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(سابك) في العالمية المشتريات رئيس نائب قبل من مقدمة

،عزيزي المورد

بأعلى معايير األخالق والنزاهة في لك  "سابك"إننا ملتزمون في  

.  وإنه ليسرنا اهتمامك وأينما اكنت لنا أعمال تجاريةصفقة تجارية، 

ثقافة ورغبتك في التعامل التجاري معنا، وندعوك للتعرف على 

لدينا. ةالنزاه

إننا نتطلع دائًما للعمل مع الموردين الذين يشاركوننا نفس القيم التي 

نتحلى بها.  حيث نطلب منك العمل وفًقا لنفس القواعد األخالقية، 

. تشتمل ةجتماعيالوا ةبيئيالو ةقتصاديمن خالل مراعاة المتطلبات االإدارة عملك التجاري والتحلي بروح المسؤولية في 

ومقدمي خدمات المشتريات العالمية لموردين لمهني لسلوك االالخاصة بقواعد  -الشاملةغير -هذه المدونة 

الخاصة بموردينا.  "سابك")"مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين"( على معايير 

تنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين على الجهات التي تقدم 

الجهات الخارجية األخرى  أيضًا من. ونتوقع "سابكشركة "أو الخدمات ل المنتجات

 معاييرنا. أن تحرص على مراعاةمعها  ونالتي تعمل

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين إلى في يرد االمتثال لما قد يؤدي عدم 

حالًيا.  التعامل التجاري )مستقباًل( أو إنهاء العالقة التجارية القائمةصرف النظر عن 

مدونة قواعد السلوك الخاصة االمتثال لإذا ساورتك شكوك بشأن عدم 

على عاتق جميع وتقع لدينا.    القنوات المتاحةبالموردين، ُيرجى إبالغنا عبر أحد 

 بأية شكوك تتعلق بالنزاهة أو ارتاكب مخالفاتفورًا الموردين مسؤولية إبالغنا 

أي شخص بسبب اإلبالغ  ضد تاالنتقام أًيا اكنحظرًا باتًا جميع أشاكل ننا نحظر بأ علماً 

 أو بالمساعدة في التصدي لتلك الشكوك.  عن أية شكوك تتعلق بالنزاهة

د من المعلومات حول توقعاتنا بشأن الموردين في يمكنك الحصول على المزي

ما نتحلى به من رؤية وقيم، فإننا نتطلع للعمل معك.تشاركنا .  إذا كنت "سابك"بوابة موردي 

https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://www.sabic.com/en/about/our-compliance-culture/sabic-codeof-ethics
https://supplier.sabic.com/
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 لمحة عامة

على الموردين وموظفيهم، وولكائهم، والشراكت الفرعية لدينا تنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين 

يوفرون البضائع أو الخدمات الفرعيين الذين يعملون على أساس التعاقد من الباطن ممن ن يالتابعة لهم، والمقاول

د في عقد د" إلى الكيان القانوني المحد   ر لكمة "مور  في أي ماكن حول العالم. وألغراض شركتنا، تشي "سابكشركة "ل

على سبيل المثال ال الحصر: جهات ذلك د، ويشمل كطرف مور   "سابك"لدى أو فيهما لكيهما أمر الشراء أو في  الشراء

النفايات، والشراكت االستشارية وواكالت  يالخدمات اللوجستية، ومعالج يالرسوم، ومقدم يالتصنيع، ومحصل

 التوظيف.

 الهدف

بإدارة أعمالنا التجارية بطريقة أخالقية  "سابك"في نضطلع إننا 

ل المسؤولية االجتماعية وقانونية وآمنة. ونسعى بلك قوة لتحم ُ 

هذا االلتزام،  تهامن موردينا مشارك "سابك"والبيئية.  وتطلب 

واإلذعان للمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة 

بالموردين. نوضح فيما يلي لموردينا توقعاتنا بمزيد من التفصيل.  

