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االحتیال والفسادسیاسة شركة اإللكترونیات المتقدمة عن القسم األول.   

مقدمة 1.1  
 

 ي إلى الحصول على مكاسب مالیة أوتعرف شركة اإللكترونیات المتقدمة االحتیال بأنھ (الخداع المخطئ أو اإلجرامي المقصود الذي یؤد

 أو ادة من البیانات أو المعلوماتاالختالس أو سوء استخدام أو إخفاء وسوء االستف شخصیة و/ أو إحداث ضرر بفرد أو كیان بواسطة

 السجالت أو الوثائق.

 

 أمثلة لتصرفات احتیالیة تشمل ولیست مقصورة على ما یلي:

 اختالس األرصدة والسندات والمستلزمات أو أصول أخرى.  .1

 تداول أو سوء استخدام األموال أو المعامالت المالیة. .2

 .بح عن طریق معلومة من داخل الشركة لنشاطاتھاالر .3

 اإلفشاء لشخص آخر (أشخاص آخرین) الخاصة بالشركة أو التي تفكر فیھا. .4

ي االستثناء من ھذا: الھدایا الت –السعي للحصول على منحة مادیة من المقاولین أو البائعین أو مقدمي الخدمات/ المواد للشركة  .5
 لایر سعودي. 500تقل قیمتھا عن 

 ین آخرین.السعي للحصول على مزایا من خالل عرض حوافز غیر سلیمة على مسئولین عمومیین أو مسئول .6

دفع مبالغ لمسئولین عمومیین أو حكومیین التي تعتبر كحافز للمسئولین إلكمال بعض اإلجراءات أو العملیات  –تسھیل دفع  .7
 استثنائیا لمصلحة الطرف الذي یقدم الدفعة المالیة. 

 ث والترتیبات والمعدات و / أوأو حذف أو االستخدام غیر السلیم للسجالت واألثاتزویر  .8

 التزویر: تغییر الوثائق أو التوقیعات. .9

 أو تفاصیل غیر أمنیة أو فواتیر مزیفة/ وثائق مزیفة. زائفة: إعطاء معلومات غیر صحیحة.المحاسبة ال .10

 لمصالح.اإلخفاق في الكشف عن مصلحة التي یمكن اعتبارھا تعارض ل .11

 االبتزاز: الحصول على مزایا باللجوء إلى التھدید / االبتزاز بالتھدید. .12

 التآمر أو التواطؤ والفساد: إبرام اتفاقیات مع آخرین لتنفیذ أنشطة غیر مشروعة. .13

 أي أعمال شائنة مشابھة أو ذات صلة. .14

 لممنوحة أو المنصب للحصول على مزایا/ منافع شخصیة. الفساد" بأنھ سوء استخدام السلطة االمتقدمة "كما تعرف شركة اإللكترونیات 
لن تتسامح الشركة مع تلتزم الشركة بالمحافظة على وتنفیذ سیاسات وإجراءات فعالة مصممة الكتشاف ومنع ومعاقبة االحتیال والفساد. 

 .االحتیال أو الفساد ویجب أن تتخذ جمیع اإلجراءات الالزمة لمعالجة مخاطر االحتیال والفساد
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معالجة مخاطر االحتیال والفسادطریقة القسم الثاني.     

 
 یصور الشكل اآلتي طریقة شركة اإللكترونیات المتقدمة تجاه ومعالجة مخاطر االحتیال والفساد.

 
 

 
 

فرص ارتكاب االحتیالمعالجة  1.2   
 

أي تصرف احتیالي ضد الشركة. یتحقق ھذا بواسطة  تتبنى شركة اإللكترونیات المتقدمة طریقة لخفض فرصة قیام أي طرف بارتكاب
تبني إطار عمل الحكومة الشامل جید التوضیح بحیث یبین بوضوح تفاصیل األدوار والمسئولیات التي تخص جمیع األطراف داخل بنیة 

 الحكومة.
 

 ثم یتم دعم ھذا بواسطة منظومة مكثفة من السیاسات واإلجراءات الموثقة والفاعلة للتنفیذ.
 

 التي تستخدمھا الشركة. الحاسوبیةالضوابط موجودة داخل ھذه السیاسات واإلجراءات، وكذلك أیًضا في جمیع األنظمة 
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االحتیالمعالجة الضغوط المؤدیة الرتكاب  2.2   

 
المتقدمة بتوظیف تتم معالجة الضغوط التي تدفع أي موظف بارتكاب جریمة االحتیال، من خالل التأكد من قیام شركة اإللكترونیات 

 العناصر السلیمة بنقاط االستقدام، ووجود الضوابط القویة للكشف عن الموظفین المحتملین.
  

 تقدم شركة اإللكترونیات المتقدمة، كمادوریة عن رضاء الموظفین لمعرفة مستوى رضاؤھم أثناء مدة توظیفھم مع  استبیاناتیتم إجراء 
 ومزایا تنافسیة على ثقة مع رضاء العاملین ووفائھم لالحتفاظ بھم. نویھأجور مع شركة اإللكترونیات المتقدمة

  
 مراجعة أھداف أداء الموظفین دورًیا للتأكد من أن أھدافھم واقعیة، وقابلة للتحقق مع أخذ باالعتبار البیئة االقتصادیة المتغیرة.

