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 القسم األول. إطار الحوكمة

مقدمة 1.1  
 

ر للشركة. إننا نعتبإلدارة الكلیة تتخذ شركة اإللكترونیات المتقدمة موقًفا صارًما تجاه حوكمة الشركة في ا
وتشغیلها للوفاء بها یجب إدارة الشركة للكیفیة التي جوهر  فهيوكمة الشركة أكثر من مجرد وثیقة. ح

 رسالتنا. و  برؤیتنا
 :تحققتدرك شركة اإللكترونیات المتقدمة أن حوكمة الشركة الفعالة سوف 

 النمو الشامل والنجاح االقتصادي. .1
 ثقة المستثمرین/ المساهمین. .2
 فض الفوائد وسوء اإلدارة.خ .3
 معالجة أفضل للمخاطر. .4
 .التعاملواحترافیة  ملتزمة بالمیثاق األخالقيتمیز شركة اإللكترونیات المتقدمة بكونها شركة  .5
 

لتحقیق المبادئ اآلنفة الذكر، ابتكرت شركة اإللكترونیات المتقدمة إطار عام شامل للحوكمة على شكل 
 :علىیة الثالثة لماسة الحوكمة لشركة اإللكترونیات المتقدمة المكونات الرئیسوتشتمل ماسة. 

 الهیكل. .1
 المبادئ. .2
 األنظمة. .3
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 القسم الثاني. مكونات حوكمة الشركة

 

الھیكل 1.2  
 

لتقدیم العون لالعبین في الوفاء یشیر الھیكل إلى ثالثة العبین أساسیین في اإلدارة التشغیلیة و االستراتیجیة لشركة اإللكترونیات المتقدمة. 
بمسئولیاتھم، یتم تعریف مراجعة محددة ونظرة عامة وآلیة لإلبالغ. یجب تحدید األدوار والمسئولیات بكل وضوح، وإبالغھا وجعلھا 

 مفھرسة لكل العب حتى تشتمل على ما یلي على سبیل المثال ال الحصر:

 .المساھمین . أ

 ولجانھ الفرعیة. مجلس اإلدارة . ب

 اإلدارة التنفیذیة وجمیع موظفي شركة اإللكترونیات المتقدمة. فریق . ت

 المدققین. . ث

 یصف الرسم أدناه الالعبین الرئیسیین والعالقة التي یجب أن توجد بین كل منھم:

  
 

 تحدد الفقرات اآلتیة األدوار والمسئولیات الخاصة بكل العب في إطار الحوكمة لشركة اإللكترونیات المتقدمة.
 المساھمون/ الشركاء:

 یجب أن تكون الحقوق والصالحیات والمسئولیات الخاصة بكل مساھم أو شریك بالشركة وفقًا للرجوع إلى:
 مادة تأسیس شركة اإللكترونیات المتقدمة. -1
 الئحة الشركة. -2
 من الئحة حوكمة الشركة (للرجوع إلیھا ألفضل ممارسة فقط). 7إلى  3المواد من  -3
 

اإلدارة:مجلس   
یتم تعیین أعضاء مجلس اإلدارة بواسطة المساھمین وفًقا لمادة التأسیس. یجب تحدید عدد وتشكیل مجلس اإلدارة والطریقة العامة 

 الجتماعات مجلس اإلدارة وفًقا لعقد التأسیس والئحة الشركة.  
 

