


 لجان برو
 نظام إدارة المجالس واللجان



 .هناك المزٌد و المزٌد من األوراق

 !بعض الوجوه الغرٌبة علٌك على طاولة االجتماعاتهناك 

 هناك المزٌد و المزٌد من الوزن الزائد فً شنط سفرك لحضور االجتماعات فً أماكن بعٌدة عن مقر إقامتك

 .هناك الحاجة إلى الكثٌر والكثٌر من األوراق الصفراء لتسجٌل مالحظاتك

 .موظفوا السكرتارٌة ٌعانون مع كل جلسة جدٌدة

 .معاناة دائمة للسكرتارٌة فً توقٌع المحاضر

 لجان برو ٌنقلك إلى مفهوم جدٌد إلدارة ومتابعة االجتماعات

 :في االجتماعات التقليدية هناك دائما المشاكل التالية

 .”برو لجان“ بتطوٌر قمنا لذلك

 

 والمجالس اللجان اجتماعات إدارة فً تساعد حاسوبٌة بنٌة توفٌر إلى برو لجان نظام ٌهدف

 جزئٌن إلى العمل تقسٌم على النظام ٌعتمد و .األداء مستوى من تحسن و العمل تسهل إلكترونٌة بطرٌقة

 السكرتارٌة وتقوم والمحاضر الملفات وتحمٌل الجلسة إلعداد تحضٌري جزء هو األول الجزء :رئٌسٌن

 .االجتماع انعقاد بعد أو أثناء أو قبل اللجان أعضاء به ٌقوم ما هو الثانً والجزء .القسم هذا بتنفٌذ

 !إذا ال عمل..ال إنترنت :  فً التحضٌر الجتماعاتك هناك دائما مشكلة 
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 :المصطلحات

 .اٌخ .. اٌّشفمبث ٚسفغ األػّبي ٚخذاٚي اٌدٍسبث ب١بٔبث وخسد١ً ٚاٌٍدبْ اٌّدبٌس سىشحبس٠ت بّٙبَ ٠مَٛ اٌزٞ اٌّٛظف ٘ٛ :المستخدم

 .االخخّبع حبضش س١ىْٛ أٔٗ اٌّفشٚع ِٓ اٌزٞ اٌشخض ٚ٘ٛ اٌٍدٕت، أٚ اٌّدٍس ػضٛ ٘ٛ :العضو

 .األػضبء لبً ِٓ األػّبي خذاٚي ببسخؼشاع اٌخبطت اٌدضئ١ت ف١ٙب بّب بشٚ، ٌدبْ بشٔبِح فٟ ببٌسىشحبس٠ت اٌخبطت اٌب١ئت ٘ٛ :الوٌب تطبٌق

 اٌٍّفبث ِغ ٚاٌخؼبًِ اٌدٍسبث، اداسة خالٌٗ ِٓ ٠ّىٓ ٚاٌخٟ بشٚ، ٌدبْ بشٔبِح فٟ ٚاٌٍدبْ اٌّدبٌس بؤػضبء اٌخبطت اٌب١ئت ٘ٛ :IOS تطبٌق

 .(iPad) خٙبص خالي ِٓ ٚرٌه بٗ، اٌخبطت ببٌٍّفبث أٚ بٙب، اٌّشبسن ٚاٌٍدبْ ببٌّدبٌس  ِخؼٍمت وبٔج سٛاء بٗ، اٌخبطت 

 

 : برو لجان هو ما

 ٚ٘ٛ ، IOS ٚحطب١ك ٚاٌٍدبْ، اٌّدبٌس ٌسىشحبس٠ت خظ١ظب ِطٛسة اٌب١ئت ٚ٘زٖ asp.net ّ٘ب ب١ئخ١ٓ ػٍٝ ِطٛس اٌىخشٟٚٔ ٔظبَ ٘ٛ بشٚ ٌدبْ

 ٠ٚخُ .اخخّبػبحُٙ فٟ أٚساق أٚ ٍِفبث أٞ حًّ ػٓ حّبِب ٠سخغْٕٛ حدؼٍُٙ اٌخٟ اٌخ١بساث ِٓ اٌؼذ٠ذ ٌُٙ ٠ٚخ١ح ٚاٌٍدبْ، اٌّدبٌس بؤػضبء خبطت ب١ئت 

