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مقدمة

الســادة مســاهمي شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف
«فيبكــو» المحترميــن
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يســـرنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي ملجلــس إدارة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف
(فيبكــو) واملقــدم إلــى جمعيتكــم العامــة املوقــرة ملناقشــته ومــن ثــم املوافقــة عليــه ،وقــد تضمــن هــذا
التقريــر ملخــص عــن أنشــطة فيبكــو وتطــورات أعمالهــا عــن العــام املالــي 2018م  ،كمــا يســتعرض
أداء فيبكــو التشــغيلي واملالــي والقوائــم املاليــة وإيضاحاتهــا وتقريــر مراجعــي الحســابات عــن الســنة
واف عــن تطبيــق حوكمــة
املـــالية املنتهيــة فــي 2018 /12/31م ،كمــا تضمــن هــذا التقريــر ملخــص ٍ
فيبكــو ومعلومــات تفصيليــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس ،باإلضافــة
إلــى الخطــوط العريضــة لألهــداف واملبــادرات لكافــة أقســام فيبكــو خــالل العــام املالــي 2018م ،مــع
تقديــم ملحــات ســريعة عــن توقعاتنــا املســتقبلية خــالل العــام املالــي 2019م.
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم إعــداد هــذا التقريــر وفقــا ملتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات
وقواعــد التســجيل واإلدراج الصادرتــان عــن هيئــة الســوق املاليــة وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات نظــام
الشــركات الصــادر عــن وزارة التجــارة واالســتثمار مــع األخــذ باالعتبــار املبــادئ واملعاييــر الدوليــة
وأفضــل املمارســات العامليــة فــي مجــال الحوكمــة ،وقــد راعينــا عنــد إعــداده تبنــى درجــة عاليــة مــن
الشــفافية واإلفصــاح بمــا يضمــن تزويــد الســادة املســاهمني واملســتثمرين وأصحــاب املصالــح فــي
فيبكــو بــكل مــا يســاعدهم علــى اتخــاذ قراراتهــم ،وبمــا يؤهــل فيبكــو للمنافســة فــي الحصــول علــى
الجوائــز والشــهادات التقديريــة مــن كافــة الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية ذات العالقــة.

رسالة
مجلس اإلدارة

الســادة مســاهمي شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف (فيبكــو)
الكــرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســر مجلــس إدارة شــركة تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف ”فيبكــو“ أن يقــدم ملســاهمي الشــركة األعــزاء تقريــر مجلــس
اإلدارة لنتائــج أعمــال العــام املالــي املنتهــي فــي  31ديســمبر 2018م ،والــذي يعكــس أداء الشــركة فــي إطــار جهــود الشــركة
الحثيثــة للوصــول إلــى أهدافهــا وتحقيــق رؤيتهــا.
اســتطاعت فيبكــو خــالل العــام  2018الحفــاظ علــى مركزهــا فــي الســوق كأكبــر مصنــع فــي الشــرق األوســط ملنتجاتهــا
إذ تطلــب األمــر بــذل املزيــد مــن الجهــود مــن خــالل خفــض التكاليــف وتقليــل هوامــش الربحيــة  ،حيــث حققــت مبيعــات
األكيــاس العمالقــة واألكيــاس الصغيــرة نســبة نمــو  20%و 19.4%علــى التوالــي مقارنــة بالعــام  ، 2017والتــي تشــكل مبيعاتهــا
 87%مــن مبيعــات الشــركة .
علــى الرغــم مــن ذلــك حققــت فيبكــو صافــي خســارة قدرهــا ( )3.1مليــون ريــال فــي نهايــة العــام 2018م مقارنــة مــع
صافــي ربــح ( )5.1مليــون ريــال  ،يعــود الســبب الرئيســي لذلــك لتحمــل شــركة فيبكــو ملصاريــف مــا قبــل التشــغيل للشــركة
التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة) والتــي يلــزم تســجيلها كمصروفــات وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة (،)IFRS
والبالــغ قيمتهــا خــالل العــام املالــي 2018م مبلــغ  11.5مليــون ريــال مقارنــة فــي  2.6مليــون ريــال خالل عــام 2017م ،وبإســتثناء
ذلــك فــإن النتائــج الغيــر موحــدة لفيبكــو أســفرت عــن تحقيــق صافــي ربــح  6.2مليــون ريــال .
كمــا حصلــت فيبكــو علــى تصنيفــا ائتمانيــا فئــة “ ”+BBBمــن الدرجــة االســتثمارية مــن وكالــة ســمة للتصنيــف (تصنيــف)
بنظــرة مســتقبلية مســتقرة ويعكــس هــذا التصنيــف املتميــز مــدى قــوة مركــز الشــركة املالــي والنقــدي ممــا يؤكــد قــدرة فيبكــو
املاليــة فــي الحصــول علــى التمويــل املطلــوب ألي اســتثمارات اســتراتيجية حاليــة أو مســتقبلية ،بالشــكل الــذي يســهم فــي
تعظيــم القيمــة الســوقية للمســاهمني ومواكبــة تطلعاتهــم املســتقبلية.
وتتركــز إســتراتيجية مجلــس اإلدارة بالتعامــل مــع املرحلــة القادمــة مــن خــالل محوريــن رئيســيني  ،املحــور األول هــو تعزيز
مركزنــا الحالــي كأكبــر الشــركات العاملــة فــي مجــال تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف فــي الشــرق األوســط  ،مــن حيــث تلبيــة
احتياجــات الســوق املحلــي والعاملــي مــن منتجــات الشــركة واســتهداف أســواق وقطاعــات جديــدة  ،باالضافــة الــى تطويــر
العمليــة االنتاجيــة ورفــع كفــاءة االنتــاج  ،أمــا املحــور الثانــي هــو اإلســتثمار األمثــل فــي قطاعــات النمــو وبدأنــا ذلــك مــن خــالل
اســتثمارنا فــي الشــركة التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة) بنســبة  ، % 80ســوف تمثــل -وبعــون للــه وتوفيقــه -نقلــة نوعيــة فــي
تطويــر أعمــال فيبكــو واســتراتيجيتها للتوســع والنمــو.
يعتبــر مشــروع (فبــك للصناعــة) األول مــن نوعــه علــى مســتوى العالــم مــن حيــث تقنيــة اإلنتــاج  ,واألكبــر فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا مــن حيــث الطاقــة اإلنتاجيــة وتنــوع املنتجــات  ,وتتميــز خطــوط اإلنتــاج بأنهــا األحــدث فــي مجالهــا
وآخــر ماتوصلــت إليــه التقنيــات األوروبيــة  ،وتتميــز أيضــا بأنهــا مصممــة علــى تصنيــع منتجــات متعــددة التطبيقــات  ،وإننــا
إذ نتطلــع مــن خــالل املشــروع الجديــد الــذي يوافــق رؤيــة اململكــة 2030م مــن خــالل عــدم إعتمــداه بشــكل كبيــر علــى األيــدي
العاملــة باإلضافــة الــى وجــود ســوق خارجــي حيــث نســتهدف تصديــر مــا ال يقــل عــن  60%مــن املبيعــات كمــا أننــا نســتهدف
أيضــا الــى أن نغطــي اإلكتفــاء الذاتــي للطلــب املحلــي فــي مشــاريع الحرمــني متمثلــة فــي خيــام منــى باإلضافــة إلــى تســجيل
بصمــة ســعودية فــي مشــاريع صنــدوق اإلســتثمارات ًالعامــة مثــل مشــروع نيــوم والقديــة والبحــر األحمــر وآمــاال وغيرهــا مــن
املشــروعات الحاليــة أو التــي ســوف تطــرح مســتقبال.
وفـــي الختـــام نتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر علـــى ثـقــــتكم فـــي فيبكو ،والشــــكر موصول إلــــى الزمــالء فــــي اإلدارة
التنفيذيــــة وكافــــة منســــوبي فيبكو علـــى جهودهـــم املخلصـــة ،كما نشكر عمالئنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم لنا والذي
سيكون دائما حافزًا لبذل املزيد من الجهد ،متطلعيـــن إلـــى مزيـــد مـــن النجاحـــات خـــالل العـــام  ،2018آمـــلني أن نلتقـي بكـم
خالل االجتماع الســـنوي للجمعيـــة العامـة للمســـاهمني للـرد علـى استفســاراتكم بخصــوص مــــا تضمنــه هــذا التقريــر.

رسالتنا
توســيع نطــاق حضورنــا املحلــي والعاملــي مــن خــالل كفــاءة اإلنتــاج
والتســويق الفعــال ،بأفضــل املمارســات اإلحترافيــة  ,وتحقيــق النتائــج
املتوخــاه ألصحــاب املصالــح.

رؤيتنا
أن نكــون العــب رئيســي فــي مجــال الصناعــات التحويليــة وتحقيــق
الكفــاءة التنافســية والنمــو املســتدام والريــادة فــي الســوق األقليمــي
والتواجــد فــي األســواق العامليــة.

ركائز االستراتيجية

تعزيز مركزنا الحالي
تلبية احتياجات السوق املحلي والعاملي من
منتجات الشركة بزيادة املبيعات واستهداف
أسواق وقطاعات جديدة
كفاءة اإلنتاج وتطوير العملية اإلنتاجية
العمل على تخفيض معدالت التسرب الوظيفي
من حيث تحسني بيئة العمل والحفاظ على
الكوادر املؤهلة

االستثمار األمثل في قطاعات النمو
مشاركة خبراتنا مع الشركة التابعة (فبك
للصناعة) والنهوض بها للريادة في السوق
اإلقليمي والعاملي
تنويع مصادر الدخل من خالل إدارة النقد
والدخول في استثمارات جديدة ذات نمو

1
عن فيبكو

فيبكو باختصار
ريادة السوق اإلقليمي بمسيرة ناجحة تتجاوز
 25عاما
أحد أكبر 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 واملكائن في املدينة الصناعية
الثانية بمدينة الرياض

تنوع املنتجات والحلول املتعلقة بالتعبئة
والتغليف ،حيث نقوم بتصنيع ما يزيد عن 20
منتج مختلف

حققنا معدالت سعودة عالية جعلت مؤشراتنا
تتراوح ما بني نطاقات أخضر مرتفع و بالتيني
ضمن مؤشرات وزارة العمل
صادرات تمثل  % 36من حجم املبيعات
14
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 - 1التأسيس
تأسســت شــركة تصنيــع مــواد
التعبئــة والتغليــف (فيبكــو) كشــركة
مســاهمة ســعودية بموجــب الســجل
التجــاري الصــادر مــن مدينــة الريــاض
تحــت رقــم ( )1010084155وتاريــخ 17
شــوال  1411هـــ والقراريــن الوزاريــني
رقمــي ( )935،851فــي  29ذو القعــدة
 1411هـــ ،ويعمــل املصنــع بموجــب
الترخيــص الصناعــي رقــم (/585ص)
وتاريــخ  13/11/1410هـــ ،ويقــع املركــز
الرئيســي لفيبكــو بمدينــة الريــاض،
وقــد تــم إدراج فيبكــو فــي الســوق املالية
الســعودية منــذ العــام 1998م.
تعــد فيبكــو أحــد أكبــر الشــركات
الرائــدة فــي مجــال إنتــاج وتســويق
األكيــاس املنســوجة مــن مــادة البولــي
بروبلــني ،وتنتــج الشــركة نوعــني
مــن األكيــاس املبطــن وغيــر املبطــن
بأكيــاس بولــي إثيلــني منخفــض
الكثافــة لالســتخدامات الشــاقة طويلــة
املــدى ( )Heavy Dutyوأكيــاس كبيــرة
الحجــم وأشــرطة ربــط بالســتيكية
وحشــوات بالســتيكية للكابــالت
وخيــوط حياكــة بالســتيكية وأكيــاس
شــبكية لتعبئــة الخضــروات والفواكــه
وروالت منســوجة مــن البولــي بروبلــني
وبطانــات البولــي إثيلــني وإعــادة تدويــر
مخلفــات البالســتيك ،وتســويقها داخل
اململكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.

- 2النشاط
وفقا ملا يقتضيه نظام فيبكو
األساس تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ
األغراض التالية:
• الصناعات التحويلية وفروعها
حسب التراخيص الصناعية.
• الكهرباء والغاز واملاء وفروعه.
• املناجم والبترول وفروعها.
• النقل والتخزين والتبريد.
• التشييد والبناء.
• املقاوالت.
• التشغيل والصيانة.
• التجارة.
• تقنية املعلومات.
• خدمات املال واألعمال
والخدمات األخرى.
• خدمات اجتماعية وجماعية
وشخصية.
• الزراعة والصيد.

 - 3مراكــز القــوة والمزايا
ا لتنا فسية
• اســم تجــاري عريــق وقــوي
فــي الســوق املحلــي واإلقليمــي
والدولــي.
• مــن أوائــل الشــركات املدرجــة
فــي الســوق املاليــة الســعودية
والوحيــدة مــن بــني الشــركات
العاملــة فــي مجــال صناعــة
مــواد التعبئــة والتغليــف.
• ريــادة الســوق املحلــي بمســيرة
ناجحــة تتجــاوز  25عامــا.
• نتمتــع بســمعة قويــة فــي االلتــزام
بأعلــى معــدالت الجــودة املعتمدة
مــن كبــرى الهيئــات الدوليــة
املتخصصــة.
• تنــوع املنتجــات والحلــول املتعلقــة
بالتعبئــة والتغليــف ،حيــث نقــوم
بتصنيــع مــا يزيــد عــن  20منتــج
مختلــف.
• طاقــة إنتاجيــة هائلــة تقــدر
بحوالــي  2500طــن شــهريا مــن
مختلــف املنتجــات.
• مــوارد بشــرية هائلــة وكــوادر
فنيــة وإداريــة مؤهلــة.
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  2018م
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 - 4شهادات التميز
 فيبكــو حاصلــة علــى كافــة الشــهادات املعتمــدةاملتعلقــة بنظــام (إدارة الجــودة) & 9001:2015
( 22000:2005نظــام ادارة ســالمة الغــذاء).
 فيبكــو مســؤولة تمامــا عــن جــودة منتجاتهــاأمــام العمــالء بجميــع مراحــل تصنيعهــا ،ولزيــادة
الوثوقيــة فــإن جميــع منتجــات فيبكــو تــم اختبارهــا
فــي معامــل متخصصــة ومدعومــة فنيــا وتقنيــا مــن
خــالل معامــل دوليــة ذات ســمعة عاليــة مثــل معمــل
 LABORDATAبأملانيــا وغيــره.
 فريــق تأكيــد الجــودة يراجعــون جميــع مراحــلاإلنتــاج ،ويقومــون بمتابعــة املواصفــات واألداء
بنســبة  100%وإجــراء الفحــص بشــكل علمــي
ممنهــج لضمــان الدقــة والنوعيــة.

16
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 - 5تصنيــف فيبكــو االئتمانــي
بحســب الدرجــة االســتثمارية
خــالل العــام 2018م ،حصلــت فيبكــو علــى تصنيفــا
ائتمانيــا فئــة “ ”+BBBمــن الدرجــة االســتثمارية مــن
وكالــة ســمة للتصنيــف (تصنيــف) بنظــرة مســتقبلية
مســتقرة.
وبحســب التصنيف الصــادر في تاريــخ 06/12/2018م،
واملعلــن عنــه علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية
(تــداول) بتاريــخ 09/12/2018م فقــد اســتند التصنيــف
علــى عــدة عوامــل إيجابيــة ،نذكــر منهــا علــى ســبيل
املثــال ال الحصــر مــا يلــي:
 - 1الســجل التشــغيلي الطويــل للشــركة فــي مجــال
تصنيــع مــواد التعبئــة والتغليــف ،ممــا انعكــس بشــكل قــوي
علــى مكانــة فيبكــو الســوقية وعالمتهــا التجاريــة
 - 2كفــاءة فيبكــو ومزاياهــا التنافســية ومعرفتهــا
العميقــة بطبيعــة صناعتهــا يضمــن لهــا الحصــول علــى
طلبــات شــراء مــن عمــالء متميزيــن بالســوق بشــكل
ً
مســتمر ومتكــرر وصــوال للحصــة األكبــر فــي الســوق بمــا
يعــزز مــن فــرص النمــو واالســتدامة.
 - 3تركيــز خطــط فيبكــو علــى التصديــر ملعظــم
منتجاتهــا الرئيســية تماشــيا مــع رؤيــة اململكــة 2030م.
 - 4تنويــع مصــادر الدخــل فــي فيبكــو مــن خــالل
االســتثمار فــي قطاعــات صناعيــة أخــرى ذات عالقــة
18
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بمجــاالت عملهــا الرئيســية ،وهــذا مــا نتــج عنــه إطــالق
أحــدث مشــاريع الشــركة (صناعــة األنســجة التقنيــة)
عــن طريــق شــركتها التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة)
ممــا يتوقــع أن يســاهم فــي ارتفــاع معــدل املبيعــات
للشــركة األم.
 - 5التســهيالت اللوجســتية الناشــئة عــن املوقــع
الجغرافــي لفيبكــو محليــا وإقليميــا وعامليــا.
 - 6الوضــع الجيــد لهيكلــة رأس املــال والســيولة
الحاليــة فــي فيبكــو.
 - 7إضافــة إلــى عوامــل أخــرى تتعلــق بــإدارة املخاطــر
ومســتوى الحوكمــة والكفــاءة اإلداريــة واالســتراتيجية
املتوازنــة.
ويعــد هــذا التصنيــف هــو األول مــن نوعــه فــي اململكــة
العربيــة الســعودية علــى مســتوى شــركات الصناعــات
التحويليــة ،كمــا أن درجــة التصنيــف التــي حصلــت عليهــا
فيبكــو تعــد مــن أفضــل التصنيفــات للشــركات الصناعيــة
اســتنادًا للعوامــل ســالفة الذكــر.
جديــر بالذكــر أن هــذا التصنيــف املتميــز يعكــس
مــدى قــوة مركــز فيبكــو املالــي والنقــدي ممــا يؤكــد
قدرتهــا املاليــة فــي الحصــول علــى التمويــل املطلــوب ألي
اســتثمارات اســتراتيجية حاليــة أو مســتقبلية ،بالشــكل
الــذي يرفــع مــن قيمــة فيبكــو الســوقية ويواكــب تطلعــات
املســتثمرين املســتقبلية.

 - 6منتجاتنا
تقــوم فيبكــو بتصنيــع مــا يزيــد عــن  20منتــج مختلــف،
لــكل منهــا اســتخداماتها وأغراضهــا املختلفــة ،كمــا تقــوم
فيبكــو بموائمــة منتجاتهــا بمــا يرضــي تطلعــات عمالئهــا،
ً
فضــال عــن اقتــراح املنتــج املناســب للعمــالء وتقديــم
توصيــات تســاعدها فــي الوفــاء باحتياجاتهــم مــع خفــض
التكلفــة ،ومــن أمثلــة منتجاتنــا الرئيســية مــا يلــي:

• أكياس الجامبو العمالقة Jumbo Bags
أكيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبلــني
كبيــرة الحجــم وعاليــة الســعة تبــدأ ســعة هــذه األكيــاس
مــن  500كجــم وتصــل إلــى أكثــر مــن 2000كجــم
تســتخدم هــذه األكيــاس فــي مجــاالت عديــدة ومنهــا
علــى ســبيل املثال ال الحصــر (مجال اإلنشــاءات والتعمير,
الصناعــات الغذائيــة والحبــوب ,البتروكيماويــات,
الصناعــات الكيميائيــة) أمــا مــن ناحيــة التصميــم
واألنــواع فيوجــد العديــد مــن التصميمــات علــى حســب
طلــب العميــل وأيضــا علــي حســب غــرض اإلســتعمال.
تمتلــك فيبكــو حصــة ســوقية مــن هــذا املنتــج تقــدر
بحوالــي  %60مــن الســوق املحلــي ،بمــا يعــادل  3مليــون
كيــس سـ ً
ـنويا.
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• األكياس الصغيرة Small Bags
أكيــاس منســوجة مصنوعــة مــن البولــي بروبلــني
صغيــرة الحجــم وهــي األكيــاس األكثــر إنتشــارًا نظــرًا
لتعــدد إســتخدامها ,فســتخدم هــذه األكيــاس لتعبئــة
املــواد الغذائيــة مثــل األرز والغــالل والطحــني والســكر
وامللــح وغيرهــم كمــا أنهــا تســتخدم أيضــا فــي مجــاالت
الكيماويــات والبتروكيماويــات واملــواد املعــاد تصنيعهــا
وأيضــا فــي مجــال املقــاوالت.
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يوجــد أكثــر مــن نــوع تختلــف باختــالف ســعة التعبئــة
ونــوع املــواد املعبئــة بداخلهــا وأيضــا يوجــد منهــا أنــواع
تحتــوي علــى طبقــة إمــا داخليــة وإمــا خارجيــة مانعــة
لتســريب الهــواء أو املــاء للحفــاظ علــى املنتجــات ،وتبــدأ
ســعة هــذه األكيــاس مــن  5كجــم وتصــل إلــى  100كجــم.
وجديــر بالذكــر أن حصــة فيبكــو الســوقية مــن هــذا
املنتــج فــي الســوق املحليــة تبلــغ  ،15%بمــا يعــادل 300
ً
ســنويا.
مليــون كيــس

• أكيــاس الصمامــات ذات الفتحــة الجانبيــة
Valve Bag
أكيــاس التعبئــة ذات فتحــة جانبيــة وتعــرف باســم
فالــف وتعــد هــذه األكيــاس بمثابــة طفــرة كبيــرة فــي
مجــال التعبئــة والتغليــف حيــث تــم تصنيعهــا خصيصــا
لتعبئــة مــواد البنــاء مــن اإلســمنت والجبــس الجيــري
ولكــن ســرعان مــا انتشــرت فــي مجــاالت أخــرى مثــل
املركبــات العضويــة والكيماويــات والبتروكيماويــات.
أســباب تحــول معظــم الصناعــات مــن األكيــاس
الورقيــة إلــى هــذه األكيــاس تتمثــل فــي تقليــل نســبة
توالــف اإلنتــاج والنقــل حيــث مــن املعــروف عــن األكيــاس
الورقيــة أنهــا ســهلة التلــف وال يمكنهــا مقاومــة الرطوبــة
أو األمطــار وهــو مــا تــم معالجتــه فــي هــذه فــي األونــة
األخيــرة مــا دفــع معظــم املســتهلكني للتوجــه لهــذه
النوعيــة املتميــزة مــن األكيــاس.
ً
فضــال عــن إشــتراط بعــض الــدول أن يتــم تعبئــة
املــواد املصــدرة منهــا والــواردة إليهــا فــي هــذه النوعيــة
مــن األكيــاس.

الــالزم إلتمــام عمليــة تحميــل الحاويــات حيــث تتــم
العمليــة بشــكل آلــي عــن طريــق ضــخ املــواد إلــى الكيــس
داخــل الحاويــة لكــي تمتلــئ الحاويــة بشــكل كامــل فــي
دقائــق معــدودة

• أكياس التعبئة االوتوماتيكية
)FSS) Form Fill Seal
أكيــاس التعبئــة املميكنــة ويتــم تصنيعهــا فــي شــكل
روالت وأكيــاس جاهــزة ,ويتميــز هــذا املنتــج بأنــه يقلــل
مــن التكلفــة كمــا أنــه يجعــل مــن عمليــة التعبئــة والتغليــف
أســهل وأســرع بمــرات عديــدة ممــا كانــت عليــه فــي
الســابق حيــث يمكــن تعبئــة أكثــر مــن خمســمائة كيــس
فــي الســاعة الواحــدة.
يتميــز أيضــا هــذا املنتــج بأنــه موفــر للعمالــة حيــث
تتــم التعبئــة بشــكل آلــي كمــا أنــه يســاعد علــى رفــع
القــدرة اإلنتاجيــة نظــرًا لســهولة التعبئــة.

• بطانة حاويات Container liner
األكيــاس املنســوجة للحاويــات وهــذه األكيــاس عبــارة
عــن غــالف للحاويــة لكــي يتــم تعبئــة املــواد بداخلــه مــا
يؤمــن املــواد أثنــاء عمليــة النقــل ويمنــع تســربها خــارج
الحاويــة فيحافــظ علــى قيمــة املنتــج مــن بلــد املنشــأ
وحتــى التفريــغ واالســتهالك ,ويســتخدم فــي نقــل الحبوب
واملــواد املفتتــة أو املطحونــة أيــا كانــت نوعيتهــا.
ومــن مقاســات هــذه األكيــاس مــا هــو ســعة أربعــون
قــدم وأيضــا ســعة عشــرون قــدم علــى حســب ســعة
الحاويــة ,يتميــز هــذا املنتــج أيضــا بتوفيــر الوقــت والجهد
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  2018م
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• الخيوط الزراعية Agri Twins
توفــر فيبكــو العديــد مــن املنتجــات ومنهــا الخيــوط
بجميــع أنواعهــا ســواء كانــت للزراعــة أو للتربيــط أو
للحياكــة وتتوفــر هــذه املنتجــات بكثافــات وألــوان وأوزان
مختلفــة كمــا أنهــا تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن املــواد
املقاومــة لألشــعة فــوق البنفســجية نظــرًا ملــا تتعــرض لــه
مــن عوامــل بيئيــة أثنــاء إســتخدامها.

• حشو الكابالت Cable Fillers
حشــو الكابــالت وهــذا املنتــج يســتخدم فــي مجــال
صناعــة الكابــالت الكهربائيــة ويعمــل علــى تأمني ســالمة
األســالك الداخليــة يتــم تصنيــع هــذا املنتــج بقياســات
مختلفــة ودقيقــة وتختلــف املقاســات باختــالف أنــواع
الكابــالت ســواء كانــت عاليــة أو متوســطة أو منخفضــة
الجهــد.
يتــم لــف هــذا املنتــج علــى بكــرات إمــا ورقيــة وإمــا
خشــبية علــى حســب مقــاس الحشــو ومــن ثــم يتــم تغليفهــا
مــن الخــارج بمــادة البالســتيك الحــراري.
22
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• روالت التربيط Strapping Band
أشــرطة التربيــط والتــي تســتخدم فــي تأمــني النقــل
وإحــكام غلــق العبــوات الكرتونيــة مثــل عبــوات األجهــزة
الكهربائيــة واإللكترونيــة ويحافــظ علــى املنتــج ذاتــه مــن
االنــزالق أو التســرب خــارج العبــوة أثنــاء عمليــة الشــحن
ممــا يســاعد علــى تقليــل خســائر عمليــة النقــل.
ينقســم هــذا املنتــج إلــى نوعــني فمنهــا املصنــوع مــن
مــادة  PETومنهــا املصنــوع مــن مــادة البولــي بروبلــني
وتختلــف نــوع املــادة واملقاســات للشــريط ذاتــه باختــالف
نــوع املــادة التــي يتــم تأمينهــا وربطهــا أثنــاء عمليــة النقــل
وتختلــف أيضــا باختــالف نوعيــة املاكينــات التــي ســتقوم
بتربيــط اإلشــرطة فمنهــا اآللــي ومنهــا اليــدوي ,يتــم
تصنيــع هــذا املنتــج بكثافــات مختلفــة وفقــا ملتطلبــات
عمالئنــا.

