن أســعار الطاقــة.

ــة للحفــاظ  ــل هامــش الربحي ــد مــن الجهــد مــن خــالل خفــض التكاليــف وتقلي ــذل المزي ــك ب ــب ذل ــذا فقــد تطل ل
علــى الحصــة الســوقية لفيبكــو باإلضافــة إلــى اســتهداف الدخــول فــي أســواق جديــدة، وأصبــح لزامــًا علينــا 

ــو. ــة ألقســام وإدارات فيبك ــادة الهيكل ــة مــن خــالل إع ــات المرحل التماشــي مــع متطلب

وفــي ســبيل ذلــك عكــف مجلــس اإلدارة خــالل الســنة األولــى علــى إعــادة هيكلــة فيبكــو بجميــع قطاعاتهــا 
اإلنتاجيــة واإلداريــة، بــل وتطــرق العمــل إلــى إعــادة الهيــكل الماليــة وتقليــل التكاليــف المتعلقــة بالتشــغيل أو 
غيــره، كمــا تــم التعاقــد مــع مكاتــب استشــارية محليــة وعالميــة لتحســين بيئــة العمــل الداخليــة بفيبكــو مــن خــالل 
تحديــث وتطويــر سياســة المــوارد البشــرية بفيبكــو ووضــع مؤشــرات أداء تتناســب مــع األوضــاع الحاليــة وكذلــك 
تطويــر البنيــة التحتيــة التقنيــة وتدشــين موقــع إلكترونــي جديــد يتناســب مــع رؤيتهــا القائمــة فــي التطــور 
والنمــو، باإلضافــة إلــى التعاقــد مــع أحــد مكاتــب التدقيــق العالميــة لقيــاس مســتوى المخاطــر وتطويــر البيئــة 
الرقابيــة الداخليــة فــي فيبكــو، وقــد يتطــرق التقريــر للحديــث باســتفاضة وبتفاصيــل أكثــر عــن تلــك التعاقــدات 
خــالل الســطور القادمــة، كمــا قــام مجلــس إدارتكــم بدراســات مســتفيضة للســوق المحلــي واإلقليمــي 
والدولــي لتدشــين منتجــات جديــدة تتماشــى مــع احتياجــات الســوق المحليــة وتوســيع أنشــطته وزيــادة قاعــدة 

العمــالء مــن خــالل مشــاركات واســعة فــي المعــارض المحليــة والدوليــة.

ــة تتناســب مــع تطلعــات  ــة مؤهل ــة وفني ــوادر إداري ــو باســتقطاب ك ــد اإلداري فقــد قامــت فيبك ــى الصعي وعل
المرحلــة، وزيــادة االعتمــاد علــى الــكادر النســائي الســعودي الــذي أثبــت بشــكل كبيــر تطلعــه للمشــاركة اإليجابيــة 
وإمكانيــة االعتمــاد عليــه لتحقيــق أهــداف فيبكــو، إضافــة إلــى أنــه يخــدم بشــكل كبيــر دور فيبكــو فــي المشــاركة 

المجتمعيــة.

قــد يــرى الكثيــر أن المرحلــة المقبلــة مــن االقتصــاد الســعودي بهــا الكثيــر مــن التحديــات وتقليــل نســبة الدعــم 
ورفــع أســعار منتجــات الطاقــة، إال أننــا متفاءلــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى بــأن رؤيــة المملكــة 2030م أفــردت 
مســاحات كبيــرة بهــا للقطــاع الصناعــي بشــكل عــام والصناعــات التحويليــة بشــكل خــاص باإلضافــة إلــى تطلعنــا 

لالســتفادة مــن دعــم الرؤيــة الجديــدة لنشــاط التصديــر بزيــادة عمالئنــا مــن الســوق الخارجيــة. 

 وفـي الختـام نتقـدم بخالـص الشـكر والتقديـر علـى ثـقــتكم فـي فيبكو، والشــكر موصول إلــى الزمــالء فــي 
اإلدارة التنفيذيــــة بفيبكو وكافــــة منســــوبيها علـــى جهودهـــم المخلصـــة، كما نشــكر عمالئنا ومســاهمينا على 
ثقتهــم ودعمهــم لنــا والــذي ســيكون دائمــًا حافــزًا لبــذل المزيــد مــن الجهــد، متطلعيـــن إلـــى مزيـــد مـــن النجاحـــات 
خـــالل العـــام 2017، آمـــلين أن نلتقـــي بكـــم خالل االجتماع الســـنوي للجمعيـــة العامـــة للمســـاهمين للـــرد علـــى 

استفســــاراتكم بخصــــوص مــا تضمنــــه هــذا التقريــر وغيره.

 كمــا يســعنا فــي هــذا المقــام أن نرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه، وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن نايــف 
بــن عبدالعزيــز حفظــه اللــه، وســمو ولــي ولــي العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز حفظــه اللــه، علــى جهودهــم العظيمــة ورؤيتهــم الثاقبــة لتنميــة هــذا الوطــن ودعــم اقتصــاده وتحفيــز 

بيئــة األعمــال ودعــم الشــركات الوطنيــة.

مجلس اإلدارة
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1 - التأسيس:
والتغليــف  التعبئــة  مــواد  تصنيــع  شــركة  تأسســت 
بموجــب  ســعودية  مســاهمة  كشــركة  )فيبكــو( 
الســجل التجــاري الصــادر مــن مدينــة الريــاض تحــت 
هـــ   1411 17 شــوال  وتاريــخ   )1010084155( رقــم 
والقراريــن الوزارييــن رقمــي ) 935،851( فــي 29 ذو 
القعــدة 1411 هـــ، ويعمل المصنع بموجب الترخيص 
الصناعــي رقــم )585/ص( وتاريــخ 1410/11/13 هـــ، 
ويقــر المركــز الرئيســي لفيبكــو بمدينــة الريــاض، وقــد 
تــم إدراج فيبكــو فــي الســوق الماليــة الســعودية منــذ 

1998م. العــام 

تعــد فيبكــو أحــد أكبــر الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
مــادة  مــن  المنســوجة  األكيــاس  وتســويق  إنتــاج 
البولــي بروبليــن، وتنتــج الشــركة نوعيــن مــن األكيــاس 
إثيليــن  بولــي  بأكيــاس  المبطــن  غيــر  و  المبطــن 
طويلــة  الشــاقة  لإلســتخدامات  الكثافــة  منخفــض 
المــدى )Heavy Duty( وأكيــاس كبيــرة الحجــم وأشــرطة 
للكابــالت  بالســتيكية  وحشــوات  بالســتيكية  ربــط 
وخيــوط حياكــة بالســتيكية وأكيــاس شــبكية لتعبئــة 
الخضــروات والفواكــه وروالت منســوجة مــن البولــي 
تدويــر  وإعــادة  إثيليــن  البولــي  وبطانــات  بروبليــن 
المملكــة  داخــل  وتســويقها  البالســتيك،  مخلفــات 

وخارجهــا.  الســعودية  العربيــة 

2 - النشاط:
تقوم فيبكو بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 

• إنتاج األكياس المنسوجة من مادة البولي بروبلين المبطن بأكياس بولي إيثيلين منخفض الكثافة وغير مبطن 
لالستخدامات الشاقة.

• تسويق إنتاج االكياس المنسوجة من البولي بروبلين المبطن داخل المملكة وخارجها.
• تعبئة وتغليف المنتجات المحلية والصناعية والزراعية والقيام بتسويقها داخليًا وخارجيًا، وذلك بعد الحصول على 

التراخيص الالزمة.
• إقامة وإنشاء غرف الثالجات للغير.

• الحصول على الوكاالت التجارية.

3 - مراكز قوتنا: 
• ريادة السوق المحلي بمسيرة ناجحة تتجاوز 25 عامًا.

• أحد أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف في الشرق األوسط.
• مصنع عمالق مقام على مساحة 75000 متر يضم أحدث تقنيات الصناعة والمكائن في المدينة الصناعية الثانية 

بمدينة الرياض.
• تنوع المنتجات والحلول المتعلقة بالتعبئة والتغليف، حيث نقوم بتصنيع ما يزيد عن 20 منتج مختلف.

• طاقة إنتاجية هائلة.
• موارد بشرية هائلة وكوادر فنية وإدارية مؤهلة.

لمحة عن فيبكو
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4 - شهادات التميز:
- فيبكو حاصلة على كافة الشهادات المعتمدة المتعلقة بنظام )إدارة الجودة( 9001:2015 & 22000:2005 )نظام ادارة 

سالمة الغذاء( .
- فيبكو مسؤولة تمامًا عن جودة  منتجاتها أمام العمالء بجميع مراحل تصنيعها، ولزيادة الوثوقية فإن جميع منتجات 

فيبكو تم اختبارها في معامل متخصصة ومدعومة فنيًا وتقنيًا من خالل معامل دولية ذات سمعة عالية  مثل معمل 
LABORDATA  بألمانيا وغيره.

- جميع المواد األولية المستخدمة في التصنيع يتم اختيارها واختبارها طبقا للمعايير القياسية لاليزو 2008-9001 ومن 
أفضل موردي المواد الخام المعتمدين عالميًا.

- فريق تأكيد الجودة يراجعون جميع مراحل االنتاج ، ويقومون بمتابعة المواصفات واالداء بنسبة %100 وإجراء الفحص 
بشكل علمي ممنهج لضمان الدقة والنوعية.

ثانيًا : الشركات التابعة:
تقوم فيبكو بمزاولة أعمالها من خالل قطاع تشغيلي واحد يتم إدارته فنيًا وإداريًا من خالل فيبكو نفسها، وليس لديها 

أي شركات أخرى تابعة أو زميلة تلعب نفس الدور أو تساعدها في إدارة أنشطتها.
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يتمثل نشاط فيبكو الرئيس في إنتاج وبيع مواد التعبئة والتغليف، ويتم إدارة أنشطتها وعملياتها من خالل عدة أقسام 
وإدارات، نوجز في السطور المقبلة أهم انجازاتها خالل العام المنقضي ونلقي الضوء على أهدافها خالل العام 

الحالي على النحو التالي:

1 - إدارة التشغيل والعمليات: 
مما ال شك فيه أن إدارة التشغيل والعمليات تعتبر المحرك الرئيسي لفيبكو إذ أنها المسؤولة عن تصنيع جميع منتجات 
فيبكو بما يضمن الجودة والكفاءة وبما يتوافق مع احتياجات العمالء، وفي سبيل ذلك تعتمد إدارة التشغيل والعمليات 

بفيبكو على 3 أقسام تعمل جميعها بتناغم لتحقيق أهداف فيبكو، وهذه األقسام هي: 

أ واًل: قسم اإلنتاج:
وهو المسؤول عن عمليات اإلنتاج الرئيسية حيث يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج نهائي بحسب المواصفات 

الخاصة لكل عميل، ولدى هذا القسم تصنيفات فرعية يختص كل منها بتصنيع منتجات مختلفة من حيث الحجم والسعة 
واالستخدام، وتشمل منتجات فيبكو الرئيسة من:

Jumbo Bags أكياس الجامبو العمالقة •
Small Bags األكياس الصغيرة •

Fabrics روالت النسيج •
Cable Fillers حشو الكابالت •

FFS(  Form Fill Seal( •
.Strapping Band روالت التربيط •

• أكياس الينر.

ملخص األداء التشغيلي

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

Blown Film فيلم بولي ايثيلين •
Streching Film فيلم التغليف •

Sewing Thread خيوط •
Container liner بطانة حاويات •
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الجدول التالي يوضح الكميات المنتجة لمعظم المنتجات الرئيسية خالل السنوات الثالثة األخيرة:

201620152014UnitDescripitonS.N.

1,667,0861,877,9142,168,715)Pcs(Jumbo Bag Production1

54,033,66858,458,16058,487,607)Pcs(Small Bag Production2

16,189,9168,631,19413,592,796)Pcs(Valve Bag Production3

35,27017,73041,000)Kgs(Agri Twines Production4

3,313,5944,124,6514,180,839)Kgs(Baler Twines Production5

156,291148,376162,331)Kgs( Baler Twines Production6

20,04922,4446,235)Kgs( Blown Films Production7

6,559,4937,515,3814,121,007)Kgs( Cable Fillers Production8

357,498104,7581,000)Kgs( Strapping Band
 Production9

1,907,041560,7381,928,560)Kgs( Form Fill Seal10

ثانيًا: قسم الجودة: 
ال يقــل أهميــة عــن قســم اإلنتــاج، وذلــك لضمــان جــودة منتجاتنــا لكــي تتوافــق مــع رضــاء العمــالء، وألننــا فــي فيبكــو 
حاصلــون علــي الشــهادة المعتمــدة  9001:2015 & 22000:2005 والمتعلقــة بنظــام ادارة الجــودة ، فنحــن لدينــا مــن 
األجهــزة المعمليــة مــا يكفــي لتأكيــد الجــودة مــن خــالل فريــق عمــل ذو كفــاءة واحترافيــة عاليــة، حيــث يقومــون بالتحقــق مــن 
جــودة المــواد الخــام المســتخدمة فــي التصنيــع ومراجعــة جميــع مراحــل اإلنتــاج ومراجعــة المواصفــات الفنيــة وقــدرة التحمــل 
ــار تتــم بشــكل  ــة االختي ــار أن عملي ــزو 2015-9001، مــع الوضــع فــي االعتب ــر القياســية لالي لألكيــاس المنتجــة طبقــا للمعايي
عشــوائي لتأكيــد الدقــة وصــواًل لمرحلــة الخــروج بالمنتــج النهائــي، لــذا نؤكــد علــى أن جميــع منتجاتنــا تــم أختبارهــا فــي معاملنــا 

ومدعومــه مــن خــالل معامــل دوليــة مثــل معمــل LABORDATA بألمانيــا.

