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Our vision for Qatar Petroleum is to become one of the best national oil companies 
in the world, with roots in Qatar and a strong international presence. We are resolved 
in achieving this vision in a responsible manner and in alignment with our Qatar 
Petroleum strategy and values. A key enabler of our vision is the strength of our 
business processes and corporate governance practices. This Code is a fundamental 
part of that vision and, at Qatar Petroleum, we attach the utmost importance to 
operating in compliance with it.

This Code of Conduct reflects our values, outlines  

our expectations for ethical behavior and helps  

to support a strong collaborative culture of integrity 

and trust. It sets out how we do business and it defines 

how each of us must act to ensure that we achieve 

our business strategy, while continuing to grow and 

prosper as an organization. We expect everyone  

to understand, adopt and model the behaviors outlined 

in the Code. This must be done while maintaining the 

trust, support and respect we have for each other. In 

today’s global environment, conducting ourselves in 

a principled and legally compliant manner is critical to 

our success.

Compliance with the expectations and responsibilities 

outlined in the Code is not optional. We expect our 

employees and business partners to comply with it.  

PRESIDENT  
& CEO’S 
MESSAGE 

We must speak up if we witness or suspect behavior  
that is incompatible with our standards and the spirit  
in which they are intended. By committing ourselves  
to the Code, we exemplify the finest aspects of our 
heritage as Qatar’s national oil organization and 
establish ourselves as a leader in the global business 
community.

I thank you for your commitment as together we  
work towards being recognized as an organization  
of integrity, and one where ethical business practices 
are the norm and never the exception.

Saad Sherida Al-Kaabi 
President & CEO, Qatar Petroleum
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Qatar Petroleum supports the State of Qatar’s National Vision 2030 of balancing 
the accomplishments that achieve economic growth with the human and resource 
needs of the people of Qatar. We strive to deliver positive economic, social and 
environmental influence and make an ongoing contribution to society, to the 
development of the people of Qatar and the enhancement of the country’s 
international reputation. The fulfilment of our vision to become one of the  
world’s best national oil companies will aid in the wise management of Qatar’s 
natural resources. It will help to sustain prosperity and ensure that future 
generations will inherit ample means to meet their personal aspirations. 

We believe that our success in supporting Qatar’s  
National Vision 2030 is dependent on applying 
principled standards of business conduct, ones  
that create trust-based relationships with our people, 
business partners and the communities in which  
we operate. This Code of Conduct (our Code) describes 
our commitment to those standards and aligns with  
the Qatar Petroleum values. It is supported by policies 
and procedures that explain how we should act in line 
with the principles outlined in this Code.

The Code is an important guide for everyone at Qatar 
Petroleum and proof of our commitment to ethical 
behavior. It should be used to help us make informed 
decisions and to assist in living our values. It should  
be adopted as a guide to behavior and to help us be 
truly successful as individuals and as an organization -  
for ourselves, our country and our future.

1:
OUR SHARED 
COMMITMENT 
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OUR VALUES
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Our values underpin everything we do and help to direct 
how we do it. They reflect what we stand for and guide the 
decisions we make and the actions we take.

SEC TION 1
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We place the highest 
importance on honesty 
and ethical behavior, 
always choosing to do 
the right thing. We value 
transparency in our 
dealings with each other 
and stakeholders. Through 
this we build strong and 
successful relationships. 
We believe results matter, 
but how we achieve those 
results also matters.

INTEGRITY

We care for our people  
and see safety as a priority  
for everyone. We are 
committed to an incident-
free, secure, safe and  
healthy environment for  
our employees, stakeholders, 
partners and communities 
where we operate.

SAFETY

We continually improve  
our processes to achieve 
greater efficiency, 
productivity and higher 
performance. We generate 
and are open to new ideas. 
We learn from both our 
successes and mistakes. 
Each of us is accountable for 
the quality, efficiency and 
effectiveness of our work.

EXCELLENCE

We communicate across  
all areas and levels, sharing 
information and considering 
diverse viewpoints to 
achieve our common 
goals. We empower others, 
build ownership, create 
accountability and enhance 
cooperation. We recognize 
and appreciate those who 
work across teams and 
groups to achieve Qatar 
Petroleum’s vision and 
strategy.

COLLABORATION

We are committed to 
operating in a socially 
responsible manner, caring 
for the environment and 
the communities we impact 
and our employees. We 
manage our people and 
assets responsibly, serving 
as a catalyst for growth 
to ensure the prosperity 
of future generations. We 
develop everyone for the 
benefit of Qatar Petroleum 
and the country with a special 
emphasis on the capabilities 
of Qataris.

RESPONSIBILITY

We respect our colleagues, 
stakeholders, partners and 
communities and act with 
care and consideration  
to build trusting 
relationships. We value 
our diversity and each 
individual’s contribution.

RESPECT

This Code sets out the behaviors and the 
standards of conduct we expect. Anyone who 
works for or represents Qatar Petroleum or its 
wholly-owned subsidiaries must understand 
and comply with these standards, including  
our directors, officers, employees and 
secondees (our people). We expect agents  
or intermediaries acting on our behalf to also 
comply with the Code. 

We expect our majority-owned subsidiaries  
and joint ventures to adopt standards  
of behavior that conform to our own,  
either by accepting this Code or creating  
and adopting one of a similar nature. 

We will only work with consultants, contractors, 
suppliers, vendors, joint venture partners and 
other stakeholders (our business partners)  
who share our standards of business conduct 
and values.

FOLLOWING  
OUR CODE
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SEC TION 1

Our Responsibilities

We are all accountable for upholding our values and  
adhering to the standards as described in this Code and  
its related policies and procedures.

The principles contained in this Code are essential 
ingredients for the way we do business, regardless of who  
we are or where we work. We must comply with the Code, 
both its letter and spirit, every day, all the time. 

We are all responsible for reading and making a personal 
commitment to implementing the Code’s standards  
in all of our actions and in all of our business activities.  
We should be confident that we have the support of the 
Board, our President and CEO, and all of our senior leadership 
team as we work together to live by the values and standards 
we have set for ourselves.

UPHOLDING  
OUR STANDARDS

As a leader, we have the added 
responsibility to help others understand 
and deliver ethical behavior at all  
times. Specifically, we will:

•  Lead by example and live by the Code

•  Foster a culture of integrity and trust

•  Ensure that the Code is accessible and understood  
by those for whom we are responsible

•  Be open and respond to questions and assist  
in finding solutions when issues are raised

•  Be accountable for those we lead and take responsibility 
for their decisions and actions

•  Protect and never retaliate against anyone who raises 
good faith concerns about a breach in our Code

OUR LEADERS

SHAPING WHO WE ARE | CODE OF CONDUCT | 9

Our Code contains specific guidance on how we expect our  
people to behave and our expectations on standards of  
appropriate conduct. We expect everyone to understand the  
Code and act accordingly.

We expect our people to pay due respect to the traditions  
of the State of Qatar, comply with any rules and regulations  
issued by its authorities, and observe its general customs and 
traditions. We expect our people to maintain the dignity of their  
job in accordance with the general customs of the State of Qatar  
and conduct themselves with respect both inside and outside  
the workplace.

OUR EXPECTATIONS We all have a responsibility to live by, 
promote and ensure ethical conduct. 
Specifically, we will:

•  Read and understand the Code and work  
in accordance with it

•  Keep up to date with any changes in our  
policies or procedures

•  Seek advice if we are unsure of any aspects  
of the Code or policies

•  Ensure that our business partners are aware  
of our standards

•   Use good judgment when representing  
Qatar Petroleum and acting on its behalf

•  Speak up, ask questions and raise concerns if  
you believe that our Code has been breached

OUR PEOPLE
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The provisions in our Code are supported by our 
policies and procedures and we will provide training 
as appropriate. Our people are required to complete 
an annual review of the Code and acknowledge their 
compliance with it. We also require them to disclose any 
potential or actual conflicts of interest between their 
personal affairs and those of Qatar Petroleum.

We take compliance with our Code seriously. Conduct 
contrary to these requirements, our values and the spirit 
and intention of this Code is a serious breach of our 
standards. If we intentionally or unintentionally violate 
our Code or policies, we could be subject to disciplinary 
action, including termination of employment. Qatar 
Petroleum has adopted progressive accountability 
guidelines as a fair and consistent system for assessing 
the actions of individuals with regards to our standards  
and policies.

If we violate domestic or foreign laws, we could also  
face personal civil or criminal liability.

More details are provided in our Disciplinary Procedure  
and HR Policies & Procedures Manual.

OUR PRACTICES

We have high expectations of ourselves and our business 
partners and are open to questions or concerns as and 
when they are raised. We rely on our people and we all 
share the role of ensuring that our Code is recognized, 
understood and adhered to.

There may be times when we are not sure how to 
respond or may witness an act of potential wrongdoing, 
one that may be incompatible with our Code. In such 
circumstances, we have a duty to share and report our 
concerns in accordance with the provisions set out in the 
Speaking Up Section of the Code (Section 5). In exercising 
this duty, we should act without fear of reprimand or 
disciplinary action.

HOW TO DEAL  
WITH CONCERNS

We comply with the applicable laws and regulations  
in all of our operating jurisdictions. We expect our people  
to have sufficient knowledge of these laws in order to 
identify potential risks and to know when to seek advice. 
Where the standards that we have set in our Code or in 
our policies and procedures are higher than those required 
under local laws, rules, customs or norms, we always follow 
our own higher standards.
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OUR PEOPLE 
People are our most important asset. Our success depends on their talents  
and commitment to Qatar Petroleum and the best application of their skills  
and expertise. At Qatar Petroleum, we are committed to the development  
of all of our people, and to rewarding them based on performance. All decisions 
regarding hiring, retention and promotion are made objectively and are based  
on merit.

We support and coach our people in developing their  
skills and careers and provide them with the necessary 
training and tools, including constructive feedback  
on performance and behavior. We celebrate success  
and give credit. We recognize those whose behavior  
shows commitment to our values. We evaluate 
and compensate performance on the basis of how 
objectives are met as well as how they are delivered.

We value the unique contribution of each person  
at Qatar Petroleum and we recognize that we can  
accomplish more by bringing together people from  
different backgrounds and with different talents and 
ideas to work together in an inclusive and respectful 
environment. 

Everyone at Qatar Petroleum is entitled to fair 
treatment, courtesy and respect. 

2:
WORKING 
TOGETHER 
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Our intention is that everyone goes home safely from  
all Qatar Petroleum work locations. We strive towards  
an incident-free, secure, safe and healthy workplace.  
Our aim is that all of our operations are conducted  
in compliance with Qatar Petroleum standards and  
applicable health and safety laws and regulations.

In order to meet our objectives, everyone should be  
aware of our safety standards and abide by them. 
Safety is about more than just following rules – we all 
need to be alert to safety risks as we go about our jobs 
and we expect our people to be guardians of safety 
even if that means stopping work when they believe 
it is unsafe. All safety and security concerns and 
incidents should be reported to managers and health 
and safety representatives.

To support a safe and secure work place, each of us  
is responsible for ensuring and maintaining our fitness  
for work. We commit to being in a condition that 
allows us to carry out our duties, both physically 
and behaviorally, in a safe manner so that we keep 
ourselves and others safe. This means that we are 
free from alcohol, drugs or any other substance that 
impairs our ability to perform our job, or that may have 
an adverse effect on the safety and security of others.

More details are provided in our Health, Safety, 
Sustainability, Environment and Quality Policy and  
QP Life Saving Rules.

DELIVERING A  
SAFE WORKPLACE

UPHOLDING 
HUMAN RIGHTS

We do not allow the use, 
possession, distribution, and/
or sale of illicit drugs or alcohol 
during Qatar Petroleum business 
hours, on our premises, at official 
sponsored events, or in any way 
that violates the law. The State of 
Qatar prohibits the use of alcohol 
and drugs and there are serious 
consequences for violating its laws.

We respect the privacy of our people and commit 
to acting responsibly when collecting, processing, 
retaining, disclosing and disposing of their personal 
information. We aim to maintain the accuracy, 
confidentiality and security of this information and 
will only share it with authorized individuals and for 
legitimate business purposes and, where appropriate, 
with the permission and/or knowledge of the individual.

PRIVACY

We are committed to a workplace free of harassment and 
discrimination and do not tolerate any behavior of an offensive 
or unwelcome nature. We do not allow bullying or exploitation 
of positions of power by or towards any of our people, business 
partners or communities.

Harassment is a form of discrimination and usually refers  
to a wide range of behaviors of an offensive or unwelcome  
nature. It involves unwanted physical or verbal behavior that  
offends or humiliates a person. Examples include:

•   A person who creates an intimidating, hostile or offensive  
work environment

•   Unwelcome verbal or physical advances or propositions
•   Sexual, racial or otherwise derogatory or discriminatory  

materials, statements or remarks
•   Unreasonable interference with an employee’s work  

performance or employment opportunities

HARASSMENT

Qatar Petroleum respects and upholds 
international standards on human rights  
and does not engage in any conduct 
that hinders or interferes with them. 

We avoid infringing on the human rights of others and 
endeavor to address adverse impacts, which we may  
be associated with as part of our operations.

