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 مقدمة

 

قطر الوطنية  شركة ـ "قطرية( )يشار إليها فيما بعد بعامة مساهمة  شركةقطر الوطنية لصناعة األسمنت ) شركة
قطر الوطنية لصناعة  شركة"(. يعد ميثاق الشرف عامالً مساعداً لجميع موظفي الشركةة األسمنت" أو "لصناع

 على أساس ما يلي: اإلجراءاتاألسمنت في اتخاذ القرارات واختيار 

 

قطر الوطنية لصناعة األسمنت.  شركةـ  على أن القرار يتوافق مع المعايير األخالقية ل التأكيد ·
 

موظفيها تقع  كياتقطر الوطنية لصناعة األسمنت وسلو بشركةبها ل المعمو اإلجراءاتضمان أن  ·
و ، ضمن القوانين واألنظمة



قطر الوطنية  شركةبالقرارات الصادرة ومعايير "التصرف السليم" ليس فقط تجاه ل ضمان االمتثا ·
. ككللصناعة األسمنت ولكن تجاه المجتمع 

 

 النزاهة واالحترامعة األسمنت المبادئ األخالقية قطر الوطنية لصنا شركةيحدد ميثاق الشرف في 
 التحديات العامةل وهي موضحة بأمثلة تمث والسريةوالتميز واالستدامة  والمساءلةوالموضوعية 

 ل.والموضوعات التي يواجهها الموظفون في العم

 

 وظفين.إضافة إلى ذلك, تحدد هذه المبادئ التصرفات التي ينبغي أو ال ينبغي القيام بها بواسطة الم
 

و ، مبدأ أخالقي أوال كليتم تعريف  ·


والقرارات  اإلجراءاتإدارة وهي عبارة عن ل ويتبع هذا التعريف سلسلة من اإلرشادات الخاصة بك ·
التي تتفق والمبادئ المقررة. 

 

التي يمكن تطبيقها لتحقيق المبادئ ل السب كافةوليس المقصود بها تحديد ، وهذه اإلرشادات للتوضيح فقط
ل محل المسائ/في المسألة أكثرلمعالجة جوانب تفصيلية  وإجراءاتتوجد سياسات ، ففي حاالت عدة؛ يةاألخالق
 .التركيز

 

قطر الوطنية لصناعة  بشركةالخاص  الشركات حوكمةسياسات ل وينبغي على جميع الموظفين الرجوع إلى دلي
 إضافية.ل على تفاصيل األسمنت للحصو

 

والقوانين واللوائح قد تتغير. وتقع  واإلجراءاتعلم بأن تلك السياسات ينبغي على جميع الموظفين ال كما
تحديثًا وذلك عند تعامله مع السياسات  األكثرمن أنه يستخدم البيانات  التأكدالمسؤولية على الموظف في 

 والقوانين واللوائح. واإلجراءات



 

ــة اإلجــراءاتوتتخذ ، الخاص بها بميثاق الشرفتمامــا  قطر الوطنية لصناعة األسمنت  شــركةتلتزم  بحماية  الكفيل
في حاالت ل عقد العم إنهـــاءأو حتى  جـــزاءاتوأن أية مخالفة للقواعد قد تؤدي إلى فرض ، مصالحها وموظفيها
 المخالفات الجسيمة.

 

ها أية تعديالت علي بـــــ جراءوالقيام ، هذه القواعد مالءمـــــةمراجعة وإعادة تقييم مدى ســـــ و ا  يتولى مجلس اإلدارة 
 با .سالذي يراه منال بالشك



 ةاھـــــلنزا 1: أالمبد
 

 تعريف:

 

ل التعام كما يعني أيضا ل. عالقات العم كلوأمينًا في  مستقيما  يفرض مبدأ النزاهة على الموظف أن يكون 
ل، مبعدالة وصدق. فكما تبدأ النزاهة بتحري الصدق ف نها تلزمنا بالشفافية في جميع تعامالتنا الخاصة بالع

إذ يتوقع من الموظفين أن يكونوا على مستوى من ، بأمانة دون أية محاولة للغش أو الخداعل بالتعام وهكذا
ا من الموظفين أو البائعين كانو سواءا  في اتصاالتهم وتعامالتهم مع اآلخرين  واالنفتاحالصراحة وعدم التحيز 