 وخــالل العــام 2016 تــم اســتقبال 9 شــكاوي مــن مختلــف العمــالء وبعــد عمليــة الفحــص والتواصــل مــع العمــالء اســتقر 
العــدد عنــد 5 شــكاوي، ويتــم االســتماع بعنايــة لمالحظــات العمــالء ويتــم إجــراء إعــادة الفحــص والتدقيــق وفقــًا لذلــك ومــن 
ثــم يتــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال توجــد أي مرتجعــات مــن العمــالء خــالل 

العــام 2016.
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والجدول التالي يوضح تحليل الشكاوى الواردة إلدارة الجودة بشكل شهري خالل السنوات الثالثة االخيرة:

TOTALDec.Nov.Oct. Sep.Aug.Jul.Jun.MayApr.Mar.Feb.Jan.

211122011513222014

210322200023252015

50011001001012016

وبمقارنة حجم شكاوى العمالء خالل السنوات الثالثة األخيرة، يتبين نسبة االنخفاض القوية في معدل شكاوى العمالء 
على المنتجات بما يعكس جهود إدارة فيبكو والعاملين عليها والتعديالت المدخلة على إدارة التشغيل والعمليات 

واالهتمام بالجودة لتحسن مؤشر قياس مستوى رضاء العمالء.

ملخص األداء التشغيلي
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ثالثًا: قسم الصيانة:
يضم هذا القسم فريق من المهندسين والفنيين يقومون بتقديم الدعم الفني والتقني الالزم للماكينات وخطوط 

اإلنتاج لضمان استمرارية العمل بما يضمن تصنيع المنتجات المطلوبة وفق الجدول الزمني المحدد لها، ويتبنى القسم 
سياسة جديدة تستهدف تقليل استهالك قطع الغيار والعمل على التطوير والتعديالت التي تحد من استهالك الطاقة 

تماشيًا مع اإلجراءات التي قامت بها فيبكو لخفض تكاليف الطاقة نظرًا لزيادة أسعارها.

وخالل العام 2016م تم خفض التكاليف بقطع الغيار المستهلكة  بقيمة 360,810 ريال أي بواقع 15 % عن العام 
المالي السابق، وكذلك تم تحديث عدد من خطوط اإلنتاج بإجراء إحالل وتجديد لعدد 36 ماكينة مما أثر إيجابًا على زيادة 
إنتاج تلك المكائن بنسبة %50 ، كما انعكس أيضًا على تكاليف الطاقة ونسبة العمالة بما يعادل %50 ايضًا، والرسم 

البياني التالي يوضح حجم التقليل في مصاريف الطاقة على أساس شهري.
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أبرز التحديات التي تواجه إدارة اإلنتاج

أ - الرصيد التراكمي المرتفع لمخزون المواد الخام:
نشأت هذه المشكلة من تراكم أرصدة سابقة من مخزون المواد الخام منذ العام 2014م، واألسباب التي أدت إلى ذلك 

تتباين ما بين سوء تخطيط لإلنتاج أو عدم تنسيق بين اإلنتاج والمبيعات أو توقف التشغيل بشكل مفاجئ من قبل 
العميل، ولعدم وجود شروط تعاقدية تحمي مصالح فيبكو في حال حدوث مثل هذه المواقف، وفي سبيل حل هذه 
المشكلة تم دراسة الموقف الحالي وحصر المواد المتراكمه )منتجات شبه منتهية( وتشمل روالت منسوجه – أكياس 

بولي إيثلين كبطانه داخليه – بوبينات خيوط بألوان متعددة ودنيرات مختلفه، وتم احتساب التكلفه الناتجه من هذه المواد 
المتراكمة ومدي تأثيرها علي تكاليف المنتج، وجاري السحب منها بصورة تدريجيه حتي نفاذها، مع مراعاة عمل الفحص 
الالزم من قبل إدارة الجودة، وفي الوقت نفسه تم إعادة تنظيم الخامات بحث تكون عملية صرف الخامات وفقا لتاريخ 
ورودها لفيبكو على أساس التاريخ األقدم، وكذلك البحث عن موردين جدد بأسعار وكميات مناسبة وتجربتها، وقد تتجه 

فيبكو إلى سياسة سالسل اإلمداد والعمل على وضع  سياسة واضحة لطلبات الشراء المستقبلية للمواد الخام وفقًا 
الحتياجات العمل.

ب - األيدي العاملة بأقسام اإلنتاج المختلفة:
بدراسة األوضاع الحالية لأليدي العاملة بكل أقسام االنتاج تبين أن هناك ضرورة ملحة إلعادة هيكلة تلك االقسام بخفض 

األيدي العاملة الغير فعالة والغير منتجة وزيادة المهارات للبعض االخر، وقد تم ذلك بالفعل بالشكل الذي يضمن إعادة 
توزيع العمالة وخفض تكلفتهم مع المحافظه على تشغيل الماكينات على مدار الساعة بجميع أيام األسبوع، باإلضافة 

إلى ذلك تمت إعادة هيكلة قسمي الجودة والصيانة، ونتج عن ذلك تم توفير عدد )34( من طاقم الصيانة والجودة 
إلرسالهم للعمل في أقسام اإلنتاج األخرى، لالستفادة منهم أو االستغناء عنهم، كما تم كذلك خالل العام 2016م رفع 

كفاءة األيدي العاملة من خالل برامج التدريب المختلفة التي تتم ذاتيًا.

المبالغ
أبريل

534,860
مايو

529,020

يونيو
507,780

يوليو
636,480

أغسطس
407,160

سبتمبر
466,920

أكتوبر
401,039

نوفمبر
473,400

ديسمبر
427,860

يناير
516,600

فبراير
420,090

مارس
475,920



التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2016م18

خطة تطوير أقسام اإلنتاج المقترحة للعام 2017م.

أ - تكلفة المنتج والتسعير:
وتشــمل إعــادة تصنيــف عــروض الشــراء وتقييــم جدواهــا مــن قبــل موظــف مختص.البيانــي التالــي يوضــح حجــم التقليــل 

فــي مصاريــف الطاقــة علــى أســاس شــهري.

ب - خفض تكاليف اإلنتاج: 
ويتــم ذلــك بالعمــل علــى ثالثــة محــاور رئيســية تتمثــل فــي العمــل علــى تقليــل األيــدي العاملــة وذلــك مــن خــالل إجــراء تقييــم 
بصفــة دوريــة لكافــة أفــراد فريــق العمــل وخلــق بيئــة تنافســية تســاعد فيبكــو فــي اإلبقــاء علــى العمالــة الماهــرة واإلســتغناء 
عــن محــدودي الكفــاءة، كمــا يجــري حاليــًا اســتطالع الســوق المحلــي واإلقليمــي إلمكانيــة تصنيــع أحــد منتجاتنــا خــارج مصانعنــا 
بشــكل يــوازن بيــن توفيــر األيــدي العاملــة مــع اإلبقــاء علــى مســتويات الجــودة المنشــودة، باإلضافة إلى البحث عــن ماكينات 
أو القيــام بإجــراء تعديــالت علــى المكائــن الحاليــة بهــدف اختــزال مراحــل االنتــاج اليدويــة المرهقــة والمســتنزفة للوقــت، وفقــًا 
ــر كهربائيــة ومكثفــات تحــد مــن  لحجــم العمــل ومعطيــات الســوق، ومــن ناحيــة أخــرى المضــي قدمــًا فــي اســتحداث مواتي

اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة للماكينــات.

ج - استحداث منتجات جديدة:
تســتهدف إدارة اإلنتــاج إجــراء بعــض التعديــالت علــى آليــة عمــل بعــض المكائــن بهــدف اســتحداث منتجــات جديــدة، ولدينــا 
حاليــًا مشــروع جديــد إلنتــاج مــادة جديــدة يســتخدمها أحــد عمالئنــا الرئيســيين وتــم إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى المكائــن، 

وال زلنــا فــي طــور التجربــة

د - وضع آلية محكمة بسياسات وإجراءات محددة ومكتوبة لتظيم وإدارة المخزون.
ه - االستعانة بكوادر هندسية وفنية مؤهلة في بعض األقسام حسب الحاجة.

و - تدشين برنامج توفير المصاريف في كل االقسام باالعتماد على اساليب التصنيع الجيدGMP  واالدارة العلمية.

2 - إدارة المبيعات والتسويق
تقــوم فيبكــو بمزاولــة عمليــات تســويق وتوزيــع منتجاتهــا مــن خــالل فريــق عمــل مؤهــل ذو خبــرة وكفــاءة عاليــة يضــم 
ــة مــن خمــس  ــة ودولي ــة وإقليمي ــا شــركات محلي ــا، إذ تضــم قاعــدة عمالئن ــاف عمالئن ــع أطي جنســيات متعــددة لتخــدم جمي

قــارات مختلفــة، معتمديــن فــي ذلــك علــى جــودة منتجاتنــا وكفــاءة فريــق التســويق لدينــا.
 كذلــك تعــد المشــاركة فــي المعــارض المحليــة والدوليــة أحــد أهــم الركائــز التــي يعتمــد عليهــا فريــق المبيعــات والتســويق 
ــز والفعــال فــي معظــم  ــم مــن خــالل الحضــور الممي ــف دول العال ــدة العمــالء وجــذب عمــالء جــدد مــن مختل لتوســيع قاع

ــا. األحــداث والفعاليــات العالميــة التــي تقــام فــي مجــال أعمالن
وخالل العام 2016م تم االشتراك في عدة معارض محلية ودولية، نوجزها فيما يلي:

1 - معــرض الطباعــة والبتروكيماويــات والبالســتيك  )PPPP( والــذي تــم انعقــاده فــي مدينــة الريــاض خــالل شــهر فبرايــر مــن 
العــام 2016.

ــر مــن العــام  ــة خــالل شــهر نوفمب ــات المتحــدة األمريكي 2 - معــرض التغليــف )PACK EXPO( المقــام فــي شــيكاغو بالوالي
2016م.

ــر مــن  ــف )WESTPACK( المنعقــد خــالل شــهر فبراي ــة والتغلي ــق المبيعــات والتســويق فــي معــرض التعبئ 3 - شــارك فري
ــة.  ــوس أنجلــوس األمريكي ــة ل العــام 2017م فــي مدين
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وتنــوي إدارة المبيعــات والتســويق االســتمرار فــي اتبــاع نفــس النهــج خــالل العــام 2017م، إذ تنــوي المشــاركة فــي 
ــا خــالل شــهر مايــو مــن عــام 2017م باإلضافــة  ــة فرانكفــورت بألماني معــرض نســيج البولــي بروبليــن المنعقــد فــي مدين
إلــى مشــاركتها فــي معــرض الطباعــة والتغليــف والبتروكيماويــات والبالســتيك )PPPP( الخــاص بالــدول اإلفريقيــة والمقــرر 

ــو 2017م. ــا خــالل شــهر يوني ــة نيروبــي بكيني انعقــاده فــي مدين

ويرتكــز النشــاط األســاس إلدارة المبيعــات والتســويق علــى بيــع وتوزيــع منتجــات فيبكــو الرئيســية مــن األكيــاس العمالقــة 
واألكيــاس الصغيــرة، إال أنهــا خــالل العــام 2016م تــم التركيــز علــى تســويق منتجــات أخــرى مثــل أشــرطة التخريــم وأكيــاس 
)FFS(، ونظــرًا لشــدة المنافســة فــي الســوق المحليــة علــى مثــل هــذه المنتجــات فــإن فيبكــو تتطلــع إلــى الحصــول علــى 
ــج فــي  ــى تســويق هــذا المنت ــى أنهــا تطمــح إل ــر باإلضافــة إل ــى حصــة ســوقية أكب ــار العمــالء للحصــول عل اســتهداف كب

االســواق الخارجيــة مــن خــالل مشــاركتها فــي المحافــل الدوليــة.

وفيمــا يتعلــق بقاعــدة العمــالء، فقــد اســتطاعت فيبكــو خــالل عــام 2016م توســيع قاعــدة عمالئهــا والدخــول فــي عالقــات 
تعاقديــة مــع شــركات فــي عــدة دول أهمهــا قطــر واألردن ومصــر رغــم صعوبــة المنافســة فــي تلــك الــدول، وخــالل العــام 
2017م ســوف تســتمر فــي جــذب عمــالء جــدد والتركيــز علــى إعــادة عمليــة التســعير للحصــول علــى اســعار أفضــل بمــا 

يضمــن زيــادة ربحيــة فيبكــو، وفــي ســبيل ذلــك ســيتم التركيــز بقــوة علــى أســواق أوربــا وشــمال أمريــكا. 

