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 مقدمة
 

لمساعدة مصدر الهو ) "مزايا قطر"يشار إليها فيما بعد ( ق.م.شقطر للتطوير العقاري لشركة مزايا  مدونة قواعد السلوك
 :معتخاذ القرارات واختيار اإلجراءات شركة مزايا قطر الجميع العاملين في 

 ؛لمزايا قطرأن القرار يتفق مع المعايير األخالقية بالثقة  •

 ضمن القوانين واألنظمة، و وموظفيها هوشركة مزايا قطر  سلوكالتوقعات بأن  •

 .ككللمجتمع للكن شركة لليس فقط ل" فعل الشيء الصحيح"القرارات المتخذة تلبي معيار أن  إلى االرتياح •
 

والسرية  والموضوعية والمساءلة واالستدامةلنزاهة واالحترام لالمبادئ األخالقية  مزايا قطرفي قواعد السلوك  تحدد
 .في العمل الموظفونقضايا يواجهها و عامةمع األمثلة التي تمثل تحديات  وتوضح والتميز

  
 .من قبل الموظفين على التوالي،تنفيذها وال يجب اإلجراءات التي يجب  القواعد هحدد هذتباإلضافة إلى ذلك 

 
 ، وتم تعريفه أوالً ي مبدأ أخالقيكل • 

قائمة من اإلجراءات والقرارات التي تتفق مع المبادئ  -التركيز  لنواحييتبع التعريف مع سلسلة من المبادئ التوجيهية • 
 .المعلنة

 
مبادئ األخالقية التي على الالطرق المطبقة  كافةتحدد بشكل كامل  هاأن وال يقصد بهاالمبادئ التوجيهية هي توضيحية 

التي تجري قضايا ال/ تعالج جوانب أكثر تفصيال للقضية سياسات وإجراءات في عدة حاالتيوجد  .يمكن أن تنطبق
 .مناقشتها

 
مسؤولية الموظف تعتبر . يجب أن يكون جميع الموظفين على علم بأن السياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح قد تتغير

 .المعلومات بأنها تحتوي على أحدث عند االعتماد على السياسات واإلجراءات والقوانين واللوائحالتأكد 
 

 ومصالح، وسوف تتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية مصالحها االسلوك الخاصة بهقواعد بالتزاما تاما مزايا قطر تلتزم 
 . موظفيها

 .يؤدي إلى عقوبات وربما يؤدي إلى إنهاء العمل في حاالت االنتهاكات الخطيرة القواعد انتهاك
 اراهي كما القواعدتعديالت على  ةيجب على مجلس اإلدارة مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية هذه القواعد سنويا، وإجراء أي 

 .ةمناسب
 

 النزاهة: 1المبدأ 

 
 :التعريف

. عني أيضا التعامل العادل والصدقت النزاهة. جميع العالقات التجاريةفي الوضوح والصدق ب يفرض التزاماً النزاهة مبدأ 
أي محاولة  بعيدا عن –بحسن نية  والعمل، التجارية تعامالتنافي جميع  ينكون شفافنلزمنا أن تلحقيقة، قول اببدأ ت النزاهة

 . غشالللخداع أو 
سواء كانوا  -مع اآلخرين  هموتعاملجميع تواصلهم في  صادقين ومنفتحينو يكون الموظفون صريحينومن المتوقع أن 

 . أو المجتمع الءعم وأشركاء  وأموردين أو  أو تجار موظفين
 بعضهم البعض حتى عندما يكون من الصعبالموظفين صادقين في تعاملهم مع يكون أيضا أن يفرض التزامنا بالنزاهة 

 .النقد البناء له تقديمحتاج إلى يأو زميله رأي حيث يمكن ألحد مخالفة ، فعل ذلك
 

 :اإلرشادات
 واألمانة الصدق



 

)شركة مساهمة قطرية(مزايا قطر للتطوير العقاري                                        3 
 قواعد السلوك المهني في شركة مزايا قطر

 تعامالتهم وأنشطتهمجميع في  والصراحة واالنفتاحشركة مزايا قطر أن يتمتعوا بالصدق يجب على جميع موظفي 
 :وصحيحة ةبسجالت نزيهأن يحتفظ الموظف يجب و. التجارية