رئیسي تعزیز قیمة الشركة على المدى الطویل لمصلحة یتولى مجلس اإلدارة مسئولیة اإلدارة الجیدة للشركة، ویجب أن یكون ھدفھ ال
 المساھمین.
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 مسئولیات مجلس اإلدارة:
اعتماد الخطط االستراتیجیة واألھداف الرئیسیة للشركة واإلشراف على تنفیذھا، الصالحیات الخاصة المحفوظة لمجلس اإلدارة . 1 

 مدرجة في الئحة الشركة.
تشغیلیة للشركة الممنوحة لإلدارة التنفیذیة. تقدیم المراجعة على اإلدارة ال .2  
 

 رئیس مجلس اإلدارة/ نائب رئیس مجلس اإلدارة:
یجب على مجلس اإلدارة تعیین أحد أعضاءه للعمل كرئیس لمجلس إدارة الشركة. یتولى رئیس مجلس اإلدارة توفیر الظروف للعمل 

یاتھ الخاصة على:الفعال للمجلس حیث یجب أن تشتمل مسئول  
ماعات مجلس اإلدارة والشركاء.رئاسة جمیع اجت .1  
اعتماد جمیع النسخ النھائیة من وقائع اجتماع مجلس اإلدارة. . 2  
 

یجب على مجلس اإلدارة أیًضا تعیین عضو آخر لیعمل كنائب لرئیس مجلس اإلدارة. الواجب الرئیسي لنائب رئیس مجلس اإلدارة تمثیل 
 رئیس مجلس اإلدارة في حال غیابھ.

 
 لجان مجلس اإلدارة:

 یجوز لمجلس اإلدارة بموجب اختیاره إنشاء لجان دائمة ویجوز لھ تعیین أعضاء ھذه اللجان حسبما یكون مناسًبا. 
في ھذا الخصوص، یجب على المجلس متابعة أنشطة مثل ھذه اللجان لضمان وتأدیة األنشطة الموكلة لھذه اللجان. یجب على مجلس 

ئح الداخلیة للجان مجلس اإلدارة. في المقابل، یجب على اللجان إبالغ مجلس اإلدارة بأنشطتھا والنتائج أو القرارات اإلدارة اعتماد اللوا
 التي تتوصل إلیھا بالشفافیة الكاملة. 

 لمجلس إدارة شركة اإللكترونیات المتقدمة اللجان اآلتیة.
 

 لجنة التدقیق:
كاء بموجب توصیة من مجلس اإلدارة. یجب على مجلس اإلدارة أیًضا التوصیة بمدة یجب اعتماد عضویة ھذه اللجنة في اجتماع الشر

) ثالثة أفراد. 3العمل، والقواعد التي ینبغي اتباعھا بواسطة لجنة التدقیق. یجب أال یقل عدد أعضاء اللجنة عن (  
 

 تشمل واجبات ومسئولیات لجنة التدقیق على ما یلي: 
جبات التي یحددھا مجلس اإلدارة.الداخلي للشركة لضمان فعالیتھا في تنفیذ األنشطة والوا اإلشراف على وظیفة التدقیق. 1  
ھذا التدقیق وتوصیاتھا بخصوصھ.مراجعة إجراء التدقیق الداخلي، وإعداد تقریر خطي عن مثل  .2  
متضمنة فیھا.مراجعة تقاریر التدقیق الداخلي وقیامھ بتنفیذ اإلجراءات التصحیحیة بخصوص التعلیقات ال .3  
جب إعطاء االھتمام باستقاللھا.التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین وفصل وتعویض المدققین الخارجیین بموجب مثل ھذه التوصیة، ی .4  
نوطة بھم أثناء أداء واجباتھم.اإلشراف على أنشطة المدققین الخارجیین واعتماد أي نشاط خارج نطاق أعمال التدقیق الم .5  
لتدقیق وتقدیم التعلیقات عنھا.وًیا مع المدقق الخارجي خطة االمراجعة س .6  
مراجعة تعلیقات المدقق الخارجي عن البیانات المالیة ومتابعة اإلجراءات التي تؤخذ بشأنھا.  .7  
إبداء الرأي والتوصیات بشأنھا.مراجعة البیانات المالیة الموثقة والعفویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة و .8  
جعة السیاسات المحاسبة الساریة والرفع لمجلس اإلدارة بشأن توصیات تخصھا.مرا .9  