 - 7شركاتنا التابعة
تقــوم فيبكــو بمزاولــة أعمالهــا مــن خــالل قطــاع تشــغيلي واحــد يتــم إدارتــه فنيــا وإداريــا مــن خــالل فيبكــو نفســها،
فيمــا يوضــح الجــدول التالــي الشــركات األخــرى التــي تســتثمر فيبكــو بهــا ،والتــي ســيتم إلقــاء الضــوء عليهــا فــي بــاب
منفصــل فــي هــذا التقريــر.

اسم الشركة

شركة فبك للصناعة

الكيان القانوني

ذات مسؤولية محدودة

النشاط الرئيسي

الصناعات التحويلية وفروعها

رأس املال

 18,000,000ريال*

سنة التأسيس

2017م

دولة التأسيس

اململكة العربية السعودية

دولة العمليات

اململكة 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 2018م.

الشركة ما زالت في مرحلة التشغيل التجريبي ،ولم
تحقق أي إيرادات خالل العام املالي 2018م

* تــم تأســيس الشــركة بــرأس مــال تأسيســي قــدره  10آالف ريــال فقــط ،واســتمر علــى ذلــك حتــى نهايــة 2017م ،إال انــه تــم رفعــه خــالل
شــهر فبرايــر مــن العــام 2018م وتــم اإلعــالن عــن ذلــك علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) بتاريــخ  27فبرايــر 2018م.
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2
ملخص
األداء
التشغيلي

ملخص األداء التشغيلي
يتمثــل نشــاط فيبكــو الرئيــس فــي إنتــاج وبيــع مــواد
التعبئــة والتغليــف ،ويتــم إدارة أنشــطتها وعملياتهــا مــن
خــالل عــدة أقســام وإدارات ،نوجــز فــي الســطور املقبلــة
أهــم انجازاتهــا خــالل العــام املنقضــي ونلقــي الضــوء
علــى أهدافهــا خــالل العــام الحالــي علــى النحــو التالــي:

 - 1إدارة التشغيل والعمليات:
ممــا ال شــك فيــه أن إدارة التشــغيل والعمليــات تعتبــر
املحــرك الرئيســي لفيبكــو إذ أنهــا املســؤولة عــن تصنيــع
جميــع منتجــات فيبكــو بمــا يضمــن الجــودة والكفــاءة
وبمــا يتوافــق مــع احتياجــات العمــالء ،وفــي ســبيل ذلــك
تعتمــد إدارة التشــغيل والعمليــات بفيبكــو علــى  3أقســام
تعمــل جميعهــا بتناغــم لتحقيــق أهــداف فيبكــو ،وهــذه
األقســام هــي:
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ً
أوال :قسم اإلنتاج
وهــو املســؤول عــن عمليــات اإلنتــاج الرئيســية
حيــث يقــوم بتحويــل املــواد الخــام إلــى منتــج
نهائــي بحســب املواصفــات الخاصــة لــكل
عميــل ،ولــدى هــذا القســم تصنيفــات فرعيــة
يختــص كل منهــا بتصنيــع منتجــات مختلفــة
مــن حيــث الحجــم والســعة واالســتخدام،
وتشــمل منتجــات فيبكــو الرئيســة مــن:
• أكياس الجامبو العمالقة Jumbo Bags
• األكياس الصغيرة Small Bags
• األكياس ذات الغلق الذاتي Valve Bags
• روالت النسيج Fabrics
• حشو الكابالت Cable Fillers
• األكيــاس البالســتيكية غيــر املنســوجة Form
Fill Seal
• أكياس التحميل والنقل البحري Sling Bags
• روالت التربيــط  Strapping Bandمــن مــواد
PP & PET
• أكياس الينر Liner Bags
• روالت لتغليف الطبليات Shrink hood
• خيوط الباالت Bailer Twine
• الخيوط الزراعية Agri Twins
• فيلم بولي ايثيلني Blown Film
• فيلم التغليف Streching Film
• خيوط Sewing Thread
• طبقــات تغليــف لجميــع أنــواع املنســوجات
البالســتيكية بطبقــة مــن  20:30ميكــرون.
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ثانيًا :قسم البحث والتطوير
فــي ظــل املنافســة املحتدمــة بــني الشــركات املحليــة
واإلقليميــة العاملــة فــي هــذا املجــال ،فقــد بــات مــن
الضــروري التركيــز علــى مبــادرات البحــث والتطويــر
بهــدف الوصــول إلــى آليــة تشــغيل لرفــع الطاقــة اإلنتاجية
وتحســني معــدالت اإلنتــاج مــن خــالل اســتراتيجية
نموذجيــة للتصنيــع املــرن ( )Lean Systemsوذلــك مــن
خــالل العمــل اســتحداث أفضــل التقنيــات العامليــة التــي
مــن شــانها تحســني عمليــات اإلنتــاج ورفع جــودة املنتجات
الحاليــة وابتــكار منتجــات جديــدة وتقديــم حلــول خالقــة
للعمــالء بمــا يتماشــى مــع تطلعاتهــم ورغباتهــم.
وفــي ســبيل ذلــك يقــوم قســم االبحــاث والتطويــر فــي
فيبكــو بالتعــرف علــى املســتجدات واالبتــكارات الحديثــة
املتعلقــة بــكل مــا هــو جديــد فــي عالــم صناعــة األكيــاس
املنســوجة وترســيخ كافــة الســبل املؤديــة ألفضــل طــرق
التشــغيل ،ولذلــك فقــد كان مــن الضــروري املشــاركة فــي
املعــارض الدوليــة وترتيــب زيــارات لبعــض الشــركات
العاملــة فــي مجــاالت تصنيــع املاكينــات وخطــوط اإلنتــاج
وإجــراء التجــارب العمليــة للوصــول الــي نقــاط التميــز
واالنفــراد وصــوال ملعادلــة االنتــاج القياســية.
هــذا وتهــدف فيبكــو دائمــا إلــى تنشــيط الفكــر الصناعــي
بإدخــال أحــدث النظــم املوجــودة فــي هــذا املجــال
والتطلــع دومــا ملبــادرات البحــث والتطويــر وأخذهــا علــى
محمــل الجــد لتضمــن بهــا االســبقية التــي تمكنهــا مــن
مواصلــة ريادتهــا للســوق املحلــي واإلقليمــي.
وتماشــيا مــع تلــك املبــادرات فقــد تــم تدريــب فــرق
اإلنتــاج والجــودة والصيانــة علــى أحــدث املصطلحــات
العلميــة والعمليــة بهــذا املجــال وتحديــدًا ()Six Sigma
حتــى تصــل فيبكــو إلــى التطويــر املســتدام فــي كافــة

حلقــات املصنــع بأقــل تكلفــة ممكنــة مــع القــدرة علــى
تطبيــق ذلــك عمليــا.
ومــن هنــا يمكننــا ســرد بعــض النقــاط التــي تمــت خــالل
عــام  2018وكان مــن أهمهــا:

ً
أوال :توفير الطاقه

بــادرت كــوادر الشــركة الفنيــة بدراســة وتحليــل كامــل
مصاريــف الطاقــة خــالل العامــني  2018 – 2017ومــن
ضمنهــا الطاقــة املهــدرة والطاقــة الضائعــة ومســتويات
الكفــاءة للوصــول الــي النتائــج الدقيقــة ،ثــم االســتعانة
بطــرق هندســة العمليــات اإلنتاجيــة لتحليــل نقــاط
الصــرف واالســتهالك والكفــاءة باســتعمال نظريــة 20%
  % 80والتــي مــن خاللهــا تــم الوصــول إلــى معادلــةاالنتــاج القياســية وفــق أحــدث الطــرق التكنولوجيــة ،
ومــن املجــاالت التــي تــم العمــل عليهــا وإنجازهــا مــا يلــي:
 - 1الطاقــة الشمســية )البديلــة) ،حيــث تعتبــر الطاقــة
الشمســية أحــد أهــم مصــادر الطاقــة البديلــة للحــد مــن
اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة املســتخدمة فــي العمليــات
اإلنتاجيــة ،وعليــه فقــد اتجهــت فيبكــو إلــى تفعيــل
اســتخدام ألــواح الطاقــة الشمســية فــي مصانعهــا ليــس
بهــدف تخفيــض النفقــات فحســب ولكــن أيضــا لتفعيــل
مبــادرات الطاقــة النظيفــة تماشــيا مــع تحقيــق أهــداف
فيبكــو فــي االســتدامة وتوفيــر الحلــول الدائمــة املعتمــدة
علــى مصــادر طبيعيــة للطاقــة وبمــا يتماشــى أيضــا مــع
رؤيــة اململكــة .2030
وفــي ســبيل ذلــك وانطالقــا مــن دورهــا الرائــد فقــد بدأت
فيبكــو فــي تركيــب وحــدات الخاليــا للطاقــة الشمســية
بطاقــة  0.5ميجــا ( 500كيلــو وات  /ســاعة) كمرحلــة أولــى
مــن مراحــل املشــروع املتكامــل الــذي تســتهدفه فيبكــو
والــذي يضمــن فــي النهايــة توفيــر اســتهالك فيبكــو مــن
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الطاقــة بواســطة الخاليــا الشمســية ،بمــا ســوف ينعكــس
ويظهــر آثــارًا إيجابيــة علــى تكاليــف اإلنتــاج فــي فيبكــو
خــالل الســنوات القادمــة بمــا يضمــن الريــادة ويرفــع
معــدالت الربحيــة ويســهم فــي التنميــة املســتدامة.
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 - 2إعــادة هندســة املاكينــات الحاليــة بتعديــل طــرق
العمــل وتغييــر قطــع حساســة جديــدة مــن شــأنها أن تقلــل
مــن اســتهالك الطاقــة وترفــع كفــاءة املاكينــات ،وبالتالــي
تنعكــس علــى جــودة املنتجــات والعمليــات اإلنتاجيــة
وصــوال الــي الهــدف االمثــل فــي تخفيــض التكلفــة وتلبيــة
متطلبــات العمــالء بدرجــة كبيــرة مــن االحترافيــة.
 - 3إقامــة عالقــات وطيــدة مــع مطــوري املــواد الوســيطة
فــي إنتــاج االكيــاس وصــوال الــي معادلــة االنتــاج
التــي تحقــق النمــو واالســتمرارية للعمليــات االنتاجيــة
باالعتمــاد علــى طاقــة أقــل وتحقيــق معــدالت جــودة أعلــي
وفقــا ملتطلبــات الســوق.
 - 4زيــادة كفــاءة التشــغيل ،حيــث حظيــت فيبكــو خــالل
العــام  2018بتوقيــع العديــد مــن العقــود طويلــة األمــد
مــع عمــالء الريــادة فــي البتروكيماويــات والصناعــات
الوســيطة باالضافــة الــي توســع قاعــدة عمالئهــا بشــكل
ملحــوظ  ،ولتلبيــة هــذه الطلبــات املتزايــدة علــي منتجاتها
قامــت الكــوادر الهندســية فــي إدارتــي التشــغيل والتطويــر
باتخــاذ خطــوات مــن شــأنها اســتباق رغبــات العمــالء
الفنيــة والكميــة مــن خــالل تطبيــق منهجيــة الكايــزن
فــي اإلنتــاج (تجربــة شــركة تويوتــا اليابانيــة) وتدريــب
الكــوادر اإلنتاجيــة علــي ذلــك ممــا أســهم بقــوة فــي رفــع
مســتوي األداء وطريقــة التعامــل مــع صعوبــات االنتــاج
الفنيــة ،وأدت الــي التفكيــر فــي إدخــال ماكينــات إنتــاج
وســيطة مثــل خياطــة االلتراســونيك  Ultra Sonicوالتــي
تعتبــر فيبكــو ســباقة فــي هــذا املجــال لتلبيــة الحاجــات
الفنيــة للعمــالء علــي نحــو أفضــل مــن أعمــال الخياطــة
التقليديــة.

 - 5إدخــال مفــردات ))six sigmaعلــي العمليــات
التصنيعيــة ،حيــث اســتطاعت فيبكــو ضبــط مســتويات
اإلتــالف فــي العمليــات اإلنتاجيــة وغيــر اإلنتاجيــة
عنــد الحــدود الدنيــا واالجتهــاد املســتمر علــي تخفيــض
النســبة وصــوال الــي القيمــة والكفــاءة العظمــى مــن جميــع
مخرجــات دوائــر الشــركة وليــس االنتــاج فقــط ،ومنهــا
علــي ســبيل املثــال ال الحصــر سالســل اإلمــداد والدعــم
اللوجســتي وتقنيــة املعلومــات.

مــن شــأنها نمذجــة العمليــات اقتــداء بأفضــل املمارســات
التصنيعيــة فــي هــذا املجــال (.)CGMP’S
 - 7التفــوق علــي باقــي املنافســن فــي نفــس املجــال عــن
طريــق إضفــاء طابــع املرونــه فــي التعامــل مــع عمــالء
الشــركة الختيــار منتجاتهــم وتحديــد مواصفاتهــم
بطريقــة تخــدم احتياجاتهــم الخاصــة بالســعراالمثل
والجــودة القصــوى وهــذا مــا رســخ مــن موضــع فيبكــو
بالنســبة لعمالئهــا فــي أســواقها املحليــة والتصديريــة.

 - 6التطبيــق الفعــال ملفاهيــم إدارة الجــودة الشــاملة
والتحليــل اإلحصائــي ملخرجــات العمليــة التصنيعيــة
والتعــرف علــي نقــاط الضعــف ومواقــع الفــرص التــي
ونتيجــة لهــذه الجهــود فقــد اســتطاعت فيبكــو خــالل عــام  2018مــن انتــاج  140مليــون متــر طولــي مــن األكيــاس
الصغيــرة ،ورفــع الطاقــة االنتاجيــة الــي  3مليــون كيــس جامبــو ســنويا وكذلــك انتــاج  28مليــون كيــس فلــف يخــدم
ً
الصناعــات املختلفــة فضــال عــن باقــي املنتجــات االخــري واملتعــارف عليهــا بالشــركة مــن كابــالت حشــوات الكابــالت
وأكيــاس الالينــر وأكيــاس التعبئــة األوتوماتيكيــة  FFSومنتجــات أحزمــة الربــط .strapping band
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مليون متر طولي من األكياس
الصغيرة

مليون كيس جامبو سنويا

مليون كيس فلف
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ثالثًا :قسم الجودة
ال يقــل أهميــة عــن قســم اإلنتــاج ،وذلــك لضمــان جــودة
منتجاتنــا لكــي تتوافــق مــع رضــاء العمــالء ،وألننــا
فــي فيبكــو حاصلــون علــى الشــهادة املعتمــدة األيــزو
( )22000:2005( & )9001:2015واملتعلقــة بنظــام
ادارة الجــودة & نظــام ســالمة الغــذاء ،فنحــن لدينــا
مــن األجهــزة املخبريــة مــا يكفــي لتأكيــد الجــودة مــن
خــالل فريــق عمــل ذو كفــاءة واحترافيــة عاليــة ،حيــث
يقومــون بالتحقــق مــن جــودة املــواد الخــام املســتخدمة
فــي التصنيــع ومراجعــة جميــع مراحــل اإلنتــاج ومراجعــة
املواصفــات الفنيــة وقــدرة التحمــل لألكيــاس املنتجــة
طبقــا للمعاييــر القياســية لاليــزو  2015-9001واملعاييــر
الدوليــة األخــرى ،مــع الوضــع فــي االعتبــار أن عمليــة
ً
االختيــار تتــم بشــكل محكــم لتأكيــد الدقــة وصــوال ملرحلــة
الخــروج باملنتــج النهائــي وتطابقهــا مــع املواصفــات
العامليــة ،لــذا نؤكــد علــى أن جميــع منتجاتنــا تــم أختبارها
32
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فــي معاملنــا ومدعومــه مــن خــالل معامــل دوليــة مثــل
معمــل  LABORDATAبأملانيــا.
وخــالل العــام 2018م تــم اســتقبال عــدد محــدود جــدًا
مــن شــكاوى العمــالء ،تــم تصنيــف اثنــني منهــا فقــط
شــكاوى رئيســية وقــد تــم وضــع حلــول عمليــة للتعامــل
ً
معهــا وتالفــي حدوثهــا مســتقبال ،فيمــا كانــت الشــكاوى
الباقيــة مشــاكل فنيــة بســيطة تــم حلهــا ســريعا ،ويتــم
االســتماع بعنايــة ملالحظــات العمــالء ويتــم إجــراء إعــادة
الفحــص والتدقيــق وفقــا لذلــك ومــن ثــم يتــم اتخــاذ
كافــة اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة.
وبمقارنــة حجــم شــكاوى العمــالء مــع حجــم طلبــات
العمــالء يتبــني انخفــاض نســبة شــكاوى العمــالء علــى
املنتجــات بمــا يعكــس جهــود إدارة فيبكــو والعاملــني عليهــا
والتعديــالت املدخلــة علــى إدارة التشــغيل والعمليــات
واالهتمــام بالجــودة لتحســني مؤشــر قيــاس مســتوى
رضــاء العمــالء.

رابعًا :قسم الصيانة
يضــم هــذا القســم فريــق مــن املهندســني والفنيــني
املتخصصــني الذيــن يقومــون بتقديــم الدعــم الفنــي
والتقنــي الــالزم للماكينــات وخطــوط اإلنتــاج لضمــان
اســتمرارية العمــل بمــا يضمــن تصنيــع املنتجــات
املطلوبــة وفــق الجــدول الزمنــي املحــدد لهــا ،ويتبنــى
القســم سياســة جديــدة تســتهدف تقليــل اســتهالك قطــع
الغيــار والعمــل علــى التطويــر والتعديــالت التــي تحــد مــن
اســتهالك الطاقــة تماشــيا مــع اإلجــراءات التــي قامــت
بهــا فيبكــو لخفــض تكاليــف الطاقــة.
وخــالل العــام 2018م كان هنــاك زيــادة طفيفــة فــي
اســتهالك قطــع الغيــار مقارنــة بالعــام 2017م ،وذلــك
لتحديــث عــدد مــن خطــوط اإلنتــاج بإجــراء إحــالل
وتجديــد لبعــض املكائــن لتحســني إنتاجيتهــا ،وبمــا
ينعكــس أيضــا علــى تكاليــف الطاقــة ونســبة العمالــة،
إضافــة إلــى الجهــود املبذولــة فــي إدخــال بعــض
ً
اإلصالحــات علــى قطــع الغيــار بــدال مــن شــرائها مــن
الخــارج ،ممــا نتــج عنــه قيمــة توفيــر ملموســة تقدر بـــ 585
ألــف ريــال خــالل العــام 2018م.
إضافــة إلــى ذلــك فقــد قــام قســم الصيانــة فــي فيبكــو
بجهــود غيــر مســبوقة فــي تجهيــز املســاحات الالزمــة
للمصنــع الجديــد (مصنــع شــركة فبــك للصناعــة)
باإلضافــة إلــى املســاعدة فــي تقديــم الدعــم الفنــي
والتقنــي الــالزم لتركيــب املاكينــات وخطــوط اإلنتــاج
الجديــدة ممــا كان لــه أكبــر األثــر فــي الحــد مــن تكاليــف
ً
االســتعانة بفنيــني أو مقاولــني خارجيــني فضــال عــن
خفــض مســتوى املخاطــر نتيجــة إلملــام فريــق الصيانــة
فــي فيبكــو بكافــة متطلبــات األمــن والســالمة املعمــول بهــا
فــي فيبكــو.

أبرز إنجازات إدارة التشغيل
والعمليات
 - 1خفض األيدي العاملة بأقسام اإلنتاج املختلفة:
لقــد كان ذلــك أحــد أهــم التحديــات التــي واجهــت إدارة
التشــغيل والعمليــات خــالل األعــوام املاضيــة ،خاصــة
وأن فيبكــو عاكفــة علــى 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 وزيــادة املهــارات
للبعــض االخــر معتمديــن فــي ذلــك علــى برامــج التدريــب
املختلفــة التــي تتــم ذاتيــا ،بمــا يضمــن إعــادة توزيــع
العمالــة وخفــض تكلفتهــم مــع املحافظــه علــى تشــغيل
املاكينــات علــى مــدار الســاعة بجميــع أيــام األســبوع
 ،24/7باإلضافــة إلــى إدخــال بعــض التعديــالت علــى
بعــض املكائــن بهــدف خفــض العمالــة الالزمــة للتشــغيل
ورفــع القــدرة اإلنتاجيــة لتلــك املكائــن.
جديــر بالذكــر أن إدارة اإلنتــاج تبنــت سياســة متوازنــة
فــي إدخــال عمالــة جديــدة تماشــيا مــع عــدد طلبــات
اإلنتــاج املتزايــدة خــالل العــام 2018م ،مــع تطلعهــم
لتحقيــق رؤيــة إدارة الشــركة برفــع الطاقــة اإلنتاجيــة
ألكيــاس الجامبــو إلــى مــا يقــارب  50%زيــادة عــن الطاقة
الحاليــة.
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 - 2التحكم في أرصدة املواد الخام:
تــم اســتحداث آليــة لطلــب املــواد األوليــة األساســية
املســتخدمة فــي تصنيــع منتجــات فيبكــو بمــا يحقــق
التــوازن بــني اإليفــاء بمتطلبــات العمــالء وعــدم تكــدس
املــواد الخــام فــي مخــازن فيبكــو بأرصــدة عاليــة،
باإلضافــة إلــى قــدرة فريــق اإلنتــاج علــى التصنيــع الذاتي
ً
للمــواد التكميليــة األخــرى املســتخدمة فــي اإلنتــاج بــدال
مــن شــرائها بمــا ينعكــس إيجابــا علــى تكلفــة اإلنتــاج ,إذ
بلــغ معــدل حجــم املخــزون الســنوي مــن أرصــدة املــواد
الخــام خــالل عــام  2018م  2.35مليــون كجــم ،بينمــا كان
متوســط حجــم املخــزون خــالل عــام 2017م يبلــغ 3.2
مليــون كجــم ،وفــي عــام 2016م بلــغ  5.9مليــون كجــم،
بينمــا قــارب مســتويات  8مليــون كجــم خــالل العــام
2015م ممــا كان لــه أكبــر األثــر فــي تحريــر املزيــد مــن
النقــد الســتخدامه فــي أغــراض أخــرى ،باإلضافــة إلــى
ضبــط التكلفــة الشــهرية.

 - 3توفيــر فــي الطاقــة الكهربائيــة املســتخدمة
فــي العمليــة اإلنتاجيــة:
وذلــك مــن خــالل التعديــل علــى املكائــن وطبيعــة عملهــا
ميكانيكيــا وكهربائيــا ،ووضــع آليــة الحتســاب معــدالت
االســتهالك بصفــة يوميــة ،ومراقبــة االســتهالك للمكائن
ذات املعــدالت املرتفعــة ووضــع الحلــول الالزمــة لهــا بمــا
ال يؤثــر علــى ســرعة أو قــدرة املكائــن وجــودة املنتجــات،
مــع االســتمرار فــي اســتحداث قطــع كهربائيــة ومكثفــات
لضبــط اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة للمكائــن ،وهــذا
مــا ألقــى بظاللــه علــى خفــض تكاليــف اســتخدام الطاقــة
الكهربائيــة ،كمــا تنظــر فيبكــو إلــى مــدى أبعــد فــي
تحقيــق النظريــة العلميــة فــي توفيــر الطاقــة الكهربائيــة
املســتهلكة بإدخــال مصــادر طاقــة بديلــة.
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خطة تطوير إدارة التشغيل
والعمليات المقترحة للعام 2019م
 - 1االســتمرار فــي رفــع كفــاءة اإلنتــاج وخفــض تكاليــف
العمليــة اإلنتاجيــة ويتــم ذلــك بالعمــل علــى محوريــن
رئيســيني تتمثــل فيمــا يلــي:
أ -العمل على تقليل األيدي العاملة.
ب -البحــث عــن ماكينــات أو القيــام بإجــراء تعديــالت
علــى املكائــن الحاليــة بهــدف اختــزال مراحــل االنتــاج
اليدويــة.
 - 2استحداث منتجات جديدة:
تســتهدف إدارة اإلنتــاج إجــراء اســتحداث منتجــات
جديــدة ال تعتمــد علــى العمالــة بشــكل كبيــر وتلبــي
احتياجــات العمــالء املتزايــدة.

االســمنتية بتوســيع قاعــدة عمالئهــا واســتهداف
الشــركات العاملــة فــي هــذه املجــاالت ،مــع العمــل الدائــم
علــى تكثيــف الزيــارات للعمــالء لكســب الثقــة وترتيــب
زيــارات مــع عمــالء محتملــني لبنــاء عالقــات اســتراتيجية
مثمــرة.

 - 2إدارة المبيعات والتسويق
تقــوم فيبكــو بمزاولــة عمليــات تســويق وتوزيــع منتجاتهــا
مــن خــالل فريــق عمــل مؤهــل ذو خبــرة وكفــاءة عاليــة
يضــم جنســيات متعــددة لتخــدم جميــع أطيــاف عمالئنا،
إذ تضــم قاعــدة عمالئنــا شــركات محليــة وإقليميــة
ودوليــة مــن خمــس قــارات مختلفــة ،معتمديــن فــي ذلــك
علــى جــودة منتجاتنــا وكفــاءة فريــق التســويق لدينــا.
ويرتكــز النشــاط األســاس إلدارة املبيعــات والتســويق
علــى بيــع وتوزيــع منتجــات فيبكــو الرئيســية مــن األكيــاس
علــى اختــالف أنواعهــا ،وخــالل العــام 2018م قامــت
بتكثيــف اتصاالتهــا ومحاوالتهــا مــن أجــل اإلبقــاء علــى
حصتهــا الســوقية فــي األســواق املحليــة والدوليــة بصــورة
مرضيــة ،وتــم التركيــز بشــكل أكبــر علــى مبيعــات
االكيــاس العمالقــة وأشــرطة التحزيــم ،مــع بــذل كافــة
الجهــود املمكنــة لبيــع وتســويق مزيــد مــن االكيــاس
الصغيــرة والنســيج وغيرهــا مــن املنتجــات التــي ال تحتــاج
إلــى عمالــة يدويــة بشــكل كبيــر ويعتمــد فــي تصنيعهــا
علــى املكننــة ،باإلضافــة إلــى اســتغالل زيــادة الطلــب فــي
الســوق املحلــي واألجنبــي علــى أكيــاس ذات الصمامــات
الجانبيــة ذاتيــة الغلــق املســتخدمة فــي تعبئــة املنتجــات

ونظــرًا لشــدة املنافســة فــي الســوق املحليــة علــى مثــل
هــذه املنتجــات فــإن فيبكــو تتطلــع إلــى الحصــول علــى
اســتهداف كبــار العمــالء للحصــول علــى حصــة ســوقية
أكبــر ،حيــث شــاركت فــي املعــرض الســعودي للبالســتيك
والصناعــات البتروكيماويــة واملعــرض الســعودي للطباعة
والتغليــف املقــام بمدينــة الريــاض خــالل شــهر ينايــر مــن
العــام 2018م.