أن يتحلى  يفرض علينا التزامنا بالنزاهة أيضا أو من أفراد المجتمع. و العمالءأو  الشركاءأو الموردين أو 
إذا لم يوافق أحدهم اآلخر الرأي  كماموظفونا بالصدق في تعامالتهم مع بعضهم البعض حتى عند صعوبة ذلك 

 له.ل إلى زمي ب اءا  أو عند الحاجة لتوجيه نقد 

 

 دات:شاإر

 

 الصدق واألمانة

 

االنفتاح في جميع تعامالتهم وأنشطتهم يجب على جميع الموظفين التحلي بالصدق والصراحة و ·
ل. المتعلقة بالعم



يجب على الموظف أن يحافظ على مستوى رفيع من األمانة والدقة في:  ·

 

o  السجالت المالية المحاسبية 
 

o  و ل، األعما أداءسجالت 
 

o تقارير الوقت والمصروفات  كتابة 

 

. الشركةيجب على الموظف أن يفي بعقود واتفاقيات ووعود ومسؤوليات  ·

يجب على الموظف أن يكون على مستوى المسؤولية في أدائه أمام نفسه واآلخرين.  ·

أو أية بيانات تفصيلية أخرى. ، يجب على الموظف أن يكون أمينًا فيما يخص مؤهالته ·

من أن جميع المعلومات المقدمة لآلخرين ال تحتوي على اآلتي:  التأكديجب على الموظف  ·


o ؛ تقارير خاطئة أو مضللة 
 

o  أو؛ اكتراثأو معلومات مقدمة بعدم  تقار ر 

o  تقارير يتم حذف أو إبهام معلومات من المفترض أن تتضمنها بحيث يكون هذا الحذف أو
 . اإلبهام مضلال 

 

 الشفافية

 

المالي  واألداءقطر الوطنية لصناعة األسمنت أن يكون االتجاه االستراتيجي  شركةإن أحد مبادئ  ·
مكشوفًا ألصحاب المصلحة بهدف التقييم.  كةللشر  الحاكمةوإطار القواعد 



 واضحا  ل . وينبغي أن يكون ذلك التواصالب اءيتوقع من الموظفين تقديم التشجيع المناسب والنقد  ·
من ’ومفصال بما فيه الكفاية لتتحقق الفائدة للطرف اآلخر. وينبغي أن يكون النقد والتشجيع  اءا  وبنّ

وبين المشرفين ومرؤوسيهم. ل، العم زمالءحرية بين ذلك بل وأن يتم تباد، ‘االتجاهين 

ينبغي أن تتم جميع معامالت الموظفين على أساس من الصراحة واالنفتاح. وأن يتم الكشف عن أي  ·
قطر الوطنية لصناعة األسمنت أو أي من أصحاب  شركةمعلومات غير سرية تتعلق بأحد قرارات 

المصلحة. 

 

 القوانين واللوائح

 

بها في البلدان ل لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول ن اإللمام الكافي واالمتثاعلى الموظفي ·
قطر الوطنية لصناعة األسمنت في الوقت الراهن أو مستقبال.  شركةبها ل التي تعم



أو مخالفات ل عن عمد أو المساعدة في أو التستر على أي أعما المشاركةال يجوز ألي من الموظفين  ·
بها. ل عدة أو الئحة معموألي قانون أو قا



لديهم أية أسئلة أو استفسارات  كانينبغي على الموظفين االستفسار من رؤسائهم المباشرين إذا  ·
. الشركات إجراءاتأو سياسات أو /ول متعلقة بظروف العم



 امالحترا 2:أ لمبدا

 

 تعريف:

 

ت المتفردة التي يمكن أن يقوم بها. واإلسهاما، فردل يدعونا االحترام إلى االعتراف بالقيمة المتأصلة لك
التي تحتضن التنوع واإلنصاف وتستبعد التمييز والمضايقة. يتوقع العاملون في ل ذلك تهيئة بيئة العمل ويشم
 شركةء أعمالهم في ضا  أداءوهذا يتطلب منهم أيل، املتهم بعدقطر الوطنية لصناعة األسمنت أن تتم مع شركة

 لى النحو الذي يعزز ويحافظ على سمعة تعامالتنا.قطر الوطنية لصناعة األسمنت ع

 

 كما. سبقولكنه يتطلب منا االستماع دون إصدار حكم م، وال يتطلب االحترام أن نتفق دائما مع اآلخرين
 اختلف احتى وإن ، ء مشروعةاآلراء كآراءتلك ل يدعونا إلى تشجيع اآلخرين في التعبير عن آرائهم وإلى قبو

 وعمالئهم وغيرهم من المتعاملين معهم بصفتهم الوظيفية.، ينا احترام زمالئهمنتوقع من موظف كمامعها. 
 