 "سابك"ال ينعكس على شركة  وهويتسم عملك باألهمية القصوى، 

وعلى المجتمعات  لدينافحسب، بل إنه يؤثر أيًضا على أصحاب المصالح 

 عمل بها.التي ن

 

 

 

 

 

 اإلجراءات

القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها وتشمل تلك المنصوص  االمتثال لجميع، يلزمك "سابك"بصفتك أحد موردي 

للمشاركة في االقتراحات والدعوات  ،ال الحصر  ،المثالعلى سبيل ومنها عليها في وثائق المشتريات ذات الصلة، 

أعمالهم بأداء والعطاءات وما ينتج عنها من اتفاقات تعاقدية وشرائية.  إننا نرغب في أن يقوم موردونا المناقصات 

 لية:هذه المتطلبات في لٍك من المجاالت التااستيفاء  "سابكمنك "التجارية وفًقا ألعلى معايير النزاهة.  تتوقع 

 البيئة والصحة والسالمةالمتعلقة بالممارسات 

منة وصحية، بما يتفق آعمل بيئة  يوفروا لعمالهمنتوقع من موردينا أن 

 الصحة والسالمة.في مجاالت القوانين واللوائح المعمول بها جميع مع 

  مة وتعمل مصم    مالتابعة لكوالمرافق التحقق من أن المنشآت

الحكومية  البيئية لمعايير السالمة والحمايةطبقًا للقوانين وبأمان وفًقا 

 والصناعية المعمول بها.

 

 

المعايير  بأرفع التمسكإن ما ننشده منك هو  
 مةااألخالقية واالجتماعية والمستد

 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/N8nvvvQ9EfvvOKgr5rK8mw%3d%3d
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 سالمة العامة.  الالبيئة ومن شأنها اإلضرار بمن أية مخاطر غير ضرورية  مت التابعة لكآالتحقق من خلو المنش 

  مواقع العمل.جميع الحفاظ على البيئة اآلمنة والصحية لجميع الموظفين في 

 والتأكد من صالحيتها الحصول على جميع التصاريح البيئية واالمتثال لها والحفاظ عليها. 

 تراعى فيها جميع بشلك صحيح وبطريقة النفايات  التعامل بشلك صحيح مع المواد الخطرة، والتخلص من

 لبيئة.متطلبات حماية ا

    والتعامل معها بطريقة بها التحكم فات ومراقبة تلك المخل   والتشغيلية فات الناجمة عن العمليات رصد المخل

 مسؤولة.

  سالمة الموظفين، والتحقق من سالمتهم، وتوفير معدات مناسبة حول مناسبة دورية عقد دورات تدريبية

 لضمان سالمتهم.

 السالمة.في مجال داء األ، ومراقبة والحفاظ عليها بالسالمةالمتعلقة سجالت الدورات التدريبية االحتفاظ ب 

 المسؤولية االجتماعية والحماية  بمراعاة متطلبات متنفيذ االلتزامات التعاقدية والوفاء بها، وتنفيذ أنشطتك

 البيئية.

 أداء مهامهم الوظيفية من الصحة والسالمة، والخاصة بقوانين القواعد ولل مالتحقق من اتباع موظفيك

 بطريقة تنطوي على عدم تعرضهم أو تعرض اآلخرين للمخاطر.

 السليمة الصحة العامة والممارسات الصحيةللترويج لمتطلبات فير ما يلزم من التدريب الضروري تو. 

 

 

 أو المزادات  مناقصاتال يجب عليكم عدم االنخراط في أي ممارسات تنطوي على التواطؤ أو التنسيق في

 أو تمييز في األسعار، أو أي ممارسات تجارية أخرى غير عادلة. والعطاءات،

  المناطق المحتملة تقسيم أو المحتملين العمالء اقتسام ، أو الشروط التجارية األخرى، أو األسعار ُتحظر مناقشة

 مع الموردين المنافسين.   

 أو اإلخالل بها تقييد المنافسةى لإفي أي تخطيط آخر يهدف  يجب عليكم عدم المشاركة. 

 التوريد المسؤول 

االلتزام بالتنمية االجتماعية واالقتصادية واستدامة  للعمل مع الموردين الذين يشاركوننا "سابك"تتطلع شركة 

 المجتمعات التي نخدمها.   