ًً  ٚاٌٍدبْ، اٌّدبٌس أػّبي خ١ّغ اداسة بشٚ ٌدبْ خالي ِٓ     ببداسة ِشٚسا اٌذػٛاث ٚاسسبي األػّبي ٍِفبث خذٚي ٚحد١ٙض ٌٍدٍست ببإلػذاد ابخذاًء

 .اٌىخش١ٔٚب اٌّحبضش ٚاػذاد اٌدٍست ببغالق ٚأخٙبءً  أؼمبد٘ب أثٕبء اٌدٍست

لجان برو ُصمم وُنفذ بأحدث التقنٌات التً أنتجتها أعظم شركات 

 التقنٌة
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 :العامة المميزات

  بحٌث إنترنت، تطبٌق ولٌس ،(iPad) اللوحٌة لألجهزة خصٌصا مبنً تطبٌق هو IOS تطبٌق 

 .باإلنترنت اتصال هناك ٌكن لم حال فً حتى الجلسات وإدارة الملفات أرشفة ٌمكن 

 .علٌه للعمل باإلنترنت دائم اتصال إلى ٌحتاج ال 

 أن دون به، خاصة دخول ببٌانات (iPad) اللوحً الجهاز نفس على العمل عضو من ألكثر ٌمكن 

 تعلٌقات مستقلة، مالحظات خاصة، بٌانات) عضو لكل العمل مساحات فً تداخل هناك ٌكون 

 .(مستقلة ملفات مستقلة، 

 .اللوحٌة األجهزة مع التعامل فً بسٌطة خبرة لدٌه لمن بالنسبة حتى سهلة، استخدام واجهة 

 .والمٌالدي الهجري التارٌخ ٌدعم 

 .اللجنة أو المجلس حسب أو التارٌخ حسب الجلسات فرز ٌمكن 

 .جلسات بها لدٌه التً األٌام معرفة النظر بمجرد خاللها من ٌمكن للعضو معلومات شاشة 

  الجلسات بمواعٌد األعضاء تذكٌر ٌتم بحٌث ،IOS أجهزة بتقوٌم الجلسات مواعٌد ربط إمكانٌة 

 .بهم الخاصة 

 .االجتماع انعقاد مكان إلى العضو إرشاد خاللها من ٌمكن تفاعلٌة بخرائط الجلسات موقع ربط 

  الملفات عن تختلف وهً ،(العامة الملفات) حدة على لجنة بكل خاصة ملفات هناك ٌكون أن ٌمكن 

 .األعمال بجداول الخاصة 

 ،(األعمال جدول داخل موضوع) معٌنة جلسة أعمال جدول مع المرفقات هذه وإرفاق برو لجان خالل من اإللكترونً البرٌد مرفقات فتح ٌتم أن ٌمكن 

 .بالمستخدم خاص كملف العامة الملفات فً حفظها أو   

 اإلنترنت متصفح خالل من استعراضها ٌتم التً الملفات حفظ برو للجان ٌمكن 

  معٌنة جلسة أعمال جدول مع الملفات هذه وإرفاق ،(iPad) جهاز على

 خاص كملف العامة الملفات فً حفظها أو ،(األعمال جدول داخل موضوع)

 .بالعضو 

  األعمال بجداول الخاصة الملفات جمٌع تحمٌل برو لجان خالل من ٌمكن 

   الخاصة المواضٌع حسب الملفات تلك بفرز برو لجان ٌقوم ثم ومن واحدة، دفعة 

 .جلسة بكل الخاص األعمال جدول فً بها 
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 :العامة المميزات :تابع

 .زر بضغطة الكترونٌا الملفات وتحوٌل السحب ٌتم بحٌث لجنة، لكل المحولة أو المسحوبة بالملفات خاص قسم

 .األعمال جدول داخل الموضوع مستوى على بالمستخدمٌن الخاصة الصالحٌات مع التعامل ٌتم بحٌث قوي، أمنً نظام 

 .الصالحٌات مع التعامل آلٌة فً أكبر مرونة لٌعطً ،(Templates) القوالب مفهوم على مبنً برو للجان األمنً النظام

 .IOS تطبٌق خالل من أو الوٌب، تطبٌق خالل من التعلٌقات على واالطالع األعمال، جدول ملفات وتحمٌل أعماله جدول استعراض للعضو ٌمكن