Our human rights commitment means that we will not 
engage, tolerate or work with business partners:

•  That employ children and minors

•     That engage in human trafficking or forced,  
bonded or compulsory labour 

•  Whose employees are not free to leave their employment 
after reasonable notice or are required to lodge deposits 
of money or identity papers with their employer, unless 
required to do so in accordance with the law

We respect the human rights of people in communities 
impacted by our activities, including in relation to their  
use of land, water and other natural resources.
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OUR PRACTICES 
Qatar Petroleum is committed to conducting its business in an ethical manner  
and one in which our business practices align with our organizational values.  
Our success depends on ensuring that these practices are in alignment with  
this Code of Conduct and that how we do business is as important as the results  
we achieve.

3:
HOW WE 
DO BUSINESS 
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A conflict of interest is a situation 
in which competing interests may 
affect our ability to make unbiased 
and objective decisions on behalf 
of Qatar Petroleum. This includes 
personal interests that conflict with 
our work-related responsibilities.

We are committed to avoiding conflicts of interest 
wherever possible, to managing conflicts of 
interest in a transparent and ethical way, and to 
putting the interests of Qatar Petroleum before 
our own. Where potential conflicts of interest 
are identified, we manage them fairly and 
professionally.

We disclose any actual or potential conflicts of interest 
that may influence, or may be perceived as influencing, 
a business decision. We sign an annual declaration that 
all such conflicts have been disclosed. All disclosed 
conflicts are assessed and resolved in accordance with 
our Conflicts of Interest Policy.

More details are provided in our Conflicts of Interest 
Policy and Procedure.

CONFLICTS OF 
INTEREST
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A bribe can take the form of 
money, goods, services or 
anything else of value, including: 

•   Gifts and gift cards

•   Hospitality

•   Donations and sponsorships

•   Kickbacks and/or commissions

•   Travel or reimbursement of costs

•   Employment opportunities and internships

•   Education

•   Any other favors intended to unduly influence 
a decision

A facilitation payment is a type of 
bribe. It is usually of a relatively 
small size, designed to secure or 
speed up the performance of a 
routine government action to 
which the payer is legally entitled. 

Examples include, but are not limited to:

•   The processing of custom duties or freight 
forwarding

•   The timely advancement of government 
inspections

•    The issuance of cargo or customs clearance 
certificates

•   The procurement of services such as power, 
phone or other utilities

•       The issuance of visas, work permits or licenses

•   Other routine government decisions or 
transactions

At Qatar Petroleum, we have zero tolerance for any form of bribery or corruption. 
We work proactively to ensure that corruption does not occur anywhere within  
our operations and comply with all applicable anti-bribery and corruption laws  
and international conventions.

PREVENTING BRIBERY  
& CORRUPTION 

As part of this commitment, the direct or indirect offer, 
payment, solicitation or acceptance of bribes in any form is 
strictly prohibited. This includes the giving or receiving of an 
improper advantage through undue influence, preferential 
treatment or any form of illegal payment. We prohibit the 
making of payments to public officials. This likewise includes 
the making of facilitation payments.

We take additional care when doing business in countries 
known to have high levels of corruption and ensure that 
we know and trust our business partners, agents and 
intermediaries.

More details are provided in our Anti-Bribery and  
Corruption Policy.
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We do business with organizations and people from many 
cultures and recognize that building business relationships may 
sometimes involve the exchange of incidental gifts, hospitality 
and entertainment. We are committed to acting fairly and being 
seen to act fairly at all times. We only exchange hospitality and 
entertainment where there is a clear business reason to do so and 
when the costs involved are reasonable and appropriate for the 
circumstances.

It is important that such exchanges are not, and are not open  
to being seen as, bribes or facilitation payments, and that they are 
never linked to an expectation of advantage or obligation on either 
side. Our procedures provide detailed guidelines on the giving and 
receiving of gifts and entertainment and recognize that some types 
of gifts and entertainment, such as cash, are never acceptable.

As a rule, we do not exchange gifts or entertainment, except  
for promotional items or hospitality whose value is below QAR  
500. Some exceptions are allowed but only when they have  
been disclosed to and authorized by senior management.  
This amount is per person per event (or the equivalent amount  
in a local currency).

GIFTS &  
ENTERTAINMENT 

We will always pay our own costs related to travel, 
accommodation and other associated expenses (and we 
never allow our family members to accept offers for travel 
reimbursement or subsidy). We pay these types of costs 
for others only after having first obtained authorizing 
approval from senior management. We likewise never 
accept reimbursement of our expenses by others at any 
time and in any form.

We never exchange gifts or hospitality with our business 
partners, agents or government (public) officials during 
any period when we are in an open bid process. This is 
especially important when we have a decision-making  
role in the bid outcome.

In situations where it would clearly give offense to refuse  
the gift or hospitality, it may be accepted so long as it is 
provided to a member of the Qatar Petroleum leadership 
team. The item will then be dealt with in accordance with  
the Conflicts of Interest Procedure.

SEC TION 3
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Gifts and entertainment includes 
exchanges of goods, services, hospitality 
and any other things of value. Examples 
include exchanges involving product 
or service discounts, loans, favorable 
terms on products and services, prizes, 
transportation, use of vacation facilities, 
tickets to sporting or cultural events, 
stocks or securities, gift certificates or gift 
cards, meals, accommodation and other 
forms of entertainment and hospitality. 

These items should only ever be 
exchanged where there is no 
expectation of advantage or obligation 
on both sides and only when the value is 
below QAR 500 (or the equivalent local 
currency amount). 
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Please adhere to the following 
principles when dealing with 
information:

•   Limit disclosure inside the organization only to those  
with authorized access and on a need-to-know basis

•   Never use Qatar Petroleum information for personal  
benefit or profit

•   Classify all information in accordance with Qatar 
Petroleum’s Information Classification Standard

•    Do not use information in a way that could be 
detrimental to the welfare, interest or reputation of 
the organization

•   Never remove confidential information from Qatar 
Petroleum premises without prior approval 

•    Take all possible security measures when reviewing 
information electronically

•   Never leave confidential information unattended  
or unlocked

•   Seek authorization to copy confidential information

•   Dispose of documents in an appropriate manner,  
in line with their confidentiality classification

•   All information remains the property of Qatar 
Petroleum and should be returned upon completion 
of employment or a contractual relationship

•    Never discuss or exchange confidential information  
using social media platforms

What we mean by confidential 
information:

All confidential information refers to non-public 
materials pertaining to Qatar Petroleum’s operations, 
directly or indirectly obtained, disclosed or provided 
to, by or on behalf of the organization, in any format 
and irrespective of the media in which it was contained, 
acquired or produced.

More details are provided in our Confidentiality Policy  
and Information Classification Standard.

Qatar Petroleum is well known and respected in Qatar  
and around the world. The organization’s reputation  
is an important asset and it is everyone’s responsibility  
to protect it. Unauthorized disclosure of information, 
both ours and that belonging to our joint ventures, 
subsidiaries and business partners, can damage our 
reputation, cause financial harm or result in disciplinary 
action and civil or criminal legal liability.

We have a number of trained and authorized individuals  
who are responsible for communications to external 
audiences, through news releases, media interviews, 
social media, industry forums and interviews. Only these 
authorized people should speak publicly about the 
organization. It is important that all media enquiries are 
directed to our Public Relations Department.

We do not use social media to represent Qatar Petroleum  
or to release information. It is important to understand 
that we never negatively comment about Qatar 
Petroleum on public domains such as Twitter, Facebook, 
LinkedIn or other social media platforms.

The reputation of Qatar Petroleum is an important asset 
and we are all responsible for protecting it.

EXTERNAL 
COMMUNICATIONS 
& SOCIAL MEDIA 

Protecting Qatar Petroleum’s assets is a shared responsibility 
and we must exercise care when using them. They should 
be managed responsibly and we must take steps to protect 
them against damage, theft or unauthorized use. We are also 
committed to respecting assets owned by others and  
to avoiding their misuse or abuse.

Our assets may take many forms: material, electronic, 
financial and intellectual. Our intellectual property, including 
trade secrets, trademarks, patents and copyrighted materials, 
are valuable and we are committed to protecting them.

PROTECTING  
OUR ASSETS 

Information is one of our most 
important assets. All information 
relevant to Qatar Petroleum’s 
operations, including information 
received from third parties, should 
be protected at all times, no matter 
what form it appears in or how it 
was received.

You should be aware that Qatar 
Petroleum’s information technology 
systems and other electronic assets 
are considered the property of the 
organization. We reserve the right 
to monitor them, block access to 
inappropriate websites and intercept 
messages or files transmitted  
by or stored on them.

Information technology systems and other electronic 
assets (such as laptops, mobile phones, tablets and 
Qatar Petroleum networks) must be used in accordance 
with our policies and procedures. This includes using 
them for legitimate business purposes only. We never 
use them to download or distribute inappropriate, 
offensive or illegal materials, and we protect them 
against potential cyber risks.

While occasional personal use of our IT systems is 
permissible, this should never interfere with our work.

More details are provided in our IT Policies and 
Procedures.

We operate in compliance with all applicable laws and 
regulations related to our business activities wherever  
we do business. All applicable licenses, permits and 
government authorizations should be obtained and 
maintained if and when required under the applicable 
law. We expect our people and business partners to 
perform their duties in compliance with these laws and 
to consult with our legal team as necessary.

PERMITS  
& LICENSES

USE OF IT & OTHER 
ELECTRONIC ASSETS

We always communicate in an honest 
and open manner and protect the 
confidential information entrusted  
to us. 

We encourage collaboration and the sharing of information 
but reiterate the importance of handling confidential 
information appropriately.

We all have a role to play in maintaining the  
confidentiality of information belonging to Qatar  
Petroleum, our subsidiaries, joint ventures and business 
partners. All information received in conjunction  
with our role at Qatar Petroleum should be treated  
as confidential and protected.

Confidential information should only be disclosed  
on a need to know basis, for legitimate purposes and  
only when duly authorized in accordance with our  
policies and procedures.

CONFIDENTIAL 
INFORMATION
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As part of our commitment to integrity 
and transparency, we ensure that 
our business records accurately 
and completely reflect our business 
transactions, including our asset 
acquisitions and dispositions. 

We comply with professional accounting and financial 
reporting standards and never record false, misleading  
or incomplete information.

We never utilize off-the-book or secret accounts, override 
internal controls or issue documents that do not properly 
reflect the transactions to which they relate. We likewise 
never destroy or withhold records in response to or in 
anticipation of an investigation or audit.

Any concerns about accounting, purchasing or auditing 
irregularities, including circumvention or non-compliance 
with our internal controls, must be brought to the attention 
of our Internal Audit team.

ACCURATE BOOKS 
& RECORDS

The misuse of non-public,  
commercially sensitive and/or 
confidential information is known  
as insider trading. It creates an unfair 
advantage and can undermine the 
operation of financial markets. In order 
to prevent such misuse, we manage 
access to inside information carefully 
and limit access only to those with  
a legitimate business need.

When we have such information in our possession,  
whether it has come to us through our role at Qatar 
Petroleum or otherwise, we never use it to buy or sell 
securities or encourage others to do so. We never pass  
such information on to others, inside or outside the 
organization, without specific authorization. This includes 
never discussing the information with, or using it for, the 
benefit of our family and friends.

These restrictions apply to inside information belonging  
to Qatar Petroleum, our subsidiaries, joint ventures,  
business partners or any other organization (whether 
publicly listed or not).

Be aware that dealing, encouraging others to deal  
or passing on inside information is not just a breach  
of our Code but also a criminal offence in many countries.

TRADING 
RESPONSIBILITY

FRAUD

Business records may be in any 
format and include:

•   Contracts

•   Purchase orders

•   Receipts

•   Communications with joint ventures,  
business partners and agents

•   Bid submissions, estimates

•   Meeting minutes and agendas

•    Internal and external presentations

•   E-mails and related attachments

•   Policies and procedures

Inside information is a specific 
type of non-public confidential 
information that, if it were to 
become public, would impact 
the price of securities traded  
on the financial markets.  
It could include:

•   Prices and pricing policies

•   Production volumes and financial results

•   Announcements regarding pending 
corporate acquisitions, assets dispositions, 
contract signings, changes and entry into 
new markets

•    Information about ongoing or pending  
disputes or claims

Fraud is an act of deliberate misrepresentation, deception or violation of trust. 
It usually involves activities such as obtaining money, property or services 
for personal gain or securing a personal or business advantage. At Qatar 
Petroleum, we do not tolerate fraud in any form.
Any concerns regarding fraudulent activities should be raised with Internal Audit.

More details are provided in our Anti-Fraud Policy.
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In the pursuit of our international operations, we actively 
seek global business opportunities and partnerships.  
When doing so, we are committed to operating in 
compliance with all applicable trade laws and regulations. 
This includes economic sanctions and laws regarding the 
transfer of assets. This means that there may be restrictions 
on how we transfer products, services, funds and 
information across international borders or within a country, 
or how we work in a particular country or with a particular 
economic sector, entity or individual.

Any concerns regarding business activities involving a 
sanctioned party, market or country should be reported  
to our legal team immediately.

