تدعو شركة البابطين للطاقة واالتصاالت مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)
يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية (االجتماع األول) املقرر انعقادها بمشيئة هللا تعالى الساعة  08:30مساء يوم األربعاء 1440/08/19ه املواق
2019/04/24م بمركز تداول اإلعالمي في أبراج التعاونية طري امللك قهد ،مدينة الرياض ،رابط الوصول ملوقع إنعقاد
اإلجتماع  https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142 :وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن الفتـرة املالية من 2018/01/01م إلى 2018/12/31م.
 .2التصويت على القوائم املالية املدققة للشركة عن العام املنتهي في 2018/12/31م.
 .3التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام املنتهي في 2018/12/31م
 .4التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقي
القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 2019م والربع األول لعام 2020م وتحديد أتعابه.
 .5التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة من 2018/01/01م إلى 2018/12/31م.
 .6التصويت على صرف مبلغ ( )4,5مليون ريال كمكاقأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31م
 .7التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للمقاوالت (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس اإلدارة إبراهيم
حمد عبد هللا أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدهللا البابطين
(غير تنفيذي) وخالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة قيها وهي عبارة عن مبيعات وتمويل
وال يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعامالت عام 2018م هي  1,63مليون ريال (مرق ).
 .8التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس اإلدارة إبراهيم حمد
عبد هللا أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدهللا البابطين (غير
تنفيذي) وخالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة قيها وهي عبارة عن مشتريات وتمويل وال
يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعامالت عام 2018م هي  0.5مليون ريال (مرق ).
 .9التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس اإلدارة
إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين (غير تنفيذي) وعبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدهللا
البابطين (غير تنفيذي) وخالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة قيها وهي عبارة عن مشتريات
وتمويل وال يوجد شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعامالت عام 2018م هي 1,2مليون ريال (مرق ).
 .10التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اإلعالن األزرق (ذ.م.م) والتي لعضو مجلس اإلدارة إبراهيم حمد
عبد هللا أبابطين (غير تنفيذي) وعبد الكريم حمد عبدهللا البابطين مصلحة غير مباشرة قيها وهي عبارة عن مشتريات وال يوجد
شروط تفضيلية مع العلم أن قيمة تعامالت عام 2018م هي  6,000ريال (مرق ).
 .11التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتعيين ( األستاذ  /خالد سليمان عبد العزيز السليمان ،عضو مستقل) في مجلس اإلدارة
اعتبارا من تاريخ تعيينه 2018/07/26م إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/07/26خلفا للعضو
املستقيل ( األستاذ /سلطان حمد عبد هللا البابطين  ،عضو غير تنفيذي) (مرق السيرة الذاتية)
 .12التصويت على تشكيل لجنة املراجعة على أن تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية وحتى 2021/07/26م وعلى مهامها وضوابط عملها
ومكاقآت أعضائها وهم كل من :الدكتور  /ياسين عبد الرحمن الجفري  ،األستاذ /خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين،
األستاذ  /خالد سليمان عبد العزيز السليمان  ،األستاذ /سلطان حمد عبد هللا البابطين( .مرق السيرة الذاتية)
 .13التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكاقآت (مرق ).

 .14التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي
2019م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع وققا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما
يتناسب مع وضع الشركة املالي و تدققاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.
يح لكل مساهم من املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة تداول التي تسب اجتماع الجمعية حضور
االجتماع حسب االنظمة واللوائح  ،علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على
بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من قرز األصوات .ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره
مساهمون يمثلون  %25من رأس املال على األقل وإذا لم يتوقر النصاب الالزم لعقد االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من
انتهاء املدة املحددة لعقد االجتماع األول ،وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثله قيه ،ويمكن ملن
يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو املوظفين بالشركة بموجب توكيل خطي (مرق ) على أن يكون
يتعذر حضوره أن ِّ
مصدقا من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبا إلحداها أو إن كان املساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو أحد
البنوك املرخصة أو االشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم
بالتصدي أو من كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثي  ،مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرققا به صورة
من الهوية الوطنية/اإلقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على األقل من موعد االجتماع .ويجب إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد
كاف الستكمال إجراءات التسجيل ،كما يجب على جميع املساهمين/الوكيل احضار
الجمعية العامة والتواجد قبل موعد االجتماع بوقت ٍ
الهوية الوطنية .
نرجو تسليم نسخة من التوكيالت بمقر الشركة أو إرسالها إلى :شركة البابطين للطاقة واالتصاالت إدارة شئون املساهمين ص.ب88373
الرياض 11662هاتف  2411222قاكس  2413395كما يشترط وصول هذه التوكيالت قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة املذكور
أعاله بيومين على األقل.
علما بـأن بإمكان املساهمين املسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتدا من الساعة
العاشرة صباحا يوم السبت 1440/08/15م املواق 2019/04/20م وحتى الساعة الرابعة عصرا يوم انعقاد الجمعية .وسيكون
التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجانا لجميع املساهمين باستخدام الرابط التالي ) )www.tadawulaty.com.sa
لالستفسار يمكن التواصل مع شئون املساهمين من خالل:
الهاتف  +966112411222 :تحويلة  4466أو 3543
البريد اإللكترونيmahdycma@al-babtain.com.sa :
أو العنوان البريدي ص.ب  88373الرياض 63868