 
 
 

 :داتشاإر

 

 احتضان التنوع

 

قطر الوطنية لصناعة األسمنت إلى مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية. ويؤدي  شركةينتمي موظفو  ·
قطر الوطنية  ةشركفي  وكموظف، هذا االختالف في المهارات والخلفيات إلى تطوير أفكار جديدة

منهم باحترافية  كال  ل لصناعة األسمنت ينبغي عليك احترام زمالئك وزميالتك وعمالئك وأن تعام
وعدالة. 

 

 التمييز والمضايقة

 

تشجع  كمايجب على الموظفين معاملة عمالئهم وزمالئهم والجمهور بمنتهى االحترام والتكريم.  ·
ديم االستجابة المناسبة والفورية الستفسارات موظفيها على الرد بلطف على االستفسارات وتق الشركة

أو شكاوى اآلخرين. 


اآلخرين وأن يهدفوا إلى خلق بيئة من  آراءالتحلي بدماثة الخلق واحترام  دائما   يجب على الموظفين ·
 شركةأي من موظفي ل مع أي تمييز أو مضايقة تصدر من قب الشركةل ولن تتساه، الود والتعاون

إلى ل فأي مخالفة في هذا الصدد يعاقب عليها مرتكبها بما قد يص، سمنتقطر الوطنية لصناعة األ
إنهاء الخدمة.  

، بعدالة دون محاباة أو تمييزل ينبغي على الموظفين في الوظائف اإلشرافية أن يقوموا بتوزيع العم ·
وضمان أن يتم توفير المعلومات واألدوات المناسبة لمساعدة مرؤوسيهم على إنجاز مهامهم. 



 لالتواص

 

، بين األقسامل قطر الوطنية لصناعة األسمنت في المحافظة على بيئة من التواص شركةترغب  ·
 كما، قطر الوطنية لصناعة األسمنت شركةتعزيز أهداف وغايات ل األفكار والموارد من أجل وتباد

احترام  النشطة من موظفيها في تقديم االقتراحات. وينبغي على جميع الموظفين المشاركةترغب في 
ودعم تنفيذ أية أفكار جديدة.  الب اءةوتقديم المالحظات ل، واالستماع دون تحام، أفكار اآلخرين



 لموضوعیةا 3:أ لمبدا
 
 
 

 

 تعريف:

 

أو تأثير بسبب ل، يمكن فهم الموضوعية على أنها الحاالت التي يتخذ فيها الموظفون قرارات بدون تحيز للعم
على الموضوعية. ا أو ضمنيا فعلي كان سواءا  إذ قد يؤثر تضارب المصالح ، تضارب المصالح أو من آخرين

أو ، ويفرض مبدأ الموضوعية على جميع الموظفين عدم تأثر أحكامهم المهنية أو التجارية بسبب التحيز
 الكشف عن أي تأثير على الموضوعية. وهكذا، تضارب المصالح أو تأثير من آخرين

 

 تضارب المصالح

 

لضمان أن ال يكون هناك ل لموظفين توخي الحذر عند اتخاذ قرارات تخص العميجب على ا ·
قطر  شركةأو مصلحة /فعلي أو تصوري( بين مصلحتهم الشخصية والتزاماتهم و سواءتعارض )

الوطنية لصناعة األسمنت. 