 المالية والمحاسبية؛السجالت  •
 أداء األعمال، وسجالت  •
 .والمصاريف الوقت عن تقريرإعداد  •
 

 .من الشركة المسندة ات والوعود والمسؤولياتيعقود واالتفاقالأن يحترم موظف على اليجب 
 والبيانات، مؤهالتها/حول مؤهالته  اكون صادقياآلخرين وأداء و عن أدائه بصدقيجب على الموظف تحمل المسؤولية  

  .األخرى الظرفية
 :يجب على الموظف التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة لآلخرين ال تشمل

 بيانات كاذبة أو مضللة؛• 
 بتهور، أو أعدتمعلومات بيانات أو • 
 .مضلال اإلخفاءاإلغفال أو  يكون هذاقد حيث ، إخفاؤها/ إغفالهاقد تم  هاإدراج المعلومات المطلوب تكون فيهابيانات • 
 

 ةالشفافيّ 
للمعنيين  حوكمة الشركةعمل إطار و المالي ئنافصاح عن اتجاهنا االستراتيجي وأداأن يتم اإل مزايا قطرمبدأ  إن •

 .ليقوموا بتقييمهم
بما  اء ومفصالً وبنّ يجب أن يكون واضحا هذا التواصل . التشجيع المناسب والنقد البناء تقديمن يالموظف يتوقع من •

وبين بين الزمالء  بشكل حر متبادلالتشجيع واالنتقاد أن يكون ينبغي . للطرف اآلخر اكون مفيديفيه الكفاية ل
 .مرؤوسيهموالمشرفين 

ينبغي اإلفصاح عن جميع . المعامالت من قبل الموظفين على أسس صريحة ومفتوحة كافةتم تينبغي أن  •
 .المعنيينأو  مزايا قطرالمعلومات غير السرية ذات الصلة بقرار 

 القوانين واللوائح

واللوائح المعمول بها في والقواعد القوانين  بكافة ملتزمةمعرفة كافية وتكون على ن ولموظفيجب أن يحصل ا •
 .كذلك في المستقبلوحاليا مزايا قطر فيها تعمل  التيلمعنية البلدان ا

أو  ممعمول بهأو قاعدة أو الئحة ي قانون أل انتهاكاً أعمال تعد  فيعن قصد ن ولموظفيجب أن ال يشترك ا •
  .فيها أو التستر عليهامساعدة ال

أو / والمباشر إذا كان لديهم أية أسئلة أو مخاوف بشأن ظروف العمل  مشرفهمينبغي على الموظفين التشاور مع  •
 .ةسياسات أو إجراءات الشرك

 االحترام: 2المبدأ 

 
 التعريف

مل إيجاد بيئة العهذا يشمل . قدمهايالمساهمات الفريدة التي يمكن أن ، وةفرد األصيلالحترام يدعونا إلى االعتراف بقيمة اال
 .ستبعد التمييز والمضايقةتواإلنصاف والتي تحتضن التنوع 

هذا يتطلب و. ويتوقع منهم أن يعاملوا اآلخرين بإنصاف، شركة مزايا قطرمعاملة منصفة في  توقع الموظفين من حق 
 .ويتم تعزيزهالتعامل العادل باسمعتها  تستمربحيث بذلك الشكل أعمال مزايا قطر الموظفين مزاولة من أيضا 

 
 .تطلب منا االستماع دون إصدار حكم مسبقيأن نتفق دائما مع اآلخرين، لكنه  االحترام ال يتطلب

يتوقع و. ال نتفق معها، حتى عندما تلك اآلراءبشرعية تشجيع اآلخرين على التعبير عن آرائهم وقبول  إلىحترام يدعو اال 
 .وغيرهم الذين يتفاعلون معهم بصفتهم المهنية وعمالءهمم ءهالموظفين أن يحترموا زمالمن 
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 اإلرشادات

 التنوع احتضان
 ومهاراتهم تنوع كل منهم وخلفياتهمعلى  وباالعتماد. من مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية أشخاصامزايا قطر توظف 

، ينبغي للمرء احترام الزمالء والعمالء ومعاملة شركة مزايا قطركموظف في . جديدةإلى تطوير أفكار ذلك ؤدي فسي
 .وبطريقة عادلةالجميع مهنيا 