3 - إدارة الموارد البشرية:
تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخًا بــأن المــوارد البشــرية أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة علــى نحــو يحقــق أهــداف فيبكــو بزيــادة 
قمتهــا الســوقية ورفــع حصتهــا فــي مجــال األعمــال محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا وبمــا يضمــن لهــا الريــادة، لــذا فقــد ســعت فيبكــو 
إلــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري لديهــا باإلبقــاء علــى الكفــاءات المتميــزة وخلــق بيئــة عمــل احترافيــة وجاذبــة تتســم 
بــاألداء المتميــز والمشــاركة الفعالــة فــي صنــع القــرار، باإلضافــة إلــى وضــع برامــج ودورات تدريبيــة علــى كافــة األصعــدة 
الفنيــة واإلداريــة لالرتقــاء بموظفــي فيبكــو وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإلرســاء قيــم فيبكــو والمعاييــر اإلنتاجبــة، 
فضــاًل عــن ذلــك فــإن فيبكــو تخطــط دائمــًا لجــذب وتوظيــف الكــوادر والكفــاءات الفنيــة واإلداريــة المؤهلــة، مــع الوضــع فــي 
االعتبــار أن تكــون األولويــة لدعــم خطــط الســعودة باالعتمــاد علــى كــوادر ســعودية مؤهلــة بمــا يتماشــى مــع خطــط فيبكــو 

التوســعية إيمانــًا مــن فيبكــو بدعــم أبنــاء الوطــن ولالضطــالع بمســؤوليتها االجتماعيــة.
ولتحقيق تلك األهداف فقد أبرمت فيبكو خالل العام 2016م عدة اتفاقيات مع صندوق دعم الموارد البشرية )هدف(، 

وكذلك مع معاهد وجهات تدريبية بهدف االستقطاب والتدريب المنتهي بالتوظيف وغيرها من البرامج.
والجدول التالي يوضح الدورات التدريبية الداخلية التنشيطية والخارجية التي استفاد منها عدد كبير من موظفي الشركة 

لرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم بما يطورهم ذاتيًا فضاًل عن تحقيق أهداف فيبكو.

الدورات الخارجية

عدد المستفيديناسم الدورة

14التخطيط االستيراتيجي ومؤشرات األداء

3التطبيقات المتكاملة إلدارة الموارد البشرية الحديثة

2االحترافية في إدارة الموارد البشرية

2نظام العمل السعودي الحديث

2المحركات العشرة لبناء استيراتيجية تسويقية

Google Master Class2

Professional Project Manager1

Nebosh International General Certificate1
`
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الدورات التنشيطية الداخلية

عدد المستفيديناسم الدورة

30أساسيات السالمة والتعامل أثناء الحريق

22اإلسعافات األولية

20اإلخالء في حاالت الطوارئ

وتولي فيبكو اهتمامًا خاصة بالكادر النسائي لديها، إذ يتم االعتماد على العمالة النسائية بشكل كبير في كافة أقسام 
اإلنتاج والخياطة باإلضافة إلى بعض األعمال اإلدارية في قسم الموارد البشرية، حيث يبلغ عدد الموظفات 115 

موظفة سعودية ما بين عاملة وإدارية تشكل ما نسبته %48 من إجمالي موظفى فيبكو السعوديين.

وقد بلغ إجمالي عدد العاملين بفيبكو بنهاية العام 2016 عدد 946 موظف مقارنة بـ 902 موظف خالل العام 2015م 
يشكلون مزيجًا من 12 جنسية مختلفة، يعملون جميعًا في تناغم لتحقيق أهداف فيبكو.

كذلك تجدر اإلشارة إلى أنه خالل أواخر العام 2016م تم استحداث خيارات جديدة لساعات عمل أكثر مرونة بكافة أقسام 
وإدارات الشركة بما يحقق االستفادة القصوى من ساعات العمل وبما يتوافق مع تطلعات أفراد فريق العمل. 

وخــالل العــام 2017م يهــدف قســم المــوارد البشــرية إلــى االســتمرار فــي تطويــر جــودة العمليــات واتباع سياســات للتوظيف 
والتدريــب أكثــر مرونــة حتــى يســتفيد منهــا عــدد أكبــر مســتفيدين فــي ذلــك مــن توصيــات المكتــب االستشــاري الــذي عينــه 
مجلــس اإلدارة لهــذا الغــرض والــذي يعمــل مــع فيبكــو قرابــة ســنة كاملــة لتطويــر تلــك السياســات فضــاًل عــن وضــع اآلليــات 
المناســبة للتطبيــق، كذلــك يتبنــى القســم سياســات تطويريــة جديــدة تهــدف إلــى رفــع درجــة الوعــي واإللمــام بالمهــام 
الوظيفيــة لــكل موظــف، وكذلــك االســتمرار فــي البرامــج التحفيزيــة وبرامــج تنميــة األداء وزيــادة درجــة الــوالء ومراعــاة األحــوال 

المعنويــة لكافــة موظفــي فيبكــو.
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كذلــك ينــوي قســم المــوارد البشــرية تنفيــذ خطــة إحــالل تشــمل اســتبعاد الموظفيــن ذوي األداء المنخفــض واســتبدالهم 
بموظفيــن آخريــن أكثــر كفــاءة ومتحمســين للعمــل بشــكل أكبــر ممــا يحقــق االســتفادة القصــوى منهــم.

وفــي صعيــد تعامــل فيبكــو مــع الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بالتوظيــف فــإن القســم يهــدف إلــى اســتكمال 
ــل برنامــج الدعــم اإلضافــي لألجــور المرتفعــة المدعــوم مــن وزارة  شــروط برنامــج التوظيــف عــن بعــد والعمــل علــى تفعي

العمــل وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، والعمــل الــدءوب علــى تحقيــق مســتويات أعلــى مــن نســب الســعودة.

كذلك قامت فيبكو بإجراء تغيرات جوهرية على هيكلها التنظيمي وصواًل لمرحلته النهائية في الرسم التالي:

الهيكل التنظيمي لشركة فيبكو )يناير 2017(

مجلس اإلدارة

لجنة الشكاوي والتظلمات

العضو المنتدب

إدارة 
المراجعة 
الداخلية

لجنة الترشيحات والمكأفات

لجنة المراجعة

اللجنة التنفذية

سكرتير مجلس اإلدارة 
مدير مكتب العضو 

المنتدب

مسؤول اإللتزام

قطاع الموارد القطاع الماليالقطاع التجاريقطاع العمليات
البشرية

قطاع اإلمداد 
والتوريد

إدارة تقنية 
المعلومات

قسم عمليات تقنية 
المعلومات

قسم التطبيقات 
والبنية المعلوماتية

إدارة الجودة 
الشاملة

قسم ضمان الجودة قسم المشتريات قسم تنمية الموارد 
البشرية 

إدارة الحسابات 
العامة إدارة المبيعات إدارة اإلنتاج

قسم ضبط الجودة قسم التخزين قسم شئون 
الموظفين

قسم التدقيق 
والموازنة

قسم الصيانة
قسم التخطيط 

والمتابعة والتقارير
قسم النقل 

والشحن
قسم الشئون 

اإلدارية
قسم الخزينة 

والبنوك إدارة التسويق

قسم التخطيط 
قسم األمن والمتابعة

والسالمة
قسم ظبط التكاليف 

وحركة المخزون
قسم تطوير 

األعمال

قسم اإلنتاج 
النسائي

قسم إنتاج منتج أ
قسم إنتاج منتج ب
قسم إنتاج منتج ب

قسم المبيعات
 المحلية

قسم المبيعات
الخارجية
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4 - إدارة المشتريات
تختلــف طبيعــة عمــل إدارات المشــتريات مــن قطــاع آلخــر، إال أنهــا فــي فيبكــو تعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن تكامــل العمليــة 
اإلنتاجيــة، إذ أنهــا اإلدارة المســؤولة عــن تخطيــط وتنفيــذ شــراء المــواد األوليــة مــن حيــث أنواعهــا وكمياتهــا وزمــن شــرائها 
وفقــًا لحاجتنــا اإلنتاجيــة، كذلــك تقــوم بشــراء المكائــن وخطــوط اإلنتــاج الجديــدة بنــاءا علــى خطــط فيبكــو التوســعية لتنويــع 
المنتجــات وزيــادة الحصــة الســوقية، وتؤمــن قطــع الغيــار الالزمــة بأســرع وقــت لضمــان اســتمرارية عمــل المكائــن، مــع 

ــه. ــع المورديــن لتجنــب عــدم قــدرة أي مــورد علــى الوفــاء بالتزامات ــار تنوي الوضــع فــي االعتب

وعلــى جانــب آخــر تــؤدي إدارة المشــتريات دورهــا المنــوط بهــا فــي دعــم األعمــال اإلداريــة بالشــركة، فتقوم بإبــرام االتفاقيات 
مــع أفضــل الُمورديــن للتأكــد مــن توريــد كافــة احتياجــات الشــركة مــع الحصــول علــى تســهيالت فــي الســداد، كذلــك تتعامــل 

بشــكل مباشــر مــع الجهــات ذات العالقــة بأعمــال فيبكــو مثــل وزارة التجــارة ومصلحــة الجمــارك

  وخــالل العــام 2016م نجحــت إدارة المشــتريات فــي تنويــع قاعــدة مــَوردي المــواد األوليــة والمكائــن وقطــع الغيــار بمــا 
ــاج، وكذلــك الحصــول علــى شــروط  ــد انخفــاض اإلنت ــة دون الحاجــة لهــا عن ــزام بشــراء المــواد األولي يقلــل مــن مخاطــر االلت
توريــد أفضــل مــن ناحيــة تأجيــل فتــرة الســداد للحــد األقصــى الممكــن مــع جميــع الموريــن، كمــا تــم وضــع نظــام لمراقبــة 
أســعار مــوردي المــواد األوليــة بشــكل شــهري ودراســة التذبــذب الناتــج عــن العــرض والطلــب، كذلــك تــم االنتقــال للتعامــل 
اإللكترونــي بمــا يخــص اإلعفــاءات الجمركيــة وتفاويــض المخلصيــن الجمركييــن وغيرهــا مــن المعامــالت توفيــرًا للجهــد 

والوقــت.

  وفيمــا يتعلــق برؤيــة إدارة المشــتريات خــالل العــام 2017م، فإنهــا تنــوي تطويــر الــكادر البشــري لديهــا بمــا يتناســب 
مــع التحديــات المســتقبلية، واالســتمرار فــي سياســة المفاضلــة بيــن المورديــن بنــاءا علــى الســعر األفضــل وتســهيالت 
الســداد، كمــا أنهــا تســتهدف زيــادة التواصــل داخليــًا بيــن أقســام فيبكــو وخارجيــًا مــع المورديــن لضمــان أن خططهــا الشــرائية 
تســير فــي مســارها الصحيــح، كمــا تتطلــع إلــى االعتمــاد علــى وســائل التواصــل الحديثــة إلتمــام بعــض عملياتهــا الشــرائية.

ملخص األداء التشغيلي
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5 - إدارة تقنية المعلومات
تعــد إدارة تقنيــة المعلومــات أحــد أهــم األقســام فــي فيبكــو إذ تمثــل القــوة الداعمــة لتطــور العمــل باســتخدام مســتجدات 
ــى أمــن  ــاذ القــرار باإلضافــة إل ــة اتخ ــات لتســهيل عملي ــل البيان ــدة لجمــع وتحلي ــول ع ــا كمــا تقــدم اقتراحــات وحل التكنولوجي
المعلومــات، وخــالل العــام 2016م قامــت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات وتحليــل النظــم باســتصدار تقاريــر تحليليــة للمبيعــات 
واإلدارة الماليــة، كمــا عمــد القســم إلــى إعــادة تصميــم الموقــع اإللكترونــي والعمــل بصفــة مســتمرة مــع االستشــاري 
المعيــن مــن مجلــس اإلدارة لتطويــر ERP System وكذلــك تطويــر الموقــع اإللكترونــي تمهيــدًا إلعــادة تدشــينه خــالل النصــف 

األول مــن العــام 2017م.

كذلــك يســهم القســم فــي تطويــر نظــام النســخ االحتياطــي Back-up لحمايــة البيانــات وأرشــفتها لســهولة الرجــوع إليهــا عنــد 
الحاجــة، وترتيــب دورات تدريبيــة داخليــة لرفــع الوعــي التقنــي لموظفــي فيبكــو.

وخــالل العــام 2017م يطمــح القســم إلــى االســتمرار فــي تطويــر أعمالــه ليتماشــى مــع تطــور ونمــو فيبكــو والعمــل علــى 
إنشــاء مركــز احتياطــي Disaster Recovering يعمــل كبديــل للخــوادم )الســيرفرات( الحاليــة لتالفــي أي مشــاكل تقنيــة قــد تحــدث 

.Information Technology Infrastructure Library مســتقباًل، باإلضافــة إلــى إنشــاء مركــز للدعــم الفنــي لتحقيــق معاييــر
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ملخص األداء المالي

أواًل: مبيعات الشركة:

بلغــت مبيعــات فيبكــو الصافيــة 165 مليــون ريــال فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م مقارنــة بمبلــغ 
ــال لعــام 2015م.  ــون ري 191.2 ملي

ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات  مقابل تكلفة المبيعات خالل الخمس أعوام الماضية:

                                                                                                                                           ألف ريال سعودي

20122013201420152016

صافي 
206.649214.338204.551191.236165.076المبيعات

تكلفة 
163.617169.821160.774156.070134.533المبيعات                    

صافي المبيعات وتكلفة المبيعات

2012 2013 2014 2015 2016

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000
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ثانيًا: أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة.

 1. األكياس العمالقة. 
ــغ  ــة بمبل ــغ 52.28 مليــون ريــال مقارن بلغــت مبيعــات األكيــاس العمالقــة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31 م مبل
61.89 مليــون ريــال لعــام 2015م بانخفــاض وقــدره 15.5 %، وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب خــالل الفتــرة، وتمثــل االكيــاس 

العمالقــة تقريبــًا 31.67 % مــن إجمالــى المبيعــات. 

2. األكياس الصغيرة.
بلغــت مبيعــات فيبكــو مــن األكيــاس الصغيــرة مبلــغ 70.25 مليــون ريــال لعــام 2016م مقارنــة بمبلــغ 86.4 مليــون ريــال لعــام 
2015م بانخفــاض وقــدره %18.71، وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب خــالل الفتــرة، وتمثــل االكيــاس الصغيــرة تقريبــا 42 % 

مــن إجمالــى المبيعــات.