 .الوٌب خادم على الملفات إلى والوصول الدخول عملٌة لحماٌة النشط الدلٌل بٌانات استخدام فً الجهة رغبة حال فً للجهة، النشط الدلٌل مع العضو حساب ربط ٌمكن 

 :للجلسات اإلعداد في النظام مميزات

 .واللجان للمجالس األعضاء إضافة فً كبٌرة مرونة  

 .الواحدة اللجنة أو الواحد المجلس داخل لألعضاء األدوار تنوع إمكانٌة 

 .الواحدة اللجنة أو الواحد المجلس داخل لألعضاء الصالحٌات تنوع إمكانٌة 

 لدى واألعراف البروتوكوالت حسب اللجنة أو المجلس داخل األعضاء ترتٌب إمكانٌة 

 .الجهة كل  

 فقط كعناوٌن اضافته ٌمكن بحٌث للجلسة، األعمال جدول إضافة فً كبٌرة مرونة 

 المرفقات رفع فقط ٌتبقى بحٌث االفتراضٌة، البٌانات باقً بتسجٌل برو لجان وٌقوم 

 خاصة شاشة خالل من األعمال جدول إضافة ٌتم أن ٌمكن أو بالموضوع، الخاصة 

 .بالموضوع الخاصة البٌانات جمٌع تسجٌل فٌها ٌتم بالموضوعات 

   إضافٌة صالحٌات ٌُعَطى بحٌث للجلسة، رئٌس تحدٌد برو لجان خالل من ٌمكن 

 .الجلسة إنعقاد أثناء (IOS) تطبٌق فً النظام على

 .السكرتارٌة خالل من الحضور تسجٌل ٌتم أن إمكانٌة مع الجلسات حضور عن اإلعتذار أو الحضور تأكٌد بعملٌة نفسه العضو ٌقوم أن ٌمكن 

 .األعمال جدول بنود ترتٌب فً مرونة 

سهولة حمل الجهاز اللوحً معك فً أي مكان، ٌجعل جمٌع ملفات 

 االجتماعات الخاصة بك متوفرة معك دائما  
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 :للجلسات اإلعداد في النظام مميزات : تابع

 .بها الخاصة والجهة الفئة حسب المواضٌع تصنٌف إمكانٌة

 الخاص التسلسل لحفظ بعضها مع مختلفة أعمال جداول فً المواضٌع ربط إمكانٌة

 .بالقرارات

 .الجلسات أو اللجان بٌن المواضٌع ونقل تحوٌل إمكانٌة 

 الحاجة دون المتابعة لسهولة العرض شاشات فً بالرموز البٌانات من العدٌد تمثٌل

 الخاصة الرموز عرض فٌتم المواضٌع، قائمة عرض عند : مثال) السجالت لفتح

 وكذلك الخ، .. المواضٌع فً التصوٌت بحالة الخاصة والرموز الجاهزة، بالمواضٌع

 .(بالمرفقات الخاصة الرموز

 بعد ،PDF ملف إلى وتحوٌله آلٌا المحضر بتجهٌز ٌقوم للمحاضر، إلكترونً محرر 

 .تجهٌزه

 الكترونٌا التوقٌع خانات وتجهٌز والمعتذرٌن، الحاضرٌن األعضاء تسجٌل ٌتم أن ٌمكن

 .اإللكترونً المحرر خالل من

 القالب تخصٌص إمكانٌة مع للمحاضر، القوالب من نهائً ال عدد إنشاء إمكانٌة 

 .اشخاص مجموعة أو معٌن لشخص
 أعلى فً الكلٌشة هذه وضع ٌتم بحٌث البٌانات قاعدة فً افتراضٌة كلٌشة وضع إمكانٌة 

   االستغناء ٌمكن أو الرسمً، الورق على الطباعة إلى الحاجة عدم وبالتالً جدٌد، محضر أي  

 .الرسمً الورق على طباعته ٌتم بحٌث PDF ملف إلى تحمٌله عند المحضر صفحات فً المطلوبة الهوامش مقدار وتحدٌد الكلٌشة عن 

 .(اإللكترونً المحرر استخدام بدون) الجاهزة المرفقات رفع إمكانٌة 

 لجان برو ال ٌحتاج إلى اتصال دائم باإلنترنت
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 :للجلسات اإلعداد في النظام مميزات : تابع