More details are provided in our Compliance Policy.

TRADE 
COMPLIANCE

FREE & FAIR 
COMPETITION Examples of commercially 

sensitive information include, 
but are not limited to:

•   Prices and pricing policies

•   Margins and cost data

•   Competitive bids and commercial strategies

•   Financial results and strategic plans

•   Customers, markets and product 
destinations

•   Production volumes and usage

•    Identity and sensitive information 
pertaining to suppliers, contractors  
and others

•   Reserve related data

Money laundering supports criminal 
activity, including drug trafficking, 
terrorism, corruption and tax evasion. 
At Qatar Petroleum, we are committed 
to ensuring that our operations do not 
inadvertently facilitate such activities.

We have adopted anti-money laundering measures and 
comply with all applicable anti-money laundering laws. 
We do business only with individuals and entities whose 
identities have been confirmed as legitimate business 
entities and only in accordance with properly executed 
contractual terms and commitments.

Our anti-money laundering procedures should be 
followed at all times and any suspicious activities reported 
to the legal team immediately.

MONEY 
LAUNDERING Money laundering is the process 

of disguising the proceeds of 
crime in order to hide its illegal 
origins or otherwise dealing 
with the proceeds of crime. 

More broadly, it is all acts 
contemplated under 
provisions of Law no. 4 of 
2010 Promulgating the Law of 
Combating Money Laundering 
and Terrorism Financing. 
Alerts as to possible money laundering activities  
may include but are not limited to:

•   An unwillingness to disclose the source  
or use of funds

•   Requests made to bypass or circumvent  
internal controls

•   Requests for payment in cash instead of 
using wire transfers

•   The use of shell or numbered companies 
with no registered or disclosed ownership

•    Structured payment terms in which smaller 
remittances are requested

Qatar Petroleum is committed  
to the principles of free, transparent 
and fair competition. While we 
vigorously compete for new 
business, we always comply with 
the competition and anti-trust laws 
that apply to our operations, both 
domestically and globally.

We never engage in, or tolerate, unfair methods 
of competition, such as price fixing, bid rigging or 
manipulation or abuse of market position. We share 
commercially sensitive information with others only  
to the extent permitted by law. Commercially sensitive 
information is information considered to be particularly 
sensitive from a commercial or competitive perspective 
as it may influence competitive conduct on the market. 
It includes confidential information which is non-public, 
non-generalized and of a current, recent or predicted 
nature.

We recognize that we need to take additional care when 
working on collaborative projects with third parties or 
attending industry association events and conferences. 
These situations present an increased risk that non-public, 
commercially sensitive information may be inadvertently 
or mistakenly disclosed.

Any concerns about anti-competitive practices, including 
conversations or other communications that contain 
potentially anti-competitive content, should be raised  
with the legal team.

More details are provided in our Competition Policy.
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Our business relationships are built on trust and transparency and we believe 
that working with business partners who have similar values makes good sense. 
We will not knowingly work with business partners who violate the law, compete 
dishonestly or use unfair business practices.

As part of our contractual obligations, we make our 
business partners aware of our standards of business 
conduct and carry out appropriate due diligence 
prior to engaging with them. Business partner 
conduct that does not align with our standards is 
taken seriously and may lead to the termination of 
our contractual relationship.

In our dealings with business partners, we never 
provide preferential treatment or other advantages 
to them. We must always act impartially and adhere 
to our procurement standards.

SE
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Agents or other intermediaries may be retained  
by Qatar Petroleum to represent our interests and/or  
act on our behalf. We take steps to minimize the 
risks associated with the use of agents or other 
intermediaries. This includes the performance of 
due diligence in advance of their retention and on a 
periodic and ongoing basis thereafter.

As part of our contractual engagement terms,  
we require our agents and other intermediaries to 
acknowledge and comply with the requirements 
of our Code and to complete our anti-bribery and 
corruption training. This must occur on a periodic 
and recurring basis.

THE USE OF 
AGENTS & OTHER 
INTERMEDIARIES 

An agent or other intermediary  
can include both individuals or 
commercial enterprises and pose  
a heightened risk to us as they may 
represent QP to external parties, 
and often without our participation. 
Examples include customs agents, 
freight forwarders and immigration 
or visa specialists.
In order to better understand and know our business 
partners, agents and other intermediaries, and depending  
on the risk they pose to us, we carry out certain procedures  
to ensure that:

•   They are reputable, competent and qualified  
to perform the work they are engaged to do

•  The terms of their compensation is reasonable,  
in line with industry standards and is commensurate  
with the services they are being retained to provide

•  Their engagement will be in compliance with our  
Code and its related policies and procedures

•  They do not have a history of illegal acts or  
regulatory violations

•  There are no conflicts of interest that would restrict  
them acting in Qatar Petroleum’s best interest

Where such procedures result in negative findings,  
or where red flags are raised, a more in-depth due 
diligence must be performed which may lead to the 
ending of our contractual relationship with the individual 
or commercial enterprise.

ENGAGING WITH  
BUSINESS PARTNERS 
All business partners, agents and intermediaries must be made aware of our  
Code of Conduct and we should always ask to see a copy of their standards  
of business conduct. 

In addition, we must also: 

•   Undertake due diligence to ensure that our potential partners are:

  •   Reputable

  •   Legitimate

  •   Qualified to carry out the work we are engaging them to do

  •   Not under relevant sanctions or regulatory actions

 •     Establish contractual obligations around ethical business conduct

 •     Ensure that everyone involved is aware of the basis of our decision making terms, conditions and processes

 •    Understand the terms of our contracts and upholds our standards in all QP related transactions
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We are committed to building and 
maintaining positive relationships  
with the communities we impact. 

This includes contributing to and enhancing the 
economic and social development of the State of Qatar. 
We do this through local development, including our 
Qatarization program, commercial business partnerships 
and various employment opportunities.

We encourage our people to personally engage with  
and support community and voluntary programs both  
within Qatar and the international communities in which  
we operate. Together we work to earn and maintain 
community trust and respect.

It is Qatar Petroleum’s policy not  
to make political donations of any  
kind or engage in political activities  
or lobbying.

Our people must refrain from engaging in any kind  
of activities or associate with any organization, body  
or group involved in a prohibited political, ideological 
or religious activity. This includes involvement with the 
distribution or support of any matters that would prejudice 
the reputation, best interest or prestige of the State of Qatar, 
its relations with other countries and/or disturbances to the 
safety and security of the public.

Political opinions must always be kept as a matter of 
personal concern and should never be made or stated on 
behalf of Qatar Petroleum.

Our people must not make or receive donations or 
sponsorships on behalf of Qatar Petroleum without prior 
authorization by the President and CEO.

POLITICAL  
ACTIVITY 

DONATIONS & 
SPONSORSHIPS 

COLLABORATING 
WITH COMMUNITIES 

Qatar Petroleum is committed to 
protecting the environment and  
strives to minimize the impact  
of its operations. 

We seek ways to improve our environmental performance 
through the reduction of greenhouse gas emissions and 
other practices that may have an adverse environmental 
impact. We work to regionally lead by example and 
make every effort to ensure our practices align with 
international conventions and standards.

We encourage our people to show concern and respect 
for the environment and emphasize their responsibilities 
in helping us achieve these commitments. This includes 
the efficient and prudent use of resources in our 
operating locations.

PROTECTING THE 
ENVIRONMENT 

Prohibited political activities  
can take many forms including 
the following: 

•  Never signing petitions, letters or 
statements that would prejudice the 
reputation and prestige of the State of 
Qatar or adversely affect relations with 
other countries. 

•  Never inducing others to join in similar 
types of political activities

•  Never distributing flyers or other 
publications related to political messaging
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LIVING  
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We are all responsible for adhering to the Code and to the internal requirements 
governing our work. This includes speaking up when we observe or suspect that 
individuals are not acting in accordance with or aligned with our values and/or  
our standards of business conduct.

Employees in a leadership position must demonstrate 
integrity by modeling the Code and leading by example, 
while ensuring our standards of conduct are adhered to 
by their team members.

In order to live up to this responsibility, we promote  
an environment that fosters open communication  
and respect.

We can all help to foster a culture  
of integrity by making our Code  
a part of our everyday work.

We must: 

•  Read, understand and work in accordance  
with the Code

•  Seek advice if we are ever uncertain as to how  
to proceed

•  Report any concerns regarding actual or 
suspected violations of the Code

•  Cooperate with investigations if ever 
requested to participate

•  Ensure that third parties are aware of our Code  
and abide by its principles
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SPEAKING UP 

SEC TION 5

Following our simple decision-making guide should ensure that 
decisions are in line with our Code. In any situation, the following 
questions should be asked and advice sought if any of the answers 
are unclear:

1. Define the issue
a. What is concerning about the situation?

b. Is it legal?

c. Who else is involved and what is their perspective?

d. What effect does or will this behavior have on the organization?

2. Review the issue against our Code, values and policies
a. Does it align with and support the principles in the Code?

b. Is it consistent with our values?

c. Is there a relevant policy that suggests the correct action?

3. Consider alternative actions
a. Which action best aligns to our Code and values?

b.  How might the actions affect the organization, its reputation or our business partners  
and other stakeholders?

c. Would my family, friends and co-workers support this course of action?

d. What other actions could I take regarding this situation?

e. Should I obtain a second opinion from an independent person I trust?

4. Make the right decision
a. Am I comfortable with the course of action and its implications?

b. Can I show how my decisions are consistent with our Code, values and policies?

c. Will my actions add to the success of QP and enhance its reputation?

d. Would I be happy if my actions were made public?

e. What would my family think?

If anything is still unclear or uncertain, Qatar Petroleum has 
appointed a number of Integrity Ambassadors who can help to 
guide decisions or point out where further information can be found.

OUR DECISION MAKING GUIDE We expect our people to ask 
questions and speak up if they 
have concerns about business 
practices or suspect violations 
of our Code, our policies and/or 
applicable laws and regulations. 
This is everyone’s responsibility.
We know that raising questions and concerns is not 
always easy, but it is important to do so for the success of 
Qatar Petroleum and everyone who works with or for us. 
When questions or concerns are raised, we wish to resolve 
them quickly and have clear channels for doing so.

In the first instance, our people must raise questions and 
concerns with our leaders. If it is not practical to speak to 
a leader (either a manager, supervisor or head) one of the 
following should be approached:

•  An Integrity Ambassador

•  A member of the Human Resources team  
(Employee Relations)

• A member of the QP Legal Department

• QP’s General Counsel and Board Secretary

• The Secretary to our Business Ethics Committee

To report a breach of the Code, contact the Corporate 
Manager, Internal Audit.

Our people are expected to report a breach of the Code 
and failure to do so may lead to disciplinary actions.

We have established channels for employees and others to 
report breaches of the Code by the following options:

•  Leaving a confidential voice mail message on 
+974.401.35222

•  Speaking directly to an expert in confidence by 
calling +974.401.31829

•  Sending an email to hotline@qp.com.qa

The Code breach can be reported anonymously through 
the use of any of these reporting channels, although we 
encourage reporters to identify themselves when bringing 
the concerns to our attention. We treat all reported breaches 
of the Code in a confidential and professional manner.

We are committed to investigating all good faith concerns 
raised in accordance with this Code. This includes protecting 
those who come forward to report any actual or suspected 
acts of wrongdoing. 

Any employee who intentionally reports false information 
will be subject to disciplinary action.

We do not tolerate retaliation against people who raise 
concerns in good faith and will take disciplinary action  
for any violations of our non-retaliation stance as outlined in 
our Speaking Up Policy. The same applies to any intentional 
abuse of our reporting process, including the raising of 
malicious or knowingly false accusations.

More details are provided in our Speaking Up Policy,  
Anti-Fraud Policy and Investigation Procedure.
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نحن نتوقع من موظفينا أن يطرحوا أسئلتهم 
ويعبروا عن همومهم إذا كانت لديهم أي 

مخاوف تخص ممارساتنا المتعلقة باألعمال، أو 
إذا كانوا يشتبهون في وجود خروقات للمدونة 
 أو السياسات و/ أو القوانين السارية واللوائح. 

هذه مسؤولية الجميع. 
نحن على دراية بأن طرح األسئلة واإلعراب عن ما يدور بخلدنا من تساؤالت 

وهموم ليس دائماً أمراً سهالً، ولكن من األهمية بمكان القيام بذلك من أجل 
نجاح قطر للبترول وكافة العاملين لدينا وكل من يعملون لصالحنا. عندما تطرح 

األسئلة أو الهموم، نأمل أن نرد عليها بأسرع ما يمكن، ولدينا قنوات واضحة 
لهذا الغرض.

في المقام األول، يجب على موظفينا توجيه األسئلة والهموم إلى قادتنا في 
العمل. وإذا تعذر عملياً التحدث إلى أحد قادتنا سواًء كان )مديراً، مشرفاً، أو 

رئيس قسم(، يجب التحدث إلى أيٍ من اآلتي:

• أحد سفراء النزاهة.

• أحد منتسبي إدارة الموارد البشرية )قسم عالقات الموظفين(.

• أحد منتسبي إدارة الشؤون القانونية بقطر للبترول.