 أو على السلع و الخدمات أعلى السلع  يجب الحصول

من اآلخرين الذين يلتزمون بمعايير والخدمات على حد سواء 

بلد المنشأ فيما يتعلق بالصحة والسالمة وساعات العمل 

 البيئة.وظروف العمل وحماية التوظيف واألجور وشروط 

  العاملين في حماية حياة األشخاص ى لعالعمل يجب

والحرص على رفاهيتهم، التوريد لدينا، اإلمداد وسلسلة 

األماكن المواد والتي تستوردون منها ماكن األوحماية 

 المنافسة العادلة

تلتزم شركة "سابك" بالمنافسة العادلة الشريفة، مع اتباع 

قوانين المنافسة وماكفحة الممارسات االحتاكرية. ونتوقع 

إبرام أي تعاقدات  الشيء ذاته من موردينا. لذا يجب عليكم عدم

 من شأنها انتهاك قوانين حماية المنافسة.

 

 



   مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين

5 

Classification: General Business Use  

 مثل مصدرًا لتمويلن يلتحقق من أن بيع المعادن أو غيرها من المواد الخام لمع ا، التي تعالجون فيها المواد

   النزاعات المسلحة أو انتهااكت حقوق اإلنسان.

 السجالت الدقيقة المعنية بالحسابات والتعامالت التجارية 

تقارير حول نتائجنا المالية، وإيداع الملفات القانونية المطلوبة، واتخاذ السجالتنا لكتابة دفاترنا وعلى في "سابك" نعتمد 

 مدينا، يلزمكمور  من  م. وبصفتكمن واقع تلك الدفاتر والسجالت المتعلقة باألنشطة التجاريةالقرارات المناسبة 

وحفظها ه السجالت ذظ بهاحتفالاعليكم .  و "سابك"التجارية مع  متعامالتكجميع االحتفاظ بسجالت دقيقة توثق 

التعامل  األمن والسالمة والسرية عند م مراعاة مقتضياتكما يلزمك ؛الحسابية ذات الصلةواألساليب وفًقا للممارسات 

 ."سابك"مع بيانات 

  لخدمات تقديمكم لللسلع و/أو بتوريدكم األمور المتعلقة بجميع سجالت دقيقة تختص يجب عليكم إنشاء

 متى لزم األمر.لمن يلزم مها يقدتظ بها واحتفيجب عليكم اال، و"سابكشركة "ل

 ومنع إساءة استخدامها أو والمحافظة على سريتها السرية "سابك"ظ بمعلومات احتفيجب عليكم اال ،

اتخاذ ما يكفي من تدابير ؛ وذلك من خالل أو اإلفصاح عنها بطريقة غير مناسبةللتزوير ضها يسرقتها أو تعر 

 أطراف أخرى.إليها أو الحصول عليها من قبل أي وصول ال الحيلولة دونمناسبة، وواحترازات أمنية 

 طلبوا من موظفي "سابك" الحاليين أو السابقين أن يفصحوا بطريقة غير مالئمة عن أي يجب عليكم أال ت

دة تم الحصول عليها أثناء  معلومات سرية أو معلومات اختصاصية تتعلق بالملكية أو معلومات تجارية مقي  

 مزاولتهم عملهم في "سابك".

  تعلقة بأطراف أخرى.المعلومات السرية الميجب عليكم عدم إطالع موظفي "سابك" على 

 التجاري النشاطمراقبة 

ة لقوانين واللوائح العالمية التي تنظم التجار ألنظمة وااما ينطبق على أنشطتنا التجارية من ب "سابك"شركة تتقيد 

االستيراد والتصدير ال تنطبق األنظمة والقوانين الخاصة بأن  واتذكر يجب أن تونتوقع من موردينا الشيء نفسه. ؛ يةالدول

لفنية الفكرية والمعلومات اوحقوق المْلكية  اآللية تنطبق أيًضا على التكنولوجيا والبرامجوإنما على السلع فحسب، 

 لتقنية.وا

   اتبع اكفة لوائح مراقبة األنشطة التجارية ذات الصلة، وأبلغ سابك على الفور في حالة تعرض أٍي من المنتجات

   .التكنولوجيا التي تقدمها لقيود مراقبة الصادراتأو أنواع 

 واالحتيالالخفية والتزوير الرشاوى والعموالت 

ماكفحة المعمول بها في مجال قوانين األنظمة والاتباع عليكم تعتبر الرشاوى غير قانونية في أي ماكن.  وينبغي 

وأال تسمحوا بأي من تلك الصور ناهيك  تزاز أو الرشاوىأي صورة من صور الفساد أو االبإزاء  واال تتسامحويجب أالفساد. 