مــع اســتمرار تســويق املنتجــات فــي االســواق الخارجيــة
مــن خــالل تكثيــف الزيــارات لعــدد مــن املحافــل الدوليــة،
حيــث تعــد املشــاركة وااللتقــاء بالعمــالء املحتملــني فــي
املعــارض املحليــة والدوليــة أحــد أهــم الركائــز التــي
يعتمــد عليهــا فريــق املبيعــات والتســويق لتوســيع قاعــدة
العمــالء وجــذب عمــالء جــدد مــن مختلــف دول العالــم
مــن خــالل الحضــور املميــز والفعــال فــي معظــم األحداث
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والفعاليــات العامليــة التــي تقــام فــي مجــال أعمالنــا والتــي
يتــم اختيارهــا بعنايــة وفــق التنــوع الجغرافــي.
وفيمــا يتعلــق بقاعــدة العمــالء ،فقــد اســتطاعت فيبكــو
خــالل عــام 2018م اإلبقــاء علــى قاعــدة عمالئهــا
الرئيســيني خاصــة فــي املناقصــات واملنافســات مــع
الجهــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة التــي تمتــد لفتــرات
طويلــة ،وتشــمل مــا يلــي:
• ترســية منافســة مــن قبــل شــركة املطاحــن الثانيــة
بالريــاض وذلــك لتنفيــذ مشــروع تصنيــع وتوريــد أكيــاس
بالســتيكية منســوجة لتعبئة الدقيــق واألعــالف الحيوانية
ومشــتقاتها بقيمــة  12,763,800ريــال ســعودي فــي مــارس
2018م.
• ترســية منافســة مــن قبــل الشــركة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك) وذلــك لتنفيــذ مشــروع
تصنيــع وتوريــد أكيــاس بالســتيكية بقيمــة تقديريــة بلغــت
 20,489,343ريــال ســعودي فــي ابريــل 2018م.
• ترســية منافســة مــن قبــل املؤســة العامــة للحبــوب
وذلــك لتصنيــع وتوريــد أكيــاس تعبئــة شــعير (ســعة 50
كجــم) بقيمــة  32,634,000ريــال ســعودي فــي ديســمبر
2018م.
كمــا أنهــا نجحــت فــي إبــرام عالقــات تعاقديــة مــع
شــركات فــي أفريقيــا والشــرق األوســط رغــم صعوبــة
املنافســة فــي تلــك الــدول.
وخــالل العــام 2019م ســوف تســتمر فيبكــو فــي جــذب
عمــالء جــدد والتركيــز علــى إعــادة عمليــة التســعير
للحصــول علــى أســعار أفضــل بمــا يضمــن زيــادة ربحيــة
فيبكــو ،وفــي ســبيل ذلــك ســيتم التركيــز بقــوة علــى
أســواق أفريقيــا وأوربــا وشــمال أمريــكا.
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- 3إدارة الموارد البشرية
تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخا بــأن رأس املــال البشــري
( )Human Capitalأحــد أهــم عناصــر العمليــة اإلنتاجيــة
علــى نحــو يحقــق أهــداف فيبكــو بزيــادة قيمتهــا الســوقية
ورفــع حصتهــا فــي مجــال األعمــال محليــا وإقليميــا
ودوليــا وبمــا يضمــن لهــا الريــادة ،لــذا فقــد ســعت فيبكــو
إلــى االســتثمار فــي مواردهــا البشــرية باإلبقــاء علــى
الكفــاءات املتميــزة وخلــق بيئــة عمــل احترافيــة وجاذبــة
تتســم بــاألداء املتميــز وباملشــاركة الفعالــة فــي صنــع
القــرار ،باإلضافــة إلــى وضــع برامــج ودورات تدريبيــة
علــى كافــة األصعــدة الفنيــة واإلداريــة لالرتقــاء بموظفــي
فيبكــو وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم العمليــة وإلرســاء قيم
ً
فيبكــو واملعاييــر اإلنتاجبــة ،فضــال عــن ذلــك فــإن فيبكــو
تخطــط دائما لجــذب وتوظيف الكــوادر والكفــاءات الفنية
واإلداريــة املؤهلــة ،مــع الوضــع فــي االعتبــار أن تكــون
األولويــة لدعــم خطــط الســعودة باالعتمــاد علــى كــوادر
ســعودية مؤهلــة بمــا يتماشــى مــع خطــط فيبكــو التوســعية
إيمانــا مــن فيبكــو بدعــم أبنــاء الوطــن ولالضطــالع
بمســؤوليتها االجتماعيــة ،حيــث اســتمرت الشــركة

فــي زيــادة اســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة ورفــع نطــاق
الســعودة فــي الشــركة وصــوال للنطــاق األخضــر املرتفــع
حيــث بلغــت نســبة الســعودة  ،26%مــع قيــام فيبكــو بتوقيــع
اتفاقيــة االســتفادة مــن مبــادرة ســابك للتدريــب املنتهــي
بالتوظيــف مــع املعهــد العالــي للصناعــات البالســتيكية،
حيــث اســتفاد مــن هــذا البرنامــج عــدد  22متــدرب.
ً
وفضــال عــن ذلــك ولتحســني بيئــة العمــل داخــل فيبكــو
فقــد تمكنــت إدارة املــوارد البشــرية خــالل العــام 2018م
مــن اســتكمال برنامــج أتمتــة التعامــالت الخاصــة بــإدارة
املــوارد البشــرية مــن خــالل نظــام إدارة املــوارد املعمــول
بــه فــي فيبكــو ،وكذلــك نظــام الخدمــة الذاتيــة للموظفــني
والتــي تمكــن املوظــف مــن إنشــاء ومتابعــة جميــع طلباتــه
لــدى قســم املــوارد البشــرية مباشــرة عــن طريــق النظــام
دون الحاجــة لزيــارة ادارة املــوارد البشــرية او اســتخدام
املعامــالت الورقيــة.
وتولــي فيبكــو اهتمامــا خاصــة بالــكادر النســائي لديهــا،
إذ يتــم االعتمــاد علــى العمالــة النســائية فــي بعــض
األقســام اإلنتاجيــة والخياطــة باإلضافــة إلــى بعــض
األعمــال اإلداريــة فــي قســم املــوارد البشــرية ،حيــث
يشــكل عــدد العامــالت الســعوديات مــا نســبته  31%مــن
إجمالــي موظفــى فيبكــو الســعوديني ،علمــا بــان فيبكــو
تنــدرج تحــت النطــاق األخضــر املرتفــع بحســب نظــام
نطاقــات الصــادر عــن وزارة العمــل.
وقــد بلــغ إجمالــي عــدد العاملــني بفيبكــو بنهايــة العــام
 2018عــدد  776موظــف مقارنــة بـــ  827موظــف خــالل
العــام 2017م يشــكلون مزيجــا مــن  13جنســية مختلفــة،
يعملــون جميعــا فــي تناغــم لتحقيــق أهــداف فيبكــو.
كذلــك تحــرص إدارة املــوارد البشــرية فــي فيبكــو علــى
مشــاركة عــدد مــن موظفيهــا فــي الــدورات التدريبيــة
التقنيــة واإلداريــة لرفــع كفاءاتهــم وتنميــة مهاراتهــم

ً
بمــا يطورهــم ذاتيــا فضــال عــن تحقيــق أهــداف فيبكــو،
وخــالل العــام 2018م اســتفاد عــدد مــن موظفــي الشــركة
مــن بعــض الــدورات املنعقــدة داخــل وخــارج الســعودية
فــي مجــاالت تحســني مهــارات اللغــة االنجليزيــة وإدارة
املشــاريع االحترافيــة وإدارة املخاطــر فــي املنظمــات
وحوكمــة الشــركات وصياغــة العقــود إضافــة إلــى
الــدورات التدريبيــة فــي مهــارات التفــاوض وفــن البيــع.
أمــا فيمــا يختــص بخطــط قســم املــوارد البشــرية
الســتمرار تطويــر أعمالهــا خــالل العــام 2019م فيمكــن
تلخيصهــا فيمــا يلــي:
• االســتمرار فــي اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة ورفــع
نســبة الســعودة لضمــان بقــاء فيبكــو ضمــن النطاقــات
ً
املرتفعــة وصــوال للنطــاق البالتينــي.
• تطبيــق دليــل السياســات واالجــراءات والــذي سيشــتمل
علــى الالئحــة الداخليــة للشــركة وكذلــك سياســات
التوظيــف والتدريــب وغيرهــا مــن السياســات التــي تــم
تعديلهــا مؤخــرًا تماشــيا مــع األنظمــة واللوائــح.
• العمــل علــى تلبيــة احتياجــات األقســام مــن الكــوادر
بمــا يدعــم ســير العمليــات فــي الشــركة ،ووضــع وتنفيــذ
خطــط للتعاقــب الوظيفــي لبعــض املراكــز القياديــة فــي
فيبكــو.
• تطويــر نظــام قيــاس مؤشــرات األداء والــذي يعتمــد
علــى تحديــث معاييــر قيــاس األداء ومراقبتهــا بشــكل
مســتمر طيلــة العــام.
• زيــادة مســتوى الرضــى الوظيفــي لــدى املوظفــني وذلــك
مــن خــالل تطويــر بيئــة العمــل.
• زيــادة درجــة الــوالء واســتحداث برامــج اجتماعيــة
وترفيهيــة ومراعــاة األحــوال املعنويــة لكافــة موظفــي
فيبكــو.
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3
ملخص
األداء
المالي

أو ً
ال :مبيعات الشركة
بلغــت مبيعــات فيبكــو الصافيــة  163.5مليــون ريــال فــي الســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م مقارنــة بمبلــغ
 153.6مليــون ريــال لعــام 2017م ،وذلــك بنســبة ارتفــاع بلغــت .% 6.4
ويوضح الجدول التالي صافي املبيعات مقابل تكلفة املبيعات خالل الخمس أعوام املاضية:
مليون ريال سعودي

40

2014

2015

2016

2017

2018

صافي املبيعات

204.5

191.2

165

153.6

163.5

تكلفة املبيعات

160.7

156

134.5

126.4

134.6

إجمالي الدخل

43.7

35.2

29.8

27.1

29

صافي الربح

24.3

13.2

11.2

5.2

-3.1
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ثاني ًا :أداء كل نشاط من حجم أعمال الشركة
 .1األكياس العمالقة Jumbo Bags

 .3املنتجات الـمبرومة Twisted Products

بلغــت مبيعــات األكيــاس العمالقــة خــالل عــام 2018م مبلــغ 61
مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ  51مليــون ريــال لعــام 2017م بزيــادة
قدرهــا  ،20%وذلــك بســبب زيــادة طلبــات العمــالء خــالل العــام
2018م مقارنــة بالعــام املاضــي ،وتمثــل االكيــاس العمالقــة تقريبــا
 % 37.5مــن إجمالــى املبيعــات.

بلغــت مبيعــات املنتجــات املبرومــة (حشــوات الكابــالت – خـيــــوط
التعليــق والتربيــط الزراعيــة) لعــام 2018م مبلــغ  17مليــون ريــال
مقارنــة بمبلــغ  19مليــون ريــال لعــام  2017م بانخفــاض قــدره 10%
وذلــك بســبب انخفــاض الطلــب خــالل الفتــرة نظــرا العتمــاد
عمــالء هــذه املنتجــات علــى املشــاريع الحكوميــة التــي شــهدت ركــود
نســبي خــالل الفتــرة املاضيــة  ،وتمثــل املنتجــات املبرومــة تقريبــا
 % 10.3مــن إجمالــى املبيعــات..

بلغــت مبيعــات فيبكــو مــن األكيــاس الصغيــرة مبلــغ  81,2مليــون
ريــال لعــام 2018م مقارنــة بمبلــغ  68مليــون ريــال لعــام 2017م
بارتفــاع قــدره  ،% 19.4وذلــك بســبب زيــادة الطلــب علــى منتجــات
األكيــاس الصغيــرة بمختلــف أنواعهــا خــالل الفتــرة ،وتمثــل
االكيــاس الصغيــرة تقريبــا  % 49.5مــن إجمالــى املبيعــات.

 .4املنتجــات املصنعــة مــن أكيــاس البولــي
اثيلــن املشــكلة )Form Fill Seal )FFS

 .2األكياس الصغيرة Small Bags

بلغــت مبيعــات أكيــاس البولــي اثيلــني املشــكلة عــام 2018م مبلــغ 3
مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ  16مليــون ريــال لعــام 2017م بانخفــاض
قــدره  % 81نظــرًا ألن مثــل هــذه املنتجــات تعتمــد بشــكل كبيــر علــى
املناقصــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة والتــي انخفضــت بشــده
خــالل العــام 2018م ،وتمثــل املنتجــات املصنعــة مــن أكيــاس البولــى
إيثلــني املشــكلة تقريبــا  % 1.8مــن إجمالــى املبيعــات..
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ثالث ًا :األرباح التشغيلية
بلغت الخســائر التشــغيلية لعام 2018م مبلــغ  2.4مليون
ريــال مقارنــة بأربــاح تشــغيلية قدرهــا  5.8مليــون ريــال
للعــام الســابق 2017م بانخفــاض قــدره  ،141%ويعــود
ســبب هــذا االنخفــاض إلــى ارتفــاع قيمــة مصروفــات مــا
قبــل التشــغيل للشــركة التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة)
والبالــغ قيمتهــا  8.9مليــون ريــال تماشــيا مــع املعاييــر
الدوليــة للتقاريــر املاليــة ( ،)IFRSوذلــك نظــرًا ألن
املشــروع ال يــزال فــي مرحلــة التشــغيل التجريبــي،
باإلضافــة إلــى قيــام الشــركة بتكويــن مخصصــات للديون
املشــكوك فــي تحصيلهــا حيــث زادت تلــك املخصصــات
بواقــع  1.8مليــون ريــال خــالل العــام 2018م تماشــيا مــع
املعيــار الدولــي رقــم  ،9مــع قيــام فيبكــو بســداد قيمــة
اســتحقاق الفاتــورة املجمعــة الخاصــة باملقابــل املالــي
للعمالــة خــالل العــام املالــي 2018م ،بالرغــم مــن زيــادة
املبيعــات وارتفــاع مجمــل الربــح.

حيــث أن فيبكــو منفــردة حققــت
ربح ـ ًا صافي ـ ًا قــدره  6,2مليــون ريــال
خــال العــام 2018م.
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رابع ًا :األرباح الصافية
بلــغ صافــي الخســارة العائــدة إلــى مســاهمي الشــركة
خــالل العــام 2018م مبلــغ  3.1مليــون ريــال مقارنــة
بأربــاح صافيــة قدرهــا  5.2مليــون ريــال لعــام 2017م،
ويعــود ســبب ذلــك إلــى ارتفــاع املصاريــف العموميــة
واإلداريــة الناشــئة عــن تحمــل فيبكــو بمصروفــات مــا
قبــل التشــغيل للشــركة التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة)
تماشــيا مــع املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة (،)IFRS
والبالــغ قيمتهــا  11.5مليــون خــالل العــام املالــي 2018م
مقارنــة بمبلــغ  2.6مليــون ريــال فقــط عــن العــام املالــي
2017م ،وذلــك نظــرًا ألن املشــروع ال يــزال فــي مرحلــة
التشــغيل التجريبــي ،باإلضافــة إلــى قيــام الشــركة
بتكويــن مخصصــات للديــون املشــكوك فــي تحصيلهــا
حيــث زادت تلــك املخصصــات بواقــع  1.8مليــون ريــال
خــالل العــام 2018م تماشــيا مــع املعيــار الدولــي رقــم
 ،9مــع قيــام فيبكــو بســداد قيمــة اســتحقاق الفاتــورة
املجمعــة الخاصــة باملقابــل املالــي للعمالــة خــالل العــام
ً
املالــي 2018م ،فضــال عــن انخفــاض إيــرادات االســتثمار
واإليــردات األخــرى بمــا قيمتــه  2.7مليــون ريــال نتيجــة
لالســتثمارات غيــر املتكــررة التــي قامــت بهــا الشــركة
خــالل العــام املالــي 2017م وتوقــف برامــج الدعــم لــدى
صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية ،بالرغــم مــن زيــادة
املبيعــات وارتفــاع مجمــل الربــح وانخفــاض تكاليــف
التمويــل وانخفــاض مخصــص الــزكاة الشــرعية.

وتشــير األرقــام إلــى أن مصروفــات مــا قبــل التشــغيل
لشــركة فبــك للصناعــة قــد انعكســت علــى القوائــم
املاليــة املوحــدة لشــركة فيبكــو ،حيــث بلغــت تلــك
املصروفــات كاملــة خــالل العــام املالــي 2018م مبلــغ
 11.7مليــون ريــال مقارنــة بمبلــغ  2.9مليــون ريــال خــالل
العــام املالــي 2017م ،حيــث تركــزت أنشــطة التأســيس

واكتمــال األعمــال وشــراء املــواد الخــام وغيرهــا خــالل
العــام 2018م ،علمــا بــأن هــذه املصروفــات كانــت نمطيــة
وتنــدرج تحــت بنــود املصروفــات العاديــة ،حيــث اكتمــل
الهيــكل التشــغيلي واإلداري للشــركة فــي نهايــة العــام
2018م اســتعدادًا للتشــغيل التجــاري.

2014
2015
2016
2017
2018

5.16

11.18

13.15

24.27

-3.10
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خامس ًا :ربحية السهم
بالريال السعودي

2017

بلغــت ربحيــة الســهم لعــام 2018م

2016

( - 0.27ريــال  /ســهم) مقارنــة بمبلــغ

2015

( 0.45ريــال  /ســهم) عــن عــام  2017م

2014

2018
2.11
1.14
0.97
0.45

ربحية السهم

- 0.27

سادس ًا :تطور نمو األصول
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2014

2015

2016

2017

2018

األصول املتداولة

145.3

130.9

140.7

160.5

160.9

األصول الثابتة

103.4

90.5

85.0

84.0

143.4

إجمالي األصول

248.7

221.4

225.7

244.5

304.3

االلتزامات املتداولة

40.4

26.7

22.2

47.1

76.7

االلتزامات طويلة األجل

23.1

22.2

19.9

14.4

45.2

إجمالي اإللتزامات

63.5

48.9

42.1

61.5

121.9

حقوق املساهمن

185.2

172.6

183.7

183.6

181.8

حقوق امللكية غير املسيطرة

0.0

0.0

0.0

()0.576

0.684

إجمالي حقوق امللكية

185.2

172.6

183.7

183

182.4

إجمالي اإللتزامات وحقوق امللكية

248.7

221.4

225.7

244.5

304.3
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األصول الثابتة

تطور نمو االصول (بالمليون ريال)

األصول المتداولة

160.52

160.9
143.41

145.29

140.66
130.88

103.43
85.04

84.01

2018

2017

90.55

2016

2015

2014
أجمالي الموجودات

مجموع االصول والخصوم ( بالمليون ريال )

أجمالي األلتزامات

304.31
248.72

244.52
225.7

221.43

121.9
61.53
42.05

2018

2017

2016

48.90

2015

63.49

2014
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سابع ًا :تطور االلتزامات وحقوق الملكية

األلتزامات المتداولة

حقوق المساهمين

حقوق الملكية الغير مسيطرة

تاسع ًا :تطور األرباح المبقاة

ثامنا :حقوق المساهمين
185.23

181.8

األلتزامات طويلة األجل

183.57

57.07

50.34

52.17
172.56

2018

43.08
2018

183.65
2017

2017

2016

2016

2015
2014
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52.99

اجمالي حقوق المساهمين
(بالمليون لاير)
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2015
2014

تطور نمو االرباح المبقاه
(بالمليون لاير)

عاشر ًا :نسب ومؤشرات السيولة
يقصــد بنســب الســيولة أنهــا تلــك النســب التــي يمكــن
مــن خاللهــا قيــاس مــدى قــدرة فيبكــو علــى مواجهــة
التزاماتهــا قصيــرة االجــل عنــد اســتحقاقها باســتخدام
أصولهــا الســائلة مثــل النقديــة ومافــي حكمهــا والشــبة
ســائلة وهــي االصــول املتداولــة دون تحقيــق خســائر،
ومــن أهــم هــذه النســب مــا يلــي:
 .1نسبة التداول:
علــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة التــداول فــي عــام
2018م مقارنــة بعــام 2017م ،إال أنهــا مــا زالــت جيــدة
حيــث بلغــت  ،2.1بمــا يعنــي أن فيبكــو قــادرة علــى مواجهــة
أخطــار ســداد اإللتزامــات املتداولــة املفاجئــة دون
الحاجــة لتســييل أي أصــول ثابتــة أو مزيــد مــن القــروض.
 .2نسبة السداد السريع:
تعــد واحــدة مــن أهــم نســب الســيولة ألنهــا تقيــس مــدى

قــدرة فيبكــو علــى تســديد التزاماتهــا قصيــرة األجــل
خــالل أيــام معــدودة مــع تجنــب تســييل املخــزون وقطــع
الغيــار لــآالت واملعــدات نظــرًا لكونــه مــن أقــل عناصــر
األصــول املتداولــة ســيولة وكذلــك لصعوبــة تصريفــه
خــالل وقــت قصيــر وقــد انخفضــت النســبة خــالل العــام
2018م مقارنــة بالعــام 2017م وذلــك بســبب القــروض
قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل والتــي تــم الحصــول
عليهــا مــن بنــك الريــاض وبنــك البــالد لغــرض تمويــل
مشــروعات الشــركة التوســعية (شــركة فبــك للصناعــة).
 .3نسبة النقدية:
انخفضــت نســبة النقديــة فــي العــام 2018م إلــى 0.32
مــرة بعــد أن كانــت  0.92خــالل العــام 2017م وذلــك
بســبب القــروض قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل والتــي
تــم الحصــول عليهــا مــن بنــك الريــاض وبنــك البــالد
لغــرض تمويــل مشــروعات الشــركة التوســعية (شــركة
فبــك للصناعــة).

نسب ومؤشرات السيولة

1.45

2018

2017

2016

2015

2014
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الحادي عشر التحليل الجغرافي إليرادات فيبكو
تتحقــق إيــرادات فيبكــو بشــكل أساســي مــن مبيعاتهــا داخــل اململكــة وخارجهــا ،إال أنــه مــن املالحــظ خــالل عــام 2018م
ارتفــاع مبيعــات التصديــر بمــا يزيــد عــن  24%مقارنــة بالعــام 2017م ،كمــا هــو موضــح أدنــاه:

48

املبيعات داخل اململكة

2018

2017

املنطقة الوسطى

31.216.950

35,383,669

املنطقة الغربية

29.597.235

18,851,251

املنطقة الشرقية

44.674.998

52,600,056

اإلجمالي

105.489.183

106,834,976

املبيعات خارج اململكة

2018

2017

أسيا

8.586.264

8,153,334

دول الخليج

13.175.108

12,388,695

أفريقيا

34.461.998

25,229,614

أمريكا الشمالية

1.159.762

340,875

أوروبا

676.875

648,375

اإلجمالي

58.060.007

46,760,893

املجموع داخل اململكة وخارجها

163.549.190

153.595.869
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الثاني عشر :القروض
القروض القائمة على فيبكو والشركات التابعة لها كما في 31/12/2018م
مليون ريال
#

الجهة
املانحة

نوع القرض

1

صندوق
التنمية
الصناعية
السعودي

طويل األجل

2

صندوق
التنمية
الصناعية
السعودي

طويل األجل

35

3

بنك
الرياض

طويل األجل

23

تمويل مشروع
الشركة التابعة
(شركة فبك
للصناعة)

-

4

بنك
الرياض

قصير األجل

28

تمويل مشروع
الشركة التابعة
(شركة فبك
للصناعة)

19,8

5

بنك البالد

قصير األجل

30

تمويل مشروع
الشركة التابعة
(شركة فبك
للصناعة)

اإلجمالي

مبلغ أصل
القرض

38,3

154.3

الغرض

الرصيد أول
السنة

تمويل
التوسعات في
خطوط اإلنتاج
لشركة فيبكو

10,1

تمويل مشروع
الشركة التابعة
(شركة فبك
للصناعة)

-

إضافات

-

15,2

23
16,9

السداد

3,9

-

27

الرصيد
أخر السنة

6,2

15,2

23
9,7

-

28,4

-

28,4

29,9

83,5

30,9

82,5

الجزء املتداول من القروض

46,9

الجزء غير املتداول من القروض

35,6

اإلجمالي

82,5

طريقة
السداد
أقساط نصف
سنوية غير
متساوية بداية
من 15/04/1430
وحتى
 15/10/1441هـ
أقساط نصف
سنوية غير
متساوية بداية
من 15/08/1441
وحتى
 15/02/1447هـ
أقساط ربع سنوية
متساوية القيمة
بداية من مايو
2019م وحتى
مايو 2022م
قرض دوار بحد
أقصى  6شهور

قرض دوار بحد
أقصى  12شهر
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الثالث عشر :المدفوعات النظامية
وتشــمل جميــع املبالــغ التــي قامــت الشــركة بســدادها أو املســتحقة لجهــات نظاميــة ســواء كانــت تتعلــق بأعمــال الشــركة
نفسها او شركتها التابعة

ريال سعودي

املستحق
بنهاية
2018م ولم
يسدد

الوصف

األسباب

الزكاة *

3,120,967

4,156,924

4,125,730

سداد الزكاة الشرعية

يتم سداد امللبغ املستحق بعد
تقديم اإلقرارات الزكوية
وإقرارها لدى هيئة الزكاة
والدخل

التأمينات اإلجتماعية

2,664,034

2,528,125

208,265

الجوازات ومكتب العمل 6,813,388

2,158,816

-

البند

2018

2017

اشتراك العاملني
واملعاشات بموجب
قانون التأمينات
التكاليف النظامية
املعتمدة للعاملني غير
السعوديني

رسوم حكومية

رسوم حكومية

صندوق التنمية
الصناعية

4,081,750

3,310,800

-

سداد أقساط القروض
ورسوم متابعتها

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

السوق املالية
السعودية

220,000

243,730

-

رسوم خدمات التداول
وطلب التقارير

رسوم نظامية

الجمارك

1,954,779

331,443

-

الرسوم الجمركية على
الواردات

رسوم حكومية

حصلــت فيبكــو علــى شــهادة الــزكاة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017م ،وخــالل ســنة 2018م قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
بإصــدار الربــط الزكــوي لألعــوام مــن  2013م وحتــى عــام 2016م ،ونتــج عــن ذلــك فروقــات زكويــة علــى فيبكــو بمبلــغ  707,624ريــال
ســعودي ،وقــد قامــت فيبكــو بتقديــم اعتــراض علــى هــذه الفروقــات خــالل املــدة النظاميــة لتقديــم االعتراضــات وبانتظــار رد الهيئــة،
وســوف يتــم التســوية وفقــا لذلــك ،كمــا حصلــت الشــركة التابعــة (شــركة فبــك للصناعــة) علــى شــهادة مقيــدة للــزكاة للفتــرة املنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2017م.
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ضريبة القيمة املضافة
قامــت فيبكــو بتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة خــالل
العــام 2018م وفقــا لألنظمــة واللوائــح املعمــول بهــا
لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،ونظــرًا لتجــاوز
مشــتريات فيبكــو خــالل الفتــرة ملبيعاتهــا الخاضعــة

للضريبــة فــي شــهور عديــدة مــن العــام 2018م ،فقــد نتــج
عنــه تكويــن أرصــدة لفيبكــو لــدى الهيئــة ،وقــد قامــت
الشــركة باســترداد تلــك املبالــغ البالغــة  2,93مليــون
ريــال فــي حــني قامــت الشــركة بســداد املبالــغ املســتحقة
عليهــا وفقــا لالقــرارات الضريبيــة بواقــع  500ألــف ريــال
ســعودي فقــط.