 والمضايقةالتمييز 
كما يتم تشجيع الموظفين للرد . االحترام والكرامة بكامل عامةوال مهئوزمال معمالئهمعاملة يجب على الموظفين  •

 .شكاوى اآلخرين/ المناسب على استفساراتفي الوقت وعلى استفسارات اآلخرين وتقديم الردود المناسبة  بلباقة
خلق بيئة ودية  ويجب أن يسعوا نحو، يناآلخر آراءأن يحترموا ودائما  ينمهذبوا كونييجب على الموظفين أن  •

 ةفإن أي. في شركة مزايا قطرمن قبل أي موظف  المضايقةلن يكون هناك تسامح مع التمييز أو . ومواتية
 .قد تؤدي إلى إنهاء الخدمةأو عقوبات ؤدي إلى قد تانتهاكات 

يتم أن  والتأكد من أو تمييز تفضيلينبغي على الموظفين في األدوار اإلشرافية توزيع العمل بالتساوي دون  •
 .لمساعدتهم في إنجاز مهامهمالمناسبة األدوات والمعلومات لديهم المرؤوسين 

 
 التواصل

مزايا لتعزيز أهداف  األقسامبين وتبادل األفكار والموارد  للتواصلفي الحفاظ على بيئة مواتية شركة مزايا قطر رغب ت
 . قطر

أفكار  واجميع الموظفين أن يحترم على يجب. موظفيها المشاركة الفعالة وتقديم االقتراحاتمن ترغب شركة مزايا قطر 
 .أفكار جديدة ةأي تطبيقدعم في بناء و وتقديم رأي تحيزاآلخرين، واالستماع دون 

 

 الموضوعية: 3المبدأ 

 
 التعريف

 وأ، في األعمالالتحيز  ونتجنبي في حين إجراءات باتخاذن والموظفيقوم فيها الحاالت التي بأنها يمكن فهم الموضوعية 
تضارب في المصالح  في وجودالموضوعية  إضعافيمكن . اآلخرين منالذي ال داعي له تأثير الالمصالح أو  تعارض
مهنية أو ال مبقراراته اإلضرارعدم بفرض التزاما على جميع الموظفين يمبدأ الموضوعية . فعلية أو ضمنيةكانت سواء 

محتمل أي تأثير وجود عن  واإلفصاحال داعي له من اآلخرين الذي تأثير الالمصالح أو  تعارض وأ تجارية بسبب التحيزال
 .الموضوعيةإلضعاف 
 المصالحتعارض 
أو سواء حقيقي (تعارض  عدم وجودتوخي الحذر عند اتخاذ القرارات التجارية لضمان على الموظفين يجب  •

 مزايا قطر أو مصلحة/ و مبين مصلحتهم الشخصية والتزاماته )متصور
. المؤسسةمصالح شخصية قد تتعارض مع مصالح  فيهلها / كون له ي وضعموظف في  أييجب أن يشارك ال  •

، شريطة أن ال تتعارض مع يةحق الفرد في االستثمار أو المشاركة في أنشطة خارجمزايا قطر تعترف وتحترم 
 .قيد فعالية األداء الوظيفي للموظفتأو 

من األمثلة  شاملة، وفيما يلي قائمة غير نشوؤها جميع الحاالت الممكن توقععلى الرغم من أنه من المستحيل  •
 :المصالح التي قد تحدث تعارضعلى 

تسعى إلى القيام بأعمال والتي تقوم أو  مؤسسةختيار والتفاوض مع أي شخص أو االفي  المشاركموظف ال •
تلك الشخص أو ذلك مع مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  ةأي امتالكيتوجب عليه عدم ، مزايا قطرتجارية مع 

 .المؤسسة
تسعى إلى القيام بأعمال تجارية والتي تقوم أو  مؤسسةشخص أو اقتراض المال من أي عدم يجب على الموظف  •

 ).المعتاد عملهاعدا البنوك أو مؤسسات اإلقراض األخرى في سياق ( مزايا قطرمع 
إلى أي شخص أو ) أو مستشار ؤول أو موظفمدير أو مسمثل (صفة  ةتقديم خدمة بأيعدم يجب على الموظف  •

