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 2                                     )شركة مساهمة قطرية(مزايا قطر للتطوير العقاري  

 مزايا قطرقواعد السلوك المهني في شركة 

 الغرض .1

) مزايا قطريشار إليها فيما بعد ( )ركة مساهمة قطريةش( مزايا قطر للتطوير العقاريشركة ") المجلس("إدارة مجلس 
وفقا ألعلى مستوى من الصدق والنزاهة أمر العمل أن اإلدارة مجلس ويرى . النزاهة والسلوك المهني أعلى معاييربملتزم 

 .مزايا قطرعمالء والعام المستثمرين ، وجمهور نيالمساهم، مزايا قطرحماية مصالح من أجل بالغ األهمية 

بأعلى معايير السلوك األخالقي  عكس التزامهيل) "القواعد("بناء على ذلك، يعتمد المجلس مدونة قواعد السلوك هذه 
 .األعمالمعايير و

 التطبيق والنطاق .2

السلوك في شركة ميثاق قواعد لتزام بااللشركة مزايا قطر  نأو موظفييعملون كمدراء على أعضاء مجلس اإلدارة الذين 
      أنهال لعديد من األوضاع إعلى معايير السلوك لدم أيقأن هذا القانون من رغم بال. يةاألخالققواعد ميثاق ال، ومزايا قطر

 .يهايقتصر علال 

إظهار ب وتجنّ  ميثاقف بطريقة تتفق مع روح ونص هذا التصرّ العليه، يتوقع من جميع أعضاء مجلس اإلدارة  ابناءً  
 .هوفهم تهقراءل تسهيالً ذكر وذلك مال بضمير ميثاقالنص  ت صياغةتموقد . السلوك غير الالئق

 تعارض المصالح .3

واالمتناع عن أي شركة مزايا قطر، مصلحة من أجل لعمل في امسؤولية كل عضو من أعضاء المجلس تتمثل  )1(
يجب على كل عضو ليس و. مع مصلحة شركة مزايا قطر على أنه يتعارض ،سلوك من شأنه أن يكون، أو قد يبدو

 .في المصالحتعارض بل وحتى مجرد إبداء أي المصالح، تعارض فقط تجنب 

 ةتعارضلس اإلدارة غير منسجمة أو من المصلحة الخاصة ألحد أعضاء مجما تكوعند" المصالحتعارض "يوجد  )2(
أعضاء يطلب من جميع  ،المصالحتعارض لتفادي . مصالح شركة مزايا قطرتعارض مع مع أو تؤدي إلى نشوء 

يكون تحقيق  وأأي مصلحة شخصية قد تكون لديهم في أي قرار، أو إجراء لمجلس اإلدارة عن  فصحواأن يمجلس ال
التعارض  اهذقد ينشأ مثل . شركة مزايا قطربين مصلحتهم الشخصية ومصلحة تعارض  فيه أو يبدو على أن فيه
أيضا بشكل غير مباشر نتيجة لمصالح و بل، للعضو لمصلحة الشخصية المباشرةامن في المصالح ليس فقط 

 .له التابعة ؤسساتشخصية ألحد أعضاء أسرته أو الم

لشركة في أي صفقة تجارية مع األطراف ذات العالقة ادخول ي القواعد واإلجراءات التي تحكم الشركة تبنّ على  )3(
أو (أي صفقة تجارية بإبرام  ،أي حال من األحوالال يسمح، بو. ونشرها بصورة عامة ")األطراف ذات العالقة(

 .صلة المذكورة أعالهالذات األطراف سياسة بالصارم ذلك وفقا لاللتزام مع أي طرف ما لم يكن ) عقد

شتراط أن تتم الموافقة على اباإلضافة إلى  .مبادئ العدالة والشفافية واإلفصاح ،المذكورةالسياسة  يجب أن تتضمن )4(
 .في التصويتالمعني ذي الصلة مشاركة الطرف عالقة بتصويت أغلبية المساهمين، دون الذي الطرف معاملة 