• مدير الشؤون القانونية وسكرتير مجلس اإلدارة بقطر للبترول.

• سكرتير لجنة أخالقيات العمل.

لإلبالغ عن أي خرق للمدونة، يرجى االتصال على مدير شؤون التدقيق الداخلي. 

 يجب على جميع موظفينا اإلبالغ عن أي خرق للمدونة، وقد يؤدي عدم القيام 
بذلك إلى اإلجراءات التأديبية.

التعبير عن الهموم 
ولإلبالغ عن الخروقات التي تحدث للمدونة، خصصنا للموظفين وغيرهم خيارات 

اإلبالغ عبر القنوات اآلتية:

•  ترك رسالة صوتية سرية على الرقم 35222 401 974+

•  التحدث مباشرًة وبسرية إلى أحد المختصين باإلبالغ عن المخالفات على 
الرقم 31829 401 974+

 •  إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد اإللكتروني
hotline@qp.com.qa

يمكن اإلبالغ، عن الخروقات التي تحدث للمدونة، بدون اإلفصاح عن هوية 
الشخص المبلغ عبر أيٍ من القنوات، بالرغم من أننا نحث المبلغين للتعريف 

بأنفسهم عند قيامهم بإبالغنا عن همومهم. نحن نتعامل مع جميع خروقات المدونة 
المبلغ عنها بطريقة سرية ومهنية.

نحن ملتزمون بالتحقيق في كافة الهموم المقدمة بدوافع حسن النية وفقاً للمدونة. 
ويشمل ذلك حماية المبلغين عن وجود أي أفعال مخالفة للقانون سواًء كانت فعليًة 

أو مشتبهاً بها.

أي موظف يدلي بمعلومات كاذبة متعمداً سيعرض نفسه لإلجراءات التأديبية.

نحن ال نتهاون مع الضرر الذي سيلحق بالموظفين الذين يبلغون عن الهموم 
بدوافع حسن النية، وسنتخذ إجراءات تأديبية ضد أي خروقات لسياستنا الخاصة 

بعدم االنتقام الموضحة في إجراءات البالغ. وينطبق نفس اإلجراء على كافة أنواع 
االبتزاز المتعمد أو إجراءات اإلبالغ، بما في ذلك توجيه االتهامات الضارة أو 

اإلدالء عمداً بمعلومات كاذبة.

يوجد مزيد من التفاصيل في سياسة اإلبالغ عن المخالفات وسياسة مكافحة 
التحايل وإجراء التحقيقات. 
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القسم الخامس

باتباع دليلنا البسيط نحو اتخاذ القرارات، يجب أن تكون قراراتنا متسقًة مع المدونة. وفي 
أي موقف من المواقف، يجب أن نطرح األسئلة اآلتية ونطلب المشورة إذا قابلنا شيئاً من 

الغموض: 

1. تحديد نوع المشكلة وتعريفها
أ. ما الذي يثير المخاوف حول الموضوع؟

ب. هل هذا األمر مشروع؟

ج. من هم األشخاص اآلخرون الضالعون في الموضوع، وما هي وجهة نظرهم؟

د. ما أثر هذا السلوك أو انعكاساته على المؤسسة؟

2. مراجعة المشكلة في ضوء المدونة وقيمنا وسياساتنا
أ.  هل تتسق المشكلة مع المبادئ المنصوص عليها في المدونة وتعززها؟

ب.  هل تتماشى المشكلة مع قيمنا؟

ج.  هل توجد أي سياسة تدعم اإلجراء الصحيح؟

3. البحث عن إجراءات بديلة
أ.  ما هو اإلجراء الذي يتسق أكثر مع المدونة ومع قيمنا؟

ب.  كيف تؤثر اإلجراءات على المؤسسة، وسمعتها و/ أو على شركائنا في األعمال وأصحاب المصلحة اآلخرين؟

ج.  هل يمكن ألسرتي وأصدقائي وزمالئي في العمل أن يساندوا هذا اإلجراء؟

د.  ما اإلجراءات األخرى التي يمكنني اتخاذها حيال هذا الوضع؟

هـ.  هل يجب علينا الحصول على رأي طرف آخر ممن نثق فيهم؟

4. اتخاذ القرار الصحيح
أ. هل أنا مطمئن لإلجراء وتداعياته؟

ب.  هل يمكنني توضيح مدى اتساق القرار مع المدونة وقيمنا وسياساتنا؟

ج.  هل سيضيف القرار نجاحاً إلى قطر للبترول ويعزز سمعتها؟

د.  هل سأكون سعيداً إذا تم نشر قراراتي علناً؟

هـ.  ماذا ستكون رؤية أسرتي؟

إذا ظل الغموض أو الشك يكتنف أحد األمور، فقد عينت قطر للبترول عدداً من سفراء 
النزاهة يمكنهم المساعدة في توجيه القرارات أو اإلرشاد إلى مزيد من المعلومات.

دليلنا نحو اّتخاذ القرارات 
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نحن جميعاً مسؤولون عن االمتثال لمدونة قواعد السلوك وااللتزام باللوائح الداخلية التي تحكم عملنا. وهذه 
المسؤولية تشمل اإلبالغ متى ما الحظنا أو اشتبهنا في أن بعض األفراد ال يتصرفون وفقاً لقيمنا أو ال يلتزمون 

بها و/ أو ال يراعون معاييرنا الخاصة بتصريف األعمال. 

على شاغلي الوظائف القيادية في قطر للبترول االلتزام بالنزاهة 
 واالمتثال ألحكام هذه المدونة، وعليهم أن يكونوا قدوًة ومثاالً

  يحتذى به، مع الحرص على التزام أعضاء فرقهم بمعاييرنا 
المتعلقة بسلوك األعمال.

 لالضطالع بهذه المسؤولية، نحن نشجع بيئة عمل تعزز 
التواصل المفتوح واالحترام المتبادل.

يمكننا جميعاً المساعدة على تعزيز ثقافة النزاهة 
بأن نجعل هذه المدونة جزءاً من عملنا اليومي. 

يجب علينا: 

• قراءة المدونة وفهمها والعمل وفقاً لها.

• طلب المشورة في حالة عدم تأكدنا من كيفية التصرف.

• اإلبالغ عن أي خرق ألحكام المدونة، فعلياً كان أو مشتبهاً به.

• التعاون مع التحقيقات في حال طلبت منا المشاركة.

• التأكد من أن األطراف األخرى على دراية بالمدونة وملتزمة بأسسها.

س
خام

 ال
سم

الق
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األنشطة السياسية المحظورة 

يمكن أن تأخذ األنشطة السياسية المحظورة 
أشكاالً عديدًة، بما في ذلك اآلتي: 

•  يمنع منعاً باتاً التوقيع على العرائض أو الخطابات أو التصريحات 
التي من شأنها إلحاق الضرر بسمعة دولة قطر وهيبتها، أو التي 

قد تؤثر سلبياً على عالقاتها مع البلدان األخرى.

•  يمنع منعاً قاطعاً حث اآلخرين على اإلنضمام إلى األنشطة 
السياسية المماثلة.

•  يمنع توزيع المنشورات أو المطويات أو المطبوعات األخرى 
ذات المحتوى السياسي.

القسم الرابع
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نحن ملتزمون بإقامة والحفاظ على عالقات 
إيجابية مع المجتمعات المحلية في مناطق عملنا.

وتشمل جهودنا المبذولة في هذا الصدد اإلسهام في وتعزيز التنمية االقتصادية 
في دولة قطر. ونؤدي هذا الدور من خالل التنمية المحلية بما في ذلك 

برنامجنا المخصص للتقطير، وعقد شراكات األعمال التجارية، وتوفير العديد 
من فرص التوظيف.

نحن نعمل على تشجيع موظفينا للمشاركة في ودعم البرامج المجتمعية 
ومبادرات العمل التطوعي داخل دولة قطر وعلى مستوى المجتمعات 

الدولية في المناطق التي نعمل فيها. نحن نعمل معاً لكسب ثقة المجتمعات 
المحلية ونيل احترامها والحفاظ على تلك العالقة.

تنطوي سياسة قطر للبترول على عدم تقديم أي نوع 
من أنواع التبرعات السياسية وعدم االشتراك في 

األنشطة السياسية أو جماعات الضغط.
يجب على موظفينا أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي نوع من أنواع األنشطة 

وعدم االنضمام إلى أي منظمة أو كيان أو مجموعة تمارس نشاطاً سياسياً أو 
فكرياً أو دينياً محظوراً. ويشمل ذلك المشاركة في توزيع أو دعم أي أعمال من 

شأنها اإلضرار بسمعة دولة قطر وهيبتها، أو قد تؤثر سلبياً على عالقاتها مع 
البلدان األخرى و/ أو قد تهدد أمن وسالمة المجتمع. 

يجب أن تبقى اآلراء السياسية دائماً في خانة األمور الشخصية، وال يجب على 
اإلطالق التعبير عنها باسم قطر للبترول أو بالنيابة عنها.

يحظر على موظفينا تقديم أو استالم تبرعات أو منح بالنيابة عن قطر للبترول 
بدون موافقة مسبقة من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة.

النشاط السياسي 

التبرعات والمنح 

التعاون مع المجتمعات المحلية 

تلتزم قطر للبترول بحماية البيئة وتسعى جاهدًة 
لخفض أثر عملياتها على البيئة إلى أدنى مستوى. 
نحن نبحث باستمرار عن أفضل الطرق لتحسين أدائنا في مجال حماية البيئة 
من خالل خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري، والحد من الممارسات 
األخرى التي يمكن أن تترك آثاراً سلبيًة على البيئة. نحن نعمل على المستوى 

اإلقليمي بأن نكون قدوًة تحتذى، ونبذل جهوداً سخيًة لنجعل ممارساتنا 
منسجمًة مع االتفاقيات والمعايير الدولية.

نحن نشجع موظفينا على إبداء االهتمام واالحترام الالزمين للبيئة وتأكيد 
مسؤليتهم لمساعدتنا على تحقيق هذه االلتزامات. ومن بين جهودنا المبذولة 

في هذا الصدد االستخدام الكفؤ والرشيد للموارد في مناطق عملنا.

حماية البيئة 
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قد تستبقي قطر للبترول وكالء أو وسطاء آخرين لخدمة مصالحها و/ أو 
للتصرف بالنيابة عنها. نحن نعمل على اتخاذ التدابير الالزمة لتقليل المخاطر 

الكامنة في االستعانة بالوكالء أو الوسطاء اآلخرين. ومن بين التدابير التي 
تسبق تعيين الوكالء أو الوسطاء أننا نقوم بإجراء دراسات بذل العناية الواجبة 

على أساس دوري ومستمر بعد ذلك.

وكجزء من التزامنا التعاقدي معهم، نطلب من وكالئنا اإلقرار بمدونة قواعد 
السلوك الخاصة بنا واالمتثال لمتطلباتها، ونلزمهم بإكمال برنامجنا التدريبي 
المتعلق بمحاربة الرشوة والفساد. ويجب أن يتكرر تنظيم انعقاد هذا البرنامج 

بطريقة دورية من وقت آلخر.

االستعانة بالوكالء والوسطاء 
اآلخرين 

الوكيل أو الوسيط اآلخر يمكن أن يشمل األفراد 
والمؤسسات التجارية على حٍد سواء، ويشكل 

خطراً كبيراً علينا إذ يمكنه تمثيلنا لدى أطراف 
أخرى خارجية، وغالباً يكون ذلك التمثيل 

بدون مشاركتنا. األمثلة على ذلك تشمل وكالء 
التخليص الجمركي، ووكالء شحن البضائع، 

ومندوبي الجوازات أو التأشيرات. 

من أجل فهم أدق ومعرفة أفضل بشركائنا في األعمال ووكالئنا والوسطاء 
اآلخرين، ونظراً للمخاطر التي يسببونها لنا، نقوم عادًة بإجراءات معينة للتأكد 

من اآلتي:

• أنهم يتمتعون بالسمعة الحسنة والكفاءة واألهلية ألداء األعمال الموكلة إليهم.

•  أن تكون شروط أتعابهم معقولة، وتتفق مع المعايير المعمول بها في هذا 
القطاع الصناعي، وتتناسب مع الخدمات المكلفين بتقديمها. 

 •  أن يكون تعاقدهم متسقاً مع مدونة قواعد السلوك والسياسات واإلجراءات 
ذات الصلة.

• ليست لديهم سوابق بارتكاب أفعال غير مشروعة أو خروقات تنظيمية.

• ال يوجد تعارض مصالح يحد من قدرتهم على خدمة مصالح قطر للبترول.

إذا تمخضت هذه اإلجراءات عن نتائج سلبية، أو ظهرت بعض االعتراضات، 
ستجرى دراسة أكثر تعمقاً وقد تفضي إلى إنهاء عالقتنا التعاقدية معهم. 

القسم الرابع
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التعامل مع شركاء األعمال 
يجب أن يكون جميع شركاء األعمال والوكالء والوسطاء على دراية واعية بمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا، 

ويجب أن نطلب دائماً رؤية نسخة من معايير العمل الخاصة بهم.
إضافًة إلى ذلك، يجب علينا أيضاً: 

• إجراء دراسات بذل العناية الواجبة للتأكد من أن شركاءنا المحتملين يتسمون باآلتي:

• السمعة الحسنة.  