أفراد في مع مع جهات حكومية رسمية أو  ون أو تتعاملونتعمل مسواء كنت وينطبق هذا األمر. عن انخراطكم فيها

 القطاع الخاص.

  شركة" أو أي مدفوعات أخرى بغية التأثير على سلوك خفية أو "عموالتأي رشاوى م يتقديجب عليكم عدم 

 .حول ذلك السلوكوالشكوك إثارة الشبهات أو موظفيها أو  "سابك"

 بأي ممارسات غير أخالقية من الممكن أن يعطي انطباعًا بالقيام  يجب عليكم أن تجتنبوا مجرد الظهور بمظهر

 ."سابك"تتعلق بالعالقات التجارية الحالية أو المستقبلية مع 
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  الواحد في المناسبة الواحدة للشخص دوالر  (100) لى مائةعقيمتها تزيد عمل ضيافة أي م يتقديجب عدم

 .   ك"ساب"من موظفي 

o والمناسبات أثناء اجتماعات العمل، في تقديم الوجبات  علىمشروعة ضيافات العمل المل األمثلة تتش

، اتالسفر بالطائرة، وخدمة السيار وأجور وتذاكر العروض، واألنشطة أو األحداث الرياضية، االجتماعية، 

ةوالغرف الفندقية   . العادي  

o  عالقات عمل سليمة جل إبداء حسن النية وإقامة التجارية ألوالضيافات  ات العملم ضيافااستخديرجى

 خاصة.ماكسب شخصية أو الحصول على مزايا  وليس لتحقيق

  لمزيد من التفاصيل. بالعمل ات المتعلقةحول الهدايا والضياف "سابك"إجراءات على  االطالعُيرجى 

 فئةوإجراءات التوظيف المتاك التوظيف العادل

بيئة عمل شاملة تهيئة كرامته الشخصية وخصوصيته.  إننا ملتزمون بصون يجب على موردينا احترام حقوق لك فرد، و

 جميًعاوإتاحة الفرصة أمامهم ، وتقديرهم حق قدرهم األشخاصجميع لك فرد مع احترام  يتم فيها تقدير إسهامات

 .لتمكينهم من تقديم أفضل ما لديهم وعلى قدم المساواة

 ة تكوين الجمعيات والتجمع، والخصوصية، وحظر العمل ي   ر  بحُ المتعلقة القوانين ة األنظمة وراجعيجب عليكم م

القوانين األنظمة والمحلي، باإلضافة إلى على المستوى األطفال، وعدم التمييز  حظر عملوالقسري، واإللزامي، 

 والعمل اإلضافي.   العمل واألجور والمزايا وساعات العملبشروط التي تتعلق 

  أي عدم المشاركة في أي مضايقة تستهدفكما يجب واإلزعاج،  اتبيئة عمل خالية من المضايقيجب تهيئة 

 شخص.

 المصالح تعارض 

يجب على الموردين تجنب تضارب المصالح كجزء من التزامنا بالشفافية. قد ال يكون واضًحا في لك مرة ما إذا اكن الموقف 

هو أن تفصح لشركة  في مثل هذا الحاالتلعل أفضل ما يمكن القيام به أم ال.  تعارض في المصالح وجود ينطوي على 

 منحنا فرصة العمل على حله معك.مع ، في المصالحالمحتمل التعارض عن  "سابك"

 نشطة التجاريةأللعمل واالهدايا والضيافة المتعلقة با

  ال تقدم هدايا عمل، أًيا اكنت قيمتها، لموظفي

"سابك".  تشمل "هدايا العمل" لكًا من سالل الفاكهة 

والزهور والبسكويت وكعاكت القمر، وأصناف الهدايا 

 واألكوابالخاصة بأغراض الدعاية والترويج مثل األقالم 

 والقمصان التي تحمل شعار مقدم الهدية.  

