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  مقدمة

شركة قطر الوطنية "  بـ بعدفيما يشار إليها ) (شركة مساهمة قطرية( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 
شركة قطر الوطنية لصناعة  موظفيجميع ل عامالً مساعداً ميثاق الشرفعد ي .")الشركة"و أ" لصناعة األسمنت

  :ما يليعلى أساس في اتخاذ القرارات واختيار اإلجراءات  األسمنت

 .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  لـ القرار يتوافق مع المعايير األخالقيةالتأكيد على أن  •
 تقعموظفيها سلوكيات و شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتب المعمول بهااإلجراءات أن ضمان  •

 ضمن القوانين واألنظمة، و 
شركة قطر الوطنية  تجاه ليس فقط " التصرف السليم"ايير معوصادرة القرارات الب متثالاال ضمان •

 .للمجتمع ككتجاه اولكن  لصناعة األسمنت

النزاهة واالحترام المبادئ األخالقية  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت في ميثاق الشرفيحدد 
 عامةالتحديات الأمثلة تمثل هي موضحة بووالسرية  واالستدامةوالموضوعية والمساءلة والتميز 

  .في العمل ونيواجهها الموظفالتي موضوعات الو

 .الموظفينأو ال ينبغي القيام بها بواسطة ينبغي تصرفات التي المبادئ ه الهذتحدد , ذلك إضافة إلى 
 ، و المبدأ أخالقي أويتم تعريف كل  •
اإلجراءات والقرارات عن وهي عبارة  الخاصة بكل إدارة اإلرشاداتويتبع هذا التعريف سلسلة من  •

 .تفق والمبادئ المقررةالتي ت

 بادئالتي يمكن تطبيقها لتحقيق المالسبل كافة د يتحدبها المقصود ، وليس فقط لتوضيحلاإلرشادات وهذه 
 المسائل /مسألةالفي سياسات وإجراءات لمعالجة جوانب تفصيلية أكثر وجد ت حاالت عدة، ففي ؛األخالقية

  .محل التركيز

شركة قطر الوطنية سياسات حوكمة الشركات الخاص بالرجوع إلى دليل جميع الموظفين على وينبغي 
  .للحصول على تفاصيل إضافية لصناعة األسمنت

تقع و .السياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح قد تتغيرتلك بأن  العلمجميع الموظفين على ينبغي كما 
السياسات تعامله مع عند وذلك  امن أنه يستخدم البيانات األكثر تحديثً التأكدعلى الموظف في  المسؤولية

 .لوائحواإلجراءات والقوانين وال



حماية ب الكفيلة جراءاتاإلتتخذ و، الخاص بها ميثاق الشرفب اتمام شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تلتزم
العمل في حاالت عقد حتى إنهاء  وأقوبات عإلى فرض تؤدي مخالفة للقواعد قد  ة، وأن أيمصالحها وموظفيها

 .مخالفات الجسيمةال

بإجراء أية تعديالت عليها  والقيام، واعدالق ههذ مةمالءمراجعة وإعادة تقييم مدى ا سنوياإلدارة  مجلسيتولى 
 .اراه مناسبي بالشكل الذي

  



 ةـــــالنزاھ :1المبدأ 

  :تعريف

التعامل  اكما يعني أيض .العملفي كل عالقات  اا وأمينًلموظف أن يكون مستقيما على النزاهةمبدأ يفرض 
، العملنا الخاصة بتعامالتي جميع بالشفافية ففكما تبدأ النزاهة بتحري الصدق فإنها تلزمنا  .قوصد ةلاعدب
مستوى من وا على كونيالموظفين أن من  يتوقع، إذ الخداعدون أية محاولة للغش أو  بأمانةمل اتعالبكذا و

 ينعئالبا وأ سواء كانوا من الموظفينالصراحة وعدم التحيز واالنفتاح في اتصاالتهم وتعامالتهم مع اآلخرين 
أن يتحلى  اأيضلتزامنا بالنزاهة علينا افرض يو .المجتمعمن أفراد العمالء أو  وأالشركاء  وأالموردين  وأ