• المشروعية.  

• مؤهلين للقيام باألعمال التي نوكل إليهم تنفيذها.  

• غير خاضعين للجزاءات ذات الصلة أو اإلجراءات التنظيمية.   

•     وضع التزامات تعاقدية تقوم على سلوكيات األعمال األخالقية. 

• التأكد من إلمام جميع األطراف المعنية بشروط وأحكام وإجراءات اتخاذ القرارات والعمليات.

• فهم شروط عقودنا وااللتزام بمعاييرنا في جميع المعامالت المرتبطة بقطر للبترول.



شركاؤنا

:4
 تعاملنا 

مع شركائنا 
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تعتمد عالقاتنا في األعمال على الثقة والشفافية، ونؤمن بأن العمل مع شركاء لديهم قيم مماثلة لقيمنا هو أمر 
منطقي وسليم. نحن لن نتعمد التعامل مع شركاء أعمال يخرقون القانون، أو يتنافسون بطريقة غير نزيهة، أو 

يمارسون ممارسات غير مشروعة. 

نحن نقوم، كجزء من التزاماتنا التعاقدية، بتنوير شركائنا في األعمال 
بمعاييرنا لتصريف األعمال، ونجري الدراسات الالزمة عن بذل العناية 

الواجبة قبل االرتباط معهم. نحن لن نتهاون مع أي سلوك ال يتفق مع 
معاييرنا يصدر من شريك تجاري، وقد يؤدي األمر إلى إنهاء عالقتنا 

التعاقدية معه. 

نحن ال نقدم إطالقاً أي نوع من المعاملة التفضيلية أو أي ميزات أخرى 
لشركائنا في األعمال. يجب أن نتصرف دائماً بنزاهة ونلتزم بمعاييرنا 

الخاصة بالمشتريات.

بع
لرا

م ا
قس

ال
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يدعم غسل األموال األنشطة اإلجرامية بما فيها 
اإلتجار بالمخدرات واإلرهاب والفساد والتهرب 

الضريبي. نحن في قطر للبترول ملتزمون بأن ال 
تسهم عملياتنا في تسهيل هذه األنشطة.

لقد اتخذنا التدابير الرامية إلى مكافحة غسل األموال، ونلتزم بجميع القوانين السارية 
لمكافحة غسل األموال. نحن نقوم باألعمال فقط مع الكيانات واألفراد الذين تأكدنا 

من صحة هوياتهم ككيانات أعمال مشروعة، ونتعامل معهم فقط وفقاً للشروط 
وااللتزامات التعاقدية المنفذة تنفيذاً سليماً.

نحن ملتزمون في جميع األوقات بتطبيق إجراءاتنا المتعلقة بمكافحة غسل األموال، 
ونبلغ فريق إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة فوراً بأي شكوك تحوم حول أنشطة 

غسل األموال. 

غسل األموال

غسل األموال هو عملية إخفاء عائدات الجرائم 
بغرض إخفاء أصولها غير المشروعة، أو 

التعامل في األموال المكتسبة من األفعال 
اإلجرامية. وبصورة أوسع هو كل ما نص 

عليه القانون رقم )4( لسنة 2010 بشأن قانون 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

اإلنذارات بما يحتمل أن يكون أحد أنشطة غسل األموال قد تشمل، 
دون حصر، التصرفات اآلتية:

• عدم الرغبة في اإلفصاح عن مصدر أو أوجه استخدام األموال.

• تقديم طلبات لتفادي أو للتحايل على ضوابط الرقابة الداخلية.

• استخدام طلبات الدفع النقدي بدالً من الحواالت المصرفية.

 •  استخدام الشركات الوهمية أو المجهولة غير المسجلة أو 
مخفية الملكية. 

 •  اللجوء إلى شروط الدفع المهيكلة التي تطلب حواالت بمبالغ 
ضئيلة نسبياً.

القسم الثالث
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تلتزم قطر للبترول بمبادئ المنافسة الحرة 
والشفافة والنزيهة. بينما تنافس المؤسسة بقوة 

للحصول على فرص األعمال الجديدة، فإنها تلتزم 
دائماً بقوانين المنافسة ومكافحة االحتكار التي 

تنطبق على عملياتها، محلياً وعالمياً.
نحن ال نشارك أبداً في وال نتهاون مع أساليب التنافس غير النزيه المتمثلة 
في تحديد األسعار، والتالعب في العطاءات، وإساءة استعمال مراكز القوة 

السوقية. نحن نتبادل المعلومات التجارية الحساسة مع اآلخرين في حدود ما 
يسمح به القانون فقط. المعلومات التجارية الحساسة هي المعلومات التي تعتبر 
على وجه الخصوص حساسًة من وجهة نظر تجارية أو تنافسية، حيث إنها قد 
تؤثر على السلوك التنافسي في السوق. وتشمل المعلومات السرية غير العامة، 

غير العمومية، وذات الطابع الراهن أو الحديث، أو التي يمكن التنبؤ بها. 

نحن ندرك أن علينا اتخاذ مزيد من الحذر أثناء عملنا في مشاريع مشتركة مع 
أطراف أخرى أو خالل مشاركتنا في فعاليات ومؤتمرات اتحادات الصناعة. 

تشكل هذه المنابر خطراً متزايداً إذ يمكن أن يتم فيها إفشاء المعلومات غير 
العامة الحساسة تجارياً، سهواً أو بغير قصد. 

في حالة وجود مالحظات تتعلق بأي ممارسات مانعة للمنافسة، بما في ذلك 
المحادثات أو أي أشكال أخرى من االتصاالت التي يحتمل أن تنطوي على 

محتوى يعرقل المنافسة الشريفة يجب التحدث عنها إلى فريق إدارة الشؤون 
القانونية في المؤسسة.

يوجد مزيد من التفاصيل في السياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة.

في إطار السعي الحثيث لعملياتنا الدولية، نبحث بنشاط عن فرص األعمال 
والشراكات العالمية. وعند قيامنا بذلك، فإننا نلتزم بالعمل وفًقا للقوانين واللوائح 
التجارية المعمول بها. وهذه تشمل العقوبات االقتصادية والقوانين المتعلقة بنقل 
ملكية األصول. وهذا يعني أنه ربما تكون هناك بعض القيود على طريقة نقل 

المنتجات أو الخدمات أو األموال والمعلومات عبر الحدود الدولية أو داخل حدود 
أحد البلدان، أو على الطريقة التي يجب أن نعمل بها في بلد معين، أو نتعامل 

بموجبها مع قطاع اقتصادي بعينه، أو كيان أو فرد من األفراد.

 إذا كان لديكم أي نوع من المخاوف بأن أحد أنشطتنا التجارية قد يضم تعامالً 
 مع طرف أو سوق أو بلد عليه حظر يرجى طلب المشورة من فريق إدارة 

الشؤون القانونية.

يوجد مزيد من التفاصيل في السياسات واللوائح المتعلقة بااللتزام.

االلتزام التجاري

المنافسة الحرة والنزيهة
تتمثل المعلومات الحساسة تجارياً، دون 

حصر، في اآلتي:
• األسعار وسياسات التسعير.

• بيانات هوامش الربح والتكلفة.

• العطاءات التنافسية واالستراتيجيات التجارية.

• النتائج المالية والخطط االستراتيجية.

• وجهات العمالء واألسواق والمنتجات.

• حجم اإلنتاج واالستخدام.

 •  الهويات والمعلومات الحساسة المتعلقة بالموردين 
والمقاولين وغيرهم.

• بيانات االحتياطيات.
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تسمى إساءة استخدام المعلومات غير العامة ذات 
الطابع الحساس تجارياً أو/ و المعلومات السرية 

باإلتجار من الباطن. وتجلب هذه الممارسة مزايا 
غير منصفة ويمكن أن تؤثر على عمليات األسواق 

المالية. ولمنع سوء االستغالل هذا، نتحكم بحذر 
شديد في عملية الوصول إلى المعلومات الداخلية 

ونسمح فقط بالوصول إليها للموظفين الذين 
يحتاجونها ألغراض األعمال التجارية المشروعة.
حينما تكون هذه المعلومات بحوزتنا، سواًء وصلت إلينا من خالل موقعنا في 
قطر للبترول أو خالفه، ال نستخدمها إطالقاً لشراء األسهم أو بيعها أو تشجيع 
اآلخرين للقيام بذلك. نحن ال نسرب هذه المعلومات إلى اآلخرين، سواًء كانوا 

داخل المؤسسة أو خارجها، بدون إذن محدد. وهذا يشمل عدم مناقشة هذه 
المعلومات بتاتاً مع أفراد أسرنا وأصدقاءنا أو استخدامها لمنفعتهم.

تنطبق هذه الضوابط على المعلومات الداخلية التي تخص قطر للبترول 
والشركات التابعة لها والمشاريع المشتركة وشركاء األعمال وأي مؤسسة 

)سواًء كانت مدرجًة أو غير مدرجة(. 

يرجى االنتباه إلى أن تناول أي معلومات داخلية أو تشجيع اآلخرين على 
تناولها أو تمريرها ال يعتبر خرقاً فقط لمدونة قواعد السلوك وإنما يعد فعالً 

إجرامياً في معظم البلدان ومنها دولة قطر.

المسؤولية التجارية

االحتيال

المعلومات الداخلية هي نوع محدد من 
المعلومات السرية غير العامة التي إذا 

أصبحت عامًة ستؤثر على أسعار األوراق 
المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية. 

وتتضمن:
•   األسعار وسياسات التسعير.

•   حجم اإلنتاج والنتائج المالية.

•   اإلعالنات المتعلقة باالستحواذات المؤسسية المؤجلة، 
التخلص من األصول، التوقيع على العقود، تغيير األسواق 

والدخول في أسواق جديدة.

•    أي معلومات عن المنازعات والمطالبات المستمرة أو المعلقة.

االحتيال هو فعل مقصود لتحريف الحقائق، أو الخداع أو خيانة الثقة. وعادًة ما يكون في األنشطة المتعلقة 
بالحصول على األموال، أو األصول أو الخدمات من أجل مصلحة شخصية أو تحقيق مكاسب شخصية أو 

مزايا لألعمال التجارية. نحن في قطر للبترول ال نتهاون مع االحتيال في أي شكل من أشكاله.
ويجب مناقشة أي مخاوف تتعلق باألنشطة االحتيالية مع إدارة التدقيق الداخلي.

 يوجد مزيد من التفاصيل في السياسات واللوائح المتعلقة بمحاربة االحتيال.

القسم الثالث
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في إطار التزامنا بالنزاهة والشفافية، نحرص على أن 
تعكس سجالت أعمالنا على نحو دقيق وتام معامالتنا 

التجارية بما فيها اقتناء األصول والتخلص منها. 
نحن ملتزمون بالمعايير المحاسبية والمالية لإلبالغ المالي، وال ندرج في سجالتنا 

على اإلطالق أي معلومات خاطئة أو مضللة أو ناقصة. 

نحن ال نستخدم إطالقاً طريقة تدوين الحسابات خارج الدفاتر أو الحسابات السرية، 
أو تجاوز ضوابط الرقابة الداخلية، وال نحرر أي وثائق ال تعكس بطريقة صحيحة 
العمليات التجارية المتعلقة بها. وبالمثل، نحن ال نقوم بإتالف أو إخفاء أي سجالت 

تحسباً أو استباقاً لعمليات مراجعة الحسابات أو التفتيش. 

أي مالحظات مثيرة للقلق حول وجود مخالفات تتعلق بالحسابات أو عمليات الشراء 
أو التدقيق، بما في ذلك التحايل أو عدم االمتثال لضوابطنا الداخلية، يجب إبالغها 

إلى فريق التدقيق الداخلي.

الدفاتر والسجالت
يمكن أن تتخذ سجالت األعمال التجارية 
أي شكل من األشكال، بما في ذلك اآلتي: 

•   العقود.

• أوامر الشراء.

• اإليصاالت.

•  االتصال مع المشاريع المشتركة، وشركاء األعمال، والوكالء.

• عروض العطاءات والتقديرات.

• محاضر االجتماعات واألجندات.

• العروض اإليضاحية الداخلية والخارجية.

• رسائل البريد اإللكتروني والمرفقات ذات الصلة.

• السياسات واإلجراءات.
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تتمتع قطر للبترول بمكانة مرموقة وسمعة محترمة في دولة قطر وعلى 
مستوى العالم. وتمثل سمعة المؤسسة أحد أهم أصولها، ويجب أن يحرص 
الجميع على حمايتها. إّن اإلفشاء غير المصرح به لمعلومات المؤسسة أو 

تلك التي تخص المشاريع المشتركة، أو الشركات التابعة أو شركاء األعمال، 
يمكن أن يضر بسمعة المؤسسة ويسبب أضراراً ماليًة، وقد يؤدي إلى اتخاذ 

إجراءات تأديبية أو يجلب مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية. 