  سياستنا الصارمة فيما يتعلق بتلقي وعلى عكس

هدايا العمل، ُيسمح لموظفي "سابك" في بعض 

الحاالت المحدودة بتقديم ضيافة العمل وقبولها؛ إال 

أنه ينبغي أن يقتصر استخدام ضيافات العمل بأنواعها 

اكفة، بما في ذلك الوجبات والسكن والسفر والترفيه، 

نشطة ز األعلى أغراض خدمة مصالح العمل وتعزي

 .التجارية المناسبة فقط

https://supplier.sabic.com/documents/NewSupplier/Business%20Gifts%20and%20Hospitality%20Procedures-%20Arabic.pdf
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  شخصية  الالقرابة ، و/أو عن عالقات محتمالً تعارض في المصالح، فعليًا اكن أو وجود في حالة فوًرا يجب اإلبالغ

 الحتيال.  لتزوير واالمتعلقة باتلك أو غير األخالقية و/أو أي أمثلة للسلوكيات 

 أي حاالت تعارض في المصالح من قبيل ما تقدمأي تحقيقات تجري في في تعاون يجب ال. 

 

 

 )المرافق( واألصول والمنشآت التكنولوجيا )التقنية(

ح قد  من أدوات جملة ، وتنال فرصة التعامل مع "سابكدى "د لكمور   ،لك الثقةُتْمن 

 وفي هذه الحالة يجب عليك ما يلي: التكنولوجية وغيرها من األصول. "سابك"

 على حد سواء وأصول عمالئنا "سابك"حافظ على ممتلاكت أن ت. 

 الموارد المالية والبيانات واألنظمة  هابما في ،األصوللجميع  كماستخديقتصر ا أن

المخصصة لها ألغراض ى ال، عوالمعدات والمواد والمباني والمرافق والمركبات

 والمسموح بها.

  ألصول لأو إتالف أو تخريب  ةغير مالئمبطريقة تزوير أو تحريف أو إساءة استخدام أو وصول تمامًا أي  أن تجتنب

 أو الوثائق أو غيرها من الممتلاكت.

  الحاسوبية من السرقة أو إساءة االستخدام أو ومواردنا بياناتنا مرافقنا و/أو حافظ على منشآتنا و/أو أن ت

على ذلك  "سابك"خرى )إال في حالة موافقة األألطراف إليها من قبل امنع الوصول  اإلتالف؛ وذلك من خالل

 لمالئمة في جميع األوقات.إجراءات السالمة اإتباع على الحرص بشلك واضح وصريح( ومن خالل 

  وما في حكمها: األسهم أسعار على مؤثرة معلومات وإفشاء)غير المتاحة للعامة(  الداخلية المعلومات تداول

 أو غيرها من  "سابك"عامة عن متاحة للأو ليست  جوهرية إذا اكن بمقدورك الوصول لمعلومات مادية

، وال بفي هذه الشراكت أسهم  عندئٍذ بالتداول فيالشراكت، فال تقم 
ً
تقديم هذه المعلومات بيعًا أو شراء

حون من خاللها.  لآلخرين الذين قد يترب 

 خصوصية البيانات

السائدة في مجال المحافظة لوائح القواعد واللقوانين ولألنظمة وانتوقع من موردينا معالجة البيانات الشخصية وفًقا 

 ب عليك ما يلي:وفي هذا الخصوص، يج خصوصية البيانات.على 

  إليها الوصول من أو  ،ذ إجراءات السالمة التقنية والتنظيمية المالئمة لحماية البيانات الشخصية من الضياعااتخ

 .المعالجة غير القانونيةمن أو لهم باالطالع عليها، غير المصرح من قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sbs.sabic.com/AssetDetails/Index/HVSmA1vPFnMpec9wyt8fTA%3d%3d
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 ثالتالمراقبة واالم

مدونة قواعد السلوك الخاصة التقيد بما ورد في ومورديها في تحمل مسؤولية  "سابك"تشترك لك من شركة 

 بالموردين. 