 كما إذا لم يوافق أحدهم اآلخر عند صعوبة ذلكهم مع بعضهم البعض حتى تتعامال في موظفونا بالصدق
 .أو عند الحاجة لتوجيه نقد بنّاء إلى زميل له الرأي

 :إرشادات 

  واألمانةالصدق 

التحلي بالصدق والصراحة واالنفتاح في جميع تعامالتهم وأنشطتهم يجب على جميع الموظفين  •
 .المتعلقة بالعمل

 :أن يحافظ على مستوى رفيع من األمانة والدقة فييجب على الموظف  •

o  المالية المحاسبيةالسجالت 
o  سجالت أداء األعمال، و 
o  المصروفاتالوقت وكتابة تقارير 

 .ات ووعود ومسؤوليات الشركةياتفاققود وعيفي ب أنالموظف يجب على  •
 .واآلخرينفي أدائه أمام نفسه المسؤولية أن يكون على مستوى الموظف يجب على  •
 .أخرى تفصيلية بياناتأية  وأ، همؤهالتفيما يخص  اأن يكون أمينًالموظف يجب على  •
 :اآلتي تحتوي علىيجب على الموظف التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة لآلخرين ال  •

o ؛خاطئة أو مضللة تقارير 
o أو  ؛بعدم اكتراثأو معلومات مقدمة  تقارير 
o بحيث يكون هذا الحذف أو معلومات من المفترض أن تتضمنها  حذف أو إبهاميتم  تقارير

 .المضلاإلبهام 

  الشفافية

أن يكون االتجاه االستراتيجي واألداء المالي  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت أحد مبادئ  إن •
 .لتقييمبهدف اصحاب المصلحة أل اار القواعد الحاكمة للشركة مكشوفًوإط



 اذلك التواصل واضحكون يوينبغي أن  .تشجيع المناسب والنقد البناءلامن الموظفين تقديم يتوقع  •
 من ’وينبغي أن يكون النقد والتشجيع  .للطرف اآلخرتحقق الفائدة بما فيه الكفاية لت الومفصوبنّاء

 .م، وبين المشرفين ومرؤوسيهزمالء العملبحرية بين  ذلك تبادليتم أن ، و‘االتجاهين
كشف عن أي ليتم اوأن  .على أساس من الصراحة واالنفتاحالموظفين ينبغي أن تتم جميع معامالت  •

أصحاب  أي من وأ لصناعة األسمنتشركة قطر الوطنية تتعلق بأحد قرارات سرية معلومات غير 
 .المصلحة

  القوانين واللوائح

التي بها في البلدان معمول الوالقواعد واللوائح جميع القوانين لاإللمام الكافي واالمتثال ن يالموظفعلى  •
 .المستقب وفي الوقت الراهن أ شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  تعمل بها

أو أو المساعدة في أو التستر على أي أعمال  عن عمدالمشاركة ن يالموظفال يجوز ألي من  •
 .مخالفات ألي قانون أو قاعدة أو الئحة معمول بها

 استفساراتإذا كان لديهم أية أسئلة أو ين مباشراالستفسار من رؤسائهم اللموظفين على اينبغي  •
 .تأو سياسات أو إجراءات الشركا/ل وظروف العمب متعلقة

 

    



 حتراماال :2المبدأ 

  :تعريف

 .يقوم بهافردة التي يمكن أن متامات الهس، واإلفردقيمة المتأصلة لكل الحترام إلى االعتراف بيدعونا اال
  فين ولعاملا يتوقع .مضايقةستبعد التمييز والتتهيئة بيئة العمل التي تحتضن التنوع واإلنصاف وذلك يشمل و

شركة   فيأداء أعمالهم ا أيض مهمنوهذا يتطلب  بعدل، معاملتهمم تتأن  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت
 .ناحافظ على سمعة تعامالتيعزز ويالذي على النحو  قطر الوطنية لصناعة األسمنت

كما  .سبقتطلب منا االستماع دون إصدار حكم ميدائما مع اآلخرين، ولكنه أن نتفق االحترام وال يتطلب 
ختلفنا وإن ا، حتى ةعمشروكآراء قبول تلك اآلراء إلى التعبير عن آرائهم و في تشجيع اآلخرين يدعونا إلى 

