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 تمهيد - 1قسم رقم.

 مقدمة 1.1
كمة في الشركة كجزء من واجباته المعنية في والداخلية بتخطيط أنشطة الحإدارة الحوكمة والمراجعة  مديريقوم      

 في وااللتزام/ الفساد وإدارة المخاطر الحتيال واألخالقيات ومكافحة ا دارة الشاملة لمبادرات حوكمة الشركاتاإل

 شركة اإللكترونيات المتقدمة.

 لسيطرة إلدارة المخاطر ذات الصلةالمتقدمة وبشكل مستمر المعايير والقوائم وإجراءات اتحدد شركة اإللكترونيات     

 باألخالقيات والحوكمة.

 وتحسينها. للحفاظ على الحوكمة والشفافية 2019الفقرات التالية تحدد تفاصيل األنشطة المخطط لها عام     

 

 2019. األنشطة المخطط لها 2قسم رقم 

 مراجعة الداخليةوالللحوكمة، المخاطر، االلتزام  الكاملةالقدرة  تحسين2.1 
 

حت تالخاصة بشركة اإللكترونيات المتقدمة  والمراجعة الداخليةمن الحوكمة والمخاطر، االلتزام  تم دمج وظائف كل    

 2017التي أجريت بين نوفمبر  لهيكلة التنظيمية للشركةا ةعملية إعادل كنتيجة 2018ن عام اعتباراً مة واحد مظلة

  من تفعيل هذه األقسام. شركة االلكترونيات المتقدمةقدرة  انعن ذلك جهود مركزة لضمونتج  .2018مارس  إلى

 

عمل الحوكمة، إدارة المخاطر، االلتزام  رؤية لقدرةوتصور وضع ب الحوكمة والمراجعة الداخليةم مدير إدارة اق     

 القادمة.الخمس في شركة االلكترونيات المتقدمة بمفهومها الشامل خالل السنوات  المراجعة الداخليةو

إدارة المخاطر، االلتزام قدرة شركة االلكترونيات المتقدمة في تمكين الحوكمة،  خارطةالرسم البياني أدناه يبين  

 المراجعة الداخليةو

 المراجعة الداخليةوااللتزام  المخاطر، وكمة،الحرؤية قسم : 1رسم بياني     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االلتزام والمراجعة الداخلية  المخاطر، الحوكمة،رؤية تحقيق  : طريقة2رسم بياني 
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 ةالداخلي المراجعةأتمتة أنظمة إدارة المخاطر و 2.2

 
المعلومات والبيانات المشتركة المتكامل هو استخدام ة الداخلي المراجعةأساس نظام الحوكمة، المخاطر، االلتزام و

العمليات ، مما يتيح توثيق البيانات ومشاركة  أتمتةيمكن تحقيق ذلك من خالل  ، ووالمرتبطة ببعضها البعض

 .المعلومات إلطالق اإلجراءات المناسبة

 رة المخاطرألتمتة أنظمة إداة الداخلي والمراجعةالحوكمة، المخاطر، االلتزام  ، يخطط فريق 2019بالنسبة لعام 

 ة.الداخلي المراجعة

 

 الحوكمة 2.3
لضمان توافقها مع الهيكل التنظيمي الجديد  2019ستتم مراجعة اللوائح الداخلية للشركة بموجب القانون في عام 

 .قانون الشركات السعودي الجديدبوكذلك االلتزام 

 

 األخالقي لشركة االلكترونيات المتقدمةتعزيز التوقعات لكتيب السلوك لوده يخطط فريق الحوكمة لمواصلة جهو

باإلضافة إلى ذلك  توجد خطط   ،لبعض اإلدارات االحتياللمكافحة  ةمن خالل جلسات توعية وتدريب محددوقيمها، 

 .االحتيالاألخالقيات ومكافحة جوانب بلنشر ملصقات وشعارات وفعاليات خاصة 

 

 .األخالقية للموردين بما يتوافق مع المتطلبات الحاليةأخيًرا ، يجب مراجعة وتحديث كتيب قواعد السلوك 

 

 

 وإدارة استمرارية األعمال مخاطرالإدارة 2.4 

 
  إدارة مخاطر المؤسسات وإدارة استمرارية األعمال

 مخاطر المؤسسات إدارة نضجم في تحسين مستوى 2019لعام  مخاطر المؤسسات إدارة لفريقتتمثل المهمة الرئيسية 