  من األعضاء منع ٌتم أن ٌمكن بحٌث األعمال، بجدول المرفقة للملفات مختلفة صالحٌات منح ٌتم أن ٌمكن 

   تحمٌلها، الممنوع الملفات :مالحظة ) الملف على فقط االطالع صالحٌة ومنحهم الملفات، طباعة أو تحمٌل  

 .(الوٌب تطبٌق على بعرضها ٌسمح وال األٌباد، خالل من اال استعراضها ٌمكن ال  

 .الحاجة حسب المرفقات ترتٌب 

 .زر بضغطة الجلسة من الموضوع سحب 

 .(SMS & Email) التواصل عملٌات بإدارة خاص قسم 

 جهاز على وأرشفتها بها، الخاصة المرفقات وتحمٌل الجاهزة، األعمال جداول استعراض للعضو ٌمكن 

  (iPad) فً علٌها والتعلٌقات المالحظات وكتابة الملفات باستعراض ٌقوم أن ٌمكن بحٌث به، الخاص  

 .إنترنت اتصال بدون حتى وقت أي  

 وجداول الجلسات إدارة ٌتم بحٌث آلٌا، العضو جهاز على األعمال وجداول الجلسات أرشفة ٌتم 

 .وسهولة ٌسر بكل جلسة أي أعمال جدول استعراض من العضو فٌه ٌتمكن بأسلوب األعمال 

 أو الصفراء األوراق أسلوب باستخدام ٌده بخط الملف على المالحظات كتابة تشمل طرق بعدة موضوع أو ملف أي على مالحظاته بتسجٌل العضو ٌقوم أن إمكانٌة برو لجان ٌوفر 

 خالل من الموضوع على الصوتٌة المالحظات بتسجٌل ٌقوم أن ٌمكن كما ،الممٌز برو لجان بأسلوب ولكن التقلٌدٌة، الطرٌقة بنفس الملفات صفحات على ٌده بخط الكتابة

 (iPad)  جهاز

 ٌتم أن إمكانٌة مع ،(iPad)  جهاز خالل من الجلسة قبل األعضاء بٌن النقاش إمكانٌة

 األعضاء جمٌع أو األعضاء من مجموعة أو معٌن لعضو والمالحظات التعلٌقات إرسال 

 .التعلٌق صاحب رغبة حسب 

 ٌتمكن بحٌث لألعضاء، إرسالها قبل التعلٌق مسودات بكتابة العضو ٌقوم أن إمكانٌة

 الجهاز على منها بنسخة اإلحتفاظ إمكانٌة مع وإرسالها، وقت أي فً إنهائها من 

 .الخادم على الرئٌسٌة البٌانات قاعدة فً المسودة هذه تسجٌل ٌتم وال به، الخاص 

 وٌمكن األعضاء، قائمة فً العضو اسم على الضغط بمجرد عرضها ٌتم التً ،"عضو بطاقة" خاصٌة خالل من األعضاء باقً على العضو ٌتعرف أن البرنامج خالل من ٌمكن 

 .العضو هذا مع اإللكترونً البرٌد خالل من التواصل البطاقة نفس خالل من أٌضا
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 :للجلسات اإلعداد في النظام مميزات : تابع

 ملف إلى معٌن بملف الخاصة الصفراء األوراق تحوٌل ٌتم أن ٌمكن 

  PDF، اإللكترونً بالبرٌد إرسالها حتى أو طباعتها ٌمكن بحٌث. 

 التً األوراق العضو ٌختار أن فٌمكن الصفراء، األوراق تحوٌل عند 

 من أكثر ٌنشئ أن ٌمكن بحٌث ،PDF ملف إلى تحوٌلها فً ٌرغب  

 .الصفراء األوراق من ملف كل ٌحتوٌه ما على بناء PDF ملف  

 اوراق على كتبها التً المالحظات إرسال للعضو ٌتٌح برو لجان 

 مالحظاته مشاركة ٌمكنه بحٌث ،(الٌدوي التصفح نمط فً) الملفات 

 .اإللكترونً البرٌد خالل من الملف على 

   عند العضو ٌقوم أن ٌمكن بحٌث الملفات، على الٌد بخط تكتب التً المالحظات عزل ٌتم برو لجان فً 

