
 

 

 سابك ين في المؤقت العاملينقواعد سلوك مدونة  
 

لك معاملة وفي لك ماكن ملتزمون بأعلى معايير األخالق والنزاهة واالمتثال في  "سابك"في  إننا

 "سابك"ؤكد التزام يها والمبادئ التي نتبع ويحدد ميثاق اخالقيات المهنة .أعمالنانمارس فيه 
مبادئ مماثلة.   وفقإلشراك العمال المؤقتين الذين يعملون  يسعالو ا األساسيةهبدعم قيم

)المشار إليها فيما  "سابك"في  ينالمؤقت العاملينعدم اتباع مدونة قواعد سلوك  وفي حال

بما في ذلك إنهاء  ،"سابك"إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل ذلك قد يؤدي "المدونة"(  بـ بعد
 .  "سابك"المؤقت في  تعيينال

 

وعلى  ،المدونة من عمالها المؤقتين االمتثال للمبادئ وااللتزامات الواردة في "سابك"تتوقع 
 وجه الخصوص:

 

 : االمتثال 
 

في والقوانين واللوائح المعمول بها والتصرف بشلك أخالقي  "سابك"جميع سياسات لاالمتثال  
 جوانب األعمال.   جميع

 

لبيئة والصحة والسالمة واألمن  :ا
 

 لجميع االمتثال مع  ،وفًقا لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها أداء العمل اليومي

به  أفادتمتطلبات البيئة والصحة والسالمة واألمن المعمول بها على النحو الذي 
 ."سابك"

 

 يهاوالحفاظ عل خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المضايقات. 
 

 لضمان أمن األشخاص والمرافق والمعلومات وأصول  "سابك"خطط وأنظمة وبرامج  اتباع

المعلومات واستمرارية األعمال ومنع وصول الموظفين غير المصرح لهم إلى  تقنية
 منشآتها.  

 

  ةأمني وهفواتغير قانونية أو غير آمنة  أوضاع ةالمتعلقة بأياإلبالغ عن جميع المخاوف 
 .إلدارة الموقع

 

  :المتطلبات األخالقية 
  :تضارب المصالح

 

 سابك" مع عالقات - أو يبدو أنها تتعارض - أو عالقات قد تتعارض تعامالت ةتجنب أي" 
 التجارية. هاومصالح

 

 أو مواردها )مثل الملكية الفكرية وأجهزة الكمبيوتر  "سابك"اسم  عدم استخدام
شؤونك ل أو لتحقيق ماكسب مالية شخصية "سابك"والمعدات والماكتب( أو وقتك في 

 العمل المحلية على وجه التحديد.   أنظمةباستثناء ما تسمح به  الشخصية

 
 مع  المؤقتأثناء عملك ها بأو علمت  "سابك"فرص عمل تخص  ةال تربح شخصًيا من أي

 ."سابك"ما لم يتم اإلفصاح عن هذه الفرصة صراحًة والموافقة عليها من قبل  ،"سابك"
 

  بما في ذلك االستثمارات  ،"سابك"عن أنشطتك المتعلقة بالعمل خارج  "سابك"اإلفصاح لـ

إذا اكنت قد تمثل تضارًبا في المصالح أو تظهر مثل  ،المالية والتوظيف والعالقات األخرى
الموافقات  للحصول على واْسع  عند ظهور الموقف  اإلفصاح بذلكعليك هذا التضارب. 

 الالزمة قبل حدوث التعارض الفعلي.  



 

 

 
 

 ماكفحة الفساد: 

 
 عرض أو تفويض أو هدية أو وعد بتقديم  بأنها"الرشوة" .. ُتعرف .رشوة يشلك ما فهم

غرض الحصول على عمل أو االحتفاظ به أو الحصول على ل ؛قيمة لشخص آخر  مما لهأي 

 .  مشروعةميزة تجارية غير 
 

 للحصول قيمة  مما له أي  م يأو تقد ،تسهيلية رشاوى أو عموالت أو مدفوعات عدم دفع

 .  مصالح غير مشروعة أو تسهيل الحصول على
 

 الرشاوى عدم قبول.  