في أي من الحاالت التي قد تتعارض فيها مصالحه الشخصية مع  المشاركةيجب على الموظف عدم  ·
قطر الوطنية لصناعة األسمنت وتحترم حق الفرد في االستثمار أو  شركة. وإذ تقر الشركةلح مصا

تلك األنشطة مع أو تحد من ل إال أن ذلك يكون شريطة أن ال تتداخ، في أنشطة خارجية المشاركة
الموظف لعمله.  أداءفعالية 



كنة التي قد تنشأ( من فيما يلي قائمة غير حصرية )بسبب استحالة النص على جميع الحاالت المم ·
أمثلة على تضارب المصالح التي قد تحدث: 

 

o أو تسعى ل ال يجوز للموظف المشارك في اختيار أوالتفاوض مع أي شخص أو منظمة تعم
 أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو ، قطر الوطنية لصناعة األسمنت شركةمع ل إلى العم

 

 .الشركةغير مباشرة مع ذلك الشخص أو تلك 
 

o لأو تسعى إلى العمل على الموظف أال يقترض ماال من أي شخص أو منظمة تعم يجب 
 المعتاد(.ل في سياق العم

 

p أو موظف أو مستشار( أن ال يقوم ل يجب على الموظف في أي موقع )مدير أو مسؤو
قطر الوطنية  شركةمع ل أو تسعى إلى العمل بتقديم خدمة إلى أي شخص أو منظمة تعم

ال يجوز  كماقطر الوطنية لصناعة األسمنت  شركةـ منافس لأو ل، لصناعة األسمنت
 خارج المؤسسة دون موافقة المدير العام. ل العمل من أشكال أي شكل للموظفين قبو

 

o قطر  شركةفي ل غير مسموح بأي نشاط اجتماعي أو سياسي يتعارض مع أهداف العم
 الوطنية لصناعة األسمنت. 



o مع أفراد أسرته  الشركةل تجنب القيام بأي من أعما ينبغي على الموظف، عامة وكقاعدة
يضطلع ل والخالة( أو القيام بأي عمل الخا وأب اءالعمومة  أب اءحتى الدرجة الرابعة )أي 

الموظف على موافقة خطية ل فيجب حصو، بدكان وال وإن ، فيه أحد أفراد أسرته بدور مهم
عة األسمنت. وينبغي أن تتم أي قطر الوطنية لصنا شركةمسبقة من لجنة التدقيق في 

تعامالت مع طرف ذو عالقة أو تابع بالطريقة التي ال تسمح بمنح أية معاملة تفضيلية لهذا 
 آخر. ل لتمنح لعم تكنوالتي لم ل العم

 

 والضيافة و ما شابه واإلكرامياتالهدايا 

 

طنية قطر الو شركةمدفوعات. وعلى موظفي ل ال يسمح تحت أي ظرف بدفع رشاوى أو تسهي ·
ل. أية رشوة أو تسهيالت من هذا القبيل لصناعة األسمنت عدم قبو



حاليين أو  عمالءقطر الوطنية لصناعة األسمنت بتلقي هدايا أو ترفيه من  شركةال يسمح لموظفي  ·
الهدية قد يفسر على أنه تأثير غير ل مستقبليين أو بائعين أو أي فرد أو مؤسسة أخرى. إذ أن قبو

وبالتالي ف نه غير مسموح بذلك وقد يؤدي إلى ، هدف التخلي عن مسؤولياتهعلى الموظف بل مقبو
تأديبية.  إجراءاتاتخاذ 



. والقاعدة العمالءالموردين أو ل ترفيه من قبل أو وسائ/قد تقدم في بعض األحيان للموظفين هدايا و ·
سمية. والقيمة االسمية الهدية ذات قيمة ا كانتإال إذا ، العامة في هذا الصدد أنه ينبغي رفضها بلباقة

من األطراف الخارجية والتي  واإلكرامياتأما الهدايا ، قطريل ريا 1,000من ل هي أي شيء أق
قطري ف نه يجب على الفور إبالغ اإلدارة والتي تقوم بدورها ب بالغ ل ريا 1,000تتجاوز قيمتها 

المدير العام. 


أو  وكيلأو  مورد أو ضيافة ألي بائع أو اتإكراميعدم تقديم أي هدايا أو  أيضا  يجب على الموظفين  ·
أنه مقصود( للتأثير على أي قرار يخص يا  منطق فهمأو طرف آخر مقصود )أو قد يل شريك أو عمي

ل. العم

 

 التحيز

 

عالقات موضوعية مع  ب اءقطر الوطنية لصناعة األسمنت أن يهدفوا إلى  شركةينبغي على موظفي  ·
جميع الجهات المعنية الداخلية والخارجية. 