مراجعة مدى فعالیة حوكمة الشركة، وبرنامج السلوك األخالقي الذي یجب أن یشتمل على معالجة مخاطر االحتیال والفساد.. 10  
 

 لجنة التعویض:
من مجلس اإلدارة. یجب على مجلس اإلدارة أیًضا التوصیة بمدة یجب اعتماد عضویة ھذه اللجنة في اجتماع الشركاء بموجب توصیة 

 العمل والقواعد التي یجب اتباعھا بواسطة اللجنة.
( ثالثة ). 3یجب أال یقل عدد أعضاء اللجنة عن   

 
یات ھذه اللجنة على ما یلي:تشتمل واجبات ومسئول  

تقریر والموافقة على إطار العمل وسیاسة تعویض المدیر التنفیذي والمسئولین التنفیذیین الذین یكونون مسئولین مباشرة أمام المدیر  .1
ارات تخص تعویضاتھ.التنفیذي. ال یجب إشراك أي مدیر أو موظف في أي قر  

دیر التنفیذي أي مسئولین تنفیذیین الذین یكونون مسئولین خالل مدة السیاسة المتفق علیھا، یجب تحدید حزمة التعویض الفردي للم .2
ا بعد التقاعد مباشرة أمام المدیر التنفیذي، وعندما یكون مناسًبا المكافآت، والدفعات التحفیزیة، والنظم التحفیزیة على أساس األسھم والمزای

 وأي بدالت أخرى.
تنفیذیین یكونون  مسؤولیناجھا في اتفاقیة الخدمة للمدیر التنفیذي وأي التي یجب إدر طتحدید السیاسة الخاصة باألحكام والشرو .3

خرى حیثما یكون األمر مناسًبا.مسئولین مباشرة أمام المدیر التنفیذي بما فیھا دفعات إنھاء الخدمة، والتزامات التعویض، وأي بدالت أ  
على الذین یكونون مسئولین مباشرة أمام المدیر التنفیذي. اعتماد أي مدراء خارجیین للمدیر التنفیذي أو مسئولین تنفیذیین أ .4  
ھداف تمثل ھذا النظام.الموافقة على أي نظم لھا عالقة بالمكافأة أو األداء یتم تشغیلھا بواسطة الشركة وأي أ .5  
التنفیذیین وأخذ وجھات االتصال مع الشركاء لضمان أن اللجنة على معرفة بوجھات نظرھم وسیاستھم فیما یخص تعویض المسئولین  .6

 النظر ھذه عند تأدیة واجباتھا. 
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 اإلدارة التنفیذیة:

التنفیذیة، وھو بدوره یقدم بتعیین عن أفضل خطة األول وقادتھ الوظیفیین لمراجعة القضایا  اإلدارةیترأس المدیر التنفیذي فریق 
 واإلجراءات الخاصة بالشركة والموافقة علیھا.

ركیز ھي:المجاالت الرئیسیة للت  
تیجیة وإجراءات محفظة األعمال.إعداد وتسلیم استراتیجیة الشركة واألھداف االسترا .1  
ة ثقافة األداء العالي للشركة.قیاد .2  
یلي والمالي على مستوى الشركة.مراجعة األداء التشغ .3  
عمیل  والمساھم ومجلس اإلدارة.مناقشة قضایا ال .4  
ھا للتنفیذ الصارم عبر الشركة.لموصى باعتماد السیاسات والعملیات ا .5  
خط المواجھة وقضایا اإلدارة الوظیفیة.  .6  
 