 :. ويشمل ذلك أنشطة مثل2إلى المستوى  1المستوى  منالمتقدمة الخاص بـشركة االلكترونيات 
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 المخاطر في سجالت المخاطر؛ على مستوى اإلقدام توضيح وتنفيذ مفهوم .1

استمرار الوعي بإدارة المخاطر من خالل جلسات التوعية لإلدارات المستهدفة وعقد اجتماعات لفريق العمل   .2

  وإدارة استمرارية األعمال مخاطر المؤسسات إدارةممثلي مع 

الوقت، يجب إجراء اختبار مستمر مع إعادة النظر في خطة االستجابة للكوارث  ذاتفي استمرارية األعمال، في 

إرشادات أفضل للمجموعات ذات  واألزمات لتقديممنها وخطة التواصل في حاالت الكوارث  واألزمات والتعافي

 .وقوع كارثة أو أزمةالصلة في حالة 

 

 الرقابة على الصادرات2.5 

 
 :يواصل فريق االلتزام لمراقبة الصادرات برنامج االمتثال عن طريق

 . تحديث سياسات وإجراءات االلتزام لمراقبة الصادرات.1
 .عقد جلسات توعية حول االلتزام لمراقبة الصادرات لبعض اإلدارات المختارة.2

في إدارة تطبيق المشاريع وحدة إنشاء المشروع .إدراج متطلبات الرقابة على الصادرات في أنظمة الجولة الدورية، 3

الخاص بـشركة االلكترونيات   ERP وخالل إنشاء العناصر والمواد في نظامفي شركة االلكترونيات المتقدمة 

   المتقدمة.

لمتطلبات القانونية لمراقبة با االلكترونيات المتقدمة التزام شركةالعمل على تدقيق مختلف الجوانب لضمان . 4

 .الصادرات ذات الصلة

 ..إجراء المراجعات القانونية5

 

 القانوني االلتزام2.6 
 .2018الربع األخير من عام  فيحوكمة الشركات والمراجعة الداخلية  تم إنشاء هذه الوظيفة ضمن اختصاص قسم

شركة  يتمثل الدور الرئيسي لهذه الوظيفة ومسؤوليتها في تصميم وتنفيذ برنامج االلتزام المحدد لضمان عمل 

 .بما يتوافق مع قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية االلكترونيات المتقدمة

لك. يقوم على الشركة، بعد ذبدايةً، سيقوم فريق االلتزام بحصر وتجميع قائمة بجميع القوانين واللوائح التي تنطبق 

بتحليل القوانين واللوائح المختارة. أخيراً، سيعمل الفريق عن كثب مع اإلدارات ذات الصلة لتصميم ثم تنفيذ أربعة 

 .م2019برامج امتثال على األقل لعام 

 

 

 

 

 

 وتحديث السياسات واإلجراءات مراجعة2.7 
ن منظومة واسئئعة كة اإللكترونيات المتقدمة ممهامهم ومسئئلولياتهم الوظيفية، وضئئعت شئئر اءلتوجيه الموظفين أثناء أد

 تقديم طلب اإلجازة.والتخطيط االستراتيجي للشركات  بينالسياسات واإلجراءات التي تتراوح 

 اتذسئئئئنوات لضئئئئمان قابلية تطبيقها لتلبية متطلبات األعمال ولكن في  كل ثالث تم مراجعة السئئئئياسئئئئات واإلجراءاتت

 الوقت تم وضع الضوابط الضرورية إلدارة المخاطر التي تنسب إلى كل عملية.

 م2019 في عام. وثيقة سياسة 65يطلق عليها )خريطة العملية( و إجراءً  45مراجعة وتحديث  تتمو

 

 

 . النهاية والملخص3قسم رقم  
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يضم برنامج األخالقيات والحوكمة في شركة اإللكترونيات المتقدمة جوانب تتراوح بين حوكمة الشركات واألخالقيات 

 . والفساد الحتيالمكافحة او

ً دوري اً قريرإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية تيقدم مدير و إلى اإلدارة العليا ولجنة المراجعة بشئئئئئئعن جميع األنشئئئئئئطة  ا

 الحوكمة واألخالقيات في الشركة. ىتؤثر علاألنشطة األخرى التي  وكذلك ،المذكورة أعاله
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