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مقدمة

الســادة مســاهمي شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف "فيبكــو"
ا لمحتر ميــن
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يس ــرنا أن نقــدم لكــم التقر يــر الســنوي لمجلــس إدارة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليف
(فيبكــو) والمقــدم إ ـلـى جمعيتكــم العامــة الموقــرة لمناقشــته ومــن ثــم الموافقــة عليــه،
وقــد تضمــن هــذا التقر يــر ملخــص عــن أنشــطة فيبكــو وتطــورات أعمالهــا عــن العــام الما ـلـي
2017م  ،كمــا يســتعرض أداء فيبكــو التشــغيلي والما ـلـي والقوائــم الماليــة وإيضاحاتهــا
وتقر يــر مراجعــي الحســابات عــن الســنة الم ــالية المنتهيــة ـفـي 2017 /12/31م ،كمــا تضمــن
واف عــن تطبيــق حوكمــة فيبكــو ومعلومــات تفصيليــة عــن أعضــاء
هــذا التقر يــر ملخــص ٍ
مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس ،باإلضافــة إ ـلـى الخطــوط العريضــة لألهــداف
والمبــادرات لكافــة أقســام فيبكــو خــال العــام الما ـلـي 2017م ،مــع تقديــم لمحــات ســريعة
عــن توقعاتنــا المســتقبلية خــال العــام الما ـلـي 2018م.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم إعــداد هــذا التقر يــر وفق ـا ً لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات
وقواعــد التســجيل واإلدراج الصادرتــان عــن هيئــة الســوق الماليــة وبمــا يتوافــق مع متطلبات
نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار مــع األخــذ باالعتبــار المبــادئ والمعاييــر
الدوليــة وأفضــل الممارســات العالميــة ـفـي مجــال الحوكمــة ،وقــد راعينــا عنــد إعــداده تبنــى
درجة عالية من الشــفافية واإلفصاح بما يضمن تزويد الســادة المســاهمين والمســتثمرين
وأصحــاب المصالــح ـفـي فيبكــو بــكل مــا يســاعدهم ع ـلـى اتخــاذ قراراتهــم ،وبمــا يؤهــل فيبكــو
للمنافســة ـفـي الحصــول ع ـلـى الجوائــز والشــهادات التقدير يــة مــن كافــة الجهــات الرســمية
وغيــر الرســمية ذات العالقــة.
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رسالة مجلس اإلدارة
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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 الشــركة األعــزاء تقر يــر مجلــس اإلدارة
لنتائــج أعمــال العــام الما ـلـي المنتهــي ـفـي  31ديســمبر 2017م ،والــذي يعكــس إنجــازات الشــركة ،ـفـي إطــار جهــود الشــركة الحثيثــة
للوصــول إ ـلـى أهدافهــا وتحقيــق رؤيتهــا.
وبالرغــم مــن التحــوالت والصعوبــات االقتصاديــة التــي واجهــت الشــركات الســعودية خــال هــذه الســنة اســتطاعت فيبكــو
بعــون هللا وتوفيقــه أن تخفــف مــن أثــر هــذه الصعوبــات والمحافظــة ع ـلـى الربحيــة مــن خــال التكيٌــف مــع هــذه التحديــات التــي
فرضتهــا اقتصاديــات الســوق  ،إذ تطلــب األمــر بــذل المز يــد مــن الجهــود مــن خــال خفــض التكاليــف وتقليــل هامــش الربحيــة
للحفــاظ ع ـلـى الحصــة الســوقية لفيبكــو باإلضافــة إ ـلـى اســتهداف الدخــول ـفـي أســواق جديــدة ،وأصبــح لزامـا ً علينــا التماشــي مــع
متطلبــات المرحلــة مــن خــال إعــادة الهيكلــة ألقســام وإدارات الشــركة ،حيــث نجحــت الشــركة ـفـي خفــض عــدد العمالــة بنســبة
 % 21.3ـفـي العــام 2017م مقارنــة بالعــام الســابق وخفــض قيمــة المبالــغ المدفوعــة كحوافــز تشــغيل بنســبة  % 90مقارنــة
بالعــام الســابق.
وألننــا نــدرك أن تلــك التحــوالت االقتصاديــة المتباينــة مــن الضــروري اإلســتفادة منهــا مــن حيــث التعــرف ع ـلـى نقــاط الضعــف
الحاليــة باالضافــة ا ـلـى المخاطــر المســتقبلية للقضــاء عليهــا وتفاديهــا  ،وكذلــك نقــاط القــوة والفــرص المســتقبلية لتقويتهــا
واقتناصهــا .
وع ـلـى ذلــك تتركــز إســتراتيجية مجلــس اإلدارة بالتعامــل مــع المرحلــة القادمــة مــن خــال محور يــن رئيســيين  ،المحــور األول
هــو تعز يــز مركزنــا الحا ـلـي كأكبــر الشــركات العاملــة ـفـي مجــال تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف ـفـي الشــرق األوســط  ،مــن حيــث
تلبيــة احتياجــات الســوق المح ـلـي والعالمــي مــن منتجــات الشــركة واســتهداف أســواق وقطاعــات جديــدة  ،باالضافــة ا ـلـى تطو يــر
العمليــة االنتاجيــة ورفــع كفــاءة االنتــاج  ،أمــا المحــور الثا ـنـي هــو اإلســتثمار األمثــل ـفـي قطاعــات النمــو وبدأنــا ذلــك مــن خــال
اســتثمارنا ـفـي الشــركة التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة) بنســبة  ، % 80ولعــل الســطور القادمــة ســتكون عامــرة بتفاصيــل عــن
مشــروع فيبكــو الجديــد الــذي يســتهدف إنتــاج منتجــات صناعيــة تحويليــة جديــدة ،ســوف تمثــل -وبعــون للــه وتوفيقــه -نقلــة
نوعيــة ـفـي تطويــر أعمــال فيبكــو واســتراتيجيتها للتوســع والنمــو.

وف ــي الخت ــام نتق ــدم بخال ــص الش ــكر والتقدي ــر عل ــى ثـقـ ــتكم ف ــي فيبكو ،والشـ ــكر موصول إلـ ــى الزمـ ــاء فـ ــي اإلدارة التنفيذيـ ــة
وكافـ ــة منسـ ــوبي فيبكــو عل ــى جهوده ــم المخلص ــة ،كمــا نشــكر عمالئنــا ومســاهمينا ع ـلـى ثقتهــم ودعمهــم لنــا والــذي ســيكون
دائمـا ً حافــزا ً لبــذل المز يــد مــن الجهــد ،متطلعي ــن إل ــى مز ي ــد م ــن النجاح ــات خ ــال الع ــام  ،2018آم ــلين أن نلتق ــي بك ــم خــال
االجتمــاع الس ــنوي للجمعي ــة العام ــة للمس ــاهمين لل ــرد عل ــى استفسـ ــاراتكم بخصـ ــوص مـ ــا تضمنـ ــه هـ ــذا التقر يـ ــر أو غيــره.

مجلس اإلدارة
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قــد يــرى الكثيــر أن المرحلــة المقبلــة مــن االقتصــاد الســعودي بهــا الكثيــر مــن التحديــات وتقليــل نســبة الدعــم ورفــع أســعار
منتجــات الطاقــة ،إال أننــا متفاءلــون أ كثــر مــن أي وقــت مضــى بــأن رؤيــة المملكــة 2030م أفــردت مســاحات كبيــرة بهــا للقطــاع
الصناعــي بشــكل عــام والصناعــات التحويليــة بشــكل خــاص ،وقــد بــدا ذلــك واضح ـا ً ـفـي خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص بمبلــغ
 72مليــار ر يــال والتــي تــم اعتمادهــا واإلعــان عنهــا رســميا ً بنهايــة عــام 2017م ،باإلضافــة إ ـلـى تأســيس بنــك صــادرات وطنــي
برأســمال  30مليــار ر يــال لتشــجيع األنشــطة التصدير يــة ،وأننــا نتطلــع إ ـلـى اإلســتفادة مــن مرا كــز الدعــم وذلــك بز يــادة عمالئنــا
مــن الســوق الخارجيــة خاصــة وأننــا بصــدد إدراج منتجــات جديــدة تتســم بالطلــب المح ـلـي والعالمــي المتزا يــد عليهــا.
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رسالتنا
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توســيع نطــاق حضورنــا المح ـلـي والعالمــي
مــن خــال كفــاءة اإلنتــاج والتســويق الفعــال
 ،بأفضــل الممارســات اإلحترافيــة  ,وتحقيــق
النتائــج المتوخــاه ألصحــاب المصالــح

10

رؤيتنا
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أن نكــون العــب رئيســي ـفـي مجــال الصناعــات
التحويليــة وتحقيــق الكفــاءة التنافســية
والنمــو المســتدام والر يــادة ـفـي الســوق
األقليمــي والتواجــد ـفـي األســواق العالميــة
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مركزنا الحالي في السوق

• ريادة السوق
اإلقليمي بمسيرة
ناجحة تتجاوز  25عاماً.

• أحد أ كبر الشركات
العاملة في مجال
تصنيع مواد التعبئة
والتغليف في الشرق
األوسط.

• مصنع عمالق مقام على
مساحة  75000متر (يعادل
تقريبا مساحة  10مالعب
كرة قدم وفق القياسات
االحترافية) يضم أحدث
تقنيات الصناعة والمكائن
في المدينة الصناعية الثانية
بمدينة الرياض.

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

2500

• طاقة إنتاجية هائلة
تقدر بحوالي 2500
طن شهريا ً من
مختلف المنتجات.

• موارد بشرية هائلة
وكوادر فنية وإدارية ذو
خبرة عالية.

• حققنا معدالت
سعودة عالية وضعتنا
ضمن النطاق البالتيني
في مؤشر وزارة العمل.

• صادرات تمثل % 31
من حجم المبيعات

ركائز االستراتيجية

تعزيز مركزنا
الحالي

 تلبيــة احتياجــات الســوق المح ـلـي والعالمــي مــن منتجــاتالشــركة بز يــادة المبيعــات واســتهداف أســواق وقطاعــات
جديــدة.
 كفاءة اإلنتاج وتطوير العملية اإلنتاجية. العمــل ع ـلـى تخفيــض معــدالت التســرب الوظيفــي مــنحيــث تحســين بيئــة العمــل والحفــاظ ع ـلـى الكــوادر المؤهلــة.

االستثمار األمثل
في قطاعات النمو

 مشــاركة خبراتنــا مــع الشــركة التابعــة (فبــك للصناعــة)والنهــوض بهــا للر يــادة ـفـي الســوق اإلقليمــي والعالمــي.
 تنو يــع مصــادر الدخــل مــن خــال إدارة النقــد والدخــول ـفـياســتثمارات جديــدة ذات نمــو.
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أوال ً :فيبكو باختصار
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 - 1التأسيس:
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عن فيبكو

تأسســت شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف (فيبكــو) كشــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري الصــادر مــن مدينــة
الر يــاض تحــت رقــم ( )1010084155وتار يــخ  17شــوال  1411ه ـ والقرار يــن الوزارييــن رقمــي (  )935،851ـفـي  29ذو القعــدة 1411
هــ ،ويعمــل المصنــع بموجــب الترخيــص الصناعــي رقــم (/585ص) وتار يــخ  1410/11/13هــ ،ويقــع المركــز الرئيســي لفيبكــو بمدينــة
الر يــاض ،وقــد تــم إدراج فيبكــو ـفـي الســوق الماليــة الســعودية منــذ العــام 1998م.
تعــد فيبكــو أحــد أ كبــر الشــركات الرائــدة ـفـي مجــال إنتــاج وتســويق األكيــاس المنســوجة مــن مــادة البو ـلـي بروبليــن ،وتنتــج الشــركة نوعيــن
مــن األكيــاس المبطــن وغيــر المبطــن بأكيــاس بو ـلـي إثيليــن منخفــض الكثافــة لالســتخدامات الشــاقة طويلــة المــدى ()Heavy Duty
وأ كيــاس كبيــرة الحجــم وأشــرطة ر بــط بالســتيكية وحشــوات بالســتيكية للكابــات وخيــوط حياكــة بالســتيكية وأ كيــاس شــبكية لتعبئــة
الخضــروات والفوا كــه وروالت منســوجة مــن البو ـلـي بروبليــن وبطانــات البو ـلـي إثيليــن وإعــادة تدويــر مخلفــات البالســتيك ،وتســويقها
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.
- 2النشاط
وفقا ً لما يقتضيه نظام فيبكو األساس تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
• الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
• الكهرباء والغاز والماء وفروعه.
• المناجم والبترول وفروعها.
• النقل والتخزين والتبريد.
• التشييد والبناء.
• المقاوالت.
• التشغيل والصيانة.
• التجارة.
• تقنية المعلومات.
• خدمات المال واألعمال والخدمات األخرى.
• خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.
• الزراعة والصيد.
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 - 3مرا كز القوة & المزايا التنافسية
• اسم تجاري عريق وقوي في السوق المحلي واإلقليمي والدولي.
ف
• مــن أوائــل الشــركات المدرجــة ـفـي الســوق الماليــة الســعودية والوحيــدة مــن بيــن الشــركات العاملــة ــي مجــال صناعــة مــواد التعبئــة
والتغليــف.
• أحد أ كبر الشركات العاملة في مجال تصنيع مواد التعبئة والتغليف في الشرق األوسط.
• ريادة السوق المحلي بمسيرة ناجحة تتجاوز  25عاماً.
• مصنــع عمــاق مقــام ع ـلـى مســاحة  75000متــر يضــم أحــدث تقنيــات الصناعــة والمكائــن ـفـي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بمدينــة
الر يــاض.
• نتمتع بسمعة قوية في االلتزام بأعلى معدالت الجودة المعتمدة من كبرى الهيئات الدولية المتخصصة.
• تنوع المنتجات والحلول المتعلقة بالتعبئة والتغليف ،حيث نقوم بتصنيع ما يزيد عن  20منتج مختلف.
• طاقة إنتاجية هائلة تقدر بحوالي  2500طن شهريا ً من مختلف المنتجات.
• موارد بشرية هائلة وكوادر فنية وإدارية مؤهلة.
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 - 4شهادات التميز
 فيبكو حاصلة على كافة الشــهادات المعتمدة المتعلقة بنظام (إدارة الجودة) 22000:2005 & 9001:2015(نظام ادارة ســامة الغذاء).
 فيبكــو مســؤولة تمامـا ً عــن جــودة منتجاتهــا أمــام العمــاء بجميــع مراحــل تصنيعهــا ،ولز يــادة الوثوقيــة فــإن جميعمنتجــات فيبكــو تــم اختبارهــا ـفـي معامــل متخصصــة ومدعومــة فنيـا ً وتقنيـا ً مــن خــال معامــل دوليــة ذات ســمعة
عاليــة مثــل معمــل  LABORDATAبألمانيــا وغيره.
 جميــع المــواد األوليــة المســتخدمة ـفـي التصنيــع يتــم اختيارهــا واختبارهــا طبقــا للمعاييــر القياســية لاليزو -2008 9001ومــن أفضــل مــوردي المــواد الخــام المعتمديــن عالمياً.
 فر يــق تأكيــد الجــودة يراجعــون جميــع مراحــل اإلنتــاج ،ويقومــون بمتابعــة المواصفــات واألداء بنســبة 100%وإجــراء الفحــص بشــكل علمــي ممنهــج لضمــان الدقــة والنوعيــة.
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 - 5منتجاتنا
تقــوم فيبكــو بتصنيــع مــا يز يــد عــن  20منتــج مختلــف ،لــكل منهــا اســتخداماتها وأغراضهــا المختلفــة ،كما تقــوم فيبكو بموائمة منتجاتها
بمــا يرضــي تطلعــات عمالئهــا ،فضــا ً عــن اقتــراح المنتــج المناســب للعمــاء وتقديــم توصيــات تســاعدها ـفـي الوفــاء باحتياجاتهــم مــع
خفــض التكلفــة ،ومــن أمثلــة منتجاتنــا الرئيســية مــا ي ـلـي:
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• أ كياس الجامبو العمالقة Jumbo Bags
أ كيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البو ـلـي بروبليــن
كبيــرة الحجــم وعاليــة الســعة تبــدأ ســعة هــذه
األكيــاس مــن  500كجــم وتصــل إ ـلـى أ كثــر مــن
2 0 0 0كجــم
تســتخدم هــذه األكيــاس ـفـي مجــاالت عديــدة ومنهــا
ع ـلـى ســبيل المثــال ال الحصــر ( مجــال اإلنشــاءات
والتعميــر ,الصناعــات الغذائيــة والحبــوب,
البتروكيماويــات ,الصناعــات الكيميائيــة)
أمــا مــن ناحيــة التصميــم واألنــواع فيوجــد العديــد
مــن التصميمــات ع ـلـى حســب طلــب العميــل
وأيض ـا ً ع ـلـي حســب غــرض اإلســتعمال.
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• األكياس الصغيرة Small Bags
أ كيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البو ـلـي بروبليــن
صغيــرة الحجــم وهــي األكيــاس األكثــر إنتشــارا ً نظــرا ً
لتعــدد إســتخدامها ,فســتخدم هــذه األكيــاس لتعبئــة
المــواد الغذائيــة مثــل األرز والغــال والطحيــن
والســكر والملــح وغيرهــم كمــا أنهــا تســتخدم أيض ـا ً
ـفـي مجــاالت الكيماويــات والبتروكيماويــات والمــواد
المعــاد تصنيعهــا وأيض ـا ً ـفـي مجــال المقــاوالت.
يوجــد أ كثــر مــن نــوع تختلــف باختــاف ســعة
التعبئــة ونــوع المــواد المعبئــة بداخلهــا وأيضـا ً يوجــد
منهــا أنــواع تحتــوي ع ـلـى طبقــة إمــا داخليــة وإمــا
خارجيــة مانعــة لتســريب الهــواء أو المــاء للحفــاظ
ع ـلـى المنتجــات.
تبــدأ ســعة هــذه األكيــاس مــن  5كجــم وتصــل إ ـلـى
 100كجــم.

• أ كياس الصمامات ذات الفتحة الجانبية Valve Bag
أ كيــاس التعبئــة ذات فتحــة جانبيــة وتعــرف باســم فالــف وتعــد
هــذه األكيــاس بمثابــة طفــرة كبيــرة ـفـي مجــال التعبئــة والتغليــف
حيــث تــم تصنيعهــا خصيص ـا ً لتعبئــة مــواد البنــاء مــن اإلســمنت
والجبــس الجيــري ولكــن ســرعان مــا انتشــرت ـفـي مجــاالت أخــرى
مثــل المركبــات العضويــة والكيماويــات والبتروكيماويــات.
أســباب تحــول معظــم الصناعــات مــن األكيــاس الورقيــة إ ـلـى هــذه
األكيــاس تتمثــل ـفـي تقليــل نســبة توالــف اإلنتــاج والنقــل حيــث
مــن المعــروف عــن األكيــاس الورقــة أنهــا ســهلة التلــف وال يمكنهــا
مقاومــة الرطوبــة أو األمطــار وهــو مــا تــم معالجتــه ـفـي هــذه ـفـي
األونــة األخيــرة مــا دفــع معظــم المســتهلكين للتوجــه لهذه النوعية
المتميــزة مــن األكيــاس.
فضــا ً عــن إشــتراط بعــض الــدول أن يتــم تعبئــة المــواد المصــدرة
منهــا والــواردة إليهــا ـفـي هــذه النوعيــة مــن األكيــاس المعروفــة بأنهــا
صديقــة للبيئــة
• بطانة حاويات Container liner
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 ع ـلـى قيمــة
المنتــج مــن بلــد المنشــأ وحتــى التفر يــغ واالســتهالك ,ويســتخدم
ـفـي نقــل الحبــوب والمــواد المفتتــة أو المطحونــة أيا كانت نوعيتها.
ومــن المقاســات هــذه األكيــاس مــا هــو ســعة أربعــون قــدم وأيضـا ً
ســعة عشــرون قــدم ع ـلـى حســب ســعة الحاويــة ,يتميــز هــذا
المنتــج أيضـا ً بتوفيــر الوقــت والجهــد الــازم إلتمــام عمليــة تحميــل
الحاويــات حيــث تتــم العمليــة بشــكل آ ـلـي عــن طر يــق ضــخ المــواد
إ ـلـى الكيــس داخــل الحاويــة لكــي تمت ـلـئ الحاويــة بشــكل كامــل ـفـي
دقائــق معــدودة
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• أ كياس التعبئة االوتوماتيكية )FSS) Form Fill Seal
أ كيــاس التعبئــة المميكنــة ويتــم تصنيعهــا ـفـي شــكل روالت
وأ كيــاس جاهــزة ,ويتميــز هــذا المنتــج بأنــه يقلــل مــن التكلفــة
كمــا أنــه يجعــل مــن عمليــة التغليــف أســهل وأســرع بمــرات
عديــدة ممــا كانــت عليــه ـفـي الســابق حيــث يمكــن تعبئــة أ كثــر مــن
خمســمائة كيــس ـفـي الســاعة الواحــدة.
يتميــز أيض ـا ً هــذا المنتــج بأنــه موفــر للعمالــة حيــث تتــم التعبئــة
بشــكل آ ـلـي كمــا أنــه يســاعد ع ـلـى رفــع القــدرة اإلنتاجيــة نظــرا ً
لســهولة التعبئــة.
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1
• الخيوط الزراعية Agri Twins
توفــر فيبكــو العديــد مــن المنتجــات ومنهــا الخيــوط
بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت للزراعــة أو للتربيــط أو
للحياكــة وتتوفــر هــذه المنتجــات بكثافــات وألــوان
وأوزان مختلفــة كمــا أنهــا تحتــوي ع ـلـى نســبة عاليــة
مــن المــواد المقاومــة لألشــعة فــوق البنفســجية
نظــرا ً لمــا تتعــرض لــه مــن عوامــل بيئيــة أثنــاء
إســتخدامها.
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• حشو الكابالت Cable Fillers
ف
حشــو الكابــات وهــذا المنتــج يســتخدم ــي مجــال
صناعــة الكابــات الكهربائيــة ويعمــل ع ـلـى تأميــن
ســامة األســاك الداخليــة يتــم تصنيــع هــذا المنتــج
بقياســات مختلفــة ودقيقــة وتختلــف المقاســات
باختــاف أنــواع الكابــات ســواء كانــت عاليــة أو
متوســطة أو منخفضــة الجهــد.
يتــم لــف هــذا المنتــج ع ـلـي بكــرات إمــا ورقيــة وإمــا
خشــبية ع ـلـى حســب مقــاس الحشــو ومــن ثــم يتــم
تغليفهــا مــن الخــارج بمــادة البالســتيك الحــراري.
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• روالت التربيط Strapping Band
أشــرطة التربيــط والتــي تســتخدم ـفـي تأميــن النقــل
وإحــكام غلــق العبــوات الكرتونيــة مثــل عبــوات
األجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة ويحافــظ ع ـلـى
المنتــج ذاتــه مــن االنــزالق أو التســرب خــارج العبــوة
أثنــاء عمليــة الشــحن ممــا يســاعد ع ـلـى تقليــل
خســائر عمليــة النقــل.
ينقســم هــذا المنتــج إ ـلـى نوعيــن فمنهــا المصنــوع
مــن مــادة  PETومنهــا المصنــوع مــن مــادة البو ـلـي
بروبلين وتختلف نوع المادة والمقاســات للشــريط
ذاتــه باختــاف نــوع المــادة التــي يتــم تأمينهــا وربطهــا
أثنــاء عمليــة النقــل وتختلــف أيضـا ً باختــاف نوعيــة
الماكينــات التــي ســتقوم بتربيــط اإلشــرطة فمنهــا
اآل ـلـي ومنهــا اليــدوي ,يتــم تصنيــع هــذا المنتــج
بكثافــات مختلفــة وفق ـا ً لمتطلبــات عمالئنــا.