   ٌُرفق أن رغب حال وفً علٌه، مسجلة الٌدوٌة مالحظاته تكون أن دون األصلً الملف بإرسال الحاجة  

 الصفحات أو المالحظات، مع بالكامل الملف ٌرسل أن له ٌتٌح البرنامج فإن المرسل، الملف مع المالحظات  

 .إلرسالها باختٌارها ٌقوم معٌنة صفحة أو علٌها، مالحظات كتابة تم التً  

   وذلك النظر، فً مشاكل من ٌعانون الذٌن لألشخاص بالنسبة حتى الملفات قراءة سهولة ٌتٌح البرنامج 

 (Scaling) التدرٌج خاصٌة فً التحكم إمكانٌة وكذلك العرض، شاشة حجم تغٌٌر إمكانٌة خالل من  

 .الملف أوراق فً  

 كملف األعمال لجدول وإرفاقها الضوئً كالماسح (iPad)  بجهاز تصوٌرها خالل من مستندات أي إضافة ٌمكن 

 .اآلٌباد جهاز نفس على أٌضا بالعضو الخاصة العامة الملفات إلى أو بالعضو، خاص  

 .النسخ أو النقل خالل من سواء مختلفة أعمال بجداول به الخاصة الملفات بربط ٌقوم أن للعضو ٌمكن 

 ..االستعراض شاشة فً األعمال جداول مرفقات قائمة من به الخاصة الملفات ٌُخفً أن الحاجة عند للعضو ٌمكن 

ٌتٌح برنامج لجان برو من خالل نمط التصفح الٌدوي إمكانٌة تصفح الملفات بنفس الطرٌقة التً 

(تقلٌب الصفحات)ٌتم فٌها تصفح الملفات ٌدوٌا   
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 :الجلسات أثناء النظام مميزات

 .الجلسة أثناء حتى متاحة هً الجلسة قبل IOS تطبٌق فً المتاحة اإلمكانات جمٌع•

 بناء الطلبات هذه ترتٌب وٌتم المداخلة، طلبات بتسجٌل األعضاء ٌقوم حٌث الجلسة، رئٌس خالل من المداخالت إدارة إمكانٌة •

 إلغاء لألعضاء ٌمكن كما مناسب، ٌراه ما على بناء عضو ألي الحدٌث إعطاء الجلسة لرئٌس ٌمكن ثم ومن الطلب، وقت على

 .الحاجة عند عضو أي مداخلة إٌقاف أو المداخلة طلب رفض الجلسة لرئٌس ٌمكن أو الحاجة، عند الخاصة المداخلة طلبات

 لتصوٌت بالتجهٌز الجلسة رئٌس ٌقوم بحٌث الحاجة، على بناء موضوع كل فً محدودة ال تصوٌت بعملٌات القٌام ٌمكن•

 التصوٌت، فتح أو إٌقاف وقت أي فً الجلسة لرئٌس وٌمكن النظام، خالل من بالتصوٌت األعضاء ٌقوم ثم ومن جدٌد،

 .الموضوع لنفس وقت أي فً جدٌد تصوٌت بدء وكذلك

 .أجهزتهم خالل من التصوٌت نتٌجة معرفة لألعضاء ٌمكن •

   المجال فتح أو الصوتً التسجٌل منع الجلسة لرئٌس أن العلم مع بالكامل، الجلسة تسجٌل أو مداخالته، تسجٌل للعضو ٌمكن •

 .البرنامج خالل من الصوتً للتسجٌل  •

 على بالتوقٌع ٌقوم أن عضو لكل تتٌح والتً التوقٌع، شاشة خالل من الٌد بخط البرنامج خالل من المحاضر على التوقٌع إمكانٌة •

 لجمٌع واحد توقٌع اعتماد ٌتم أن أو واحدا واحدا الملفات جمٌع على التوقٌع إمكانٌة مع به، الخاص الجهاز خالل من المحاضر

 فً لها المخصصة الخانات فً ووضعها التوقٌعات باعتماد البرنامج ٌقوم ثم الجلسة، فً توقٌع إلى تحتاج التً والمحاضر الملفات

