
مزايا قطر للتطوير العقاري 
)شركة مساهمة قطرية(   

 سياسة تعارض المصالح

 النسخة العربية

 2013يناير  31
 



 

 
 

 1  ق.م.ش  مزايا قطر للتطوير العقاريشركة 
Mazaya Conflict of Interest policy 2013 Arabic-Reveiwed- Salah 

 جدول المحتويات

 2 ........................................................................................................... الغرض 1

 2 ............................................................................................................ نطاقال 2

 2 ........................................................................................... العامة السياسة بيان 3

 3 ....................................................................................................... الصالحيات 4

 3 .............................................................................................. السرية المعلومات 5

 4 ........................................................................................................... الطلبات 6

 4 ............................................................................................. الخارجية التدخالت 7

 4 ................................................................................... من الداخل المطلعين سلوك 8

 4........................................................................ لتزاماال عدم ونتائجلتزام اال 9

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 2  ق.م.ش  مزايا قطر للتطوير العقاريشركة 
Mazaya Conflict of Interest policy 2013 Arabic-Reveiwed- Salah 

 
 الغرض .1

على األعمال والمجتمع المدني يعملون في مجال أشخاص عند حصول تنشأ قد مخاطر تعارض المصالح أن المجلس ب يقرّ 
فيما بعد بـ شار إليها ي(ق .م.في شركة مزايا للتطوير العقاري شتنفيذي وموظفين رئيس  ،العمل كأعضاء مجلس إدارة

 مجلس يرى حيث العالقات التجارية وجذب علىهؤالء األشخاص في الحفاظ  أولويات بسبب  وذلك") قطر مزايا"
إلى صول والت والمكافآبأن األنشطة المفرطة و هاترافوالع  .مصالح تعارض سياسة تبني الحكمة من أنه اإلدارة

قامت شركة مزايا  ، لذلكينيلمديرين والموظفين والمساهمين الرئيسدى امصالح لفي المعلومات قد يؤدي إلى تضارب 
 .مناسبة ثقةذات شتراط قواعد اعن طريق نزاهة منع فقدان الة لإلعتراف بمثل هذه المواقف ولبوضع هذه السياسقطر 

 المنهج .2

  .والشركات التابعة لها وأعضاء مجلس اإلدارة  قطر ق هذه السياسة على جميع موظفي مزاياطبّ ت
 بيان السياسة العامة  .3

أن الواجب على الرغم من . تجاه بعضهم البعضمساهميها والشركة ومسؤولية تجاه قطر شركة مزايا  تقع على موظفي
ذلك الموظف  منفإنه يطلب  ،ستثماراتمنع الموظف من المشاركة في المعامالت الشخصية واالي الهذا المسؤولية ب

ن بشركة مزايا بطياألفراد المرتكاهل  تقع على. أنه قد يحدثبأو يبدو مصالح قد يحدث فيها تعارض حاالت التي التجنب 
 .على المعايير األخالقيةللمحافظة المسؤولية األساسية قطر 

ب الظهور ذتجنلبشكل دائم أن يسعى الموظف على يجب  .والهيئات األفراد مختلف تخضع شركة مزايا قطر للتدقيق من 
 .مصالحفي ال اً ل تضاربمثّ لمؤهلة لتوفيما يلي قائمة غير حصرية من الحاالت ا .بمظهر غير الئق

 خارج العمل 

في قطر ربح خارج شركة مزايا تستهدف الجهة  ةألييقدمها  اتستشارال أو اعمأأي أن يفصح عن يجب على الموظف 
ر أو أو مطوّ عميل أو د وقت مع مورّ نفس الالموظف العمل في على قطرمزايا  تحظر سياسات. حالة تعارض المصالح

   .المشاركة في أي نشاط يدعم ويعزز موقف المنافس كما تحظر عليهقطر، منافس لشركة مزايا 

 المصالح التجارية

يجب عليه أوال  ،ن وبائعين ومنافسينمورديوالتجارية لعمالء سهم ستثمار في األإمكانية االفي ظف والمفي حالة تفكير 
كما يجب أيضا . قطر شركة مزاياتجاه مسؤولياتها  / مسؤولياتهضعف ت الستثمارات عناية كبيرة لضمان أن هذه االبذل 

ستثمار االوطبيعة حجم  في المصالح متضمنةهنالك حالة تعارض  تإذا كانما مل لتحديد اعوللكثير من العتبار وضع ا
لسرية لمزايا معلومات االل إلى وقدرة الموظف على الوصومقطر ،قدرة الموظف على التأثير في قرارات مزايا مو

فإن االستثمار بنسبة تقل  ،بصورة نمطية المؤسسة األخرىوقطر وطبيعة العالقة بين مزايا  ،خرىالمؤسسة األأو قطر
يمثل تعارضاً في  دولي الالوطني أو الللشركات المدرجة في سوق األوراق المالية  القائمةمن كامل قيمة األسهم % 2ن ع