الرابع عشر :الغرامات
خالل العام 2018م تم توقيع عدد من الغرامات على فيبكو من قبل عدد من الجهات النظامية ،وبيانها كما يلي:
الجهة

قيمة الغرامة

السبب

األثر املالي

اإلجراءات التصحيحية

مكتب العمل

20,000

مخالفات تتعلق بأنظمة العمل

منخفض

مكتب العمل

20,000

مخالفات تتعلق بأنظمة العمل

منخفض

مكتب العمل

10,000

مخالفات تتعلق باشتراطات األمن والسالمة

منخفض

تم معالجة أسباب املخالفة
بما يضمن تالفيها وعدم
ً
حدوثها مستقبال ،مع
التأكيد على اإلدارة املعنية
باتخاذ كافة إجراءات
االلتزام النظامية

وزارة البيئة واملياه
والزراعة

10,000

مخالفات تتعلق باشتراطات أنظمة البيئة

منخفض

تم معالجة الخطأ السابق
وتم تجديد الرخصة البيئية
وفقا لذلك وتم التأكيد على
املتابعة املستمرة

اإلدارة العامة
للجوازات

15,000

التأخر في تجديد زيارة العمل ألحد
مستشاري الشركة خالل املدة النظامية

منخفض

تم التأكيد على اإلدارة
املعنية بالقيام باملتابعة
الدورية لكافة املهام
املرتبطة بتوقيتات محددة
لدى الجهات الحكومية
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الخامس عشر :مسؤولية
فيبكو االجتماعية ()CSR
انطالقــا مــن حرصهــا الشــديد علــى تحقيــق
األهــداف األخالقيــة ،وإدراكا بــأن االســتثمار
فــي املجتمــع املحلــي ســيعود بالنفــع علــى
الجميــع تؤمــن فيبكــو كشــركة وطنيــة مســؤولة
منــذ نشــأتها بــأن نمــو الشــركة وتطورهــا
ال يعتمــد علــى مركزهــا املالــي فحســب بــل
بقدرتهــا أيضــا علــى املســاهمة املجتمعيــة ،وفــي
ســبيل ذلــك تحــرص فيبكــو علــى القيــام بالــدور
املنــوط بهــا تجــاه املجتمــع ،مــن خــالل قيامهــا
بمــا يلــي:
ً
ً
كبيــرا بالعنصــر النســائي
إهتمامــا
• تولــي
الســعودي ،إذ يتــم اإلعتمــاد عليهــم فــي بعض
مهــام العمليــة اإلنتاجيــة حيــث تبلــغ نســبة
املوظفــات الســعوديات  31%مــن إجمالــي
األيــدي العاملــة الســعودية.

• تعقــد األتفاقيــات وتدعــم املبــادرات مــع
الجهــات الصناعيــة والتدريبيــة لتطويــر
الكــوادر البشــرية.
• تتعــاون بصفــة دائمــة مــع الجهــات الحكوميــة
املعنيــة بإعــادة تأهيــل املواطنــني وانخراطهم
فــي املجتمــع مثــل اللجنــة الوطنيــة لرعايــة
الســجناء واملفــرج عنهــم وأســرهم وغيرهــا
مــن الجهــات.
• تبحــث بصفــة دائمــة عــن توفيــر مصــادر
الطاقــة البديلــة النظيفــة بمــا يقلــل مــن

اســتخدام الكهربــاء ويتماشــى مــع رؤيــة
اململكــة .2030
• تقــوم بإســناد بعــض األعمــال إلــى جمعيــات
ً
خيريــة بــدال مــن التعاقــد مــع شــركات
تجاريــة لتحقيــق النفــع املتبــادل.
• تضطلــع بدورهــا نحــو البيئــة فتقــوم فــي
ســبيل ذلــك باالعتمــاد علــى مــواد أوليــة
ليســت لهــا أضــرار بيئيــة ،كمــا تقــوم ببعــض
أعمــال إعــادة التدويــر وخفــض اســتهالك
املــوارد الطبيعيــة حفاظــا علــى البيئــة،
باإلضافــة إلــى تبنــي معاييــر عاليــة مــن
األمــن والســالمة والصحــة املهنيــة.

الســادس عشــر :االنحــراف
عــن تطبيــق أي مــن المعاييــر
المحاســبية المعمــول بهــا
تلتــزم فيبكــو بتطبيــق معاييــر املحاســبة
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبني
القانونيــني ،وال يوجــد اي انحــراف فــي تطبيــق
تلــك املعاييــر ،كمــا ال يوجــد أي مالحظــات
جوهريــة أو تحفظــات مــن قبــل مراجعــي
الحســابات علــى القوائــم املاليــة الربــع ســنوية
والســنوية لفيبكــو خــالل العــام املالــي 2018م،
ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئــة الســوق
املاليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي حــال
إبــداء املراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم
املاليــة الســنوية.
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4
رأس المال
وإباغات
الملكية

أو ً
ال :رأس المال
الجدول التالي يبني معلومات رأس مال فيبكو وعدد أسهمها كما في 31/12/2018م:
رأس املال
البيان

القيمة

رأس املال املصرح به )ريال)

115,000,000

راس املال املدفوع )ريال)

115,000,000

عدد األسهم املصدرة*

11,500,000

عدد األسهم الحرة**

11,500,000

القيمة االسمية للسهم )ريال)

10

القيمة املدفوعة للسهم )ريال)

10

القيمة السوقية للشركة )ريال)

399,625,000

• جميع أسهم فيبكو املصدرة أسهم عادية ،وليس لديها أي أسهم ممتازة.
• يتباين عدد األسهم الحرة من فترة ألخرى وفقا لحركة تداول سهم فيبكو.
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ثاني ًا :بيانات السهم خال العام 2018م
بيانات السهم
البيان

القيمة

سعر السهم كما في 01/01/2018م

 32.30ريال

سعر السهم كما في 31/12/2018م

 34.75ريال

نسبة التغير بن عامي 2017م & 2018م

6.92%

أعلى سعر للسهم خالل 2018م

 38.15ريال  ،وقد سجلها بتاريخ 16/09/2018م

أدنى سعر للسهم خالل 2018م

 30ريال  ،وقد سجلها بتاريخ 22/10/2018م

• جميع األسعار الواردة أعاله يقصد بها سعر إقفال السهم
• املصدر :املوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية (تداول)

ثالث ًا :قيود االستثمار
ال يوجــد قيــود علــى أســهم الشــركة املدرجــة حســب مــا ورد فــي القواعــد املعدلــة املنظمــة الســتثمار املؤسســات املاليــة
األجنبيــة املؤهلــة فــي األســهم املدرجــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة بموجــب القــرار رقــم ()3-104-2016
وتاريــخ 5/11/1437هـــ املوافــق  ،8/8/2016فــي املــادة السادســة عشــرة الفقرتــني الفرعيتــني (أ )3/و (أ.)4/

رابع ًا :قائمة المساهمين الرئيسيين والتغيير في حصص الملكية
ال يوجــد لــدى فيبكــو أي مــن املســاهمني الرئيســيني الذيــن يملكــون  5%فمــا أكثــر وفقــا لســجل املســاهمني بتاريــخ
31/12/2018م.
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خامس ًا :نسبة ملكية األسهم وتغيرها ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 - 1أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر

بداية 2018

نهاية 2018

التغير خالل
السنة

نسبة التغير
%

أدوات
الدين
والصكوك
التمويلية

1

فيصل محمد هالل الحربي

410,930

674,620

263,690

64

ال يوجد

2

عبدالرحمن محمد الدوسري

1,000

صفر

()1,000

-

ال يوجد

3

محمد صالح علي العذل

1,000

1,000

صفر

0

ال يوجد

4

عبدالله محمد هالل الحربي

1,000

32,564

31,564

3156

ال يوجد

5

عبدالله عبدالرحمن عبدالله العياضي

1,000

صفر

()1,000

-

ال يوجد

6

سلمان محمد عبداللطيف النعيم

صفر

صفر

صفر

0

ال يوجد

7

أحمد عبداللطيف أحمد البراك

12,400

12,400

صفر

0

ال يوجد

عدد أسهم فيبكو اململوكة والتي لهم مصلحة فيها
االســــــم

 - 2كبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر

بداية 2018

نهاية 2018

التغير خالل
السنة

نسبة التغير
%

أدوات
الدين
والصكوك
التمويلية

1

أحمد عبداللطيف أحمد البراك

12,400

12,400

صفر

0

ال يوجد

2

علي محمد الصانع

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

ال ينطبق

ال يوجد

3

خالد كمال يونس

ال يوجد

ال يوجد

ال ينطبق

ال ينطبق

ال يوجد

عدد أسهم فيبكو اململوكة والتي لهم مصلحة فيها
االســــــم
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سادس ًا :هيكل الملكية لألفراد والمؤسسات بنهاية العام 2018م
 - 1املستثمرون وفقًا للجنسية
العدد

عدد األسهم

نسبة امللكية ))%

سعوديون

5,199

11,452,379

99.6

جنسيات أخرى

30

47,621

0.4

اإلجمالي

5,229

11,500,000

100

 - 2نوع املستثمرين
عدد املستثمرين

عدد األسهم

نسبة امللكية ))%

شركات ومؤسسات

4

320.138

2.8

أفــراد

5,223

11,179,122

97.2

صناديق استثمار

2

770

-
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5
سياسة
توزيع
األرباح

سياسة توزيع األرباح
تعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح فــي فيبكــو علــى األربــاح
الصافيــة املحققــة والتدفقــات النقديــة والتوقعــات
املســتقبلية لالســتثمارات الرئيســية مــع األخــذ فــي االعتبــار
أهميــة املحافظــة علــى وضــع مالــي قــوي ملقابلــة أي تغيــرات
فــي الوضــع العــام أو أي تغيــرات جوهريــة قــد تؤثــر علــى
حالــة الســوق واملنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام ،وبالرغــم
مــن حــرص فيبكــو علــى صــرف أربــاح ســنوية ملســاهميها
لتعظيــم العائــد علــى االســتثمار ،إال أنــه ليــس هنــاك
ضمانــات لذلــك وال ضمانــات لقيمــة التوزيعات املســتقبلية،
كمــا قــد تتغيــر سياســة توزيــع األربــاح مــن وقــت ألخــر
حســب األداء املالــي للشــركة ورؤيــة مجلــس اإلدارة اســتنادًا
إلــى تحليــل الفــرص االســتثمارية واالحتياجــات النقديــة
والرأســمالية وتوقعــات التوســعات فــي األنشــطة الرئيســية،
وتتــم عمليــة التوزيــع مــن خــالل تقديــم اقتــراح مــن مجلــس
اإلدارة للجمعيــة العامــة التــي تقــر االقتــراح أو ترفضــه،
وفــي حــال إقــراره يتــم التوزيــع فــي املــكان واملواعيــد التــي
يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــا للتعليمــات واالنظمــة التــي
تصدرهــا الجهــات املختصــة فــي هــذا الشــأن.
واســتنادا الــى الفقــرة ( )47مــن النظــام األساســي لفيبكــو
والــذي تــم إقــراره بموجــب الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
املنعقــدة بتاريــخ 30/09/2018م فإنــه يتــم توزيــع األربــاح
الصافيــة (بشــكل ســنوي – نصــف ســنوي – ربــع ســنوي)
بعــد تفويــض الجمعيــة العامــة العاديــة للمجلــس بذلــك،
ويجــدد هــذا التفويــض ســنويا ،وذلــك بعــد خصــم جميــع
املصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه
التالــي:
 - 1تجنيــب نســبة  10%مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن
االحتياطــي النظامــي للشــركة ،ويجــوز للجمعيــة العامــة
العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور
 30%مــن رأس املــال املدفــوع.
 - 2يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مــن
مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة  30%مــن األربــاح الصافيــة
لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص لدعــم املركــز املالــي
للشــركة.
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 - 3يســتخدم االحتياطــي النظامــي فــي تغطيــة خســائر
الشــركة أو زيــادة رأس املــال ،وإذا جــاوز هــذا االحتياطــي
نســبة  30%مــن رأس املــال املدفــوع ،جــاز للجمعيــة العامــة
للشــركة أن تقــرر توزيــع الزيــادة علــى املســاهمني فــي
الســنوات التــي ال تحقــق فيهــا الشــركة أربــاح صافيــة تكفــي
لتوزيــع النصيــب املقــرر لهــم فــي نظــام الشــركة األســاس.
 - 4للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات
أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو
يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى املســاهمني،
وللجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح
مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو
ملعاونــة مــا يكــون قائمــا مــن هــذه املؤسســات.
 - 5يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى املســاهمني نســبة ال
تقــل عــن  5%مــن رأس املــال املدفــوع.
 - 6علــى مجلــس اإلدارة أن يعتمــد تقريــره الســنوي املقــدم
إلــى الجمعيــة العامــة نســب األربــاح التــي تــم توزيعهــا علــى
املســاهمني خــالل الفتــرات املختلفــة مــن الســنة الحاليــة،
إضافــة إلــى نســبة األربــاح املقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة
الســنة املاليــة وإجمالــي هــذه األربــاح.
 - 7تطبــق أنظمــة الــزكاة وأي أنظمــة ضريبيــة أخــرى
معمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
 - 8يتــم إيــداع األربــاح النقديــة املقــرر توزيعهــا علــى
املســاهمني فــي حســاباتهم املرتبطــة بمحافظهــم
االســتثمارية واألســهم املمنوحــة يتــم ايداعهــا فــي محافــظ
املســاهمني االســتثمارية بعــد اإلعــالن عــن ذلــك فــي موقــع
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
جديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو قــد أصــدر قــرارًا
بالتمريــر تــم اإلعــالن عنــه فــي تــداول بتاريــخ  07مــارس
2019م ،للتوصيــة للجمعيــة العامــة بعــدم توزيــع أربــاح
نقديــة عــن العــام املالــي 2018م وذلــك بهــدف دعــم املركــز
املالــي لفيبكــو وتمويــل توســعاتها املســتقبلية ،والتــي تهــدف
بشــكل كبيــر إلــى تنويــع منتجاتهــا بمــا يتماشــى مــع أهــداف
الشــركة وتطلعــات املســتثمرين ،وســوف تعــرض هــذه
التوصيــة علــى الجمعيــة العامــة خــالل اجتماعهــا القــادم.

سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان المنبثقــة وكبــار
التنفيذييــن وبيــان أي انحرافــات
جوهريــة
اعتمــدت فيبكــو فــي طريقــة صرفهــا للمكافــآت ألعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة وكبــار التنفيذيــني علــى
السياســة املنظمــة لذلــك والتــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة
للشــركة بتاريــخ  12ديســمبر 2017م ومــا يقابلهــا مــن نظــام
الشــركة األســاس والتــي تضمنــت مــا يلــي:
 - 1تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مبلــغ معــني أو
بــدل حضــور عــن الجلســات أو مزايــا معينــة أو نســبة معينــة
مــن صافــي األربــاح ،ويجــوز الجمــع بــني اثنــني أو أكثــر مــن
هــذه املزايــا.
 - 2إذا كانــت املكافــأة نســبة معينــه مــن أربــاح الشــركة،
فــال يجــوز أن تزيــد هــذه النســبة علــى ( )10%مــن صافــي
األربــاح ،وذلــك بعــد خصــم االحتياطــات التــي قررتهــا
الجمعيــة العامــة ،وبعــد توزيــع ربــح علــى املســاهمني ال يقــل
عــن  5%مــن رأس مــال الشــركة املدفــوع.
 - 3فــي جميــع األحــوال ال يتجــاوز مــا يحصــل عليــه عضــو
مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ
خمســمائة ألــف ريــال ســنويا وفــق الضوابــط التــي تضعهــا
الجهــات املختصــة.
 - 4يجــوز أن تكــون مكافــأة األعضــاء متفاوتــة املقــدار
بحيــث تعكــس مــدى خبــرة العضــو واختصاصــه واملهــام
املنوطــة بــه واســتقالله وعــدد الجلســات التــي حضرهــا وأي
اعتبــارات أخــرى بحســب تقديــر مجلــس االدارة.
 - 5يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة
العامــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء
مجلــس اإلدارة خــالل الســنة املاليــة مــن مكافــآت وبــدل
ومصروفــات وغيــر ذلــك مــن املزايــا ،وأن يشــتمل كذلــك
علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء املجلــس بوصفهــم عاملــني
أو إداريــني أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو
ّ
استشــارات وأن يشــتمل أيضــا علــى بيــان بعــدد جلســات
املجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن
تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

 - 6يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة
مقابــل عضويتــه فــي لجنــة املراجعــة املشــكلة مــن قبــل
الجمعيــة العامــة ،أو مقابــل أي أعمــال إضافيــة أو مناصــب
تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية) يتوجــب وجــود
ترخيــص مهنــي إذا كانــت طبيعــة األعمــال استشــارية)
يكلــف بهــا فــي الشــركة ،وذلــك باإلضافــة إلــى املكافــأة
التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوًا فــي مجلــس
اإلدارة وفــي اللجــان املشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفقــا
لنظــام الشــركات ونظــام الشــركة األساســي.
 - 7يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلس اإلدارة املســتقلني
نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو أن تكــون مبنيــة
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة ،وفقــا
ملــا تضعــه الجهــة املختصــة.

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

 - 1يجــب مراعــاة السياســات املتبعــة مــن الشــركة فــي هــذا
الشــأن عنــد إقــرار مكافــأة اإلدارة التنفيذيــة ،وتحقيقهــا
لألهــداف املرســومة لهــا.
 - 2يجــوز أن تتفــاوت املكافــأة املقــررة لــكل موظــف فــي
اإلدارة التنفيذيــة وفقــا للنتائــج التــي حققهــا خــالل العــام
محــل التقييــم.
 - 3يراعــى عنــد إقــرار املكافــأة األخــذ بعــني االعتبــار
الشــركات العاملــة فــي القطــاع وكذلــك الشــركات العاملــة
فــي الســوق الســعودية.
 - 4يجــوز مراجعــة الســقف األعلــى ملكافــآت اإلدارة
التنفيذيــة بشــكل ســنوي والرفــع بــأي تعديــالت مقترحــة
للمجلــس .
 - 5يجــب أن تنســجم هــذه السياســة مــع اســتراتيجية
الشــركة وأهدافهــا ،وبمــا يتوافــق مــع سياســة األداء
والتقييــم املعمــول بهــا وذلــك فيمــا يخــص مكافــأة اإلدارة
التنفيذيــة.
وتــرى فيبكــو أنــه تــم توزيــع املكافــآت خــالل العــام املالــي
2018م وفقــًا للسياســة املعتمــدة وال يوجــد أي انحرافــات
جوهريــة عنهــا.
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6
المخاطر
وطريقة
التعامل معها

أو ً
ال :مفهــوم إدارة المخاطــر فــي
فيبكــو
إدارة املخاطــر هــي عمليــة قيــاس وتقييــم للمخاطــر
املحتملــة وتطويــر اســتراتيجيات إدارتهــا لــكل تضمــن
التعامــل الوقائــي مــن تلــك املخاطــر وتيســير العمــل علــى
االكتشــاف املبكــر للمشــاكل الفعليــة بهــدف تقليــل آثارهــا
الســلبية علــى فيبكــو ،والتعامــل األمثــل لعمليــة إدارة
املخاطــر مــن منظــور فيبكــو هــو تبنــي سياســة مفتوحــة
للتعامــل مــع املخاطــر بمــا يضمــن معالجــة املخاطــر التــي
قــد تنتــج عنهــا خســائر كبيــرة أو آثــار جوهريــة ،مــع عــدم
إغفــال املخاطــر ذات التأثيــر األقــل.

ثاني ـ ًا :لمــاذا تهتــم فيبكــو بعمليــة
إدارة المخاطــر
• إحــكام الرقابــة والســيطرة علــى املخاطــر املحيطــة
بأنشــطة فيبكــو وأعمالهــا.
• تحديد العالج النوعي لكل نوع من أنواع املخاطر.
• العمــل علــى الحــد مــن الخســائر وتقبلهــا إلــى أدنــى حــد
ممكن .
• توفيــر الثقــة املناســبة لكافــة أصحــاب املصالــح بفيبكو،
وخصوصــا املســاهمني والدائنــني والعمــالء واملورديــن
وذلــك لحمايــة القــدرة علــى توليــد األربــاح رغــم أي
خســائر عارضــة التــي قــد تــؤدي إلــى تقلــص األربــاح أو
عــدم تحقيقهــا.

ثالث ـ ًا :فلســفة فيبكــو فــي التعامل
مــع المخاطر
تعتقــد فيبكــو بــأن املخاطــر جــزء ال يتجــزأ مــن أي نشــاط
هــادف للربــح وال ســيما فــي القطــاع الصناعــي ،لــذا فــإن
فيبكــو تتعامــل مــع املخاطــر مــن خــالل تصنيفهــا إلــى 4
مجموعــات رئيســية وتشــمل مــا يلــي:
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 - 1تجنــب املخاطــر :وتعنــي محاولــة تجنــب األنشــطة التــي
قــد تــؤدي إلــى حــدوث خطــر مــا.
 - 2تقليــل املخاطــر :ويتــم ذلــك بتخفيض حجم االســتثمار
الــذي ينتــج عنــه ذلــك الخطــر أو إشــراك آخريــن فــي
تحمــل الخطــر.
 - 3نقــل املخاطــر :تأمــني الوســائل التــي تســاعد علــى
قبــول الخطــر وتتــم عــادة مــن خــالل العقــود أو الوقايــة
املاليــة مثــل عقــود التأمــني.
 - 4القبــول بتحمــل املخاطــرة :وتعنــي قبــول الخســائر عنــد
ً
وقوعهــا ،وهــذا قــد يكــون مقبــوال فــي املخاطــر الصغيرة.

رابع ـ ًا :أهــم المخاطــر التــي تواجــه
فيبكــو وشــركاتها التابعــة
املخاطــر املوضحــة أدنــاه التشــمل جميــع املخاطــر التــي
يمكــن أن تواجههــا فيبكــو ،بــل مــن املمكــن وجــود مخاطــر
إضافيــة ولكنهــا إمــا غيــر معلومــة لفيبكــو خــالل الوقــت
الراهــن ،أو قــد تعدهــا فيبكــو غيــر جوهريــة وال تعيــق
عملهــا ،وقــد قامــت فيبكــو فــي ســبيل ذلــك بتكليــف أحــد
املكاتــب اإلستشــارية إلعــداد ســجل للمخاطــر التــي قــد
تواجــه فيبكــو ونقــاط الرقابــة التــي ســوف تخفــض مــن
أثــار تلــك املخاطــر إن حدثــت أو تعــوق حدوثهــا ،ويمكــن
إيجــاز تلــك املخاطــر فيمــا يلــي:
 - 1التقلبات االقتصادية العاملية واألزمات املالية
ال تتأثــر فيبكــو باالقتصــاد املحلــي فحســب ،بــل يمتــد
التأثيــر علــى عملياتهــا وتوســعاتها إلــى الظــروف
االقتصاديــة العامليــة ،وتتأثــر قطعــا باألزمــات املاليــة
العامليــة التــي تظهــر مــن حــني آلخــر ،ممــا قــد يضطــر
عمــالء فيبكــو الحاليــني واملحتملــني إلــى خفــض اإلنفــاق
علــى منتجــات فيبكــو وبالتالــي التأثيــر علــى ربحيتهــا،
ال ســيما وأن فيبكــو لديهــا نســبة ليســت بالقليلــة مــن
العمــالء الخارجيــني فــي مختلــف قــارات العالــم ،كمــا قــد

تتأثــر املؤسســات املاليــة التــي تتعامــل معهــا فيبكــو ،وال
يمكــن التنبــؤ بوقــت أو قــوة أو مــدة أي تباطــؤ أو انتعــاش
اقتصــادي الحــق.

 - 2األوضاع السياسية واالقتصادية اإلقليمية
تشــهد املنطقــة بعــض التقلبــات السياســية التــي تمتــد
إلــى كثيــر مــن الــدول التــي تتعامــل معهــا فيبكــو والتــي قــد
تؤثــر ســلبا علــى الوصــول إلــى بعــض العمــالء فــي تلــك
املناطــق ،وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى أحــد أهــم أهــداف
فيبكــو االســتراتيجية باســتهداف أســواق جديــدة وتنويــع
مصــادر الدخــل.

 - 3األداء االقتصادي للمملكة العربية السعودية

 - 5املوردين الرئيسين
يعتبــر االعتمــاد علــى مــورد رئيســي واحــد للمــواد الخــام
التــي تســتخدمها الشــركة فــي تصنيــع منتجاتهــا مــن
أعظــم املخاطــر التــي توليهــا فيبكــو اهتمامــا خاصــا ال
ســيما وأن املــورد الرئيســي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى
أنشــطة فيبكــو الرئيســية إذا مــا توقــف التوريــد ألي ســبب
ً
أو امتنــع املــورد ألي اعتبــار فضــال عــن أحقيتــه الحصرية
فــي تحديــد املســتويات الســعرية للمــواد الخــام ،ومــن
جهــة أخــرى ليــس لــدى فيبكــو القــدرة الكافيــة علــى
اســتيراد تلــك املــواد مــن الســوق العاملــي بأســعار أعلــى
العتبــارات الرســوم الجمركيــة والنقــل والتخزيــن
ً
والرســوم األخــرى فضــال عــن صعوبــة الحصــول علــى
موافقــة الجهــات املعنيــة باســتيراد منتــج متوفــر محليــا.

بالرغــم مــن تدشــني رؤيــة الســعودية  2030وتبنــي حكومــة
اململكــة العربيــة الســعودية برنامجهــا الجديــد للتحــول
املالــي الهــادف إلــى فــك االرتبــاط بــني النفــط والناتــج
املحلــي اإلجمالــي للمملكــة وخلــق بيئــة اقتصاديــة غيــر
معتمــدة علــى النفــط بشــكل كامــل ،إال أن أي تقلبــات
فــي أســعار النفــط قــد تلقــي بظاللهــا بشــكل مباشــر
علــى اقتصــاد اململكــة وكافــة قطاعاتــه ،ال ســيما القطــاع
الصناعــي املعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــواد أوليــة مــن
مشــتقات نفطيــة أو بتروكيماويــة بمــا قــد يؤثــر علــى
أداء الشــركة وعملياتهــا الرئيســية وقــد يؤثــر ســلبا علــى
توقعــات الشــركة ونتائــج أعمالهــا.

كذلــك أيضــا يعــد االعتمــاد علــى عمــالء رئيســيني فــي
شــراء منتجــات ضخمــة مــن فيبكــو أحــد أهــم املخاطــر
التــي توليهــا فيبكــو اهتمامــا خاصــا وفــي ســبيل ذلــك
تعمــل فيبكــو دائمــا علــى توســيع قاعــدة عمالئهــا
واالختــالف فــي نوعيــة البضائــع املباعــة وذلــك بهــدف
تقليــل االعتمــاد علــى عمــالء رئيســيني محليــا أو دوليــا
لتالفــي التغييــر املســتمر فــي املســتويات الســعرية
والضغــط علــى هوامــش الربحيــة.

 - 4البيئة التنافسية

 - 7أسعار منتجات الطاقة واملواد الخام

يرتبــط نمــو فيبكــو وتعظيــم مســتوى أرباحهــا ارتباطــا
وثيقــا بقدرتهــا علــى التنافــس والحفــاظ علــى موقفهــا
الريــادي بــني الشــركات األخــرى املحليــة واإلقليميــة
والدوليــة مــن خــالل الحفــاظ علــى جــودة وتنويــع
منتجاتهــا ،ولكــن البيئــة التنافســية قــد تدفــع فيبكــو إلــى
خفــض بعــض أســعارها للحفــاظ علــى كبــار عمالئهــا
وحصتهــا الســوقية.