 .ن معهم بصفتهم الوظيفيةيعاملتمالمن وغيرهم  وعمالئهماحترام زمالئهم،  اتوقع من موظفينكما ن .معها

  

  :إرشادات

  احتضان التنوع

ويؤدي  .الثقافية والعرقيةمختلف الخلفيات إلى  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت موظفوينتمي  •
شركة قطر الوطنية هذا االختالف في المهارات والخلفيات إلى تطوير أفكار جديدة، وكموظف في 

باحترافية  منهم الينبغي عليك احترام زمالئك وزميالتك وعمالئك وأن تعامل ك لصناعة األسمنت
 .وعدالة

  لمضايقةالتمييز وا

تشجع كما  .ميرتكالحترام والابمنتهى والجمهور  ئهموزمال ممعاملة عمالئهعلى الموظفين يجب  •
فورية الستفسارات المناسبة والستجابة االعلى الرد بلطف على االستفسارات وتقديم وظفيها الشركة م

  .أو شكاوى اآلخرين
إلى خلق بيئة من  واوأن يهدفاآلخرين آراء م احتراو التحلي بدماثة الخلق ادائميجب على الموظفين  •

شركة   يوظفمن م من قبل أيتصدر تمييز أو مضايقة أي مع الشركة تساهل ت، ولن التعاونالود و
بما قد يصل إلى  مرتكبها ، فأي مخالفة في هذا الصدد يعاقب عليهاقطر الوطنية لصناعة األسمنت

 .إنهاء الخدمة
دون محاباة أو تمييز، أن يقوموا بتوزيع العمل بعدالة اإلشرافية  الوظائففي ينبغي على الموظفين  •

 .إنجاز مهامهم على هممرؤوسياألدوات المناسبة لمساعدة و المعلومات وضمان أن يتم توفير

 
    



  التواصل

 لتواصل بين األقسام،ا منعلى بيئة المحافظة في  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت ترغب •
، كما شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت وغايات وتبادل األفكار والموارد من أجل تعزيز أهداف

جميع الموظفين احترام على وينبغي  .تقديم االقتراحاتفي موظفيها من  ةالنشط المشاركةترغب في 
 .أفكار جديدة ة، وتقديم المالحظات البناءة ودعم تنفيذ أيتحاملأفكار اآلخرين، واالستماع دون 

    



  الموضوعیة :3المبدأ 

  

  :تعريف

تأثير بسبب  وأ، للعملتحيز  بدون قراراتن وفيها الموظف يتخذ الحاالت التيأنها الموضوعية على يمكن فهم 
 .على الموضوعية اا أو ضمنيتضارب المصالح سواء كان فعليإذ قد يؤثر ، تضارب المصالح أو من آخرين

 وأ، تجارية بسبب التحيزالمهنية أو ال تأثر أحكامهمجميع الموظفين عدم على مبدأ الموضوعية ويفرض 
 .الموضوعيةتأثير على أي الكشف عن كذا تضارب المصالح أو تأثير من آخرين، و

  تضارب المصالح

العمل لضمان أن ال يكون هناك تخص يجب على الموظفين توخي الحذر عند اتخاذ قرارات  •
شركة قطر   أو مصلحة/و لتزاماتهماوبين مصلحتهم الشخصية ) يأو تصور فعليسواء (تعارض 

 .الوطنية لصناعة األسمنت
فيها مصالحه الشخصية مع قد تتعارض يجب على الموظف عدم المشاركة في أي من الحاالت التي  •

وتحترم حق الفرد في االستثمار أو  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت وإذ تقر .الشركةمصالح 
 تحد منمع أو تلك األنشطة  تتداخل إال أن ذلك يكون شريطة أن ال، يةخارجأنشطة المشاركة في 

 .الموظف لعملهفعالية أداء 
من ) بسبب استحالة النص على جميع الحاالت الممكنة التي قد تنشأ(فيما يلي قائمة غير حصرية  •

 :تي قد تحدثأمثلة على تضارب المصالح ال

o تسعى تعمل أو والتفاوض مع أي شخص أو منظمة ألموظف المشارك في اختيار ال يجوز ل
مصلحة مباشرة أو  ةأن تكون له أي، شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت العمل مع إلى 