نموذج التوكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
املو افق:
أنا املساهم  ................... ،............................................................الجنسية  ،بموجب هوية شخصية/إقامة
رقم  .........................................صادرة من ، ..................بصفتي (الشخصية) ومالك ألسهم
عددها .............................سهما من أسهم شركة (البابطين للطاقة واالتصاالت) مساهمة سعودية املسجلة
في السجل التجـاري في (الرياض) بـرقـ ـ ـم ( ، )1010063868واستنادا لنص املادة (الخامسة والعشرون ) من
النظ ـام األساس للشـركـة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي ) .....................................................................
لينوب عني في حضور اجتماع (الجمعية العامة العادية ـ االجتماع األول) الذي سيعقد في (مركز تداول
اإلعالمي في أبراج التعاونية طريق امللك فهد ،مدينة الرياض ،رابط الوصول ملوقع إنعقاد اإلجتماع :
 ) https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142في مدينة (الرياض)  ،اململكة العربية السعودية في تمام الساعة
( 08:30مساء) من يوم (األربعاء) بتاريخ (1440/08/15هـ املوافق 2019/04/24م) وقد وكلته بالتصويت
نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال وغيرها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة
للتصويت عليها  ،والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه االجتماعات  ،ويعتبر هذا
التوكيل ساري املفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه .
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل :
توقيع املوكل :

رقم السجل املدني ملوقع التوكيل :

تقريرلجنة املراجعة
لشركة البابطين للطاقة و اإلتصاالت
للعام املنتهي في  2018 /12/31م
املوقرين

السادة  /املساهمين
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته .

يسرني أن أعرض عليكم تقرير لجنة املراجعة السنوي ملهام وفاعليات لجنة املراجعة ً
بناء على املادة رقم ( )91من
ً
الئحة حوكمة الشركات وتماشيا مع املادة ( )101من نظام الشركات واملادة رقم ( )55من الئحة حوكمة الشركات
لقد تم تشكيل لجنة املراجعة من ثالثة أعضاء بقرار صدر من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتاريخ
 2017/06/01م لفترة املجلس حتى 2018/07/26م من التالي أسمائهم:
 -1الدكتور /ياسين الجفري

رئيس اللجنة

 -2األستاذ /عبد العزيز البابطين

عضو اللجنة

 -3األستاذ  /عبد الكريم البابطين

عضو اللجنة

وقد إعيد تشكيل لجنة املراجعة لفترة املجلس التي تبدأ من 2018/07/27م وحتى 2021/07/27م من خالل قرار
مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/07/19م على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها وكذلك
الئحة عمل اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها ،وكان أعضاء لجنة املراجعة الجديدة على النحو التالي-:
 -1الدكتور  /ياسين عبد الرحمن الجفري

رئيس اللجنة (مستقل)

 -2األستاذ  /خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين

عضو الجنة

 -3األستاذ  /خالد سليمان عبد العزيز السليمان

عضو اللجنة (مستقل)