 - 6العمالء الرئيسين

تعتمــد مبيعــات وربحيــة فيبكــو بشــكل مباشــر علــى
عنصريــن رئيســيني وهمــا أســعار منتجــات الطاقــة
وأســعار املــواد الخــام ،تلــك االســعار التــي ال يمكــن لفيبكو
التتبــؤ بهــا خاصــة مــع القــرارات الحكوميــة األخيــرة التي
تضمنــت ارتفــاع فــي أســعار منتجــات الطاقــة مــع عــدم
ً
وضــوح الرؤيــة بإمكانيــة زيادتهــا مســتقبال باإلضافــة
إلــى تقلــب أســعار املــواد الخــام حســب تقلــب أســعار
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  2018م
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ً
النفــط عامليــا ،ومــن املتوقــع تكــرار ذلــك مســتقبال،
ويعتمــد أداء فيبكــو جزئيــا علــى قدرتهــا علــى إدراج هــذه
التغيــرات فــي التكاليــف ضمــن أســعار بيــع املنتجــات.

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

- 9نظام إدارة موارد فيبكو ))ERP
تعتمــد كافــة إدارات فيبكــو بشــكل أساســي علــى أنظمــة
الحاســب اآللــي فــي إدارة أصولهــا والرقابــة علــى
أنشــطتها وســجالتها املاليــة ،باإلضافــة إلــى اســتخدام
نظــام إدارة املــوارد ( )ERPفــي جميــع عملياتهــا املاليــة
واإلداريــة والتشــغيلية ،وبالتالــي فــإن أي خلــل ينشــأ
بهــذا النظــام أو نــزاع علــى حقــوق ملكيتــه أو غيــره
ســوف يؤثــر ســلبا علــى عمليــات فيبكــو وسالســة العمــل
لديهــا ،ولتفــادي ذلــك فــإن فيبكــو تحــرص علــى إجــراء
التحديثــات الالزمــة للنظــام بصفــة دوريــة ومــن خــالل
أحــد االستشــاريني املختصــني ،كمــا يجــري التعاقــد مــع
أحــد الشــركات املختصــة لتخزيــن كافــة املعلومــات لديهــا
كنســخة احتياطيــة.
 - 10أسعار تبادل العمالت ونسب الفائدة
تتعامــل فيبكــو فــي جميــع واردتهــا وصادراتهــا الدوليــة
مــع عمــالت ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالريــال الســعودي
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مثــل الــدوالر األمريكــي واليــورو ،وأي تذبــذب بــني قيمــة
الريــال الســعودي وأي مــن تلــك العمــالت قــد يكــون لــه
تأثيــر ســلبي علــى إيــرادات فيبكــو وأرباحهــا ،وأي تحــول
ســلبي فــي أســعار الصــرف فــي األســواق التــي ال يهيمــن
عليهــا الــدوالر يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى
ربحيــة الشــركة بســبب ارتبــاط الريــال الســعودي مــع
الــدوالر األمريكــي .فضــال عــن ذلــك ،فــإن التقلبــات
فــي أســعار الفوائــد بــني البنــوك الســعودية (ســايبور)
باإلضافــة إلــى تقلــب أســعار الفائــدة عامليــا وتأثيرها على
املؤسســات املاليــة التــي قــد تتعامــل معهــا فيبكــو حاليــا أو
مســتقبليا يمكــن أن يزيــد مــن تكاليــف االقتــراض ويكــون
لهــا تأثيــر ســلبي علــى نتائــج العمليــات.

- 11التغطية التأمينية

علــى الرغــم مــن أن فيبكــو لديهــا عــدد مــن التغطيــات
التأمينيــة املرتبطــة بعملهــا فــي مجــال الصناعــات
التحويليــة إال أن تلــك البوالــص قــد ال توفــر لتأمــني الكامل
ضــد جميــع املخاطــر املحتملــة واملتعلقــة بأعمالهــا نتيجــة
لظــروف الســوق املتغيــرة فــإن أقســاط التأمــني ونســب
التحمــل فــي بعــض بوالــص التأمــني يمكــن أن تزيــد
بصــورة كبيــرة فــي بعــض الحــاالت .فقــد يــؤدي ذلــك إلــى
زيــادة كبيــرة فــي التكاليــف التشــغيلية وهــو مــا يــؤدي إلــى
خفــض ربحيتهــا.

- 12املوارد البشرية

يعتبــر ارتفــاع أجــور اليــد العاملــة مــن أبــرز املخاطــر
التــي تواجــه فيبكــو ،وذلــك ألن طبيعــة الصناعــة فــي
فيبكــو تعتمــد علــى األيــدي العاملــة بشــكل كبيــر ،لــذا فقــد
قامــت فيبكــو بعــدة مبــادرات للحــد مــن تســرب العمالــة،
ممــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تقليــل مخاطرهــا علــى
فيبكــو ،ومــن أهــم هــذه املبــادرات تحســني بيئــة العمــل
للــكادر البشــري باإلضافــة إلــى زيــادة األجــور والحوافــز،
باإلضافــة إلــى أتمتــة بعــض خطــوط اإلنتــاج لتقليــل
االعتمــاد علــى العامــل البشــري.

- 13البيئة التشريعية والتنظيمية

تعمــل فيبكــو فــي بيئــة تشــريعية ديناميكيــة إذ تخضــع
فيبكــو لألنظمــة والقوانــني املعمــول بهــا فــي اململكــة
العربيــة الســعودية ،وقــد تخضــع هــذه القوانــني واألنظمــة
للتغيــر ممــا قد ينعكــس على أعمــال فيبكو ســلبا أو إيجابا،
كمــا قــد تقــوم فيبكــو بتعديــل منتجاتهــا أو عملياتهــا لكــي
يتماشــى نشــاطها مــع أيــة تغييــرات مســتقبلية فــي تلــك
التشــريعات والقوانــني ،ولقليــل األثــار الســلبية الناشــئة
عــن أي مــن هــذه التغيــرات حــال وجودهــا ،فــإن فيبكــو
تقــوم باالطــالع الدائــم علــى أي تعديــالت تتــم علــى
األنظمــة املعمــول بهــا محليــا أو فــي أي مــن الــدول
التــي يمتــد إليهــا نشــاطها ،ثــم تقــوم بدراســة أثــر هــذه
التعديــالت علــى نطــاق أعمالهــا ومــن ثــم اتخــاذ كافــة
التدابيــر الالزمــة لتقليــل آثارهــا أو محاولــة توظيفهــا بمــا
يخــدم أعمالهــا

 - 14قوانن وأنظمة العمل

تتطلــب التشــريعات فــي اململكــة العربيــة الســعودية
التقيــد بتحقيــق نســبة ســعودة للوظائــف فــي الشــركات
مــن خــالل برنامــج نطاقــات الــذي يتطلــب نســبة مــن
املوظفــني الســعوديني مــن إجمالــي العاملــني ،وقــد حققــت
فيبكــو النســبة املطلوبــة ،كمــا تواصــل ســعيها املســتمر
لســعودة عــدد مــن الوظائــف اإلداريــة تزامنــا مــع خطتهــا
التوســعية التــي تتطلــب العديــد مــن العمالــة فــي أقســامها
املختلفــة ،كمــا قامــت فيبكــو بتوقيــع اتفاقيــة مــع صنــدوق
تنميــة املــوارد البشــرية بدعــم خطــة توطــني الوظائــف
تماشــيا مــع اللوائــح والقوانــني الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
وبالرغــم مــن إيمــان فيبكــو بأهميــة الســعودة كمتطلــب
تنمــوي وطنــي ،إال أنهــا تواجــه مصاعــب وتحديات بســبب
طبيعــة نشــاطها الصناعــي وعــدم مناســبة أعمالهــا
للمواطنــني طالبــي العمــل واعتمادهــا بشــكل رئيســي علــى
العمالــة الوافــدة ممــا يصعــب معــه تحقيق نســب الســعودة

والتوطــني ،وتســتمر املخاطــر املرتبطــة بذلــك ال ســيما مع
ارتفــاع تكاليــف العمالــة والتوظيــف.

 - 15البيئة والسالمة والصحة املهنية

انطالقــا مــن ســعي فيبكــو إلــى تطبيــق أعلــى معــدالت
األمــن والســالمة والصحــة املهنيــة فقــد أخــذت علــى
عاتقهــا تبنــي معاييــر أكثــر صرامــة لتوفيــر متطلبــات
وقائيــة للســالمة ،ذلــك الشــيئ الــذي يرفــع مــن تكاليفهــا
ممــا قــد ينعكــس بشــكل ســلبي علــى نتائــج أعمالهــا
ومركزهــا املالــي ،كمــا قــد تتأثــر أعمــال فيبكــو ومركزهــا
املالــي بشــكل ســلبي فــي حــال حــدوث خســائر أو أضــرار
ماديــة قــد تنتــج عــن التعامــل مــع املــواد الخطرة والســامة
أو فــي حــال وقــوع حــوادث أثنــاء عمليــات اإلنتــاج ال تكــون
مغطــاة بوثائــق التأمــني أو نتجــت عــن حــوادث لــم يتــم
تغطيتهــا بوثائــق تأمــني .لــذا تعتبــر فيبكــو أن املحافظــة
علــى صحــة وســالمة موظفيهــا ومواردهــا البشــرية
أحــد أهــم األولويــات االســتراتيجية لهــا ،كمــا أن كافــة
مرافقهــا تخضــع إلــى معاييــر الســالمة املحليــة والدوليــة.

 – 16النتائج املالية للشركة التابعة
)فبك للصناعة)

تملــك فيبكــو نســبة  80%فــي شــركتها التابعــة ( شــركة
فبــك للصناعــة )  ،وتتولــى فيبكــو مهمــة تمويــل املشــروع
بالكامــل عــن طريــق مزيــج بــني التمويــل الذاتــي وبــني
تمويــل الصنــدوق الصناعــي وكذلــك تســهيالت بنكيــة
 ،وســيكون بــدء التشــغيل التجــاري فــي عــام 2019م
وذلــك بشــكل تدريجــي حتــى الوصــول للطاقــة اإلنتاجيــة
الكاملــة ،ولذلــك فــإن أي تعثــر لهــذا املشــروع أو عــدم
القــدرة علــى دخــول الســوق ملنتجــات الشــركة أو توقــف
لإلنتــاج (ألي ســبب كان) ســيؤدي إلــى تحمــل فيبكــو
أعبــاء خســائر تمويليــة واســتثمارية .
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7
النظرة المستقبلية
تماشي ًا مع رؤية
السعودية 2030م

النظــرة المســتقبلية تماشــي ًا مــع
رؤيــة الســعودية 2030م
رؤيــة الســعودية 2030م هــي خطــة مــا بعــد النفــط للملكــة
العربيــة الســعودية التــي تــم اإلعــالن عنهــا فــي  25أبريــل
2016م ،وتقــوم علــى ثالثــة محــاور رئيســية وهــي العمــق
العربــي اإلســالمي ،القــوة االســتثمارية الرائــدة ،ومحــور
ربــط القــارات الثــالث ،ويتــم تنفيذهــا مرحليــا مــن خــالل
عــدة عوامــل ،اســتهلتها اململكــة باإلعــالن عــن برنامــج
التحــول الوطنــي والــذي وافــق عليــه مجلــس الــوزراء بتاريــخ
 7يونيــو 2016م ،ومــا أعقبــه مــن تعديــالت وتدشــني برامــج
تنمويــة مصاحبــة علــى كافــة القطاعــات بمــا يدعــم املحــاور
ســالفة الذكــر.
ولتحقيــق اقتصــاد مزدهــر تســتهدف «رؤيــة الســعودية»
مــن خــالل برنامــج دعــم الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية الــى رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن
 16%إلــى  50%علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج املحلــي غيــر
النفطــي ،وتقــدم ترتيــب اململكــة فــي مؤشــر أداء الخدمــات
اللوجيســتية مــن املرتبــة  49إلــى  25عامليــا ،ورقــم 1
إقليميــا ،وفــي ســبيل ذلــك تــم إنشــاء بنــك صــادرات جديــد
برأســمال  30مليــار ريــال لتشــجيع نشــاط التصديــر ودعــم
مشــاريع الصناعــة والتعديــن فــي اململكــة.
ومــن أبــرز النقــاط التــي تتمحــور حولهــا الخطــة الســعودية
الطموحــة زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج
املحلــي مــن  3.8%حاليــا إلــى  ،.5.77%وزيــادة مشــاركة
النســاء فــي ســوق العمــل مــن  22%إلــى  ،30%وخفــض
نســبة البطالــة بــني الســعوديني مــن  11.6%إلــى .7%
وفيمــا يتعلــق بالصناعــات التحويليــة فقــد بــدأت اململكــة
مشــروعها الصناعــي الجبــار الــذي يســتهدف التحــول مــن
مســتورد للمــواد التحويلية واملنتجــات النهائية االســتهالكية
إلــى تصنيعهــا وإنتاجهــا محليــا وذلــك مــن خــالل اســتغالل
ثــروة املــواد الخــام ،ممــا يفتــح اآلفــاق الســتثمارات ضخمــة
لقطــاع الصناعــات التحويليــة تقــدر بنحــو  200مليــار ريــال
وتوفــر مــا يقــارب  100ألــف وظيفــة.
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وامتــدادًا ملــا تــم ذكــره وفــي ظــل توجــه السياســات
االســتراتيجية للمملكــة لدعــم اقتصادهــا عبــر االعتمــاد
علــى وســائل غيــر نفطيــة وتركــز علــى دعــم الصناعــة
وفتــح املجــال لتشــجيع الصــادرات ،وتطويــر ســبل توظيــف
الثــروة الهائلــة مــن املــواد الخــام محليــا لصالــح تنميــة
الصناعــات التحويليــة الوطنيــة وتنويــع منتجاتهــا النهائيــة
واالســتهالكية ووقــف اســتيرادها وتوفيــر االكتفــاء الذاتــي
ومنــح الفرصــة للمصانــع الســعودية لتصديــر الفائــض،
فــإن جميــع هــذه املقومــات تدعــم نشــاط فيبكــو واســتمرار
نمــو أعمالهــا والتــي تنظــر لهــا فيبكــو نظــرة تفاؤليــة وتعمــل
جاهــدة علــى اســتثمار تلــك املقومــات لتحقيــق الريــادة
والتنميــة املســتدامة.
وتعمــل فيبكــو جاهــدة علــى توفيــر منافــع اجتماعيــة
واقتصاديــة ملموســة من خــالل إضافــة قيمة إلــى االقتصاد
الوطنــي مــن خــالل إيــرادات األعمــال واالستشــارات
االجتماعيــة وخلــق فــرص العمــل وتحســني الوعــي البيئــي،
خاصــة وأن معظــم عمليــات فيبكــو الرئيســية تتماشــى
جميعهــا مــع أهــداف رؤيــة اململكــة  2030مــن خــالل كــون
منتجاتهــا صديقــة للبيئــة وتوليــد إيــرادات مــن التصديــر
الخارجــي وهمــا عاملــني أساســيني فــي برنامــج التحــول
املالــي.
أمــا بخصــوص خطــط شــركتكم املســتقبلية فــإن فيبكــو
تخطــط للتوســع الفعــال فــي تصنيــع وتســويق منتجاتهــا
داخــل وخــارج الســعودية بالرغــم مــن املنافســات املحليــة
والخارجيــة ،مؤكديــن عزمنــا علــى االســتمرار فــي التطــور
والنمــو مــن خــالل تـــنويع منتجاتنــا وتدشــني خطــوط إنتــاج
جديــدة فــي مجــاالت الصناعــات التحويليــة والتــي نعتقــد
ً
أن الســوق ال يــزال متعطشــا ملثــل هــذه املشــروعات ،فضــال
عــن اســتهداف تصنيــع منتجــات غيــر متوفــرة بالســوق
املحلــي ويعتمــد مســتخدميها علــى االســتيراد بشــكل كبيــر
تماشــيا مــع تحقيــق أهدافنــا الربحيــة لتعظيــم العائــد علــى
االســتثمار ملســاهمي فيبكــو واضطالعنــا بالــدور املنــوط
بنــا فــي دعــم خطــط وبرامــج رؤيــة اململكــة ،وفــي ســبيل
ذلــك تــم تدشــني مشــروعنا الجديــد بتأســيس شــركة فبــك

للصناعــة للدخــول فــي تصنيــع منتجــات جديــدة فــي مجــال
الصناعــات التحويليــة – وســيتم إلقــاء الضــوء علــى املشــروع
الجديــد بكافــة تفاصيلــه فــي بــاب منفصــل فــي التقريــر.

خطــط الشــركة املســتقبلية املتواكبــة مــع رؤيــة
2030م:

 - 1زيــادة نســبة الصــادرات  :تنــوي فيبكــو رفــع نســبة
صادراتهــا مــن  31%الــى  ، 50%ونســتهدف تصديــر مــا
ال يقــل عــن  60%مــن منتجــات الشــركة التابعــة ( فبــك
للصناعــة) عــن طريــق توســيع مشــاركاتها فــي املعــارض
واملحافــل املحليــة والدوليــة لتعظيــم عالماتنــا التجاريــة
وفتــح نوافــذ اســتثمارية محليــة وإقليميــة ودوليــة.
 - 2الثــروة الصناعيــة الرابعــة  :علــى الصعيد الفنــي والتقني
تســتهدف فيبكــو االعتمــاد علــى مســتجدات التكنولوجيــا
فــي العمليــة اإلنتاجيــة للحــد مــن األخطــاء الفنيــة واملهنيــة
ولتقليــص االعتمــاد علــى العامــل البشــري فــي كافــة مراحــل
التصنيــع ،وفــي ســبيل ذلــك نقــوم بزيــارة معــارض العــدد
واآلالت العامليــة لالطــالع علــى املســتجدات الفنيــة والتقنيــة
التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي مصانعنــا.
 - 3اســتحداث منتجــات جديــدة  :ولغــرض االســتمرار فــي
زيــادة معــدالت النمــو ولتخفيــف الضغــوط علــى هامــش
الربــح فاننــا نقــوم بتـنفـــيذ عــدد مــن املبــادرات والوســائل
للمحافظــة علــى معــدالت النمــو الفعالــة مــن خــالل تنويــع
مصــادر الدخــل واســتهداف منتجــات جديــدة ذات هوامــش
ربحيــة مرتفعــة ،والقيــام بمزيــد مــن الدراســات الســوقية
واألبحــاث لتحســني جــودة املنتجــات وتقليــل نســب املــواد
الخــام املســتخدمة فــي التصنيــع وقلــة الهــدر وإعــادة
التدويــر.
 - 4مصــادر طاقــة بديلــة  :بــدأت فيبكــو فــي عــام  2018فــي
تفعيــل اســتخدام ألــواح الطاقــة الشمســية كأحــد اهــم
مصــادر الطاقــة البديلــة  ،حيــث أنجزنــا املرحلــة األولــى
بتركيــب وحــدات طاقــة شمســية بطاقــة  0.5ميجــا ،كمــا
نســتهدف إلــى زيــادة ألــواح الطاقــة الشمســية فــي املرحلــة
الثانيــة لتغطــي نســبة كبيــرة مــن اســتهالك فيبكو وشــركتها

التابعــة مــن الكهربــاء  ،كمــا تــم التعديــل علــى مواصفــات
املكائــن الخاصــة فــي مشــروع فبــك لكــي تقبــل مدخــالت
مــن الطاقــة إمــا علــى شــكل غــاز أو علــى شــكل كهربــاء
وذلــك للتكيــف مــع أي ارتفــاع فــي أســعار الطاقــة مســتقبال .
 - 5تطويــر نظــام  : ERPوتســتهدف فيبكــو خــالل العــام
 2019تطويــر نظــام  ERPمتقــدم يخــدم رؤيــة اململكــة مــن
خــالل تحليــل البيانــات وأتمتتــة األعمــال  ،مــع اســتحداث
برامــج وأدوات مســاعدة .
 - 6االســتفادة مــن مراكــز الدعــم الحكوميــة  :مــن خــالل
املتابعــة املســتمرة لبرامــج الدعــم الحكوميــة عــن طريــق
التعــاون املســتمر والزيــارات بــني فيبكــو وبــني الجهــات ذات
العالقــة متمثلــة فــي ( هيئــة الصــادرات  ،صنــدوق التنميــة
الصناعــي  ،الصنــدق الســعودي للتنميــة  ،ووزارة التجــارة
واالســتثمار) .
 - 7تمكــني املــرأة  :تفتخــر شــركة فيبكــو فــي إضافــة العنصــر
النســائي حيــث أن لــدى الشــركة تجربــة ناجحــة فــي تمكــني
عمــل املــرأة الســعودية مــن حــالل إشــراكها فــي العمليــة
اإلنتاجيــة واإلداريــة حيــث يمثــل العنصــر النســائي فــي
فيبكــو حاليــا  31%مــن املوظفــني الســعوديني ونســتهدف
الــى الحفــاظ علــى هــذه النســبة املرتفعــة .
تــدرك فيبكــو تمامــا أن تحقيــــق هــــذه األهــــداف يعتمــــد
علــــى فريــــق عمــــل قــــوي ومؤهــــل ،ولذلــــك تواصــــل
اســــتثمارها فــــي رأس املــــال البشــــري وإســــتقطاب
كــــوادر بشــــرية مؤهلــــة لتقديــــم أفضــــل قيمــــة لعمالئها
ومســــتثمريها.
نحــن ملتزمــون بدعــم خطــط النمــو والتطــور مســتفيدين
مــن التحــوالت االقتصاديــة الوطنيــة القائمــة متطلعــني إلــى
مســتقبل واعــد كأحــد أهــم الشــركات الوطنيــة العاملــة فــي
مجــال الصناعــات التحويليــة.
• هــذا القســم مــن التقرير الســنوي يتضمــن بيانات مســتقبلية
ودراســات محتملــة وتخضــع عــادة للمخاطــر والشــكوك وفــق
العوامــل االقتصاديــة والسياســية املتباينــة والتــي قــد تنعكــس
ســلبا أو إيجابــا علــى النتائــج املتوقعــة ،لــذا وجــب التنويــه.
التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  2018م
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شركة فبك للصناعة

من إنجازات املاضي  ..نستشرف املستقبل
فكرة املشروع
صناعة املنسوجات ذات الخصائص التقنية والصناعية
من خيوط عالية الكثافة واملغلفة بمادة البولي فينيل
كلورايد ( )PVCأو السيليكون أو التافلون ،واملسماة
اختصارًا ()CTF

آلية تأسيس الشراكة

أهداف فيبكو من املشروع

دخلــت فيبكــو فــي اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة إيــراد
لالســتثمار  -بعــد منافســة مــع أحــدى الشــركات
املســاهمة األخــرى  -فــي املراحــل النهائيــة مــن تأســيس
شــركة فبــك للصناعــة بموجــب موافقــة مجلــس إدارتهــا
بتاريــخ  30ينايــر 2017م ،وكانــت شــركة إيــراد لالســتثمار
قــد أنهــت كافــة الدراســات املتعلقــة باملشــروع بكافــة
مراحلــه الفنيــة والتجاريــة والتســويقية وتحديــد املورديــن
والتفــاوض معهــم وتجهيــز الفريــق الفنــي واإلداري ،وتــم
االتفــاق علــى أن تتولــى فيبكــو مهمــة تمويــل املشــروع
بالكامــل مقابــل حصولهــا علــى حصــة  80%مــن شــركة
فبــك للصناعــة ،فيمــا تعــود نســبة  20%املتبقيــة لشــركة
إيــراد لالســتثمار علــى أن تشــمل تلــك النســبة أيضــا
التــزام شــركة إيــراد الســتثمار باإلشــراف علــى املشــروع
فنيــا وإداريــا وتســويقيا ملــدة  3ســنوات مــن تاريخ تأســيس
الشــركة.

أكثر من  43مليون متر مربع سنوياً.

مقر مصنع فبك

املزايا التنافسية

رأى مجلــس إدارة فيبكــو وبعــد مراجعــة مخططــات
املصنــع الحالــي وإعــادة تنظيمهــا إســتغالل الفرصــة
بإمكانيــة إقامــة املصنــع الجديــد داخــل مصنــع فيبكــو
بعــد الحصــول علــى املوافقــات النظاميــة الالزمــة مــن
الجهــات ذات العالقــة ،بغــرض توفيــر مبالــغ ضخمــة
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ً
جــدا تتمثــل فــي مصاريــف البنــاء والتشــييد ومصاريــف
ً
إداريــة أخــرى فضــال عــن توفيــر الوقــت والجهــد ،وعليــه
فقــد تــم املضــي قدمــا فــي هــذا التوجــه وتــم إنشــاء مصنع
فبــك داخــل مصنــع فيبكــو مســتندين فــي ذلــك إلــى
جهــود إدارة املشــاريع فــي فيبكــو وفريــق الصيانــة التــي
أســهمت بشــكل كبيــر فــي أعمــال املقــاوالت والتركيــب،
وذلــك بهــدف تخفيــض التكاليــف التشــغيلية الحاليــة
واملســتقبلية واالســتفادة مــن الخدمــات املشــتركة لبعــض
إدارات الشــركة وتقليــل املــدة املحــددة للتشــغيل.
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• انطالقة لتنويع االستثمارات ،وتقليل املخاطر.
• مزيــد مــن االنخــراط فــي مجــاالت الصناعــات
التحويليــة النوعيــة.
• تحقيــق النمــو والتنميــة املســتدامة وتوطــني الصناعــة
تماشــيا مــع أهــداف رؤيــة الســعودية . 2030
• رفــع عوائــد االســتثمار للمســاهمني وخلــق قيمــة مضافة
لــكل األطــراف ذات العالقة.
• تغطيــة احتياجــات الســوق اإلقليمــي وفتــح مجــاالت
توســعية فــي األســواق العامليــة.
• إســتهداف تصديــر مــا ال يقــل عــن  60%مــن منتجاتهــا
بمــا يدعــم خطــة اململكــة فــي رفــع نســبة الصــادارات غيــر
النفطية.

الطاقة اإلنتاجية

• عنــد بــدء التشــغيل التجــاري ســيكون مصنــع فبــك
املصنــع األول مــن نوعــه فــي الشــرق األوســط مــن حيــث
تقنيــة اإلنتــاج والخامــس مــن نوعــه عامليــا مــن حيــث
الطاقــة اإلنتاجيــة وتنــوع املنتجــات.

• منتجات سعودية .100%
• خطــوط إنتــاج هــي األحــدث فــي مجالهــا وآخــر مــا
توصلــت إليــه التقنيــة األوربيــة.
• خطــوط اإلنتــاج مصممــة لتصنيــع منتجــات متعــددة
التطبيقــات.
• فريــق عمــل محتــرف متعــدد املهــارات والخبــرات ومــن
مختلــف دول العالــم فــي هــذا املجــال.

• نســتثمر فــي البحــث والتطويــر لتصنيــع منتجــات ذات
قيمــة مضافــة وحلــول غيــر تقليديــة.
• توطــني صناعــة املنســوجات التقنيــة محليــا لتلبيــة
احتياجــات الطلــب املحلــي مــن القطاعــات الحكوميــة
والخاصــة وإحاللهــا محــل املنتجــات املســتودة.
• نســبة أتمتــة عاليــة واالعتمــاد علــى عــدد قليــل جــدًا مــن
العمالة.