ال يمكن . ألي منافس لشركة مزايا قطر، أو مزايا قطرتسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع تقوم أو  مؤسسة
 .إدارة مزايا قطردون موافقة مجلس  يخارجالأي شكل من أشكال العمل  قبولللموظفين 
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 .الذي يتعارض مع أهدف مزايا قطر االجتماعيالسياسي أو  بالنشاطال يسمح  •
 لغاية أسرتهأفراد  مع مزايا قطرب الخاصةممارسة األعمال التجارية تجنب موظف على ال فإنكقاعدة عامة،  •

هذه  كانتإن . هامدور بأحد أفراد األسرة  بهايرتبط  التيأو مع األعمال ) هأي أبناء عموم(الدرجة الرابعة 
 س اإلدارةمجل /افقة خطية مسبقة من لجنة التدقيقيجب على الموظف الحصول على موفالصفقة أمر ال مفر منه، 

منح أي فيها طريقة ال يتم ب شركة تابعة/ العالقة ذي طرفعامالت مع م ةإجراء أي يجب. في شركة مزايا قطر
 .لشركة أخرى يتم منحهاال معاملة تفضيلية لهذه الشركة 

 الهدايا والهبات الترفيهية واإلغراءات األخرى
 عدم قبول مزايا قطر موظفيوينبغي على . تحت أي ظرف من الظروف يةتسهيل مبالغرشاوى أو بدفع ال يسمح  •

 .من هذا القبيل يةتسهيل مبالغأي رشوة أو 
أو أي فرد آخر  التجار وأ الحاليين أوالمحتملين العمالء  من الهبات الهدايا أو  مزايا قطر بقبول لموظفيال يسمح  •

ال يسمح  ، وبالتاليلمسؤولياته ء الموظفأداعلى  مناسبغير  تأثير قبول الهدية على أنهفسر يقد . أعمال من أو
 .وربما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبيةبذلك 

القاعدة العامة في . من قبل الموردين أو العمالء الهباتأو / الهدايا وفي بعض األحيان ن يالموظف على عرضيقد  •
 .ذات قيمةبشكل واضح تعتبر الهدية  كانت تلكهذا الصدد هو أنه ينبغي رفض الهدايا والترفيه بلباقة، إال إذا 

الهدايا والهبات من أطراف عن ينبغي اإلبالغ فورا . قطريلایر  1000دون  أي شيءبأنها ف القيمة العادية تعر
 .لشركة مزايا قطربغض النظر عن الحد، إلى الرئيس التنفيذي وخارجية، 

 عميل وأ شريك وأوكيل أو  مورد وأ تاجري ألأو هبة هدية أو مكافأة  ةأي عدم تقديمأيضا  ينبغي على الموظفين •
للتأثير على أي قرار وذلك ) يمكن أن ينظر إليه بصورة منطقية على أنه مقصودأو (مقصود آخر طرف أو 

 .أعمال
 

 االنحياز
 .الداخليين والخارجيين المعنيينبناء عالقات موضوعية مع جميع  إلى مزايا قطر وموظف يجب أن يهدف

 
تضمن أي يويجب أن ال  مأدائهبالعادل  اإلقرارعلى واألفراد اآلخرين المرؤوسين و الموردينو التجاريستند تقييم أن  يجب

 .تحيز شخصي
C 

 المسائلة: 4المبدأ 

 
 التعريف

اآلخرين تحمل وكذلك ، الفرد الخاصةوقرارات قبول المسؤولية الشخصية والمهنية ألفعال بلتزام كاءلة يمكن فهم المسا
كما المتفق عليها  لمسؤولياتلألدوار واوفقا  هواجبات أداءمطالب بكل موظف  سيكون. عن أفعالهم وقراراتهم للمسؤولية
 .الخاص به المسمى الوظيفيجاء في 

 
يجب على الموظفين فهم وقبول المساءلة الشخصية، كشرط مسبق ضروري لتحقيق النجاح على المستويين الفردي 

 .والتنظيمي
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 :اإلرشادات

 القيـــــــادة
 المعروضةوالمنتجات والممتلكات الخدمات  عن هاوتوليالمسؤولية بعتراف االالمساءلة هي فإن في األدوار القيادية، 