عن فيبكو

ثانياً :الشركات التابعة
تقــوم فيبكــو بمزاولــة أعمالهــا مــن خــال قطــاع تشــغيلي واحــد يتــم إدارتــه فنيـا ً وإدار يـا ً مــن خــال فيبكــو نفســها ،فيمــا يوضــح الجــدول
التا ـلـي الشــركات األخــرى التــي تســتثمر فيبكــو بهــا ،والتــي ســيتم إلقــاء الضــوء عليهــا ـفـي بــاب منفصــل ـفـي هــذا التقر يــر.
اسم الشركة

شركة فبك للصناعة

الكيان القانوني

ذات مسؤولية محدودة

النشاط الرئيسي

الصناعات التحويلية وفروعها

رأس المال

 18,000,000ريال*

سنة التأسيس

2017م

دولة التأسيس

المملكة العربية السعودية

دولة العمليات

المملكة العربية السعودية

نسبة ملكية فيبكو (مباشرة)

80%

نسبة ملكية فيبكو (غير مباشرة)

ال يوجد

الشركاء ونسب ملكيتهم

 20%لشركة إيراد لالستثمار

إجمالي اإليرادات خالل العام 2017م.

الشركة في مرحلة التأسيس** ولم تحقق أي إيرادات
خالل العام المالي 2017م
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* تــم تأســيس الشــركة بــرأس مــال قــدره  10آالف ر يــال فقــط ،واســتمر ع ـلـى ذلــك حتــى نهايــة 2017م ،إال انــه تــم تعديلــه خــال شــهر
فبرا يــر مــن العــام 2018م وتــم اإلعــان عــن ذلــك ع ـلـى موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) بتار يــخ  27فبرا يــر 2018م.
** تــم اإلعــان بشــكل تفصي ـلـي عــن مراحــل تأســيس تلــك الشــرا كة والتطــورات المتعلقــة بالمشــروع بعــدة إعالنــات منفصلــة ع ـلـى
موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
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ملخص األداء التشغيلي

ملخص األداء التشغيلي
يتمثــل نشــاط فيبكــو الرئيــس ـفـي إنتــاج وبيــع مــواد التعبئــة والتغليــف ،ويتــم إدارة أنشــطتها وعملياتهــا مــن خــال عــدة أقســام وإدارات،
نوجــز ـفـي الســطور المقبلــة أهــم انجازاتهــا خــال العــام المنقضــي ونلقــي الضــوء ع ـلـى أهدافهــا خــال العــام الحا ـلـي ع ـلـى النحــو التا ـلـي:
 - 1إدارة 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:
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أوال ً :قسم اإلنتاج
ئ
ل
وهــو المســؤول عــن عمليــات اإلنتــاج الرئيســية حيــث يقــوم بتحويــل المــواد الخــام إ ــى منتــج نها ــي بحســب المواصفــات الخاصــة لــكل
عميــل ،ولــدى هــذا القســم تصنيفــات فرعيــة يختــص كل منهــا بتصنيــع منتجــات مختلفــة مــن حيــث الحجــم والســعة واالســتخدام،
وتشــمل منتجــات فيبكــو الرئيســة مــن:
• أ كياس الجامبو العمالقة Jumbo Bags
• األكياس الصغيرة Small Bags
• روالت النسيج Fabrics
• حشو الكابالت Cable Fillers
• Form Fill Seal
• روالت التربيط Strapping Band
• أ كياس الينر Liner Bags
• روالت لتغليف الطبليات Shrink hood
• خيوط الباالت Bailer Twine
• الخيوط الزراعية Agri Twins
• فيلم بولي ايثيلين Blown Film
• فيلم التغليف Streching Film
• خيوط Sewing Thread
• بطانة حاويات Container liner
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ثانياً :قسم الجودة
ال يقــل أهميــة عــن قســم اإلنتــاج ،وذلــك لضمــان جــودة منتجاتنــا لكــي تتوافــق مــع رضــاء العمــاء ،وألننــا ـفـي فيبكــو حاصلــون ع ـلـي
الشــهادة المعتمــدة  22000:2005 & 9001:2015والمتعلقــة بنظــام ادارة الجــودة  ،فنحــن لدينــا مــن األجهــزة المعمليــة مــا يكفــي
لتأكيــد الجــودة مــن خــال فر يــق عمــل ذو كفــاءة واحترافيــة عاليــة ،حيــث يقومــون بالتحقــق مــن جــودة المــواد الخــام المســتخدمة ـفـي
التصنيــع ومراجعــة جميــع مراحــل اإلنتــاج ومراجعــة المواصفــات الفنيــة وقــدرة التحمــل لألكيــاس المنتجــة طبقــا للمعاييــر القياســية
لاليــزو  ،9001-2015مــع الوضــع ـفـي االعتبــار أن عمليــة االختيــار تتــم بشــكل عشــوائي لتأكيــد الدقــة وصــوال ً لمرحلــة الخــروج بالمنتــج
النها ـئـي ،لــذا نؤكــد ع ـلـى أن جميــع منتجاتنــا تــم أختبارهــا ـفـي معاملنــا ومدعومــه مــن خــال معامــل دوليــة مثــل معمــلLABORDATA
بألمانيــا.
وخــال العــام 2017م تــم اســتقبال  11شــكوى مــن مختلــف العمــاء ،تــم تصنيــف اثنيــن منهــا فقــط شــكاوى رئيســية قــد يســتغرق
حلهــا بعــض الوقــت فيمــا كانــت التســعة الباقيــة شــكاوى صغيــرة يتــم حلهــا ســريعاً ،ويتــم االســتماع بعنايــة لمالحظــات العمــاء ويتــم
إجــراء إعــادة الفحــص والتدقيــق وفقـا ً لذلــك ومــن ثــم يتــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة.
والجدول التالي يوضح تحليل الشكاوى الواردة إلدارة الجودة خالل العام 2017م:
Classification.

No . of complaints.
0

)

(

not accept as a customer complaint

9

)

(

minor

2

)

(

major

0

)

(

critical

0

)

(

Still open
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وبمقارنــة حجــم شــكاوى العمــاء مــع حجــم طلبــات العمــاء يتبيــن انخفــاض نســبة شــكاوى العمــاء ع ـلـى المنتجــات بمــا يعكــس
جهــود إدارة فيبكــو والعامليــن عليهــا والتعديــات المدخلــة ع ـلـى إدارة التشــغيل والعمليــات واالهتمــام بالجــودة لتحســن مؤشــر قيــاس
مســتوى رضــاء العمــاء.
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ثالثاً :قسم الصيانة
يضــم هــذا القســم فر يــق مــن المهندســين والفنييــن يقومــون بتقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــازم للماكينــات وخطــوط اإلنتــاج لضمــان
اســتمرارية العمــل بمــا يضمــن تصنيــع المنتجــات المطلوبــة وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد لهــا ،ويتبنــى القســم سياســة جديــدة
تســتهدف تقليــل اســتهالك قطــع الغيــار والعمــل ع ـلـى التطويــر والتعديــات التــي تحــد مــن اســتهالك الطاقــة تماشــيا ً مــع اإلجــراءات
التــي قامــت بهــا فيبكــو لخفــض تكاليــف الطاقــة نظــرا ً لز يــادة أســعارها.
وخــال العــام 2017م تــم خفــض معــدالت االســتهالك بقطــع الغيــار المســتهلكة بقيمــة  558,800ر يــال أي بواقــع  40%مقارنــة بالعــام
2016م ،وكذلــك تــم تحديــث عــدد مــن خطــوط اإلنتــاج بإجــراء إحــال وتجديــد لبعــض المكائــن لتحســين إنتاجيتهــا ،وبمــا ينعكــس أيضـا ً
أيضـا ً ع ـلـى تكاليــف الطاقــة ونســبة العمالــة.

إضافــة إ ـلـى ذلــك فقــد قــام قســم الصيانــة ـفـي فيبكــو بجهــود غيــر مســبوقة ـفـي تجهيــز المســاحات الالزمــة للمصنــع الجديــد باإلضافــة إ ـلـى
المســاعدة ـفـي تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــازم لتركيــب الماكينــات وخطــوط اإلنتــاج الجديــدة ممــا كان لــه أ كبــر األثــر ـفـي الحــد مــن
تكاليــف االســتعانة بفنييــن أو مقاوليــن خارجييــن فضــا ً عــن خفــض مســتوى المخاطــر نتيجــة إللمــام فر يــق الصيانــة ـفـي فيبكــو بكافــة
متطلبــات األمــن والســامة المعمــول بهــا ـفـي فيبكــو.
أبرز التحديات التي تواجه إدارة اإلنتاج
 - 1خفض األيدي العاملة بأقسام اإلنتاج المختلفة:
لقــد كان ذلــك أحــد أهــم التحديــات التــي واجهــت إدارة التشــغيل والعمليــات خــال األعــوام الماضيــة ،خاصــة وأن فيبكــو عاكفــة ع ـلـى
وضــع كل الســبل الالزمــة لتطويــر العمليــة اإلنتاجيــة ورفــع كفــاءة اإلنتــاج ولذلــك فقــد تــم دراســة أوضــاع األيــدي العاملــة بكافــة أقســام
االنتــاج وإعــادة هيكلــة تلــك االقســام بخفــض األيــدي العاملــة الغيــر فعالــة والغيــر منتجــة وز يــادة المهــارات للبعــض االخــر معتمديــن ـفـي
ذلــك ع ـلـى برامــج التدر يــب المختلفــة التــي تتــم ذاتيـاً ،بمــا يضمــن إعــادة توز يــع العمالــة وخفــض تكلفتهــم مــع المحافظــه ع ـلـى تشــغيل
الماكينــات ع ـلـى مــدار الســاعة بجميــع أ يــام األســبوع  ،7/24باإلضافــة إ ـلـى إدخــال بعــض التعديــات ع ـلـى بعــض المكائــن بهــدف خفــض
العمالــة الالزمــة للتشــغيل ورفــع القــدرة اإلنتاجيــة لتلــك المكائــن.
والجدول التالي يوضح شرح توضيحي ألعداد العمالة بشكل مقارن بين عامي 2016م & 2017م.
نوع العمالة

2016

2017

األقسام اإلنتاجية

721

572

الجودة

37

28

813

640

الصيانة
اإلجمالي
معدل انخفاض االيدي العاملة

55

40

عدد  173عامل بنسبة انخفاض بلغت 21.3%

من واقع األرقام الواردة بالجدول السابق فقد نتج عن ذلك ما يلي:

 - 2التحكم في أرصدة المواد الخام:
تــم اســتحداث آليــة لطلــب المــواد األوليــة األساســية المســتخدمة ـفـي تصنيــع منتجــات فيبكــو بمــا يحقــق التــوازن بيــن اإليفــاء بمتطلبــات
العمــاء وعــدم تكــدس المــواد الخــام ـفـي مخــازن فيبكــو بأرصــدة عاليــة ،باإلضافــة إ ـلـى قــدرة فر يــق اإلنتــاج ع ـلـى التصنيــع الذا ـتـي للمــواد
التكميليــة األخــرى المســتخدمة ـفـي اإلنتــاج بــدال ً مــن شــرائها بمــا ينعكــس إيجاب ـا ً ع ـلـى تكلفــة اإلنتــاج ,إذ بلــغ معــدل حجــم المخــزون
الســنوي مــن أرصــدة المــواد الخــام خــال عــام  2017م  3.2مليــون كجــم ,بينمــا كان متوســط حجــم المخــزون خــال 2016م  5.9مليــون
كجــم 8 ,مليــون كجــم خــال العــام 2015م ممــا كان لــه أ كبــر األثــر ـفـي تحر يــر المز يــد مــن الــكاش الســتخدامه ـفـي أغــراض أخــرى ،باإلضافــة
إ ـلـى ضبــط التكلفــة الشــهرية.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

• انخفاض في تكلفة الرواتب واألجور بواقع  7.5%خالل عام 2017م مقارنة بالعام السابق.
• انخفــاض ســاعات التشــغيل اإلضا ـفـي ( )Over Timeبمعــدل  48ســاعة وبنســبة انخفــاض بلغــت  10%خــال عــام 2017م مقارنــة
بالعــام الســابق.
• انخفاض في قيمة المبالغ المدفوعة كحوافز تشغيل بما نسبتة  90%في عام 2017م مقارنة بالعام السابق.
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ملخص األداء التشغيلي

 - 3توفير في الطاقة الكهربائية المستخدمة في العملية اإلنتاجية:
ً
ً
وذلــك مــن خــال التعديــل ع ـلـى المكائــن وطبيعــة عملهــا ميكانيكي ـا وكهربائي ـا ،ووضــع آليــة الحتســاب معــدالت االســتهالك بصفــة
يوميــة ،ومراقبــة االســتهالك للمكائــن ذات المعــدالت المرتفعــة ووضــع الحلــول الالزمــة لهــا بمــا ال يؤثــر ع ـلـى ســرعة أو قــدرة المكائــن
وجــودة المنتجــات ،مــع االســتمرار ـفـي اســتحداث قطــع كهربائيــة ومكثفــات لضبــط اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة للمكائــن ،وهــذا مــا ألقــى
بظاللــه ع ـلـى خفــض تكاليــف اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة ،حيــث تــم تخفيــض قيمــة الفاتــورة الســنوية بواقــع  % 7خــال عــام 2017م
مقارنــة بعــام 2016م بالرغــم مــن ارتفــاع تعرفــة الكهر بــاء
 - 4خفض معدالت االستهالك لقطع غيار الماكينات
ووضــع نظــام محكــم الســتهالك القطــع الموجــوده بــدال ً مــن الشــراء ووضــع حــد اقصــى لطلبــات شــراء قطــع الغيــار بشــكل يــوازن بيــن
القــدرة اإلنتاجيــة للمكائــن وتكاليــف التشــغيل ,حيــث بلغــت متوســط قيمــة شــراء قطــع الغيــار خــال عــام 2017م مبلــغ  1.44مليــون
ر يــال مقارنــة بمبلــغ  2.07مليــون ر يــال خــال العــام 2016م.
 - 5زيادة استهالك المواد الغير متحركة في العملية اإلنتاجية بما يخفض تكلفة اإلنتاج ويسهل الجرد الدوري.
 - 6االستعانة بكوادر هندسية وفنية مؤهلة في بعض األقسام حسب الحاجة..
خطة تطوير إدارة التشغيل والعمليات المقترحة للعام 2018م
 - 1االستمرار في رفع كفاءة اإلنتاج وخفض تكاليف العملية اإلنتاجية
ويتم ذلك بالعمل على محورين رئيسيين تتمثل فيما يلي:
• العمــل ع ـلـى تقليــل األيــدي العاملــة وذلــك مــن خــال إجــراء تقييــم بصفــة دور يــة لكافــة أفــراد فر يــق العمــل وخلــق بيئــة تنافســية
تســاعد فيبكــو ـفـي اإلبقــاء ع ـلـى العمالــة الماهــرة واإلســتغناء عــن محــدودي الكفــاءة،
• البحــث عــن ماكينــات أو القيــام بإجــراء تعديــات ع ـلـى المكائــن الحاليــة بهــدف اختــزال مراحــل االنتــاج اليدويــة المرهقــة والمســتنزفة
للوقــت ،وفقـا ً لحجــم العمــل ومعطيــات الســوق.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

 - 2استحداث منتجات جديدة:
تســتهدف إدارة اإلنتــاج إجــراء بعــض التعديــات ع ـلـى آليــة عمــل بعــض المكائــن بهــدف اســتحداث منتجــات جديــدة ال تعتمــد ع ـلـى
العمالــة بشــكل كبيــر.
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- 3دراسة أتمتة العمل.
 - 2إدارة المبيعات والتسويق
تقــوم فيبكــو بمزاولــة عمليــات تســويق وتوز يــع منتجاتهــا مــن خــال فر يــق عمــل مؤهــل ذو خبــرة وكفــاءة عاليــة يضــم جنســيات متعــددة
لتخــدم جميــع أطيــاف عمالئنــا ،إذ تضــم قاعــدة عمالئنــا شــركات محليــة وإقليميــة ودوليــة مــن خمــس قــارات مختلفــة ،معتمديــن ـفـي
ذلــك ع ـلـى جــودة منتجاتنــا وكفــاءة فر يــق التســويق لدينــا.

ويرتكــز النشــاط األســاس إلدارة المبيعــات والتســويق ع ـلـى بيــع وتوز يــع منتجــات فيبكــو الرئيســية مــن األكيــاس العمالقــة واألكيــاس
الصغيــرة ،وخــال العــام 2017م قامــت بتكثــف اتصاالتهــا ومحاوالتهــا مــن أجــل اإلبقــاء ع ـلـى حصتهــا الســوقية ـفـي األســواق المحليــة
والدوليــة بصــورة مرضيــة ،وتــم التركيــز بشــكل أ كبــر ع ـلـى مبيعــات االكيــاس العمالقــة وأشــرطة التحز يــم ،مــع بــذل كافــة الجهــود الممكنــة
لبيــع وتســويق مز يــد مــن االكيــاس الصغيــرة والنســيج وغيرهــا مــن المنتجــات التــي ال تحتــاج إ ـلـى عمالــة يدويــة بشــكل كبيــر ويعتمــد
ـفـي تصنيعهــا ع ـلـى المكننــة.
ونظــرا ً لشــدة المنافســة ـفـي الســوق المحليــة ع ـلـى مثــل هــذه المنتجــات فــإن فيبكــو تتطلــع إ ـلـى الحصــول ع ـلـى اســتهداف كبــار العمــاء
للحصــول ع ـلـى حصــة ســوقية أ كبــر باإلضافــة إ ـلـى أنهــا تطمــح إ ـلـى تســويق هــذه المنتجــات ـفـي االســواق الخارجيــة مــن خــال مشــاركتها
ـفـي المحافــل الدوليــة ،حيــث تعــد المشــاركة ـفـي المعــارض المحليــة والدوليــة أحــد أهــم الركائــز التــي يعتمــد عليهــا فر يــق المبيعــات
والتســويق لتوســيع قاعــدة العمــاء وجــذب عمــاء جــدد مــن مختلــف دول العالــم مــن خــال الحضــور المميــز والفعــال ـفـي معظــم
األحــداث والفعاليــات العالميــة التــي تقــام ـفـي مجــال أعمالنــا والتــي يتــم اختيارهــا بعنايــة وفــق التنــوع الجغرا ـفـي.
وخالل العام 2017م تم االشتراك في عدة معارض في ثالث قارات مختلفة ،نوجزها فيما يلي:
 - 1معرض التعبئة والتغليف ( )WESTPACKالمنعقد خالل شهر فبراير من العام 2017م في مدينة لوس أنجلوس األمريكية.
 - 2معرض نسيج البولي بروبلين ( )Techtextilالمنعقد في مدينة فرانكفورت األلمانية في شهر مايو 2017م.
ب
 - 3معــرض الطباعــة والتغليــف والبالســتيك والبتروكيماويــات ( )PPPPالمنعقــد ـفـي العاصمــة الكينيــة نيرو ــي خــال شــهر يونيــو
2017م.
هــذا ولتوســيع المشــاركة المحليــة وتعز يــز الحضــور فقــد شــاركت فيبكــو ـفـي معــرض الطباعــة والتغليــف والبتروكيماويــات والبالســتيك
( )PPPPالمقــام بمدينــة الر يــاض خــال شــهر ينايــر مــن العــام 2018م.

وفضــا ً عــن ذلــك تســتهدف فيبكــو االســتفادة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي وتفعيــل التجــارة اإللكترونيــة بشــكل أ كبــر مــن خالل دعم
موقعهــا اإللكترو ـنـي بمز يــد مــن المعلومــات وإمكانيــة االستفســار والطلــب عبــر اإلنترنــت مــع توســيع حمالتهــا التســويقية اإللكترونيــة
مــن خــال الشــركات المتخصصــة ـفـي التجــارة اإللكترونيــة.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

وفيمــا يتعلــق بقاعــدة العمــاء ،فقــد اســتطاعت فيبكــو خــال عــام 2017م توســيع قاعــدة عمالئهــا والدخــول ـفـي عالقــات تعاقديــة مــع
شــركات ـفـي شــمال أفريقيــا رغــم صعوبــة المنافســة ـفـي تلــك الــدول.
وخــال العــام 2018م ســوف تســتمر فيبكــو ـفـي جــذب عمــاء جــدد والتركيــز ع ـلـى إعــادة عمليــة التســعير للحصــول ع ـلـى أســعار أفضــل
بمــا يضمــن ز يــادة ربحيــة فيبكــو ،و ـفـي ســبيل ذلــك ســيتم التركيــز بقــوة ع ـلـى أســواق أفريقيــا وأور بــا وشــمال أمر يــكا.
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 - 3إدارة الموارد البشرية

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

تعتقــد فيبكــو اعتقــادا ً راســخا ً بــأن رأس المــال البشــري ( )Human Capitalأحــد أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة ع ـلـى نحــو يحقــق
أهــداف فيبكــو بز يــادة قمتهــا الســوقية ورفــع حصتهــا ـفـي مجــال األعمــال محلي ـا ً وإقليمي ـا ً ودولي ـا ً وبمــا يضمــن لهــا الر يــادة ،لــذا فقــد
ســعت فيبكــو إ ـلـى االســتثمار ـفـي مواردهــا البشــرية باإلبقــاء ع ـلـى الكفــاءات المتميــزة وخلــق بيئــة عمــل احترافيــة وجاذبــة تتســم بــاألداء
المتميــز وبالمشــاركة الفعالــة ـفـي صنــع القــرار ،باإلضافــة إ ـلـى وضــع برامــج ودورات تدريبيــة ع ـلـى كافــة األصعــدة الفنيــة واإلدار يــة لالرتقــاء
بموظفــي فيبكــو وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإلرســاء قيــم فيبكــو والمعاييــر اإلنتاجبــة ،فضــا ً عــن ذلــك فــإن فيبكــو تخطــط
دائمـا ً لجــذب وتوظيــف الكــوادر والكفــاءات الفنيــة واإلدار يــة المؤهلــة ،مــع الوضــع ـفـي االعتبــار أن تكــون األولويــة لدعــم خطــط الســعودة
باالعتمــاد ع ـلـى كــوادر ســعودية مؤهلــة بمــا يتماشــى مــع خطــط فيبكــو التوســعية إيمان ـا ً مــن فيبكــو بدعــم أبنــاء الوطــن ولالضطــاع
بمســؤوليتها االجتماعيــة.
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ولتحقيــق تلــك األهــداف فقــد أبرمــت فيبكــو خــال العــام 2017م عــدة اتفاقيــات مــع صنــدوق دعــم المــوارد البشــرية (هــدف) ،وكذلــك
مــع معاهــد وجهــات تدريبيــة بهــدف االســتقطاب والتدر يــب المنتهــي بالتوظيــف وغيرهــا مــن البرامــج.
والجــدول التا ـلـي يوضــح الــدورات التدريبيــة التــي اســتفاد منهــا عــدد كبيــر مــن موظفــي الشــركة لرفــع كفاءاتهــم وتنميــة مهاراتهــم بمــا
يطورهــم ذاتيـا ً فضــا ً عــن تحقيــق أهــداف فيبكــو.
الدورات الخارجية
اسم الدورة

عدد المستفيدين

دبلوم إدارة الموارد البشرية

4

نظام العمل السعودي الجديد
أخصائي موارد بشرية

4
3

الدورات الخارجية
اسم الدورة

عدد المستفيدين

التأمينات اإلجتماعية

3

االتجاهات الحديثة في الموارد البشرية

1

إدارة التوظيف واإلختيار

1

تقييم األداء الوظيفي والتدريب

1

PMP PROFESSIONAL

1

GOOGLE MASTER CLASS

1

ADVANCED PURCHAING SKILLS

1

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

1

برنامج ضريبة القيمة المضافة

7

برنامج إدارة عالقات المستثمرين

1

مجموع المستفيدين
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وتو ـلـي فيبكــو اهتمامـا ً خاصــة بالــكادر النســائي لديهــا ،إذ يتــم االعتمــاد ع ـلـى العمالــة النســائية ـفـي كافــة أقســام اإلنتــاج والخياطــة باإلضافــة
إ ـلـى بعــض األعمــال اإلدار يــة ـفـي قســم المــوارد البشــرية ،حيــث يبلــغ عــدد الموظفــات  77موظفــة ســعودية يقومــون بمهــام إدار يــة أو
فنيــة تشــكل مــا نســبته  44%مــن إجما ـلـي موظفــى فيبكــو الســعوديين.
وقــد بلــغ إجما ـلـي عــدد العامليــن بفيبكــو بنهايــة العــام  2017عــدد  827موظــف مقارنــة ب ـ  946موظــف خــال العــام 2016م يشــكلون
مزيجـا ً مــن  13جنســية مختلفــة ،يعملــون جميعـا ً ـفـي تناغــم لتحقيــق أهــداف فيبكــو.
وقــد بلغــت نســبة الســعودة ـفـي فيبكــو بنهايــة العــام 2017م مــا نســبته  39%وضعــت فيبكــو ـفـي النطــاق البالتينــي بحســب نظــام
نطاقــات الصــادر عــن وزارة العمــل.