 -4األستاذ  /سلطان حمد عبد هللا البابطين

عضو اللجنة

تختص لجنة املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها .
و فيما يلي تلخيصا ملهام و أعمال اللجنة خالل السنة املالية املنتهية في -: 2018/12/31
أوال  :التقاريراملالية
 -1قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة و مركزها املالي كما ظهرت في القوائم املالية و تقارير املراجعة
الربع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها عل مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان
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نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.و ذلك بالتنسيق مع املراجع الخارجي و اإلدارة التنفيذية بالشركة و طبقا ملعايير
املراجعة ،و املبادئ املحاسبية املتعارف عليها .
 -2و قد كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي
تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز املالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها .و لم توجد
أي مسائل ّ
مهمة أو غير مألوفة تتضميها التقارير املالية .
 -3تم تحديث السياسيات املالية لتتوافق مع معايير املحاسبة الدولية  IFRSالتي تم تطبيقها من بداية عام
2017م إلصدار القوائم املالية الربعية والسنوية.
 -4كما تم تحديث السياسيات املالية لتتوافق مع تطبيق نظام ضريبة القيمة املضافة التي تم تطبيقها من
بداية عام 2018م .
ثانيا  :املراجعة الداخلية و إدارة املخاطر
 -1قامت اللجنة بمراجعة خطة إعداد سجل املخاطر التي تواجه الشركة و خطة املراجعة السنوية
و املعدة من قبل املراجع الداخلي على أساس املخاطر و املصادقة عليها.
 -2قامت اللجنة بمراجعة و تحديث نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
 -3بناءا على نتائج عمليات املراجعة الداخلية و الخارجية كما ظهرت في التقارير املرفوعة الدارة الشركة
ولجنة املراجعة خالل السنة املالية الحالية من املراجع الداخلي للشركة بالتعاون مع شركة إرنست أند
يونج كاستشاري  .باالضافة الى املعلومات املقدمة من قبل االدارة التنفيذية فيما يتعلق بانظمة الضبط
الداخلي لهذه السنة املالية تبين للجنة عدم وجود قصور جوهري في هذه األنظمة يقتض ي اإلفصاح عنه.
 -4الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة بالتعاون مع
مكتب إرنست أند يونج للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها مع
التعاقد مع إحدى شركات املراجعة لإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية و القيام بتنفيذ املراجعات
الداخلية لألنشطة الحرجة حين اإلحتياج إليها.
 -5تتيح اللجنة للعاملين بالشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير املالية أو غيرها بسرية من
خالل سياسة اإلبالغ عن املخالفات مع ضمان التحقق من هذه املالحظات بالتحقيق بشكل مناسب مع
حجم الخطأ أو التجاوز الذي حدث من خالل نظام وإجراءات تتيح للعاملين أبداء مالحظاتهم عن أي
تجاوزات ويكفل لهم السرية والحماية.
 -6مراجعة املخاطر التي قد تواجه الشركة في املستقبل و التي تقرر اإلفصاح عنها للمساهمين و هي كالتالي :
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 6.1حروب األسعار بسبب دخول العديد من املنافسين الجدد للسوق محليا أو عامليا (الهند وتركيا والصين) مما قد
يؤدي إلى انخفاض في األسعار و اإليرادات والحصة السوقية.
 6.2التذبذب غير املالئم في أسعار املواد الخام قد يؤثر سلبا على ربحية املشروعات الجارية و املستقبلية .
 6.3إن عدم االلتزام أو املراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية والتشريعية و تحديثاتها لضمان الوعي
بجميع القضايا الحالية والناشئة للجهات املختلفة مثل ( هيئة السوق املالية ،مصلحة الزكاة والدخل ،الخ) قد
يؤدي إلى الغرامات و العقوبات والسمعة السيئة .
 6.4إن عدم إنجاز خطط األعمال املوضوعة لتحويل الكيانات و وحدات العمل غير الرابحة ،مثل شركة البابطين
فرنسا .مما قد يؤدي إلى تآكل اإليرادات وانخفاض نسبة الربحية للمجموعة.
 6.5إن عدم توافق شروط ائتمان املوردين مع شروط ائتمان العمالء بشكل عام قد يؤدي إلى طول دورة تحويل
النقدية مما يؤثر سلبا على رأس املال العامل،زيادة تكاليف اإلقتراض ويقلل هوامش الربح.
 6.6اإلخفاق في تحديد وإدارة التقلبات غير املرغوبة للعمالت األجنبية املتعلقة باملوجودات واملطلوبات املالية
واالستثمارات الخارجية ،أي اليورو ،الجنيه اإلسترليني ،الجنيه املصري ،الخ.

ثالثا :مراجع الحسابات:
 -1قامت اللجنة بالتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح مكاتب مراجعي حسابات مرخصة للعمل في السعودية
وتحديد أتعابهم  ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم و تم
مخاطبتها لتقديم عروض ملراجعة الحسابات للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018م والربع األول من
ً
عام 2019م واملعدة طبقا للمعايير املحاسبية الدولية (  ) IFRSأن يكون مرخصا له وأن يستوفي الشروط
املقررة من الجهات املختصة مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصلة.
و بعد ان قامت اللجنة بدراسة العروض املقدمة لها و هي
 1مكتب العظم والسديري
 2مكتب طالل أبوغزالة
 3املحاسبون املتضامنون
 4املجموعة السعودية للمحاسبة واملراجعة
قررت اللجنة التوصية ملجلس اإلدارة باختيار مكتب املحاسبون املتضامنون وذلك لألسباب التالية:
 يتمتع مكتب املحاسبون املتضامنون بخبرة واسعة داخل اململكة العربية السعودية.
 لديه فريق عمل عالي الخبرة وملم بالتعديالت الجديدة التي أقرتها هيئة السوق املالية في املعايير الدولية املحاسبية
.IFSR
 املكتب عضو ضمن هيئة الخبراء التي تم اختيارها للدراسة واإلشراف على تطبيق املعايير الدولية  IFRSعلى الشركات.
Page |3