لقد عينت المؤسسة عدداً من األفراد المدربين وفوضتهم بالتواصل نيابًة عنها 
مع الجمهور الخارجي من خالل اإلدالء بالتصريحات اإلعالمية، واللقاءات 

الصحفية، والتحدث في وسائط التواصل االجتماعي، والمنابر الصناعية 
 واللقاءات. يحق فقط لهؤالء األفراد المفوضين التحدث علناً عن المؤسسة. 
من المهم أن توجه جميع االستفسارات اإلعالمية إلى إدارة العالقات العامة.

كما يحظر استخدام وسائط التواصل االجتماعي لتمثيل قطر للبترول أو 
لإلدالء بمعلومات عنها. كما يجب عدم اإلدالء إطالقاً بأي تعليقات عن قطر 

للبترول في المواقع العامة مثل تويتر وفيسبوك ولنكدإن أو أي منبر من منابر 
وسائط التواصل االجتماعي األخرى.

 ُتعد سمعة قطر للبترول أحد أهم األصول، ونحن مسؤولون جميعاً عن العمل 
على حمايتها. 

االتصاالت الخارجية ووسائط 
التواصل االجتماعي 

يجب على الجميع أن يدركوا أن أنظمة قطر للبترول 
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واألصول اإللكترونية 
األخرى تعتبر ملكاً للمؤسسة. تحتفظ المؤسسة بحقها 

في حماية هذه األصول، ومنع الدخول إلى المواقع 
غير الالئقة، واعتراض الرسائل أو الملفات المرسلة 

من خاللها أو المحفوظة عليها.
أنظمة تكنولوجيا المعلومات واألصول اإللكترونية األخرى )مثالً الحواسيب 

المحمولة والجواالت واألجهزة اللوحية وشبكات قطر للبترول( يجب أن تستخدم 
 وفقاً لسياساتنا ولوائحنا. ويشمل ذلك استخدامها ألغراض تجارية مشروعة فقط.
ال يجب إطالقاً استخدام هذه األجهزة لتحميل أو توزيع مواد غير الئقة أو مسيئة 

أو غير قانونية، ويجب حمايتها ضد مخاطر القرصنة اإللكترونية المحتملة.

بينما ُيسمح باالستخدام العابر ألنظمة تكنولوجيا المعلومات لألغراض الشخصية، 
إال أنه يجب أال يؤثر على عمل المؤسسة.

يوجد مزيد من التفاصيل في السياسات واللوائح المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

تعتبر حماية أصول قطر للبترول مسؤوليًة مشتركًة ويجب على الجميع 
استخدامها باهتمام وحذر. ويجب إدارة هذه األصول بطريقة مسؤولة، 

مع ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لحمايتها من الضرر والسرقة 
واالستخدام غير المصرح به. وبالمثل، يجب على الجميع احترام األصول 

المملوكة لألطراف األخرى، وتجنب إساءة استخدامها واستغاللها.

تضم أصول المؤسسة أنواعاً مختلفًة، منها على سبيل المثال: األصول المادية 
واإللكترونية والمالية والفكرية. وتمثل حقوقنا الفكرية بما فيها األسرار 

التجارية والعالمات التجارية وبراءات االختراع والمواد المشمولة بحقوق 
الطبع والنشر أصوالً قيمًة، ويجب على الجميع االلتزام بحمايتها.

حماية أصولنا 
نحن نعمل وفقاً لجميع القوانين واللوائح واجبة التطبيق والمتعلقة بطبيعة أنشطة 

أعمالنا حيثما كانت للمؤسسة أعمال. يجب الحصول على جميع الرخص 
والتصاريح والموافقات الحكومية الالزمة والحفاظ عليها للعمل بها حسب مقتضى 
تلك القوانين. نرجو من جميع موظفينا وشركائنا في األعمال أداء مهامهم باالمتثال 

لهذه القوانين، وعليهم استشارة إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة عند الضرورة. 

التصاريح والرخص

استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واألصول اإللكترونية األخرى
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يرجى التقيد بالمبادئ اآلتية عند التعامل مع 
المعلومات:

•  حصر إفشاء المعلومات داخل المؤسسة على المصرح لهم فقط ووفقاً لمبدأ 
"المعرفة على قدر الحاجة".

 • عدم استخدام المعلومات الخاصة بقطر للبترول لتحقيق مكاسب أو منافع 
شخصية.  

• تصنيف جميع المعلومات وفقاً لمعايير قطر للبترول لتصنيف المعلومات.

 •  عدم استخدام المعلومات بطريقة قد تلحق الضرر بالمؤسسة أو بمصالحها
أو بسمعتها.

•  التقيد الصارم بعدم إخراج المعلومات السرية من مرافق قطر للبترول 
بدون إذن مسبق.

 • اتخاذ أقصى التدابير األمنية الممكنة عند االطالع إلكترونياً على 
المعلومات.  

• عدم ترك المعلومات السرية بدون حراسة أو في أماكن مفتوحة.

• التقيد بالحصول على موافقة مسبقة بنسخ المعلومات السرية.

 • التخلص من المستندات بطريقة مناسبة وفقاً لتصنيفها من حيث درجة 
السرية.  

 •  تظل كافة المعلومات ملكاً لقطر للبترول ويجب إعادتها إلى المؤسسة عند
اكتمال مدة الخدمة أو انتهاء العالقة التعاقدية.

 •  التقيد الصارم بعدم مناقشة المعلومات السرية أو تبادلها عبر منصات
التواصل االجتماعي.

المقصود بالمعلومات السرية
يقصد بالمعلومات السرية كافة المواد غير العامة المتعلقة بعمليات قطر 
للبترول، والتي يتم الحصول عليها أو إفشاؤها والتي تقدمها المؤسسة أو 

تتم إتاحتها باإلنابة عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في أي شكل من 
األشكال، وبغض النظر عن األداة التي تكون محفوظًة فيها أو تم التحصل 

بها عليها أو إنتاجها.

يوجد مزيد من التفاصيل في سياسة الخصوصية و اللوائح المتعلقة 
بمعايير تصنيف المعلومات.

تمثل المعلومات أحد األصول الهامة لقطر 
للبترول. وتجب حماية كافة المعلومات 

المتعلقة بعمليات قطر للبترول بما في ذلك 
المعلومات المتحصل عليها من أطراف 
 أخرى في جميع األوقات، بغض النظر 

عن الشكل الذي تكون عليه أو كيفية 
الحصول عليها.

نحن نتواصل دائماً بطريقة صادقة ومفتوحة ونحمي 
المعلومات السرية الموكلة إلينا. 

نحن نشجع التعاون وتبادل المعلومات ولكننا نشدد على أهمية التعامل مع 
المعلومات السرية بطريقة الئقة.

تقع على عاتق كل موظف في قطر للبترول مسؤولية حماية المعلومات السرية 
المتعلقة بقطر للبترول أو الشركات التابعة، أو المشاريع المشتركة وشركاء 

األعمال. يجب على الجميع التعامل مع المعلومات التي توصلوا إليها من خالل أداء 
مسؤوليات وظائفهم في قطر للبترول على أنها معلومات سرية تجب حمايتها.

يجوز إفشاء المعلومات السرية على أساس "المعرفة على قدر الحاجة" وألغراض 
مشروعة، وفقط في حالة الحصول على الموافقة وفقاً للوائح وسياسات المؤسسة. 

المعلومات السرية
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 نحن نتكفل دائماً بتحمل تكاليف سفرنا وسكننا وأي مصاريف ذات صلة، 
)وال نسمح بتاتاً ألفراد أسرنا بقبول عروض السترداد تكاليف سفرهم أو أي 
إعانات بهذا الخصوص(. ونتكفل بدفع هذه التكاليف لألطراف األخرى بعد 

حصولنا في المقام األول على موافقة اإلدارة العليا. وبالمثل، نحن ال نقبل إطالقاً 
استرداد تكاليف سفرنا من أي جهة وفي أي وقت وبأي شكل من األشكال.

نحن ال نتبادل الهدايا أو الضيافة مع شركائنا في األعمال أو وكالئنا أو الموظفين 
 العموميين خالل أي فترة حينما نكون بصدد إجراءات مناقصة مفتوحة. 

 يكتسب هذا األمر أهميته على الخصوص حينما يكون لنا دور في اتخاذ القرار 
في نتيجة المناقصة.

 في المواقف التي يبدو فيها جلياً أن رفض الهدية أو الضيافة سيسبب حرجاً، 
يمكن قبولها طالما كانت مقدمًة إلى أحد أعضاء فريق القيادة العليا في قطر 
للبترول. ويتم التعامل فيما بعد مع تلك الهدية وفقاً للوائح تعارض المصالح. 

تضم الهدايا واإلكراميات تبادل السلع والخدمات 
والضيافة وأي أشياء أخرى قيمة. ومن األمثلة على 
ذلك التبادالت التي تشمل تخفيض أسعار المنتجات 

أو الخدمات، القروض، الشروط الميسرة على 
المنتجات والخدمات، الجوائز، وسائل المواصالت، 

استخدام مرافق اإلجازات، تذاكر المناسبات الرياضية 
أو الثقافية، األسهم أو السندات، شهادات الهدايا 

أو بطاقات الهدايا، الوجبات، السكن وكافة أنواع 
اإلكراميات والضيافة األخرى. 

يجب تبادل هذه الهدايا فقط حيث ال توجد توقعات 
بالحصول على مزايا أو إلزام على الطرفين، وحينما 

 تقل قيمة الهدية عن 500 خمسمائة لاير قطري 
)أو ما يعادلها بالعملة األجنبية(.

نحن نقوم باألعمال مع مؤسسات وأشخاص من ثقافات عديدة، وندرك أن بناء عالقات 
األعمال قد يتضمن أحياناً تبادل الهدايا البسيطة العابرة والضيافة واإلكراميات. نحن 

ملتزمون بأن نتصرف بطريقة معقولة مع أهمية أن يعرف الجميع أننا نتصرف بطريقة 
عادلة في جميع األوقات. نحن نتبادل الضيافة والهدايا فقط حيثما يوجد سبب واضح يرتبط 

باألعمال يدعو إلى ذلك، وحينما تكون القيمة المتعلقة بتبادل الهدايا معقولًة وتتناسب مع 
المواقف. 

من المهم أال يكون تبادل الهدايا والضيافة المماثل رشوًة أو تسهيالت، وأال يكون عرضًة 
العتباره كذلك، كما يجب أال يرتبط التبادل بأي توقعات بالحصول على مزايا أو التزام ألي 
من الطرفين. توفر لوائحنا إرشادات تفصيلية عن تقديم وقبول الهدايا والضيافة، وتؤكد عدم 

قبول بعض أنواع الهدايا والضيافة نهائياً، مثل الهدايا النقدية.

وكقاعدة عامة، نحن ال نتبادل الهدايا أو الضيافة باستثناء األشياء المخصصة للترويج أو 
الضيافة بشرط أال تتجاوز قيمتها 500 خمسمائة رياالً قطرياً. هناك بعض االستثناءات 

المسموح بها بشرط اإلفصاح عنها إلى اإلدارة العليا والحصول على موافقتها عليها. 
ويخص هذا المبلغ الهدية المقدمة للشخص الواحد في مناسبة واحدة، )أو ما يعادل ذلك 

المبلغ بالعملة األجنبية(. 

 الهدايا 
والضيافة
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وكجزء من التزامنا هذا، نمنع منعاً باتاً كافة أنواع عروض الرشوة المباشرة وغير 
المباشرة، ودفع أو طلب أو قبول الرشاوى بكافة أنواعها وأشكالها. ويشمل ذلك 

تقديم أو الحصول على مزايا غير مشروعة عن طريق التأثير غير المبرر، المعاملة 
التفضيلية، أو أي شكل من أشكال دفع المبالغ بطريقة غير مشروعة. ونمنع تقديم 

أي مبالغ للموظفين العموميين. وهذا يشمل أيضاً تقديم أموال التسهيالت. 

نحن نتخذ مزيداً من الحيطة والحذر في تصريف أعمالنا في البلدان المشهورة 
بارتفاع نسبة الفساد فيها، ونتأكد مسبقاً من معرفتنا التامة بشركائنا في األعمال 

ووكالئنا والوسطاء في تلك البلدان. 

يوجد مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في سياساتنا المتعلقة بمكافحة 
الرشوة والفساد.

يمكن أن تتخذ الرشوة أي شكل من أشكال 
تقديم المال أو السلع أو الخدمات أو أي شيء 

آخر من األشياء القيمة، بما في ذلك: 
•   الهدايا وبطاقات الهدايا.

•   الضيافة.

•   الهبات وأموال الرعاية.

•   الرشاوى و/أو العموالت.

•   تسهيالت السفر أو استرداد تكاليفه.

•   توفير فرص العمل والتدريب الداخلي.

•   التعليم.

•   أي شكل من أشكال التفضيل األخرى يقصد به التأثير غير 
المبرر على اتخاذ القرار.

تعتبر أموال التسهيالت نوعاً من الرشوة. 
تكون أموال التسهيالت عادًة مبالغ ضئيلًة 
نسبياً يقصد بها الحصول على أو تسريع 

إجراء روتيني أو أي إجراء حكومي يستحقه 
مقدم التسهيالت بموجب القانون. 