وخــال العــام 2018م يهــدف قســم المــوارد البشــرية إ ـلـى االســتمرار ـفـي تطويــر جــودة العمليــات واتبــاع سياســات للتوظيــف والتدر يــب
حتــى يســتفيد منهــا عــدد أ كبــر وبمــا يتماشــى مــع احتياجــات فيبكــو ،مــع وضــع خطــط التوظيــف واالجــازات الســنوية بمــا يضمــن
توفيــر االحتياجــات الــازم وعــدم تاثــر أعمــال فيبكــو مــع انتهــاج سياســات تطوير يــة جديــدة تهــدف إ ـلـى رفــع درجــة الوعــي واإللمــام
بالمهــام الوظيفيــة لــكل موظــف ،وكذلــك االســتمرار ـفـي البرامــج التحفيز يــة وبرامــج تنميــة األداء وز يــادة درجــة الــوالء واســتحداث برامــج
اجتماعيــة وترفيهيــة ومراعــاة األحــوال المعنويــة لكافــة موظفــي فيبكــو.
كذلــك ينــوي قســم المــوارد البشــرية تنفيــذ خطــة إحــال تشــمل اســتبعاد الموظفيــن ذوي األداء المنخفــض واســتبدالهم بموظفيــن
آخر يــن أ كثــر كفــاءة ومتحمســين للعمــل بشــكل أ كبــر ممــا يحقــق االســتفادة القصــوى منهــم.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

كذلــك تجــدر اإلشــارة إ ـلـى أنــه خــال العــام 2017م تــم التركيــز ع ـلـى تطويــر البيئــة الداخليــة وذلــك بعــد تحديــث سياســات الشــركة
إجراءاتهــا ووضــع توصيفــات وظيفيــة دقيقــة تســهل آليــة العمــل كذلــك تــم رفــع مســتوى التواصــل بيــن الموظفيــن وتفعيــل الخدمــات
اإللكترونية للموظفين ،كما تم وضع آليات محدثة الســتبيان رضى الموظفين وتبني آلية دقيقة إلجراء تقييم األداء لكافة الموظفين
لالســتفادة مــن خطــط الشــركة التحفيز يــة.
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2

ملخص األداء التشغيلي

 - 4إدارة المشتريات
تختلــف طبيعــة عمــل إدارات المشــتريات مــن قطــاع آلخــر ،إال أنهــا ـفـي فيبكــو تعــد جــزءا ً ال يتجــزأ مــن تكامــل العمليــة اإلنتاجيــة ،إذ أنهــا
اإلدارة المســؤولة عــن تخطيــط وتنفيــذ شــراء المــواد األوليــة مــن حيــث أنواعهــا وكمياتهــا وزمــن شــرائها وفق ـا ً لحاجتنــا اإلنتاجيــة ،كمــا
ينصــب عليهــا مســؤولية اختيــار المــورد والتفــاوض معــه حــول الســعر ،والتأ كــد مــن الجــودة ،وضمــان التســليم ،كمــا يمكــن أن يتضمــن
أيض ـا ً مســؤولية مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن النقــل واالســتالم والتفتيــش والرقابــة ع ـلـى المخــزون الســلعي والتخليــص الجمركــي،
كذلــك تقــوم بشــراء المكائــن وخطــوط اإلنتــاج الجديــدة بنــاءا ع ـلـى خطــط فيبكــو التوســعية لتنويــع المنتجــات وز يــادة الحصــة الســوقية،
وتؤمــن قطــع الغيــار الالزمــة بأســرع وقــت لضمــان اســتمرارية عمــل المكائــن ،مــع الوضــع ـفـي االعتبــار تنويــع المورديــن لتجنــب عــدم
قــدرة أي مــورد ع ـلـى الوفــاء بالتزاماتــه ومراعــاة فــروق األســعار التــي قــد تنشــأ مــن فتــرة ألخــرى.
وع ـلـى جانــب آخــر تــؤدي إدارة المشــتريات دورهــا المنــوط بهــا ـفـي دعــم األعمــال اإلدار يــة بالشــركة ،فتقــوم بإبــرام االتفاقيــات مــع أفضــل
المورديــن للتأ كــد مــن تور يــد كافــة احتياجــات الشــركة مــع الحصــول ع ـلـى تســهيالت ـفـي الســداد ،كذلــك تتعامــل بشــكل مباشــر مــع
ُ
الجهــات ذات العالقــة بأعمــال فيبكــو مثــل وزارة التجــارة ومصلحــة الجمــارك.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

وخــال العــام 2017م نجحــت إدارة المشــتريات ـفـي تنويــع قاعــدة مـ َوردي المــواد األوليــة مــا بيــن منتجيــن محلييــن وخارجييــن وكذلــك
لمــوردي المكائــن وقطــع الغيــار بمــا يقلــل مــن مخاطــر االلتــزام بشــراء المــواد األوليــة دون الحاجــة لهــا عنــد انخفــاض اإلنتــاج ،وكذلــك
الحصــول ع ـلـى شــروط تور يــد أفضــل مــن ناحيــة تأجيــل فتــرة الســداد للحــد األقصــى الممكــن مــع جميــع المورديــن ،كمــا تــم وضــع نظــام
لمراقبــة أســعار مــوردي المــواد األوليــة بشــكل شــهري ودراســة التذبــذب الناتــج عــن العــرض والطلــب ،كذلــك تــم االنتقــال للتعامــل
اإللكترو ـنـي بمــا يخــص اإلعفــاءات الجمركيــة وتفاويــض المخلصيــن الجمركييــن وغيرهــا مــن المعامــات توفيــرا ً للجهــد والوقــت.
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التزمــت إدارة المشــتريات بخطــة تور يــد المــواد الخــام المقــررة لعــام 2017م وفقــا الحتياجــات خطــوط اإلنتــاج وتــم توقيــع اتفاقيــات
شــرا كة مــع كبــار المورديــن مــع التزامهــم بدفــع بمكافــأة ســنوية (عائــد) ع ـلـى حجــم المشــتريات الســنوية ،كمــا تــم وضــع خطــة ســنوية
لكميــة المــواد االوليــة المطلوبــة بعــد التنســيق مــع إدارة االنتــاج والمبيعــات لســنة 2018م بنســبة نمــو قدرهــا  40%عــن عــام 2017م
حســب خطــط اإلنتــاج والمبيعــات.
ومــن جهــة أخــرى فقــد تــم التعاقــد مــع شــركات متخصصــة بالشــحن والنقــل وبأســعار تنافســية وجــودة أفضــل مقارنــة بالشــركات
الســابقة ،كمــا تــم تقليــص طلبــات الشــراء لقطــع الغيــار وغيرهــا بنســبة  11%مقارنــة بالعــام الســابق.
وع ـلـى الصعيــد اإلداري فقــد تــم صياغــة سياســات واجــراءات محدثــة لقســم المشــتريات خــال العــام 2017م ،يعــد الهــدف الرئيســي
منهــا هــو تحديــد السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بنشــاط المشــتريات ويحــدد الخطــوات المتبعــة ـفـي كل إجــراء مــن البدا يــة وحتــى
اســتكمال الــدورة الشــرائية ،كمــا يســتخدم أيض ـا ً كدليــل تدريبــي للموظفيــن الجــدد.
وفيمــا يتعلــق برؤيــة إدارة المشــتريات خــال العــام 2018م ،فإنهــا تنــوي تطويــر الــكادر البشــري لديهــا بمــا يتناســب مــع التحديــات
المســتقبلية ،واالســتمرار ـفـي سياســة المفاضلــة بيــن المورديــن بنــاءا ع ـلـى الســعر األفضــل وتســهيالت الســداد ،كمــا أنهــا تســتهدف ز يــادة
التواصــل داخليـا ً بيــن أقســام فيبكــو وخارجيـا ً مــع المورديــن لضمــان أن خططهــا الشــرائية تســير ـفـي مســارها الصحيــح ،كمــا تتطلــع إ ـلـى
االعتمــاد ع ـلـى وســائل التواصــل الحديثــة إلتمــام بعــض عملياتهــا الشــرائية.

كذلــك يســهم القســم ـفـي تطويــر نظــام النســخ االحتياطــي  Backupلحمايــة البيانــات وأرشــفتها ـفـي أجهــزة مســتقلة عــن الســيرفرات
لســهولة الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ،فضــا ً عــن تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي والتقنــي لشــبكة الهواتــف وأنظمــة االتصــال ـفـي فيبكــو بمــا
يضمــن مراقبــة الشــبكة ووضــع القيــود األمنيــة عليهــا.
وخــال العــام 2018م يطمــح القســم إ ـلـى االســتمرار ـفـي تطويــر أعمالــه ليتماشــى مــع تطــور ونمــو فيبكــو مــن خــال اســتمرار التطو يــر
ع ـلـى  ERP systemوالعمــل ع ـلـى إنشــاء مركــز احتياطــي  Disaster Recoveringيعمــل كبديــل للخــوادم (الســيرفرات) الحاليــة لتال ـفـي
أي مشــاكل تقنيــة قــد تحــدث مســتقبالً ،باإلضافــة إ ـلـى تفعيــل لوحــات عــرض التقار يــر ( )Dashboardلكافــة أقســام فيبكــو األخــرى.
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 - 5إدارة تقنية المعلومات
ف
تعــد إدارة تقنيــة المعلومــات أحــد أهــم األقســام ــي فيبكــو إذ تمثــل القــوة الداعمــة لتطــور العمــل باســتخدام مســتجدات التكنولوجيــا
كمــا تقــدم اقتراحــات وحلــول عــدة لجمــع وتحليــل البيانــات لتســهيل عمليــة اتخــاذ القــرار باإلضافــة إ ـلـى أمــن المعلومــات
وخــال العــام 2017م اســتمرت إدارة تكنولوجيــا المعلومــات وتحليــل النظــم ـفـي تغطيــة احتياجــات فيبكــو المتزا يــدة وتقديــم الحلــول
التقنيــة الهادفــة إ ـلـى االحترافيــة وز يــادة الكفــاءة وتقليــل التكاليــف وفــق أفضــل المعاييــر المعتمــدة عالمي ـا ً ( )ITILبمــا يتناســب مــع
نمــو فيبكــو المطــرد ،كمــا تــم أيض ـا ً تطويــر الســيرفرات مــن  physical serversإ ـلـى Virtual servers with clustering Technology
باإلضافــة إ ـلـى إعــادة تدشــين موقــع فيبكــو اإللكترو ـنـي بعــد تطويــره وتصميــم وبرمجــة وتدشــين موقــع الشــركة التابعــة الجديــدة (شــركة
فبــك للصناعــة) ،وكذلــك إجــراء عــدد مــن التعديــات الالزمــة لتطويــر  ERP Systemوالتــي مــن شــأنها تمكيــن أقســام فيبكــو الرئيســية
مــن إصــدار تقاريرهــا بصفــة منتظمــة وبمــا يضمــن الدقــة واالحترافيــة مــع ر بــط تلــك األنظمــة بلوحــة عــرض التقار يــر ( )Dashboardلــكل
مــن إدارة المبيعــات واإلنتــاج واإلدارة الماليــة واإلدارة العليــا.
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أوال ً :مبيعات الشركة
بلغــت مبيعــات فيبكــو الصافيــة  153.6مليــون ر يــال ـفـي الســنة الماليــة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر 2017م مقارنــة بمبلــغ  165.1مليــون
ر يــال لعــام 2016م ،وذلــك بنســبة انخفــاض بلغــت % 7
ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات مقابل تكلفة المبيعات خالل الخمس أعوام الماضية:
ألف ريال سعودي
2013

2014

2015

2016

2017

صافي المبيعات

214.338

204.551

191.236

165.076

153.596

تكلفة المبيعات

169.821

160.774

156.070

134.533

126.491

إجمالي الدخل

44.517

43.777

35.166

29.830

27.105

صافي الربح

25.474

24.270

13.153

11.178

5.156

صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
إجمالي الدخل
صافي الربح

250.000.000
200.000.000
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ثانياً :أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة
 .1األكياس العمالقة Jumbo Bags
بلغــت مبيعــات األكيــاس العمالقــة خــال عــام 2017م مبلــغ  51مليــون ر يــال مقارنــة بمبلــغ  52مليــون ر يــال لعــام 2016م
بانخفــاض طفيــف قــدره  ،% 2وذلــك بســبب تقــارب مســتوى الطلبــات خــال العــام 2017م مقارنــة بالعــام الماضــي ،وتمثــل
االكيــاس العمالقــة تقريب ـا ً  % 33.20مــن إجما ـلـى المبيعــات.
 .2األكياس الصغيرة Small Bags
بلغــت مبيعــات فيبكــو مــن األكيــاس الصغيــرة مبلــغ  67مليــون ر يــال لعــام 2017م مقارنــة بمبلــغ  70.25مليــون ر يــال لعــام
2016م بانخفــاض قــدره  ،% 4.6وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب ع ـلـى أحــد منتجــات األكيــاس الصغيــرة خــال الفتــرة ،وتمثــل
االكيــاس الصغيــرة تقريبــا  % 43.62مــن إجما ـلـى المبيعــات.

 .4المنتجات المصنعة من أ كياس البولي اثيلين المشكلة (Form Fill Seal (FSS
بلغــت مبيعــات أ كيــاس البو ـلـي اثيليــن المشــكلة عــام 2017م مبلــغ  16مليــون ر يــال مقارنــة بمبلــغ  9.97مليــون ر يــال لعــام
 2016بارتفــاع وقــدره  ،% 60وتمثــل المنتجــات المصنعــة مــن أ كيــاس البو ـلـى إيثليــن المشــكلة تقريب ـا ً  % 10.42مــن إجما ـلـى
المبيعــات.
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 .3المنتجات الـمبرومة Twisted Products
بلغــت مبيعــات المنتجــات المبرومــة (حشــوات الكابــات – خـيـ ــوط التعليــق والتربيــط الزراعيــة) لعــام 2017م مبلــغ 19.07
مليــون ر يــال مقارنــة بمبلــغ  32.09مليــون ر يــال لعــام  2016م بانخفــاض قــدره  % 40.6وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب خــال
الفتــرة ،وتمثــل المنتجــات المبرومــة تقريبــا  % 12.4مــن إجما ـلـى المبيعــات.
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ثالثاً :األرباح التشغيلية
بلغــت األر بــاح التشــغيلية لعــام 2017م مبلــغ  5.79مليــون ر يــال مقارنــة بمبلــغ  12.42مليــون ر يــال للعــام الســابق 2016م بانخفــاض
قــدره  ،% 53.38ويعــود ســبب االنخفــاض ـفـي األر بــاح التشــغيلية إ ـلـى نقــص الطلــب ع ـلـى المنتجــات خــال الفتــرة ممــا أدى ا ـلـى انخفــاض
المبيعــات ،حيــث بلغــت نســبة االنخفــاض ـفـى المبيعــات  % 7عــن العــام الســابق.
رابعاً :األرباح الصافية
بلغــت األر بــاح الصافيــة لعــام 2017م مبلــغ  5.16مليــون ر يــال مقارنــة بمبلــغ  11.18مليــون ر يــال لعــام 2016م بانخفــاض قــدره
 ،% 53.85ويعــود ســبب ذلــك إ ـلـى انخفــاض ـفـي حجــم المبيعــات بســبب انخفــاض طلبــات كبــار العمــاء باإلضافــة إ ـلـى ارتفــاع المصاريف
العموميــة واإلدار يــة الناشــئة عــن تحميــل فيبكــو بمصار يــف الشــركة التابعــة الجديــدة (شــركة فبــك للصناعــة) ,التــي تــم انشــائها بغــرض
تنويــع اســتثمارات فيبكــو باســتحداث منتجــات جديــدة ـفـي مجــال الصناعــات التحميليــة والتــي مازالــت تحــت التأســيس ,وفقـا َ لمــا ســبق
اعالنــه ع ـلـى موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) فضــا ً عــن إعــادة تبويــب بعــض بنــود قائمــة الدخــل تماشــيا ً مــع المعاييــر الدوليــة
للتقارييــر الماليــة بالرغــم مــن انخفــاض مخصــص الــزكاة الشــرعية.

صافي الربح ( الف ريال)
صافي الربح

24.269.664

25.473.972

30.000.000
25.000.000
20.000.000
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خامساً :ربحية السهم بالريال السعودي
بلغــت ربحيــة الســهم لعــام  2017م ( 0.45ر يــال  /ســهم) مقارنــة بمبلــغ ( 0.96ر يــال  /ســهم) عــن عــام  2016م بانخفــاض قــدره
 % 53مــع الوضــع باالعتبــار انــه تــم تعديــل ربحيــة الســهم تماشــيا ً مــع المعاييــر الدوليــة للتقار يــر الماليــة.
ربحية السهم
ربحية السهم

2.11

2.22

2.50
2.00

0.96

1.50

1.14

1.00

0.45

2017

0.50
2016

2015

2014

2013

سادساً :تطور نمو األصول
األصول الثابتة

األصول المتداولة
تطور نمو األصول ( بالمليون ريال)
250.00

140.66

130.88

145.29

115.06

84.00

85.04

90.55

103.43

103.55

2017

2016

2015

2014

2013

150.00
100.00
50.00
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2013

2014

2015

2016

2017

األصول المتداولة

115.053

145.287

130.880

140.664

160.519

األصول الثابتة

103.547

103.431

90.548

85.040

84.005

إجمالي األصول

218.600

248.718

221.428

225.704

244.524

اإللتزامات المتداولة

25.262

40.403

26.690

22.200

47.082

اإللتزامات طويلة األجل

19.230

23.087

22.181

19.852

14.444

إجمالي اإللتزامات

44.492

63.490

48.871

42.052

61.526

حقوق المساهمين

174.108

185.228

172.557

183.652

183.574

حقوق الملكية غير المسيطرة

0.000

0.000

0.000

0.000

()0.576

إجمالي حقوق الملكية

174.108

185.228

172.557

183.652

182.998

إجمالي اإللتزامات وحقوق الملكية

218.600

248.718

221.428

225.704

244.524

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للتوافق مع عرض الفترة الحالية تماشيا ً مع المعايير الدولية للتقارير المالية
إجمالي الخصوم

مجموع األصول والخصوم
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إجمالي الموجودات
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244.52

61.53

2017

237.179

39.807

2016

232.190

46.709

2015

248.718

63.490

2014

218.600

44.492

2013

سابعاً :تطور االلتزامات وحقوق الملكية.

تطور االلتزامات وحقوق الملكية ( بالمليون ريال)

183.57

183.65

172.56

185.23

174.11

200.00
150.00

47.08
14.44

22.20
19.85

26.69
22.18

40.40
23.09

حقوق المساهمين

25.26
19.23

2017

2016

2015

2014

2013

االلتزامات طويلة األجل

100.00
50.00

االلتزامات المتداولة

إجمالي حقوق المساهمين

2017

2016

باآلف
الرياالت
2015

2014

2013
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ثامناً :تطور األرباح المبقاة

األرباح المبقاة ( مليون ريال)

52.17

2017

52.99

2016

43.08

2015

57.07

2014

48.38

2013

تاسعاً :نسب ومؤشرات السيولة
يقصــد بنســب الســيولة أنهــا تلــك النســب التــي يمكــن مــن خاللهــا قيــاس مــدى قــدرة فيبكــو ع ـلـى مواجهــة التزاماتهــا قصيــرة االجــل عنــد
اســتحقاقها باســتخدام أصولهــا الســائلة مثــل النقديــة وما ـفـي حكمهــا والشــبة ســائلة وهــي االصــول المتداولــة دون تحقيــق خســائر ،ومــن
أهــم هــذه النســب مــا ي ـلـي:
 .1نسبة التداول:
انخفضــت نســبة التــداول ـفـي العــام 2017م مقارنــة بالســنوات الســابقة فقــد بلغــت النســبة ـفـي العالــم 2017م مــا يقــارب ثــاث مــرات
ونصــف وهــذا يعنــي أن فيبكــو قــادرة ع ـلـى مواجهــة أخطــار ســداد اإللتزامــات المتداولــة المفاجئــة بمعــدل ثــاث مــرات ونصــف دون
الحاجــة لتســييل أي أصــول ثابتــة أو الحصــول ع ـلـى قــروض جديــدة.
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نسبة التداول
Current Ratio

6.34
4.9
3.41

2017

44

2016

2015

3.60

2014

4.55

2013

7
6
5
4
3
2
1
0

 .2نسبة السداد السريع:
تعــد واحــدة مــن أهــم نســب الســيولة ألنهــا تقيــس مــدى قــدرة فيبكــو ع ـلـى تســديد التزاماتهــا قصيــرة األجــل خــال أ يــام معــدودة مــع
تجنــب تســييل المخــزون وقطــع الغيــار لــآالت والمعــدات نظــرا ً لكونــه مــن أقــل عناصــر األصــول المتداولــة ســيولة وكذلــك لصعوبــة
تصريفــه خــال وقــت قصيــر وقــد انخفضــت النســبة خــال العــام 2017م مقارنــة بالعــام 2016م وذلــك بســبب القــروض قصيــرة األجــل
والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك الر يــاض لغــرض تمويــل مشــروعات الشــركة التوســعية (شــركة فبــك للصناعــة).
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انخفضــت نســبة النقديــة ـفـي العــام 2017م إ ـلـى  0.92مــرة بعــد أن كانــت  2.61خــال العــام 2016م وذلــك بســبب القــروض قصيــرة
األجــل والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك الر يــاض لغــرض تمويــل مشــروعات الشــركة التوســعية (شــركة فبــك للصناعــة).
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2.61

نسبة النقدية
Cash Ratio
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عاشراً :التحليل الجغرافي إليرادات فيبكو
تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من مبيعاتها داخل المملكة وخارجها.
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المبيعات داخل المملكة

2017

2016

المنطقة الوسطى

35,383,669

39,955,006

المنطقة الغربية

18,851,251

22,845,800

المنطقة الشرقية

52,600,056

43,753,433

اإلجمالي

106,834,976

106,554,239

المبيعات خارج المملكة

2017

2016

أسيا

8,153,334

13,596,025

دول الخليج

12,388,695

17,281,422

أفريقيا

25,229,614

26,207,879

أمريكا الشمالية

340,875

1,112,269

أوروبا

648,375

324,188

اإلجمالي

46,760,893

58,521,783

المجموع داخل المملكة وخارجها

153,595,869

165,076,022

التحليل الجغرافي إليرادات فيبكو لعام 2017
تصنيف صادارات فيبكو

تصنيف مبيعات فيبكو

التصدير % 31

أفريقيا
% 54

المنطقة الشرقية
% 34

المنطقة الغربية
% 12

أمريكا
الشمالية
1
%

المنطقة
الوسطى
% 23

دول الخليج
% 26

أسيا
% 17

أوروبا
%2

أوروبا
648,375

أمريكا الشمالية
340,875
دول الخليج
12,388,695

أفريقيا
25,229,614
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أسيا
8,153,334
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الحادي عشر :القروض
ف
القروض القائمة على فيبكو والشركات التابعة لها كما ي 2017/12/31م
										
مبلغ
أصل
القرض

#

الجهة
المانحة

نوع
القرض

1

صندوق
التنمية
الصناعية
السعودي

طويل
األجل

38,3

2

بنك
الرياض*

قصير
األجل

19,8

اإلجمالي

الغرض

الرصيد
أول
السنة

تمويل
التوسعات
في خطوط
اإلنتاج

13,2

تمويل
مشروع
الشركة
الجديد

58,1

مليون ريال

إضافات

-

السداد

3,1

الرصيد
أخر
السنة
10,1

-

19,8

-

19,8

13,2

19,8

3,1

29,9

طريقة السداد
أقساط نصف سنوية
غير متساوية بداية من
 15/04/1430وحتى
 15/10/1441هـ
المبلغ عبارة عن 4
قروض قصيرة األجل
كل قسط منها يسدد
عند استحقاقه في
فترات مختلفة خالل
العام

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

* القــروض المســتلمة مــن بنــك الر يــاض تعــد جــزءا ً مــن اتفاقيــة التســهيالت االئتمانيــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية المعلــن
		
عنها بتاريخ  07مايو 2017م.
مليون ريال
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الجزء المتداول من القرض

25,1

الجزء غير المتداول من القرض

4,8

اإلجمالي

29,9

كمــا تجــدر اإلشــارة إ ـلـى أن الشــركة التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة) ليــس عليهــا أي قــروض كمــا ـفـي 2017/12/31م ويتــم تمويــل
عملياتهــا مــن قبــل فيبكــو.