 .السكرتارٌة أو األعضاء لتدخل الحاجة ودون آلٌا، الملف أو المحضر

 .اإللكترونً البرٌد خالل من الصوتٌة المالحظات مشاركة ٌمكن •

 .الجلسات أرشٌف فً للبحث مرنة آلٌة •

 القائمة، فً اسمه على بالضغط اللجنة فً آخر عضو أي بطاقة استعراض المداخالت إدارة شاشة خالل من للعضو ٌمكن •

 .األعضاء لباقً الفنٌة و اإلدارٌة الخلفٌات على االطالع من العضو ٌتمكن بحٌث  •

لجان برو ٌؤرشف جمٌع الملفات التً تحتاجها فً اجتماعاتك، مع إمكانٌة إخفاء 

 الملفات الخاصة عند الحاجة
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 :الجلسات بعد النظام مميزات

 .الجلسة انتهاء بعد حتى متاحة هً الجلسة قبل IOS تطبٌق فً المتاحة اإلمكانات جمٌع

 .النظام داخل للجلسة متكامل أرشٌف

 .به الخاص الجهاز على بها واالحتفاظ ومداخالته، العضو مالحظات حفظ   

 فٌما سواء ٌحتاجونها أن ٌمكن والتً بهم، الخاصة الملفات وإدارة لحفظ للبرنامج األعضاء استخدام خالل من الشخصً المنظم مقام البرنامج ٌقوم أن ٌمكن

 .بأنفسهم أو السكرتارٌة خالل من لهم تنظٌمها ٌتم بحٌث بهم، خاصة ملفات هذه كانت سواء أو بها المشاركٌن واللجان بالمجالس ٌتعلق

لن ٌحتاج موظفوا السكرتارٌة بعد اآلن إلى جمع 

..التوقٌعات وأرشفة الملفات وإعادة تنسٌق المحاضر   

امكانات كبٌرة للسكرتارٌة فً تحرٌر ملفات العرض والمحاضر والمرفقات األخرى 

 لجدول األعمال من خالل المحرر اإللكترونً

11 



 و١ف أٔدضٔب اٌّّٙت؟؟

 ٔخبج وبْ ٚاٌٍدبْ اٌّدبٌس أػّبي إلداسة ٚاٌؼظش٠ت اٌزو١ت اٌحٍٛي وؤحذ ”بشٚ ٌدبْ“ ٌـ اٌخبشة أً٘ ِئسست اػخّبد اْ

 :اٌخب١ٌت اٌحمبئك

 .ػبِبً  ١٢ ِٓ ألوثش اٌّؼٍِٛبث أٔظّت ِدبي فٟ اٌّئسست خبشة
 .اٌخم١ٕت سٛق احخ١بج ٚدساست اٌّؼٍِٛبث، حم١ٕت ِشبس٠غ ٚحٕف١ز ٚحظ١ُّ ٌخح١ًٍ ِسخٜٛ أػٍٝ ػٍٝ فٕٟ فش٠ك
 .ٌٍّئسست اٌخح١ٍ١ٍت ٚ اٌف١ٕت اٌشإٜ ػضص ٚاٌخبص اٌحىِٟٛ اٌمطبػ١ٓ فٟ اٌّئسست ػّالء حٕٛع

 ٚاألخٙضة، اٌشبىبث، ٚخذِبث اٌىب١شة، ٌٍّٕشآث ٚاٌخىبًِ ا١ٌٙىٍت، ٚخذِبث اٌخطب١مبث، وخط٠ٛش ِخخٍفت، ِدبالث فٟ ٌٍّئسست اٌّخٕٛع اإلٔخبج

 أوبش ٚلذسة ا١ٌّٕٙت ِٓ اٌّض٠ذ اٌّئسست أػّبي ػٍٝ أضفٝ رٌه وً األ١ِٕت، ٚاألٔظّت االحظبي، ِٚشاوض االحظبالث ٚأٔظّت اٌّسبٔذة، ٚاٌخذِبث

 .اٌّخىبٍِت اٌحٍٛي ابخىبس ػٍٝ
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 يسعدنا تواصلكم

00966114559665: هاتف  00966114853850:  فاكس    

11375الرٌاض  - 395592 -المملكة العربٌة السعودٌة : العنوان البرٌدي   

  www.xpe.com.sa الموقع اإللكترونً  :     info@xpe.com.sa البرٌد اإللكترونً  :    

 مؤسسة أهل الخبرة للتقنٌة

0505175966: جوال  

13 

http://www.xpe.com.sa