2018 Report

Audit Committee

 يعتبر سعر املحاسبون املتضامنون سعر منافس من بين املتقدمين حيث أنه له خبرة سابقة قديمة مع الشركة قبل
املراجع السابق فهو ملم بجميع تفاصيل عمليات الشركة.
 يقوم املكتب بمراجعة شركات كبرى في اململكة العربية السعودية مما أثقل خبرته في إجراء التدقيق بشكل محترف.
 سبق للمكتب األشراف على مشروع التحول ملراجعة القوائم املالية للشركة وشركاتها التابعة داخل اململكة العربية
ً
السعودية طبقا للمعايير الدولية IFRSخالل عامي 2017 -2016م
وقددد وافق املسد د د د دداهمون في اجتمدداع الجمعيددة العددامددة الغير عدداديددة التي عقدددت بتدداريخ 2018/06/04م بدداختيددار مكتددب املحدداس د د د ددبون
املتضامنون للقيام بمراجعة القوائم املالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2018م والربع األول من عام 2019م.
كما أوص ددت اللجنة ملجلس اإلدارة بتعيين مراجع داخلي (ش ددركة متخصد دص دده ) تقوم بمهام وخص ددائص وحدات املراجعة الداخلية
واملخاطر وذلك من خالل تقييم املخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تالفي املالحظات التي يتم إيجادها للشد ددركة األم
وشركاتها التابعة وتحديد أتعابها ونطاق عملها وقد وافق مجلس اإلدارة على ذلك.

ً
 -2قامت اللجنة بمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالها ،والتحقق من عدم تقديم أعماال فنية أو
إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك .و اإلجابة عن استفسارات مراجع
حسابات الشركة كلما وجدت.
اتخذ بشأنها و تم
 -3قامت اللجنة بدراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما ِ
التأكد من إشتمال القوائم املالية على ما يلي :
 القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واملالحظات املتعلقة بها.
 أي تغيرات جوهرية مطلوبة على خطة املراجعة للمحاسب القانوني.
 أية صعوبات جدية أو خالفات مع اإلدارة تتم مواجهتها أثناء سير عملية املراجعة.
 وجود تقديرات وأحكام هامة تكتنف القوائم املالية بما في ذلك املبررات املنطقية املتعلقة بهذه
التقديرات والتفاصيل املتعلقة باملخصصات واالحتياطيات الهامة.
 النظر وإبداء الرأي في أية مقترحات تنظيمية أو محاسبية لها تأثير على القوائم املالية.
 النظر في رأي اإلدارة واملحاسب القانوني حول جودة املبادئ املحاسبية والتقديرات املستخدمة
(وليس فقط إمكانية قبولها).
 -4قامت اللجنة باالجتماع مع اإلدارة واملحاسب القانوني قبل انعقاد الجمعية العامة وقبل إصدار التقرير
السنوي للشركة ،بهدف فحص ومناقشة القوائم املالية السنوية املراجعة بما في ذلك مناقشة نتائج
املراجعة السنوية ،مالحظات املحاسب القانوني وأية أمور أخرى لم يتم تسويتها أو تعديل القوائم املالية
بها واإلطالع على أسباب ذلك.
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رابعا:ضمان اإللتزام :
 -1قامت اللجنة بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنه
و لم يكن هناك سوى مالحظة استفسارية من هيئة السوق املالية.
 -2قامت اللجنة بالتحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .
 -3قامت اللجنة بمراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم
مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
خامسا :اجتماعات لجنة املراجعة
اجتمعت لجنة املراجعة عدد ( )4إجتماعات خالل السنة املالية املنتهية في  2018/12/31و من ضمنها إجتماعات
مع مراجع حسابات الشركة ،ومع املراجع الداخلي للشركة.
ً
سادسا  :رأي اللجنة

ً
ً
من خالل تقارير املراجعة الداخلية وتقارير املراجع الخارجي وما قدمته اإلدارة التنفيذية قد وفر اساسا معقوال
لرأي اللجنة في نظام الرقابة الداخلية للشركة ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الحد من املخاطر التي
تواجه الشركة والسيطرة عليها.وأن أنظمة املراجعة الداخلية وإدارة املخاطر تعتبر ذات فاعلية و كافية ألداء
األعمال واملهام املطلوبة من وحدات الشركة املختلفة.
رئيس لجنة املراجعة
الدكتور /ياسين عبد الرحمن الجفري
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