ومن بين أمثلة أموال التسهيالت ما يلي:

•   إجراءات التخليص الجمركي أو شحن البضائع.

• تنفيذ إجراءات التفتيش الحكومي في الوقت المناسب.

• تحرير بوالص شحن البضائع أو شهادات التخليص الجمركي.

•  شراء الخدمات مثل خدمات الكهرباء والماء والهواتف أو أي 
خدمات أخرى.

• إصدار التأشيرات ورخص وتصاريح العمل.

• جميع القرارت والمعامالت الحكومية األخرى.

نحن في قطر للبترول ال نتساهل أبداً مع أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد. ونعمل بشكل استباقي لنمنع 
حدوث الفساد في أي مجال من مجاالت أعمالنا، ونلتزم في هذا اإلطار بجميع القوانين السارية لمكافحة الرشوة 

والفساد واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 مكافحة الرشوة 
والفساد 
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ممارساتنا 
 تلتزم قطر للبترول بأداء أعمالها بطريقة أخالقية، تتوافق فيها ممارساتنا التجارية مع قيمنا التنظيمية. 

 يعتمد نجاحنا على التأكد من أن هذه الممارسات تتماشى مع مدونة قواعد السلوك هذه وأن طريقة 
عملنا لها نفس أهمية النتائج التي نحققها. 

:3
 طريقتنا 

ألداء األعمال 
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تعارض المصالح هو وضع تؤثر فيه المصالح المتنافسة 
على قدرتنا على اتخاذ قرار موضوعي وعادل نيابًة 

عن قطر للبترول. ويشمل ذلك مصالحنا الشخصية التي 
تتعارض مع مسؤولياتنا الوظيفية.

نحن ملتزمون بتفادي ارتكاب تعارض المصالح حيثما كان ذلك ممكناً، وإدارة 
تعارض المصالح بشفافية وأخالقية، وتقديم مصالح قطر للبترول على مصالحنا 

الشخصية. وحيثما يتبين لنا وجود تعارض في المصالح، يجب أن نتعامل مع األمر 
بطريقة عادلة ومهنية.

نحن ملتزمون باإلفصاح عن أي تعارض في المصالح، فعلياً 
كان أو محتمالً، من شأنه التأثير على أو قد ُيرى أنه سيؤثر 

على أي قرار من قرارات األعمال. كما أننا نلزم جميع 
الموظفين بالتوقيع على إقرار سنوي باإلفصاح عن كل حاالت 

تعارض المصالح المماثلة. تخضع جميع أنشطة تعارض 
المصالح المعلن عنها إلى التقييم والتسوية على ضوء سياسة 

قطر للبترول الخاصة باإلعالن عن تعارض المصالح.

يوجد مزيد من التفاصيل في اللوائح والسياسات المتعلقة 
بتعارض المصالح.

تعارض المصالح

لث
لثا

م ا
قس

ال
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نحن نعتني بسالمة جميع موظفي قطر للبترول ونهتم بأن يعودوا جميعاً 
سالمين إلى منازلهم من كافة مواقع العمل في قطر للبترول. ولذلك، نسعى 
جاهدين للحفاظ على بيئة العمل خاليًة من الحوادث وآمنًة وسليمًة وصحيًة. 

هدفنا هو إجراء جميع عملياتنا بما يتفق مع معايير قطر للبترول ويلتزم 
بالقوانين والنظم السارية في مجال الصحة والسالمة. 

ولكي نحقق أهدافنا، يجب على جميع موظفينا اإللمام بمعاييرنا الخاصة 
 بالسالمة وااللتزام بها. السالمة تعني أكثر من مجرد االلتزام بالقوانين، 
إذ يجب علينا جميعاً أن نتوخى الحذر تجاه مخاطر السالمة أثناء تأدية 

واجباتنا، ونتوقع من موظفينا مراعاة السالمة حتى إذا استدعى األمر أن 
يتوقفوا أحياناً عن العمل متى ما رأوا أن الوضع ليس آمناً. يجب إبالغ 

المدراء ومسؤولي الصحة والسالمة بجميع الحوادث والمخاوف المتعلقة 
بشؤون األمن والسالمة.

لتعزيز بيئة عمل سليمة وآمنة يجب على جميع موظفينا التأكد من صحتهم 
البدنية التي تؤهلهم ألداء األعمال المنوطة بهم، والحفاظ عليها. نحن 

ملتزمون بالحفاظ على الظروف التي تمكننا من أداء واجباتنا، جسمياً وعقلياً، 
بطريقة آمنة تضمن سالمة أنفسنا وسالمة اآلخرين. وهذا يعني أن تكون 

أجسامنا خاليًة من الكحول والمخدرات وأي مواد أخرى تعيق قدرتنا على 
أداء وظائفنا، أو تؤثر سلبياً على سالمة اآلخرين وأمنهم.

يوجد مزيد من التفاصيل في سياساتنا الخاصة بالصحة والسالمة 
واالستدامة والبيئة والجودة وقواعد الحفاظ على الحياة المعمول بها في 

قطر للبترول.

توفير بيئة عمل آمنة

نحن نحترم معايير حقوق اإلنسان الدولية ونلتزم 
بتطبيقها، وال نشارك في أي تصرف يعيق تلك 

الحقوق أو يتعارض معها. 
نحن ننأى بأنفسنا كلياً عن انتهاك حقوق اإلنسان التي تخص اآلخرين، ونتصدى 

بحزم لآلثار السلبية الناجمة عن أداءنا ألعمالنا.

إّن التزامنا باحترام حقوق اإلنسان يعني أننا لن نشارك، ولن نسمح، ولن نقبل بأي 
نوع من التعامل مع شركائنا في األعمال ممن:

• يوظفون األطفال والقاصرين.

• يتورطون في اإلتجار بالبشر أو السخرة أو العمل القسري. 

•  يمنعون موظفيهم الراغبين في ترك العمل من المغادرة بالرغم من قيام 
الموظفين بإعطاء إخطار بذلك خالل مدة معقولة، أو الذين يشترطون عليهم 
إيداع مبالغ مالية أو يفرضون عليهم رهن بطاقات الهوية لدى أرباب العمل، 

ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه وفقاً للقانون. 

نحن نحترم حقوق اإلنسان في المجتمعات التي تتأثر بأنشطة أعمالنا، بما في ذلك 
حق تلك المجتمعات في استخدام أراضيها، ومصادر المياه، واستغالل الموارد 

الطبيعية األخرى.

احترام حقوق اإلنسان

نحن ال نسمح بتعاطي أو حيازة أو توزيع 
و/ أو بيع المخدرات غير المشروعة 

أو الخمور أثناء ساعات العمل في قطر 
للبترول أو في مرافقها أو خالل المناسبات 

الرسمية التي ترعاها المؤسسة، أو بأي 
طريقة تخرق القانون. تمنع دولة قطر 

تعاطي الخمور والمخدرات، ويترتب على 
خرق قوانين الدولة عواقب خطيرة. 

نحن نحترم خصوصية العاملين معنا، ونلتزم بالتصرف بمسؤولية عند قيامنا 
بجمع معلوماتهم الشخصية أو تجهيزها والتصرف فيها وحفظها واإلفصاح 

عنها والتخلص منها. ونهدف إلى الحفاظ على دقة هذه المعلومات وأمنها 
وسريتها، ولن نتبادلها إال مع األشخاص المصرح لهم وألغراض األعمال 

القانونية، وحيثما كان مناسباً، وبموافقة و/ أو علم الشخص المعني.

الخصوصية

القسم الثاني
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نحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل خالية من المضايقات والتمييز، وال نقبل أي سلوك عدواني 
أو تصرف ينم عن عدم الترحيب باآلخر. وال نقبل البلطجة أو التسلط على الغير، وال نقر 
استغالل مراكز السلطة من قبل شاغليها أو استخدامها ضد أي من موظفينا أو شركائنا أو 

المجتمعات التي نعمل فيها.

تعتبر المضايقات شكالً من أشكال التمييز، وتشير عادًة إلى طائفة واسعة من السلوكيات 
العدوانية وغير المرحبة باآلخرين. وتشمل المضايقات أي سلوك جسدي أو لفظي غير 
مرغوب فيه، يسبب األذى النفسي أو االمتهان ألحد األشخاص. ومن األمثلة على ذلك:

• التسبب في خلق بيئة عمل يسود فيها التخويف أو العدوانية أو التهجم.
• التلفظ بتلميحات أو القيام بإيحاءات جسدية ذات طبيعة جنسية غير مقبولة. 

• نشر المواد والعبارات والمالحظات ذات الداللة الجنسية أو العنصرية أو اإلزدرائية.
• التدخل غير المعقول في أداء أي من الموظفين لعمله أو فرص عمله.

المضايقات 



موظفونا 
إَن كوادرنا البشرية هي أهم رأسمال لنا. ويعتمد نجاحنا على مواهبهم وإخالصهم لقطر للبترول، وعلى 
االستغالل األمثل لمهاراتهم وخبراتهم. نحن ملتزمون في قطر للبترول بتطوير جميع موظفينا ومكافأتهم 

وفقاً لمستوى أدائهم. ويعتمد اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف واستبقاء الموظفين وترقياتهم بطريقة 
موضوعية على الجدارة. 

نحن ندعم موظفينا ونحثهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز مسيرتهم 
المهنية، ونوفر لهم فرص التدريب واألدوات الالزمة بما في ذلك تزويدهم 
بمالحظات بَناءة عن مستويات أدائهم وسلوكهم، ونحتفل بنجاحهم ونحفزهم 

 عليه. نحن نقدر موظفينا الذين يعكس سلوكهم التزاماً بقيمنا، ونقيم األداء 
ونكافئ عليه بناًء على تحقيق األهداف وطريقة الوصول إليها. 

نحن نعتني باإلسهامات الفريدة لكل موظف في قطر للبترول، ونحتفي 
بأننا قادرين على تحقيق المزيد من النجاح باستيعاب أشخاص من خلفيات 

مختلفة وذوي مواهب وأفكار متنوعة ليعملوا معاً في بيئة مؤاتية ومحترمة. 

يتمتع جميع موظفي قطر للبترول بمعاملة عادلة وكياسة واحترام. 

:2
العمل الجماعي 
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تستمد أحكام هذه المدونة سندها من سياساتنا وإجراءاتنا، وسنوفر التدريب الالزم 
بشأنها حسب االقتضاء. يجب على موظفينا القيام سنوياً بقراءة المدونة وإقرار 
امتثالهم لها، وعليهم أيضاً اإلعالن عن أي تعارض في المصالح بين شؤونهم 

الشخصية وبين مصالح قطر للبترول، سواًء كان تعارضاً محتمالً أو فعلياً. 

نحن نتعامل بجدية صارمة مع االمتثال إلى المدونة. ويعتبر أي تصرف يخالف 
متطلبات االلتزام أو يخالف قيمنا وروح المدونة ومقاصدها انتهاكاً خطيراً 

لمعاييرنا. وسيكون كل من يخرق المدونة أو سياساتنا، بقصد أو بدون قصد، 
عرضًة لإلجراءات التأديبية وما تقره اللوائح من جزاءات تصل إلى إنهاء 

الخدمة. ولقد طبقت قطر للبترول مبادئ مساءلة متطورًة، معتبرًة إياها نظاماً 
عادالً ومتسقاً لتقييم أفعال األفراد فيما يتعلق بمعاييرنا وسياساتنا.

كل من يخرق القوانين المحلية أو األجنبية سيصبح مسؤوالً شخصياً مسؤوليًة 
مدنيًة أو جنائيًة.

تتوفر مزيد من التفاصيل في الئحة اإلجراءات التأديبية وسياسات الموارد 
البشرية ودليل اإلجراءات. 

ممارساتنا
نحن نعول كثيراً على أنفسنا ونعقد آماالً عريضًة على شركائنا في األعمال، 

ومستعدون لإلجابة بصدر رحب على األسئلة أو المخاوف، عندما يتم عرضها 
علينا. ونحن نعتمد على موظفينا، ونعمل جميعاً لضمان االعتراف بالمدونة 

وفهمها وااللتزام بها. 

قد تمر علينا أوقات نكون خاللها في حيرة من أمرنا بشأن كيفية الرد، وربما 
نشهد شيئاً من التجاوزات المحتملة التي تتعارض مع المدونة. في مثل هذه 
الحاالت، من واجبنا مشاركة مالحظاتنا واإلبالغ عن مخاوفنا وفقاً لألحكام 

الواردة في الجزء المخصص لإلبالغ في هذه المدونة )القسم 5(. وأثناء 
ممارستنا لواجب اإلبالغ، يجب أن نتصرف بدون خوف من التوبيخ أو 

اإلجراءات التأديبية. 

طريقة التصدي للتجاوزات

نحن ملتزمون بالقوانين واللوائح السارية في جميع مناطق أعمالنا. ونتوقع 
من جميع موظفينا أن يتحلوا بقدٍر كاٍف من اإللمام بهذه القوانين ليتمكنوا من 
التعرف على المخاطر المحتملة وليعرفوا متى ينبغي عليهم طلب المشورة. 