ل ينبغي أن تستند تقييمات البائعين والموردين والمرؤوسين وغيرهم من األفراد على تقدير عاد ·
وأن ال تتضمن أي تحيز شخصي. ، ألدائهم



 
 
 

 لةءلمساا 4:أ لمبدا

 

 تعريف:

 

، وقرارات الشخص نفسهل المسؤولية الشخصية والمهنية عن أفعا لعلى أنها االلتزام بقبو المساءلةيمكن فهم 
موظف مطالب بتنفيذ واجباته حسب  كلاعتبار اآلخرين مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم. إذ أن  وكذلك

 ل.ينص توضيح طبيعة العم كمااألدوار الوظيفية والمسؤوليات المتفق عليها 

 

مسبق ضروري للنجاح على المستوى الشخصي  كشرط، صيةالمسؤولية الشخل يجب على الموظفين فهم وقبو
 والمؤسسي.

 

 دات:شاإر

 

 القيادة

 

وتولي مسؤولية الخدمات والميزات  الشركةهي االعتراف بسياسات ، في األدوار القيادية، ءلةالمسا ·
والقرارات المتخذة.  واإلجراءاتوالمنتجات المقدمة 



لقيادة واستخدام جميع الموارد التي تحت تصرفهم ويجب على جميع الموظفين أخذ زمام المبادرة  ·
عن ل أما رئيس الموارد فهو موظف مسؤو، قطر الوطنية لصناعة األسمنت شركةلتعزيز نجاح 

العام للموارد ضمن تفويض سلطاته.  األداء

 

 المشتركةالمسؤولية 

 

اإلدارة  كون وتقطر الوطنية لصناعة األسمنت مسؤوال أمام المساهمين  شركةيكون مجلس إدارة  ·
 المساءلةعلى أن تكون  الشركةمسؤولة أمام المجلس. فاإلدارة إذًا تفوض مسؤولياتها لموظفي 

 الشركةضمان نجاح ل قطر الوطنية لصناعة األسمنت من أج شركةجميع موظفي ل تنازلية حتى تشم
 أداءلكية في الشعور بم المشاركةيتوقع المساهمون ويجب على جميع الموظفين  كماوزيادة قيمتها 

. الشركة

 

 المسؤولية الشخصية

 

. وينبغي أال يلقي بعضهم بالالئمة على أخطاءيجب على الموظفين االعتراف بالمسؤولية عن أي  ·
مسؤولية ل يتحم يكون يجب على الموظف أن ل، وأدلة وعلى أية حا كافيةدون أسباب ، بعض

أعماله. 



يتم تقييم مرؤوسيه بطريقة أمينة وعادلة موظف في موقع إشرافي أن يضمن أن  كليجب على  ·
وحيث تدعو الحاجة.  كما، مثالي منه أداءعلى ل وأن يعطى المرؤوس الثقة في الحصو، وموضوعية



 كلينبغي على الموظفين أن يكونوا على وعي بالعملية التأديبية الرسمية التي حددت العقوبات على  ·
 والسياسات اإلدارية للموارد البشرية. جراءاتاإلل دليتجب اإلشارة هنا إلى ، مخالفة. لهذا

 

 الشركةاستخدام موارد 

 

إال إذا وافقت اإلدارة ، فقطل ألغراض العم الشركةوممتلكات ل يجب أن يتم استخدم وقت وأموا ·
ل: قطر الوطنية لصناعة األسمنت )مث شركةالمختصة على خالف ذلك. ويكون استخدام موارد 

إلى اإلنترنت( ل والدخو اإللكترونيالبريد ، الفاكس، نداتآالت تصوير المست، الشركةهواتف 
فقط.  الشركةألغراض 



ما لم يأذن الرئيس المباشر  -فقط  الشركةل في أغراض أعما الشركة كمبيوترأجهزة ل يتم استعما ·
بخالف ذلك. 



 را  علىمقصو، إذا تمت الموافقة عليه، الكمبيوتريجب أن يكون االستخدام الشخصي ألجهزة  ·
مواد أو نصوص أو صور أو ملفات ل إلى أو استالم أو نقل الدخول وال يشمل، خدام المعقواالست

غير مالئمة. 