 .الشركة تلكالشخص أو ذلك  غير مباشرة مع
o  العمل تسعى إلى تعمل أو من أي شخص أو منظمة  القترض مايال أيجب على الموظف

عدا البنوك أو غيرها من مؤسسات اإلقراض ( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت مع  
 ).في سياق العمل المعتاد

o  يقوم أن ال ) مدير أو مسؤول أو موظف أو مستشار(في أي موقع يجب على الموظف
شركة قطر الوطنية   مع العملأو تسعى إلى تعمل إلى أي شخص أو منظمة بتقديم خدمة 

يجوز كما ال  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت لـ، أو لمنافس لصناعة األسمنت
 .دون موافقة المدير العام المؤسسة أي شكل من أشكال العمل خارج قبول للموظفين

o  شركة قطر  في نشاط اجتماعي أو سياسي يتعارض مع أهداف العملبأي غير مسموح
 .تالوطنية لصناعة األسمن

  



o  أسرتهمع أفراد شركة لل اأعمابأي من  القياموكقاعدة عامة، ينبغي على الموظف تجنب 
عمل يضطلع أي القيام بأو ) وأبناء الخال والخالة عمومةالأي أبناء (حتى الدرجة الرابعة 

الموظف على موافقة خطية حصول يجب ف، بد وإن لم يكنفيه أحد أفراد أسرته بدور مهم، 
أي ينبغي أن تتم و .شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت لجنة التدقيق فيمسبقة من 

ال تسمح بمنح أية معاملة تفضيلية لهذا الطريقة التي تابع ب أو و عالقةعامالت مع طرف ذت
 .تكن لتمنح لعمل آخرلم ي تالعمل وال

  ما شابه وة واإلكراميات والضياف الهدايا

شركة قطر الوطنية  على موظفيو .مدفوعاترشاوى أو تسهيل دفع بال يسمح تحت أي ظرف  •
 .من هذا القبيل ترشوة أو تسهيال ةأي عدم قبول لصناعة األسمنت

من عمالء حاليين أو هدايا أو ترفيه بتلقي  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت موظفيال يسمح ل •
تأثير غير فسر على أنه يقبول الهدية قد إذ أن  .مؤسسة أخرىبائعين أو أي فرد أو  ومستقبليين أ

ؤدي إلى يقد و ذلكغير مسموح بفإنه مسؤولياته، وبالتالي بهدف التخلي عن الموظف  على مقبول
 .ةاتخاذ إجراءات تأديبي

القاعدة و .أو وسائل ترفيه من قبل الموردين أو العمالء/هدايا و في بعض األحيان للموظفينتقدم  قد •
القيمة االسمية و. قيمة اسميةذات هدية إال إذا كانت ال، ينبغي رفضها بلباقةه الصدد أنالعامة في هذا 

والتي من األطراف الخارجية ، أما الهدايا واإلكراميات ريال قطري 1000أي شيء أقل من هي 
إبالغ اإلدارة والتي تقوم بدورها بإبالغ يجب على الفور  فإنه ريال قطري 1000 تهاتتجاوز قيم

 . مدير العامال
• أوبائع ألي  ةضيافأو إكراميات أو  اياأي هدعدم تقديم ا يجب على الموظفين أيض وأوكيل  أود مور 

يخص للتأثير على أي قرار ) أنه مقصود ايفهم منطقيقد أو (مقصود آخر عميل أو طرف أو شريك 
 . العمل

  التحيز

إلى بناء عالقات موضوعية مع وا هدفأن ي شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت موظفيينبغي على  •
 . ةلجهات المعنية الداخلية والخارجيجميع ا

تقدير عادل المرؤوسين وغيرهم من األفراد على ينبغي أن تستند تقييمات البائعين والموردين و •
 .  تتضمن أي تحيز شخصيال وأن، ألدائهم

  



  

 المساءلة :4المبدأ 

  :تعريف

والمهنية عن أفعال وقرارات الشخص نفسه، قبول المسؤولية الشخصية ب لتزاماالعلى أنها المساءلة فهم يمكن 
حسب واجباته  بتنفيذمطالب كل موظف أن إذ . ن أفعالهم وقراراتهمولين عؤمساآلخرين اعتبار وكذلك 