أو أي  ،بين الشركة وأي من أعضائهاقضية أو معاملة تجارية اإلدارة ألي في اجتماع مجلس مناقشة التتم  عندما )5(
في القضية  ه يجب مناقشة تلكفإن، في المصالح تعارض  نطوي علىت مجلس اإلدارة المذكورعضو له صلة بطرف 
 .في التصويت على هذه المسألةمن األحوال  أي حالبيشارك ال الذي يجب أن المعني العضو غياب 

، ويجب الحر تجاريالتعامل البأسعار السوق وعلى أساس يجب القيام بها هذه المعامالت فإن جميع الظروف، في  )6(
 .شروط تتعارض مع مصالح الشركةعلى أال تنطوي 

في على وجه التحديد إليها ويجب اإلشارة جميع هذه المعامالت في تقرير الشركة السنوي، عن  فصاحاإليجب  )7(
 .التجاريةالمعامالت التي تعقب إبرام هذه الجمعية العامة  اجتماع

يتوجب اإلفصاح عن التداول بأسهم الشركة وغيرها من األوراق المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، ويتوجب  )8(
من قبل أعضاء المجلس  في األوراق المالية للشركةقواعد وإجراءات واضحة تنظم التداول على الشركة أن تعتمد 

 .لشركةاوالعاملين في 
 



 
 

 
 3                                     )شركة مساهمة قطرية(مزايا قطر للتطوير العقاري  

 مزايا قطرقواعد السلوك المهني في شركة 

 بالقوانين والقواعد واللوائح ذات الصلة االلتزام .4

. طبقةالم لقوانين والقواعد واألنظمة وسياسات الشركاتانص وروح ب لتزامعلى كل عضو من أعضاء المجلس اال ينبغي
ممارسات وجميع القوانين واللوائح المعمول بها و لقواعدااللتزام باتعزيز وتشجيع كما ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة 

 .جميع الموظفين من قبل مزايا قطر ةشرك

 السرية .5

على سرية جميع المعلومات السرية والخاصة االئتمان من حيث المحافظة واجب اإلدارة أعضاء مجلس على جميع تقع 
النص على أيضا جب وي. ، بما في ذلك العمالء والموردينشركة مزايا قطر معهم ولئك الذين تتعاملأو ،بشركة مزايا قطر

فرض واجب بالصورة التي توشركة مزايا قطر  من أعضاء مجلس اإلدارة السرية بين كل عضو يةالواجب في اتفاقهذا 
 .احترام وحماية سرية جميع هذه المعلومات

 أو تعديل القانون اإلبراء .6

اإلفصاح  ويجبفقط تم من قبل مجلس اإلدارة يي تعديالت عليها، يتوجب أن أو ميثاقالصريح أو ضمني، من  ،اءبرأي إ
 .عنه بشكل علني وفقاً للقانون المعمول به والقواعد واللوائح ذات الصلة

  والمساءلة لقواعدبا االلتزام .7

 صادرة بمقتضاهإجراءات هذا القانون وأية تفسيرات وعلى دراية ب واصبحيأن المجلس يتوجب على جميع أعضاء  )1(
 .وااللتزام بها

بحسن نية، عن سلوك مشتبه به باإلبالغ يقوم لفرد الذي متخذ ضد ا سلبيإجراء أي  منتوفير حماية ستقوم الشركة ب )2(
وينبغي اإلبالغ عن أي فعل أو عمل يهدد باالنتقام فورا . التحقيق في االنتهاكات المبلغ عنهلذين يساعدون في اول

 .التنفيذي الرئيسإلى المجلس من خالل 

من الواجب ن تحدد ما إذا كان أ لجنة فرعية مناسبةي أ أو يتعين على المجلس،، ميثاقنتهاك لهذا الفي حال حدوث ا )3(
س جنة الفرعية للمجللتخاذها في حال أن المجلس أو الاالواجب  ذلك وما هي اإلجراءات المناسبةإجراء تحقيق في 
 .ميثاقال انتهاك لهذحددت بأن هناك ا

أي شك  في حال وجودمزايا قطر اإلدارة القانونية في شركة  المشورة منيتوجب على كل عضو الحصول على  )4(
 .قميثايتوافق مع أو يخضع لهذا المعين من جانبهم معاملة أو سلوك  تحول ما إذا كان
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