الرؤية

الرسالة

القيم

نخطط ألن نصبح رواد
صناعة النسيج التقني
في األسواق املحلية
واإلقليمية والعاملية.

تلبية إحتياجات
عمالئنا بأعلى جودة
وأفضل سعر وبناء
عالقة ثقة طويلة
األمد على مستوى
العالم من قلب اململكة
العربية السعودية.

• املبادرة.
• التميز.
• التعاون.
• األمانة.
• اإلحترام.
• الثقة.
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المراحــل التــي مــرت بهــا فبــك
خــال 2018
• تــم اســتكمال تركيــب املكائــن وخطــوط االنتــاج فــي
الربــع الثانــي مــن .2018
• االنتهــاء مــن تأســيس أماكــن التخزيــن ومختبــرات
الجــودة.
• بدأ االنتاج التجريبي في الربع الثالث من .2018
• بــدأ العمــل علــى ترويــج املنتجــات مــن خــالل الوســائل
املختلفــة علــى مــدار الســنة.
• تــم إنشــاء موقــع الكترونــي www.fpctextile.com
تمهيــدا للتســويق االلكترونــي فــي نهايــة عــام .2018

المنتجات
أهــم مــا يميــز منتجــات فبــك أنهــا مصنوعــة بأحــدث
التقنيــات وقــادرة علــى املنافســة فــي األســواق العامليــة
وتضاهــي قــوة منتجاتنــا الســوق األوروبــي وهــو يعــد
أفضــل االســواق عامليــا فــي صناعــة النســيج ،كمــا أننــا
فــي فبــك نســعى لتقديــم أفضــل جــودة لعمالئنــا أينمــا
كانــوا وبأســعار تنافســية تناســب مختلــف فئــات العمــالء،
بمــا يلبــي جميــع احتياجاتهــم بمســاحة واســعة مــن
املنتجــات.

التطبيقات :

المراحــل المتوقعــة لشــركة فبــك
فــي 2019
• الحصــول علــى شــهادات املطابقــة واالعتمــادات لجــودة
املنتجــات مــن الجهــات املختصــة محليــا وإقليميــا
وعامليــا.
• بــدأ عمليــات البيــع علــى مســتوى محلــي وإقليمــي
وعاملــي.
• تعزيــز عمليــات الترويــج علــى مســتوى العالــم وتعزيــز
عمليــات التعــاون مــع كبــار الشــركات العاملــة فــي هــذا
املجــال.
• املشــاركة فــي املعــارض والفعاليــات املتخصصــة لتعزيز
تواجــد فبــك محليــا وعامليا.

أغطية وستائر جانبية للشاحنات.

أقمشة املباني كاألسواق واالستادات واملجمعات الترفيهية.
78
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األقمشة التقنية للطرق والردم.

الخيام العادية واملضادة للحريق.

الستائر
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مشــاركات فبــك فــي المعــارض
الدوليــة
شــاركت فبــك فــي  8معــارض دوليــة لنشــر الوعــي لالســم
التجــاري وبــدء عمليــة الترويــج علــى مســتوى عالــي
يتناســب مــع املنتجــات عاليــة الجــودة لتحقيــق االنتشــار
العاملــي املســتهدف ،وجــاء أبرزهــا علــى النحــو التالــي:

املعرض السعودي للبناء Saudi build
يقــام املعــرض الســعودي للبنــاء كل عــام حيــث يختــص بمجــاالت
الصناعــات املختلفــة ،أقيــم املعــرض فــي الفتــرة مــن  22إلــى 25
أكتوبــر  2018فــي املركــز الدولــي للمعــارض واملؤتمــرات بمدينــة
الريــاض.

مظالت وسواتر التي تخدم األغراض املختلفة.

لوح اعالنية.
80
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معرض  Big 5في دبي
يقــام املعــرض كل عــام فــي دبــي منــذ  39عــام حيــث يســتضيف
العديــد مــن املصنعــني فــي شــتى املجــاالت مــن مختلــف دول العالــم.

معرض
China International Nonwovens Expo
في شنغهاي بالصن
يهــدف معــرض الصــني الدولــي للمنســوجات إلــى توفيــر منصــة
للخبــراء املحليــني واألجانــب والباحثــني ورجــال األعمــال وأصحــاب
املصلحــة فــي الســوق إلجــراء تبــادالت متعمقــة حــول اتجاهــات
الســوق الحاليــة وفــرص التطويــر الجديــدة.

معرض  IFAIفي والية تكساس
بالواليات املتحدة األمريكية
هــذا الحــدث الكبيــر يقام تحــت رعايــة جمعيــة األقمشــة الصناعية
الدوليــة ( )IFAIالــذي عقــد فــي مركــز كاي بايلــي هوتشيســون
للمؤتمــرات ،داالس ،تكســاس ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة .كمــا
كنــا أحــد العارضــني وعرضنــا منتجاتنــا ،PVC ،PTFE ،PVDF
الفتــات و املشــمع.
وهــو معــرض لألقمشــة الصناعيــة الرائــدة فــي أمريــكا الشــمالية
ومــكان لرؤيــة املنتجــات الجديــدة واملبتكــرة  ،والتعلم مــن الخبراء،
وتلبيــة قــادة الصناعــة املؤثــرة وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

معرض FESPA Global Print Expo
في برلن بأملانيا
أكبــر معــرض طباعــة متخصــص فــي أوروبــا لحلــول الطباعــة
النســيجية وحلــول الالفتــات ،يقــام فــي مدينــة برلــني فــي الفتــرة
مــا بــني  15و  18مايــو  ،حيــث يقــدم لــزوار جميــع أطيــاف صناعــة
الطباعــة أحــدث املنتجــات واالبتــكارات التــي يتــم عرضهــا مــن
 700مصنــع ومــورد عاملــي.
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9
حوكمة
فيبكو
وتطبيقاتها

أو ً
ال :تكوين مجلس اإلدارة
تنــص املــادة ( )17مــن النظــام االساســي للشــركة
علــى أن يتولــى إدارة فيبكــو مجلــس إدارة مؤلــف مــن
خمســة أعضــاء يتــم تعيينهــم عــن طريــق الجمعيــة
العامــة العاديــة ملــدة ال تزيــد عــن ثــالث ســنوات ،وقــد
تــم اعتمــاد هــذا التعديــل مــن قبــل الجمعيــة العامــة
للشــركة بتاريــخ  30ســبتمبر 2018م وفقــا ملــا أوصــت
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بــه لجنــة الترشــيحات واملكافــآت ،ودخــل هــذا التعديــل
قيــد التنفيــذ اعتبــارًا مــن بدايــة دورة املجلــس الجديــد
التــي بــدأت بتاريــخ 01/01/2019م وتمتــد ملــدة ثــالث
ســنوات ،وملزيــد مــن التوضيــح والشــفافية للســادة
مســاهمي الشــركة واملطلعــني علــى هــذا التقريــر فســوف
يتــم الحديــث عــن مجلــس اإلدارة املنتهيــة دورتــه فــي
31/12/2018م واملجلــس الجديــد الــذي بــدأت دورتــه
اعتبــارًا مــن 01/01/2019م ،وذلــك علــى النحــو التالــي:

• مجلس اإلدارة ))2018 – 2016
اسم العضو

املنصب

تصنيف العضوية

1

فيصل محمد الحربي

رئيس مجلس اإلدارة

غــيـر تـنــفــيــذي

2

عبد الرحمن محمد الدوسري

عضو مجلس اإلدارة

مـســتــقـــل

3

محمد صالح العذل

عضو مجلس اإلدارة

مـســتــقـــل

4

عبدالله محمد الحربي

عضو مجلس اإلدارة ومدير إدارة املخاطر

تــنــفــيــذي

5

عبدالله عبدالرحمن العياضي

عضو مجلس اإلدارة

مـســتــقـــل

6

سلمان محمد النعيم

عضو مجلس اإلدارة

مـســتــقـــل

7

أحمد عبداللطيف البراك

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

تــنــفــيــذي

• مجلس اإلدارة ))2021 – 2019
اسم العضو

املنصب

تصنيف العضوية

1

أحمد عبداللطيف البراك

رئيس مجلس اإلدارة

غــيـر تـنــفــيــذي

2

فيصل محمد الحربي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

تــنــفــيــذي

3

عبد الرحمن إبراهيم املديميغ

عضو مجلس اإلدارة

مـســتــقـــل

4

نمر ناصر الحربي

عضو مجلس اإلدارة

مـســتــقـــل

5

عبدالله محمد الحربي

عضو مجلس اإلدارة ومدير إدارة املخاطر

تــنــفــيــذي
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وفيما يلي نبذة مختصر عن أعضاء مجلس اإلدارة الحالين:

86

االســـــم

صفة العضوية

الوظائف الحالية

1

أحمد عبداللطيف البراك

غـيـر تــنــفــيــذي

رئيس مجلس اإلدارة في فيبكو

2

فيصل محمد الحربي

تــنــفــيــذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في فيبكو

3

عبدالرحمن إبراهيم املديميغ

مـسـتـقــل

شريك رئيسي لشركة شركاء وتر

4

نمر ناصر الحربي

مـسـتـقــل

مدير عام مؤسسة مناخ األعمال

5

عبدالله محمد الحربي

تــنــفــيــذي

مدير إدارة املخاطر في فيبكو
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الوظائف السابقة

املؤهـــــــالت العلميـــــــــــة

الخبرات العمليـــــــــــة

 مساعد إدارة األنظمة بالشركة السعوديةللكهرباء.
 مدير العمليات بشركة مصنع بناء للمنتجاتالخرسانية املتقدمة.
 املدير العام ملكتب بناء السعودية لالستشاراتالهندسية.
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب فيفيبكو

 بكالوريوس هندسة النظم جامعةامللك فهد للبترول واملعادن  -الظهران

 أعمال االستشارات الهندسية. -أعمال اإلدارة التنفيذية

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

 بكالوريوس إدارة أعمال تخصصتسويق
 -ماجستير إدارة االعمال MBA

 ريادة األعمال واالستثمار في عدد منالشركات.

 نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس تطويراألعمال في شركة بوان.
 رئيس تنفيذي لشركة بوان ساهم في تأسيس شركة بناء القابضة وهي شركةاستثمار صناعي تابعة لبوان ،وقد تولى منصب
املدير العام بها ملدة  4سنوات.
 -عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

 بكالوريوس إدارة مالية من جامعةاألمير سلطان باململكة العربية
السعودية
 ماجستير إدارة االعمال  MBAمنكلية لندن لالعمال London business
 scschoolمن اململكة املتحدة

 استراتيجيات النمو واألنشطة تطوير منتجات واستحداث منتجاتجديدة
 تأسيس شركات -ريادة األعمال

مدير عام شركة نفع العاملية

دبلوم ثانوي تجاري – تخصص اعمال
مكتبية

 خبرات عملية متنوعة في األعمالوتأسيس الشركات

مدير االستثمار بشركة فايا السعودية

 بكالوريوس إدارة أعمال تخصصتسويق من جامعة امللك عبدالعزيز
 ماجستير إدارة االعمال  MBAمعمرتبة الشرف من جامعة دار العلوم

 خبرات عملية متنوعة في األعمالالتجارية والكتابة الصحفية االقتصادية
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ثاني ًا :أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس
إدارة الشركة عضو ًا في مجلس إدارتها أو من مديريها:
اسم العضو

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

مقر الشركة

1

أحمد عبداللطيف البراك **

شركة دانة آيس كريم

اململكة العربية السعودية

2

فيصل محمد الحربي **

3

عبدالرحمن محمد الدوسري *

4

عبدالله محمد الحربي **

5

نمر ناصر الحربي ***

6

محمد صالح العذل *

7

عبدالله عبدالرحمن العياضي *

8

سلمان محمد النعيم *

9

عبدالرحمن إبراهيم املديميغ ***

* عضو سابق انتهت عضويته بنهاية 2018م
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شركة مالذ للتأمني

اململكة العربية السعودية

شركة دلتا

اململكة العربية السعودية

بنك فنشر كابيتال

مملكة البحرين

شركة اللجني

اململكة العربية السعودية

شركة الطيار

اململكة العربية السعودية

شركة التحديث العاملية

اململكة العربية السعودية

شركة اكسب غلوبل

اإلمارات العربية املتحدة

شركة بناء للمنتجات الخرسانية الجاهزة

اململكة العربية السعودية

** عضو تم تجديد عضويته اعتبارا من 2019

*** عضو جديد بدأت عضويته في 2019م

الكيان القانوني

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

ذات مسؤولية محدودة

الكيان القانوني

مقر الشركة

ال يوجد

ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
شركة مساهمة مدرجة

ال يوجد

شركة مساهمة مقفلة

ال يوجد

شركة مساهمة مقفلة

ال يوجد

شركة مساهمة مدرجة

ال يوجد

شركة مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة

ال يوجد

شركة مؤسسة باملنطقة الحرة
في اإلمارات.

ال يوجد

ذات مسؤولية محدودة

شركة بوان

اململكة العربية السعودية

شركة مساهمة مدرجة
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ثالثــ ًا :ســجل حضــور اجتماعــات
مجلــس اإلدارة والجمعيــات العامــة
المنعقــدة خــال العــام المالــي
2018م
خــالل العــام 2018م تــم انعقــاد اجتماعــني فقــط
بالحضــور ملجلــس اإلدارة ،باإلضافــة إلــى اتخــاذ املجلــس
االســـــم

لثمانيــة قــرارت بالتمريــر بــني أعضــاءه تماشــيا مــع
نظــام فيبكــو االســاس وذلــك التخــاذ القــرارات الهامــة
بمــا فيهــا اعتمــاد القوائــم املاليــة ألغــراض النشــر
واإلفصــاح ،ويتــم توضيــح بيــان الحضــور ونســبته لــكل
مــن الســادة األعضــاء كمــا يلــي:

تواريخ االجتماعات املنعقدة خالل العام  2018م
27/03/2018م

27/08/2018م

مرات الحضور

نسبة الحضور ))%

√

√

2

100

√

2

100

√*

1

50

2

100
100

1

فيصل محمد الحربي

2

عبدالرحمن محمد الدوسري

3

محمد صالح العذل

XX

4

عبدالله محمد الحربي

√

√

5

عبدالله عبدالرحمن العياضي

√

√*

2

6

سلمان محمد النعيم

√

√

2

100

7

أحمد عبداللطيف البراك

√

√

2

100

√

√  -الحضور أصالة

 - XXاعتذار

* حضــر عضــوا املجلــس األســتاذ /محمــد صالــح العــذل واألســتاذ /عبداللــه عبدالرحمــن العياضــي االجتمــاع عــن طريــق الهاتــف ( )Conference Callنظــرًا
لتواجدهمــا خــارج اململكــة وقــت انعقــاد االجتمــاع.
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كمــا انعقــد خــالل العــام 2018م ثالثــة اجتماعــات للجمعيــة العامــة للمســاهمني عبــارة عــن جمعيتــني عاديتــني باإلضافة
إلــى جمعيــة عامــة غيــر عاديــة ،وفيمــا يلــي بيانــا بمواعيــد انعقــاد تلــك االجتماعــات وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة
الحاضريــن:
اسم العضو

اجتماع الجمعية العامة
العادية الثالثون
 29مايو 2018م

اجتماع الجمعية العامة
غير العادية التاسعة
 30سبتمبر 2018م

اجتماع الجمعية العامة
العادية الحادية والثالثون
 19ديسمبر 2018م

1

فيصل محمد الحربي

√

√

√

2

عبدالرحمن محمد الدوسري

X

√

X

3

محمد صالح العذل

X

X

X

4

عبدالله محمد الحربي

√

√

X

5

عبدالله عبدالرحمن العياضي

X

X

X

6

سلمان محمد النعيم

X

X

X

7

أحمد عبداللطيف البراك

√

√

√

كمــا يحــرص رؤســاء اللجــان التابعــة ملجلــس اإلدارة أو مــن ينيبونهــم مــن أعضائهــا علــى حضــور اجتماعــات الجمعيــة
العامــة للشــركة لإلجابــة علــى استفســارات الســادة املســاهمني وفقــا ملــا تقتضــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة الســوق املاليــة.
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رابع ًا :اللجان المنبثقة من مجلس
اإلدارة
حتــى يتمكــن مجلــس إدارة فيبكــو مــن تأديــة مهامــه
بشــكل فعــال ووفقــا لحاجــة فيبكــو وظــروف عملهــا فقــد
قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل لجــان متخصصــة مــع إجراء
بعــض التعديــالت عليهــا تماشــيا مــع الئحــة حوكمــة
الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة.
وقــد تــم تشــكيل هــذه اللجــان وفقــا إلجــراءات عامــة
وضعهــا املجلــس تتضمــن تحديــد مهــام كل لجنــة ومــدة
عملهــا والصالحيــات املخولــة لهــا وكيفيــة رقابــة املجلــس
عليهــا ،ويتــم متابعــة أعمالهــا ومــا تقدمــه مــن توصيــات
مــن قبــل مجلــس اإلدارة بشــكل دوري للتحقــق مــن
ممارســتها األعمــال املوكلــة لهــا.
وجديــر بالذكــر أن مجلــس إدارة فيبكــو عنــد تشــكيل تلــك
اللجــان قــد راعــى مــا تضمنتــه الئحــة حوكمــة الشــركات
الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ،ومــا يتماشــى مــع
أفضــل النظــم واملمارســات املعمــول بهــا عامليــا وذلــك
مــن خــالل تعيــني عــدد كاف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
غيــر التنفيذيــني فــي اللجــان املعنيــة باملهــام التــي قــد
ينشــا عنهــا حــاالت تعــارض فــي املصالــح ،كالتاكــد
مــن ســالمة التقاريــر املاليــة وغيــر املاليــة ،ومراجعــة
صفقــات األطــراف ذات العالقــة –إن وجدت-والترشــيح
لعضويــة مجلــس اإلدارة ،تعيــني كبــار التنفيذيــني،
وتحديــد املكافــآت وغيرهــا.
ويلتــزم رؤســاء وأعضــاء تلــك اللجــان بمبــادئ الصــدق
واألمانــة والــوالء والعنايــة واالهتمــام بمصالــح فيبكــو
ومســاهميها وتقديمهــا علــى مصلحتهــم الشــخصية.

92

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  2018م

وتضمنــت لجــان املجلــس لجنــة املراجعــة ولجنــة
الترشــيحات واملكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ،وتــم
اســتحداث لجنــة جديــدة بتاريــخ  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 علــى عــدم تعــارض مهــام وأعمــال
واختصاصــات تلــك اللجنــة مــع لجنــة الترشــيحات
واملكافــآت.
علمــا بــأن مــدة عمــل جميــع اللجــان تنتهــي بنهايــة الــدورة
الحاليــة ملجلــس اإلدارة ،كمــا أن لوائــح تنظيــم عمــل
جميــع اللجــان قــد تــم التحديــث عليهــا بمــا يعكــس األنظة
واللوائــح الصــادرة حديثــا مــن الجهــات ذات العالقــة
وتــم اعتمادهــا جميعــا مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 05
نوفمبــر 2017م باســتثناء الئحــة لجنــة املراجعــة التــي تــم
اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة بتاريــخ  01مايــو 2017م.
وخــالل العــام 2018م ،تم إعــادة هيكلة لجنة الترشــيحات
واملكافــآت مــن خــالل اســتصدار قــرار بالتمريــر بــني
أعضــاء املجلــس بتاريــخ 02/04/2018م باملوافقــة علــى
إعــادة تشــكيل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت وذلــك علــى
النحــو التالــي:
 - 1األســتاذ /عبدالرحمــن محمــد الدوســري رئيســا
(أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة املســتقلني).
 - 2األســتاذ /طــارق خالــد العنقــري عضــوًا (مــن خــارج
املجلــس).
 - 3األســتاذ /علــي صالــح الشــدوخي عضــوًا (مــن خــارج
املجلــس).

وذلــك اعتبــارا مــن تاريخــه الســتكمال دورة مجلــس
اإلدارة التــي بــدأت مــن 01/01/2016م وانتهــت بتاريــخ
31/12/2018م.
وحيــث أن معظــم اللجــان التابعــة للمجلــس تــم تشــكيلها
مــن مزيــج مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع االســتعانة
بأعضــاء مــن خــارج املجلــس لتحقيــق التكامــل املنشــود

فــي لجنــة الترشــيحات واملكافــآت لتشــرف علــى انتخــاب
مجلــس اإلدارة خــالل الــدورة الجديــدة ،وحيــث ســبق
ذكــر تفاصيــل عــن وظائــف ومؤهــالت وخبــرات أعضــاء
املجلــس الذيــن يشــكلون لجنتــي الحوكمــة والتنفيذيــة،
فإنــه فــي الســطور القادمــة ســوف يتــم ذكــر نبــدة عــن
أعضــاء اللجــان التابعــة مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة
كمــا يلــي:

أعضاء لجنة املراجعة خالل العام 2018م
االســـــم

صفة
العضوية

الوظائف
الحالية

فوزي إبراهيم
الحبيب

رئيس

عمل في هيئة السوق املالية ملدةيعمل في
 12عاما كرئيس للمتابعة والتنفيذ
االستشارات
املالية -مرخص وبعدها -رئيسا للمراجعة الداخلية
من وزارة التجارة عمل رئيسا للمراجعة الداخلية في
البنك العربي الوطني ملدة تزيد عن
واالستثمار
تسع سنوات
عمل في شركة إرنست ويونج ملدةتزيد عن ثالث سنوات

عبدالعزيز سليمان
العتيقي

عضو

محمد صالح العذل

عضو

يعمل في مجال
املراجعة
القانونية
واالستشارات

الوظائف السابقة

مدير إدارة االشراف بهئية السوق
املالية

املؤهـــــــالت
العلميـــــــــــة

الخبرات
العمليـــــــــــة

 حاصل علىبكالوريوس
محاسبة -جامعة
امللك عبدالعزيز
اجتاز اختبارالزمالة األمريكية
للمحاسبني
القانونيني CPA

خبرة كبيرة
في أعمال
املراجعة
الداخلية
والتدقيق
في القطاع
الخاص
والحكومي

 حاصل علىبكالوريوس
محاسبة -جامعة
امللك سعود`
 حاصل علىشهادة زمالة
الهيئة السعودية
للمحاسبني
القانونني

لديه  ٢٥سنة
خبرة عمل
في القطاع
الخاص و
الحكومي

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم.
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أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت )املعاد تشكيلها خالل العام 2018م)
االســـــم

صفة
العضوية

الوظائف
الحالية

عبد الرحمن محمد رئيس
الدوسري
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طارق خالد
العنقري

عضو

علي صالح
الشدوخي

عضو

الوظائف السابقة

املؤهـــــــالت
العلميـــــــــــة

الخبرات
العمليـــــــــــة

أحد أعضاء مجلس اإلدارة الذين سبق الحديث عنهم.
 املدير العامالتنفيذي
لعالقات
املستثمرين في
موبايلي
 رئيس مجلسإدارة شركة
موبايلي فينشرز
 رئيس لجنةاملراجعة وعضو
مجلس اإلدارة
وعضو اللجنة
التنفيذية بشركة
أسمنت تبوك
 عضو مجلساإلدارة وعضو
اللجنة التنفيذية
بشركة لجام
(وقت اللياقة)
 مؤسسومستشار بشركة
تناغم األهداف
للتوظيف وحلول
املوارد البشرية.
 مستشار ونائبالرئيس بشركة
املفكرون الجدد
للمحتوى والكتب
اإللكترونية
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عمل مدير مصرفية الشركات في حاصل علىبكالوريوس تسويق-
بنك الراجحي ملدة  3سنوات
 عمل مسؤول عالقات املصدرينجامعة امللك فهد
للبترول واملعادن
بشركة السوق املالية السعودية
 حاصل على(تداول) ملدة  3سنوات
ماجستير دولي في
 مؤسس وشريك تنفيذي لشركةإدارة األعمال من
كوفي سكاي (كريب كافيه) ملدة
IE Business
عامني
 عمل بإدارة اإلفصاح املستمر بهيئة Schoolفي مدريد  -اسبانيا
السوق املالية ثم مستشارًا للهيئة
وأشرف على عدد من البرامج
التطويرية بالهيئة

خبرة كبيرة
في أعمال
املراجعة
اوالتدقيق
والحوكمة
وعالقات
املستثمرين
في القطاع
الخاص
والحكومي

 حاصل على عمل محاضرًا بالكلية التقنيةبكالوريوس هندسة
بالرياض ملدة  11سنة.
 مدير العمليات بشركة  Saudi Bellsكهربائية  -جامعةثم شغل منصب املدير العام ملدة 5
امللك سعود
 حاصل علىسنوات
 املدير العام لوحدة املحتوى بشركة ماجستير فيهندسة الحاسب
 Integralإحدى شركات االتصاالت
اآللي من جامعة
السعودية ملدة  4سنوات
نيو هيفن بالواليات
املتحدة األمريكية

لديه خبرة
كبيرة في
أعمال
االستشارات
واملوارد
البشرية
بالقطاع
الخاص
والحكومي

إدارة الشركة التنفيذية
الوظائف السـابقة

الخبـرات

املؤهالت

االســـــم

الوظائف
الحـالية

أحمد عبدالطيف البراك

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب

علي الصانع*

املدير العام

تدرج في عدد من
املناصب القيادية
في شركة سابك

خالد كمال

املدير املالي

 املدير املالي لشركة  -بكالوريوس تجارة شعبة املحاسبةأليكو ايجبت (إحدى جامعة طنطا – مصر
 ماجستير محاسبة جامعة بايشركات مجموعة
أوراسكوم القابضة) تاون – تكساس – الواليات املتحدة
األمريكية
 املراقب املاليملصانع شركة روكا
سانيتاريو االسبانية
في مصر

سبق الحديث عنه في الجزء الخاص بمجلس اإلدارة

بكالوريوس هندسة كيميائية -
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 ١٦سنة في محال
البالستيك
 26سنة في اإلدارات
املالية

هاني جبريل

نائب املدير
العام
في فيبكو

نائب املدير
العام في املصنع
السعودي ملستلزمات
الشبكة الهاتفيه
وااللكترونية

ماجستير إدارة أعمال/
بكالوريوس هندسة صناعية

 20سنة في مجال
الصناعة

ابراهيم مرار

مدير املبيعات
في فيبكو

مدير مبيعات في
شركة سعودي بست

بكالوريوس أداب

 41سنة في مجال
املبيعات

* اســتقال املديــر العــام الســيد /علــي الصانــع نظــرًا لظروفــه الخاصــة ،ووافــق املجلــس علــى اســتقالته اعتبــارا مــن تاريــخ  3١ينايــر ٢0١9م ،وتــم اإلعــالن عــن ذلــك
علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) بتاريــخ  ٢8ينايــر ٢0١9م.

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة لعام  2018م

95

ونوجــز فيمــا يلــي وصفــًا للجــان التابعــة وبيــان أعضائهــا
ومســؤولياتها واجتماعاتهــا املنعقــدة علــى مــدار العــام
2018م.