الثاني عشر :المدفوعات النظامية.
										

ريال سعودي

البند

2016

2017

المستحق بنهاية
2017م ولم
يسدد

الوصف

األسباب

الزكاة *

3,619,957

4,156,924

3,902,503

سداد الزكاة الشرعية

يتم سداد الملبغ
المستحق بمجرد
االنتهاء من الربط
الزكوي مع هيئة الزكاة
والدخل

تم تطبيقها اعتبارا ً من  1يناير 2018م

الضريبة

الجوازات ومكتب العمل

2,234,250

2,158,816

-

التكاليف النظامية
المعتمدة للعاملين
غير السعوديين

رسوم حكومية

صندوق التنمية الصناعية

5,914,750

3,310,800

-

سداد أقساط القروض
ورسوم متابعتها

يتم سداد القرض
ف
وفق ما أشير إليه ي
جدول القروض حسب
االتفاقية

السوق المالية السعودية

220,000

243,730

-

رسوم خدمات التداول
وطلب التقارير

مبلغ  23,730رسوم
إدراج في السوق
الرئيسثية عن الفترة
من  01/04/2017إلى
31/12/2017م

الجمارك

449,374

331,443

-

الرسوم الجمركية على
الواردات

رسوم حكومية

*حصلــت فيبكــو ع ـلـى شــهادة الــزكاة للســنة المنتهيــة ـفـي  31ديســمبر  2016م ،وخــال ســنة 2016م قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة
بإصــدار الر بــط الزكــوي لألعــوام مــن  2008م وحتــى عــام 2012م ،ونتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة مســتحقة الســداد ع ـلـى فيبكــو بمبلــغ
 163,067ر يــال ســعودي وقــد قامــت فيبكــو بســداد المبلــغ المســتحق خــال شــهر ينايــر 2017م.
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التأمينات اإلجتماعية

3,017,288

2,528,125

204,566

اشتراك العاملين
والمعاشات بموجب
قانون التأمينات

رسوم حكومية
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ضريبة القيمة المضافة
ً
ً
ف
قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بتســجيل فيبكــو ــي ضريبــة القيمــة المضافــة تلقائي ـا نظــرا لكونهــا أحــد كبــرى الشــركات لــدى
الهيئــة وقــد قامــت فيبكــو خــال عــام 2017م بتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة تطبيقـا ً تجريبيـا ً للتأ كــد مــن مالئمــة النظــام المســتخدم
مــع قانــون ضريبــة القيمــة المضافــة لتفــادي أي مشــاكل قــد تظهــر قبــل التطبيــق الفع ـلـي للضريبــة ،كمــا قامــت فيبكــو بإرســال بعــض
الموظفيــن لحضــور دورات تدريبيــة ونــدوات تعريفيــة عــن ضريبــة القيمــة المضافــة.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

الثالث عشر :الغرامات
خــال العــام 2017م ال توجــد ع ـلـى 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.
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الرابع عشر :مسؤولية فيبكو االجتماعية ()CSR
ً
ف
انطالقـا ً مــن حرصهــا الشــديد ع ـلـى تحقيــق األهــداف األخالقيــة ،وإدرا كا بــأن االســتثمار ــي المجتمــع المح ـلـي ســيعود بالنفــع ع ـلـى الجميــع
تؤمــن فيبكــو كشــركة وطنيــة مســؤولة منــذ نشــأتها بــأن نمــو الشــركة وتطورهــا ال يعتمــد ع ـلـى مركزهــا الما ـلـي فحســب بــل بقدرتهــا أيضـا ً
ع ـلـى المســاهمة المجتمعيــة ،و ـفـي ســبيل ذلــك تحــرص فيبكــو ع ـلـى القيــام بالــدور المنــوط بهــا تجــاه المجتمــع ،مــن خــال قيامهــا بمــا ي ـلـي:
• تولي اهتماما ً كبيرا ً بالعنصر النسائي السعودي إذ يتم االعتماد عليهم في بعض مهام العملية اإلدارية واإلنتاجية.
• تعقد االتفاقيات ودعم المبادرات مع الجهات الصناعية والتدريبية لتطوير الكوادر البشرية.
• تتعــاون بصفــة دائمــة مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة بإعــادة تأهيــل المواطنيــن وانخراطهــم ـفـي المجتمــع مثــل اللجنــة الوطنيــة
لرعايــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم وغيرهــا مــن الجهــات.

• تقوم بإسناد بعض األعمال إلى جمعيات خيرية بدال ً من التعاقد مع شركات تجارية لتحقيق النفع المتبادل.
• تضطلــع بدورهــا نحــو البيئــة فتقــوم ـفـي ســبيل ذلــك باالعتمــاد ع ـلـى مــواد أوليــة ليســت لهــا أضــرار بيئيــة ،كمــا تقــوم ببعــض أعمــال
إعــادة التدويــر وخفــض اســتهالك المــوارد الطبيعيــة حفاظـا ً ع ـلـى البيئــة ،باإلضافــة إ ـلـى تبنــي معاييــر عاليــة مــن األمــن والســامة والصحــة
المهنيــة.
• توفر بيئة عمل تنافسية وجاذبة وتحفز مبادرات التطوير واإلبداع وترسخ مفاهيم الجودة.
• تتواصــل بشــكل دائــم مــع عمالئهــا وشــركائها االســتراتيجيين داخليـا ً وخارجيـا ً لضمــان اســتدامة الثقــة والتفاعــل والشــرا كة وتســتمع
بعنايــة الرائهــم ومقترحاتهــم لتطويــر المنتجــات وتعز يــز الصــورة الذهنيــة.
الخامس عشر :االنحراف عن تطبيق أي من المعايير المحاسبية المعمول بها
تلتــزم فيبكــو بتطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،وال يوجــد اي انحــراف ـفـي تطبيــق تلــك
المعاييــر ،كمــا ال يوجــد أي مالحظــات جوهر يــة أو تحفظــات مــن قبــل مراجعــي الحســابات ع ـلـى القوائــم الماليــة الر بــع ســنوية والســنوية
لفيبكــو خــال العــام الما ـلـي 2017م ،ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق الماليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا ـفـي حــال إبــداء
المراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم الماليــة الســنوية.

الســادس عشــر :خطــة التحــول للعمــل وفــق معاييــر
التقاريــر الماليــة الدوليــة ()IFRS
تماشــيا ً مــع التعميــم رقــم  4/2975الصــادر مــن هيئة
الســوق الماليــة بتار يــخ 2014/03/25م المتضمــن
إلــزام الشــركات المســاهمة بتطبيــق معاييــر التقار يــر
الماليــة الدوليــة ع ـلـى قوائمهــا الماليــة التــي يتــم
إصدارهــا اعتبــارا ً مــن 2017/01/01م وفقـا ً لمعاييــر
التقار يــر الماليــة الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة
الســعودية للمحاســبيين القانونييــن ،فقــد وضعــت
فيبكــو خطـ ــة التحـ ــول إلـ ــى معاييـ ــر التقار يــر الماليــة
الدوليـ ــة مــن خــال المكتــب االستشــاري المعيــن لهــذا
الغــرض وبدعــم فر يــق العمــل مــن األفــراد المؤهليــن
المســؤولين عــن إصــدار التقار يــر الماليــة ـفـي فيبكــو،
وبإشــراف لجنــة المراجعــة تــم اعتمــاد خطــة التحــول.

وتجــدر اإلشــارة إ ـلـى أنــه تــم تحديــث السياســات الماليــة لفيبكــو لتتماشــى مــع معاييــر التقار يــر الماليــة الدوليــة ( )IFRSوتــم
اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة مــع التوصيــة بتطبيقهــا اعتبــارا ً مــن مطلــع العــام 2017م.
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وتــم إصــدار القوائــم الماليــة وفقـا ً لمعاييــر التقار يــر الماليــة الدوليــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن خــال
الفتــرة النظاميــة وتــم العمــل بهــا اعتبــارا ً مــن الر بــع األول مــن العــام الما ـلـي 2017م.
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رأس المال وإبالغات الملكية

أوال ً :رأس المال
ف
							
الجدول التالي يبين معلومات رأس مال فيبكو وعدد أسهمها كما ي 2017/12/31م:
			
رأس المال

البيان
رأس المال المصرح به (ريال)

القيمة
115,000,000
115,000,000
11,500,000
11,500,000
10
10

راس المال المدفوع (ريال)
عدد األسهم المصدرة*
عدد األسهم الحرة**
القيمة االسمية للسهم (ريال)
القيمة المدفوعة للسهم (ريال)
* جميع أسهم فيبكو المصدرة أسهم عادية ،وليس لديها أي أسهم ممتازة.
** يتباين عدد األسهم الحرة من فترة ألخرى وفقا ً لحركة تداول سهم فيبكو.

ثانياً :قيود االستثمار
ال يوجــد قيــود ع ـلـى أســهم الشــركة المدرجــة حســب مــا ورد ـفـي القواعــد المعدلــة المنظمــة الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة
المؤهلــة ـفـي األســهم المدرجــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجب القرار رقــم ( )2016-104-3وتاريخ 1437/11/5هـ
الموافــق  ،2016/8/8ـفـي المــادة السادســة عشــرة الفقرتيــن الفرعيتيــن (أ )3/و (أ.)4/
ثالثاً :قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية
ال يوجد لدى فيبكو أي من المساهمين الرئيسيين الذين يملكون  5%فما أ كثر وفقا ً لسجل المساهمين بتاريخ 2017/12/31م.
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رابعاً :نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 - 1أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر:
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1

االسـ ـ ــم

1
2
3

فيصل محمد هالل الحربي
عبدالرحمن محمد الدوسري
محمد صالح علي العذل
عبدهللا محمد هالل الحربي

4

 5عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا العياضي
6
7

سلمان محمد عبداللطيف النعيم
أحمد عبداللطيف أحمد البراك

عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة فيها
أدوات الدين والصكوك
التمويلية
بداية  2017نهاية  2017التغير خالل السنة نسبة التغير %
ال يوجد
40990
409,930
410,930
1,000
ال يوجد
صفر
صفر
1,000
1,000
ال يوجد
صفر
صفر
1,000
1,000
1,000

1,000

صفر

صفر

ال يوجد

1,000

1,000

صفر

صفر

ال يوجد

1,000
1,000

صفر
12,400

()1000
11,400

()100
1140

ال يوجد
ال يوجد

 - 2كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر
عدد أسهم فيبكو المملوكة والتي لهم مصلحة فيها
1

االسـ ـ ــم

1

أحمد عبداللطيف أحمد البراك

1,000

2

شوكت حسن حسين

ال يوجد

أدوات الدين
والصكوك
التمويلية

بداية 2017

نهاية 2017

التغير خالل
السنة

نسبة التغير %

12,400

11,400

1140

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

ال ينطبق

ال يوجد

خامساً :هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2017م:
 - 1المستثمرون وفقا ً للجنسية.
										
العدد

عدد األسهم

نسبة الملكية ()%

سعوديون

5,896

11,476,706

99.8

جنسيات أخرى

44

23,294

0.2

اإلجمالي

5,940

11,500,000

100

 - 2نوع المستثمرين.

شركات ومؤسسات

3

71,759

0.6

أفــراد

5,935

11,461,894

99.4

صناديق استثمار

2

910

-
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عدد المستثمرين

عدد األسهم

نسبة الملكية ()%
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سياسة توزيع األرباح

تعتمــد عمليــة توز يــع األر بــاح ـفـي فيبكــو ع ـلـى األر بــاح الصافيــة المحققــة والتدفقــات النقديــة والتوقعــات المســتقبلية لالســتثمارات
الرئيســية مــع األخــذ ـفـي االعتبــار أهميــة المحافظــة ع ـلـى وضــع ما ـلـي قــوي لمقابلــة أي تغيــرات ـفـي الوضــع العــام أو أي تغيــرات جوهر يــة
قــد تؤثــر ع ـلـى حالــة الســوق والمنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام ،وبالرغــم مــن حــرص فيبكــو ع ـلـى صــرف أر بــاح ســنوية لمســاهميها لتعظيــم
العائــد ع ـلـى االســتثمار ،إال أنــه ليــس هنــاك ضمانــات لذلــك وال ضمانــات لقيمــة التوزيعــات المســتقبلية ،كمــا قــد تتغيــر سياســة توز يــع
األر بــاح مــن وقــت ألخــر حســب األداء الما ـلـي للشــركة ورؤيــة مجلــس اإلدارة اســتنادا ً إ ـلـى تحليــل الفــرص االســتثمارية واالحتياجــات
النقديــة والرأســمالية وتوقعــات التوســعات ـفـي األنشــطة الرئيســية ،وتتــم عمليــة التوز يــع مــن خــال تقديــم اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة
للجمعيــة العامــة التــي تقــر االقتــراح أو ترفضــه ،و ـفـي حــال إقــراره يتــم التوز يــع ـفـي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقـا ً
للتعليمــات واالنظمــة التــي تصدرهــا الجهــات المختصــة ـفـي هــذا الشــأن.
واســتنادا ا ـلـى الفقــرة ( )47مــن النظــام األساســي لفيبكــو والــذي تــم إقــراره بموجــب الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتار يــخ
2017/05/01م فإنــه يتــم توز يــع األر بــاح الصافيــة (بشــكل ســنوي – نصــف ســنوي – ر بــع ســنوي) بعــد تفويــض الجمعيــة العامــة
العاديــة للمجلــس بذلــك ،ويجــدد هــذا التفويــض ســنوياً ،وذلــك بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى ع ـلـى
الوجــه التا ـلـي:
 - 1تجنيــب نســبة  10%مــن األر بــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور  30%مــن رأس المــال المدفــوع.
 - 2يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء ع ـلـى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة  30%مــن األر بــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي
اتفا ـقـي وتخصيصــه لدعــم المركز المالي للشــركة.
 - 3يســتخدم االحتياطــي النظامــي ـفـي تغطيــة خســائر الشــركة أو ز يــادة رأس المــال ،وإذا جــاوز هــذا االحتياطــي نســبة  30%مــن رأس
المــال المدفــوع ،جــاز للجمعيــة العامــة للشــركة أن تقــرر توز يــع الز يــادة ع ـلـى المســاهمين ـفـي الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا الشــركة
ار بــاح صافيــة تكفــي لتوز يــع النصيــب المقــرر لهــم ـفـي نظــام الشــركة األساســي.
 - 4للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توز يــع ار بــاح
ثابتــة قــدر اإلمــكان ع ـلـى المســاهمين ،وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صا ـفـي األر بــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة
لعام ـلـي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائم ـا ً مــن هــذه المؤسســات.
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 - 6ع ـلـى مجلــس اإلدارة أن يعتمــد تقر يــره الســنوي المقــدم إ ـلـى الجمعيــة العامــة نســب األر بــاح التــي تــم توزيعهــا ع ـلـى المســاهمين
خــال الفتــرات المختلفــة مــن الســنة الحاليــة ،إضافــة إ ـلـى نســبة األر بــاح المقتــرح توزيعهــا ـفـي نهايــة الســنة الماليــة وإجما ـلـي هــذه األر بــاح.
 - 7تطبق أنظمة الزكاة وأي أنظمة ضريبية أخرى معمول بها في المملكة العربية السعودية.
 - 8يتــم إ يــداع األر بــاح النقديــة المقــرر توزيعهــا ع ـلـى المســاهمين ـفـي حســاباتهم المرتبطــة بمحافظهــم االســتثمارية واألســهم الممنوحــة
يتــم ايداعهــا ـفـي محافــظ المســاهمين االســتثمارية بعــد اإلعــان عــن ذلــك ـفـي موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).

جديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو خــال اجتماعــه المنعقــد بتار يــخ  05نوفمبــر2017م قــد أوصــى للجمعيــة العامــة بعــدم توز يــع
أر بــاح نقديــة عــن العــام الما ـلـي 2017م وذلــك بهــدف دعــم خطــط فيبكــو المســتقبلية والتــي تهــدف بشــكل كبيــر إ ـلـى تنويــع منتجاتهــا
بمــا يتماشــى مــع أهــداف الشــركة وتطلعــات المســتثمرين ،وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين المنعقــدة بتار يــخ 12
ديســمبر 2017م هــذه التوصيــة.
كمــا تجــدر اإلشــارة ايضـا ً إ ـلـى أنــه تــم إجــراء بعــض التعديــات ع ـلـى سياســة توز يــع األر بــاح المذكــورة أعــاه وبعــض السياســات األخــرى
المعمــول بهــا ـفـي فيبكــو تماشــيا ً مــع نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار والئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة ،وقــد تــم اعتمــاد تلــك السياســات مــن خــال الجمعيــة العامــة العاديــة التــي انعقــدت خصيصـا ً لهــذا الشــأن
بتار يــخ  12ديســمبر 2017م.
سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين وبيان أي انحرافات جوهرية
اعتمــدت فيبكــو ـفـي طريقــة صرفهــا للمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن ع ـلـى السياســة المنظمــة لذلــك والتــي
اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للشــركة بتار يــخ  12ديســمبر 2017م والتــي تضمنــت مــا ي ـلـي:
 -1تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزا يــا معينــه أو نســبة معينــه مــن صا ـفـي األر بــاح ،ويجــوز
الجمــع بيــن اثنيــن أو أ كثــر مــن هــذه المزا يــا.
 -2إذا كانــت المكافــأة نســبة معينــه مــن أر بــاح الشــركة ،فــا يجــوز أن تز يــد هــذه النســبة ع ـلـى ()%10مــن صا ـفـي األر بــاح ،وذلــك بعــد خصــم االحتياطــات
التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة ،وبعــد توز يــع ر بــح ع ـلـى المســاهمين ال يقــل عــن  %5مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.
 -3ـفـي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مــا يحصــل عليــه عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزا يــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ خمســمائة ألــف ر يــال ســنويا ً وفــق
للضوابــط التــي تضعهــا الجهــات المختصة.
 -4يجــوز أن تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوتــة المقــدار بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصــه والمهــام المنوطــة بــه واســتقالله وعــدد
الجلســات التــي حضرهــا وأي اعتبــارات أخــرى بحســب تقديــر مجلــس االدارة.
 -5يجــب أن يشــتمل تقر يــر مجلــس اإلدارة إ ـلـى الجمعيــة العامــة ع ـلـى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة
مــن مكافــآت وبــدل ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزا يــا ،وأن يشــتمل كذلــك ع ـلـى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن
أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إدار يــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضـا ّ ع ـلـى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل
عضــو مــن تار يــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.
 -6يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول ع ـلـى مكافــأة مقابــل عضويتــه ـفـي لجنــة المراجعــة المشــكلة مــن قبــل الجمعيــة العامــة ،أو مقابــل أي
أعمــال إضافيــة أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إدار يــة أو استشــارية) يتوجــب وجــود ترخيــص مهنــي إذا كانــت طبيعــة األعمــال استشــارية) يكلــف
بهــا ـفـي الشــركة ،وذلــك باإلضافــة إ ـلـى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوا ً ـفـي مجلــس اإلدارة و ـفـي اللجــان المشــكلة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة وفق ـا ً لنظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي.
 -7يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األر بــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر ع ـلـى ربحيــة الشــركة.
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

وفيما يتعلق مكافآت اإلدارة التنفيذية في فيبكو فإنها تخضع لما يلي:
 -1يجب مراعاة السياسات المتبعة من الشركة في هذا الشأن عند إقرار مكافأة اإلدارة التنفيذية ،وتحقيقها لألهداف المرسومة لها.
 -2يجوز أن تتفاوت المكافأة المقررة لكل موظف في اإلدارة التنفيذية وفقا ً للنتائج التي حققها خالل العام محل التقييم.
 -3يراعى عند إقرار المكافأة األخذ بعين االعتبار الشركات العاملة في القطاع وكذلك الشركات العاملة في السوق السعودية.
 -4يجوز مراجعة السقف األعلى لمكافآت اإلدارة التنفيذية بشكل سنوي والرفع بأي تعديالت مقترحة للمجلس.
 -5يجــب أن تنســجم هــذه السياســة مــع اســتراتيجية الشــركة وأهدافهــا ،وبمــا يتوافــق مــع سياســة األداء والتقييــم المعمــول بهــا وذلــك فيمــا يخــص
مكافــأة اإلدارة التنفيذية.
وترى فيبكو أنه تم توزيع المكافآت خالل العام المالي 2017م وفقا ً للسياسة المعتمدة وال يوجد أي انحرافات جوهرية عنها.
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أوال ً :مفهوم إدارة المخاطر في فيبكو
إدارة المخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر المحتملــة وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لــكل تضمــن التعامــل الوقا ـئـي مــن تلــك
المخاطــر وتيســير العمــل ع ـلـى االكتشــاف المبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف تقليــل آثارهــا الســلبية ع ـلـى فيبكــو ،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 جوهر يــة ،مــع عــدم إغفــال المخاطــر ذات التأثيــر األقــل.
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ثانياً :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 ،وخصوص ـا ً المســاهمين والدائنيــن والعمــاء والمورديــن وذلــك لحمايــة
القــدرة ع ـلـى توليــد األر بــاح رغــم أي خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إ ـلـى تقلــص األر بــاح أو عــدم تحقيقهــا.
ثالثاً :فلسفة فيبكو في التعامل مع المخاطر
تعتقــد فيبكــو بــأن المخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط هــادف للر بــح وال ســيما ـفـي القطــاع الصناعــي ،لــذا فــإن فيبكــو تتعامــل مــع
المخاطــر مــن خــال تصنيفهــا إ ـلـى  4مجموعــات رئيســية وتشــمل مــا ي ـلـي:

 - 1تجنب المخاطر :وتعني محاولة تجنب األنشطة التي قد تؤدي إلى حدوث خطر ما.
 - 2تقليل المخاطر :ويتم ذلك بتخفيض حجم االستثمار الذي ينتج عنه ذلك الخطر أو إشراك آخرين في تحمل الخطر.
 - 3نقل المخاطر :تأمين الوسائل التي تساعد على قبول الخطر وتتم عادة من خالل العقود أو الوقاية المالية مثل عقود التأمين.
 - 4القبول بتحمل المخاطرة :وتعني قبول الخسائر عند وقوعها ،وهذا قد يكون مقبوال ً في المخاطر الصغيرة.
رابعاً :أهم المخاطر التي تواجه فيبكو وشركاتها التابعة
المخاطــر الموضحــة أدنــاه التشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا فيبكــو ،بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ولكنهــا
إمــا غيــر معلومــة لفيبكــو خــال الوقــت الراهــن ،أو قــد تعدهــا فيبكــو غيــر جوهر يــة وال تعيــق عملهــا ،وقــد قامــت فيبكــو ـفـي ســبيل ذلــك
بتكليــف أحــد المكاتــب اإلستشــارية إلعــداد ســجل للمخاطــر التــي قــد تواجــه فيبكــو ونقــاط الرقابــة التــي ســوف تخفــض مــن أثــار تلــك
المخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا ،ويمكــن إيجــاز تلــك المخاطــر فيمــا ي ـلـي:
 - 1التقلبات االقتصادية العالمية واألزمات المالية
ال تتأثــر فيبكــو باالقتصــاد المح ـلـي فحســب ،بــل يمتــد التأثيــر ع ـلـى عملياتهــا وتوســعاتها إ ـلـى الظــروف االقتصاديــة العالميــة ،وتتأثــر قطعـا ً
باألزمــات الماليــة العالميــة التــي تظهــر مــن حيــن آلخــر ،ممــا قــد يضطــر عمــاء فيبكــو الحالييــن والمحتمليــن إ ـلـى خفــض اإلنفــاق ع ـلـى
منتجــات فيبكــو وبالتا ـلـي التأثيــر ع ـلـى ربحيتهــا ،ال ســيما وأن فيبكــو لديهــا نســبة ليســت بالقليلــة مــن العمــاء الخارجييــن ـفـي 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.
 - 2األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليمية
تشــهد المنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد إ ـلـى كثيــر مــن الــدول التــي تتعامــل معهــا فيبكــو والتــي قــد تؤثــر ســلبا ً ع ـلـى
الوصــول إ ـلـى بعــض العمــاء ـفـي تلــك المناطــق ،وبالتا ـلـي يؤثــر ذلــك ع ـلـى أحــد أهــم أهــداف فيبكــو االســتراتيجية باســتهداف أســواق جديــدة
وتنويــع مصــادر الدخــل.
 - 3األداء االقتصادي للمملكة العربية السعودية
بالرغــم مــن تدشــين رؤيــة الســعودية  2030وتبنــي حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية برنامجهــا الجديــد للتحــول الما ـلـي الهــادف إ ـلـى
فــك االرتبــاط بيــن النفــط والناتــج المح ـلـي اإلجما ـلـي للمملكــة وخلــق بيئــة اقتصاديــة غيــر معتمــدة ع ـلـى النفــط بشــكل كامــل ،إال أن أي
تقلبــات ـفـي أســعار النفــط قــد تلقــي بظاللهــا بشــكل مباشــر ع ـلـى اقتصــاد المملكــة وكافــة قطاعاتــه ،ال ســيما القطــاع الصناعــي المعتمــد
بشــكل كبيــر ع ـلـى مــواد أوليــة مــن مشــتقات نفطيــة أو بتروكيماويــة بمــا قــد يؤثــر ع ـلـى أداء الشــركة وعملياتهــا الرئيســية وقــد يؤثــر ســلبا ً
ع ـلـى توقعــات الشــركة ونتائــج أعمالهــا.

 - 5الموردين الرئيسيين
يعتبــر االعتمــاد ع ـلـى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام التــي تســتخدمها الشــركة ـفـي تصنيــع منتجاتهــا مــن أعظــم المخاطــر التــي توليهــا
فيبكــو اهتمامـا ً خاصـا ً ال ســيما وأن المــورد الرئيســي يؤثــر بشــكل مباشــر ع ـلـى أنشــطة فيبكــو الرئيســية إذا مــا توقــف التور يــد ألي ســبب
أو امتنــع المــورد ألي اعتبــار فضــا ً عــن أحقيتــه الحصر يــة ـفـي تحديــد المســتويات الســعرية للمــواد الخــام ،ومــن جهــة أخــرى ليــس لــدى
فيبكــو القــدرة الكافيــة ع ـلـى اســتيراد تلــك المــواد مــن الســوق العالمــي بأســعار أع ـلـى العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخز يــن
والرســوم األخــرى فضــا ً عــن صعوبــة الحصــول ع ـلـى موافقــة الجهــات المعنيــة باســتيراد منتــج متوفــر محليـاً.
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 - 4البيئة التنافسية
يرتبــط نمــو فيبكــو وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباط ـا ً وثيق ـا ً بقدرتهــا ع ـلـى التنافــس والحفــاظ ع ـلـى موقفهــا الر يــادي بيــن الشــركات
األخــرى المحليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــال الحفــاظ ع ـلـى جــودة وتنويــع منتجاتهــا ،ولكــن البيئــة التنافســية قــد تدفــع فيبكــو إ ـلـى
خفــض بعــض أســعارها للحفــاظ ع ـلـى كبــار عمالئهــا وحصتهــا الســوقية.
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 - 6العمالء الرئيسيين
كذلــك أيضـا ً يعــد االعتمــاد ع ـلـى عمــاء رئيســيين ـفـي شــراء منتجــات ضخمــة مــن فيبكــو أحــد أهــم المخاطــر التــي توليهــا فيبكــو اهتمامـا ً
خاصـا ً و ـفـي ســبيل ذلــك تعمــل فيبكــو دائمـا ً ع ـلـى توســيع قاعــدة عمالئهــا واالختــاف ـفـي نوعيــة البضائــع المباعــة وذلــك بهــدف تقليــل
االعتمــاد ع ـلـى عمــاء رئيســيين محليـا ً أو دوليـا ً لتال ـفـي التغييــر المســتمر ـفـي المســتويات الســعرية والضغــط ع ـلـى هوامــش الربحيــة.
 - 7أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام
تعتمــد مبيعــات وربحيــة فيبكــو بشــكل مباشــر ع ـلـى عنصر يــن رئيســيين وهمــا أســعار منتجــات الطاقــة وأســعار المــواد الخــام ،تلــك
االســعار التــي ال يمكــن لفيبكــو التتبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة األخيــرة التــي تضمنــت ارتفــاع ـفـي أســعار منتجــات الطاقــة
مــع عــدم وضــوح الرؤيــة بإمكانيــة زيادتهــا مســتقبال ً باإلضافــة إ ـلـى تقلــب أســعار المــواد الخــام حســب تقلــب أســعار النفــط عالميـاً ،ومــن
المتوقــع تكــرار ذلــك مســتقبالً ،ويعتمــد أداء فيبكــو جزئي ـا ً ع ـلـى قدرتهــا ع ـلـى إدراج هــذه التغيــرات ـفـي التكاليــف ضمــن أســعار بيــع
المنتجــات.
 - 8توقف التشغيل والتعطل المفاجئ
يتــم العمــل ـفـي فيبكــو بنظــام تقســيم العمــل ع ـلـى األيــدي العاملــة بمــا يضمــن اســتمرار عمــل المصنــع بــدون توقــف وع ـلـى مــدار
الســاعة ـفـي كافــة أ يــام األســبوع ،وهنــاك بعــض المخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلبا ع ـلـى الكفــاءة التشــغيلية للشــركة مثــل الكــوارث الطبيعيــة،
األعطــال ـفـي اآلالت أو الحاســبات اآلليــة ،والحــوادث المتعلقــة بالموظفيــن المهميــن ،وانقطــاع الكهر بــاء أو المــاء ،ممــا قــد يــؤدي إ ـلـى ز يــادة
التكاليــف وانخفــاض العائــدات واألر بــاح ،وال تســتطيع فيبكــو تقديــم أي ضمانــات بعــدم تعطــل عملياتهــا ،رغــم قيامهــا بتحقيــق كافــة
معاييــر الصيانــة الدور يــة والوقائيــة المســتمرة

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

- 9نظام إدارة موارد فيبكو ()ERP
تعتمــد كافــة إدارات فيبكــو بشــكل أساســي ع ـلـى أنظمــة الحاســب اآل ـلـي ـفـي إدارة أصولهــا والرقابــة ع ـلـى أنشــطتها وســجالتها الماليــة،
باإلضافــة إ ـلـى اســتخدام نظــام إدارة المــوارد ( )ERPـفـي جميــع عملياتهــا الماليــة واإلدار يــة والتشــغيلية ،وبالتا ـلـي فــإن أي خلــل ينشــأ بهــذا
النظــام أو نــزاع ع ـلـى حقــوق ملكيتــه أو غيــره ســوف يؤثــر ســلبا ً ع ـلـى عمليــات فيبكــو وسالســة العمــل لديهــا ،ولتفــادي ذلــك فــإن فيبكــو
تحــرص ع ـلـى إجــراء التحديثــات الالزمــة للنظــام بصفــة دور يــة ومــن خــال أحــد االستشــاريين المختصيــن ،كمــا يجــري التعاقــد مــع أحــد
الشــركات المختصــة لتخز يــن كافــة المعلومــات لديهــا كنســخة احتياطيــة.
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 - 10أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة
تتعامــل فيبكــو ـفـي جميــع واردتهــا وصادراتهــا الدوليــة مــع عمــات ترتبــط ارتباط ـا ً وثيق ـا ً بالر يــال الســعودي مثــل الــدوالر األمريكــي
واليــورو ،وأي تذبــذب بيــن قيمــة الر يــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــات قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي ع ـلـى إ يــرادات فيبكــو وأرباحهــا ،وأي
تحــول ســلبي ـفـي أســعار الصــرف ـفـي األســواق التــي ال يهيمــن عليهــا الــدوالر يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي ع ـلـى ربحيــة الشــركة بســبب
ارتبــاط الر يــال الســعودي مــع الــدوالر األمريكــي .فضــا عــن ذلــك ،فــإن التقلبــات ـفـي أســعار الفوائــد بيــن البنــوك الســعودية (ســايبور)
باإلضافــة إ ـلـى تقلــب أســعار الفائــدة عالميـا ً وتأثيرهــا ع ـلـى المؤسســات الماليــة التــي قــد تتعامــل معهــا فيبكــو حاليـا ً أو مســتقبليا ً يمكــن
أن يز يــد مــن تكاليــف االقتــراض ويكــون لهــا تأثيــر ســلبي ع ـلـى نتائــج العمليــات.

- 11التغطية التأمينية
ع ـلـى الرغــم مــن أن فيبكــو لديهــا عــدد مــن التغطيــات التأمينيــة المرتبطــة بعملهــا ـفـي مجــال الصناعــات التحويليــة إال أن تلــك البوالــص
قــد ال توفــر لتأميــن الكامــل ضــد جميــع المخاطــر المحتملــة والمتعلقــة بأعمالهــا نتيجــة لظــروف الســوق المتغيــرة فــإن أقســاط التأميــن
ونســب التحمــل ـفـي بعــض بوالــص التأميــن يمكــن أن تز يــد بصــورة كبيــرة ـفـي بعــض الحــاالت .فقــد يــؤدي ذلــك إ ـلـى ز يــادة كبيــرة ـفـي
التكاليــف التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إ ـلـى خفــض ربحيتهــا ،و ـفـي ســبيل ذلــك عمــدت فيبكــو إ ـلـى التعاقــد مــع مستشــار تأمينــي للحصــول
ع ـلـى أفضــل الشــروط والتغطيــات التأمينيــة التــي تغطــي معظــم المخاطــر المحيطــة بأنشــطتها التشــغيلية.
- 12الموارد البشرية
ف
يعتبــر ارتفــاع أجــور اليــد العاملــة مــن أبــرز المخاطــر التــي تواجــه فيبكــو ،وذلــك ألن طبيعــة الصناعــة ــي فيبكــو تعتمــد ع ـلـى األيــدي
العاملــة بشــكل كبيــر ،لــذا فقــد قامــت فيبكــو بعــدة مبــادرات للحــد مــن تســرب العمالــة ،ممــا ســاهم بشــكل كبيــر ـفـي تقليــل مخاطرهــا
ع ـلـى فيبكــو ،ومــن أهــم هــذه المبــادرات تحســين بيئــة العمــل للــكادر البشــري باإلضافــة إ ـلـى ز يــادة األجــور والحوافــز ،باإلضافــة إ ـلـى أتمتــة
بعــض خطــوط اإلنتــاج لتقليــل االعتمــاد ع ـلـى العامــل البشــري.
- 13البيئة التشريعية والتنظيمية
تعمــل فيبكــو ـفـي بيئــة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضــع فيبكــو لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد
تخضــع هــذه القوانيــن واألنظمــة للتغيــر ممــا قــد ينعكــس ع ـلـى أعمــال فيبكــو ســلبا ً أو إيجابـاً ،كمــا قــد تقــوم فيبكــو بتعديــل منتجاتهــا أو
عملياتهــا لكــي يتماشــى نشــاطها مــع أ يــة تغييــرات مســتقبلية ـفـي تلــك التشــريعات والقوانيــن ،ولقليــل األثــار الســلبية الناشــئة عــن أي
مــن هــذه التغيــرات حــال وجودهــا ،فــإن فيبكــو تقــوم باالطــاع الدائــم ع ـلـى أي تعديــات تتــم ع ـلـى األنظمــة المعمــول بهــا محليـا ً أو ـفـي أي
مــن الــدول التــي يمتــد إليهــا نشــاطها ،ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه التعديــات ع ـلـى نطــاق أعمالهــا ومــن ثــم اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة
لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا بمــا يخــدم أعمالهــا

 - 15البيئة والسالمة والصحة المهنية
انطالقـا ً مــن ســعي فيبكــو إ ـلـى تطبيــق أع ـلـى معــدالت األمــن والســامة والصحــة المهنيــة فقــد أخــذت ع ـلـى عاتقهــا تبنــي معاييــر أ كثــر
صرامــة لتوفيــر متطلبــات وقائيــة للســامة ،ذلــك الشــيئ الــذي يرفــع مــن تكاليفهــا ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي ع ـلـى نتائــج أعمالهــا
ومركزهــا الما ـلـي ،كمــا قــد تتأثــر أعمــال فيبكــو ومركزهــا الما ـلـي بشــكل ســلبي ـفـي حــال حــدوث خســائر أو أضــرار ماديــة قــد تنتــج عــن
التعامــل مــع المــواد الخطــرة والســامة أو ـفـي 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 ع ـلـى صحــة وســامة موظفيهــا ومواردهــا البشــرية أحــد أهــم
األولويــات االســتراتيجية لهــا ،كمــا أن كافــة مرافقهــا تخضــع إ ـلـى معاييــر الســامة المحليــة والدوليــة.
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 - 14قوانين وأنظمة العمل
تتطلــب التشــريعات ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية التقيــد بتحقيــق نســبة ســعودة للوظائــف ـفـي الشــركات مــن خــال برنامــج نطاقــات
الــذي يتطلــب نســبة مــن الموظفيــن الســعوديين مــن إجما ـلـي العامليــن ،وقــد حققــت فيبكــو النســبة المطلوبــة ،كمــا تواصــل ســعيها
المســتمر لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلدار يــة تزامنـا ً مــع خطتهــا التوســعية التــي تتطلــب العديــد مــن العمالــة ـفـي أقســامها المختلفــة،
كمــا قامــت فيبكــو بتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بدعــم خطــة توطيــن الوظائــف تماشــيا ً مــع اللوائــح والقوانيــن
الصــادرة ـفـي 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 ع ـلـى العمالــة الوافــدة ممــا يصعــب معــه
تحقيــق نســب الســعودة والتوطيــن ،وتســتمر المخاطــر المرتبطــة بذلــك ال ســيما مــع ارتفــاع تكاليــف العمالــة والتوظيــف.
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رؤيــة الســعودية 2030م هــي خطــة مــا بعــد النفــط للملكــة العربيــة الســعودية التــي تــم اإلعــان عنهــا ـفـي  25أبر يــل 2016م ،وتقــوم ع ـلـى
ثالثــة محــاور رئيســية وهــي العمــق العر ـبـي اإلســامي ،القــوة االســتثمارية الرائــدة ،ومحــور ر بــط القــارات الثــاث ،ويتــم تنفيذهــا مرحليـا ً
مــن خــال عــدة عوامــل ،اســتهلتها المملكــة باإلعــان عــن برنامــج التحــول الوطنــي والــذي وافــق عليــه مجلــس الــوزراء بتار يــخ  7يونيــو
2016م ،ومــا أعقبــه مــن تعديــات وتدشــين برامــج تنمويــة مصاحبــة ع ـلـى كافــة القطاعــات بمــا يدعــم المحــاور ســالفة الذكــر.
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ولتحقيــق اقتصــاد مزدهــر تســتهدف «رؤيــة الســعودية» رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن  16%إ ـلـى  50%ع ـلـى األقــل مــن
إجما ـلـي الناتــج المح ـلـي غيــر النفطــي ،وتقــدم ترتيــب المملكــة ـفـي مؤشــر أداء الخدمــات اللوجيســتية مــن المرتبــة  49إ ـلـى  25عالمي ـاً،
ورقــم  1إقليميـاً ،و ـفـي ســبيل ذلــك تــم إنشــاء بنــك صــادرات جديــد برأســمال  30مليــار ر يــال لتشــجيع نشــاط التصديــر ودعــم مشــاريع
الصناعــة والتعديــن ـفـي المملكــة.
ومــن أبــرز النقــاط التــي تتمحــور حولهــا الخطــة الســعودية الطموحــة ز يــادة مســاهمة القطــاع الخــاص ـفـي الناتــج المح ـلـي مــن 3.8%
حاليــا إ ـلـى  ،.5.77%وز يــادة مشــاركة النســاء ـفـي ســوق العمــل مــن  22%إ ـلـى  ،30%وخفــض نســبة البطالــة بيــن الســعوديين مــن
 11.6%إ ـلـى .7%
وفيمــا يتعلــق بالصناعــات التحويليــة فقــد بــدأت المملكــة مشــروعها الصناعــي الجبــار الــذي يســتهدف التحــول مــن مســتورد للمــواد
التحويليــة والمنتجــات النهائيــة االســتهالكية إ ـلـى تصنيعهــا وإنتاجهــا محلي ـا ً وذلــك مــن خــال اســتغالل ثــروة المــواد الخــام ،ممــا يفتــح

اآلفــاق الســتثمارات ضخمــة لقطــاع الصناعــات التحويليــة تقــدر بنحــو  200مليــار ر يــال وتوفــر مــا يقــارب  100ألــف وظيفــة.
وامتــدادا ً لمــا تــم ذكــره و ـفـي ظــل توجــه السياســات االســتراتيجية للمملكــة لدعــم اقتصادهــا عبــر االعتمــاد ع ـلـى وســائل غيــر نفطيــة
وتركــز ع ـلـى دعــم الصناعــة وفتــح المجــال لتشــجيع الصــادرات ،وتطويــر ســبل توظيــف الثــروة الهائلــة مــن المــواد الخــام محليـا ً لصالــح
تنميــة الصناعــات التحويليــة الوطنيــة وتنويــع منتجاتهــا النهائيــة واالســتهالكية ووقــف اســتيرادها وتوفيــر االكتفــاء الذا ـتـي ومنــح الفرصــة
للمصانــع الســعودية لتصديــر الفائــض ،فــإن جميــع هــذه المقومــات تدعــم نشــاط فيبكــو واســتمرار نمــو أعمالهــا والتــي تنظــر لهــا فيبكــو
نظــرة تفاؤليــة وتعمــل جاهــدة ع ـلـى اســتثمار تلــك المقومــات لتحقيــق الر يــادة والتنميــة المســتدامة.
وتعمــل فيبكــو جاهــدة ع ـلـى توفيــر منافــع اجتماعيــة واقتصاديــة ملموســة مــن خــال إضافــة قيمــة إ ـلـى االقتصــاد الوطنــي مــن خــال
إ يــرادات األعمــال واالستشــارات االجتماعيــة وخلــق فــرص العمــل وتحســين الوعــي البيئــي ،خاصــة وأن معظــم عمليات فيبكو الرئيســية
تتماشــى جميعهــا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال كــون منتجاتهــا صديقــة للبيئــة وتوليــد إ يــرادات مــن التصديــر الخارجــي
وهمــا عامليــن أساســيين ـفـي برنامــج التحــول الما ـلـي.
أمــا بخصــوص خطــط شــركتكم المســتقبلية فــإن فيبكــو تخطــط للتوســع الفعــال ـفـي تصنيــع وتســويق منتجاتهــا داخــل وخــارج
الســعودية بالرغــم مــن المنافســات المحليــة والخارجيــة ،مؤكديــن عزمنــا ع ـلـى االســتمرار ـفـي التطــور والنمــو مــن خــال ت ــنويع منتجاتنــا
وتدشــين خطــوط إنتــاج جديــدة ـفـي مجــاالت الصناعــات التحويليــة والتــي نعتقــد أن الســوق ال يــزال متعطشـا ً لمثــل هــذه المشــروعات،
فضــا ً عــن اســتهداف تصنيــع منتجــات غيــر متوفــرة بالســوق المح ـلـي ويعتمــد مســتخدميها ع ـلـى االســتيراد بشــكل كبيــر تماشــيا ً مــع
تحقيــق أهدافنــا الربحيــة لتعظيــم العائــد ع ـلـى االســتثمار لمســاهمي فيبكــو واضطالعنــا بالــدور المنــوط بنــا ـفـي دعــم خطــط وبرامــج رؤ يــة
المملكــة ،و ـفـي ســبيل ذلــك تــم تدشــين مشــروعنا الجديــد بتأســيس شــركة فبــك للصناعــة للدخــول ـفـي تصنيــع منتجــات جديــدة ـفـي
مجــال الصناعــات التحويليــة – وســيتم إلقــاء الضــوء ع ـلـى المشــروع الجديــد بكافــة تفاصيلــه ـفـي بــاب منفصــل ـفـي التقر يــر.
كذلــك تنــوي فيبكــو وشــركتها التابعــة الجديــدة توســيع مشــاركاتها ـفـي المعــارض والمحافــل المحليــة والدوليــة لتعظيــم عالماتنــا
التجار يــة وفتــح نوافــذ اســتثمارية محليــة وإقليميــة ودوليــة.
وع ـلـى الصعيــد الفنــي والتقنــي تســتهدف فيبكــو االعتمــاد ع ـلـى مســتجدات التكنولوجيــا ـفـي العمليــة اإلنتاجيــة للحــد مــن األخطــاء الفنيــة
والمهنيــة ولتقليــص االعتمــاد ع ـلـى العامــل البشــري ـفـي كافــة مراحــل التصنيــع ،و ـفـي ســبيل ذلــك نقــوم بز يــارة معــارض العــدد واآلالت
العالميــة لالطــاع ع ـلـى المســتجدات الفنيــة والتقنيــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا ـفـي مصانعنــا.
وبخصــوص مبيعــات فيبكــو ولغــرض االســتمرار ـفـي ز يــادة معــدالت النمــو الحاليــة ولتخفيــف الضغــوط ع ـلـى هامــش الر بــح فاننــا نقــوم
بتـنف ــيذ عــدد مــن المبــادرات والوســائل للمحافظــة ع ـلـى معــدالت النمــو الفعالــة مــن خــال تنويــع مصــادر الدخــل واســتهداف منتجــات
جديــدة ذات هوامــش ربحيــة مرتفعــة ،والقيــام بمز يــد مــن الدراســات الســوقية واألبحــاث لتحســين جــودة المنتجــات وتقليــل نســب
المــواد الخــام المســتخدمة ـفـي التصنيــع وقلــة الهــدر وإعــادة التدويــر.