3. المنتجات الـمبرومة:
بلغــت مبيعــات المنتجــات المبرومــة ) حشــوات الكابــالت – خـيــــوط التعليــق والتربيــط الزراعيــة ( خــــالل الـــسنة المـــنتهية فــي 
2016/12/31م مبلــغ 32.09 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ  39.11 مليــون ريــال لعــام 2015 م بانخفــاض وقــدره 17.93% 

وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب خــالل الفتــرة، وتمثــل المنتجــات المبرومــة تقريبــا 19.44 % مــن اجمالــى المبيعــات.

4. المنتجات المصنعة من اكياس البولي اثيلين المشكلة: 
بلغــت مبيعــات اكيــاس البولــي اثيليــن المشــكلة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 2016/12/31م مبلــغ 9.97 مليــون ريــال مقارنــة 
بمبلــغ 3.41 مليــون ريــال لعــام 2015 بارتفــاع وقــدره 192 %، وتمثــل المنتجــات المصنعــة مــن أكيــاس البولــى إيثليــن 

المشــكلة تقريبــًا 6.06 % مــن إجمالــى المبيعــات.
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ثالثًا: األرباح التشغيلية.
ــاح التشــغيلية لعــام 2016م مبلــغ 13.1 مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ 17.5 مليــون ريــال للعــام الســابق 2015م  بلغــت األرب
بانخفــاض قــدره %24، ويعــود ســبب االنخفــاض فــي األربــاح التشــغيلية إلــى نقــص الطلــب علــى المنتجــات خــالل الفتــرة 

ممــا أدى الــى انخفــاض المبيعــات، حيــث بلغــت نســبة االنخفــاض فــى المبيعــات 13 % عــن العــام الســابق.

رابعًا: األرباح الصافية
ــال لعــام 2015م بانخفــاض  ــون ري ــغ 13.2 ملي ــة بمبل ــال مقارن ــون ري ــغ 11.8 ملي ــة لعــام 2016م مبل ــاح الصافي بلغــت األرب
وقــدره %46، ويعــود ســبب ذلــك إلــى انخفــاض  إجمالــي الربــح بفعــل تناقــص حجــم المبيعــات وانخفــاض معــدل أســعار 
البيــع للحفــاظ علــى حصــة فيبكــو الســوقية، وزيــادة مخصــص الــزكاة الشــرعية، باإلضافــة إلــى زيــادة أســعار الطاقــة وارتفــاع 

أســعار بعــض الخدمــات الحكوميــة ذات العالقــة.

ملخص األداء المالي

 صافي
الربح
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خامسًا: ربحية السهم بالريال السعودي.
بلغــت ربحيــة الســهم لعــام 2016 م )1.03 ريــال / ســهم(  مقارنــة بمبلــغ )1.14 ريــال / ســهم(  عــن عــام 2015 م  بانخفــاض 

قــدره 9%.

ريحية 
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ملخص األداء المالي

سادسًا: تطور نمو األصول.

 األصول
الثابتة

89.32 103.55 103.43 96.39 90.88

126.05

215.374

53.690 44.492 63.490 46.709 39.807

218.600 248.718 232.190 237.179

115.06 145.29 135.80  األصول146.30
المتداولة

مجموع األصول والخصوم
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سابعًا: تطور االلتزامات وحقوق الملكية.

31.88 25.26 40.40 26.69 22.20

21.81

161.68

19.23

174.11

23.09

185.23

20.02

185.48

17.61

198.37

 االلتزامات طويلة
األجل

االلتزامات المتداولة

 حقوق
المساهمين

تطور االلتزامات وحقوق الملكية
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ملخص األداء المالي

ثامنًا: تطور األرباح المبقاة.

تاسعًا: نسب ومؤشرات السيولة.
يقصــد بنســب الســيولة أنهــا تلــك النســب التــي يمكــن مــن خاللهــا قيــاس مــدى قــدرة فيبكــو علــى مواجهــة التزاماتهــا قصيــرة 
االجــل عنــد اســتحقاقها باســتخدام أصولهــا الســائلة مثــل النقديــة ومافــي حكمهــا والشــبة ســائلة وهــى االصــول المتداولــة 

دون تحقيــق خســائر، ومــن أهــم هــذه النســب مــا يلــي:

1. نسبة التداول: 
ارتفعــت نســبة التــداول فــى العــام 2016 م مقارنــة بالســنوات الســابقة فقــد بلغــت النســبة فــى العــام 2016م مــا يقــارب 
ســتة مــرات ونصــف  وهــو مايعنــى أن الشــركة قــادرة علــى مواجهــة أخطــار ســداد االلتزامــات المتداولــة المفاجئــة بمعــدل 

ســت مــرات ونصــف دون الحاجــه لتســييل أى اصــول ثابتــة او الحصــول علــى اقتــراض جديــد. 

 األرباح المبقاة
)مليون ريال )
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2. نسبة السداد السريع: 
تعــد واحــدة مــن أهــم نســب الســيولة ألنهــا تقيــس مــدى قــدرة الشــركة علــى  تســديد التزاماتهــا قصيــرة االجــل خــالل أيــام 
ــة  ــه مــن أقــل عناصــر األصــول المتداول ــار لــآالت والمعــدات  نظــرًا لكون ــد قطــع الغي ــد المخــزون وبن معــدودة مــع تجنــب بن
ســيولة وكذلــك لصعوبــة تصريفــه خــالل وقــت قصيــر، وقــد كانــت تلــك النســبة مرتفعــة خــالل العاميــن 2012م و 2013م 
بينمــا انخفضــت خــالل العــام 2014م، ثــم عــادت لالرتفــاع مــرة اخــرى خــالل العــام 2016 م بمعــدل 4.12 مــرة،  وتســتهدف 
فيبكــو اإلبقــاء علــى هــذا المعــدل وتحســينه قــدر اإلمــكان لتفــادي أي تعثــر مفاجــئ خاصــة فــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة 

ــة. المتقلب

3. نسبة النقدية: 
ارتفعت نسبة النقدية فى العام 2016 م الى 2.61 مرات بعد أن كانت 1.23 خالل العام 2012م.

نسبة السداد السريع 
Quick Ratio
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ملخص األداء المالي

عاشرًا: التحليل الجغرافي إليرادات فيبكو
تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها.

20162015المبيعات داخل المملكة

39,955,00647,862,356المنطقة الوسطى    

22,845,80017,506,220المنطقة الغربية

43,753,43345,994,820المنطقة الشرقية

106,554,239111,363,396اإلجمالي

20162015المبيعات خارج المملكة

30,877,44732,568,226أسيا

26,207,87944,658,831أفريقيا

1,112,2692,020,800أفريقيا

324,188624,377أوروبا

58,521,78379,872,234اإلجمالي

المجموع داخل المملكة وخارجها                       165,076,022        191,235,630

التحليل الجغرافي إليرادات فيبكو لعام 2016التحليل الجغرافي إليرادات فيبكو لعام 2015

التصدير 42 %

التصدير 35 %

المنطقة 
الوسطى 

% 25

المنطقة 
الوسطى 

% 24
المنطقة 
الشرقية 

% 24

المنطقة 
الشرقية 

% 27

المنطقة 
الغربية 

% 9

المنطقة 
الغربية 
% 14
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الحادي عشر: القروض.
القروض القائمة على فيبكو كما في 2016/12/31م

                              مليون ريال

الجهة #
المانحة

نوع 
الرصيد الغرضالقرض

السدادإضافاتأول السنة
الرصيد 

أخر 
السنة

طريقة السداد

1

صندوق 
التنمية 

الصناعية 
السعودي

طويل 
5,96813,199-19,167األجل

أقساط نصف 
سنوية غير 

متساوية بداية 
من 15/04/1430 

وحتى 
15/10/1441 هـ  

5,96813,199-19,167اإلجمالي

 
                              مليون ريال

3,100الجزء المتداول من القرض

10,099الجزء غير المتداول من القرض

13,199اإلجمالي

الثاني عشر: المدفوعات النظامية.
القروض القائمة على فيبكو كما في 2016/12/31م

                              ريال سعودي

مالحظاتعام 2015عام 2016البند

سداد الزكاة الشرعية3,619,9573,420,134مصلحة الزكاة والدخل

اشتراك العاملين والمعاشات بموجب قانون التأمينات3,017,2883,229,291 التأمينات اإلجتماعية

التكاليف النظامية المعتمدة للعاملين غير السعوديين2,234,2502,464,050الجوازات ومكتب العمل

صندوق التمنية 
سداد أقساط القروض ورسوم متابعتها5,914,7505,968,650الصناعية

السوق المالية 
رسوم خدمات التداول وطلب التقارير220,000220,000السعودية

الرسوم الجمركية على الواردات449,374262,223الجمارك
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ملخص األداء المالي

حصلــت فيبكــو علــى شــهادة الــزكاة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 م، وخــالل ســنة 2016م قامــت الهيئــة العامــة 
للــزكاة بإصــدار الربــط الزكــوي لألعــوام مــن 2008 م وحتــى عــام 2012م،  ونتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة مســتحقة الســداد 

علــى فيبكــو بمبلــغ 163,067 ريــال ســعودي وقــد قامــت فيبكــو بســداد المبلــغ المســتحق خــالل شــهر ينايــر 2017م.

الثالث عشر: الغرامات.
خــالل العــام 2016م ال توجــد علــى فيبكــو أي مــن العقوبــات أو الجــزاءات أو القيــود االحتياطيــة  المفروضــة مــن قبــل هيئــة 

الســوق الماليــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

.)CSR( الرابع عشر: مسؤولية الشركة االجتماعية
انطالقــًا مــن حرصهــا الشــديد علــى تحقيــق األهــداف األخالقيــة، تؤمــن فيبكــو منــذ نشــأتها بــأن نمــو الشــركة وتطورهــا ال 
يعتمــد علــى مركزهــا المالــي فســحب بــل بقدرتهــا أيضــًا علــى المســاهمة المجتمعيــة، وفــي ســبيل ذلــك تحــرص فيبكــو علــى 

القيــام بالــدور المنــوط بهــا تجــاه المجتمــع، مــن خــالل قيامهــا بمــا يلــي: 
• تهتــم بالمواطــن الســعودي المهتــم بالعمــل فــي المجــاالت الصناعيــة وتكفــل لــه التدريــب الــالزم ومــن ثــم تقــوم بتوظيفــه 

وتأهيلــه ليكــون ركيــزة مســتقبلية يعتمــد عليهــا الوطــن.
• تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر النسائي السعودي إذ يتم االعتماد عليهم بشكل كبير في العملية اإلدارية واإلنتاجية.

•  تعقد االتفاقيات ودعم المبادرات مع الجهات الصناعية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية.
ــة  ــة بإعــادة تأهيــل المواطنيــن وانخراطهــم فــي المجتمــع مثــل اللجن ــة المعني •  تتعــاون بصفــة دائمــة مــع الجهــات الحكومي

ــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم وغيرهــا مــن الجهــات. ــة لرعاي الوطني
•  تقوم بإسناد بعض األعمال إلى جمعيات خيرية بداًل من التعاقد مع شركات تجارية لتحقيق النفع المتبادل.

ــة، كمــا تقــوم  ــة ليســت لهــا أضــرار بيئي ــك باالعتمــاد علــى مــواد أولي ــة فتقــوم فــي ســبيل ذل ــع بدورهــا نحــو البيئ • تضطل
ببعــض أعمــال إعــادة التدويــر حفاظــًا علــى البيئــة، باإلضافــة إلــى تبنــي معاييــر عاليــة مــن األمــن والســالمة والصحــة المهنيــة. 

الخامس عشر: االنحراف عن تطبيق أي من المعايير المحاسبية المعمول بها.
تلتــزم فيبكــو بتطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وال يوجــد اي انحــراف فــي 
تطبيــق تلــك المعاييــر، كمــا ال يوجــد أي مالحظــات جوهريــة أو تحفظــات مــن قبــل مراجعــي الحســابات علــى القوائــم الماليــة 
الربــع ســنوية والســنوية لفيبكــو خــالل العــام المالــي 2016م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي 

معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي حــال إبــداء المراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم الماليــة الســنوية.

.)IFRS( السادس عشر: خطة التحول للعمل وفق معايير التقارير المالية الدولية
تماشــيًا مــع التعميــم رقــم 4/2975 الصــادر مــن هيئــة الســوق الماليــة بتاريــخ 2014/03/25م المتضمــن إلــزام الشــركات 
المســاهمة بتطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة علــى قوائمهــا الماليــة التــي يتــم إصدارهــا اعتبــارًا مــن 2017/01/01م 
وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن، فقــد وضعــت فيبكــو خطــــة 
التحــــول إلــــى معاييــــر التقاريــر الماليــة الدوليــــة مــن خــالل التعاقــد مــع مكتــب استشــاري مؤهــل )مكتــب أحمــد عبــد اللــه باجنيــد 
وشــركاه - مراجعــون ومحاســبون قانونيــون واستشــاريون(، كمــا تــم تشــكيل فريــق عمــل مــن األفــراد المؤهليــن المســؤولين 

عــن إصــدار التقاريــر الماليــة بفيبكــو، وبإشــراف لجنــة المراجعــة تــم اعتمــاد خطــة التحــول.  

وتم الشروع في تنفيذها بمراحلها المختلفة وفق الجدول الزمني المحدد لكل مرحلة وتشمل ما يلي:
1 - دراسة طبيعة نشاط فيبكو وتحديدالمعايير المتوافقة مع طبيعة النشاط.