 .مزايا قطر، وسياسات المتخذةواإلجراءات والقرارات 
 

تحت تصرفها لتعزيز نجاح  الموضوعة لقيادة واالستفادة من جميع المواردليجب على جميع الموظفين أخذ زمام المبادرة 
 .حية المفوض بهاالصالموظف مسؤول عن األداء الكلي للموارد في إطار ال فإنللموارد،  ادييقك. مزايا قطر

 
 المسؤولية المشتركة

مسؤولياتها  بتفويضدارة تقوم اإلكما . أمام المجلسمسؤولة دارة اإلو نأمام المساهمي مسؤول إدارة مزايا قطرمجلس 
الشركة  لضمان نجاح  في مزايا قطرلجميع العاملين  تتدرج نزوالً  المسؤولياتعلى هذا النحو، فإن . مزايا قطرلموظفي 

 .وزيادة قيمتها كما هو متوقع من قبل المساهمين
 .مزايا قطرأداء عن  بالملكيةين المشاركة في الشعور يجب على جميع الموظف 
 
 

 المسؤولية الشخصية
إلقاء اللوم على اآلخرين، عدم وينبغي على الموظفين . مخالفات ةالمسؤولية عن ارتكاب أيبن وعترف الموظفييجب أن 

 .تحمل المسؤولية عن أفعالهل مستعداوعلى أية حال، يجب أن يكون الموظف . كافيةأدلة ودون أسباب 
يتم و. ضمان أن يتم تقييم أداء المرؤوسين بطريقة صادقة وموضوعية عادلة منصب إشرافيموظف في أي  علىينبغي 

 .ين عند الحاجة لذلكمثالي من المرؤوسالداء األ لصاحب الشكر تقديم
ينبغي  لهذا. ددت العقوبات عن كل مخالفةالعملية التأديبية الرسمية التي حب درايةعلى  يكونواينبغي على الموظفين أن 

 .وكتيب الموظف العمل صاحب ودليلت الموارد البشرية الرجوع إلى سياساللموظف 

 
 الشركة موارد استخدام

على موافقة إذا تمت الفقط، إال مزايا قطر  أعمالغراض وممتلكات شركة مزايا قطر أل وأموالوقت ستخدم ييجب أن  1
، آالت التصوير وأجهزة الشركة على سبيل المثال، هواتف( مزايا قطرموارد إن . السلطة المختصةغير ذلك من قبل 

 .العمل تستخدم إال ألغراضال ينبغي أن ) الفاكس والبريد اإللكتروني والدخول إلى اإلنترنت

غراض فقط ألاستخدامها  باقتصارجهزة كمبيوتر الشركة أل لديهم حق الوصولن الذين والموظفم يقومن المتوقع أن  2
 .جانب رؤسائهم إال إذا تم التصريح لهم بغير ذلك من –الشركة  أعمال

شمل يال  أنو معقولالستخدام االجهزة الكمبيوتر، إذا تمت الموافقة عليه، على ألستخدام الشخصي االيجب أن يقتصر  3
 .غير الئقةملفات نصية أو صور أو الوصول إلى، وتلقي أو إرسال مواد 

 
 زيمالت: 5المبدأ 

 
 التعريف

. فإنه يحكم كل من النتائج والعمليات الالزمة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. األداء معاييرأعلى  تجاه هو العمل ،زالتميّ 
 .المعمول بها وتحقيق أفضل النتائج كافة المعاييرتباع نوعي واز يتطلب بذل جهد التميّ 

يوجد أو عندما ال  بمراقبتهمأحد  يقومفي كل مرة، حتى عندما ال  لقيام بأفضل ما يمكن القيام بهاالموظفين يتوقع من و 
 .قابلة للقياسالأو" حاسمةال"نتيجة بين العالقة 
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 اإلرشادات
 الكفاءة التقنية والمهنية

التي طرق بال هاالجديدة وتطبيقالمعارف والمهارات  السعي وراءعلى  مزايا قطرشركة يتم تشجيع جميع موظفي  •
 .إلى أداء واجبات إضافية والطموحالحالية  معلى أداء واجباته متهاين قدرسحؤدي إلى تت