وحيثما كانت المعايير المدرجة في هذه المدونة أو في سياساتنا وإجراءتنا أعلى 
من المنصوص عليه في القوانين المحلية أو األنظمة أو العادات أو األعراف، 

يجب علينا دائماً اتباع معاييرنا األعلى.
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القسم األول



باعتبارنا قادًة، تقع على عاتقنا مسؤولية إضافية 
تتمثل في مساعدة اآلخرين على فهم وانتهاج السلوك 

األخالقي في كافة األوقات. ويجب علينا االلتزام 
تحديداً باآلتي:

•  أن نكون قدوًة ونلتزم بتطبيق المدونة.

• تعزيز ثقافة النزاهة والثقة.

•  ضمان إتاحة المدونة لالستخدام والتأكد من أنها مفهومة لدى كل من يتبعوننا.

•  التحلي برحابة الصدر واإلجابة على األسئلة والمساعدة على إيجاد الحلول 
للمشاكل المطروحة.

•  االستعداد لتحمل المسؤولية عن التابعين لنا، وتحمل تبعات قراراتهم وأفعالهم. 

•  أن نحمي وال نثأر إطالقاً باالنتقام من أي شخص يثير مخاوف بحسن نية 
بشأن خروقات للمدونة.

قادتنا 
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 تضم مدونة قواعد السلوك إرشادات محددة بشأن ما يجب أن نتوقعه من سلوك العاملين 
معنا وعن توقعاتنا عن السلوك الالئق. إننا نتوقع من الجميع أن يفهموا المدونة ويتصرفوا 

وفقاً لذلك. 

ونتطلع أن يولي موظفونا االحترام الالزم للعادات السائدة في دولة قطر، وأن يلتزموا بكافة 
القوانين والتشريعات التي تصدرها السلطات، وأن يراعوا األعراف والتقاليد العامة. ونأمل 
أن يصون موظفونا كرامة مهنتهم وفقاً للتقاليد العامة لدولة قطر وأن ينتهجوا سلوكاً محترماً 

في أماكن العمل وخارجها.

توقعاتنا 
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القسم األول

مسؤولياتنا
نحن مسؤولون جميعاً عن التمسك بقيمنا وامتثال المعايير كما هي مبينة في هذه 

المدونة وموصوفة في السياسات واإلجراءات ذات الصلة. 

ُتعد المبادئ الواردة في هذه المدونة مكونات أساسيًة للطريقة التي نؤدي بها 
األعمال، بغض النظر عن من نكون أو أين نعمل. يجب أن نلتزم بالمدونة نصاً 

وروحاً، في كل يوم، وفي جميع األوقات. 

نحن جميعنا مسؤولون عن قراءة المعايير الواردة في المدونة، وااللتزام الشخصي 
بتطبيقها في جميع إجراءاتنا، وفي كافة أنشطة أعمالنا. ويجب أن نكون واثقين 
بأننا سنلقى الدعم من مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومن 

جميع أعضاء فريق القيادة العليا، حيث إننا نعمل معاً لاللتزام بالقيم والمعايير التي 
وضعناها ألنفسنا. 

تمسكنا بمعاييرنا
نحن مسؤولون جميعاً عن ضمان االلتزام والتحلي 

بالسلوك األخالقي. ويجب علينا االلتزام تحديداً باآلتي:
• قراءة مدونة قواعد السلوك وفهمها والعمل بمقتضياتها.

• االهتمام بمواكبة أية تغييرات تطرأ على سياساتنا أو إجراءاتنا. 

•  طلب المشورة في حالة عدم تأكدنا من أي جوانب تتعلق بالمدونة أو السياسات.

• التأكد من أن شركاءنا في األعمال على دراية وإلمام بمعاييرنا.

•   استخدام التقدير السليم عند قيامنا بتمثيل قطر للبترول أو التصرف باسمها.

•  اإلبالغ واالستفسار واتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا تبين لنا أي خرق 
ألحكام المدونة. 

موظفونا
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نحن ملتزمون بالقيام بمسؤوليتنا 
المجتمعية، وبالحفاظ على البيئة 

والمجتمعات التي نعمل فيها، كما 
أننا نهتم اهتماماً خاصاً بموظفينا. 
ونمارس القيادة الرشيدة لمواردنا 
البشرية وألصولنا لتحفيز النمو 

وضمان اإلزدهار لألجيال القادمة. 
ونعمل على تطوير الجميع لتعم 

الفائدة على قطر للبترول وعلى دولة 
قطر مع التركيز الخاص على تطوير 

قدرات موظفينا القطريين.

المسؤولية

نحن نحترم زمالءنا، وأصحاب 
المصالح، وشركاءنا والمجتمعات التي 

نعمل فيها، ونبذل قصارى جهدنا للعمل 
بالرعاية والعناية الالزمتين لبناء عالقات 

تتسم بالثقة. نحن نعتز بتنوعنا ونقدر 
اإلسهامات التي يقدمها كل فرد منا.

االحترام 

ُتحّدد هذه المدونة التصرفات ومعايير السلوك الواجب االلتزام 
بها، إذ يجب على كل شخص يعمل لدى أو يمثل قطر للبترول 
أو أيٍ من الشركات المملوكة لها بالكامل أن يفهم هذه المعايير 

ويلتزم بها، بمن في ذلك أعضاء مجالس اإلدارات والمدراء 
والموظفين والمعارين. ونتوقع أيضاً أن يلتزم بهذه المدونة 

الوكالء التجاريون أو الوسطاء الذين يعملون لصالحنا. 

ونتوقع من الشركات المملوكة لقطر للبترول بأغلبية األسهم 
والمشاريع المشتركة أن تتبنى معايير سلوكية تتسق مع معاييرنا، 
إما بأن تقبل هذه المدونة أو بأن تضع مدونات ذات طبيعة مماثلة 

وتطبقها. 

نحن نعمل فقط مع االستشاريين والمقاولين ومزودي الخدمة 
والموردين والشركاء في المشاريع المشتركة وأصحاب المصالح 
اآلخرين )شركاؤنا في األعمال( الذين يشاطروننا تطبيق معاييرنا 

المتعلقة بالسلوك في األعمال وبالقيم.

 االلتزام 
بالمدونة

قيمنا 
تمثل قيمنا ركيزًة أساسيًة ألداء كافة أعمالنا، وتساعد على توجيه جهودنا 

المبذولة لكيفية أدائنا لها. فضالً عن أنها تعكس ما نصبو إليه، وتقود صنع 
قراراتنا واإلجراءات التي نتخذها.

القسم األول
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نحن نولي أهميًة قصوى لألمانة 
والسلوك األخالقي، وننحاز دائماً 

للعمل الصواب. كما أننا نثمن 
الشفافية في تعامالتنا مع بعضنا 
البعض ومع أصحاب المصالح. 

وبهذا نتمكن من بناء عالقات ناجحة 
وقوية. إننا نؤمن بأهمية تحقيق 

النتائج، ونؤمن أيضاً بكيفية تحقيق 
هذه النتائج.

النزاهة

نحن نهتم ونعتني بموظفينا، 
ونرى في السالمة أولويًة للجميع. 

نحن ملتزمون بتوفير بيئة 
عمل خالية من الحوادث، بيئة 
آمنة وسليمة وصحية لموظفينا 
وألصحاب المصالح ولشركائنا 

وللمجتمعات التي نعمل فيها. 

السالمة

إننا نعمل باستمرار على تحسين 
إجراءاتنا لتحقيق أعلى درجات 

الفعالية واإلنتاجية واألداء. ونحن 
منفتحون على طرح وتقبل األفكار 

الجديدة. فضالً عن أننا نتعلم من 
 أخطائنا مثلما نتعلم من نجاحاتنا. 
إّن كل فرد منا مسؤول عن جودة 

عملنا وكفاءته وفاعليته. 

التميز 

نحن نتواصل عبر جميع الجهات 
والمستويات، نتشارك المعلومات 

ونأخذ بعين االعتبار مختلف وجهات 
النظر لكي نحقق أهدافنا المشتركة. 

نحن نعمل على تمكين اآلخرين 
وبناء قدراتهم، ونحثهم على تحمل 
المسؤولية، وخلق آليات المساءلة، 

وتعزيز التعاون. ونحن نثّمن 
ونقّدر كل من يكرسون جهودهم 

من خالل فرق ومجموعات العمل 
من أجل تحقيق رؤية قطر للبترول 

واستراتيجيتها. 

التعاون



تدعم قطر للبترول رؤية دولة قطر الوطنية 2030 المتعلقة بتحقيق التوازن بين اإلنجازات التي تحقق النمو 
االقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية واإلنسانية. نحن نبذل قصارى جهدنا لنخلق أثراً إيجابياً على 

الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، ولنسهم إسهاماً مستمراً في المجتمع بما يحقق التطور والنمو المنشودين 
لمواطني دولة قطر، ويعزز سمعة البالد على الصعيد الدولي. إَن تحقيق رؤيتنا في أن نصبح أفضل شركة نفط 
وطنية في العالم سيساهم في اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية لدولة قطر، واستدامة اإلزدهار ويضمن حصول 

أجيال المستقبل على موارد كبيرة تضمن تحقيق آمالهم وتطلعاتهم الشخصية. 

نحن نؤمن بأن نجاحنا في دعم رؤية قطر 2030 يعتمد على تطبيق معايير 
تقوم على المبادئ في سلوك األعمال، وتسهم في خلق عالقات مبنية على 

الثقة مع موظفينا وشركائنا في األعمال والمجتمعات التي نعمل فيها. وتبين 
هذه المدونة التزامنا بهذه المعايير، وتتوافق مع قيم قطر للبترول. إّن 

هذه المدونة مدعومة بسياسات وإجراءات توضح الطريقة التي ينبغي أن 
نتصرف بها على ضوء المبادئ المحددة في هذه المدونة. 

وتمثل المدونة مرشداً هاماً لجميع العاملين في قطر للبترول ودليالً على 
التزامنا بالسلوك األخالقي. لذلك، يجب أن نستخدمها لتساعدنا على اتخاذ 
قرارات مستنيرة، وتعيننا على تطبيق قيمنا تطبيقاً فعلياً. وينبغي اعتمادها 
مرشداً للسلوك ولتساعدنا وتكفل نجاحنا حقاً كأفراد وكمؤسسة، من أجل 

أنفسنا وبلدنا ومستقبلنا.
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تتمثل رؤيتنا لقطر للبترول في أن نصبح أفضل شركة نفط وطنية في العالم، بجذور عميقة في قطر وحضور 
عالمي متميز. ونحن عازمون على تحقيق هذه الرؤية بطريقة مسؤولة، وبما يتوافق مع استراتيجيتنا لقطر للبترول 
وبما يتماشى مع قيمنا. إَن أهم عامل أساسي لتحقيق رؤيتنا هو قوة أداء أعمالنا وممارساتنا المتعلقة بالحوكمة 
أساسياً من تلك الرؤية، حيث نولي في قطر للبترول أهميًة  المؤسسية. وتمثل مدونة قواعد السلوك هذه جزءاً 

قصوى لاللتزام بها في التشغيل. 

تعكس مدونة قواعد السلوك هذه قيمنا، وترسم الخطوط العريضة لتوقعاتنا 
للسلوك األخالقي، وتساعد على دعم ثقافة النزاهة التعاونية الراسخة، 

وبناء الثقة. وتحدد نهجنا في أداء األعمال، وتبين الطريقة التي يجب أن 
يتصرف بها موظفونا لنضمن تحقيق استراتيجية أعمالنا، ولنستمر في 

النمو واالزدهار كمؤسسة. ونحن نتوقع من الجميع أن يفهموا السلوكيات 
الموضحة في مدونة قواعد السلوك، وأن يراعوها وأن يلتزموا بها. ويجب 
أن يتم ذلك جنباً إلى جنب مع المحافظة على الثقة والدعم واالحترام الذي 
يكنه بعضنا لبعض. وفي ظل المناخ العالمي اليوم، ُيعتبر سلوكنا الملتزم 

بالمباديء والمتقيد بالقانون عامالً هاماً لنجاحنا. 

إن التزامنا بالتطلعات والمسؤوليات المبينة في المدونة ليس أمراً اختيارياً. 
ونحن نتوقع أن يلتزم بها موظفونا وشركاؤنا في األعمال. 

ويجب علينا اإلبالغ عن كل سلوك نشهده أو نشتبه في أنه ال يتسق مع 
 معاييرنا وال يراعي مقاصدها األساسية. من خالل التزامنا بالمدونة، 

 رسالة 
 العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي 

فإننا نعكس أرقى مالمح إرثنا باعتبارنا مؤسسة النفط الوطنية لدولة قطر، 
ونرسي مكانتنا كمؤسسة رائدة في طليعة مؤسسات النفط العالمية.

إنني ألشكركم على التزامكم، إذ إننا نعمل معاً لنحظى بتميزنا كمؤسسة 
نزيهة تنتهج الممارسات األخالقية في قطاع األعمال وتتخذها ديدناً وليس 

أمراً عارضاً. 

 المهندس سعد بن شريده الكعبي 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
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