 إضافة إلى ما ذكر أعاله، یتحمل فریق اإلدارة التنفیذیة المسئولیات العامة التالیة:
لتنفیذ متطلبات اإلجراءات.نھا التأكد من أن جمیع الموظفین لدیھم إمكانیة الوصول للسیاسات والعملیات المحلیة وأنھا بمكا .1  
یم لإلجراءات في جمیع األوقات.ضمان وجود العملیات المناسبة للتدریب والمراقبة في مكانھا للتأكد من التنفیذ السل .2  
كة أفضل للممارسات عبر الشركة.غرس ثقافة األداء العالي للشركة داخل أعمالھم، وتطویر ومشار .3  
خرى، وكذلك أیًضا داخل الشركة.لفریق داخل كل من أعمالھم، ومع األعمال األضمان أن أعمالھم تعزز عمل ا .4  
جمیع أنشطة األعمال.اتخاذ كافة الخطوات الضروریة لضمان أن مبادئ السلوك األخالقي لھا صدى في  .5  
ین واللوائح الوطنیة والدولیة.إعداد وتسلیم عملیات لضمان االلتزام بالقوان .6  
اس للمخاطر التشغیلیة واألداء.ابط الداخلیة بمكانھا وموثقة لتقدیم إدارة فعالة وقابلة للقیضمان وجود الضو .7  
ة وإدارة األعمال، وأنھ منشور سیاداد نظام مناسب عالي الجودة، وسة معرفة بالكامل، وإعدوتأكد من أن إمكانیة المحاسبة للجال .8

متطلبات النظامیة ذات العالقة.، وال9110واآلیزو  9100واآلیزو  9100: 2000ھ بما یتضمن مع شھادة اآلیزو ومحافظ علی  
حیات الخاصة في كل األوقات.ضمان االلتزام التعویضي بالصال .9  

في أعمالھم.ضمان سالمة المنتج . 10  
ال ألعمالھم.استمراریة األعم تنفیذ خطة فعالة وشاملة إلدارة المخاطر والفرص ألعمالھم وضمان وجود خطة مناسبة إلدارة .11  
إدارة األمن مع األعمال بما فیھا، االلتزام بسیاسات أمن الشركة والمتطلبات األمنیة السیادیة والحكومیة والتعاقدیة.  .12  
لمجتمع األوسع الذي تعمل فیھ.قیادة أعمالھم في عالقتھا بالعمالء والمشاركین اآلخرین وا .13  
یع المناقصات وفًقا للصالحیات التي یتم التفویض بھا.إدارة ضبط وإعداد ومراجعة واعتماد جم .14  

 
 الرئیس/ المدیر التنفیذي:

ویترأس ھیئة  ،یة أداء الشركةیعین المدیر التنفیذي من قبل رئیس مجلس اإلدارة ویعمل كأعلى منصب تنفیذي بالشركة ویتحمل مسئول
یقدم قیادة دینامیكیة للشركة لتحقیق أھدافھا ، وداخل المنطقة المتنوعة للمنظمة صناعة سیاسة الشركة وكامل استراتیجیة األعمال

 االستراتیجیة وسط تحدي المنافسة وفي أي ظروف سوقیة.
 

 تعیین المدیر التنفیذي وحدود صالحیاتھ مبني على أساس الالئحة الداخلیة للشركة.
التنفیذي بالتفویض بصالحیاتھ لموظفین متقاربین العتماد المقابالت االستراتیجیة  لتمكین المدیر التنفیذي من تحمل مسئولیاتھ، یقوم المدیر

ض بالصالحیة في سیاسة التفویض بالتوقیع: اصیل التفویوالتشغیلیة. توجد تف  FA – 02. 
 

 المدیر المالي:
الخزائن والضرائب  ملیاتعداد المیزانیة وعالمالي، وإ ن الشؤون المالیة للشركة. تشتمل مسئولیاتھ على التخطیطع المدیر المالي مسئول

والمحاسبة وإعداد البیانات المالیة للشركة. یعمل المدیر المالي أیًضا كمستشار للرئیس والمدیر التنفیذي في األمور التي لھا عالقة 
قة بالتخطیط للمیزانیات والقیود بالجوانب المالیة بشأن جدوى المشروعات، وكذلك تقدیم المشورة لرؤساء اإلدارات في األمور ذات العال

 التي تفرضھا. 
 