 .المصالح

 قة الاألطراف ذات الع

 أو مع) حتى الدرجة الرابعة(مع أحد أفراد األسرة قطر مزاولة أعمال مزايا  تفاديموظف الكقاعدة عامة يجب على 
يجب  ،في حالة عدم التمكن من تفادي مثل هذه المعاملةو. أي دور كبيره بيكون أحد أفراد العائلة مشاركاً فيتجارية أعمال 

 . قطر مسبقة من مجلس إدارة مزاياالموافقة الخطية الى على الموظف اإلفصاح عن العالقة والحصول عل
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ال يتم منحها  المؤسسةتمنح أية معاملة تفضيلية لهذه  مع أية أطراف ذات عالقة يجب أن تتم بطريقة ال تتعامالأية إن  
 فاكتشتم اوتفاصيل األطراف ذات العالقة من اإلفصاح عن الموظف  في حالة عدم تمكن. لمؤسسة أخرى بخالف ذلك

مقتضى جراءات تأديبية حسب س أن يقرر اتخاذ إيجوز للمجل ،اإلدارة أو مجلس اإلدارةقبل من  الحقذلك في وقت 
   .الحال

 حاالت أخرى

اج جميع الحاالت ردمحاولة إسيكون من غير العملي  ،شوء حاالت أخرى من تعارض المصالحممكن نوحيث أنه من ال
المقترح إلى الموظفين ينبغي إحالة ذهن أحد شكوك في تساؤالت أو ية ألمقترح أو وضع صفقة في حالة إثارة . الممكنة
أو الوضع قيد عالقة الالنشاط أو الدخول في / أي دور في العملية لعب لرئيس التنفيذي قبل اإلدارة ذي الصلة أو امدير 
 .النظر

قد عن أية مؤثرات منأى البقاء بومة العمل بطريقة مسؤولة ومحترقطر ممثلي مزايا موظفي وجميع  جب علىي •
 .أو مع مزايا نفسهاقطر مزايا ت مع عمالء مرن الموضوعية بشأن األعمال التي أبفقدا ينتج عنها

د آخرين قد افرأتشارك فيها أية مؤسسة أو أية مصالح أو أنشطة ويتفادى عن  فصحأن يموظف  كل علىيجب  •
 .الفردذلك أو  ؤسسةالمتلك وقطر مصالح بين مزايا في التعارض ينتج عنها 

تم لم ي مافيها أسرهم مساهمين أو مدراء أفراد  يكونمعامالت مع بائعين في بالدخول الموظفون غير مفوضين  •
 .الرئيس التنفيذيالتفويض بذلك من قبل 

 نهاإال أالتدخل في الحياة الشخصية للموظفين والممثلين في هذه السياسة في نفس الوقت الذي ال ترغب فيه  •
مصالح الفي  عارضتفيها حاالت نشأ قد تالتي باألوضاع عتراف االالموظفين والممثلين طلب من هؤالء تت
 .  ما أمكن ذلكتفادي تلك األوضاع و

من حيث المقصد بشكل محدد في هذه السياسة يجب أن تراجع ذكرها رد يإن إجراءات أو قبول الهدايا التي لم  •
هل يمكن أن يؤدي اإلفصاح علنا عن هذا (: هذا السؤالظفين أن يسألوا نفسهم ويجب على الم .منهاوالغرض 

 )لي أو يؤدي إلى نشوء استفسارات؟حراج إخلق إلى الوضع 

الحق في وقت . المباشر المسؤؤلإلى  اها فورعن يجب اإلبالغ ير الممكن تفادي مثل هذه األوضاعإذا كان من غ •
 . هذه األوضاععن التعرض لمثل العاملين إبعاد يجب 

 الصالحيات .4

للرئيس التنفيذي بالنسبة تعارض محتمل في المصالح أي ي عن وضع سياسات محددة لمعالجة ئول النهاؤالمجلس هو المس
 .بالشركة المدراء و

تتم سقطرلقواعد سلوك مزايا خرق أي أو بالنسبة للمطلعين الداخليين تخاذه بشأن األنشطة غير الالئقة أي إجراء يتم ا
من قبل لجنة التدقيق بعد النظر في الحقائق وخطورة السلوك وأي خرق محتمل  شأنهقرار بمراجعته في النهاية واتخاذ 

 . لثقةل

 سرية المعلومات .5

والشركات التابعة لها  الشركةأن كل المعلومات التي تخص بوموظفيها  قطر مجلس إدارة مزاياجميع أعضاء  قرّ ي
. فقطقطرتعتبر سرية ويجب أن تستخدم ألهداف شركة مزايا الخاصة بها  بكونها  المعلومات الشخصية كذلك والعمالء و
تعتبر غير أخالقية وغير قانونية أخرى ستخدام هذه المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية أو عائلية أو بأن ا كما يقرون

 .قطر بموجب سياسة مزايا



 

 
 

 4  ق.م.ش  مزايا قطر للتطوير العقاريشركة 
Mazaya Conflict of Interest policy 2013 Arabic-Reveiwed- Salah 