نحــن ملتزمــون بدعــم خطــط النمــو والتطــور مســتفيدين مــن التحــوالت االقتصاديــة الوطنيــة القائمــة متطلعيــن إ ـلـى مســتقبل واعــد
كأحــد أهــم الشــركات الوطنيــة العاملــة ـفـي مجــال الصناعــات التحويليــة.
• هــذا القســم مــن التقر يــر الســنوي يتضمــن بيانــات مســتقبلية ودراســات محتملــة وتخضــع عــادة للمخاطــر والشــكوك وفــق العوامــل االقتصاديــة والسياســية المتباينــة والتــي
قــد تنعكــس ســلبا ً أو إيجابـا ً ع ـلـى النتائــج المتوقعــة ،لــذا وجــب التنو يــه.
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تدرك فيبكو تماما ً أن تحقيـ ــق هـ ــذه األهـ ــداف يعتمـ ــد علـ ــى فر يـ ــق عمـ ــل قـ ــوي ومؤهـ ــل ،ولذلـ ــك تواصـ ــل اسـ ــتثمارها فـ ــي رأس المـ ــال
البشـ ــري وإسـ ــتقطاب كـ ــوادر بشـ ــرية مؤهلـ ــة لتقديـ ــم أفضـ ــل قيمــة لعمالئها ومســتثمريها.
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مراحل التأسيس

آلية تأسيس الشرا كة

يبدأ المشروع في
الربع األول 2017م

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

يكتمل توريد الخطوط
الرئيسية في الربع الثاني
2018م

72

نبذة عن المشروع
صناعــة المنســوجات ذات الخصائــص
التقنيــة والصناعيــة مــن خيــوط عاليــة
الكثافــة والمغلفــة بمــادة البو ـلـي فينيــل
كلورايد ( )pvcأو السيليكون أو التافلون،
والمســماة اختصــارا ً ()CTF

اإلنتاج التجريبي يتم خالل
الربع الثاني  2018م
ولمدة شهرين

اإلنتاج التجاري يبدأ
اعتبارا من الربع
الثالث  2018م.

دخلــت فيبكــو ـفـي اتفاقيــة شــرا كة مــع
شــركة إ يــراد لالســتثمار ـفـي المراحــل
النهائيــة مــن تأســيس شــركة فبــك
للصناعــة بموجــب موافقــة مجلــس
إدارتهــا بتار يــخ  30ينايــر 2017م ،وكانــت
شــركة إ يــراد لالســتثمار قــد أنهــت كافــة
الدراســات المتعلقــة بالمشــروع بكافــة
مراحلــه الفنيــة والتجار يــة والتســويقية
وتحديــد المورديــن والتفــاوض معهــم
وتجهيــز الفر يــق الفنــي واإلداري ،وتــم
االتفــاق ع ـلـى أن تتو ـلـى فيبكــو مهمــة
تمويــل المشــروع بالكامــل مقابــل
حصولهــا ع ـلـى حصــة  %80مــن شــركة
فبــك للصناعــة ،فيمــا تعــود نســبة %20
المتبقيــة لشــركة إ يــراد لالســتثمار ع ـلـى أن
تشــمل تلــك النســبة أيض ـا ً التــزام شــركة
إ يــراد الســتثمار باإلشــراف ع ـلـى المشــروع
فني ـا ً وإدار ي ـا ً وتســويقيا ً لمــدة  3ســنوات
مــن تأســيس الشــركة

أهداف فيبكو من المشروع
• انطالقة لتنويع االستثمارات.
• مز يــد مــن االنخــراط ـفـي مجــاالت الصناعــات التحويليــة
النوعيــة.
• تحقيــق النمــو والتنميــة المســتدامة وتوطيــن الصناعــة
تماشــيا مــع أهــداف رؤيــة الســعودية . 2030
• رفــع عوائــد االســتثمار للمســاهمين وخلــق قيمــة مضافــة
لــكل األطــراف ذات العالقــة.
• تغطية احتياجات السوق اإلقليمي.
الطاقة اإلنتاجية
أ كثر من  43مليون متر مربع سنوياً.
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المزايا التنافسية
• عند بدء التشــغيل التجاري ســيكون مصنع فبك المصنع
األول مــن نوعــه ـفـي الشــرق األوســط مــن حيــث تقنيــة اإلنتــاج
والخامــس مــن نوعــه عالمي ـا ً مــن حيــث الطاقــة اإلنتاجيــة
وتنــوع المنتجــات.
• منتجات سعودية %100
• خطــوط إنتــاج هــي األحــدث ـفـي مجالهــا وآخــر مــا توصلــت
إليــه التقنيــة األوربيــة.
• خطــوط اإلنتــاج مصممــة لتصنيــع منتجــات متعــددة
ا لتطبيقــا ت .
• فر يــق عمــل محتــرف متعــدد المهــارات والخبــرات ومــن
مختلــف دول العالــم ـفـي هــذا المجــال.
• نســتثمر ـفـي البحــث والتطويــر لتصنيــع منتجــات ذات قيمــة
مضافــة وحلــول غيــر تقليديــة.
• توطيــن صناعــة المنســوجات التقنيــة محليــا لتلبيــة
احتياجــات الطلــب المح ـلـي مــن القطاعــات الحكوميــة
والخاصــة وإحاللهــا محــل المنتجــات المســتودة.
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سلسلة المنتجات وتطبيقاتها
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أقمشة وصفائح المواد الدعائية
Signage, Billboard & Sign Board Technical Fabric

74

األقمشة التقنية لألشرعة وأغطية وستائر جانبية للناقالت المطبوعة وغير مطبوعة الثابتة والمتنقلة
Tarpaulin & Truck Covers
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شركة فبك للصناعة
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األقمشة التقنية للخيام العادية والمضادة للحريق
Tents Technical Fabric for normal use & Fire Resilient

76

األقمشة التقنية للمظالت والسواتر التي تخدم كافة األغراض
Sun shades Technical Fabric

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م
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األقمشة التقنية للعزل ضد الماء والحريق
Water & Fire Isolation Technical Fabric

78

شركة فبك للصناعة

األقمشة التقنية لالسقف الهندسية للمباني كاالسواق والمباني التجارية والمكاتب ومجمعات الترفيه
Architectural Tensile Technical Fabric

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م
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األقمشة التنقنية للطرق والردم
Geo – Textile for Roads & Shores

80

شركة فبك للصناعة

األقمشة التقنية للستائر والنوافذ الحاجبة ألشعة الشمس (بالك أوت)
Black – Out

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م
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شركة فبك للصناعة
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األقمشة التقنية المستخدمة في طبقات التربة الزراعية
Agricultural Technical Fabric

82

األقمشة التقنية لالستخدامات العسكرية
Technical Fabric for Military Applications

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م
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أوال ً :تكوين مجلس اإلدارة
تنــص المــادة ( )17مــن النظــام االساســي للشــركة ع ـلـى أن يتو ـلـى إدارة فيبكــو مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة أعضــاء يتــم تعيينهــم عــن
طر يــق الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ثــاث ســنوات ،ويتكــون مجلــس اإلدارة الحا ـلـي مــن:
اسم العضو

المنصب

تصنيف العضوية

1

فيصل محمد الحربي

رئيس مجلس اإلدارة

غ ـيـر تـن ـف ـيــذي

2

عبد الرحمن محمد الدوسري

عضو مجلس اإلدارة

مـس ـت ـق ــل

3

محمد صالح العذل

4

عبدهللا محمد الحربي

عضو مجلس اإلدارة

مـس ـت ـق ــل

عضو مجلس اإلدارة ومدير إدارة المخاطر

ت ـن ـف ـيــذي

5

عبدهللا عبدالرحمن العياضي

عضو مجلس اإلدارة

مـس ـت ـق ــل

6

سلمان محمد النعيم

عضو مجلس اإلدارة

مـس ـت ـق ــل

7

أحمد عبداللطيف البراك

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ت ـن ـف ـيــذي

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين:

86

االس ـ ــم

صفة
العضوية

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤه ـ ـ ــالت العلمي ـ ـ ـ ـ ــة

الخبرات العملي ـ ـ ـ ـ ــة

1

فيصل محمد
الحربي

غير
تنفيذي

المدير العام بشركة
سافانا العالمية
للتجارة

المدير العام بشركة فايا
السعودية

 بكالوريوس إدارة أعمالتخصص تسويق
 -ماجستير إدارة االعمال MBA

 ريادة األعمال واالستثمارفي عدد من الشركات.

2

عبدالرحمن
محمد الدوسري

 مدير مكتبعبدالرحمن المطوع
لالستشارات
 إعالمي بخبرة مدتها رجل أعمال يدير ١٢عام.
مـسـتـقــل استثمارات مختلفة
 أعمال حرة منذ ٢٠٠٥التوجهات (صناعية-
إلى اليوم.
مالية -عقارية-
تجارية)

 بكالوريوس إدارة أعمالجامعة الملك عبد العزيز.
 التحق ببرنامج تطويري فيجامعة نورث داكوتا ،تولسا في
أمريكا.
 دورات صحفية وإعالميةمتخصصة في مقر قناة BBC
لندن.

 خبرة إعالمية ألكثر من 13عام.
 تأسيس عدة شركاتومؤسسات تجارية مختلفة
التخصصات.
 خبرة ألكثر من عشرسنوات في الشركات المالية.
 الخدمات الماليةالمتخصصة في إدارة االصول
والحفظ واالستشارات
والترتيب.

االس ـ ــم

صفة
العضوية

الوظائف الحالية

3

محمد صالح
العذل

مـسـتـقــل

 التدرج في وظائف التحليل رئيس فريق ائتمانن
اإلئتما ي وصوال ً إلى رئيس
بصندوق التنمية
 أعمال استشارية بكالوريوس العلوم المالية منفريق ائتمان بصندوق
الصناعية السعودي
متعددة في القطاع
كلية اإلدارة الصناعية – جامعة
()SIDF
الصناعي وعضو
التنمية الصناعية السعودي
الملك فهد للبترول والمعادن –
بالعديد من اللجان  -مدير استثمار بالشركة
لمدة  7سنوات.
الظهران.
 مدير استثمار بالشركةالسعودية للتنمية
المتخصصة في
 ماجستير في إدارة األعمال منالسعودية للتنمية
واالستثمار التقني
تطوير الصناعة
جامعة كوينز -كندا
«تقنية»
بالمملكة.
واالستثمار التقني «تقنية»
لمدة عامين

4

عبدهللا
عبدالرحمن
العياضي

مـسـتـقــل

الوظائف السابقة

 بكالوريوس إدارة أعمالتخصص قانون
جامعة الملك سعود.
ل
 ماجستير في القانون الدو يالتجاري من جامعه هول في
المملكة المتحدة.

 االستشارات القانونيةلعدد من الجهات ومنها
مستشفى الملك فهد
(الشؤون الصحية بالحرس
الوطني) ،الشركة العربية
ألعمال المياه والطاقة
(أكوا) ،الشركة الوطنية
للشراء الموحد لألدوية
واألجهزة والمستلزمات
الطبية (نوبكو) ومجموعة
الفيصلية.
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

 مستشار قانونيبمستشفى الملك
فهد (الشؤون الصحية
بالحرس الوطني).
 مدير الشؤون القانونيةالمستشار القانوني
بالشركة العربية ألعمال
العام لمؤسسة
المياه والطاقة (أكوا).
الملك عبدهللا
 مدير القسم القانونيالعالمية لألعمال
بالشركة الوطنية للشراء
االنسانية.
الموحد لألدوية واألجهزة
والمستلزمات الطبية
«نوبكو»
 مدير القسم القانونيبمجموعة الفيصلية.

المؤه ـ ـ ــالت العلمي ـ ـ ـ ـ ــة

الخبرات العملي ـ ـ ـ ـ ــة
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االس ـ ــم

صفة
العضوية

5

سلمان محمد
النعيم

مـسـتـقــل

6

عبدهللا محمد
الحربي

تنفيذي

مدير إدارة
المخاطر في فيبكو

7

أحمد
عبداللطيف
البراك

تنفيذي

 مساعد إدارةاألنظمة بالشركة
السعودية للكهرباء.
 مدير العملياتنائب رئيس
بشركة مصنع بناء
مجلس اإلدارة
للمنتجات الخرسانية
والعضو المنتدب
المتقدمة.
في فيبكو
 المدير العام لمكتببناء السعودية
لالستشارات
الهندسية.

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤه ـ ـ ــالت العلمي ـ ـ ـ ـ ــة

 رئيس الغرفةالتجارية البرازيلية
السعودية
(ساوباولو –
 أخصائي مختبراتالبرازيل)
 بكالوريوس مع مرتبة الشرفبشركة أرامكو
 خبير كيميائيتخصص كيمياءالسعودية.
متعاقد مع
جامعة الملك فيصل بالهفوف
 رئيس المختبراتشركة أبناء
 أكثر من  100دورة قصيرة فيومساعد الرئيس
ن
حسن القحطا ي
مجاالت متنوعة
لشركة النعيم للخرسانة
للمقاوالت
الجاهزة.
 رئيس المختبرومساعد الرئيس
لشركة النعيم
للخرسانة الجاهزة.

مدير العالقات العامة
بشركة فايا السعودية

 بكالوريوس إدارة أعمالتخصص تسويق
 ماجستير إدارة االعمال MBAمع مرتبة الشرف

 بكالوريوس هندسة النظمجامعة الملك فهد للبترول
والمعادن  -الظهران

الخبرات العملي ـ ـ ـ ـ ــة

 المختبرات وهندسةمكافحة التآ كل بشركة
أرامكو السعودية.
 تأسيس وإدارة شركةالتحديث العالمية
المحدودة لتقنية
المعلومات.
 تأسيس وإدارةشركة ا كسب غلوبل
لالستشارات االستثمارية
في دبي

 خبرات عملية متنوعةفي األعمال التجارية
والكتابة الصحفية
االقتصادية

أعمال االستشارات
الهندسية.

ثاني ـاً :أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوا ً ـفـي مجلــس إدارتهــا أو مــن
مديريهــا:

اسم العضو

أسماء الشركات التي
يكون عضو مجلس
اإلدارة عضوا ً في مجالس
إدارتها الحالية أو من
مديريرها

مقر
الشركة

الكيان القانوني

أسماء الشركات
التي يكون عضو
مجلس اإلدارة عضوا ً
في مجالس إدارتها
السابقة أو من
مديريرها

1

فيصل محمد الحربي

ال يوجد

2

عبدالرحمن محمد
الدوسري

ال يوجد

3

محمد صالح العذل

4

عبدهللا محمد الحربي

5

عبدهللا عبدالرحمن
العياضي

6

سلمان محمد النعيم

7

أحمد عبداللطيف
البراك

شركة مالذ للتأمين
شركة دلتا
بنك فنشر كابيتال

المملكة
العربية
السعودية
المملكة
شركة مساهمة
العربية
مقفلة
السعودية
شركة مساهمة
مدرجة

مملكة
البحرين

شركة مساهمة
مقفلة

مقر الشركة

الكيان القانوني

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد

شركة التحديث
العالمية

المملكة
العربية
السعودية

ذات مسؤولية
محدودة

ال يوجد

شركة ا كسب غلوبل

اإلمارات
العربية
المتحدة

شركة مؤسسة
بالمنطقة الحرة
في اإلمارات.

ال يوجد

شركة دانة آيس كريم

المملكة
العربية
السعودية

ذات مسؤولية
محدودة

ال يوجد

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

شركة اللجين

المملكة
العربية
السعودية

شركة مساهمة
مدرجة
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ثالثاً :سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة المنعقدة خالل العام المالي 2017م
خــال العــام 2017م تــم انعقــاد أربعــة اجتماعــات لمجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إ ـلـى اتخــاذ المجلــس لثمانيــة قــرارت بالتمر يــر بيــن أعضــاءه
تماشــيا ً 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 كمــا ي ـلـي:

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

االس ـ ــم

90

تواريخ االجتماعات المنعقدة خالل العام 2017م
2017/01/30م

2017/03/06م

2017/06/07م

2017/11/05م

مرات
الحضور

نسبة
الحضور

1

فيصل محمد الحربي

√

√

√

√

4

% 100

2

عبدالرحمن محمد
الدوسري

√

√

√

√

4

% 100

3

محمد صالح العذل

√

√

√*

XX

3

% 75

 4عبدهللا محمد الحربي

√

√

√

√

4

% 100

عبدهللا عبدالرحمن
5
العياضي

√

√

√

**X

3

% 75

6

سلمان محمد
النعيم

√

√

√

√

4

% 100

7

أحمد عبداللطيف
البراك

√

√

√

√

4

% 100

√  -الحضور أصالة

 – Xالحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس اإلدارة

 -XXاعتذار عن الحضور

* حضــر عضــو المجلــس األســتاذ /محمــد صالــح العــذل االجتمــاع عــن طر يــق الهاتــف ( )Conference Callنظــرا ً لتواجــده خــارج
المملكــة وقــت انعقــاد االجتمــاع.
** فوض عضو المجلس األستاذ /سلمان محمد النعيم في الحضور والتصويت نيابة عنه.

كمــا انعقــد خــال العــام 2017م اجتماعيــن للجمعيــة العامــة للمســاهمين أحدهمــا جمعيــة عامــة غيــر عاديــة تــم فيهــا اعتمــاد النتائــج الماليــة
للشــركة وتقر يــر مجلــس إدارتهــا عــن العــام الما ـلـي 2016م واعتمــاد توز يــع أر بــاح للمســاهمين ومكافــآت ألعضــاء المجلــس وإبــراء ذمتهــم ،باإلضافــة
إ ـلـى تعديــل النظــام األســاس للشــركة واعتمــاد تشــكيل لجنــة المراجعــة والئحــة عملهــا ،والجمعيــة الثانيــة المنعقــدة أواخــر العــام 2017م كانــت
جمعيــة عامــة عاديــة بغــرض اعتمــاد السياســات المحدثــة تماشــيا ً مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باإلضافــة إ ـلـى اعتمــاد
توصيــة مجلــس اإلدارة بعــدم توز يــع أر بــاح عــن العــام 2017م ،وفيمــا ي ـلـي بيان ـا ً بموعــد انعقــاد تلــك االجتماعــات وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة
الحاضر يــن:

اسم العضو

اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
 01مايو 2017م

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
والعشرون
 12ديسمبر 2017م

1

فيصل محمد الحربي

√

√

2

عبدالرحمن محمد الدوسري

X

X

3

محمد صالح العذل

X

X

4

عبدهللا محمد الحربي

√

√

5

عبدهللا عبدالرحمن العياضي

X

X

6

سلمان محمد النعيم

√

√

7

أحمد عبداللطيف البراك

√

X

رابعاً :اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.
حتــى يتمكــن مجلــس إدارة فيبكــو مــن تأديــة مهامــه بشــكل فعــال ووفقـا ً لحاجــة فيبكــو وظــروف عملهــا فقــد قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان
متخصصــة مــع إجــراء بعــض التعديــات عليهــا تماشــيا ً مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
وقــد تــم تشــكيل هــذه اللجــان وفق ـا ً إلجــراءات عامــة وضعهــا المجلــس تتضمــن تحديــد مهــام كل لجنــة ومــدة عملهــا والصالحيــات 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.