2 - تطوير وتحليل الفجوات وخطة العمل وتحليل الفجوات األخرى ذات الصلة.    
3 - التحول المبدئي للمعايير الدولية.
4 - التطبيق الفعلي لعملية التحول.

ــر  ــد المعاييــ ــال بعــض النقــاط الهامــة مثــل تحديــ ــة بفيبكــو حي ــة المراجعــة واإلدارة التنفيذي   وتمــت مناقشــات عــدة مــع لجن
المرتبطــــة بنشــــاط فيبكو وقوائمهــــا الماليــــة للتركيــــز عليهــــا والحصــــول علــــى فهــــم أعمــــق بمتطلبــــات القيــــاس واالفصــــاح 
وتحليــــل البدائــــل واالســــتثناءات المتاحــــة فــــي معاييــــر التقاريــر الماليــة الدوليــــة وتفســــيراتها واختيــــار األنســــب منهــا بمــــا 
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يتماشــــى مــــع طبيعــــة نشــــاط الشــــركة وأنظمتهــــا المحاســــبية وبمــــا يكفــــل عــــرض أفضــــل للمعلومــات الماليــــة، ومقارنــة 
السياســــات والمعالجــــات المحاســــبية المطبقــــة بفيبكو مــــع متطلبــــات القيــــاس واإلفصــــاح طبقــــا لمعاييــــر التقارير المالية 
ــزام  الدوليــــة، باإلضافــة إلــى تحديــــد الفجــــوات واالختالفــــات فــي العــرض والقيــاس واإلفصــاح وتحديــــد متطلبــــات االلتــ
بالسياســــات الجديــــدة بغــرض الوقــوف علــى أي تعديــالت قــد تكــون مطلوبــة فــي األنظمــة المحاســبية والمعلوماتيــة 

ــاس واالفصــاح. ــات القي ــو للوفــاء بمتطلب بفيبك

وبمــا يعكــس مــدى اهتمــام هيئــة الســوق الماليــة بعمليــة تحــول الشــركات المســاهمة المدرجــة للعمــل وفــق معاييــر التقاريــر 
الماليــة الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، فقــد تــم إلــزام الشــركات باإلفصــاح عــن تطــورات 
عمليــة التحــول علــى ثالثــة مراحــل لضمــان االنتقــال الكامــل ولعــدم وجــود أي معوقــات قــد تؤثــر علــى عمليــة التحــول ، كذلــك 
قامــت هيئــة الســوق الماليــة بالتنســيق مــع الشــركات المســاهمة المدرجــة لتنظيــم زيــارات ميدانيــة مــن قبــل هيئــة الســوق 

الماليــة ومستشــاريهم المالييــن للوقــوف علــى عمليــة التحــول فــي الشــركات بشــكل دقيــق.

وعلــى ضــوء ذلــك قامــت فيبكــو باإلفصــاح عــن تطــورات عمليــة التحــول لديهــا علــى ثالثــة مراحــل فــي اعالناتهــا علــى موقــع 
ــم اســتقبال  ــر 2017م، كمــا ت ــر 2016م، 31 يناي ــداول( فــي 28 أغســطس 2016م، 26 أكتوي ــة الســعودية )ت الســوق المالي

الفريــق المشــرف علــى عمليــة التحــول مــن هيئــة الســوق الماليــة  يــوم األحــد الموافــق 23 أكتويــر 2016م.

ــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )IFRS( وتــم  تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تحديــث السياســات الماليــة لفيبكــو لتتماشــى مــع معايي
ــع العــام 2017م. ــارًا مــن مطل ــة بتطبيقهــا اعتب اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة مــع التوصي

كمــا  تــم إعــداد مســودة القوائــم الماليــة األوليــة لألربــاع خــالل العــام المالــي 2016م ألغــراض المقارنــة العادلــة والمتوازنــة 
عنــد إصــدار القوائــم الماليــة وفــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اعتبــارًا مــن الربــع األول مــن العــام المالــي 2017م .

وقــد أكــدت فيبكــو علــى عــدم وجــود عوائــق جوهريــة وأنهــا ســوف تصــدر قوائمهــا الماليــة خــالل المــدة المحــددة نظامــًا، كمــا 
ألمحــت فيبكــو إلــى أنهــا ال تــرى آثــار جوهريــة علــى قوائمهــا الماليــة إثــر تطبيــق معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، مــع التأكيــد 

علــى االلتــزام باإلفصــاح عــن أي نتائــج أو أرقــام أو تأثيــرات تخالــف هــذه التوقعــات فــي حينهــا. 
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رأس المال وإبالغات الملكية

أواًل: رأس المال.
الجدول التالي يبين معلومات رأس مال فيبكو وعدد أسهمها كما في 2016/12/31م:

          

رأس المال

القيمةالبيان

115,000,000رأس المال المصرح به )ريال(

115,000,000راس المال المدفوع )ريال(

11,500,000عدد األسهم المصدرة* 

11,500,000عدد األسهم الحرة**

10القيمة االسمية للسهم )ريال(
10القيمة المدفوعة للسهم )ريال(

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

ثانيًا: قيود االستثمار.
ال يوجــد قيــود علــى أســهم فيبكــو المدرجــة حســب مــا ورد فــي القواعــد المعدلــة المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة 
ــة بموجــب القــرار رقــم )2016-104-3(  ــة الســوق المالي ــة فــي األســهم المدرجــة الصــادرة عــن مجلــس هيئ ــة المؤهل األجنبي

وتاريــخ 1437/11/5هـــ الموافــق 2016/8/8، فــي المــادة السادســة عشــرة الفقرتيــن الفرعيتيــن )أ/3( و )أ/4(.

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

2016/12/31م.

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

االســــــم1

عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة 
أدوات الدين فيها

والصكوك 
التمويلية التغير خالل نهاية 2016بداية 2016 

السنة
نسبة التغير 

%

ال يوجدصفرصفر1,0001,000فيصل محمد هالل الحربي1
ال يوجدصفرصفر1,0001,000عبدالرحمن محمد الدوسري 2
ال يوجدصفرصفر1,0001,000محمد صالح علي العذل3

ال يوجدصفرصفر1,0001,000عبدالله محمد هالل الحربي4

ال يوجدصفرصفر1,0001,000عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي5

ال يوجدصفرصفر1,0001,000سلمان محمد عبداللطيف النعيم6

ال يوجدصفرصفر1,0001,000أحمد عبداللطيف أحمد البراك7
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2 - كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر.

االســــــم1

عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة 
أدوات فيها

الدين 
والصكوك 
التمويلية بداية 

 2016
نهاية 
2016

التغير 
خالل 
السنة

نسبة 
التغير 

%

ال يوجدصفرصفر1,0001,000أحمد عبداللطيف أحمد البراك1

ال ال ينطبقال يوجدال يوجدشوكت حسن حسين2
ال يوجدينطبق

خامسًا: هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2016م :

1 - المستثمرون وفقًا للجنسية.
          

نسبة الملكية )%(عدد األسهمالعدد

6,24711,441,28899.5سعوديون

4358,7120.5جنسيات أخرى

629011,500,000100اإلجمالي

2 - نوع المستثمرين.

نسبة الملكية )%(عدد األسهمعدد المستثمرين

شركات 
236,7590.3ومؤسسات

6,28411,461,89499.7أفــراد

-41,347صناديق استثمار

629011,500,000100اإلجمالي
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سياسة توزيع األرباح
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سياسة 
توزيع األرباح

تعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح فــي فيبكــو علــى األربــاح الصافيــة المحققــة والتدفقــات النقديــة والتوقعــات المســتقبلية 
ــرات فــي  ــة أي تغي ــة المحافظــة علــى وضــع مالــي قــوي لمقابل ــار أهمي لالســتثمارات الرئيســية مــع األخــذ فــي االعتب
الوضــع العــام أو أي تغيــرات جوهريــة قــد تؤثــر علــى حالــة الســوق والمنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام، وبالرغــم مــن أن فيبكو 
تحــرص علــى صــرف أربــاح ســنوية لمســاهميها لتعظيــم العائــد علــى االســتثمار، إال أنــه ليــس هنــاك ضمانــات لذلــك وال 
ــاح مــن وقــت ألخــر حســب اإلداء المالــي  ــع األرب ــر سياســة توزي ــات لقيمــة التوزيعــات المســتقبلية، كمــا قــد تتغي ضمان
ــة والرأســمالية وتوقعــات  ــة مجلــس اإلدارة اســتنادًا إلــى تحليــل الفــرص االســتثمارية واالحتياجــات النقدي للشــركة ورؤي
التوســعات فــي األنشــطة الرئيســية، وتتــم عمليــة التوزيــع مــن خــالل تقديــم اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة 
التــي تقــر االقتــراح أو ترفضــه، وفــي حــال إقــراره يتــم التوزيــع فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــًا 

للتعليمــات واالنظمــة التــي تصدرهــا الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.

ووفقــًا للمــادة رقــم )41( مــن النظــام األساســي لفيبكــو فــإن سياســة توزيــع األربــاح تقــوم علــى أن يتــم توزيــع األربــاح 
الصافيــة الســنوية للشــركة بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه التالــي:

ــة  ــة العامــة العادي ــه يجــوز للجمعي ــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، مــع العلــم بأن • تجنيــب نســبة %10 مــن األرب
وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.

•  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة %3 مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن 
احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لدعــم المركــز المالــي للشــركة.

• يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل %5 من رأس المال المدفوع.
• يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز %10 مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة بحيــث ال تتعــدى فــي جميــع األحــوال 
الحــدود القصــوى المســموح بهــا وفقــًا للقــرارات والتعليمــات الرســمية الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن.

• يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين دفعة ثانية للمساهمين كحصة إضافية من األرباح.

جديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو خــالل اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 30 ينايــر 2017 قــد أوصــى للجمعيــة العامــة بتوزيــع 
ــال  ــال وبواقــع 0.5 ري ــي 5,750,000 ري ــغ إجمال ــي 2016م بمبل ــام المال ــن الع ــى مســاهمي الشــركة ع ــة عل ــاح نقدي أرب
للســهم الواحــد، وعلــى أن تكــون أحقيــة األربــاح لمســاهمي الشــركة المســجلين لــدى شــركة مركــز ايــداع األوراق الماليــة 

)مركــز االيــداع( بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة.
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المخاطر وطريقة التعامل معها

أواًل: مفهوم إدارة المخاطر في فيبكو.
إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لــكل تضمــن التعامــل الوقائــي 
مــن تلــك المخاطــر وتيســير العمــل علــى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية علــى فيبكــو، 
والتعامــل األمثــل لعمليــة إدارة المخاطــر هــو ترتيبهــا حســب األولويــة بحيــث يتــم معالجــة المخاطــر التــي قــد تنتــج عنهــا خســائر 

كبيــرة أو آثــار جوهريــة بينمــا المخاطــر ذات التأثيــر االقــل تعالــج الحقــًا.

ثانيًا: لماذا تهتم فيبكو بعملية إدارة المخاطر.
•  إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة فيبكو وأعمالها.

•  تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.
•  العمل على الحد من الخسائر وتقبلها إلى أدنى حد ممكن.

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

ثالثًا: فلسفة فيبكو في التعامل مع المخاطر
تعتقــد فيبكــو بــأن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي، لــذا فــإن فيبكــو 

تتعامــل مــع المخاطــر مــن خــالل تصنيفهــا إلــى 4 مجموعــات رئيســية وتشــمل مــا يلــي:

1 - تجنب المخاطر: وتعني محاولة تجنب األنشطة التي قد تؤدي إلى حدوث خطر ما.
2 - تقليل المخاطر: ويتم ذلك بتخفيض حجم االستثمار الذي ينتج عنه ذلك الخطر أو إشراك آخرين في تحمل الخطر.

3 - نقــل المخاطــر: تأميــن الوســائل التــي تســاعد علــى قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــالل العقــود أو الوقايــة الماليــة مثــل 
عقــود التأميــن.

4 - القبول بتحمل المخاطرة: وتعني قبول الخسائر عند وقوعها، وهذا قد يكون مقبواًل في المخاطر الصغيرة.

رابعًا: أهم المخاطر التي تواجه فيبكو.
المخاطــر الموضحــة أدنــاه التشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا فيبكــو، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة 
ولكنهــا إمــا غيــر معلومــة لفيبكــو خــالل الوقــت الراهــن، أو قــد تعدهــا فيبكــو غيــر جوهريــة وال تعيــق عملهــا، وقــد قامــت فيبكــو 
ــة التــي  فــي ســبيل ذلــك بتكليــف أحــد المكاتــب اإلستشــارية إلعــداد ســجل للمخاطــر التــي قــد تواجــه فيبكــو ونقــاط الرقاب

ســوف تخفــض مــن أثــار تلــك المخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا، ويمكــن إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا يلــي:

1 - التقلبات االقتصادية العالمية واألزمات المالية.
ال تتأثــر فيبكــو باالقتصــاد المحلــي فحســب، بــل يمتــد التأثيــر علــى عملياتهــا وتوســعاتها إلــى الظــروف االقتصاديــة العالميــة، 
وتتأثــر قطعــًا باألزمــات الماليــة العالميــة التــي تظهــر مــن حيــن آلخــر، ممــا قــد يضطــر عمــالء فيبكــو الحالييــن والمحتمليــن إلــى 
خفــض اإلنفــاق علــى منتجــات فيبكــو وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيتهــا، ال ســيما وأن فيبكــو لديهــا نســبة ليســت بالقليلــة مــن 
العمــالء الخارجييــن فــي مختلــف قــارات العالــم، كمــا قــد تتأثــر المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل معهــا فيبكــو، وال يمكــن 

التنبــؤ بوقــت أو قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو انتعــاش اقتصــادي الحــق.