 .الحاجةاألخرى ذات الصلة، حسب  والفعاليات والشخصي المهني التطوير تدريبينبغي على الموظفين حضور  •
 .مالشهادات المهنية المتعلقة بمجاالت عمله على كسبيتم تشجيع جميع العاملين  •

 
 بيئة العمل

والعمل  العمالءعلى التركيز وفي االلتزام قدوة  ويكونوا ،حتذى بهيُ  مثاالً في جميع األوقات، ون، والموظفسيكون  •
 ،كفريق

لسالمة أهمية خاصة ل" أعمالهاأهمية قصوى لصحة وسالمة جميع األفراد في جميع مراحل مزايا قطر عطي ت •
 .عملهم بطريقة آمنة وتأديةالموظفين مراقبة جميع ممارسات السالمة من ويتوقع 

 
 نوعية العمل والخدمة

يتماشى مع لزمالء والعمالء والجمهور بما لخدمات عالية الجودة جاهدين لتوفير يتوجب على الموظفين السعي  •
 .ةأفضل معايير الصناع

من خالل توفير أفكار واقتراحات لتحسين الطرق  ةتحسين الجودة واإلنتاجية والخدميتم تشجيع الموظفين ل •
 .في األداء ةتقليديال

 االستدامة: 6المبدأ 

 
 التعريف
احتياجات العمل دون وجود  كافة تحسينعلى المدى الطويل عن طريق مزايا قطر  جدوىعني ضمان مزايا قطر تاستدامة 

القطري من خالل  االقتصادستدامة ااالستدامة أيضا تطوير شمل ت. لشركة مزايا قطرتأثير على األهداف االستراتيجية 
 .التطوير العقاري ةوالعقارات وصناع والحديداالستثمار في البتروكيماويات واألسمدة 

 
 اإلرشادات

 المعنيينتوقعات 
الشركة مع األخذ في  ضمن توجهقصى حد للحفاظ على األنشطة ألبذل الجهد بدائما تقوم مزايا قطر سوف  •

ويتم تشجيع . التجارية النواحي، باإلضافة إلى االجتماعيةة يمسؤولالعوامل االعتبار العوامل السياسية و
 .افي الوفاء بالتزاماته مزايا قطرالموظفين على المشاركة في أعمال المسؤولية االجتماعية ودعم 

للحصول على االستثمارات الصناعية التي تخدم أهداف فعال ومضبوط إجراء  باتباعتقوم مزايا قطر سوف  •
تغيرات عامل االقتصاد الكلي في آثار  الستباقمزايا قطر  وموظف يسعىسوف . الشركة واالقتصاد القطري

فيما يتعلق  وأمانةوالعمل بحسن نية  ،تعرض لها استثماراتهاتتعمل فيها، لتقليل المخاطر التي األسواق التي 
 .مساهميهالسليمة سياسية تجارية واجتماعية وبالحفاظ على قيمة 

ة البيئذات العالقة ببما في ذلك الجوانب  اجتماعيا مسؤولةمبادرات وجود ضمان بوموظفيها مزايا قطر تلتزم  •
بما في ذلك العمالء والشركاء  األشخاصجميع  أنهو أيضا لضمان مزايا قطر التزام . ة والتعليم والشبابوالصح

في فيها أو قد تعمل (الشركة  فيهاوالموظفين والمساهمين وغيرهم من أفراد المجتمع، في جميع البلدان التي تعمل 
 .باحترام وكشركاء رئيسيين لنجاحهاتتم معاملتهم  )المستقبل

 
 المحاسبة والرقابة الداخلية

دقيقة العادلة ولاالسجالت الدفاتر وف. عادل والكشف عن حساباتها الماليةالحقيقي والتسجيل التعترف بأهمية مزايا قطر 
 . وإفصاحاتهاالمالية  هاوالحفاظ على دقة ونزاهة تقارير الشركةإلدارة أعمال  أساسية

جريمة خطيرة، وربما يؤدي إلى من قبل الموظفين في سجالت الشركة التضليل محاولة إلخفاء المعلومات أو  ةأي ستعتبرو
 . اتخاذ إجراءات تأديبية والمقاضاة الجنائية
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 .في مزايا قطراسبية المحواإلجراءات عن اإلبالغ عن أي انتهاك للسياسات ن مسؤوليسيكونون جميع الموظفين بل أن 
 

