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 تمهيد - 1قسم رقم.

 مقدمة 1.1
 

 الحوكمة في شركة اإللكترونيات المتقدمة.أنشطة برنامج األخالقيات و نع يتقرير سنو هذا

 

كجزء من واجباته المعنية في اإلدارة  ةالداخليالمراجعة حوكمة الشركات وقبل مدير إدارة  عداد هذا التقرير منإتم 

 قدمة.كة اإللكترونيات المتشرل / الفساد، ومبادرات الشفافية االحتيالالشاملة لحوكمة الشركات واألخالقيات ومكافحة 

 

 ةخليالداالمراجعة ربع سنوية وتقديمها للجنة عداد تقارير على إ ةالداخليو المراجعة حوكمة الشركات  مدير إدارةيعمل 

 .برامج األخالقيات والحوكمة(ن مراجعة فعالية ع )مسؤول

 

 للمحافظة وتحسين الحوكمة والشفافية. على الشركة الملزمة األنشطةتحدد تفاصيل الفقرات التالية 

 

 2018المقامة في . األنشطة 2قسم 

 

 دورات توعية  2.1
 

للحصول على المشاركة وضمان التزام جميع الموظفين، حرصنا على استمرارية دورات التوعية وهي مجموعة من 

 المواضيع المتخصصة

 .2012 عام  ذعدادها منإيتم  التي ،/ الفساد ومكافحة االحتيالفي الحوكمة، األخالقيات 

 

 :2018دورات التوعية التالية تم اعدادها في 

 بجميع االحتيالنشر الوعي بين الموظفين الحاليين بشأن  إلىالدورة هذه  تهدف: مكافحة االحتيالدورة  .1

 اإللكترونياتسياسة شركة ل ا  شرحاحتوت هذه الدورات حيث . االحتيالوطرق إدارة مخاطر ووسائل نواحيه 

 .المتقدمة فيما يخص السلوك األخالقي

 يموظف بين الغالبيةالشركة الفنيين الذين يشكلون  على موظفي بتركيز جهوده الفريق ، قام2018عام في   .2

يا  فن ا  موظف 169 هذه الدورات رحضوية للفنيين من المصنع والصيانة. ودورة توع 13وقد تم تقديم . الشركة

والجدير بالذكر ان دورات  موظفا . 658 باالحتيالالتوعية المختصة  احاطتهم بدورات تمت بلغ الذينوقد 

بداية انعقاد هذه  ذمن في شركة اإللكترونيات المتقدمة السلوك األخالقيالتوعية المذكورة تغطي سياسة 

 الدورات التوعوية.

ا على مجموعة من األقسام مثل عرضهدورات عن إدارة المخاطر تم  6هنالك إدارة المخاطر المؤسسية:  .3

 المصنع وخدمات الصيانة واإلصالح.، تقنية المعلومات، التسويق، المرافق

. عن الرقابة على الصادرات 2018دورات أجريت في عام  6باإلضافة إلى الرقابة على الصادرات: دورة  .4

إدارة تخطيط المواد  الممتلكات،وإدارة ، المشتريات واألمنالسالمة تغطية مجموعة من األقسام وهي،  متتو

 .والعالقات الحكومية وإدارة المخزون
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 عن تضارب المصالح اإلفصاح 2.2

 
ك كذللديهم قيود صالحية مالية و تشركة اإللكترونيات المتقدمة تفرض سياسة على الموظفين وتخص ّمن كان

كل ما يتعلق بالتضارب المحتمل أو الفعلي في الموظفين المتعاملين مع العمالء أو الموردين أن يقوموا باإلفصاح عن 

نموذج اإلفصاح عن  ا  موظف 217م قدم 2014المصالح أثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية. ومنذ بداية هذه السياسة في 

 تضارب المصالح لديهم.

 

 لية تخص التضررراربتم اإلبالغ عنها سرررواء محتملة أو فع ةحال ةوجد أيتبأنه ال  أعلنت الشرررركة بكل فخرم. 2018وفي 

 بالمصالح.

 

 مخاطرالإدارة 2.3 

  
نظام إدارة المخاطر في شركة تطبيق بشكل ربع سنوي كجزء من  لشركةاستمرت مراجعة وتحديث سجل مخاطر ا

، الحظ الفريق بعض التحركات اإليجابية تجاه اإلجراءات في إدارة المخاطر 2018. وخالل عام اإللكترونيات المتقدمة

 تم تخفيض اثنين من المخاطر الرئيسية وتم االنتهاء من أربعة إجراءات استجابة.والمحددة. 