ة وإعداد اإلجراءات لحمایة األصول المادیة والمالیة. كما یتولى أیًضا صیاغة وإدارة رقاببإعداد واإلشراف على نظام ال یقوم المدیر المالي
ارة وبرامج اإلدارة لضمان الوفاء بمتطلبات السیاسات واإلجراءات المالیة والمحاسبة لتعزیز سیطرة اإلدارة وفًقا لطلب مجلس اإلد

 األعمال.
 

 توجد تفاصیل أدوار ومسئولیات المدیر المالي في الالئحة الداخلیة للشركة.
 

 المدققون الخارجیون:
 یتم تعیین المدققین الخارجیین بواسطة شركاء الشركة أثناء االجتماع السنوي العام للشركاء.

فة في مادة تأسیس الشركة واللوائح الداخلیة للشركة.خارجیین معرَّ األحكام المرجعیة للمدققین ال  
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 القیم 2.2

 
 

التي ینبغي التمسك بھا أو ممارستھا من قبل العب ومشارك ورسالتھا التي تتبناھا شركة اإللكترونیات المتقدمة مستمدة من رؤیتھا  القیم
 ة اإللكترونیات المتقدمة.بشرك

 
 یم المحوریة لشركة اإللكترونیات المتقدمة والتي تضم:التمسك بالق عى اإلدارة أیًضا إلىتسو 
 

 الشعار الوصف القیمة
 

 روح الفریق
 

نعمل معاً كفریق عمل واحد وفقاً لقنوات 
 "فریق واحد" .اتصال مفتوحة وثقة واحترام متبادل

 
 التمكین والمسائلة

نحن نمّكن أفرادنا لتحمل كامل المسؤولیة 
نتخذه من قرارات وتصرفات إزاء كل ما 

ونمتلك زمام المبادرة لكل ما نفعلھ، ونفي 
 .بالتزاماتنا ووعودنا مع الغیر

 "تحّمل المسؤولیة"

 
 التمركز حول العمالء 

 

رضا العمالء ھو شغفنا الدائم وكل ما نفعلھ 
یرتكز على بناء ثقة عمالئنا واكتساب والئھم 

 .الدائم
 "العمیل أوالً"

 
 والنموالتعلّم 

 

نحن نؤمن ونقّدر قیمة جھد كل فرد ینتمي إلى 
أسرة اإللكترونیات المتقدمة، ونعزز النمو 

 المھني والتطویر الشخصي للجمیع.
 "عقلّیة النمو والتطور"

 
 االستقامة والشفافیة

 

نحن نسیر وفق مبادئ أخالقیة نطبقھا في 
تعاملنا مع اآلخرین بإرساء العدالة والصدق 

 والتواصل الشفاف.واالحترام 
 "القیام باألفعال الصائبة" .

 
 

 
 القیم على ھیئة سیاسات. یجب أن تشمل السیاسات توجیھات وتعرض السمات السلوكیة المتوقعة. یتم عرض ھذه

 تشتمل ھذه السیاسة على ما یلي:
 أ. سیاسة السلوك األخالقي.

 ب. سیاسة تضارب المصالح.
 جـ. سیاسة اعتماد الصالحیة.

 سیاسة مكافحة االحتیال والفساد.د. 
 یجوز إعداد مجموعات أخرى من السیاسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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مةاألنظ 3.2  
 
 :لیست مقصورة على ما یأتي تشیر إلى منظومة من األنظمة المتوفرة في شركة اإللكترونیات المتقدمة التي تشمل ولكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    

 رفع التقاریر والمراقبة أمن المعلومات

 إدارة مراقبة األعمال

 إدارة األعمال المحاسبیة

 إدارة األعمال اإلداریة

 اإلدارة االستراتیجیة

 نظام إدارة الجودة الرقابة الداخلیة

 تقنیة المعلومات
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