 
 بق من مس خطيأي هدية عمل أو ضيافة إلى مسؤول حكومي دون إذن  عدم تقديم

عناصر  بأنهاهدايا األعمال عرف تُ و. "سابك"في  كبير المستشارين القانونيين اإلقليمي
 والحلوىسالل الفاكهة والزهور  :على سبيل المثال ،ألعمالامن تعزيز  اجزءً يتم تقديمها 

تشمل ضيافة األعمال وجبات و .الترويجية مثل األقالم واألكواب وما إلى ذلك والسلع

من  الرئيسالتي يكون تعزيز األعمال هو الهدف لترفيه اوالطعام واإلقامة والسفر 
 .تقديمها

 

 منصب لل أو بسبب شغلكهدايا أعمال مقدمة من أطراف ثالثة أثناء  عدم قبول أي
دوالر )أو  100يمكن تقديم هدايا األعمال التي تصل قيمتها إلى و.  "سابك"المؤقت مع 

يتطلب تقديم و( إلى أطراف ثالثة. مناسبةلك في ما يعادلها بالعملة المحلية للك مستلم 

 ."سابك" مدير فيهدايا األعمال ألكثر من مرة واحدة سنوًيا لنفس المستلم موافقة من 
 بالعملة  ادوالر )أو ما يعادله 100ها إلى يمكن قبول ضيافة األعمال التي تصل قيمت

األطراف الثالثة  ضيافة األعمال إلى تقديم يمكن، و(مناسبةفي لك  المحلية للك مستلم

لك في بالعملة المحلية للك مستلم  ادوالر )أو ما يعادله 200التي تصل قيمتها إلى 
كثر من ثالث مرات سنوًيا إلى أل تقديمهاأو  ضيافة األعمالاستالم  وفي حال(.  مناسبة

 .  "سابك"مدير في موافقة من  ه، فإن ذلك يتطلبأو مننفس المستلم 

 
  االمتثال لجميع متطلبات حفظ السجالت والضوابط المالية )بما في ذلك تقارير

 لتمكينها من إثبات امتثالها لقوانين ماكفحة الرشوة.   "سابك"المصروفات( كما أوردتها 

 
 قوانين المنافسة )ماكفحة االحتاكر(: 

 

   .االمتثال لجميع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالمنافسة العادلة وماكفحة االحتاكر 
 

  الخاصة  مناطق البيع ،، عروضها"سابك"سعار أأو تداول مع المنافسين  مناقشةالعدم

الطاقة اإلنتاجية / اإلنتاج  ،شروط وأحاكم المبيعات ،هاأو خطوط إنتاج ئهاعمالتوزيع  بها،
عروض المنتجات أو  ،الحصة السوقية ،هوامش الربح، األرباح ،التاكليف، المبيعاتحجم أو 

 .  "سابك"المتبعة لدى  الخدمات أو طرق التوزيع

 
  وفهم ما إذا اكنت  ،"سابك"االمتثال لجميع لوائح الرقابة التجارية المعمول بها وإجراءات

 منتجات أو تقنيات تعمل بها تخضع لقيود مراقبة الصادرات. ةأي
 

 الخصوصية / حماية البيانات: 

 



 

 

  االمتثال لقوانين ولوائح خصوصية البيانات التي تحكم البيانات الشخصية في الدولة التي
 "سابك"باإلضافة إلى إرشادات  ،يتم فيها جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها

 المعمول بها.

  البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ألغراض تجارية مشروعة فقط. قبل جمع
أو  البيانات الشخصية عملية تجمع أو تستخدم أو تكشفأية إنشاء أو تحديث أي نظام أو 

مع جميع متطلبات البيانات الشخصية المعمول بها.   توافقهاتأكد من مع ال ،هاتنقل

 القانوني.   "سابك"، فاطلب المشورة من مستشار من ذلكإذا لم تكن متأكًدا و
  كون ت" حيثما أمكن ذلك عندما دون الكشف عن الهوية"" اإلجمالية" واستخدم البيانات

وتكون الحاجة إلى البيانات الشخصية منخفضة  ،عاليةنقل البيانات الشخصية  مخاطر

 ويمكنك بسهولة تجميع البيانات أو جعلها مجهولة.  
 إلى البيانات الشخصية على أولئك الذين يحتاجونها لغرض تجاري مشروع.   قصر الوصول

الحذر لمنع الوصول غير المصرح به في معالجة البيانات الشخصية وفقد البيانات  خ   و  ت  

 الشخصية )العرضي( أو إتالفها.  
 ( ال" : "اإلبالغ عن مخاوف االمتثراجعاإلبالغ عن انتهااكت البيانات في أقرب وقت ممكن

 أدناه(.  
 

 الملكية الفكرية: 

 
 سابكـ "تحديد وحماية الملكية الفكرية ل"  . 