 

من التحسينات مثل ربط المخاطر باألهداف  لنظر في سجل المخاطر إلضافة عددقام فريق إدارة المخاطر بإعادة ا

 .المخاطر والهامش المقبول للمخاطرة على مستوى اإلقدامبوإدراج الحقول المتعلقة 

 
هداف الشركة، قامت اإلدارة التنفيذية بتحديد نضج إدارة المخاطر المؤسسية أتقديرا  ألهمية دور إدارة المخاطر تجاه و

اعتمد فريق إدارة المخاطر نموذج نضج إدارة المخاطر المؤسسية الذي وضعته جمعية إدارة و ،كأحد األهداف الشركة

على  ا  م واعتماد2018بداية من عام و ،ة لمستوى النضج المطلوبوصول إدارة المخاطر المؤسسيفي المخاطر ليساعد 

المستوى األول من نموذج نضج إدارة المخاطر المؤسسية  قد حققتالتقييم الذاتي، تعتبر شركة االلكترونيات المتقدمة 

 الذي وضعته جمعية إدارة المخاطر.

 

 الخط الساخن والبريد اإللكتروني للحوكمة واألخالقيات2.4 

 
االحتيال من عمليات  %50إلى أن أكثر من  (ACFE)المعتمدين  االحتيال لدراسات التي نفذتها جمعية مدققيتشير ا

تم  ضوء ذلك، علىو ،يتم إلقاء الضوء عليها واإلبالغ عنها من جانب الموظفين بالمقارنة مع أي مصادر أخرى

 الحتيالامن تقديم تقارير عن أنشطة  الموظفينلنمكن  الخط السريع والبريد اإللكتروني للحوكمة واألخالقيات تأسيس

الل تقارير مهمة خأي لم يتم استالم  ،المشكوك فيها أو تقديم استفسار يتعلق بسلوك أخالقي أو حوكمة أو شفافية

 أو الفساد. االحتيالفيما يتعلق بممارسات  ،م2017

 

 

 مراجعة وتحديث السياسات و اإلجراءات2.5 

 
، وضرررعت شرررركة اإللكترونيات المتقدمة مجموعة مكثفة من الوظيفية مسررريولياتهممهامهم و ءالموظفين أثناء أدالتوجيه 

 .طلب اإلجازةتقديم وللشركات  التخطيط االستراتيجي بينالسياسات واإلجراءات التي تتراوح 

الوقت  اتذفي سررنوات لضررمان قابلية تطبيقها لتلبية متطلبات األعمال و ءات كل ثالثتم مراجعة السررياسررات واإلجراوت

 كل عملية.لالضوابط الضرورية إلدارة المخاطر التي تنسب تم وضع 
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 م2018يطلق عليها )خريطة العملية( خالل . إجراء   66وثيقة سياسة و 119مراجعة وتحديث  تتمو

 )خرائط عمليات( ا  جديد إجراء   25ديدة وسياسة ج 15، تم توثيق أعالهذكر  باإلضافة إلى ما

 

 

يلة )أكثر األستم إدراج المراجعة األخيرة للكتيب  فيو ،كتيب السلوك األخالقيهم المستندات وهو أتم تحديث أحد و

بإلضافة إلى ذلك، تم  ،شركة اإللكترونيات المتقدمة في التعامل مع المواقف األخالقية موظفي( لمساعدة اتكرار

 2018النسخة العربية للكتيب في شهر سبتمبر إصدار 

وتشمل هذه السياسات المتعلقة بإدارة  .)خرائط العمليات( ا  جديد مس سياسات جديدة وأحد عشر إجراء  تم إعداد خ كما

 .الخزانة وإدارة التزويد والشطب والعمليات المتعلقة بخدمات التسويق وإدارة الضرائب

 

نظام اإلدارة  مستندات تمثل اتعملي خريطة 266و 318مالي عدد السياسات إلى إج اإلضافات المذكورة أعاله ترفع

 .الكلي لشركة االلكترونيات المتقدمة

 

  . النهاية والملخص3قسم 

النقطة األسرراسررية السررتقبال جميع االسررتفسررارات والشرركاوى والتقارير فيما  يمثلإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية مدير 

الحوكمة واألخالقيات الشرراملة للشررركة فعالة في مسرراندة الشررركة ظلت م 2017عام  فيو ،يتعلق باألخالقيات والحكومة

 على تحقيق أهدافها. 
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