، من خالل السياسات واإلجراءات والسلطات في مزايا قطرهي جزء ال يتجزأ من األنشطة اليومية الضوابط الداخلية 
واتباع السياسات بمناصبهم فهم الضوابط الداخلية ذات الصلة  الموظفينجميع لينبغي . مالية والتشغيلية للشركةال

 .الضوابطواإلجراءات المتعلقة بهذه 
 

 التدقيق
مزايا  ونساعديالحسابات الخارجيين  دققي، وم)التدقيق الداخليأو مقدم خدمة ( قسم التدقيق الداخلي في شركة مزايا قطر

 .واإلجراءات في مزايا قطروالسياسات  في ضمان االمتثال للوائح والقوانين والممارسات قطر
المتاحة إلدخال تحسينات بحيث يمكن التعامل معها والفرص في تحديد نقاط الضعف  التدقيق ساعديوعالوة على ذلك،  

، من خالل توفير ينوالخارجيالمدققين الداخليين مع  بشكل تامتعاون بالمزايا قطر  وموظف ويطالب. وتصحيحها على الفور
 .معلومات واضحة وصادقة خالل عملية التدقيق

 

 السرية: 7المبدأ 

 
 التعريف

. في الشركةبذلك ن ألشخاص المخوليّ لالوصول إلى المعلومات والبيانات فقط  منح حقضمان أن يتم  هي ه ،ةالسريّ 
 .الشركةومعلومات ملكية حمي حقوق تبيانات الشركة ومواردها، و واختالسمنع سوء االستخدام / يشمل تجنب و
 
 

 اإلرشادات
 المعلومات الداخلية ومعلومات الملكية 

سرية المعلومات الوهذا يشمل . ريمة خطيرة مثل سرقة ممتلكات الشركة الماديةج الملكيةمعلومات سوء استخدام  1
 .ليست معروفة أو مشتركة مع الجمهورو الغير معلنة

مثل   ،ص لهمغير مرخّ لألشخاص السرية الأو المعلومات  الشركة ملكيةمعلومات  عدم تقديمينبغي على الموظفين  2
وهذا يشمل . مناسب تصريحدون الحصول على الخارجيين المقاولين و وسائل اإلعالمو والموردينالمنافسين 

ة والخصومات واألسعار الخاصة وبرامج الكمبيوتر الشروط التعاقديو الموردين /ينالمقاولقوائم ومالية المعلومات ال
 اإلفصاح عنوينبغي على الموظفين ضمان عدم . المشاريع التي تقوم بها الشركة أو  إلجراءاتوكذلك وصفا 

 .ذلكوجد  أينما مع أطراف خارجية،  الموقعةات ياالتفاق

تغييرات الوعمليات الدمج أو االستحواذ أو  والمشتريات المحتملةاألعمال  عالقاتال ينبغي على الموظفين مناقشة  3
 ."الحاجة إلى المعرفة"إال على أساس  لهاخرى سواء داخليا أو مع أطراف ثالثة غير مصرح األتنظيمية ال

يمكن و. فقط األعمالغراض تستخدم ألنترنت، التصاالت، بما في ذلك اتصاالت االونظم امزايا قطر  معلومات 4
 دارة أو المبادئ التوجيهيةاإل مصرح بها من قبلأخرى أو ألغراض عرضية للموظفين استخدامها لممارسة األعمال 

 .إرسال معلومات سرية عند النظام أمن وينبغي النظر في. لمزايا قطرالمطبقة 

وينبغي  لهمالموكلة ) الماديةالممتلكات معلومات وال(مزايا قطر جميع الموظفين مسؤولون شخصيا عن حماية الملكية  5
 .األوقات بشكل كامل في جميع مالتي في حوزتهوالمادية على الموظفين ضمان تأمين جميع البيانات اإللكترونية 

والكشف . السريةالملكية ومعلومات ن المعلومات التي تندرج في إطار نة معلى بيّ  وايكونأن ينبغي لجميع الموظفين  6
 .المشتركة المعلوماتأهمية لنوع و تبعاً  القضائيةعن هذه المعلومات يؤدي إلى إجراءات تأديبية وربما المالحقة 
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 المعنيينمعلومات 