 لتمیزا 5:أ لمبدا
 
 
 

 

 تعريف:

 

ل من النتائج والعمليات الالزمة لتحقيق أفض كل. وينظم األداءعلى تحقيق أعلى مستويات ل التميز هو العم
بها وتحقيق ل المعايير المعمو كافةويتبع ، نوعية جهودا   لفرد أن يبذويتطلب التميز من ال، الممك ةالنتائج 

القيام به حتى عندما ال يكون ثمة من  يمك همما ل القيام بأفضا  النتائج. ويتوقع من الموظفين دائمل أفض
 قياسها. يمكنأو  ‘خطيرة’يراقبهم أو عندما ال يكون الناتج مرتبط بنتيجة 

 

 دات:شاإر

 

 والمهنية: التقنية الكفاءة

 

قطر الوطنية لصناعة األسمنت على البحث واستخدام معارف  شركةيتم تشجيع جميع موظفي  ·
 أداءوتلبي طموحاتهم نحو ، واجباتهم الحالية أداءالتي تحسن قدرتهم على  بالكيفيةومهارات جديدة 
واجبات إضافية. 



، لفعاليات األخرى ذات الصلةوينبغي على الموظفين حضور تدريب التنمية الشخصية والمهنية وا ·
. االقتضاءحسب 



عملهم. ل على الشهادات المهنية ذات الصلة بمجال ويتم تشجيع جميع العاملين للحصو ·

 

 لبيئة العم

 

ل والعم بالعمالءالطيب وأن يكونوا قدوة في االلتزام واالهتمام ل المثا  أن يضرب موظفونا دائمل نأم ·
الجماعي.  

ة لصناعة األسمنت أهمية قصوى لصحة وسالمة جميع الموظفين في جميع قطر الوطني شركةتولي  ·
لذا يتوقع من الموظفين مراعاة ، خاصل بالسالمة بشك الشركةوتهتم ، درجات عملياتها التجارية

عملهم بطريقة آمنة.  وأداءجميع إجراءاتها 

 
 
 

 والخدمةل نوعية العم

 

والجمهور بخدمات عالية الجودة بما يتماشى مع  ءوالزمال العمالءيجب على الموظفين السعي لتزويد  ·
معايير الصناعة. ل أفض



تقديم أفكار واقتراحات ل يتم تشجيع الموظفين على تحسين الجودة واإلنتاجية والخدمة من خال ·
ل. لتطوير األساليب التقليدية المتبعة في تنفيذ األعما



 مةاالستدا 6:أ لمبدا
 
 
 

 

 تعريف:

 

عن طريق ل قطر الوطنية لصناعة األسمنت ضمان الحيوية على المدى الطوي شركةتعني االستدامة لدى 
ل وتشم، للشركةاالستفادة المثلى من جميع االحتياجات التجارية دون التأثير على األهداف اإلستراتيجية 

 االستثمارات في القطاع الصناعي.ل تطوير االقتصاد القطري من خالا  االستدامة أيض

 

 دات:شاإر

 

 ب المصلحةتوقعات أصحا

 

الحفاظ على األنشطة ضمن ل أقصى الجهد من أج دائما  قطر الوطنية لصناعة األسمنت  شركةل تبذ ·
باإلضافة إلى ، المسؤولية االجتماعيةل السياسية وعوامل مع األخذ في االعتبار العوام الشركةاتجاه 

المسؤولية  في أحداث المشاركةالجوانب التجارية. وفي هذا اإلطار يتم تشجيع الموظفين على 
بالتزاماتها.  الوفاءفي  الشركةاالجتماعية ودعم  

فعالة بهدف البحث عن استثمارات صناعية تخدم  إجراءاتقطر الوطنية لصناعة األسمنت  شركةتتبع  ·
سباقة في  الشركةجاهدين لتكون  الشركةيسعى موظفو  كماواالقتصاد القطري.  الشركةأهداف 

المخاطر ل بها بهدف تقليل في األسواق التي تعم الكبرى تصادية مع تأثيرات التغيرات االقل التعام
بأمانة وصدق مع اعتبار المحافظة على القيمة السياسية واالجتماعية ل على استثماراتها والعم

والتجارية الجيدة لمساهميها. 