 . كما ينص توضيح طبيعة العمل المتفق عليها األدوار الوظيفية والمسؤوليات

على المستوى الشخصي لنجاح ليجب على الموظفين فهم وقبول المسؤولية الشخصية، كشرط مسبق ضروري 
 . والمؤسسي

 :إرشادات

  القيادة

 الخدمات والميزاتوتولي مسؤولية سياسات الشركة بعتراف اال يفي األدوار القيادية، ه ،المساءلة •
 . المتخذةوالمنتجات المقدمة واإلجراءات والقرارات 

 متحت تصرفهالتي ويجب على جميع الموظفين أخذ زمام المبادرة لقيادة واستخدام جميع الموارد  •
 و موظف مسؤول عنفه مواردلاأما رئيس  ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت حلتعزيز نجا

 . هتاسلط األداء العام للموارد ضمن تفويض

  المسؤولية المشتركة

اإلدارة وتكون  ينأمام المساهم المسؤو شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت س إدارةمجليكون  •
أن تكون المساءلة على  لموظفي الشركةتفوض مسؤولياتها  افاإلدارة إذً. أمام المجلس مسؤولة

نجاح من أجل ضمان  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتنازلية حتى تشمل جميع موظفي 
شعور في ال مشاركةالويجب على جميع الموظفين  نوالمساهم يتوقعكما  اوزيادة قيمته الشركة

 . بملكية أداء الشركة

  المسؤولية الشخصية

على بعضهم بالالئمة  وينبغي أال يلقي. أخطاءيجب على الموظفين االعتراف بالمسؤولية عن أي  •
مسؤولية تحمل يوعلى أية حال، يجب على الموظف أن يكون  ، دون أسباب كافية وأدلةبعض

 . الهمأع



بطريقة أمينة وعادلة يجب على كل موظف في موقع إشرافي أن يضمن أن يتم تقييم مرؤوسيه  •
، كما وحيث تدعو وموضوعية، وأن يعطى المرؤوس الثقة في الحصول على أداء مثالي منه

 . الحاجة
كل  علىالتي حددت العقوبات الرسمية عملية التأديبية وا على وعي بالأن يكونعلى الموظفين ينبغي  •

 . لموارد البشريةدليل اإلجراءات والسياسات اإلدارية لإلى  هنا اإلشارة تجبلهذا، . مخالفة

  استخدام موارد الشركة

ستخدم وقت وأموال وممتلكات الشركة ألغراض العمل فقط، إال إذا وافقت اإلدارة يتم ايجب أن  •
: مثل( شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت موارداستخدام ويكون . المختصة على خالف ذلك

) آالت تصوير المستندات، الفاكس، البريد اإللكتروني والدخول إلى اإلنترنتهواتف الشركة، 
 . فقط شركةالألغراض 

الرئيس المباشر أذن يما لم  -في أغراض أعمال الشركة فقط أجهزة كمبيوتر الشركة ل استعميتم ا •
 . خالف ذلكب

على  اجهزة الكمبيوتر، إذا تمت الموافقة عليه، مقصورالشخصي ألستخدام االيجب أن يكون  •
أو نصوص أو صور أو ملفات أو نقل مواد  الدخول إلى أو استالمشمل ي، وال لاالستخدام المعقو

 . غير مالئمة

 

    



  التمیز :5المبدأ 

 

  :تعريف

وينظم كل من النتائج والعمليات الالزمة لتحقيق أفضل . التميز هو العمل على تحقيق أعلى مستويات األداء
تبع كافة المعايير المعمول بها وتحقيق وينوعية،  ابذل جهودمن الفرد أن يالتميز ، ويتطلب النتائج الممكنة
ثمة من  يكونالقيام به حتى عندما ال  هملقيام بأفضل ما يمكنا ادائم ويتوقع من الموظفين. أفضل النتائج

 . أو يمكن قياسها‘ خطيرة’الناتج مرتبط بنتيجة كون يأو عندما ال  هميراقب

 :إرشادات

  :ةالمهنيوالتقنية الكفاءة 

على البحث واستخدام معارف  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت يتم تشجيع جميع موظفي •
أداء نحو تلبي طموحاتهم الحالية، و مأداء واجباتهالتي تحسن قدرتهم على كيفية ومهارات جديدة بال

