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سیاسة شركة اإللكترونیات المتقدمة عن تضارب المصالحالقسم األول.   

مقدمة 1.1  
 

كان فردا أو كیان تجاري أو شركة لھا عالقة بموظف بشركة  إنھ أحد مبادئ شركة اإللكترونیات المتقدمة أنھ ال یجوز ألي أحد سواء
اإللكترونیات اإللكترونیة االستفادة بشكل غیر سلیم من شركة اإللكترونیات المتقدمة من خالل عالقتھ/ عالقتھا مع الموظف كنتیجة 

 لمنصب الموظف في شركة اإللكترونیات المتقدمة دعًما للمبدأ اآلنف الذكر.

 
 ب تضارب المصالحإرشادات لتجن

في شركة اإللكترونیات المتقدمة، ال یجب على الموظف التصرف خارج نطاق العمل أو األنشطة التي لھا تعامالت أعمال أو  .1
 تتنافس مع شركة اإللكترونیات المتقدمة التي مقابلھا یحصلون على عوائد.

انیة مع أي شركة أخرى التي منھا یحصلون على أي ال یجب على جمیع موظفي شركة اإللكترونیات المتقدمة شغل أي وظیفة ث .2
 من أشكال التعویضات.

یجب على جمیع موظفي شركة اإللكترونیات المتقدمة االمتناع عن الحصول على أي مزایا مالیة ملموسة في أي مؤسسة تؤدي  .3
 عمًال مع أو تتنافس مع شركة اإللكترونیات المتقدمة.

 QP-CG-02ویة قبول أي ھدایا (ما عدا تلك ذات القیمة االسمیة كما ھو مذكور في یجب على جمیع الموظفین وأقاربھم تس .4
السلوك األخالقي) أو خدمات أو خصومات خاصة أو قروض من أي شخص أو شركة تؤدي أعماال مع شركة اإللكترونیات 

 یات المتقدمة.المتقدمة األمر الذي قد یؤثر على  سلوك الموظف بطریقة تتعارض مع مصالح شركة اإللكترون
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طریقة إدارة مخاطر تضارب المصالحالقسم الثاني.     

 
بتبني طریقة من ثالث مراحل إلدارة المخاطر المصاحبة لتضارب المصالح وھي: تتعھد شركة اإللكترونیات المتقدمة  

شكل من أشكال تضارب المصالح المحتملة أو یجب على جمیع موظفي شركة اإللكترونیات المتقدمة تجنب إفشاء أي  -اإلفشاء  . أ
 الفعلیة وأن ینأوا بأنفسھم عن أي وضع لسلطة اتخاذ/ صناعة القرار بشأن أي موقف للتعارض.

 مراجعة إدارة جمیع موافق ومخاطر تضارب المصالح.  -المراجعة  . ب

 م اإلبالغ عنھا.تتعھد اإلدارة باتخاذ اإلجراء السلیم تجاه كل حالة تعارض للمصالح یت -اإلجراء  . ت

 
 

فشاءاإل 1.2  
 

:تتعھد اإلدارة باتخاذ اإلجراء السلیم تجاه كل حالة تعارض للمصالح یتم اإلبالغ عنھا  

 جمیع الموظفین المسجلین بتوقیع معتمد. .1

 جمیع الموظفین الذین لھم اتصال دائم بأي من موردي شركة اإللكترونیات المتقدمة. .2

 أنفسھم في حالة تعارض مصالح محتملة أو فعلیة.جمیع الموظفین الذین یجدون  .3

 
 

 مراجعةال 2.2
 

لدى استالم نماذج اإلفشاء یجب على نائب الرئیس للجودة والمراجعة الداخلیة تنسیق مراجعة التفاصیل المبلغ عنھا في نماذج اإلفشاء مع 
 األطراف ذات العالقة الداخلیة والخارجیة.

 التنفیذي باإلجراءات الموصى بھا عن كل حالة تعارض مصالح تم اإلبالغ عنھا.لرئیس والمدیر وسوف یرفع ا
 

اإلجراء 3.2  
 

یجب على الرئیس والمدیر التنفیذي لشركة اإللكترونیات المتقدمة المراجعة بعدئذ كحالة تعارض في المصالح المبلغ عنھا مع التنسیق مع 
 مما یلي: إقرار إجراء بأي لعضو اإلداري التنفیذي ذي الصلةا

تقر شركة اإللكترونیات المتقدمة باإلبالغ وتعتبر الحالة المبلغ عنھا كحالة عدم تعارض مصالح وال  – اإلقرار والموافقة  .1
 تفرض أیة خطورة على شركة اإللكترونیات المتقدمة.

تقر شركة اإللكترونیات المتقدمة بموقف تضارب المصالح وتجري مراقبة للتأكد من الموظفین المعنیین أو  – اإلقرار والمراقبة .2
 طرف ثالث سوف ال یسیئون أو یستفیدون من الموقف. 

إصدار مذكرة رسمیة من جانب نائب الرئیس للجودة والمراجعة الداخلیة للموظف المعني بتصحیح  –التوجیھ بالتصحیح  .3
 العالقة لخفض أو التضاد مع خطورة موقف تضارب المصالح خالل مدة الرفع التالیة.الموقف أو 

الرئیس للجودة والمراجعة الداخلیة للموظف المعني وأیًضا  نائب یجب إصدار مذكرة رسمیة من جانب – التأكید مع التصحیح .4
 لطرف ثالث لتصحیح الموقف بالكامل للتضاد مع خطورة تضارب المصالح.

إجراء یتعین اتخاذه من جانب شركة اإللكترونیات المتقدمة لمصالحة أو التضاد مع مخاطر تضارب  –ري لإلدارة إجراء فو .5
 كمثال لھذا نقل موظف من قسم آلخر لتجنب موقف تضارب المصالح.  المصالح .

 ومثال آخر ھو إنھاء العقد مع أي مورد توجد معھ خطورة لتضارب المصالح. 
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سریة المعلومات المقدمةالقسم الثالث.     

 
 یجب ان تعامل جمیع المعلومات المقدمة في انفاذ إدارة تضارب المصالح مع أقصى درجات الرعایة لحمایة سریتھا.

 
 القسم الرابع. عواقب اإلخالل بالسیاسة  

 
لى إجراء نظامي یتم اتخاذه ضد یجب معاملة جمیع المعلومات المقدمة في تنفیذ معالجة تضارب المصالح أو تعارض محتمل بالمصالح إ

 موظف، قد یصل إلى ویشتمل على إنھاء عقد التوظیف. 
 

یجب معاملة أي إخالل حر للمتطلبات حسبما ذكرت في ھذا اإلجراء كأمر نظامي حسب السیاسات الداخلیة للموارد البشریة المعتمدة  في 
 شركة اإللكترونیات المتقدمة.
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