داخلية ودورية للتحقق وجوالت فحص ومراجعة ُيرجى إجراء مراجعات 

تقديم في  م)وأي جهة تعمل معك موموظفيك مأنت ممن استيفائك

في الواردة ( للمتطلبات "سابكشركة "منتجات لتوريد خدمات أو 

عدم االمتثال  ممدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين. إذا تبين لك

خدمات المشتريات اإلدارة العامة لببعض النقاط، فُيرجى إبالغ 

بشأن لٍك من أوجه عدم االمتثال وأية خطط في "سابك" العالمية 

على تصحيح  ممستعدون للعمل معكونحن تهدف لمعالجة ذلك.  

 .  اكتشافهاتم ي قد المشلكات التي

أو ممثلوها تنفيذ مراقبة دورية تشمل مراجعات  "سابك"قد تطلب 

واستخدام االستبيانات، ومراجعة البيانات العامة الموجودة في الموقع، والمرافق على المنشآت ميدانيًا أو تفتيًشا 

مدونة قواعد السلوك ما ورد في امتثالهم لتحديد مدى تقييم أداء الموردين وى لإتدابير أخرى تهدف أي المتاحة، أو 

فرص الغتنام الختيار الموردين، ولدعوة مقدمي العطاءات في انتائج هذه األنشطة استخدام يتم الخاصة بالموردين. 

 .التي تتيحها شركة "سابك" الجديدة
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  التدريب

التواصل مع منكم ، ُيرجى وألجل هذا.  سلوكياتهم وأفعالهمو مموظفيكتصرفات مسؤولية  معلى عاتقك تقع

بشأن  ،ومقاولو الباطن مولكاؤك " المختصين، بمن فيهمسابك"موظفي 

عقد ما يكفي  ممتطلبات مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين. ينبغي عليك

لضمان مراقبة الموظفين المنوط بهم تنفيذ  يةإشرافجوالت من دورات تدريبية و

للمبادئ الواردة في  والتحقق من امتثالهم، ومنشآتها "سابك"األعمال لصالح 

 مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين.

 



   مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين

10 

Classification: General Business Use  

 اإلبالغ عن األمور التي تمس النزاهة

عن األمور التي تمس نزاهة العمل واالنتهااكت الفعلية أو في الوقت المناسب مسؤولية اإلبالغ  معلى عاتقكتقع  

اإلبالغ  مالقوانين المعمول بها.  يمكنكلألنظمة وخاصة بالموردين أو دونة قواعد السلوك الا ورد في مالمحتملة لم

 المحلية التابعة لنا. أرقام االمتثال أو من خالل أحد integrity@sabic.com عن طريق عنوان البريد االلكتروني

التقارير بسرية.  إننا ملتزمون جميع ، حيث يتم التعامل مع ة من يتقدم بالبالغاإلبالغ دون اإلفصاح عن هوي نيمك 

بشلك اكمل لضمان إجراء التعاون من جميع موردينا ونأمل . ، وبمعالجة تلك البالغاتنتلقاها البالغات التيجميع بمراجعة 

 تحقيقات جادة وشاملة.

ومنع اتخاذ أي إجراءات مساءلة نظامية أو حدوث أي تبعات سلبية لمن يتقدم ببالغ أو يساعد في إجراء  االنتقام حظر

 اصة بالموردينتحقيق يتعلق باالمتثال لما ورد في المدونة الخ

نتقام ضد أي شخص بسبب اإلبالغ عن أية شلك من أشاكل االأي وبشلك قاطع تحظر بصرامة  "سابك"ُيرجى مالحظة أن  

 .أو بسبب المساعدة في بالغ من قبيل ما تقدم شكوك تتعلق بالنزاهة بحسن نية

إذا كنت تعتقد فالمؤكدة بحسب االقتضاء.  االدعاءاتونتوقع أيًضا من موردينا المساعدة في منع االنتقام ومعالجة  

أو   integrity@sabic.comعن طريق  التواصل  منك ، ُيرجى"سابك"أنك قد تعرضت لالنتقام من ِقبل أحد موظفي 

 المحلي، حيث يمكننا إجراء تحقيق حول هذا الشأن. رقم االمتثال

 

 

 

 النزاهة: بشأنجهات االتصال 
 

integrity@sabic.com 

 

 رقم سابك لالمتثال
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