 . واجبات إضافية
رى ذات الصلة، األخالفعاليات و ةالمهنيو ةالشخصي ةتدريب التنميلموظفين حضور على اوينبغي  •

 . حسب االقتضاء
 . الشهادات المهنية ذات الصلة بمجال عملهم للحصول علىويتم تشجيع جميع العاملين  •

  بيئة العمل

العمالء والعمل هتمام باللتزام واالفي اقدوة  وايكونأن و الطيب لمثال اا دائمنوموظفيضرب نأمل أن  •
 . الجماعي

جميع الموظفين في أهمية قصوى لصحة وسالمة جميع  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت  تولي •
مراعاة ن يالموظفمن يتوقع لذا  ،خاصبشكل لسالمة تهتم الشركة باو، ملياتها التجاريةع درجات
 . أداء عملهم بطريقة آمنةو إجراءاتهاجميع 

 
  نوعية العمل والخدمة

خدمات عالية الجودة بما يتماشى بيجب على الموظفين السعي لتزويد العمالء والزمالء والجمهور  •
 . معايير الصناعةأفضل مع 

حسين الجودة واإلنتاجية والخدمة من خالل تقديم أفكار واقتراحات تعلى تشجيع الموظفين يتم  •
 . تنفيذ األعمالالمتبعة في األساليب التقليدية  لتطوير

   



 االستدامة :6المبدأ 

  

 :تعريف

على المدى الطويل عن طريق  الحيويةضمان  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت لدىستدامة تعني اال
تشمل و ،شركةلل اإلستراتيجيةتأثير على األهداف الجميع االحتياجات التجارية دون  االستفادة المثلى من

ا تطوير االقتصاد القطري من خالل االستثمارات في القطاع الصناعياالستدامة أيض . 

  :إرشادات

  توقعات أصحاب المصلحة

ضمن أقصى الجهد من أجل الحفاظ على األنشطة  ادائم شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت بذلت •
، باإلضافة إلى ةجتماعيمل المسؤولية االاعوو ةالسياسيالعوامل االعتبار  الشركة مع األخذ في اتجاه

المسؤولية  أحداث تشجيع الموظفين على المشاركة فيوفي هذا اإلطار يتم . الجوانب التجارية
 . التزاماتهافي الوفاء بشركة ال ودعماالجتماعية 

استثمارات صناعية بهدف البحث عن إجراءات فعالة  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تتبع •
في سباقة الشركة كون لتجاهدين شركة ال وموظفسعى ي كما. تخدم أهداف الشركة واالقتصاد القطري

تقليل المخاطر  بها بهدففي األسواق التي تعمل الكبرى التغيرات االقتصادية التعامل مع تأثيرات 
القيمة السياسية واالجتماعية على  ةظفحامال مع اعتباروصدق أمانة على استثماراتها والعمل ب

 . المساهميهوالتجارية الجيدة 
المبادرات المسؤولة أن تتضمن ضمان بها وموظفو شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تتعهد  •

شركة ال كما تتعهد. ببالشبا العالقةبيئية والجوانب ذات العليمية وة والتيالصحالجوانب  ااجتماعي
بما في ذلك العمالء  ،نجاحهافي كشركاء رئيسيين  ،باحترامجميع الشخصيات المعاملة ضمان ب

 بها المجتمع في جميع البلدان التي تعملأعضاء من  موالشركاء والموظفين والمساهمين وغيره
 . )المستقب بهاأو قد تعمل (الشركة 

 
  المحاسبة والضوابط الداخلية

 حساباتها الماليةل التسجيل الحقيقي والصحيحبأهمية  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تعترف •
شركة قطر  ضرورية إلدارة األعمال فيالدقيقة والصحيحة دفاتر والسجالت فال. هاعن والكشف

على أن . للشركةالتقارير المالية واإلفصاح عن والحفاظ على دقة وسالمة  الوطنية لصناعة األسمنت
عتبر جريمة خطيرة تمعلومات من قبل الموظفين في سجالت الشركة  تحريفمحاولة إلخفاء أو  أي