2 - األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليمية.
تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد إلــى كثيــر مــن الــدول التــي تتعامــل معهــا فيبكــو والتــي قد تؤثر ســلبًا 
علــى الوصــول إلــى بعــض العمــالء فــي تلــك المناطــق، وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى أحــد أهــم أهــداف فيبكــو االســتراتيجية 

باســتهداف  أســواق جديــدة وتنويــع مصــادر الدخــل.
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3 - البيئة التنافسية.
يرتبــط نمــو فيبكــو وتعظيــم مســتوى أرباحهــا  ارتباطــًا وثيقــًا بقدرتهــا علــى التنافــس والحفــاظ علــى موقفهــا الريــادي بيــن 
الشــركات األخــرى المحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــالل الحفــاظ علــى جــودة وتنويــع منتجاتهــا، ولكــن البيئــة التنافســية قــد 

تدفــع فيبكــو إلــى خفــض بعــض أســعارها للحفــاظ علــى كبــار عمالئهــا وحصتهــا الســوقية.

4 - الموردين الرئيسيين.
يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي تســتخدمها الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر 
ــر بشــكل مباشــر علــى أنشــطة فيبكــو الرئيســية إذا  التــي توليهــا فيبكــو اهتمامــًا خاصــًا ال ســيما وأن المــورد الرئيســي يؤث
ــد المســتويات الســعرية  ــة فــي تحدي ــه الحصري ــار فضــاًل عــن أحقيت ــع المــورد ألي اعتب مــا توقــف التوريــد ألي ســبب أو امتن
للمــواد الخــام، ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى فيبكــو القــدرة الكافيــة علــى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار 
أعلــى العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن والرســوم األخــرى فضــاًل عــن صعوبــة الحصــول علــى موافقــة الجهــات 

المعنيــة باســتيراد منتــج متوفــر محليــًا.

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

فــي التكاليــف ضمــن أســعار بيــع المنتجــات.

6 - توقف التشغيل والتعطل المفاجئ.
ــدون توقــف  ــع  ب ــة بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصن ــدي العامل ــم العمــل فــي فيبكــو بنظــام تقســيم العمــل علــى األي يت
وعلــى مــدار الســاعة فــي كافــة أيــام األســبوع، وهنــاك بعــض المخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى الكفــاءة التشــغيلية للشــركة 
مثــل الكــوارث الطبيعيــة، األعطــال فــي اآلالت أو الحاســبات اآلليــة، والحــوادث المتعلقــة بالموظفيــن المهميــن، وانقطــاع 
الكهربــاء أو المــاء، ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف وانخفــاض العائــدات واألربــاح، وال تســتطيع فيبكــو تقديــم أي ضمانــات 

بعــدم تعطــل عملياتهــا، رغــم قيامهــا بتحقيــق كافــة معاييــر  الصيانــة الدوريــة والوقائيــة المســتمرة.

.)ERP( 7 - نظام إدارة موارد فيبكو
تعتمــد كافــة إدارات فيبكــو بشــكل أساســي علــى أنظمــة الحاســب اآللــي فــي إدارة أصولهــا والرقابــة علــى أنشــطتها 
وســجالتها الماليــة، باإلضافــة إلــى اســتخدام نظــام إدارة المــوارد )ERP( فــي جميــع عملياتهــا الماليــة واإلداريــة والتشــغيلية، 
وبالتالــي فــإن أي خلــل ينشــأ بهــذا النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف يؤثــر ســلبًا علــى عمليــات فيبكــو 
وسالســة العمــل لديهــا، ولتفــادي ذلــك فــإن فيبكــو تحــرص علــى إجــراء التحديثــات الالزمــة للنظــام بصفــة دوريــة ومــن خــالل 
أحــد االستشــاريين المختصيــن، كمــا يجــري التعاقــد مــع أحــد الشــركات المختصــة لتخزيــن كافــة المعلومــات لديهــا كنســخة 

احتياطيــة.

8 - أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة.
ــدوالر  ــل  ال ــال الســعودي مث ــط ارتباطــًا وثيقــًا بالري ــة مــع عمــالت ترتب ــع واردتهــا وصادراتهــا الدولي تتعامــل فيبكــو فــي جمي
األمريكــي واليــورو،  وأي تذبــذب بيــن قيمــة الريــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــالت  قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى 
ــدوالر يمكــن أن  ــرادات فيبكــو وأرباحهــا، وأي تحــول ســلبي فــي أســعار الصــرف فــي األســواق التــي ال يهيمــن عليهــا ال إي
يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال الســعودي مــع الــدوالر األمريكــي. فضــال عــن ذلــك، فــإن 
التقلبــات فــي أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية )ســايبور( باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار الفائــدة عالميــًا وتأثيرهــا علــى 
المؤسســات الماليــة التــي قــد تتعامــل معهــا فيبكــو حاليــًا أو مســتقبليًا  يمكــن أن يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض ويكــون لهــا 

تأثيــر ســلبي علــى نتائــج العمليــات. 
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المخاطر وطريقة التعامل معها

9 - التغطية التأمينية.
علــى الرغــم مــن أن فيبكــو لديهــا عــدد مــن التغطيــات التأمينيــة المرتبطــة بعملهــا فــي مجــال الصناعــات التحويليــة إال أن تلــك 
البوالــص قــد ال توفــر التأميــن الكامــل ضــد جميــع المخاطــر المحتملــة والمتعلقــة بأعمالهــا نتيجــة لظــروف الســوق المتغيــرة 
فــإن أقســاط التأميــن ونســب التحمــل فــي بعــض بوالــص التأميــن يمكــن أن تزيــد بصــورة كبيــرة فــي بعــض الحــاالت. فقــد 
يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إلــى خفــض ربحيتهــا، وفــي ســبيل ذلــك عمــدت فيبكــو 
ــة التــي تغطــي معظــم المخاطــر  ــات التأميني إلــى التعاقــد مــع مستشــار تأمينــي للحصــول علــى أفضــل الشــروط والتغطي

المحيطــة بأنشــطتها التشــغيلية.
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10 - الموارد البشرية.
 يعتبــر ارتفــاع أجــور اليــد العاملــة مــن أبــرز المخاطــر التــي تواجــه فيبكــو، وذلــك ألن طبيعــة الصناعــة فــي فيبكــو تعتمــد علــى 
األيــدي العاملــة بشــكل كبيــر، لــذا فقــد قامــت فيبكــو بعــدة مبــادرات للحــد مــن تســرب العمالــة، ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي 
تقليــل مخاطرهــا علــى فيبكــو، ومــن أهــم هــذه المبــادرات تحســين بيئــة العمــل للــكادر البشــري باإلضافــة إلــى زيــادة األجــور 
والحوافــز، كمــا عمــدت فيبكــو إلــى زيــادة االعتمــاد علــى العنصــر النســائي وإدخــال بعــض خطــوط اإلنتــاج عليهــا ممــا ســاهم 

فــي اســتقرارها، باإلضافــة إلــى أتمتــة بعــض خطــوط اإلنتــاج لتقليــل االعتمــاد علــى العامــل البشــري. 

11 - البيئة التشريعية والتنظيمية.
تعمــل فيبكــو فــي بيئــة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضــع فيبكــو لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة 
ــًا، كمــا قــد  ــو ســلبًا أو إيجاب ــى أعمــال فيبك ــر ممــا قــد ينعكــس عل ــن واألنظمــة للتغي الســعودية، وقــد تخضــع هــذه القواني
تقــوم فيبكــو بتعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي تلــك التشــريعات 
والقوانيــن، ولقليــل األثــار الســلبية الناشــئة عــن أي مــن هــذه التغيــرات حــال وجودهــا، فــإن فيبكــو تقــوم باالطــالع الدائــم علــى 
أي تعديــالت تتــم علــى األنظمــة المعمــول بهــا محليــًا أو فــي أي مــن الــدول التــي يمتــد إليهــا نشــاطها، ثــم تقــوم بدراســة 
أثــر هــذه التعديــالت علــى نطــاق أعمالهــا ومــن ثــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا بمــا يخــدم 

أعمالهــا.

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

خطــة توطيــن الوظائــف تماشــيًا مــع اللوائــح والقوانيــن الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
وبالرغــم مــن إيمــان فيبكــو بأهميــة الســعودة كمتطلــب تنمــوي وطنــي، إال أنهــا تواجــه مصاعــب وتحديــات بســبب طبيعــة 
نشــاطها الصناعــي وعــدم مناســبة أعمالهــا للمواطنيــن طالبــي العمــل واعتمادهــا بشــكل رئيســي علــى العمالــة الوافــدة ممــا 
يصعــب معــه تحقيــق نســب الســعودة والتوطيــن، وتســتمر المخاطــر المرتبطــة بذلــك ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة 

والتوظيــف.

13 - البيئة والسالمة والصحة المهنية.
  انطالقــًا مــن ســعي فيبكــو إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت األمــن والســالمة والصحــة المهنيــة فقــد أخــذت علــى عاتقهــا تبنــي 
معاييــر أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســالمة، ذلــك الشــيئ الــذي يرفــع مــن تكاليفهــا  ممــا قــد ينعكــس بشــكل 
ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا ومركزهــا المالــي، كمــا قــد تتأثــر أعمــال فيبكــو ومركزهــا المالــي بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث 
خســائر أو أضــرار ماديــة قــد تنتــج عــن التعامــل مــع المــواد الخطــرة والســامة أو فــي حــال وقــوع حــوادث أثنــاء عمليــات اإلنتــاج 
ال تكــون مغطــاة بوثائــق التأميــن أو نتجــت عــن حــوادث لــم يتــم تغطيتهــا بوثائــق تأميــن. لــذا تعتبــر فيبكــو أن  المحافظــة علــى 
ــات االســتراتيجية لهــا، كمــا أن كافــة مرافقهــا تخضــع إلــى  صحــة وســالمة موظفيهــا ومواردهــا البشــرية أحــد أهــم األولوي

معاييــر الســالمة المحليــة والدوليــة.
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رؤيــة الســعودية 2030م هــي خطــة مــا بعــد النفــط للملكــة العربيــة الســعودية التــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي 25 أبريــل 
2016م، وتقــوم علــى ثالثــة محــاور رئيســية وهــي العمــق العربــي اإلســالمي، القــوة االســتثمارية الرائــدة، ومحــور ربــط 
القــارات الثــالث، ويتــم تنفيذهــا مرحليــًا مــن خــالل عــدة عوامــل، اســتهلتها المملكــة باإلعــالن عــن برنامــج التحــول الوطنــي 

والــذي وافــق عليــه مجلــس الــوزراء بتاريــخ 7 يونيــو 2016م.
ولتحقيــق اقتصــاد مزدهــر تســتهدف "رؤيــة الســعودية" رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن %16 إلــى %50 علــى 
األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي، وتقــدم ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات اللوجيســتية مــن 

المرتبــة 49 إلــى 25 عالميــًا، ورقــم 1 إقليميــًا. 
ومــن أبــرز النقــاط التــي تتمحــور حولهــا الخطــة 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، وخفــض نســبة البطالــة 

بيــن الســعوديين مــن %11.6 إلــى 7%.
وفيمــا يتعلــق بالصناعــات التحويليــة فقــد بــدأت المملكــة مشــروعها الصناعــي الجبــار الــذي يســتهدف التحــول مــن مســتورد 
للمــواد التحويليــة والمنتجــات النهائيــة االســتهالكية إلــى تصنيعهــا وإنتاجهــا محليــًا وذلــك مــن خــالل اســتغالل ثــروة المــواد 
الخــام، ممــا يفتــح اآلفــاق الســتثمارات ضخمــة لقطــاع الصناعــات التحويليــة تقــدر بنحــو 200 مليــار ريــال وتوفــر مــا يقــارب 

100 ألــف وظيفــة.
وامتــدادًا لمــا تــم ذكــره وفــي ظــل توجــه السياســات االســتراتيجية للملكــة لدعــم اقتصادهــا عبــر االعتمــاد علــى وســائل غيــر 
نفطيــة وتركــز علــى دعــم الصناعــة وفتــح المجــال لتشــجيع الصــادرات، وتطويــر ســبل توظيــف الثــروة الهائلــة مــن المــواد 
الخــام محليــًا لصالــح تنميــة الصناعــات التحويليــة الوطنيــة وتنويــع منتجاتهــا النهائيــة واالســتهالكية ووقــف اســتيرادها 
وتوفيــر االكتفــاء الذاتــي ومنــح الفرصــة للمصانــع الســعودية لتصديــر الفائــض، فــإن جميــع هــذه المقومــات تدعــم نشــاط 
فيبكــو واســتمرار نمــو أعمالهــا والتــي تنظــر لهــا فيبكــو نظــرة تفاؤليــة وتعمــل جاهــدة علــى اســتثمار تلــك المقومــات لتحقيــق 