 غير مقصود من السجالتأو ال مناسبغير الب يتسرالكشف أو لااالحتياطات الالزمة لتجنب تتخذ مزايا قطر سوف  7
أصحاب بالمتعلقة ) بما في ذلك المعلومات المالية(وثائق المميزة أو السرية أو الأو  حساسةوالوثائق للمعلومات ال

 . المصلحة فيها

سوف و". الحاجة إلى المعرفة"المعلومات فقط مع أولئك الذين لديهم يتبادلون ، فإن الموظفين شركة مزايا قطرضمن  8
 .حتى بعد انتهاء العالقة مع الشركة األعمال شركاءماية معلومات وحتقوم مزايا قطر بالحفاظ 

 
 خصوصيةمعلومات الموظفين وال

 الخاصة معلومات الو. االلتزام بحماية المعلومات السرية من موظفيها داخل وخارج الشركةمزايا قطر بتعترف  9
واألعمال  ،االجتماعية الحالة ،العمر ،أرقام جوازات سفرهم ،الرواتب ،رقم البطاقة الشخصيةمثل  الموظفينب

من  يكن ذلك مطلوباً مشتركة مع أطراف ثالثة ما لم يجب أن ال تكون  ،المصرفية أو غيرها من المعلومات المالية
 .ات القانونيةأو من قبل السلط/ وعمليات الشركة أجل 

كذلك . في مكان العملأو حفظها وضعها يجب عدم المعلومات التي تعتبر خاصة  أولرسائل اأو الشخصية األمور  10
أصول الشركة ويمكن الوصول  السيرفراتتعتبر (لشركة مزايا قطر الملفات اإللكترونية المخزنة في مزود الخدمة 

الموظفين عن استخدام أجهزة  امتناعينبغي  ولذلك. )واجباتهم تأدية أثناءالمعلومات  تقنيةإليها من قبل موظفي 
العمل  مكانيحترموا الموظفين أن ينبغي على . بها بشكل خصوصيوثيقة يرغبون في االحتفاظ  ةيألشركة الكمبيوتر 

 .دون الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة عدم الوصول إليها، وينبغي اآلخرينوبيانات الموظفين 

آليات  وضعوبحماية سرية المبلغين مجلس اإلدارة لتزم يو. المخالفات عنلإلبالغ مفتوحة  قنواتقطر مزايا نشأت أأ 11
 .المبلغين هويةعدم اإلفشاء عن لضمان 

 
 

 اإلرشادات

 
 اإلرشاد التماسأين يتم 

 :الموظفين الذين

 
 أخالقية لديهم أسئلة ذات صلة •
 األخالقيةيحتاجون المساعدة في معالجة القضايا  •
 أو/و السلوك لمزايا قطرقواعد  تفسيرفي  يحتاجون المساعدة •
 سوء سلوك في مكان العمل والديهم شك أو الحظ •

 
 :ن على االتصال بأي من األشخاص التالية أسماؤهموالموظف عيشجّ 

 

 ______________________                        القسم القانوني

 ______________________الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر 

 ______________________      رئيس مجلس إدارة مزايا قطر
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 اإلقرار بفهم المدونة

 
خالل  وإعادتهاوفهمت جميع مواد هذه المدونة، يرجى توقيع هذه المدونة مع وضع التاريخ  استعرضتلإلقرار بأنك قد 
 :استالمهاأسبوع واحد من 

 
المدرجة في هذه المدونة و، فإنك توافق على االلتزام بكافة المتطلبات المذكورة هذه عند التوقيع على مدونة قواعد السلوك

 :لسياسات واإلجراءات التالية منا تكون قد فهمتيجب أن كما . واألحكام ذات الصلة
 

 دليل سياسات حوكمة الشركات في شركة مزايا قطر •
 المطبقةالموارد البشرية اءات سياسات وإجر •

 
سياسات الو مزايا قطرشركة قواعد السلوك في لجميع المواد الواردة في أخضع وأن  بأنني قد قرأت وفهمت أقرّ 

 .المذكورة أعالهواإلجراءات 
 

 

 ____________________________          : االسم

 
 ____________________________: تاريخ اإلقرار

 

 ____________________________         :التوقيع
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