جميع الموظفين ، وتقع المسؤولية على إجراءات تأديبية ومحاكمات جنائية توقيع إلىؤدي تويمكن أن 
 . شركةلللسياسات واإلجراءات المحاسبية لمخالفة اإلبالغ عن أي 



• من خالل شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت لنة في األنشطة اليومية الضوابط الداخلية مضم ،
وينبغي لجميع الموظفين فهم الضوابط . السياسات واإلجراءات والسلطات المالية والتشغيلية للشركة

 . طالسياسات واإلجراءات المتعلقة بهذه الضواب وإتباع عهمموقبالداخلية ذات الصلة 

  مراجعة الحسابات

ـ والداخليـة  تساعد التدقيقات  • للـوائح والقـوانين والممارسـات    فـي ضـمان االمتثـال     ةالخارجي
وعـالوة علـى ذلـك،    ، شركة قطر الوطنيـة لصـناعة األسـمنت     الرائدة وسياسات وإجراءات

نقـاط الضـعف والفـرص المحتملـة إلدخـال تحسـينات       تساعد مراجعة الحسابات في تحديـد  
شـركة قطـر الوطنيـة لصـناعة      لذا فـإن مـوظفي    ،اوتصحيحها فور التعامل معها يتمبحيث 

، مـن خـالل   والخـارجيين مـع المـدققين الـداخليين     الكـام  انًلتعاون تعاومطالبون با األسمنت
 . توفير معلومات واضحة وصادقة خالل عملية التدقيق

 

    



 السرية :7المبدأ 

  

 :تعريف

. في الشركةفقط للموظفين المصرح لهم على المعلومات والبيانات حق الدخول يمنح أن ضمان السرية هي 
قوق الشركة حماية حاستغالل بيانات الشركة ومواردها، و وأمنع إساءة استعمال  أو تجنبذلك ويشمل 

 . والمعلومات الخاصة بالملكية

  :إرشادات

  يةداخلالملكية ومعلومات 

 ذلكويشمل . الماديةإساءة استخدام المعلومات يعتبر جريمة خطيرة مثل سرقة ممتلكات الشركة  •
 . لجمهورلتداولة ليست معروفة بشكل عام أو م ‘معلومات سرية’

شخاص غير ألشركة لملكية خاصة ل ذات معلومات سرية أوية عدم تقديم أالموظفين يجب على و •
 الحصول على  دون الخارجيين والمقاولينووسائل اإلعالم لهم مثل المنافسين والموردين  مصرح

الشروط التعاقدية و البائعينأو  ينالمقاولوقائمة  ماليةالمعلومات ال ويشمل ذلك التصريح الالزم
ويجب على . وصف لعمليات الشركةأي والخصومات واألسعار الخاصة وبرامج الكمبيوتر وكذلك 

كان ذلك طراف الخارجية، متى اتفاقيات عدم اإلفصاح عند التعامل مع األب التقيدالموظفين 
اضروري . 

 عمليات الدمج أو وأالمشتريات  وأالمحتملة  عملعالقات العدم مناقشة لموظفين على ايجب  •
إال على  اهلأو مع أطراف ثالثة غير مصرح  اتغييرات تنظيمية أخرى سواء داخليأي االستحواذ أو 

 . "الحاجة إلى المعرفة"أساس 
، بما شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت والمعلومات الخاصة ب أنظمة االتصاالتاستخدام  يكون •

مكن للموظفين استخدامها لممارسة األعمال ، ويفقط العملاإلنترنت، ألغراض ب االتصالفي ذلك 
، ويجب المعمول بهاشركة ال إرشاداتدارة أو اإلبها سمح التجارية أو ألغراض عرضية أخرى ت

 . عند إرسال معلومات سرية األماننظام مراعاة كذلك 

) ماديةأشياء معلومات ومن (ركة الش ملكيةبشكل شخصي في حماية وظف كل متقع المسؤولية على  •
مؤمنة  تهفي حيازواإللكترونية المادية الموظف أن جميع البيانات ضمن أن ييجب و لها/ الموكلة له 

بشكل دائم اتمام . 
تقع في حوزتهم أو المعلومات الداخلية المعلومات التي سرية االنتباه إلى جميع الموظفين يجب على و •

إجراءات تأديبية وربما المالحقة الجنائية في الشركة إذ أن اإلفصاح عن هذه المعلومات يؤدي إلى 
المتداولةالمعلومات  وخطورةلنوع  اتبع . 