وتضمنــت لجــان المجلــس لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ،وتــم اســتحداث لجنــة جديــدة بتار يــخ  07يونيــو
2017م أطلــق عليهــا (لجنــة الحوكمــة) وتــم تكليفهــا بإعــداد السياســات واللوائــح واإلجــراءات التــي تضمــن التــزام فيبكــو بالقواعــد واألنظمــة
الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة ،مــع التأكيــد ع ـلـى عــدم تعــارض مهــام وأعمــال واختصاصــات تلــك اللجنــة مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت.
علم ـا ً بــأن مــدة عمــل جميــع اللجــان تنتهــي بنهايــة الــدورة الحاليــة لمجلــس اإلدارة ،كمــا أن لوائــح تنظيــم عمــل جميــع اللجــان قــد تــم التحديــث
عليهــا بمــا يعكــس األنظــة واللوائــح الصــادرة حديثـا ً مــن الجهــات ذات العالقــة وتــم اعتمادهــا جميعـا ً مــن مجلــس اإلدارة بتار يــخ  05نوفمبــر 2017م
باســتثناء الئحــة لجنــة المراجعــة التــي تــم اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة بتار يــخ  01مايــو 2017م.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

وجديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو عنــد تشــكيل تلــك اللجــان قــد راعــى مــا تضمنتــه الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق
الماليــة ،ومــا يتماشــى مــع أفضــل النظــم والممارســات المعمــول بهــا عالميـا ً وذلــك مــن خــال تعييــن عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر
التنفيذييــن ـفـي اللجــان المعنيــة بالمهــام التــي قــد ينشــا عنهــا حــاالت تعــارض ـفـي المصالــح ،كالتاكــد مــن ســامة التقار يــر الماليــة وغيــر الماليــة،
ومراجعــة صفقــات األطــراف ذات العالقــة –إن وجدت-والترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة ،تعييــن كبــار التنفيذييــن ،وتحديــد المكافــآت وغيرهــا.
ويلتــزم رؤســاء وأعضــاء تلــك اللجــان بمبــادئ الصــدق واألمانــة والــوالء والعنايــة واالهتمــام بمصالــح فيبكــو ومســاهميها وتقديمهــا ع ـلـى مصلحتهــم
الشخصية.
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وحيــث أن كافــة اللجــان التابعــة للمجلــس تــم تشــكيلها مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة دون االســتعانة بأعضــاء مــن خــارج المجلــس ،وقــد
ســبق ذكــر تفاصيــل عــن وظائــف ومؤهــات وخبــرات أعضــاء المجلــس ،باســتثناء لجنــة المراجعــة التــي تــم ترشــيح أعضائهــا مــن مجلــس
اإلدارة وتــم اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ،والتــي تتشــكل مــن أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين (وقــد ســبق الحديــث عنــه)
باإلضافــة إ ـلـى شــخصين آخر يــن مــن خــارج المجلــس ويشــغل أحدهمــا رئاســة اللجنــة ،والجــدول التا ـلـي يوضــح نبــذة مختصــرة عنهــم
االس ـ ــم

صفة
العضوية

فوزي إبراهيم الحبيب

رئيس

عبدالعزيز سليمان
العتيقي

عضو

محمد صالح العذل

عضو

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة

المؤه ـ ـ ــالت العلمي ـ ـ ـ ـ ــة

عمل في هيئة السوق المالية لمدة ١٢عاما ً كرئيس للمتابعة والتنفيذ وبعدها
رئيسا ً للمراجعة الداخليةيعمل في
ً
االستشارات المالية -عمل رئيسا للمراجعة الداخلية في البنك
مرخص من وزارة العربي الوطني لمدة تزيد عن تسع سنوات
التجارة واالستثمار -عمل في شركة إرنست ويونج لمدة تزيد
عن ثالث سنوات
يعمل في مجال
المراجعة القانونية
واالستشارات

الخبرات
العملي ـ ـ ـ ـ ــة

مدير إدارة االشراف بهئية السوق المالية

 حاصل علىبكالوريوس محاسبة-
جامعة الملك
عبدالعزيز
اجتاز اختبار الزمالةاألمريكية للمحاسبين
القانونيين CPA
 حاصل علىبكالوريوس محاسبة-
جامعة الملك سعود
 حاصل على شهادةزمالة الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونين

خبرة كبيرة في
أعمال المراجعة
الداخلية والتدقيق
في القطاع الخاص
والحكومي

لديه  ٢٥سنة
خبرة عمل في
القطاع الخاص و
الحكومي

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم.
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إدارة الشركة التنفيذية
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االســم

الوظائف الحـالية

نائب رئيس مجلس
أحمد عبدالطيف البراك
اإلدارة والعضو المنتدب
شوكت حسين

المدير المالي

هاني جبريل

نائب المدير العام
في فيبكو

الوظائف السـابقة

الخبـرات

المؤهالت

سبق الحديث عنه في الجزء الخاص بمجلس اإلدارة
التدرج في وظائف اإلدارة المالية في
فيبكو

نائب المدير العام في المصنع
السعودي لمستلزمات الشبكة
الهاتفيه وااللكترونية

بكالوريوس إدارة
أعمال واقتصاد

 37سنة في مجال المحاسبة
واإلدارة المالية

ماجستير إدارة أعمال/
بكالوريوس هندسة  19سنة في مجال الصناعة
صناعية

االســم

الوظائف الحـالية

الوظائف السـابقة

المؤهالت

الخبـرات

ابراهيم مرار

مدير المبيعات
في فيبكو

مدير مبيعات في شركة سعودي
بست

بكالوريوس أداب

 40سنة في مجال المبيعات

جمال عمورة

مدير المشتريات
في فيبكو

مدير تطوير أعمال في شركة الشرق
مدير قطاع المقاوالت في مجموعة
الخريف

بكالوريوس هندسة
ميكانيكية

تطوير األعمال وبناء
شرا كات مع شركات رائدة
في مجالها

ونوجز فيما يلي وصفا ً للجان التابعة وبيان أعضائها ومسؤولياتها واجتماعاتها المنعقدة على مدار العام 2017م.
 - 1لجنة المراجعة:
وفقـا ً للمــادة األو ـلـى بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة لالســتثمار والمــادة الرابعــة والخمســون مــن الئحــة حوكمــة
الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة ومــا يقابــل تلــك المــواد مــن النظــام األساســي لفيبكــو والئحــة الحوكمــة فقــد تــم
تشــكيل لجنــة المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثامنــة المنعقــدة بتار يــخ  01مايــو 2017م مــن ثالثــة أعضــاء مــن
غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وجميعهــم مختصيــن بالشــؤون الماليــة والمحاســبية ،مــع اعتمــاد الئحــة عمــل اللجنــة المحــددة
لضوابــط وإجــراءات عملهــا ومكافــآت أعضائهــا وتشــمل مهــام لجنــة المراجعــة بصفــة خاصــة مــا ي ـلـي:
أوال ً :التقارير المالية
• دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
• إبــداء الــراي الفنــي – بنــاء ع ـلـى طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقر يــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة
ومفهومــة وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز الما ـلـي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا
واســتراتيجيتها.
• دراسة أي مسائل مهمة أو غير مالوفة تتضمنها التقارير المالية.
• البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي او من يتولى مهامه او مسؤول االلتزام او مراجع الحسابات.
• التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

ثالثاً :مراجع الحسابات
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم
ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.
• التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه ،ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة ،مــع االخــذ باالعتبــار القواعــد
والمعاييــر ذات الصلــة.
• مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمالــه ،والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــاال ً فنيــة او إدار يــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة
وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
• اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات فيبكو.
• دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها
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ثانياً :المراجعة الداخلية
• دراسة ومتابعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في فيبكو.
• دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
• الرقابــة واإلشــراف ع ـلـى أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة ـفـي فيبكــو للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا ـفـي تنفيــذ
األعمــال والمهمــام المنوطــة بهــا.
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رابعاً :ضمان االلتزام
• مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
• التحقق من التزام الشركة باالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
ل
• مراجعة العقود والتعامالت المقترح ان تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إ ى مجلس اإلدارة.
• رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشانها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
وفضــا ً عــن ذلــك تقــوم اللجنــة باإلشــراف ع ـلـى عمليــات التقصــي ذات العالقــة بالغــش أو األخطــاء التــي تقــع ـفـي فيبكــو ،أو أي أمــور
أخــرى تــرى الجنــة أهميــة تقصيهــا ،و ـفـي ســبيل ذلــك وضعــت اللجنــة آليــة لتقديــم الملحوظــات بشــأن أي تجــاوز ـفـي التقار يــر الماليــة أو
غيرهــا بســرية وذلــك مــن خــال وضــع بر يــد إلكترو ـنـي مخصــص لهــذا الغــرض وكذلــك وضــع صنــدوق لتقديــم تلــك المقترحــات بالشــركة
وع ـلـى أن يتــم مراجعــة تلــك الملحوظــات وتحديــد مــدى جوهريتهــا مــن قبــل المراجــع الداخ ـلـي بالشــركة ويتــم الرفــع بتقر يــره للجنــة
المراجعــة ،ومــن ثــم تقــوم اللجنــة بدورهــا للتحقــق مــن تطبيــق هــذه اآلليــة بالطريقــة الصحيحــة وإجــراء تحقيــق مســتقل يتناســب مــع
حجــم الخطــا أو التجــاوز وتبنــي إجــراءات متابعــة مناســبة.
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هذا وقد انعقدت خمسة اجتماعات للجنة المراجعة خالل 2017م ،وفيما يلي بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:
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 17يناير

 05مارس

 09مايو

 25يوليو

 25أ كتوبر

نسبة
مرات
الحضور الحضور

فوزي إبراهيم الحبيب

رئيس

√

√

√

√*

√

5

100%

عبدالعزيز سليمان العتيقي

عضو

√

√

√

√

√

5

100%

محمد صالح العذل

عضو

√

√

XX

√

XX

4

80%

√  -الحضور أصالة

 -XXاعتذار

* حضــر رئيــس اللجنــة األســتاذ /فــوزي إبراهيــم الحبيــب االجتمــاع عــن طر يــق الهاتــف ( )Conference Callنظــرا ً لتواجــده خــارج
المملكــة وقــت انعقــاد االجتمــاع.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في فيبكو
انطالقـا ً مــن كــون الرقابــة الداخليــة أحــد أهــم األساســيات الالزمــة لحمايــة أصــول فيبكــو فضــا ً عــن مســاندتها ـفـي تحقيــق أهدافهــا ،وحيــث
أن إجــراءات الرقابــة الماليــة والتشــغيلية واإلدار يــة الســليمة كفيلــة للحــد مــن ســوء اســتغالل أصــول فيبكــو والتأثيــر ـفـي أفعالهــا ،فــإن
مجلــس إدارة فيبكــو يوليهــا اهتمامـا ً خاصـا ً ويتحقــق بشــكل ســنوي مــن فاعليــة تلــك اإلجــراءات مــن خــال مراجعتهــا بشــكل ســنوي
والتوجيــه بمــا يلــزم مــن تعديــات لتطويــر أعمــال الرقابــة ،وخــال العــام 2017م لــم يتبيــن لمجلــس اإلدارة وجــود ضعــف جوهــري ـفـي
إجــراءات الرقابــة الداخليــة ،ولمز يــد مــن التحقــق مــن تلــك اإلجــراءات قــام مجلــس اإلدارة خــال العــام 2017م باســتحداث وحــدة إلدارة
المخاطــر لتبقــى ع ـلـى اطــاع دائــم بشــأن المخاطــر المحيطــة بأنشــطة فيبكــو بكافــة مســتوياتها الماليــة والتشــغيلية والفنيــة ســواء كانــت
داخليــة أو خارجيــة ،وقــد أســند مهمــة إدارة المخاطــر ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع التوصيــة برفــع تقار يــره بصفــة دور يــة لمعالجــة مــا
قــد ينشــأ عنهــا ـفـي حينــه ،مــع التأكيــد ع ـلـى فصــل المهــام بيــن أعمــال إدارة المخاطــر وأعمــال المراجعــة الداخليــة التــي يقــوم بهــا المراجــع
الداخ ـلـي المعيــن مــن قبــل لجنــة المراجعــة بالشــركة.
رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في فيبكو
ـفـى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال عــن عــام 2017م ،وأعمــال المراجعــة الداخليــة المنفــذة خــال العــام الما ـلـي 2017م ،لــم يتبيــن
للجنــة المراجعــة وجــود ضعــف جوهــري ـفـي 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.
كمــا تؤكــد لجنــة المراجعــة بالشــركة ع ـلـى عــدم وجــود تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس إدارة الشــركة ،وأنهــا لــم تصــدر خــال العــام
2017م أي توصيــات رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع الحســابات وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن
المراجــع الداخ ـلـي.
 - 2لجنة الترشيحات والمكافآت
اســتنادا ً إ ـلـى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة فقــد تــم إجــراء بعــض التعديــات ع ـلـى الئحــة عمــل
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت لتعكــس التغيــرات المدخلــة حديثـاً ،وقــد تــم اعتمــاد تلــك الالئحــة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة
والعشــرون للشــركة المنعقــدة بتار يــخ  12ديســمبر 2017م ،وتتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء جميعهــم مــن
أعضــاء المجلــس المســتقلين ،وتتلخــص مهامهــا ومســئولياتها فيمــا ي ـلـي:

فيما يختص بالترشيحات:
• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
• التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقـا ً للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي
شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.
• إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
• تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصة ألعمال مجلس اإلدارة.
• المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
• مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

فيما يختص بالمكافآت:
• إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة ،ورفعهــا إ ـلـى مجلــس اإلدارة
تمهيــدا ً العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ،مــع مراعــاة اســتخدام معاييــر مرتبطــة بــاألداء عنــد وضــع تلــك السياســات.
• توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.
• التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا ً للسياسة المعتمدة.
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حوكمة فيبكو وتطبيقاتها

• التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة
مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
• وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
• وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
علمـا ً بأنــه تــم اعتمــاد سياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة ـفـي مجلــس اإلدارة وسياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان
المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة المحدثــة لتعكــس التغيــرات التــي أدخلــت ع ـلـى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلس
هيئــة الســوق الماليــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة التاســعة والعشــرون للشــركة المنعقــدة بتار يــخ  12ديســمبر 2017م.
وقــد انعقــدت ثمانيــة اجتماعــات للجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال 2017م ،وفيمــا ي ـلـي بيــان بأســماء األعضــاء وســجل الحضــور
والتغيــرات التــي طــرأت ع ـلـى الجنــة خــال العــام 2017م:

االسم

المنصب
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11
فبراير

28
فبراير

04
مايو

16
09
أغسطس أغسطس

18
أ كتوبر

02
نوفمبر

28
ديسمبر

سلمان محمد النعيم

رئيس

√

√

√

√

√

√

√*

√

8

100%

عبدهللا عبدالرحمن
العياضي

عضو

√

√

√

√

√

√

√

√

8

100%

عبدهللا محمد الحربي*

عضو

√

√

√

√

√

√

√

-

7

100%

عبدالرحمن محمد
الدوسري

عضو

√

1

100%

√  -الحضور أصالة
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لم يشغل عضوية اللجنة خالل هذا الوقت
 -XXاعتذار

* أصــدر مجلــس اإلدارة قــرارا ً بتار يــخ  05نوفمبــر 2017م يقضــي بإعــادة هيكلــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت باســتبعاد عضــو
المجلــس األســتاذ /عبــدهللا محمــد الحر ـبـي مــن عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت نظــرا ً لشــغله منصب ـا ً تنفيذي ـا ً بالشــركة وتغيــر
صفــة عضويتــه مــن غيــر تنفيــذي إ ـلـى تنفيــذي ،كذلــك أصــدر المجلــس قــراره بنفــس التار يــخ بتعييــن عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ/
عبــد الرحمــن الدوســري (عضــو مســتقل) ـفـي عضويــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،وذلــك تماشــيا ً مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة.
 - 3اللجنة التنفيذية:
وفقا ً لرؤية مجلس اإلدارة وتنظيما ً للعمل داخل المجلس ،فقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء ،وقد تم إسناد

بعــض المهــام لهــا لتقــوم بدورهــا ـفـي إفــراد مز يــدا ً مــن الوقــت والجهــد لمناقشــة موضوعــات معينــة لتســهيل اتخــاذ القــرار داخــل مجلــس
اإلدارة ،ومــن بيــن تلــك المهــام مــا ي ـلـي:
• مراجعــة تقار يــر اإلدارة الدور يــة ،وتقييــم األداء ومراجعــة االســتثمارات الجديــدة أو إعــادة االســتثمارات والمصادقــة عليهــا قبــل تقديمهــا
للمجلــس للموافقــة عليها.

• مراجعــة الموازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق ـفـي الفروقــات الجوهر يــة المتعلقــة بالموازنــات (إن وجــدت) قبــل أن يتــم عرضهــا ع ـلـى مجلــس
اإلدارة.
• متابعة واستالم تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.
• متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات ألي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
• مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ،والسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل المجلس عندما يكون عامل الوقت حاسما.
• التوصية بتعديل النظام األساسي للشركة (إذا دعت الحاجة لذلك).
• تقديم التوصيات في عمليات االندماج واإلستحواذات الى مجلس اإلدارة.
• تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة ألسهمها.
• مراجعة خطط االستثمار في سيولة الشركة الفائضة.
• اســتالم تقار يــر دور يــة مــن إدارة الشــركة عــن عمليــات إدارة المخاطــر ـفـي الشــركة بمــا فيهــا تقييــم المخاطــر واإلجــراءات الموضوعــة لمعالجــة
ومتابعــة هــذه المخاطــر.
• التأكد من أن اللجان اإلدارية (في حال وجودها) في الشركة تعمل بشكل فعال.
• اســتالم تقار يــر اإلدارة بشــكل دوري مــن خــال الرئيــس التنفيــذي حــول أداء الشــركة ليتــم تقديمهــا ـفـي اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة لمناقشــتها
ومراجعتهــا قبــل تقديمهــا للمجلــس (إذا دعــت الحاجــة لذلــك).
• مراجعة الموضوعات والمعايير المالية الهامة بما فيها موائمة التمويل.
• مراجعة فرص االستثمار والتوسع باإلضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه االنشطة التشغيلية لفيبكو بما يضمن جودة المنتجات.
• المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية ووضع أصول الشركة نصب أعينها.
• التواصــل مــع كبــار المســؤولين ـفـي الجهــات الحكوميــة واألهليــة لتذليــل الصعــاب التــي تعتــرض أعمــال فيبكــو وشــرح برامجهــا للمســؤولين طالمــا
كان ذلــك ـفـي حــدود القوانيــن المعمــول بهــا نظامـاً.
وقد عقدت اللجنة التنفيذية ثالثة اجتماعات خالل عام 2017م ،كما هو موضوح بالجدول التالي:

االس ـ ــم

المنصب

تواريخ االجتماعات المنعقدة خالل العام 2017م
 30يناير

 06مارس

 05نوفمبر

مرات
الحضور

نسبة
الحضور

عبدالرحمن محمد الدوسري

عضو

√

√

√

3

100%

محمد صالح العذل

عضو

√

√

xx

2

66%

أحمد عبداللطيف البراك

عضو

√

√

√

3

100%

√  -الحضور أصالة
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فيصل محمد الحربي

رئيس

√

√

√

3

100%

 -XXاعتذار
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حوكمة فيبكو وتطبيقاتها

 - 4لجنة الحوكمة:
وفقـا ً لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتماشــيا ً مــع األنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية ذات العالقــة ورغبــة مــن إدارة فيبكــو
ـفـي الحصــول ع ـلـى مركــز متقــدم ـفـي مؤشــرات قيــاس حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة محليـا ً وخارجيـاً ،فقــد اتخــذ مجلــس
اإلدارة قــرارا ً بتار يــخ  07يونيــو 2017م يقضــي بتشــكيل لجنــة الحوكمــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتتمثــل مهامهــا
الرئيســية فيمــا ي ـلـي:
• التحقــق مــن التــزام فيبكــو باألنظمــة واللوائــح التــي تصــدر مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق الماليــة وأي جهــات أخــرى
تنظيميــة أو إشــرافية ذات عالقــة.
• مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.
• مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم فيبكــو ،وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة بمــا يلبــي حاجــة
فيبكــو ويتفــق مــع أفضــل الممارســات لتطويــر بيئــة العمــل.
• إبقاء أعضاء مجلس اإلدارة على اطالع دائم بالتطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقد عقدت لجنة الحوكمة منذ تشكيلها وحتى نهاية العام 2017م اجتماعين فقط ،وموضح بيانها بالجدول التالي:

االس ـ ــم

المنصب
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 18يوليو

 24أكتوبر

عبدهللا محمد الحربي

رئيس

√

√

2

100%

عبدهللا عبدالرحمن العياضي

عضو

√

√

2

100%

أحمد عبداللطيف البراك

عضو

√

√

2

100%

√  -الحضور أصالة
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مرات
الحضور

نسبة
الحضور

 -XXاعتذار

خامساً :اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وخاصة غير التنفيذيين -بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم
حيــال فيبكو وأدائها
يكفــل نظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة فيبكــو للمســاهمين جميــع الحقــوق المتصلــة بالســهم ،وعليــه فقــد اتخــذت فيبكــو عــدد
مــن االجــراءات إلحاطــة اعضــاء مجلــس االدارة وخاصــة غيــر التنفيذييــن بمقترحــات المســاهمين حيــال الشــركة وأداتهــا ع ـلـى النحــو التا ـلـي
 - 1خصصــت فيبكــو إدارة لعالقــات المســتثمرين بالشــركة مــن شــأنها الــرد ع ـلـى استفســارات الســادة المســاهمين وتلقــى مالحظاتهــم
أو شــكاواهم عبــر قنــوات التواصــل المتاحــة عبــر الهاتــف أو الفاكــس أو البر يــد اإللكترو ـنـي.
 - 2يتــم فحــص وتصنيــف هــذه االستفســارات – إن وجــدت – والرفــع بمــا هــو جوهــري منهــا إ ـلـى مجلــس االدارة خــال اجتماعاتــه
الدور يــة.
 - 3تحــرص فيبكــو دائم ـا ً ع ـلـى حــث جميــع أعضــاء مجلــس إدارتهــا ع ـلـى حضورالجمعيــات العامــة لالجابــة ع ـلـى أســئلة المســاهمين
ولالضطــاع بمرئياتهــم ومالحظاتهــم ع ـلـى الشــركة وأدائهــا ،كمــا ألزمــت لوائــح عمــل لجــان المجلــس رؤســاء اللجــان التابعــة لمجلــس
االدارة أو مــن ينيبونهــم مــن أعضائهــا لحضــور الجمعيــات العامــة لالجابــات ع ـلـى استفســارات المســاهمين.