 - 1لجنة املراجعة:
وفقــا للمــادة األولــى بعــد املائــة مــن نظــام الشــركات
الصــادر عــن وزارة التجــارة لالســتثمار واملــادة الرابعــة
والخمســون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة ومــا يقابــل تلــك املــواد
مــن النظــام األساســي لفيبكــو والئحــة الحوكمــة فقــد
تــم تشــكيل لجنــة املراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة الثامنــة املنعقــدة بتاريــخ  01مايــو 2017م
مــن ثالثــة أعضــاء مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة
التنفيذيــني وجميعهــم مختصــني بالشــؤون املاليــة
واملحاســبية ،مــع اعتمــاد الئحــة عمــل اللجنــة املحــددة
لضوابــط وإجــراءات عملهــا ومكافــآت أعضائهــا ،كمــا
تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة
الحاديــة والثالثــون املنعقــدة بتاريــخ  19ديســمبر 2018م
وملــدة  3ســنوات ( )2021 – 2019بعــد انتهــاء مــدة الــدورة
للجنــة الســابقة ،وتشــمل مهــام لجنــة املراجعــة بصفــة
خاصــة مــا يلــي:

ً
أوال :التقارير املالية

• دراســة القوائــم املاليــة األوليــة والســنوية قبــل عرضهــا
علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة بشــأنها.
• إبــداء الــراي الفنــي – بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة
– فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم املاليــة
للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة وتتضمــن املعلومات
التــي تتيــح للمســاهمني واملســتثمرين تقييــم املركــز
املالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
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• دراســة أي مســائل مهمــة أو غيــر مالوفــة تتضمنهــا
التقاريــر املاليــة.
• البحــث بدقــة فــي أي مســائل يثيرهــا املديــر املالــي
او مــن يتولــى مهامــه او مســؤول االلتــزام او مراجــع
الحســابات.
• التحقــق مــن التقديــرات املحاســبية فــي املســائل
الجوهريــة الــواردة فــي التقاريــر املاليــة.
• دراســة السياســات املحاســبية املتبعــة وإبــداء الــرأي
والتوصيــة ملجلــس اإلدارة فــي شــأنها.

ثانيًا :املراجعة الداخلية
• دراســة ومتابعــة نظــم الرقابــة الداخليــة واملاليــة وإدارة
املخاطــر فــي فيبكــو.
• دراســة تقاريــر املراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ
اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.
• الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة املراجعــة
الداخليــة فــي فيبكــو للتحقــق مــن توافــر املــوارد الالزمة
وفعاليتهــا فــي تنفيــذ األعمــال واملهمــام املنوطــة بهــا.

ثالثًا :مراجع الحسابات
• التوصيــة ملجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد التحقق
مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط
التعاقــد معهــم.
• التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه
وعدالتــه ،ومــدى فعاليــة أعمــال املراجعــة ،مــع االخــذ
باالعتبــار القواعــد واملعاييــر ذات الصلــة.
• مراجعــة خطــة مراجــع الحســابات وأعمالــه ،والتحقــق
ً
مــن عــدم تقديمــه أعمــاال فنيــة او إداريــة تخــرج عــن
نطــاق أعمــال املراجعــة وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

• اإلجابة على استفسارات مراجع حسابات فيبكو.
• دراســة تقريــر مراجــع الحســابات ومالحظاتــه علــى
القوائــم املاليــة ومتابعــة مــا اتخــذ بشــأنها

رابعًا :ضمان االلتزام
• مراجعــة نتائــج تقاريــر الجهــات الرقابيــة والتحقــق مــن
اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الالزمــة بشــأنها.
• التحقــق مــن التــزام الشــركة باالنظمــة واللوائــح
والسياســات والتعليمــات ذات العالقــة.
• مراجعــة العقــود والتعامــالت املقتــرح ان تجريهــا
الشــركة مــع األطــراف ذوي العالقــة وتقديــم مرئياتهــا
حيــال ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.
• رفــع مــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء
بشــانها إلــى مجلــس اإلدارة ،وإبــداء توصياتهــا
باإلجــراءات التــي يتعــني اتخاذهــا.

ً
وفضــال عــن ذلــك تقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى عمليــات
التقصــي ذات العالقــة بالغــش أو األخطــاء التــي تقــع فــي
فيبكــو ،أو أي أمــور أخــرى تــرى الجنــة أهميــة تقصيهــا،
وفــي ســبيل ذلــك وضعــت اللجنــة آليــة لتقديــم امللحوظات
بشــأن أي تجــاوز فــي التقاريــر املاليــة أو غيرهــا بســرية
وذلــك مــن خــالل وضــع بريــد إلكترونــي مخصــص لهــذا
الغــرض وكذلــك وضــع صنــدوق لتقديــم تلــك املقترحــات
بالشــركة وعلــى أن يتــم مراجعــة تلــك امللحوظــات
وتحديــد مــدى جوهريتهــا مــن قبــل املراجــع الداخلــي
بالشــركة ويتــم الرفــع بتقريــره للجنــة املراجعــة ،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.

هذا وقد انعقدت خمسة اجتماعات للجنة املراجعة خالل 2018م ،وفيما يلي
بيان بأسماء األعضاء وسجل الحضور:
االسم

املنصب

فوزي إبراهيم الحبيب

مرات
تواريخ االجتماعات املنعقدة خالل العام 2018
 05مارس  25مارس  18إبريل  10يوليو  17أكتوبر الحضور

نسبة
الحضور

رئيس

√

√

√

√

√

5

100

عبدالعزيز سليمان العتيقي عضو

√

√

√

√

√

5

100

عضو

√

√

√

3

60

محمد صالح العذل
√  -الحضور أصالة

X

X

 -Xاعتذار
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نتائــج املراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات
الرقابــة الداخليــة فــي فيبكــو
انطالقــا مــن كــون الرقابــة الداخليــة أحــد أهــم
ً
األساســيات الالزمــة لحمايــة أصــول فيبكــو فضــال عــن
مســاندتها فــي تحقيــق أهدافهــا ،وحيــث أن إجــراءات
الرقابــة املاليــة والتشــغيلية واإلداريــة الســليمة كفيلــة
للحــد مــن ســوء اســتغالل أصــول فيبكــو والتأثيــر فــي
أفعالهــا ،فــإن مجلــس إدارة فيبكــو يوليهــا اهتمامــا خاصا
ويتحقــق بشــكل ســنوي مــن فاعليــة تلــك اإلجــراءات مــن
خــالل مراجعتهــا بشــكل ســنوي والتوجيــه بمــا يلــزم مــن
تعديــالت لتطويــر أعمــال الرقابــة ،وخــالل العــام 2018م
لــم يتبــني ملجلــس اإلدارة وجــود ضعــف جوهــري فــي
إجــراءات الرقابــة الداخليــة ،وملزيــد مــن التحقــق مــن
تلــك اإلجــراءات خــالل العــام 2018م حث مجلــس اإلدارة
اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى تفعيــل وحــدة إدارة
املخاطــر بشــكل أكثــر فاعليــة لتبقــى علــى اطــالع دائــم
بشــأن املخاطــر املحيطة بأنشــطة فيبكــو وشــركتها التابعة
بكافــة مســتوياتها املاليــة والتشــغيلية والفنيــة ســواء كانــت
داخليــة أو خارجيــة ،مــع التوصيــة إلدارة املخاطــر برفــع
تقاريرهــا بصفــة دوريــة إلــى مجلــس اإلدارة ملعالجــة مــا
قــد ينشــأ عنهــا فــي حينــه ،مــع التأكيــد علــى فصــل املهــام
بــني أعمــال إدارة املخاطــر وأعمــال املراجعــة الداخليــة
التــي يقــوم بهــا املراجــع الداخلــي املعــني مــن قبــل لجنــة
املراجعــة بالشــركة.

رأي لجنــة املراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام
الرقابــة الداخليــة فــي فيبكــو
فــى ضــوء مــا قامــت بــه اللجنــة مــن أعمــال عــن عــام
2018م ،وأعمــال املراجعــة الداخليــة املنفــذة خــالل العــام
املالــي 2018م ،وباســتثناء الشــركة التابعــة (شــركة فبــك
للصناعــة) و التــي مازالــت فــي مرحلــة التأســيس ومــا
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تتطلبــه هــذه املرحلــة مــن اكتمــال وتوثيــق السياســات
واإلجــراءات ،ومــا قــد يســتجد عــن بــدء التشــغيل
التجــاري للشــركة التابعــة وعالقتهــا مــع الشــركة األم،
فإنــه لــم يتبــني للجنــة املراجعــة وجــود ضعــف جوهــري
فــي إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي يتــم العمــل بهــا فــي
فيبكــو ،مــع اســتمرار التوصيــة إلدارة الشــركة باملتابعــة
املســتمرة لتطويــر وتحســني كفــاءة وفاعليــة الضوابــط
الداخليــة املعمــول بهــا وضــرورة التحديــث املســتمر
لسياســات الشــركة وإجراءاتهــا.

 - 2لجنة الترشيحات واملكافآت
اســتنادًا إلــى الئحــة حوكمــة الشــركات املحدثــة الصــادرة
عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة ومــا أعقبها مــن ضوابط
وأدلــة استرشــادية ،فقــد تــم إجــراء بعــض التعديــالت
علــى الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت لتعكــس
التغيــرات املدخلــة حديثــا ،وقــد تــم اعتمــاد تلــك الالئحــة
مــن الجمعيــة العامــة العادية التاســعة والعشــرون للشــركة
املنعقــدة بتاريــخ  12ديســمبر 2017م ،وتتألــف لجنــة
الترشــيحات واملكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء جميعهــم
مــن أعضــاء املجلــس املســتقلني ،وتتلخــص مهامهــا
ومســئولياتها فيمــا يلــي:

فيما يختص باملكافآت:
• إعــداد سياســة واضحة ملكافــآت اعضاء مجلــس اإلدارة
واللجــان املنبثقــة عــن املجلــس واإلدارة التنفيذيــة،
ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة تمهيــدًا العتمادهــا مــن
الجمعيــة العامــة ،مــع مراعــاة اســتخدام معاييــر
مرتبطــة بــاألداء عنــد وضــع تلــك السياســات.
• توضيــح العالقــة بــني املكافــآت املمنوحــة وسياســة
املكافــآت املعمــول بهــا ،وبيــان أي انحــراف جوهــري
عــن هــذه السياســة.

• املراجعــة الدوريــة لسياســة املكافــآت ،وتقييــم مــدى
فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف املتوخــاة منهــا.
• التوصيــة ملجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس
اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذيــني
بالشــركة وفقــا للسياســة املعتمــدة.

فيما يختص بالترشيحات:
• اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.
• التوصيــة ملجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة
ترشــيحهم وفقــا للسياســات واملعاييــر املعتمــدة ،مــع
مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه
بجريمــة مخلــة باألمانــة.
• إعــداد وصــف للقــدرات واملؤهــالت املطلوبــة لعضويــة
مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذيــة.
• تحديــد الوقــت الــذي يتعــني علــى العضــو تخصيصــة
ألعمــال مجلــس اإلدارة.
• املراجعــة الســنوية لالحتياجــات الالزمــة مــن املهــارات
أو الخبــرات املناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف
اإلدارة التنفيذيــة.
• مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة
وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن
إجراؤهــا.
• التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء
املســتقلني ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان
العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
• وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذيــني واألعضــاء
غيــر التنفيذيــني واألعضــاء املســتقلني وكبــار
التنفيذيــني.

• وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذيــني.
• تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة
واقتــراح الحلــول ملعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة
الشــركة.
علمــا بــأن مجلــس إدارة فيبكــو قــد أصــدر قــرارًا
بالتمريــر بتاريــخ 02/04/2018م باملوافقــة علــى إعــادة
تشــكيل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت وذلــك اعتبــارا مــن
تاريخــه الســتكمال دورة مجلــس اإلدارة التــي بــدأت مــن
01/01/2016م وانتهــت بتاريــخ 31/12/2018م ،وقــد تــم
نشــر قــرار املجلــس وتســمية أعضــاء اللجنــة علــى موقــع
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) بتاريــخ 03/04/2018م
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وقــد انعقــدت أربعــة اجتماعــات للجنــة الترشــيحات واملكافــآت خــالل 2018م ،وفيمــا يلــي بيــان
بأســماء األعضــاء وســجل الحضــور والتغيــرات التــي طــرأت علــى الجنــة خــالل العــام 2018م فــي
جدولــن منفصلــن:
االسم

املنصب

تواريخ االجتماعات املنعقدة خالل
العام 2018
 22فبراير

 19مارس

مرات
الحضور

نسبة
الحضور

سلمان محمد النعيم

رئيس

√

√

2

100%

عبدالله عبدالرحمن العياضي

عضو

√

√

2

100%

عبد الرحمن محمد الدوسري

عضو

√

√

2

100%

√  -الحضور أصالة

 -Xاعتذار

لجنة الترشيحات واملكافآت بعد إعادة تشكيلها
االسم

املنصب

 18ابريل

 26أغسطس

عبد الرحمن محمد الدوسري

رئيس

√

√

2

100%

طارق خالد العنقري

عضو

√

√

2

100%

علي صالح الشدوخي

عضو

√

√

2

100%

√  -الحضور أصالة

100

تواريخ االجتماعات املنعقدة خالل
العام 2018

مرات
الحضور

نسبة
الحضور

 -Xاعتذار
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 - 3اللجنة التنفيذية:
وفقــا لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتنظيمــا للعمــل داخــل
املجلــس ،فقــد تــم تشــكيل اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة
أعضــاء ،وقــد تــم إســناد بعــض املهــام لهــا لتقــوم
بدورهــا فــي إفــراد مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد ملناقشــة
موضوعــات معينــة لتســهيل اتخــاذ القــرار داخــل مجلــس
اإلدارة ،وتشــمل تلــك املهــام علــى ســبيل املثــال ال الحصــر
مــا يلــي:
• مراجعــة تقاريــر اإلدارة الدوريــة ،وتقييــم األداء
ومراجعــة االســتثمارات الجديــدة أو إعــادة
االســتثمارات واملصادقــة عليهــا قبــل تقديمهــا للمجلــس
للموافقــة عليهــا.
• مراجعــة املوازنــات والخطــط الســنوية والتحقيــق فــي
الفروقــات الجوهريــة املتعلقــة باملوازنــات (إن وجــدت)
قبــل أن يتــم عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة.
• متابعــة واســتالم تقاريــر حــول تنفيــذ وإنجــاز املشــاريع
الرئيســية أو أعمــال التوســع الرئيســية للشــركة.
• متابعــة أداء الشــركة والســعي وراء الحصــول علــى
تفســيرات ألي انحرافــات عــن الخطــط واملوازنــة
والتوقعــات املوافــق عليهــا.
• مســاعدة املجلــس فــي تنفيــذ مســؤولياته ،والســيما
بالنســبة للمهــام املوكلــة إليهــا مــن قبــل املجلــس عندمــا
يكــون عامــل الوقــت حاســما.
• تقديــم التوصيــات فــي عمليــات االندمــاج
واإلســتحواذات الــى مجلــس اإلدارة.
• تقديم التوصيات بخصوص شراء الشركة ألسهمها.
• مراجعــة خطــط االســتثمار فــي ســيولة الشــركة
ا لفا ئضــة .

• اســتالم تقاريــر دوريــة مــن إدارة الشــركة عــن عمليــات
إدارة املخاطــر فــي الشــركة بمــا فيهــا تقييــم املخاطــر
واإلجــراءات املوضوعــة ملعالجــة ومتابعــة هــذه املخاطــر.
• التأكــد مــن أن اللجــان اإلداريــة (فــي حــال وجودهــا)
فــي الشــركة تعمــل بشــكل فعــال.
• اســتالم تقاريــر اإلدارة بشــكل دوري من خــالل الرئيس
التنفيــذي حــول أداء الشــركة ليتــم تقديمهــا فــي
اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة ملناقشــتها ومراجعتهــا
قبــل تقديمهــا للمجلــس (إذا دعــت الحاجــة لذلــك).
• مراجعــة املوضوعــات واملعاييــر املاليــة الهامــة بمــا فيهــا
موائمــة التمويل.
• مراجعــة فــرص االســتثمار والتوســع باإلضافــة إلــى
الوقــوف علــى التحديــات التــي تواجــه االنشــطة
التشــغيلية لفيبكــو بمــا يضمــن جــودة املنتجــات.
• املراجعــة الدوريــة للنفقــات الرأســمالية ووضــع أصــول
الشــركة نصــب أعينهــا.
• التواصــل مــع كبــار املســؤولني فــي الجهــات الحكوميــة
واألهليــة لتذليــل الصعــاب التــي تعتــرض أعمــال فيبكــو
وشــرح برامجهــا للمســؤولني طاملــا كان ذلــك فــي حــدود
القوانــني املعمــول بهــا نظامــا.
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وقد عقدت اللجنة التنفيذية ثالثة اجتماعات خالل عام 2018م ،كما هو موضوح بالجدول التالي:
االسم

املنصب

فيصل محمد الحربي

رئيس

√

عبدالرحمن محمد الدوسري

عضو

√

√

محمد صالح العذل

عضو

√

√

أحمد عبداللطيف البراك

عضو

√

√

√  -الحضور أصالة

تواريخ االجتماعات املنعقدة
خالل العام 2018
 28ابريل
 03فبراير
 06يناير
√

√

3

100%

√

3

100%

√

3

100%

3

100%

√

 -Xاعتذار

 - 4لجنة الحوكمة:
وفقــا لرؤيــة مجلــس اإلدارة وتماشــيا مــع األنظمــة
واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة واإلشــرافية
ذات العالقــة ورغبــة مــن إدارة فيبكــو فــي الحصــول علــى
مركــز متقــدم فــي مؤشــرات قيــاس حوكمــة الشــركات
الصــادرة مــن الجهــات املختصــة محليــا وخارجيــا ،فقــد
اتخــذ مجلــس اإلدارة قــرارًا بتاريــخ  07يونيــو 2017م
يقضــي بتشــكيل لجنــة الحوكمــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن
بــني أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وتتمثــل مهامهــا الرئيســية
فيمــا يلــي:
• التحقــق مــن التــزام فيبكــو باألنظمــة واللوائــح التــي
تصــدر مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق
املاليــة وأي جهــات أخــرى تنظيميــة أو إشــرافية ذات
عالقــة.
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• مراجعــة السياســات والقواعــد وتحديثهــا وفقــا
للمتطلبــات النظاميــة وأفضــل املمارســات املعمــول بهــا
عامليــا.
• مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك املهنــي التــي تمثل قيم
فيبكــو ،وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة
بمــا يلبــي حاجــة فيبكــو ويتفــق مــع أفضــل املمارســات
لتطويــر بيئــة العمــل.
• إبقــاء أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى اطــالع دائــم
بالتطــورات فــي مجــال حوكمــة الشــركات وأفضــل
املمارســات املتبعــة عامليــا.

وقد عقدت لجنة الحوكمة خالل العام 2018م اجتماع واحد فقط ،وموضح بيانه بالجدول التالي::
االسم

املنصب

عبدالله محمد الحربي

رئيس

√

عبدالله عبدالرحمن العياضي

عضو

√

1

أحمد عبداللطيف البراك

عضو

√

1

√  -الحضور أصالة

تواريخ االجتماعات املنعقدة
خالل العام 2018
 27أغسطس

مرات الحضور

نسبة الحضور

1

100%
100%
100%

 -Xاعتذار

اللجــان التابعــة ملجلــس اإلدارة خــالل دورتــه
الجديــدة ):)2021 – 2019

الحاليــة اعتبــارًا مــن تاريــخ  01ينايــر 2019م وحتــى
تاريــخ  31ديســمبر 2021م.

وفــي مطلــع العــام  2019وتحديــدًا بتاريــخ 01/01/2019
عقــد مجلــس إدارة فيبكــو املنتخــب للــدورة الجديــدة
(التــي بــدأت مــن تاريــخ  01ينايــر 2019م وتنتهــي فــي 31
ديســمبر 2021م) ،اجتماعــه األول لتعيــني رئيــس املجلــس
ونائبــه وتشــكيل اللجــان ،كمــا أعــالن عنــه علــى موقــع
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) بتاريــخ  02ينايــر
2019م ،والتــي جــاء بيانهــا علــى النحــو التالــي:
ً
أوال :تعيــني األســتاذ /أحمــد عبداللطيــف البــراك (غيــر
تنفيــذي) رئيســا ملجلــس اإلدارة للــدورة الحاليــة اعتبــارًا
مــن تاريــخ  01ينايــر 2019م وحتــى تاريــخ  31ديســمبر
2021م.

ثالثــًا :تشــكيل اللجــان التابعــة ملجلــس اإلدارة للــدورة
الحاليــة اعتبــارًا مــن تاريــخ  01ينايــر 2019م وحتــى
تاريــخ  31ديســمبر 2021م وتســمية أعضائهــا علــى النحــو
التالــي:

ثانيــًا :تعيــني األســتاذ /فيصــل محمــد الحربــي (تنفيذي)
نائبــا لرئيــس مجلــس اإلدارة وعضــوًا منتدبــا للــدورة

لجنة الترشيحات واملكافآت
أ -األســتاذ /نمــر ناصــر الحربــي (مســتقل) ،رئيســا
للجنــة.
ب -األســتاذ  /علــي صالــح الشــدوخي (مســتقل مــن خــارج
املجلــس) ،عضــوًا باللجنة.
ج -األســتاذ /أحمــد عبداللطيــف البراك (غيــر تنفيذي)،
عضــوًا باللجنة.
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اللجنة التنفيذية
أ -األســتاذ  /أحمــد عبداللطيــف البــراك (غيــر تنفيذي)،
رئيســا للجنة.
ب -األســتاذ  /عبدالرحمــن إبراهيــم املديميغ (مســتقل)،
عضــوًا باللجنة.
ج -األســتاذ  /فيصــل محمــد الحربــي (تنفيــذي) ،عضــوًا
باللجنــة.

لجنة الحوكمة
أ -األســتاذ  /عبداللــه محمــد الحربــي (تنفيــذي) ،رئيســا
للجنــة
ب -األســتاذ /أحمــد عبداللطيــف البــراك (غيــر
تنفيــذي) ،عضــوًا باللجنــة.
ج -األســتاذ  /صــالح محمــد صبــري (تنفيــذي مــن خــارج
املجلــس) ،عضــوًا باللجنــة.
علمــًا بأنــه تــم اعتمــاد تشــكيل لجنــة املراجعة وتســمية
أعضائهــا مــن خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة
الحاديــة والثالثــون والتــي ُعقــدت يــوم االربعــاء املوافــق
 19ديســمبر 2018م ،وجــاء تشــكيلها كمــا يلــي:
أ -األســتاذ  /فــوزي ابراهيــم الحبيــب (مســتقل مــن خــارج
املجلــس) ،رئيســا للجنة.
ب -األســتاذ  /عبدالعزيــز ســليمان العتيقي(مســتقل مــن
خــارج املجلــس) ،عضــوًا باللجنــة.
ج -األســتاذ  /عبدالرحمــن إبراهيــم املديميــغ (مســتقل)،
عضــوًا باللجنــة.
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خامس ًا :اإلجراءات التي اتخذها
مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه –
وخاصة غير التنفيذيين  -بمقترحات
المساهمين وملحوظاتهم حيال
فيبكو وأدائها
يكفــل نظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة فيبكــو
للمســاهمني جميــع الحقــوق املتصلــة بالســهم ،وعليــه فقد
اتخــذت فيبكــو عــدد مــن االجــراءات إلحاطــة اعضــاء
مجلــس االدارة وخاصــة غيــر التنفيذيــني بمقترحــات
املســاهمني حيــال الشــركة وأداتهــا علــى النحــو التالــي:
 - 1خصصــت فيبكــو إدارة لعالقات املســتثمرين بالشــركة
مــن شــأنها الــرد علــى استفســارات الســادة املســاهمني
وتلقــى مالحظاتهــم أو شــكاواهم عبــر قنــوات التواصــل
املتاحــة عبــر الهاتــف أو الفاكــس أو البريــد اإللكترونــي.
 - 2يتــم فحــص وتصنيــف هــذه االستفســارات – إن وجدت
– والرفــع بمــا هــو جوهــري منهــا إلــى مجلــس االدارة
خــالل اجتماعاتــه الدوريــة.
 - 3تحــرص فيبكــو دائمــا علــى حــث جميــع أعضــاء مجلس
إدارتهــا علــى حضورالجمعيــات العامــة لالجابــة علــى
أســئلة املســاهمني ولالضطــالع بمرئياتهــم ومالحظاتهم
علــى الشــركة وأدائهــا ،كمــا ألزمــت لوائــح عمــل لجــان
املجلــس رؤســاء اللجــان التابعــة ملجلــس االدارة أو مــن
ينيبونهــم مــن أعضائهــا لحضــور الجمعيــات العامــة
لالجابــات علــى استفســارات املســاهمني.
 - 4يتــم تســجيل أســئلة املســاهمني واستفســاراتهم فــي
محاضــر اجتماعــات الجمعيــات العامــة وتحفــظ فــي
مقــر الشــركة ويمكــن ألى مســاهم االطــالع عليهــا عنــد
طلبــه ذلــك.

 - 5تنــوي إدارة فيبكــو خــالل اجتماعــات الجمعيــات
العامــة القادمــة توزيــع بطاقــات علــى الســادة املســاهمني
إلبــداء الــرأي وتقديــم املقترحــات حيــال أداء الشــركة
أو أي مالحظــات ألخذهــا فــي االعتبــار وإبــالغ أعضــاء
مجلــس اإلدارة بهــا.