    



 أصحاب المصلحة  معلومات

الئق أو غير الغير الكشف  حتياطات الالزمة لتجنباال شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تتخذ •
أو سجالت أو مستندات تتعلق ، أو ذات طابع خاصسرية  وأحساسة  معلوماتعن المقصود 

 إلىفي حاجة " همأولئك الذين داخل الشركة فقط بين الموظفين والمعلومات يتم يتبادل و. مساهميهاب
 نتهاءاحتى بعد عمل الشركاء معلومات حماية بشركة ال وتقوم ،العالقةلمعلومات ذات ا" معرفة

 . العالقة مع الشركة

 الموظف معلومات وخصوصية

بحماية المعلومات السرية لموظفيها داخل  لتزامالبا شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتتتعهد  •
 الحالةوالعمر، وجواز السفر، رقم الرواتب، والهوية وكالموظفين  ومعلومات. وخارج الشركة

إال  متاحة لطرف ثالثال ينبغي أن تكون التي المصرفية أو المالية األخرى المعلومات ، واالجتماعية
 . أو مطلوبة من قبل السلطات القانونية/مطلوبة لعمليات الشركة وكانت إذا 

ال ينبغي أن توضع في أي مكان وو المعلومات التي تعتبر خاصة ألرسائل واالبنود الشخصية تعتبر  •
ويمكن الوصول  من أصول الشركة ،شركةال خوادمفي ة المخزنة لكترونياإلالملفات ك، العملفي 

االمتناع  ينبغي على الموظف ولذلك ،إليها من قبل موظفي تكنولوجيا المعلومات في أداء واجباتهم
وينبغي  الحفاظ على خصوصيتهارغب في يأي وثيقة لحفظ لشركة اعن استخدام أجهزة كمبيوتر 

دون  يهاينبغي الوصول إل التي الوالبيانات موظف آخر الخاصة ب مساحة العمل فاحترام الموظ
 . الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة

 لموظفينا الحرص لدىمستوى لرفع تبليغ قنوات  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت تأوقد أنش •
عدم كشف ضعت آليات لضمان وقد سرية المبلغين وإدارة الشركة بحماية مجلس ووتلتزم إدارة 

 . هوياتهم

 

    



 التوجیه

 

 التوجیه  تلتمسأين 

  :ون الذينموظفال

 ، أوات العملأخالقيبتعلق تأسئلة  هملدي •
 ، أوات العملأخالقي مسائلالمساعدة في معالجة  يحتاجون •
 أو/ و   ،شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتفي  يثاق الشرفمالمساعدة في تفسير  يحتاجون •
 . في العمل مهسوء سلوكلوحظ أو  بهممشتبه  •

 

  : االتصال بأي من األشخاص التالية أسماؤهم علىتشجيع الموظفين 

  )القانونية/  محقق الشكاوىمثل () شركةال يحدد الحقا من قبل(     ______________________

 المدير العام        ______________________

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  ______________________        

 

   



 إقرار 

  

قمت  كبأنمنك  اإقرار ،الرجاء التوقيع وتأريخ هذه المدونة وإعادتها في غضون أسبوع واحد من تسلمها
 . الواردة فيهامراجعة وفهم كل من هذه المواد ب

، العالقةواألحكام ذات المتضمنة به،  بجميع المتطلبات لتزاماالنك توافق على يعني أميثاق لا اهذعلى  كتوقيع
 : شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنتسياسات وإجراءات عليك تفهم وينبغي 

  مة للشركةكاسياسات الحالدليل  •
  ةوسياسات اإلدار ودليل إجراءاتالموارد البشرية  •

  العمل في  أخالقياتب والخاصا الميثاق جميع المواد الواردة في هذب التزمأقر بأنني قد قرأت وفهمت، وأن 
  المذكورة أعاله،واإلجراءات والسياسات  شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت

  __________________________________ : مساأل

 _____________________________: اإلقرارتاريخ 

  ________________________________  : التوقيع

 