 - 4يتــم تســجيل أســئلة المســاهمين واستفســاراتهم ـفـي محاضــر اجتماعــات الجمعيــات العامــة وتحفــظ ـفـي مقــر الشــركة ويمكــن الى
مســاهم األطــاع عليهــا عنــد طلبــه ذلــك.
 - 5تنــوي إدارة فيبكــو خــال اجتماعــات الجمعيــات العامــة القادمــة توز يــع بطاقــات ع ـلـى الســادة المســاهمين إلبــداء الــرأي وتقديــم
المقترحــات حيــال أداء الشــركة أو أي مالحظــات ألخذهــا ـفـي االعتبــار وإبــاغ أعضــاء مجلــس اإلدارة بهــا.
سادس ـاً :الوســائل التــي اعتمــد عليهــا المجلــس ـفـي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه والجهــة الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم
(إن وجــدت)
تماشــيا ً مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة فقــد تــم وضــع الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ووافــق عليهــا مجلــس اإلدارة ورفع
بهــا للجمعيــة العامــة التــي قامــت باعتمادهــا ـفـي  12ديســمبر 2017م ،وقــد تضمنــت مهمــة تحديــد جوانــب القــوة والضعــف ـفـي مجلــس
اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة أحــد أهــم المهــام المســندة إ ـلـى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ،كذلــك
قــام مجلــس اإلدارة باتبــاع مــا نصــت عليــه المــواد االسترشــادية ـفـي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ،وقــد
قامــت فيبكــو بتار يــخ  05نوفمبــر 2017م بترتيــب اجتماعيــن منفصليــن كمــا ي ـلـي:
 - 1اجتمــاع مجلــس اإلدارة لجميــع أعضــاء المجلــس دون حضــور األعضــاء التنفيذييــن لالســتماع إ ـلـى مالحظــات ومرئيــات با ـقـي أعضــاء
المجلــس غيــر التنفيذييــن والمســتقلين حيــال أداء الشــركة وتقييــم إدارتهــا التنفيذيــة.
 - 2اجتماع لكافة أعضاء المجلس دون رئيسه وذلك بغرض تقييم أداء رئيس المجلس ،على أن يتم التقييم من قبل األعضاء غير التنفيذيين
بعد استطالع آراء األعضاء التنفيذيين ،ويتم تحديد جوانب القوة والضعف واقتراح الحلول المناسبة لها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
وتؤكــد فيبكــو ع ـلـى قيامهــا خــال الفتــرة األخيــرة بإعــداد تقييــم ذا ـتـي ألعضــاء المجلــس مــن خــال آليــات مناســبة وفعالــة الكتشــاف
األخطــاء وأنهــا عاكفــة ع ـلـى التحديــث المســتمر لتلــك اآلليــات ،وقــد يتــم االســتعانة بطــرف ثالــث (جهــة تقييــم خارجيــة) إن اســتدعت
الحاجــة لذلــك.
سابعاً :ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
إجما ـلـي المبالــغ المكتســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن خــال العــام المنتهــي ـفـي
2017/12/31م موضحــة كالتا ـلـي:
مكافآت أعضاء المجلس
طبيعة العضوية

األعضاء غير
التنفيذيين

األعضاء المستقلين

أحمد
عبداللطيف
البراك

عبدهللا
ب
محمد الحر ي

المكافآت الثابتة
مبلغ معين

125,000

125,000

125,000

150,000

200,000

140,000

190,000

بدل حضور جلسات
المجلس

12,000

12,000

9,000

9,000

12,000

12,000

12,000

بدل حضور جلسات اللجان

12,000

24,000

30,000

21,000

9,000

15,000

27,000

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

اسم العضو

عبدالرحمن
محمد
الدوسري

سلمان
محمد
النعيم

عبدهللا
عبدالرحمن
العياضي

محمد صالح
العذل

فيصل محمد
الحربي

األعضاء التنفيذيين
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األعضاء غير
التنفيذيين

األعضاء المستقلين

األعضاء التنفيذيين

اسم العضو

عبدالرحمن
محمد
الدوسري

سلمان
محمد
النعيم

عبدهللا
عبدالرحمن
العياضي

محمد صالح
العذل

فيصل محمد
الحربي

أحمد
عبداللطيف
البراك

عبدهللا
ب
محمد الحر ي

مزايا عينية

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

مكافأة األعمال الفنية
واإلدارية واالستشارية

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

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

ــــ

12,000

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

المجموع

149,000

173,000

164,000

180,000

221,000

167,000

229,000
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المكافآت المتغيرة

100

نسبة من األرباح

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

مكافآت دورية

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

خطط تحفيزية قصيرة
االجل

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

خطط تحفيزية طويلة االجل

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

األسهم الممنوحة

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

المجموع

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

مكافأة نهاية الخدمة

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

المجموع الكلي

149,000

173,000

164,000

180,000

221,000

167,000

229,000

بدل المصروفات

ــــ

35,657

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

مكافآت كبار التنفيذيين

الجــدول التالــي يوضــح إجمالــي المبالــغ المكتســبة لخمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت والتعويضــات بمــا فيهــم العضــو المنتــدب المكلــف
بمهــام الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي كمــا يلــي:

خمسة من كبار التنفيذيين
المكافآت الثابتة
رواتب

1,706,400

بدالت

447,750

مزايا عينية

ــــ

المجموع

2,154,150
المكافآت المتغيرة

أرباح

ــــ

خطط تحفيزية قصيرة األجل

ــــ

خطط تحفيزية طويلة األجل

ــــ

األسهم الممنوحة

ــــ

المجموع

400,000

مكافأة نهاية الخدمة

ــــ

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس

ــــ

المجموع الكلي

2,554,150
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مكافآت دورية

400,000
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مكافآت أعضاء اللجان
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اللجنة
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المكافآت الثابتة (بدون بدل حضور جلسات

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
فوزي إبراهيم الحبيب

125,000

15,000

140,000

عبدالعزيز سليمان العتيقي

75,000

15,000

90,000

محمد صالح العذل

50,000

15,000

65,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
سلمان محمد النعيم

ــــ

24,000

24,000

عبدهللا عبدالرحمن العياضي

ــــ

24,000

24,000

عبدهللا محمد الحربي

ــــ

21,000

21,000

عبدالرحمن محمد الدوسري

ــــ

3,000

3,000
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أعضاء اللجنة التنفيذية
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فيصل محمد الحربي

ــــ

9,000

9,000

محمد صالح العذل

ــــ

6,000

6,000

عبدالرحمن محمد الدوسري

ــــ

9,000

9,000

أحمد عبداللطيف البراك

ــــ

9,000

9,000

أعضاء لجنة الحوكمة
عبدهللا محمد الحربي

ــــ

6,000

6,000

أحمد عبداللطيف البراك

ــــ

6,000

6,000

عبدهللا عبدالرحمن العياضي

ــــ

6,000

6,000

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 مكافآت أو رواتب أو تعويضات. ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي فيبكو عن أي حقوق في األرباح. ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطيــات أخــرى تــم انشــاؤها لمصلحــة موظفــي فيبكــو عــدا مكافــأة نهايــة الخدمــة حســب اللوائــح الصــادرة مــنجهــات االختصــاص.
ثامناً :التعامالت مع األطراف ذات العالقة
ً
تؤكــد فيبكــو أنــه خــال العــام الما ـلـي 2017م لــم يتــم إبــرام أي عقــود أو صفقــات أو تعامــات كانــت فيبكــو أو اي مــن شــركاتها التابعــة طرفـا فيهــا
وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للعضــو المنتــدب أو للمديــر الما ـلـي أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة أو مــع أي
شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.
تاسعاً :الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها

2017
2013

• الئحة فيبكو للحوكمة

صدرت بشكلها
الحالي نوفمبر
2017

تم إدخال بعض
التعديالت عليها
في ابريل 2013

2008
صدرت ألول مرة
في يناير 2008

تقــد فيبكــو اعتقــادا ً راســخا ً بــان االمتثــال التــام ألنظمــة الحوكمــة الفعالــة وااللتــزام بمعاييــر اإلدارة الرشــيدة وإعــداد التقار يــر الماليــة وغيــر الماليــة
هــو جــدار الحمايــة الــازم لتجــاوز كثيــر مــن المخاطــر المحتملــة ســواء كانــت داخليــة او خارجيــة مــع وضــع آليــة واضحــة لفصــل المهــام بيــن مجلــس
اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا بمــا يســهل تيســير أمــور الشــركة ورصــد فــرص االســتثمار الجاذبــة وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرار ،و ـفـي ســبيل ذلــك
تحــرص فيبكــو دائمـا ً ع ـلـى تبنــي ممارســات ومعاييــر الحوكمــة بالشــكل الــذي يضمــن إضفــاء الطابــع المؤسســي ع ـلـى نظــام الحوكمــة ،ولذلــك فقــد
بذلــت فيبكــو جهــودا ً كبيــرة ـفـي ترســيخ بعــض مبــادئ وسياســات العمــل لديهــا لجعــل الحوكمــة ثقافــة وليســت إلــزام مــن خــال وضــع مبــادئ
الشــفافية اإلفصــاح والعدالــة وحفــظ الحقــوق لكافــة أصحــاب المصالــح.

ونظــرا ً لقيــام مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بإصــدار الئحــة حوكمــة الشــركات المحدثــة ـفـي ابر يــل 2017م فقــد قامــت فيبكــو بالتحديــث ع ـلـى الئحــة
الحوكمــة لديهــا بمــا يعكــس تلــك التغيــرات وبمــا يتوافــق مــع أفضــل المعاييــر والممارســات العالميــة المعمــول بهــا ـفـي هــذا المجــال إيمانـا ً منهــا
بــأن اتبــاع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة هــو األســاس الراســخ إلدارتهــا والتحكــم ـفـي مواردهــا وإحــكام الرقابــة عليهــا بمــا يضمــن أفضــل العوائــد ع ـلـى
المســاهمين وأصحــاب المصالــح بهــا ،ذلــك االمــر الــذي جعــل مجلــس اإلدارة يتخــذ قــراره بتشــكيل لجنــة للحوكمــة لتعكــف ع ـلـى مراجعــة االلتــزام
بالقواعــد الخاصــة بالحوكمــة بصفــة دور يــة وإفــراد مز يــدا ً مــن الوقــت والجهــد لهــذا الشــأن انطالق ـا ً مــن حــرص فيبكــو ع ـلـى الحصــول ع ـلـى مركــز
متقــدم ـفـي مؤشــرات قيــاس مســتويات الحوكمــة الصــادرة مــن مرا كــز االختصــاص المعتبــرة محلي ـا ً وخارجي ـاً.
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وقــد أصــدرت فيبكــو قواعدهــا الخاصــة بالحوكمــة ـفـي 2008/01/23م ،كمــا تــم إعــادة اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة والعشــرون
المنعقــدة بتار يــخ 2013/04/21م بعــد إجــراء بعــض التعديــات ع ـلـى بعــض بنودهــا تماشــيا ً مــع األنظمــة الجديــدة التــي أصدرتهــا هيئــة الســوق
الماليــة والتــي اشــتملت ع ـلـى:
• وضع سياسة مكتوبة من شأنها تنظيم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين والمساهمين .
• السياسات والمعايير المحددة للعضوية في مجلس اإلدارة.
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وخــال العــام 2017م تــرى فيبكــو أنــه قــد تــم االلتــزام بأحــكام وقواعــد الحوكمــة األساســية واإللزاميــة وأنــه لــم يحــدث أي خــرق لتلــك
االحــكام ،ال ســيما وأنــه تــم تعديــل نظامهــا األساســي وتحديــث الئحــة الحوكمــة لديهــا إضافــة إ ـلـى تحديــث واســتحداث عــددا ً مــن اللوائــح
الداخليــة المنظمــة للعمــل ـفـي مجلــس اإلدارة أو السياســات واإلجــراءات الداخليــة ـفـي فيبكــو بمــا يضمــن االمتثــال لكافــة األنظمــة
واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات ذات العالقــة ،و ـفـي ســبيل ذلــك فقــد قامــت فيبكــو بمــا ي ـلـي:
 استحداث لجنة للحوكمة تابعة لمجلس اإلدارة واعتماد الئحة عملها. تعيين نائب لرئيس مجلس اإلدارة. استحداث وحدة إلدارة المخاطر. إعادة هيكلة لجنة الترشيحات والمكافآت. عقد لقاء لمجلس اإلدارة بقيادة رئيس المجلس ودون حضور أي من أعضاء المجلس التنفيذيين. عقد لقاء لكافة أعضاء المجلس بدون رئيسه بغرض تقييم أداء رئيس المجلس. وضــع قائمــة تأكيــد تنفيــذ المهــام لكافــة اللجــان التابعــة لمجلــس اإلدارة ومراجعتهــا بصفــة دور يــة للتأ كــد مــن قيــام تلــك اللجــان بالمهــامالمنوطــة بهــا
 اعتماد اإلطار العام للحوكمة. اعتماد دليل المساهمين. اعتماد سياسة تعارض المصالح. اعتماد دليل المعامالت مع األطراف ذات العالقة. اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة. اعتماد سياسة توزيع األرباح. اعتماد سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس واإلدارة التنفيذية. اعتماد سياسة إدارة المخاطر. اعتماد سياسة اإلفصاح والشفافية. اعتماد الئحة عمل مجلس اإلدارة. اعتماد الئحة عمل اللجنة التنفيذية. -اعتماد الئحة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
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* إن جميــع السياســات واللوائــح المذكــورة أعــاه تــم اعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة ـفـي اجتماعــه المنعقــد بتار يــخ  05نوفمبــر 2017م،
مــع التوصيــة برفــع مــا يلــزم منهــا مــن لوائــح وسياســات العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة ،وقــد تــم االنتهــاء مــن ذلــك خــال الجمعيــة
العامــة المنعقــدة بتار يــخ  12ديســمبر 2017م.
كمــا تؤكــد فيبكــو ع ـلـى أنهــا عاكفــة ع ـلـى تحقيــق المــواد االسترشــادية المضمنــة بالئحــة الحوكمــة باإلضافــة إ ـلـى اســتحداث الممارســات
المث ـلـى المعمــول بهــا عالميـا ً خــال العــام 2018م إدرا كا ً منهــا ألهميــة الحوكمــة ودورهــا ـفـي تحقيــق التنميــة المســتدامة.
عاشراً :سياسات اإلفصاح والشفافية
تعــد سياســات اإلفصــاح والشــفافية جــزءا ً ال يتجــزأ مــن الئحــة حوكمــة فيبكــو ،إيمان ـا ً منهــا بحــق المســاهم ـفـي الحصــول ع ـلـى كافــة
المعلومــات بالوضــوح والتفصيــل الــازم لبنــاء قــرارات اســتثمارية عليهــا مــع ضمــان عــدم التمييــز ـفـي 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 الر بــع ســنوية والســنوية ع ـلـى موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) خــال الفتــرات النظاميــة

الالزمــة للنشــر ،كمــا تلتــزم ايضـا ً بنشــر كافــة المعلومــات التــي تتعلــق بإفصاحــات نظاميــة أو تطــورات جوهر يــة ـفـي حينهــا فــور حدوثهــا
ودون أي تأخيــر ،وتعمــل بشــكل مســتمر ع ـلـى تســحين مســتوى اإلفصــاح مــن خــال طبيعــة ونوعيــة وتوقيــت المعلومــات التــي يفصــح
عنهــا مــع االســتمرار ـفـي إثــراء الموقــع االلكترو ـنـي بكافــة المعلومــات التــي قــد تســاعد كافــة أصحــاب المصالــح ـفـي معرفــة أنشــطة فيبكــو
وتطــورات أعمالهــا بمــا يســاعدهم ـفـي اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية ،ونســرد ـفـي الجــدول التا ـلـي مــا قامــت بــه فيبكــو ـفـي إفصاحــات خــال
العــام 2017م.

 18يناير 2017م

إعالن النتائج المالية السنوية للعام المالي 2016م

 31يناير 2017م

اإلعالن عن المرحلة الثالثة من مراحل التحول للعمل بمعايير المحاسبة الدولية

 31يناير 2017م

اإلعالن عن توقيع اتفاقية للدخول في شركة تحت التأسيس

 31يناير 2017م

اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2016م

 22مارس 2017م

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (االجتماع األول)

 17ابريل 2017م

اإلعالن عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
(االجتماع األول والثاني)

 20ابريل 2017م

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (االجتماع الثالث)

 26ابريل 2017م

إعالن إلحاقي لتوضيح آلية استحقاق أرباح المساهمين عن العام المالي 2016م

 26ابريل 2017م

اإلعالن عن بداية التصويت اإللكتروني للجمعية العامة غير العادية الثامنة

 02مايو 2017م

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (االجتماع الثالث)

 07مايو 2017م

اإلعالن عن الحصول على تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من بنك الرياض

 07مايو 2017م

إعالن النتائج المالية األولية للربع األول من العام المالي 2017م

 15مايو 2017م

اإلعالن عن آلية توزيع أرباح المساهمين عن العام المالي 2016م

 08يونيو 2017م

اإلعالن عن تعيين نائب لرئيس المجلس وتشكيل لجنة الحوكمة.

 07أغسطس 2017م

إعالن النتائج المالية األولية للربع الثاني من العام المالي 2017م

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

تاريخ األفصاح

طبيعة اإلفصاح
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حوكمة فيبكو وتطبيقاتها

تاريخ األفصاح

طبيعة اإلفصاح

 17أ كتوبر 2017م

اإلعالن عن آخر التطورات في المشروع المشترك إلنتاج أحد منتجات الصناعات التحويلية

 30أ كتوبر 2017م

إعالن النتائج المالية األولية للربع الثالث من العام المالي 2017م

 06نوفمبر 2017م

اإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2017م

 23نوفمبر 2017م

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون.

 13ديسمبر 2017م

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

الحادي عشر :تأكيدات مجلس اإلدارة.
تماشيا ً مع الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية والئحة حوكمة فيبكو ،يؤكد مجلس اإلدارة على ما يلي:
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 تلتــزم فيبكــو بالعمــل ع ـلـى حمايــة حقــوق المســاهمين وبعــدم التمييــز بيــن المســاهمين المالكيــن لــذات فئــة األســهم وعــدم حجــبأي حــق عنهــم بشــكل المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين.
ً
 لم تتسلم فيبكو من مساهمين يملكون  5%فأكثر طلبا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المنتهية ولم يتم انعقادها. لم تتسلم فيبكو من مساهمين يملكون  5%فأكثر طلبا ً بإضافة موضوع أو أ كثر إلى جدول اجتماع الجمعية العامة عند إعداده. لم تضع فيبكو أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت. لــم تقــدم فيبكــو أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا ،كمــا لــم تضمــن أي قــرض عقــده أحــد أعضــاء مجلــسإدارتهــا مــع الغيــر.
 لــم يتــم عقــد القــروض التــي تجــاوزت آجالهــا  3ســنوات ،ولــم يتــم بيــع أو رهــن أي عقــارات تملكهــا فيبكــو ،ولــم يتــم إبــراء أي مــن مدينــيفيبكــو مــن أي التزامــات لهــم تجاههــا خــال العــام 2017م فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه ـفـي هــذا التقرير.
 لم تصدر فيبكو أو أي من شركاتها التابعة أي أسهم أو أدوات دين خالل العام 2017م. لــم تبلــغ فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة مــن أي شــخص (عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم) بوجــود أيمصلحــة أو حقــوق لهــم ـفـي فئــة األســهم ذات األحقيــة ـفـي التصويــت خــال العــام 2017م.
 ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق ا كتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ـفـي أســهم أو أدوات ديــنلفيبكــو أو ألي مــن شــركاتها التابعــة خــال العــام 2017م.
 ال توجــد لــدى فيبكــو أو لــدى أي مــن شــركاتها التابعــة أدوات للديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق ا كتتــابأو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة خــال العــام 2017م.
 ال يوجــد حقــوق تحويــل أو ا كتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق ا كتتــاب أو حقــوقمشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا فيبكــو أو اي مــن شــركاتها التابعــة خــال العــام 2017م.
 -ال يوجد لدى فيبكو أو أي من شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

 لم تتلق شركة فيبكو أي إشعار من أحد مساهميها بخصوص تغير نسبة ملكيته فيها بالزيادة أو النقصان خالل العام 2017م. ليــس لــدى فيبكــو أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــة خاصــة ـفـي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة وأن كلأســهم فيبكــو عبــارة عــن أســهم عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية ـفـي حقــوق التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.
 تخضــع فيبكــو للــزكاة وفقـا ً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل ـفـي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتقــوم بقيــد مخصــص الــزكاة المســتحقةســنويا ً وتحميلــه ع ـلـى قائمــة الدخــل ويتــم قيــد التعديــات التــي تطــرأ عنــد الر بــط النها ـئـي للــزكاة – إن وجــدت – ـفـي الفتــرة التــي يتــم
فيهــا الر بــط.
 لــم يقــم المراجــع الخارجــي للشــركة خــال العــام الما ـلـي 2017م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة استشــارية للشــركة ولــم يتلــق أيأتعــاب ـفـي هــذا الخصــوص.
 لــم يتضمــن تقر يــر مراجــع الحســابات أي ع ـلـى القوائــم الماليــة الســنوية لفيبكــو عــن العــام الما ـلـي 2017م أي تحفظــات أو مالحظــاتجوهر ية.
 لم تتسلم فيبكو من مراجع الحسابات طلبا ً بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية ولم يتم انعقادها. لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. ال توجد قضايا أقيمت لصالح فيبكو أو ضدها تتجاوز قيمتها  5%من صافي أصولها خالل العام 2017م. ليس لدى فيبكو أي أسهم خزينة تحتفظ بها خالل العام المالي 2017م. ال توجد أحداث الحقة جوهرية تؤثر على سالمة المركز المالي لفيبكو ونتائج عملياتها حدثت بعد نهاية العام ولم يتم توضيحها. تبلــغ األر بــاح المســتحقة للمســاهمين التــي ســبق أن تقــرر توزيعهــا عليهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ولــم يســتلمهاأصحابهــا حتــى تار يــخ 2017/12/31م بســبب عــدم تحديــث البيانــات مبلــغ  5,152,538ر يــال.
الثاني عشر :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.الثالث عشر :طلبات سجالت مساهمي فيبكو
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

1

 30يناير

تحديث سجل المساهمين وبيانات الملكية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار
التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر بهدف إعداد التقرير السنوي للعام المالي
2016م.

2

 16أبريل

قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير
العادية الثامنة (االجتماع األول & الثاني)

3

 01مايو

قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير
العادية الثامنة (االجتماع الثالث)

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة للعام 2017م

عدد الطلب

تاريخ الطلب
خالل عام 2017م

تاريخ الطلب
خالل عام 2017م
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حوكمة فيبكو وتطبيقاتها

عدد الطلب

تاريخ الطلب
خالل عام 2017م

تاريخ الطلب
خالل عام 2017م

4

 03مايو

قائمة المساهمين المستحقين لألرباح النقدية الموزعة عن العام المالي 2016م
حسب تاريخ االستحقاق بموجب نظام التداول الجديد T+2

5

 12ديسمبر

قائمة المساهمين الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية
التاسعة والعشرون (االجتماع األول & الثاني)

6

 31ديسمبر

تحديث سجل المساهمين بنهاية العام 2017م.

الرابع عشر :حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم
انطالق ـا ً مــن حــرص فيبكــو واهتمامهــا بحقــوق مســاهميها وإدرا كا ً مــن مجلــس اإلدارة ـفـي معرفــة مســؤولياته تجــاه المســاهمين بمــا

يحقــق تواصــل مبنــي ع ـلـى الفهــم المشــترك ألهــداف فيبكــو االســتراتيجية ومصالحهــا ،فقــد قامــت بتضميــن كافة الحقوق للمســاهمين
وأصحــاب المصالــح ـفـي نظامهــا االســاس وتــم التركيــز ع ـلـى تلــك الحقــوق بشــكل تفصي ـلـي ـفـي الئحــة حوكمــة فيبكــو وكذلــك ـفـي دليــل
المســاهمين ،ويمكــن اإلطــاع ع ـلـى كافــة هــذه الوثائــق ع ـلـى موقــع فيبكــو اإللكترو ـنـي  ، www.fipco.com.saكمــا توجــد إدارة خاصــة
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بفيبكــو لمتابعــة شــئون مســاهميها والتــي تقــوم بواجبهــا مــن خــال التواصــل المســتمر والــرد ع ـلـى االستفســارات ومتابعــة أي مشــاكل
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محتملــة قــد تواجــه المســاهمين بخصــوص عمليــات توز يــع األر بــاح أو غيرهــا ،ويمكــن التواصــل مــع إدارة شــئون المســاهمين مــن
خــال البر يــد اإللكترو ـنـي  fir@fipco.com.saأو مــن خــال التحــدث إليهــم مباشــرة عبــر الهاتــف  – 011/ 2652299تحويلــة  ،777كمــا
يمكــن للســادة المســاهمين متابعــة أخبارنــا وأحداثنــا الهامــة وتوجيــه االســئلة واالستفســارات مــن خــال حســابنا ع ـلـى تويتــر ،fipco_ksa
وحيــث تحــرص فيبكــو ع ـلـى حمايــة حقــوق مســاهميها وجميــع أصحــاب المصالــح بهــا فقــد تــم تدشــين بر يــد إلكترو ـنـي secret@fipco.
 com.saواإلعــان عــن ذلــك ـفـي موقعهــا الرســمي وذلــك بغــرض اإلفصــاح عــن أي تعامــات مضللــة أو شــبهة احتيــال أو غيــره ،ويتــم
التعامــل مــع تلــك الحــاالت مباشــرة مــن قبــل إدارة فيبكــو العليــا.

10

كلمة الختام
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10

الخاتمة

و ـفـي الختــام نتمنــى بــأن يكــون العــرض المقــدم عــن أنشــطة فيبكــو
وتطــورات أعمالهــا قــد نــال رضاكــم ،كمــا نؤكــد ع ـلـى االســتمرار ـفـي بــذل
كافــة الجهــود لرســم مســتقبل مشــرق لفيبكــو وتعظيــم عوائــد االســتثمار
ع ـلـى مســاهميها ،و ـفـي هــذا الصــدد يتقــدم أعضــاء مجلــس إدارة فيبكــو
بالشــكر للســادة المســاهمين ع ـلـى ثقتهــم ـفـي فيبكــو واســتثمارهم فيهــا
والشــكر موصــول لكافــة منســوبي فيبكــو ومورديهــا وعمالئهــا والجهــات
التمويليــة والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ذات العالقــة وذلــك
لدعمهــم وتعاونهــم المســتمر ،وســوف تســتمر فيبكــو بعــون هللا وتوفيقــه
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بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا ـفـي التوســع والنمــو.
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فيصل بن محمد الحربي
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد بن عبداللطيف البراك
العضو المنتدب
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