تتضمن المبادرات المسؤولة قطر الوطنية لصناعة األسمنت وموظفوها بضمان أن  شركةتتعهد  ·
 الشركةتتعهد  كماالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والجوانب ذات العالقة بالشباب. يا  اعاجتم

 العمالءبما في ذلك ، رئيسيين في نجاحها كشركاء، بضمان المعاملة جميع الشخصيات باحترام
بها ل المجتمع في جميع البلدان التي تعم أعضاءوالموظفين والمساهمين وغيرهم من شركاء وال
بها مستقبال(. ل )أو قد تعم شركةال

 
 
 

 المحاسبة والضوابط الداخلية

 

الحقيقي والصحيح لحساباتها المالية ل قطر الوطنية لصناعة األسمنت بأهمية التسجي شركةتعترف  ·
قطر  شركةفي ل والكشف عنها. فالدفاتر والسجالت الدقيقة والصحيحة ضرورية إلدارة األعما

. على أن للشركةظ على دقة وسالمة واإلفصاح عن التقارير المالية الوطنية لصناعة األسمنت والحفا
تعتبر جريمة خطيرة  الشركةالموظفين في سجالت ل أو تحريف معلومات من قب إلخفاءأي محاولة 

وتقع المسؤولية على جميع الموظفين ، جنائية ومحاكماتتأديبية  إجراءاتأن تؤدي إلى توقيع  و مكن
. للشركةالمحاسبية  واإلجراءاتسات اإلبالغ عن أي مخالفة للسيا



ل من خال، قطر الوطنية لصناعة األسمنت شركةل في األنشطة اليومية  م ةالضوابط الداخلية مض ·
. وينبغي لجميع الموظفين فهم الضوابط للشركةوالسلطات المالية والتشغيلية  واإلجراءاتالسياسات 

المتعلقة بهذه الضوابط.  إلجراءاتواالداخلية ذات الصلة بموقعهم وإتباع السياسات 

 

 مراجعة الحسابات

 

الرائدة ات ـوانين والممارسـوائح والقـللل اـمان االمتثـي ضـة فـة والخارجيـتساعد التدقيقات الداخلي ·
تساعد مراجعة ، كـى ذلـالوة علـوع، منتـناعة األسـة لصـقطر الوطني شركة وإجراءاتوسياسات 

معها ل ينات بحيث يتم التعامـتحسل اـة إلدخـرص المحتملـعف والفـلضاط اـد نقـالحسابات في تحدي
ناعة األسمنت مطالبون بالتعاون تعاونًا ـة لصـر الوطنيـقط شركةوظفي ـ ن مـلذا فا ، وتصحيحها فور

عملية ل توفير معلومات واضحة وصادقة خالل الـن خـم، ارجيينـداخليين والخـدققين الـع المـم كامال  
 التدقيق.



 لسريةا 7:أ لمبدا
 
 
 

 

 تعريف:

 

. الشركةعلى المعلومات والبيانات فقط للموظفين المصرح لهم في ل السرية هي ضمان أن يمنح حق الدخو
 الشركةوحماية حقوق ، ومواردها الشركةبيانات ل أو استغالل استعما إساءةذلك تجنب أو منع ل ويشم

 .بالملكيةوالمعلومات الخاصة 

 

 دات:شاإر

 

 ية ومعلومات داخليةالملك

 

ذلك ل المادية. ويشم الشركةسرقة ممتلكات ل استخدام المعلومات يعتبر جريمة خطيرة مث إساءة ·
عام أو متداولة للجمهور. ل ليست معروفة بشك ‘معلومات سرية’



ألشخاص غير  للشركةويجب على الموظفين عدم تقديم أية معلومات سرية أو ذات ملكية خاصة  ·
على ل اإلعالم والمقاولين الخارجيين دون الحصول المنافسين والموردين ووسائ لمصرح لهم مث

ذلك المعلومات المالية وقائمة المقاولين أو البائعين والشروط التعاقدية ل التصريح الالزم ويشم
. ويجب على الشركةأي وصف لعمليات  وكذلكوالخصومات واألسعار الخاصة وبرامج الكمبيوتر 

 ا .ذلك ضروري كانمتى ، مع األطراف الخارجيةل اتفاقيات عدم اإلفصاح عند التعامالموظفين التقيد ب

المحتملة أو المشتريات أو عمليات الدمج أو ل يجب على الموظفين عدم مناقشة عالقات العم ·
أو مع أطراف ثالثة غير مصرح لها إال على يا  داخل سواءاالستحواذ أو أي تغييرات تنظيمية أخرى 