تعتبر . الكشف عن معلومات داخليةالتجارية يؤدي إلى قطر اف مزايا إستخدام المعلومات السرية لغايات غير أهد
 .حاالت تعارض المصالح التي يجب تجنبهاالمعلومات الداخلية تعتبر حالة من 

تطوير واألدلة الوبرامج ) الخارجيأو سواء لالستخدام الداخلي (جميع المعلومات المنشورة فإن باإلضافة إلى ذلك 
 . فقط من قبل الموظفين هاظ بها الستخداماحتفتم االويقطر  مزايالهي ملك . الخ... تجهيزات الو

 .سرقةيّعد انتهاكا لحقوق النشر وهذه المواد ألي غرض آخر  ستخداميشكل ا

 طلباتال .6

له أي فرد أخر أو الحاليين أو البائعين أو عدم طلب هدايا من الزبائن المحتملين قطر مزايا  يجب على موظفي •
 .باألعمال التجاريةعالقه 

إن القاعدة العامة في . رفيه من قبل الموردين أو الزبائنأو ت/ وهدايا أحيانا قطر يعرض على موظفين مزايا قد  •
 .سميةاقيمة هي هذه الهدية من الواضح أن قيمة  إال إذا كان ،هذه الحالة هو رفض الهدية أو الترفيه بلباقة

 ،الهدايا أو الهباتيجب اإلبالغ عن . لایر قطري 1,000على أنها أي شيء تقلقيمته عن سمية التعتبر القيمة ا •
 .مباشرة للرئيس التنفيذي ،بغض النظر عن قيمتها

راحة بمبلغ معقول لتسهيل الترفيه أو وسائل الالمشاركة في قطر قد يكون من المتوقع من موظفي مزايا  •
ألية تكاليف أو سفر زائدة وغير قطر مزايا آخر بخالف أي شخص جانب ن الدفع من إ .العمليات التجارية

إبالغ على الموظف يجب كما .  عدم قبولهايجب فإنه عادية أو داخل إطار الممارسات التجارية المقبولة 
   .تؤدي إلى إثارة التساؤل فوراً عن أية ظروفالمباشر  مسؤوولها/ مسؤوله

 التدخالت الخارجية .7

الخيرية عمال في ذلك األ المدنية بما ةنشطموظفيها على المشاركة في األقطر مزايا  الذي تشجع فيهفي نفس الوقت 
 . السياسية المساهماتعلى الموظفين تقديم حظر تقطر سياسة مزايا إال أن ، جتماعيةواال

 أو إجبارمن موظفين آخرين مساهمات سياسية يجب على الموظفين، في أي وقت من األوقات، االمتناع عن طلب 
بحدوث أو السعي للحصول على منفعة أو  تصوراً السلوك يجب أن ال يعطي  .لمساهمة في أية منظمةعلى ا اآلخرين

 .قطر عالقات لمزايا

خارجية  ؤسسةمن أية مالمشاركة كمديرين المقدمة ض وعرعن المجلس مباشرة فإنه يجب اإلبالغ  ،إلى ذلكباإلضافة 
  .قبل قبول تلك العروض قطر عالقة تجارية مع مزايافي خلق رغب ت

 عن أداء الخدمات لمزاياقطرمزايا قدمها تلك التي تبخالف  ةشخصيأو منفعة  مكسبإن اإلستفادة من الفرص لتحقيق 
 .ممنوع منعاً باتاً  قطر

 من الداخل نسلوك المطلعيّ  .8

يجب على . أنهم أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين، والمساهمين الرئيسيينعلى " من الداخل نالمطلعوّ "يعرف 
 . المكاسب الذاتيةأو  التعامل الشخصيبلقواعد المتعلقة ا ال يؤدي سلوكهم إلى انتهاكهؤالء األفراد الحرص على أن 

ربح اللتحقيق قطر في مزايا  كزهمامرمن ستفادة االفي جميع األوقات من هؤالء األعضاء في هذه المجموعة يمنع 
 .الشخصية هممصالحلتحقيق مصالح لشركاتهم أو لتحقيق قطر ا يلشخصي أو التأثير على عمليات مزاا
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 الشركةبما فيه أفضل مصلحة قطرمزايا لببيع أو شراء أو تأجير األصول والخدمات  المتعلقةقرارات اليجب أن يتم اتخاذ 
يجب القيام بجميع مثل هذه  كما.ترفيه أو إكراميات وأ هداياناتج عن من الداخل المطلعين  من ، مع عدم وجود تأثير

 ".المعامالت التجارية الحرة"لمبدأ التعامالت وفقا 

 االلتزامو نتائج عدم  االلتزام .9

سيكون  .تحقيق جنائيبعد إجراء إنهاء خدمة الموظف االلتزام بالسياسات الوارد وصفها في هذا المستند عدم قد ينتج عن 
 .تقييم الوضعل وفقاً مع خطورة السلوك و امتناسب المتخذ اإلجراء

  .التنفيذي رئيسنتهاكات لهذه السياسة على مجلس اإلدارة من خالل الاأية سيتم عرض 
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