سادس ًا :الوسائل التي اعتمد
عليها المجلس في تقييم أدائه
وأداء لجانه وأعضائه والجهة
الخارجية التي قامت بالتقييم (إن
وجدت)
تماشــيا مــع األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة فقــد تــم
وضــع الئحــة عمــل لجنــة الترشــيحات واملكافــآت ووافــق
عليهــا مجلــس اإلدارة ورفــع بهــا للجمعيــة العامــة التــي
قامــت باعتمادهــا فــي  12ديســمبر 2017م ،وقــد تضمنــت
مهمــة تحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي مجلــس
اإلدارة واقتــراح الحلــول ملعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة
الشــركة أحــد أهــم املهام املســندة إلــى لجنة الترشــيحات
واملكافــآت ،كذلــك قــام مجلــس اإلدارة باتبــاع مــا نصــت
عليــه املــواد االسترشــادية فــي الئحــة حوكمــة الشــركات
الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة ،وقــد قامــت فيبكــو
خــالل العــام 2018م بإعــداد قائمــة التحقــق مــن إكمــال
املهــام للجــان املجلــس الرئيســية ،وتعكــف فيبكــو حاليــا
علــى إعــداد نمــاذج خاصــة بهــا لتقييــم أداء املجلــس مــن
خــالل تقييــم ذاتــي يتــم مــن خــالل العضــو نفســه إضافــة
إلــى قيــام العضــو بتقييــم أداء أقرانــه في مجلــس اإلدارة،

ثــم تقييــم شــامل للمجلــس ككل ،علــى أن يتــم اإلشــراف
علــى عمليــة التقييــم مــن قبــل رئيــس املجلــس وأمــني
ســر مجلــس اإلدارة ،ومــن ثــم يتــم مناقشــة النتائــج
بــني رئيــس املجلــس وأعضــاء املجلــس مــع االســتئناس
بــآراء لجنــة الترشــيحات واملكافــآت القتــراح التوصيــات
الالزمــة لتقديــم التدريــب واقتــراح مكافــآت أو خطــط
تحفيزيــة وفقــا لنتائــج التقييــم ومــدى إســهام العضــو فــي
مجلــس اإلدارة بمــا يحقــق أهــداف الشــركة.
وتؤكــد فيبكــو علــى قدرتهــا علــى القيــام باإلجــراءات
ســالفة الذكــر ذاتيــا ،إال أنــه قــد يتــم االســتعانة بطــرف
ثالــث (جهــة تقييــم خارجيــة) إن اســتدعت الحاجــة
لذلــك أو علــى األقــل فــي الســنة األولــى لتطبيــق آليــات
التقييــم ،مــع متابعتهــا املســتمرة لتلــك اآلليــات وتحديثهــا
وفقــا ألهــداف فيبكــو املســتقبلية املتماشــية مــع رؤيــة
مجلــس اإلدارة.
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سابع ًا :ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء
اللجان وكبار التنفيذيين
إجمالــي املبالــغ املكتســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وخمســة مــن كبــار التنفيذيــني خــالل العــام املنتهــي
فــي 31/12/2018م موضحــة كالتالــي:

مكافآت أعضاء املجلس
طبيعة العضوية

األعضاء املستقلن

اسم العضو

عبدالرحمن
محمد
الدوسري

مبلغ معن

ــــــــ

عبدالله
سلمان
محمد النعيم عبدالرحمن
العياضي

األعضاء غير
التنفيذين
محمد صالح
العذل

فيصل محمد
الحربي

األعضاء التنفيذين
أحمد
عبداللطيف
البراك

عبدالله
محمد
الحربي

املكافآت الثابتة
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ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

بدل حضور جلسات 6,000
املجلس

6,000

6,000

3,000

6,000

6,000

6,000

بدل حضور جلسات 21,000
اللجان

6,000

9,000

18,000

9,000

12,000

3,000
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طبيعة العضوية

األعضاء املستقلن

اسم العضو

عبدالرحمن
محمد
الدوسري

مزايا عينية

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

3,000

ــــــــ

ــــــــ

15,000

15,000

21,000

مكافأة األعمال
الفنية واإلدارية
واالستشارية
مكافأة رئيس املجلس ــــــــ
أو العضو املنتدب أو
أمن السر إن كان من
األعضاء
27,000
املجموع

عبدالله
سلمان
محمد النعيم عبدالرحمن
العياضي

محمد صالح
العذل

األعضاء غير
التنفيذين
فيصل محمد
الحربي

األعضاء التنفيذين
أحمد
عبداللطيف
البراك

عبدالله
محمد
الحربي

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

3,000

15,000

18,000

12,000

املكافآت املتغيرة
نسبة من األرباح

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

مكافآت دورية

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

خطط تحفيزية
قصيرة االجل
خطط تحفيزية
طويلة االجل
األسهم املمنوحة

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

املجموع

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

مكافأة نهاية الخدمة ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

املجموع الكلي

27,000

15,000

15,000

21,000

15,000

18,000

12,000

بدل املصروفات

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ

ــــــــ
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مكافآت كبار التنفيذين
الجــدول التالــي يوضــح إجمالــي املبالــغ املكتســبة لخمســة مــن كبــار التنفيذيــني ممــن تلقــوا أعلــى املكافــآت والتعويضات
بمــا فيهــم العضــو املنتــدب املكلــف بمهــام الرئيــس التنفيــذي واملديــر املالــي كمــا يلــي:
خمسة من كبار التنفيذين
املكافآت الثابتة
رواتب

2.087.892

بدالت

591.314

مزايا عينية

ــــــــ

املجموع

3.679.206
املكافآت املتغيرة
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مكافآت دورية

ــــــــ

أرباح

ــــــــ

خطط تحفيزية قصيرة األجل

ــــــــ

خطط تحفيزية طويلة األجل

ــــــــ

األسهم املمنوحة

ــــــــ

املجموع

ــــــــ

مكافأة نهاية الخدمة

466.688

مجموع مكافأة التنفيذين عن املجلس

ــــــــ

املجموع الكلي

3.679.206
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مكافآت أعضاء اللجان
اللجنة

املكافآت الثابتة )بدون بدل حضور جلسات

بدل حضور جلسات

املجموع

أعضاء لجنة املراجعة
فوزي إبراهيم الحبيب

125,000

15,000

140,000

عبدالعزيز سليمان العتيقي

75,000

15,000

90,000

محمد صالح العذل

50,000

9,000

59,000

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت
سلمان محمد النعيم

ــــــــ

6,000

6,000

عبدالله عبدالرحمن العياضي

ــــــــ

6,000

6,000

عبدالرحمن محمد الدوسري

ــــــــ

12,000

12,000

طارق خالد العنقري

50,000

6,000

56,000

علي صالح الشدوخي

50,000

6,000

56,000

أعضاء اللجنة التنفيذية
فيصل محمد الحربي

ــــــــ

9,000

9,000

محمد صالح العذل

ــــــــ

9,000

9,000

عبدالرحمن محمد الدوسري

ــــــــ

9,000

9,000

أحمد عبداللطيف البراك

ــــــــ

9,000

9,000

أعضاء لجنة الحوكمة
عبدالله محمد الحربي

ــــــــ

3,000

3,000

أحمد عبداللطيف البراك

ــــــــ

3,000

3,000

عبدالله عبدالرحمن العياضي

ــــــــ

3,000

3,000
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وفي هذا الصدد تؤكد إدارة فيبكو على ما يلي:
 ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضاءمجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذيــني عــن أي مكافــآت أو
رواتــب أو تعويضــات خــالل العام املالــي 2018م.
 ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــدمســاهمي فيبكــو عــن أي حقــوق فــي األربــاح خــالل العــام
املالــي 2018م.
 ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطيــات أخــرى تم انشــاؤهاملصلحــة موظفــي فيبكــو خــالل العــام املالــي 2018م ،عــدا
مكافــأة نهايــة الخدمــة حســب اللوائــح الصــادرة مــن
جهــات االختصــاص.

ثامن ًا :التعامات مع األطراف ذات
العاقة

تؤكــد فيبكــو أنــه خــالل العــام املالــي 2018م لــم يتــم إبــرام
أي عقــود أو صفقــات أو تعامــالت كانــت فيبكــو أو أي مــن
شــركاتها التابعــة طرفــا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة
ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو للعضــو املنتــدب أو
للمديــر املالــي أو ألي مــن كبــار التنفيذيــني بالشــركة أو مــع
أي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

تاسع ًا :الحوكمة والتطبيقات
المتعلقة بها

تعتقــد فيبكــو اعتقــادًا راســخا بــان االمتثــال التــام ألنظمــة
الحوكمــة الفعالــة وااللتــزام بمعاييــر اإلدارة الرشــيدة
وإعــداد التقاريــر املاليــة وغيــر املاليــة هــو جــدار الحمايــة
الــالزم لتجــاوز كثيــر مــن املخاطــر املحتملــة ســواء كانــت
داخليــة او خارجيــة مــع وضــع آليــة واضحــة لفصــل املهــام
بــني مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة العليــا بمــا يســهل
تيســير أمــور الشــركة ورصــد فــرص االســتثمار الجاذبــة
وتســريع عمليــة اتخــاذ القــرار ،وفــي ســبيل ذلــك تحــرص
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فيبكــو دائمــا علــى تبنــي ممارســات ومعاييــر الحوكمــة
بالشــكل الــذي يضمــن إضفــاء الطابــع املؤسســي علــى
نظــام الحوكمــة ،ولذلــك فقــد بذلــت فيبكــو جهــودًا كبيــرة
فــي ترســيخ بعــض مبــادئ وسياســات العمــل لديهــا لجعــل
الحوكمــة ثقافــة وليســت إلــزام مــن خــالل وضــع مبــادئ
الشــفافية اإلفصــاح والعدالــة وحفــظ الحقــوق لكافــة
أصحــاب املصالــح.
وتاريخيــا فقــد أصــدرت فيبكــو قواعدهــا الخاصــة
بالحوكمــة للمــرة األولــى فــي 23/01/2008م ،كمــا تــم إعــادة
اعتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة والعشــرون
املنعقــدة بتاريــخ 21/04/2013م بعــد إجــراء بعــض
التعديــالت علــى بعــض بنودهــا تماشــيا مــع األنظمــة التــي
أصدرتهــا هيئــة الســوق املاليــة فــي ذاك الوقــت ،ثــم تــم
تحديــث اإلطــار العــام للحوكمــة وكافــة السياســات األخــرى
املرتبطــة بهــا بمــا يعكــس املســتجدات التــي تضمنتهــا
الئحــة حوكمــة الشــركات املحدثــة الصــادرة عــن هيئــة
الســوق املاليــة فــي ابريــل 2017م ،ومــا أعقبهــا مــن ضوابــط
ملزمــة وأدلــة استرشــادية.
ولذلــك فــإن فيبكــو تحــرص دومــا علــى تحديــث الئحــة
الحوكمــة لديهــا بمــا يعكــس التغيــرات النظاميــة املشــار
إليهــا وبمــا يتوافــق أيضــا مــع أفضــل املعاييــر واملمارســات
العامليــة املعمــول بهــا فــي هــذا املجــال إيمانــا منهــا بــأن
اتبــاع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة هــو األســاس الراســخ
إلدارتهــا والتحكــم فــي مواردهــا وإحــكام الرقابــة عليهــا
بمــا يضمــن أفضــل العوائــد علــى املســاهمني وأصحــاب
املصالــح بهــا ،ذلــك االمــر الــذي جعــل مجلــس اإلدارة
يتخــذ قــراره بتشــكيل لجنــة للحوكمــة لتعكــف علــى مراجعــة
االلتــزام بالقواعــد الخاصــة بالحوكمــة بصفــة دوريــة
وإفــراد مزيــدًا مــن الوقــت والجهــد لهــذا الشــأن انطالقــا
مــن حــرص فيبكــو علــى الحصــول علــى مركــز متقــدم فــي
مؤشــرات قيــاس مســتويات الحوكمــة الصــادرة مــن مراكــز
االختصــاص املعتبــرة محليــا وخارجيــا.

هيكلة الحوكمة في فيبكو
المساهمون
مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

أمين سر مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية
المراجعة الداخلية

إدارة الحوكمة واإللتزام

لجنة الحوكمة

لجنة الترشيحات
والمكافأت

اإلدارة التنفيذية

إدارات الشركة
وأقسامها الرئيسية

إدارة المخاطر

مراجع الحسابات
الجهات التنظيمية واإلشرافية
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وخــالل العــام 2018م 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 إلــى تحديــث واســتحداث عــددًا مــن
اللوائــح الداخليــة املنظمــة للعمــل فــي مجلــس اإلدارة أو
السياســات واإلجــراءات الداخليــة فــي فيبكــو بمــا يضمــن
االمتثــال لكافــة األنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات
ذات العالقــة.

كما تؤكد فيبكو على أنها عاكفة على
تحقيق املواد االسترشادية املضمنة
بالئحة الحوكمة باإلضافة إلى
استحداث املمارسات املثلى املعمول بها
عامليًا خالل العام 2019م إدراكًا منها
ألهمية الحوكمة ودورها في تحقيق
التنمية املستدامة.
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عاشر ًا :سياسات اإلفصاح والشفافية
تعــد سياســات اإلفصــاح والشــفافية جــزءًا ال يتجــزأ مــن
الئحــة حوكمــة فيبكــو ،إيمانــا منهــا بحــق املســاهم فــي
الحصــول علــى كافــة املعلومــات بالوضــوح والتفصيــل
الــالزم لبنــاء قــرارات اســتثمارية عليهــا مــع ضمــان عــدم
التمييــز فــي توفيــر املعلومــات لكافــة املســاهمني ،وذلــك
مــن خــالل تعــدد آليــات النشــر واإلفصــاح عــن املعلومــات
التــي تــرى فيبكــو ضــرورة اطــالع أصحــاب املصالــح
عليهــا ،فتقــوم فيبكــو بنشــر نتائجهــا املاليــة الربــع ســنوية
والســنوية علــى موقــع الســوق املاليــة الســعودية (تــداول)
خــالل الفتــرات النظاميــة الالزمــة للنشــر ،كمــا تلتــزم
ايضــا بنشــر كافــة املعلومــات التــي تتعلــق بإفصاحــات
نظاميــة أو تطــورات جوهريــة فــي حينهــا فــور حدوثهــا
ودون أي تأخيــر ،وتعمــل بشــكل مســتمر علــى تســحني
مســتوى اإلفصــاح مــن خــالل طبيعــة ونوعيــة وتوقيــت
املعلومــات التــي يفصــح عنهــا مــع االســتمرار فــي إثــراء
املوقــع االلكترونــي بكافــة املعلومــات التــي قــد تســاعد
كافــة أصحــاب املصالــح فــي معرفــة أنشــطة فيبكــو
وتطــورات أعمالهــا بمــا يســاعدهم فــي اتخــاذ قراراتهــم
االســتثمارية ،ونســرد فــي الجــدول التالــي مــا قامــت بــه
فيبكــو فــي إفصاحــات خــالل العــام 2018م.

تاريخ األفصاح

طبيعة اإلفصاح

 27فبراير 2018م

اإلعالن عن زيادة رأس مال إحدى الشركات التابعة (شركة فبك للصناعة)

 06مارس 2018م

إعالن النتائج املالية السنويةاملوحدة للعام املالي 2017م

 18مارس 2018م

اإلعالن عن قرار مجلس اإلدارة بتعيني مدير عام للشركة

 26مارس 2018م

اإلعالن عن ترسية منافسة من شركة املطاحن الثانية بالرياض

 03ابريل 2018م

اإلعالن عن إعادة تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت

 23ابريل 2018م

اإلعالن عن النتائج املالية األولية للربع األول من العام املالي 2018م

 24ابريل 2018م

اإلعالن عن ترسية منافسة من الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 03مايو 2018م

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية الثالثون

 08مايو 2018م
 30مايو 2018م

اإلعالن عن تعديل بعض الحدود االئتمانية ضمن اتفاقية التسهيالت البنكية املتوافقة مع الشريعة االسالمية
مع بنك الرياض
اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثون

 28يونيو 2018م

اإلعالن عن آخر التطورات في مشروع الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)

 11يوليو 2018م

اإلعالن عن النتائج املالية األولية للربع الثاني من العام املالي 2018م

 19يوليو 2018م
 26يوليو 2018م

اإلعالن اإللحاقي عن تعديل بعض الحدود االئتمانية ضمن اتفاقية التسهيالت البنكية املتوافقة مع الشريعة
االسالمية مع بنك الرياض
اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة (2019م – 2021م)

 06سبتمبر 2018م

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

 17سبتمبر 2018م

اإلعالن عن توقيع اتفاقية تسهيالت بنكية متوافقة مع الشريعة االسالمية مع بنك البالد

 01أكتوبر 2018م

اإلعالن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

 18أكتوبر 2018م

اإلعالن عن النتائج املالية األولية للربع الثالث من العام املالي 2018م

 25نوفمبر 2018م

اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون

 05ديسمبر 2018م

اإلعالن عن توقيع اتفاقية تمويل بني الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) مع صندوق التنمية الصناعية
السعودي ()SIDF
اإلعالن عن حصول فيبكو على تصنيف ائتماني فئة  +BBBمع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة سمة
للتصنيف (تصنيف)
اإلعالن عن آخر التطورات في مشروع الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)

 20ديسمبر 2018م

اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة العادية الحادية والثالثون

 20ديسمبر 2018م

اإلعالن عن استالم خطاب ترسية عقد من املؤسسة العامة للحبوب

 09ديسمبر 2018م
 13ديسمبر 2018م
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الحادي عشر :تأكيدات مجلس اإلدارة.
تماشــيًا مــع الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة
الســوق املاليــة والئحــة حوكمــة فيبكــو ،يؤكــد مجلــس
اإلدارة علــى مــا يلــي:
 تلتــزم فيبكــو بالعمــل علــى حمايــة حقــوق املســاهمنيوبعــدم التمييــز بــني املســاهمني املالكــني لــذات فئــة
األســهم وعــدم حجــب أي حــق عنهــم بشــكل املعاملــة
العادلــة لــكل املســاهمني.
 لــم تتســلم فيبكــو مــن مســاهمني يملكــون  5%فأكثــرطلبــا بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــالل الســنة املنتهيــة
ولــم يتــم انعقادهــا.
 لــم تتســلم فيبكــو مــن مســاهمني يملكــون  5%فأكثــرطلبــا بإضافــة موضــوع أو أكثــر إلــى جــدول اجتمــاع
الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده.
 لــم تضــع فيبكــو أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــةاســتخدام املســاهم لحقــه فــي التصويــت.
 لــم تقــدم فيبكــو أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــنأعضــاء مجلــس إدارتهــا ،كمــا لــم تضمــن أي قــرض
عقــده أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــع الغيــر.
 لــم يتــم عقــد القــروض التــي تجــاوزت آجالها  3ســنوات،ولــم يتــم بيــع أو رهــن أي عقــارات تملكهــا فيبكــو ،ولــم
يتــم إبــراء أي مــن مدينــي فيبكــو مــن أي التزامــات لهــم
تجاههــا خــالل العــام 2018م فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح
عنــه فــي هــذا التقريــر.
 لــم تصــدر فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة أي أســهمأو أدوات ديــن خــالل العــام 2018م.
 لــم تبلــغ فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة مــن أيشــخص (عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني
وأقربائهــم) بوجــود أي مصلحــة أو حقــوق لهــم فــي فئــة
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األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت خالل العــام 2018م.
 ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوقاكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني
فــي أســهم أو أدوات ديــن لفيبكــو أو ألي مــن شــركاتها
التابعــة خــالل العــام 2018م.
 ال توجــد لــدى فيبكــو أو لــدى أي مــن شــركاتها التابعــةأدوات للديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة
أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو
منحتهــا فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل العــام
2018م.
 ال يوجــد حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــنقابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق
اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا فيبكــو أو
أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل العــام 2018م.
 ال يوجــد لــدى فيبكــو أو أي مــن شــركاتها التابعــةأي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء ألي أدوات ديــن قابلــة
لالســترداد خــالل العــام 2018م.
 لــم تتلــق شــركة فيبكــو أي إشــعار مــن أحــد مســاهميهابخصــوص تغيــر نســبة ملكيتــه فيهــا بالزيــادة أو النقصان
خــالل العــام 2018م.
 ليــس لــدى فيبكــو أســهم امتيــاز أو أســهم تتمتــع بأولويــةخاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمني أو أعضــاء
مجلــس اإلدارة وأن كل أســهم فيبكــو عبــارة عــن أســهم
عاديــة متســاوية القيمــة االســمية ومتســاوية فــي حقــوق
التصويــت وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام.
 تخضــع فيبكــو للــزكاة وفقــا ألنظمــة مصلحــة الــزكاةوالدخــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وتقــوم بقيــد
مخصــص الــزكاة املســتحقة ســنويا وتحميلــه علــى قائمــة
الدخــل ويتــم قيــد التعديــالت التــي تطــرأ عنــد الربــط
النهائــي للــزكاة – إن وجــدت – فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا
الربــط.

 لــم يقــم املراجــع الخارجــي للشــركة خــالل العــام املالــي2018م بتقديــم أي خدمــات ذات صبغــة استشــارية
للشــركة ولــم يتلــق أي أتعــاب فــي هــذا الخصــوص.
 لــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى القوائــماملاليــة الســنوية املوحــدة لفيبكــو عــن العــام املالــي 2018م
أي تحفظــات أو مالحظــات جوهريــة أو لفــت انتبــاه.
 لــم تتســلم فيبكــو مــن مراجــع الحســابات طلبــا بانعقــادالجمعيــة العامــة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة ولــم يتــم
انعقادهــا.
 لــم تتســلم فيبكــو مــن لجنــة املراجعــة طلبــا بانعقــادالجمعيــة العامــة خــالل الســنة املاليــة املنتهيــة ولــم يتــم
انعقادهــا.
 يوجــد لــدى فيبكــو إدارة للمراجعــة الداخليــة تابعــةللجنــة املراجعــة ،وعليــه فلــم يصــدر منهــا أي توصيــة
بشــأن تعيــني مراجــع داخلــي.
 ال وجــود ألي تعــارض بــني توصيــات لجنــة املراجعــةوقــرارات مجلــس اإلدارة ،كمــا ال توجــد أي توصيــات
رفــض مجلــس اإلدارة األخــذ بهــا ســواء فيمــا يتعلــق
بتعيــني أو عــزل أو تقييــم أداء املراجــع الخارجــي أو تعيــني
املراجــع الداخلــي أو غيــره.
 لــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اإلدارة باســتبدالاملراجــع الخارجــي قبــل انتهــاء الفتــرة املعــني مــن أجلهــا.
 ال توجــد قضايــا أقيمــت لصالــح فيبكــو أو ضدهــا تتجاوزقيمتهــا  5%مــن صافــي أصولهــا خالل العــام 2018م.
 ليــس لــدى فيبكــو أي أســهم خزينــة تحتفــظ بهــا خــاللالعــام املالــي 2018م.
 ال توجــد أحــداث الحقــة جوهريــة تؤثــر علــى ســالمةاملركــز املالــي لفيبكــو ونتائــج عملياتهــا حدثــت بعــد نهايــة
العــام ولــم يتــم توضيحهــا ،بخــالف مــا نشــر علــى موقــع
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول).
 -تؤكــد فيبكــو قيامهــا بكافــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان

اســتيفاء شــروط التوظيــف لديهــا بمــا يضمــن عــدم
االســتعانة باألطفــال أو حديثــي الســن.
 تضمــن فيبكــو املعاملــة العادلــة لــكل منســوبيها ،وتؤكــدبشــكل خــاص علــى اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي تضمــن
عــدم التمييــز ضــد األشــخاص ذوي االحتياجــات
الخاصــة.
 تقــوم فيبكــو باتخــاذ إجــراءات حاســمة مــن قبــل آليــاتولجــان مختصــة حيــال أي شــكاوى أو مظالــم تتعلــق
بالتمييــز أو العنصريــة أو التحــرش أو االحتيال أو الفســاد
أو اي ســلوك أخالقــي يقــع مــن أحــد منســوبيها فــي مــكان
العمــل أو فــي أي مــن مرافــق فيبكــو.
 تبلــغ األربــاح املســتحقة للمســاهمني التــي ســبق أن تقــررتوزيعهــا عليهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمني
ولــم يســتلمها أصحابهــا حتــى تاريــخ 31/12/2018م
بســبب عــدم تحديــث البيانــات مبلــغ  118,5,152ريــال،
وجــاري املتابعــة مــع مســؤولي مركــز اإليــداع بشــركة
الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) لوضــع آليــة لتوزيــع
تلــك األربــاح ،مــع وضعهــا وتحديثهــا علــى موقــع الشــركة
اإللكترونــي.

الثاني عشر :إقرارات مجلس اإلدارة.
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس ســليمة ونفــذبفاعليــة.
 ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة فيبكــو علــى مواصلــةنشــاطها.
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تاريخ الطلب
خالل عام  2018م

تاريخ الطلب
خالل عام  2018م

1

 02ابريل

إجراءات الشركات

2

 02مايو

إجراءات الشركات

3

 29مايو

قائمة املساهمني الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثون

4

 02يوليو

إجراءات الشركات

5

 02أغسطس

إجراءات الشركات

6

 03سبتمبر

إجراءات الشركات

7

 30سبتمبر

قائمة املساهمني الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة

8

 04نوفمبر

إجراءات الشركات

9

 03ديسمبر

إجراءات الشركات

10

 19ديسمبر

قائمة املساهمني الذين لهم حق التصويت في اجتماع الجمعية العامة العاديةالحادية و الثالثون

11

 02يناير 2019م

تحديث سجل املساهمني وبيانات امللكية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم وأوالدهم
القصر بهدف إعداد التقرير السنوي للعام املالي 2018م
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الرابع عشر :حقوق المساهمين وآلية
التواصل معهم
انطالقــا من حــرص فيبكــو واهتمامها بحقوق مســاهميها
وإدراكا مــن مجلــس اإلدارة فــي معرفــة مســؤولياته
تجــاه املســاهمني بمــا يحقــق تواصــل مبنــي علــى الفهــم
املشــترك ألهــداف فيبكــو االســتراتيجية ومصالحهــا،
فقــد قامــت بتضمــني كافــة الحقــوق للمســاهمني
وأصحــاب املصالــح فــي نظامهــا االســاس وتــم التركيــز
علــى تلــك الحقــوق بشــكل تفصيلــي فــي الئحــة حوكمــة
فيبكــو وكذلــك فــي دليــل املســاهمني ،ويمكــن اإلطــالع
علــى كافــة هــذه الوثائــق علــى موقــع فيبكــو اإللكترونــي
 ، www.fipco.com.saكمــا توجــد إدارة خاصــة بفيبكــو
ملتابعــة شــئون مســاهميها والتــي تقــوم بواجبهــا مــن
خــالل التواصــل املســتمر والــرد علــى االستفســارات

www.fipco.com.sa

www.fpctextile.com

ومتابعــة أي مشــاكل محتملــة قــد تواجــه املســاهمني
بخصــوص عمليــات توزيــع األربــاح أو غيرهــا ،ويمكــن
التواصــل مــع إدارة شــئون املســاهمني مــن خــالل البريــد
اإللكترونــي  fir@fipco.com.saأو مــن خــالل التحــدث
إليهــم مباشــرة عبــر الهاتــف  – 011/ 2652299تحويلــة
 ،777كمــا يمكــن للســادة املســاهمني متابعــة أخبارنــا
وأحداثنــا الهامــة وتوجيــه االســئلة واالستفســارات مــن
خــالل حســابنا علــى تويتــر  ،fipco_ksaوحيــث تحــرص
فيبكــو علــى حمايــة حقــوق مســاهميها وجميــع أصحــاب
املصالــح بهــا فقــد تــم تدشــني بريــد إلكترونــي @secret
 fipco.com.saواإلعــالن عــن ذلــك فــي موقعهــا الرســمي
وذلــك بغــرض اإلفصــاح عــن أي تعامــالت مضللــة أو
شــبهة احتيــال أو غيــره ،ويتــم التعامــل مــع تلــك الحــاالت
مباشــرة مــن قبــل إدارة فيبكــو العليــا.

fipco_ksa

fir@fipco.com.sa
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كلمة
الختام

وفــي الختــام نتمنــى بــأن يكــون العــرض املقــدم عــن أنشــطة فيبكــو وتطــورات
أعمالهــا قــد نــال رضاكــم ،كمــا نؤكــد علــى االســتمرار فــي بــذل كافــة الجهــود
لرســم مســتقبل مشــرق لفيبكــو وتعظيــم عوائــد االســتثمار على مســاهميها ،وفي
هــذا الصــدد يتقــدم أعضــاء مجلــس إدارة فيبكــو بالشــكر للســادة املســاهمن علــى
ثقتهــم فــي فيبكــو واســتثمارهم فيهــا والشــكر موصــول لكافــة منســوبي فيبكــو
ومورديهــا وعمالئهــا والجهــات التمويليــة والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة
ذات العالقــة وذلــك لدعمهــم وتعاونهــم املســتمر ،وســوف تســتمر فيبكــو بعــون
اللــه وتوفيقــه بتحقيــق أهدافهــا وخططهــا فــي التوســع والنمــو.
مجلس اإلدارة

