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 شركة اإللكترونيات المتقدمة عن تضارب المصالحالقسم األول. سياسة 

 مقدمة 1.1

إنه أحد مبادئ شركة اإللكترونيات المتقدمة أنه ال يجوز ألي أحد سواء كان فردا أو كيان تجاري أو شركة لها عالقة بموظف بشركة 

خالل عالقته/ عالقتها مع الموظف كنتيجة اإللكترونيات اإللكترونية االستفادة بشكل غير سليم من شركة اإللكترونيات المتقدمة من 

 لمنصب الموظف في شركة اإللكترونيات المتقدمة دعًما للمبدأ اآلنف الذكر.

 
 إرشادات لتجنب تضارب المصالح

في شركة اإللكترونيات المتقدمة، ال يجب على الموظف التصرف خارج نطاق العمل أو األنشطة التي لها تعامالت أعمال أو  .1

 شركة اإللكترونيات المتقدمة التي مقابلها يحصلون على عوائد.تتنافس مع 

ال يجب على جميع موظفي شركة اإللكترونيات المتقدمة شغل أي وظيفة ثانية مع أي شركة أخرى التي منها يحصلون على أي  .2

 من أشكال التعويضات.

ي مزايا مالية ملموسة في أي مؤسسة تؤدي يجب على جميع موظفي شركة اإللكترونيات المتقدمة االمتناع عن الحصول على أ .3

 عماًل مع أو تتنافس مع شركة اإللكترونيات المتقدمة.

 CG-CG-02يجب على جميع الموظفين وأقاربهم تسوية قبول أي هدايا )ما عدا تلك ذات القيمة االسمية كما هو مذكور في  .4

شركة تؤدي أعماال مع شركة اإللكترونيات  السلوك األخالقي( أو خدمات أو خصومات خاصة أو قروض من أي شخص أو

 الموظف بطريقة تتعارض مع مصالح شركة اإللكترونيات المتقدمة. على سلوكالمتقدمة األمر الذي قد يؤثر 
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 القسم الثاني. طريقة إدارة مخاطر تضارب المصالح

إلدارة المخاطر المصاحبة لتضارب المصالح وهي:تتعهد شركة اإللكترونيات المتقدمة بتبني طريقة من ثالث مراحل   

يجب على جميع موظفي شركة اإللكترونيات المتقدمة تجنب إفشاء أي شكل من أشكال تضارب المصالح المحتملة أو  -اإلفشاء  .أ

 الفعلية وأن ينأوا بأنفسهم عن أي وضع لسلطة اتخاذ/ صناعة القرار بشأن أي موقف للتعارض.

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

 تتعهد اإلدارة باتخاذ اإلجراء السليم تجاه كل حالة تعارض للمصالح يتم اإلبالغ عنها. -اإلجراء  .ت

 

 اإلفشاء 2.1

 تقديم نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح سنويًا. سالرئيب الرئيس التنفيذيين ونواب يُطلب من الرئيس التنفيذي ونوا

 حوكمة:اليُطلب من الموظفين التاليين تقديم نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح كل عامين إلى إدارة 

 جميع الموظفين المسجلين بتوقيع معتمد. .1

 جميع الموظفين الذين لهم اتصال دائم بأي من موردي شركة اإللكترونيات المتقدمة. .2

 مصالح محتملة أو فعلية.جميع الموظفين الذين يجدون أنفسهم في حالة تعارض  .3

 الداخلية.الشركة يتم اإلفصاح من خالل نظام آلي متاح في بوابة 

 

 

 المراجعة 2.2

والمراجعة الداخلية تنسيق مراجعة التفاصيل المبلغ عنها في نماذج اإلفشاء مع الحوكمة لدى استالم نماذج اإلفشاء يجب على رئيس 

 األطراف ذات العالقة الداخلية والخارجية.

لرئيس التنفيذي باإلجراءات الموصى بها عن كل حالة تعارض مصالح تم اإلبالغ لوالمراجعة الداخلية الحوكمة  رئيسوسوف يرفع 

 عنها.
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 اإلجراء 2.3

لعضو ايجب على الرئيس التنفيذي لشركة اإللكترونيات المتقدمة المراجعة بعدئذ كحالة تعارض في المصالح المبلغ عنها مع التنسيق مع 

 إقرار إجراء بأي مما يلي: اإلداري التنفيذي ذي الصلة

تقر شركة اإللكترونيات المتقدمة باإلبالغ وتعتبر الحالة المبلغ عنها كحالة عدم تعارض مصالح وال  – اإلقرار والموافقة  .1
 تفرض أية خطورة على شركة اإللكترونيات المتقدمة.

تقر شركة اإللكترونيات المتقدمة بموقف تضارب المصالح وتجري مراقبة للتأكد من الموظفين المعنيين أو  – اإلقرار والمراقبة .2
 طرف ثالث سوف ال يسيئون أو يستفيدون من الموقف. 

للموظف المعني بتصحيح الموقف أو والمراجعة الداخلية الحوكمة رئيس إصدار مذكرة رسمية من جانب  –التوجيه بالتصحيح  .3
 ة لخفض أو التضاد مع خطورة موقف تضارب المصالح خالل مدة الرفع التالية.العالق

للموظف المعني وأيًضا  والمراجعة الداخليةالحوكمة رئيس  يجب إصدار مذكرة رسمية من جانب – التأكيد مع التصحيح .4
 لطرف ثالث لتصحيح الموقف بالكامل للتضاد مع خطورة تضارب المصالح.

إجراء يتعين اتخاذه من جانب شركة اإللكترونيات المتقدمة لمصالحة أو التضاد مع مخاطر تضارب  –إجراء فوري لإلدارة  .5
 كمثال لهذا نقل موظف من قسم آلخر لتجنب موقف تضارب المصالح.  المصالح.

 ومثال آخر هو إنهاء العقد مع أي مورد توجد معه خطورة لتضارب المصالح. 

 

 ث. سرية المعلومات المقدمةالقسم الثال

 يجب ان تعامل جميع المعلومات المقدمة في انفاذ إدارة تضارب المصالح مع أقصى درجات الرعاية لحماية سريتها.

 

 القسم الرابع. عواقب اإلخالل بالسياسة

يجب معاملة جميع المعلومات المقدمة في تنفيذ معالجة تضارب المصالح أو تعارض محتمل بالمصالح إلى إجراء نظامي يتم اتخاذه ضد 

 موظف، قد يصل إلى ويشتمل على إنهاء عقد التوظيف. 

 

في ية للموارد البشرية المعتمدة اخليجب معاملة أي إخالل حر للمتطلبات حسبما ذكرت في هذا اإلجراء كأمر نظامي حسب السياسات الد

 شركة اإللكترونيات المتقدمة.
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