لى المعرفة". أساس "الحاجة إ 

بما ، قطر الوطنية لصناعة األسمنت شركةيكون استخدام أنظمة االتصاالت والمعلومات الخاصة ب  ·
ل ويمكن للموظفين استخدامها لممارسة األعما، فقطل ألغراض العم، باإلنترنتل في ذلك االتصا

يجب و، بهال المعمو الشركةالتجارية أو ألغراض عرضية أخرى تسمح بها اإلدارة أو إرشادات 
معلومات سرية. ل مراعاة نظام األمان عند إرسا كذلك

مادية(  وأمور)من معلومات  الشركة ملكيةشخصي في حماية ل موظف بشك كلتقع المسؤولية على  ·
في حيازته مؤمنة  واإللكترونيةلها ويجب أن يضمن الموظف أن جميع البيانات المادية  /له  الموكلة

دائم. ل بشكما  تما 

ميع الموظفين االنتباه إلى سرية المعلومات التي تقع في حوزتهم أو المعلومات الداخلية ويجب على ج ·
ديبية وربما المالحقة الجنائية تأ إجراءاتإذ أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يؤدي إلى  الشركةفي 
لنوع وخطورة المعلومات المتداولة. تبعا  



 معلومات أصحاب المصلحة

 

نية لصناعة األسمنت االحتياطات الالزمة لتجنب الكشف غير الالئق أو غير قطر الوط شركةتتخذ  ·
أو سجالت أو مستندات تتعلق ، المقصود عن معلومات حساسة أو سرية أو ذات طابع خاص

في حاجة إلى  فقط بين الموظفين وأولئك الذين هم " الشركةل المعلومات داخل بمساهميها. ويتم يتباد
العالقة  انتهاءحتى بعد ل العم شركاءبحماية معلومات  الشركةوتقوم ، القة" المعلومات ذات الع معرفة

. الشركةمع 

 

 الموظفمعلومات وخصوصية 

 

ل قطر الوطنية لصناعة األسمنت بااللتزام بحماية المعلومات السرية لموظفيها داخ شركةتتعهد  ·
والحالة ، والعمر، والهوية ورقم جواز السفر، كالرواتب. ومعلومات الموظفين الشركةوخارج 

والمعلومات المصرفية أو المالية األخرى التي ال ينبغي أن تكون متاحة لطرف ثالث إال ، االجتماعية
السلطات القانونية. ل أو مطلوبة من قب/و الشركةمطلوبة لعمليات  كانتإذا 



 مكان أو المعلومات التي تعتبر خاصة وال ينبغي أن توضع في أيل تعتبر البنود الشخصية والرسائ ·
إليها ل ويمكن الوصو الشركةل من أصو، الشركةالمخزنة في خوادم  األلكترونية كالملفاتل، في العم

ولذلك ينبغي على الموظف االمتناع عن ، واجباتهم أداءالمعلومات في  تك ولوجياموظفي ل من قب
غي احترام لحفظ أي وثيقة يرغب في الحفاظ على خصوصيتها وينب الشركة كمبيوتراستخدام أجهزة 

ل إليها دون الحصول الخاصة بموظف آخر والبيانات التي ال ينبغي الوصول الموظف مساحة العم
على موافقة مسبقة من اإلدارة. 



قطر الوطنية لصناعة األسمنت قنوات تبليغ لرفع مستوى الحرص لدى الموظفين  شركةوقد أنشأت  ·
 كشفين وقد وضعت آليات لضمان عدم بحماية سرية المبلغ الشركةوتلتزم إدارة ومجلس إدارة 

هوياتهم. 



 لتوجیها
 
 
 

 

 لتوجیهاين تلتمس أ

 

 الموظفون الذين:

 

أو ل، لديهم أسئلة تتعلق بأخالقيات العم ·

أو ل، أخالقيات العمل يحتاجون المساعدة في معالجة مسائ ·


أو  /و ،  تقطر الوطنية لصناعة األسمن شركةيحتاجون المساعدة في تفسير ميثاق الشرف في  ·


ل. في العم سلوكهم سوءمشتبه بهم أو لوحظ  ·

 
 
 

 

 بأي من األشخاص التالية أسماؤهم:ل تشجيع الموظفين على االتصا

 

 القانونية( / الشكاوى محقق ل ( )مثالشركةل )يحدد الحقا من قب ______________________

 

 المدير العام ______________________

 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ______________________

 


