
1الء  العمخدمة ميثاق 

. ميثاق خدمة العمالء الخاص بشركة إسمنت الخليج يمثل التزامنا بالوفاء بمعايير المنتج والخدمة والتسليم

ي ) 2014اإلسمنت الخاص بنا يطابق المعايير الوطنية والدولية )مواصفات اإلنشاء القطري  مطابقة المنتج   -BS EN( والمعيار األوروب 
 (. ASTM C150الجمعية األمريكية الختبار المواد ) بإلسمنت البورتالندي ا( ومواصفات 197

يتات(  Gإسمنت آبار النقط لدينا من الفئة  ول األمريكي ومتوافق معوهو )عالي المقاومة للكي  معتمد من معهد البير
   . API 10Aالمعيار 

كة نظام إدارة الجودة   كة إسمنت الخليج معتمدة من شر ي االختبار والتفتيش لنظام اإلدارة المتكامل )األيزو  شر
تاس المتخصصة ف  وفير بير

ألنظمة اإلدارة(  2007: 18001ومواصفات تقييم الصحة والسالمة المهنية  2015: 14001، واأليزو 2015: 9001

ي غضون طلبات الدعم 
2 . ل ساعات العمل المكتبيةدقيقة خال  60سيقوم فريق خدمة العمالء لدينا بالرد عىل طلبات الدعم ف 

ي غضون القرار  
ي حاالت نادرة، توفير مسار عمل ف 

. ساعة 36سيتم تلبية طلبات دعم العمالء أو، ف 

كة إسمنت الخليج مخصص لكل عميل. إدارة العالقات   سيتم تعيير  ممثل لشر
الجودة المتبعة لدينا. نرحب بالزيارات الميدانية إل المصنع للتعرف عىل عمليات اإلنتاج وضبط 

ي غضون كفاءة التحميل 
دقيقة أو   60سيقوم فريق الخدمات اللوجستية لدينا بتحميل شاحنات نقل اإلسمنت الخاصة بالعمالء ف 

 من عبور بوابة دخول المصنع. اعتباًرا دقيقة  90الشاحنات المسطحة خالل 

ئنا وإيالءها التقدير المستحق والرد عليها بلطف ودماثة والتعامل بإنصاف تعليقات عمال ل سنحرص دوًما عىل اإلنصاتتعليقات العمالء  
 مع جميع الطلبات. 

ي أكسيد االستدامة  
يت وثاب  وجير  وأكسيد الكي  ي تصدر معدالت انبعاث أكاسيد النيير

سيظل مصنعنا من بير  أقل المصانع التر
ي 
أقرانه. قطر بالمقارنة مع دولة الكربون ف 

. موظفينا وزوارنا وعمالئنا ومقاولينا ستكون دائًما أولويتنا القصوىوعافية سالمة السالمة والعافية 

. د تؤثر عىل عمليات عمالئنا قمشاكل وقوع ندرك    أن سنتواصل فور الشفافية العملياتية 

. منخفضة تكلفةبسنقدم دورات تدريبية دورية وتكميلية لضمان استخدام عمالئنا لمنتجاتنا واستفادتهم منها بكفاءة و التدريب 

. لدينا ضمانات قوية لحماية بياناتكالسرية 

  يعد وثيقة تعاقدية. هذا الميثاق ال  1
ي يوم العمل التالي  4صباًحا حتر  8من السبت إل الخميس من الساعة  2

مساًء. سيتم الرد عىل طلبات الدعم خارج هذه الساعات ف 

حات المقتر
كة إسمنت الخليج سياسة التحسير  المستمر.  حاتكم ونرحب بها. تتبع شر ندعوكم لتقديم مقير

 اتصلوا بنا
كة   إسمنت الخليج شر

 دعم العمالء
 جهة االتصال الرئيسية 
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