 
معالجة المبررات الداعیة الرتكاب االحتیال 3.2   

 
قدرة تحمل الشركة لالحتیال والفساد تساوي صفًرا. لھذه السیاسة صدى لدى جمیع المدراء التنفیذیین بالشركة، أثناء االجتماع السنوي 

یلعب كل مدیر تنفیذي أدواًرا إضافیة للتصرف أخالقًیا وااللتزام بجمیع السیاسات والقوانین واللوائح الداخلیة التي تحكم  ،المسئولینلجمیع 
 نشطة داخل الشركة.األ
 

جلسات توعیة لمكافحة الموظفین الجدد بنصوص السلوك األخالقي، ویجب على كل موظف التوقیع على اتفاقیة السلوك الشركة تنفذ 
األخالقي التي تشتمل على متطلبات یجب أن یكون على علم بھا وأن یقر بھا ویلتزم أمام شركة اإللكترونیات المتقدمة بسیاسة مكافحة 

 الحتیال والفساد. ا
 

تدریًبا لمشتریات ا ادارةإعطاء المجموعات الخاصة مثل  بنصوص االحتیال والفساد. یجب نإعطاء جلسات توعیة دوریة للموظفین الحالیی
 .المشتریات نوعیا وتوعیة بخصوص االحتیال في

 
توفر سیاسة شركة اإللكترونیات المتقدمة لمكافحة االحتیال/ الفساد مساحة كافیة ألي موظف لإلبالغ عن أي احتیال مشتبھ ألنشطة فساد 

 صحة التقریر. القیام بالتحقیق للتأكد من سیتم استالم أي تقریر، عندویتوفر اإلجراء عن طریقة تقدیم ھذه التقاریر وإدارتھا واإلبالغ عنھا. 
 

 القسم الثالث. سریة المعلومات المقدمة  

 
معالجة جمیع البیانات والمعلومات الخاصة باإلبالغ عن أي موظف احتیالي، وبیانات تفصیلیة عن الفرد الذي یقوم باإلبالغ عن  تتم
 حتیال، والتحقیقات بسریة مطلقة.اال
 

 من القانون. إذا كان ھذا مطلوًبااال المبلغ شخصیة على حمایة  أن تشتملالسریة 
 
 

صافرة اإلنذارسیاسة القسم الرابع.     

 
من االنتقام مثل إنھاء عقد  ا ولكنھ لیس مقصوًرا على الحمایةم من الذي یقوم بالتحذیر. یشمل ھذنتقال تركة اإللكترونیات المتقدمة ش

 موظف، وخفض التعویضات، وضعف واجبات العمل، أو التھدید بإیقاع األذى الجسدي.  
 

 إبالغ األمر إلى نائب رئیس الجودة والمراجعة الداخلیة.یمكنھ محذر یعتقد أنھ قد تم االنتقام منھ أي 
 

 تمتد الحمایة اآلنفة الذكر لتشمل أي موظفین الذین تتم دعوتھم للمشاركة كشھود أثناء التحقیق أو جلسات االستماع أو االستعالم.
ضد االنتقام على الحصانة من أي أخطاء شخصیة للمبلغ أو الشھود أنفسھم وإن كانت لدیھم على الرغم مما ذكر أعاله، ال تشتمل الحمایة 

 ثمة أخطاء.
 

المبلغ الذي ال یقوم باإلبالغ عن حسن نیة (أي: على الرغم من االنتقام ل واالحتیال المحتمل، مع أننا نشجع بقوة اإلبالغ عن االحتیا
ائلة إجراء نظامي یشتمل على إنھاء عقد التوظیف أو إجراء قانوني آخر لحمایة سمعة شركة واالتھام الكاذب، أو تشویھ السمعة) تحت ط

 اإللكترونیات المتقدمة.
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 القسم الخامس. عواقب اإلخالل بالسیاسة  

 
 المناسب.  للمسئولرفع تقریر األنشطة االحتیالیة قد وقعت، یإذا أثبت التحقیق أن 

 
ذ إجراء نظامي تخیوعندما یتم إثبات االدعاءات، یعامل أي تصرف احتیالي ألي موظف في شركة اإللكترونیات المتقدمة كأمر نظامي، 

 على استرداد الخسائر. ركة اإللكترونیات المتقدمة ش وسوف تعملاألفراد، یصل إلى ویشتمل على إنھاء عقد التوظیف، ومحاسبة 
 

أي تصرف احتیالي من قبل طرف آخر عن توصیة بإنھاء عقده مع شركة اإللكترونیات المتقدمة أو إنھاء عمل الفرد/ األفراد مع الطرف 
تسعى شركة اإللكترونیات المتقدمة السترداد خسائرھا وفًقا لالتفاقیة التعاقدیة بین شركة اإللكترونیات المتقدمة و الطرف سوف المتعاقد. 
 اآلخر. 

 
بواسطة رئیس الشركة والمدیر  المناسبة و / أو الجھات النظامیةاتخاذ قرار بمحاكمة أو إحالة نتائج التحقیق إلى جھة تنفیذ القانون 

 التنفیذي.
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