الريــادة والتنميــة المســتدامة. 
أمــا بخصــوص خطــط شــركتكم المســتقبلية فــإن فيبكــو تخطــط للتوســع الفعــال فــي تصنيــع وتســويق منتجاتهــا داخــل وخارج 
ــا علــى االســتمرار فــي التطــور والنمــو مــن خــالل  ــة والخارجيــة، مؤكديــن عزمن الســعودية بالرغــم مــن المنافســات المحلي
تـــنويع منتجاتنــا وتدشــين خطــوط إنتــاج جديــدة فــي مجــاالت الصناعــات التحويليــة والتــي نعتقد أن الســوق ال يزال متعطشــًا 
لمثــل هــذه المشــروعات، فضــاًل عــن اســتهداف تصنيــع منتجــات غيــر متوفــرة بالســوق المحلــي ويعتمــد مســتخدميها علــى 
االســتيراد بشــكل كبيــر تماشــيًا مــع تحقيــق أهدافنــا الربحيــة لتعظيــم العائــد علــى االســتثمار لمســاهمي فيبكــو واضطالعنــا 
بالــدور المنــوط بنــا فــي دعــم خطــط وبرامــج رؤيــة المملكــة، كذلــك تنــوي فيبكــو توســيع مشــاركاتها فــي المعــارض والمحافل 

المحليــة والدوليــة لتعظيــم عالمتنــا التجاريــة وفتــح نوافــذ اســتثمارية محليــة وإقليميــة ودوليــة.
وعلــى الصعيــد الفنــي والتقنــي تســتهدف فيبكــو االعتمــاد علــى مســتجدات التكنولوجيــا فــي العمليــة اإلنتاجيــة للحــد مــن 
األخطــاء الفنيــة والمهنيــة ولتقليــص االعتمــاد علــى العامــل البشــري فــي كافــة مراحــل التصنيــع، وفــي ســبيل ذلــك نقــوم 
ــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي  ــارة معــارض العــدد واآلالت العالميــة لالطــالع علــى المســتجدات الفنيــة والتقني بزي

مصانعنــا. 
وبخصــوص مبيعــات فيبكــو ولغــرض االســتمرار فــي زيــادة معــدالت النمــو الحاليــة ولتخفيــف الضغــوط علــى هامــش الربــح 
فاننــا نقــوم بتـنفـــيذ عــدد مــن المبــادرات والوســائل للمحافظــة علــى معــدالت النمــو الفعالــة مــن خــالل تنويــع مصــادر الدخل 
ــام بمزيــد مــن الدراســات الســوقية واألبحــاث لتحســين  ــة مرتفعــة، والقي واســتهداف منتجــات جديــدة ذات هوامــش ربحي

جــودة المنتجــات وتقليــل نســب المــواد الخــام المســتخدمة فــي التصنيــع وقلــة الهــدر وإعــادة التدويــر.

تدرك فيبكو تمامًا أن تحقيــق هــذه األهــداف يعتمــد علــى فريــق عمــل قــوي ومؤهــل، ولذلــك تواصــل اســتثمارها فــي 
رأس المــال البشــري وإســتقطاب كــوادر بشــرية مؤهلــة لتقديــم أفضــل قيمــة لعمالئها ومســتثمريها.

والنعــكاس صــورة فيبكــو بمــا تســتحق فيجــري حاليــًا تطويــر شــامل لشــكل وهويــة الشــركة مــن خــالل تطويــر موقعهــا 
اإللكترونــي وتطويــر عالماتهــا التجاريــة لتعكــس تطويــر منتجاتهــا ولتمثيــل أفضــل للشــركة محليــًا وإقليميــًا ودوليــًا.

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

أواًل: تكوين مجلس اإلدارة.
تنــص المــادة )16( مــن النظــام االساســي للشــركة علــى أن يتولــى إدارة فيبكــو مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة أعضــاء يتــم 

تعيينهــم عــن طريــق الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ثــالث ســنوات.
وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

صفة االســـــم
الخبرات العمليـــــــــــةالمؤهـــــــالت العلميـــــــــــةالعضوية

الشركات 
المساهمة 

األخرى 
التي يشغل 

عضوية 
مجلس إدارتها

1

فيصل محمد 
الحربي

)رئيس مجلس 
اإلدارة(

غير تنفيذي

- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق  
جامعة الملك عبدالعزيز – كلية األعمال برابغ. 
- ماجستير إدارة االعمال MBA من جامعة دار 

العلوم  - الرياض

- المدير العام لشركة 
ال يوجدفايا السعودية.

عبدالرحمن محمد 2
مـسـتـقــل الدوسري

- بكالوريوس إدارة أعمال 
جامعة الملك عبدالعزيز.

- برنامج تطوير اللغة اإلنجليزية من جامعة نورث 
داكوتا، تولسا في أمريكا.

 BBC دورات صحفية وإعالمية متخصصة في -
لندن.

- صحفي في الشرق 
األوسط واالقتصادية.
- تأسيس مؤسسة 

مدائن الخليج العقارية 
في جدة.

- المشاركة في تأسيس 
شركة المستشارون 
الخليجيون في مجال 

التدريب واالستشارات 
المالية.

- المشاركة في تأسيس 
شركة أديم المالية 

المتخصصة في إدارة 
االصول والحفظ.

ال يوجد

محمد صالح 3
مـسـتـقــل العذل

- بكالوريوس العلوم المالية من كلية 
اإلدارةالصناعية – جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن – الظهران.
- ماجستير في إدارة األعمال من جامعة كوين 

- كندا

- التدرج في وظائف 
التحليل اإلئتماني 
بصندوق التنمية 

الصناعية السعودي 
لمدة 6 سنوات.

- مدير استثمار بالشركة 
السعودية للتنمية 
واالستثمار التقني 

"تقنية." 

شركة مالذ 
للتأمين

عبدالله محمد 4
غير تنفيذيالحربي

- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق  
جامعة الملك عبدالعزيز – كلية األعمال برابغ. 

- ماجستير إدارة االعمال MBA مع مرتبة الشرف 
من جامعة دار العلوم  - الرياض

- صحفي اقتصادي 
)متعاون( في الشرق 

األوسط وشمس.
- مدير العالقات العامة 
بشركة فايا السعودية.

ال يوجد
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عبدالله عبدالرحمن 5
مـسـتـقــل العياضي

- بكالوريوس إدارة أعمال  تخصص قانون  
جامعة الملك سعود.

- ماجستير في القانون الدولي التجاري من 
جامعه هول في المملكة المتحدة.

 - مستشار قانوني 
بمستشفى الملك 

فهد )الشؤون الصحية 
بالحرس الوطني(.
- مدير الشؤون 

القانونية بالشركة 
العربية ألعمال المياه 

والطاقة )أكوا(.
- مدير القسم القانوني 
بالشركة الوطنية للشراء 
الموحد لألدوية واألجهزة 

والمستلزمات الطبية 
"نوبكو"

- مدير القسم القانوني 
بمجموعة الفيصلية.

ال يوجد

سلمان محمد 6
مـسـتـقــل النعيم

- بكالوريوس مع مرتبة الشرف  
جامعة الملك فيصل بالهفوف

- المختبرات وهندسة 
مكافحة التآكل بشركة 

أرامكو السعودية.
- رئيس المختبر ومساعد 
الرئيس لشركة النعيم 

للخرسانة الجاهزة.

ال يوجد

7

أحمد 
عبداللطيف 

البراك
)العضو المنتدب(

- بكالوريوس هندسة النظم جامعة الملك فهد تنفيذي
للبترول والمعادن - الظهران  

- مساعد إدارة األنظمة 
بالشركة السعودية 

للكهرباء.
- مدير العمليات 

بشركة مصنع بناء 
للمنتجات الخرسانية 

المتقدمة.
- المدير العام لمكتب 
بناء السعودية 
لالستشارات 

الهندسية.

ال يوجد
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ثانيًا: سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام المالي 2016م.
خــالل العــام 2016م تــم انعقــاد خمســة اجتماعــات لمجلــس اإلدارة ، باإلضافــة إلــى اتخــاذ المجلــس لســتة قــرارت بالتمريــر بيــن 
أعضــاءه تماشــيًا مــع نظــام فيبكــو االســاس وذلــك التخــاذ القــرارات الهامــة بمــا فيهــا اعتمــاد القوائــم الماليــة ألغــراض النشــر 

واإلفصــاح، ويتــم توضيــح بيــان الحضــور ونســبته لــكل مــن الســادة األعضــاء مــن خــالل الجــدول التالــي: 

االســـــم

تواريخ االجتماعات المنعقدة خالل العام 2016

مرات 2016/01/042016/02/152016/03/062016/04/2426/12/2016
الحضور

نسبة
الحضور

فيصل محمد 1
%5100√√ √  √√الحربي

2
عبدالرحمن 

محمد 
الدوسري

√√√√√5100%

محمد صالح 3
%5100√√√√√العذل

عبدالله محمد 4
%5100√√√√√الحربي

5
عبدالله 

عبدالرحمن 
العياضي

√√√√* √5100%

6
سلمان 
محمد 
النعيم

√√√√* √5100%

7
أحمد 

عبداللطيف 
البراك

√XX√√√480%

√ - الحضور أصالة             X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس اإلدارة        XX- اعتذار عن الحضور
 Conference( حضــر عضــوا المجلــس األســتاذ/ عبداللــه عبدالرحمــن العياضــي واألســتاذ/ ســلمان محمد النعيم  االجتماع عن طريــق الهاتف *

Call( نظــرًا      لتواجدهمــا خــارج المملكــة وقــت انعقــاد االجتماع.

ثالثًا: اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.
حتــى يتمكــن مجلــس إدارة فيبكــو مــن تأديــة مهامــه شــكل فعــال فقــد تمــت إعــادة هيكلــة لجــان مجلــس اإلدارة تزامنــًا مــع دورة 
المجلــس التــي بــدأت بتاريــخ 2016/01/01م وتســتمر لمــدة 3 ســنوات حتــى 2018/12/31م، وقــد تــم اإلفصــاح عــن اختيــار 
رئيــس المجلــس وتحديــد لجانــه كمــا فــي إعــالن فيبكــو علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( بتاريــخ 4 ينايــر 2016م.
جديــر بالذكــر أنــه تــم تشــكيل تلــك اللجــان وفقــًا إلجــراءات عامــة وضعهــا المجلــس تتضمــن تحديــد مهــام كل لجنــة وتحديــد مــدة 
عملهــا والصالحيــات الممنوحــة لهــا وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا، ويتــم متابعــة أعمالهــا ومــا تقدمــه مــن توصيــات مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة بشــكل دوري.
وتضمنــت لجــان المجلــس لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة، علمــًا بــأن مــدة عمــل تلــك اللجــان 
ــي قــد قــام بتشــكيلها المجلــس  ــة االســتثمار الت ــرًا إلغــاء لجن ــم مؤخ ــة لمجلــس اإلدارة، فيمــا ت ــدورة الحالي ــة ال تنتهــي بنهاي
الســابق نظــرًا لعــدم حاجــة فيبكــو إلــى وجودهــا ولتقليــل التكاليــف المترتبــة عليهــا، وتــم وإســناد أي أعمــال كانــت تقــوم بهــا 

إلــى اللجنــة التنفيذيــة.
ونوجز فيما يلي وصفًا للجان التابعة وبيان أعضائها ومسؤولياتها واجتماعاتها المنعقدة على مدار العام 2016م.
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1 - لجنة المراجعة:
حســب نــص المــادة الثالثــة والعشــرون مــن الئحــة حوكمــة فيبكــو فقــد تــم تشــكيل لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء، وتتلخــص 

مهامهــا ومســئولياتها فيمــا يلــي :
• اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة بفيبكــو للتحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال والمهمــات التــي حددهــا 

لهــا مجلــس اإلدارة.
• اإلشــراف علــى عمليــات التقصــي ذات العالقــة بالغــش أو األخطــاء التــي تقــع فــي فيبكــو، أو اي أمــور أخــرى تــرى الجنــة 

أهميــة تقصيهــا.
• دراسة نظام الرقابة الداخلية بفيبكو ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه .

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين - بعد التأكد من استقاللهم - وفصلهم وتحديد أتعابهم .

ــاء قيامهــم  • متابعــة أعمــال المحاســبيين القانونييــن واعتمــاد أي عمــل خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة التــي يكلفــون بهــا أثن
بأعمــال المراجعــة.

• دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء مالحظات اللجنة عليها.
• دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها.

وقد انعقدت سبعة اجتماعات للجنة المراجعة خالل 2016م، وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:

المنصباالســـــم
تواريخ االجتماعات المنعقدة خالل العام 2016

مرات 
الحضور

نسبة 
الحضور

01/2002/0204/1405/1221/0712/1025/12

1
فوزي 

إبراهيم 
الحبيب

%7100√√√√√√√رئيس

2
عبدالعزيز 
سليمان 

العتيقي* 
XX√√√583%√√-عضو

محمد صالح 3
XX√√√√683%√√عضوالعذل

4
عبدالله 

عبدالرحمن 
العياضي

%1100------√عضو

√ - الحضور أصالة             X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من لجنة المراجعة      XX- اعتذار         - ال ينطبق
*  تــم تعييــن األســتاذ/ عبدالعزيــز ســليمان العتيقــي عضــوأ فــي لجنــة المراجعــة بــداًل مــن األســتاذ/ عبداللــه عبدالرحمــن العياضــي اعتبــارًا 

مــن تاريــخ 2016/01/27م بموجــب قــرار المجلــس الــذي تــم اتخــاذه بالتمريــر بيــن الســادة األعضــاء بتاريــخ 2016/01/27م.

ــي  ــة المنفــذة خــالل العــام المال ــام 2016م، وأعمــال المراجعــة الداخلي ــة مــن أعمــال عــن ع ــه اللجن وفــى ضــوء مــا قامــت ب
2016م، لــم يتبيــن للجنــة المراجعــة وجــود ضعــف جوهــري فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي وضعتهــا الشــركة، مــع اســتمرار 
التوصيــة إلدارة الشــركة بالمتابعــة المســتمرة لتطويــر وتحســين كفــاءة وفاعليــة الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا وضــرورة 

التحديــث المســتمر لسياســات الشــركة وإجراءاتهــا.
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2 - لجنة الترشيحات والمكافآت.
حســب نــص المــادة الرابعــة والعشــرون مــن الئحــة حوكمــة فيبكــو فقــد تــم تشــكيل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة 

أعضــاء، وتتلخــص مهامهــا ومســئولياتها فيمــا يلــي :
• التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة.

• المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــاد وصــف بتلــك المهــارات، 
بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.

• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
• تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة فيبكو.

• التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل 
عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

• وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، مــع مراعــاة اســتخدام معاييــر 
ــك السياســات. ــد وضــع تل ــاألداء عن مرتبطــة ب

وقــد انعقــدت أربعــة اجتماعــات للجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل 2016م، وفيمــا يلــي بيــان بأســماء األعضــاء وســجل 
الحضــور:

المنصباالســـــم

تواريخ االجتماعات المنعقدة خالل العام 2016
مرات 
الحضور

نسبة
الحضور

01/2802/2504/2109/25

%4100√ √  √√رئيسسلمان محمد النعيم1

عبدالله عبدالرحمن 2
%4100√√√√عضوالعياضي

%4100√√√√عضوعبدالله محمد الحربي3

√ - الحضور أصالة              X – الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من اللجنة                XX- اعتذار عن الحضور 

3 - اللجنة التنفيذية:
وفقــًا لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتنظيمــًا للعمــل داخــل المجلــس، فقــد تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة 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: 
• دراسة الخطط االستراتيجية والتشغيلية وإبداء الرأي بشانها ورفع توصياتها لمجلس اإلدارة.

• مراجعــة ومتابعــة جميــع مشــاريع فيبكــو وخططهــا التوســعية ومناقشــة المعوقــات التــي قــد تحــول دون ذلــك وبحــث ســبل 
معالجتهــا ومــن ثــم رفــع التوصيــة بالحلــول المناســبة لمجلــس اإلدارة.

• متابعة تطوير وتنفيذ الهياكل التنظيمية بفيبكو وضمان سرعة التنفيذ.
• مراجعة اللوائح اإلدارية مع اإلدارة التنفيذية بفيبكو وضمان وضعها موضع التنفيذ.
• مناقشة األمور العاجلة واتخاذ قرارات بشأنها في حدود الصالحيات الممنوحة لها.

• مراجعة الموضوعات والمعايير المالية الهامة بما فيها موائمة التمويل.
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• مراجعــة فــرص االســتثمار والتوســع باإلضافــة إلــى الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجــه االنشــطة التشــغيلية لفيبكــو بمــا 
يضمــن جــودة المنتجــات.

• المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية ووضع أصول الشركة نصب أعينها.
ــو وشــرح  ــل الصعــاب التــي تعتــرض أعمــال فيبك ــة لتذلي ــة واألهلي ــار المســؤولين فــي الجهــات الحكومي • التواصــل مــع كب

برامجهــا للمســؤولين طالمــا كان ذلــك فــي حــدود القوانيــن المعمــول بهــا نظامــًا.

• القيام باألعمال الموكلة سابقًا إلى لجنة االستثمار التي شكلها المجلس السابق.
وقد عقدت اللجنة التنفيذية أربعة اجتماعات خالل عام 2016م، كما هو موضوح بالجدول التالي:

المنصباالســـــم

تواريخ االجتماعات المنعقدة خالل 
العام 2016

مرات 
الحضور

نسبة
الحضور

04/2310/0912/26

%3100√  √√رئيسفيصل محمد الحربي1

%3100√√√عضوعبدالرحمن محمد الدوسري 2

%3100√√√عضومحمد صالح العذل3

%3100√√√عضوأحمد عبداللطيف البراك

رابعًا: ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
إجمالــي المبالــغ المكتســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن خــالل العــام المنتهــي فــي 2016/12/31م 

موضحــة كالتالــي :
                                              ) آالف الرياالت السعودية (

االســـــم
أعضاء 
المجلس

التنفيذيين

أعضاء المجلس غير
التنفيذيين 
والمستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم 

العضو المنتدب والمدير المالي *

1,289-403الرواتب والتعويضات

21183416البدالت

-71476المكافآت الدورية والسنوية 

350--الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية 
أخرى تدفع بشكل شهري أو 

سنوي
129774-

6241,4332,055اإلجمالي

* يشــمل مــا حصــل عليــه خمســة )5( مــن كبــار التنفيذييــن فــي فيبكــو وهــم )العضــو المنتــدب + ثالثــة مــن كبــار التنفيذييــن 
+ المديــر المالــي(.
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حوكمة فيبكو وتطبيقاتها

وفي هذا الصدد تؤكد إدارة فيبكو على ما يلي:
  • ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. 

  • ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي فيبكو عن أي حقوق في األرباح.
ــة الخدمــة حســب  ــم انشــاؤها لمصلحــة موظفــي فيبكــو عــدا مكافــأة نهاي ــات أخــرى ت   • ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطي

ــح الصــادرة مــن جهــات االختصــاص. اللوائ

خامسًا: التعامالت مع األطراف ذات العالقة.
تؤكــد فيبكــو أنــه خــالل العــام المالــي 2016م لــم يتــم إبــرام أي عقــود أو صفقــات أو تعامــالت كانــت فيبكــو طرفــًا فيهــا 
وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للعضــو المنتــدب أو للمديــر المالــي أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن 

بالشــركة أو مــع أي شــخص تربطــه عالقــة بــأي منهــم.

سادسًا: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها.
أصــدرت فيبكــو قواعدهــا الخاصــة بالحوكمــة فــي 2008/01/23م  كمــا تــم إعــادة اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة 
والعشــرون المنعقــدة بتاريــخ 2013/04/21م بعــد إجــراء بعــض التعديــالت علــى بعــض بنودهــا تماشــيًا مــع األنظمــة الجديــدة 

التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق الماليــة والتــي اشــتملت علــى: 
• وضع سياسة مكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين والمساهمين .

• السياسات والمعايير المحددة للعضوية في مجلس اإلدارة.
ــة مــن الجهــات ذات  ــة الحوكمــة لديهــا تماشــيًا مــع األنظمــة المحدث ــى الئح ــث المســتمر عل ــو بالتحدي وســوف تســتمر فيبك
العالقــة باإلضافــة إلــى تبنــى أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال إيمانــًا منهــا بــأن اتبــاع قواعــد الحوكمــة 
الرشــيدة هــو األســاس الراســخ إلدارتهــا والتحكــم فــي مواردهــا وإحــكام الرقابــة عليهــا بمــا يضمــن أفضــل العوائــد علــى 

المســاهمين وأصحــاب المصالــح بهــا.

ــم  ــه قــد ت ــو أن ــرى فيبك ــق ت ــة، ومــن هــذا المنطل ــد الخاصــة بالحوكمــة بصفــة دوري ــزام بالقواع ــو بمراجعــة االلت وتقــوم فيبك
االلتــزام بأحــكام وقواعــد الحوكمــة وأنــه لــم يحــدث أي خــرق لتلــك االحــكام خــالل عــام 2016م باســتثناء الفقــرة )ب( مــن المــادة 
السادســة مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة المتعلقــة باســتخدام طريقــة التصويــت التراكمــي 
عنــد التصويــت لترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العامــة، ولتحقيــق ذلــك فقــد عقــدت فيبكــو جمعيــة عامــة غيــر 
عاديــة لتغييــر هــذا البنــد فــي نظامهــا األســاس ولــم تســتوف النصــاب الــالزم لالنعقــاد، وقــد تــم تغييــر ذلــك بالفعــل ضمــن 
تعديــالت فيبكــو علــى نظامهــا األســاس تماشــيًا مــع نظــام الشــركات الجديــد  الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار، وبانتظــار 
انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلقــرار النظــام الجديــد عقــب اســتيفاء كافــة اإلجــراءات المتبعــة نظامــًا فــي هــذا الشــأن.

كذلــك ال تنطبــق علــى فيبكــو الفقــرة )د( مــن المــادة السادســة مــن نفــس الالئحــة، والتي تنــص على )يجب على المســتثمرين 
ــق االســتثمار – اإلفصــاح عــن  ــل صنادي ــة عــن غيرهــم – مث ــن يتصرفــون بالنياب ــة الذي مــن األشــخاص ذوي الصفــة االعتباري
ــة التعامــل مــع أي  ــك اإلفصــاح عــن كيفي ــي فــي تقاريرهــم الســنوية، وكذل ــت وتصويتهــم الفعل سياســاتهم فــي التصوي
تضــارب جوهــري للمصالــح قــد يؤثــر علــى ممارســة الحقــوق االساســية الخاصــة باســتثماراتهم(، وكذلــك الفقــرة )ط( مــن 
المــادة الثانيــة عشــرة مــن نفــس الالئحــة ال تنطبــق أيضــًا علــى فيبكــو والتــي تنــص علــى )ال يجــوز للشــخص ذي الصفــة 
االعتباريــة - الــذي يحــق لــه بحســب نظــام الشــركة تعييــن ممثليــن لــه فــي مجلــس اإلدارة – التصويــت علــى اختيــار االعضــاء 

اآلخريــن فــي مجلــس اإلدارة(. 
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سابعًا: تأكيدات مجلس اإلدارة.
تماشيًا مع الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة فيبكو، يؤكد مجلس اإلدارة على ما يلي: 

ــم تضمــن أي قــرض عقــده أحــد  ــم تقــدم فيبكــو أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا ، كمــا ل •   ل
ــر. أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــع الغي

•  ال توجــد لــدى فيبكــو أدوات للديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 
أصدرتهــا أو منحتهــا فيبكــو خــالل العــام 2016م . 

•  ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا فيبكــو خــالل العــام 2016م .

•  ال يوجد لدى فيبكو أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد . 
•  لــم تتلــق شــركة فيبكــو أي إشــعار مــن أحــد مســاهميها بخصــوص تغيــر نســبة ملكيتــه فيهــا بالزيــادة أو النقصــان خــالل العــام 

2016م.
•  ليــس لــدى فيبكــو أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس 
اإلدارة وأن كل أســهم فيبكــو عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق التصويــت وغيرهــا 

مــن الحقــوق حســب النظــام.
•  تخضــع فيبكــو للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة 
المســتحقة ســنويًا وتحميلــه علــى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط النهائــي للــزكاة – إن وجــدت – 

فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا الربــط .
•  لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــالل العــام المالــي 2016م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة استشــارية للشــركة ولــم 

يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.
•  لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبدال الراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

•  ال توجــد أحــداث الحقــة جوهريــة تؤثــر علــى ســالمة المركــز المالــي لفيبكــو ونتائــج عملياتهــا حدثــت بعــد نهايــة العــام ولــم 
يتــم توضيحهــا.

•  تبلــغ األربــاح المســتحقة للمســاهمين التــي ســبق أن تقــرر توزيعهــا عليهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ولــم 
يســتلمها أصحابهــا حتــى تاريــخ 2016/12/31م بســبب عــدم تحديــث البيانــات مبلــغ  5,153,138 ريــال.

ثامنًا: إقرارات مجلس اإلدارة.
يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
• نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

تاسعًا: حقوق المساهمين.
انطالقــًا مــن حــرص فيبكــو واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها فقــد قامــت بتضميــن كافــة الحقــوق للمســاهمين وأصحــاب 
المصالــح فــي نظامهــا االســاس وتــم التركيــز علــى تلــك الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي الئحــة حوكمــة فيبكــو، ويمكــن اإلطــالع 
علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع فيبكــو اإللكترونــي www.fipco.com.sa ، كمــا توجــد إدارة خاصــة بفيبكــو لمتابعــة 
ــرد علــى االستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل  شــؤون مســاهميها والتــي تقــوم بواجبهــا مــن خــالل التواصــل المســتمر وال
محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توزيــع األربــاح أو غيرهــا، ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين 
مــن خــالل البريــد اإللكترونــي fir@fipco.com.sa أو مــن خــالل التحــدث إليهــم مباشــرة عبــر الهاتــف 011/ 2652299 – تحويلــة 
777، كمــا يمكــن للســادة المســاهمين متابعــة أخبارنــا وأحداثنــا الهامــة وتوجيــه االســئلة واالستفســارات مــن خــالل حســابنا 
علــى تويتــر fipco_ksa، وحيــث تحــرص فيبكــو علــى حمايــة حقــوق مســاهميها وجميــع أصحــاب المصالــح بهــا فقــد تــم تدشــين 
بريــد إلكترونــي secret@fipco.com.sa واإلعــالن عــن ذلــك فــي موقعهــا الرســمي وذلــك بغــرض اإلفصــاح عــن أي تعامــالت 

مضللــة أو شــبهة احتيــال أو غيــره، ويتــم التعامــل مــع تلــك الحــاالت مباشــرة مــن قبــل إدارة فيبكــو العليــا.
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وفــي الختــام يتقــدم أعضــاء مجلــس إدارة فيبكــو 
بالشــكر للســادة المســاهمين علــى ثقتهــم فــي 
الشــركة واســتثمارهم فيهــا والشــكر موصــول 
وعمالئهــا  ومورديهــا  فيبكــو  منســوبي  لكافــة 
والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقــة 
وذلــك لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر، وســوف 
تســتمر شــركتكم بعــون اللــه وتوفيقــه بتحقيــق 

أهدافهــا وخططهــا فــي التوســع والنمــو.

فيصل بن محمد الحربي
رئيس مجلس اإلدارة                                                            

أحمد بن عبداللطيف البراك
العضو المنتدب
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