 

 سواء أثناء  ،طريقة أخرى )باستثناء ما قد تتطلبه واجباتك تجاه سابك( ةال تنشر أو تفصح بأي
 ،"سابك""سرية" تخص أو بيانات معلومات  ةعن أي ،أو بعده "سابك"المؤقت في  تعيينك

عليك و ،تهابالحفاظ على سري "سابك"تلتزم  معلومات أو بيانات خاصة باآلخرين ةأو أي

تعتبر و.  "سابك"استخدام هذه المعلومات فقط لغرض العمل الذي تقوم به لصالح 
غير هي تلك المعلومات أو البيانات سرية" البيانات "المعلومات أو ال أنعموًما  "سابك"

إذا اكنت هذه المعلومات أو البيانات شفهية أو  بغض النظر عما معروفة بشلك عامال

أن هذه المعلومات  افتراضيجب  ،مكتوبة أو مقروءة آلًيا أو بأي شلك آخر. وفي حالة الشك
 أو البيانات سرية ما لم يتم تحديد خالف ذلك.

 

 معلومات سرية تخص أي شخص أو  ةأي - "سابك"أثناء قيامك بواجباتك في  - ال تستخدم
الحصول بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المعلومات التي تم  ،"سابك"ف شركة بخال

ما لم يتم منح  ،المؤقتة السابقة ناصبخالل الممن  من أصحاب العمل السابقين أو عليها

 .  ىهذه المعلومات على النحو المتوخ الحق في استخدام "سابك"
 

 اإلفصاح والتنازل والموافقة على أنه  عليك ،إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به

 به فإنك تتنازل بموجب هذا إلى شركة سابك )أو كما قد توجه ،بقبولك هذه المدونة
سواء  ،بواسطتك ُتمنح لهاأعمال التأليف وجميع حقوق النشر التي قد جميع عن  ،سابك(

إلى جميع  باإلضافة ،"سابك"تعيينك المؤقت في  أثناءبمفردك أو باالشتراك مع آخرين 

االختراعات واالكتشافات واالبتاكرات والتحسينات واألسرار التجارية والمعلومات التقنية أو 
، واعتبارها التجارية التي يمكنك تطويرها أو تصورها أو تقليلها بشلك منفرد أو مشترك

 التي قمت بها أثناءالتأليف  على أعمال ويسري ذلك أيًضا.  ملكية حصرية لسابك جميًعا

لعمل الذي ا ونتجت عن "سابك"والتي تتعلق بأعمال  "سابك"فترة تعيينك المؤقت في 
 وأ ،إمداداتها وأ ،هامعدات وأ "،سابك"ستخدام وقت با "سابك"قد تقوم به لصالح 

 سرية.  ال هاأو بيانات هاأو معلومات ،موادها وأ ،مرافقها
 

  على طلب 
ً
الالزمة وتقديم المساعدة المناسبة جميع األوراق تنفيذ عليك  ،"سابك"بناء

 علىلتمكينها من الحصول  "سابك"أثناء وبعد تعيينك المؤقت في  ،)على نفقة سابك(
براءات االختراع أو حقوق النشر )ومنحها حقوق الملكية القانونية سواء لها أو لمرشحيها( 

تاكرات والتحسينات أو الحماية القانونية األخرى لمثل هذه االختراعات واالكتشافات واالب



 

 

واألعمال األصلية للتأليف واألسرار التجارية والمعلومات التقنية أو التجارية في أي دولة 
 .الدول جميعفي و

 

  تسليم جميع عليك   ،"سابك"أو عند إنهاء تعيينك المؤقت في  ،"سابك"بناًء على طلب
، بما فقط" سابك"بواسطة طبيعتها حكم بتستخدم أو التي  "سابك"العناصر التي تخص 

ذات   من المواد جميع العناصر المكتوبة وغيرها -على سبيل المثال ال الحصر  -في ذلك 

 .  فوًراإلى سابك "، سابك"الطبيعة السرية المتعلقة بأعمال 
 

  :السلوك الجيد

 
  أو  الوطنيال تشارك في أي سلوك تمييزي على أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل

الجنس )بما في ذلك الحمل( أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو العمر أو اإلعاقة أو 

 أو  فئة أخرى يحميها القانون. الوراثيةالحالة العسكرية أو الحالة االجتماعية أو المعلومات 
 

  مضايقات الموجهة لشخص بسبب خلفيته أو خصائصه الشخصية.  من الال تشارك في أي
استخدام  مثلعديدة تشمل السلوك اللفظي أو الجسدي ) اًل شاكامضايقات ال تتخذ وقد

أو السلوك  ،أو الناكت المسيئة ،أو اإلهانات العرقية ،النمطية غير المالئمة يماءاتاإل

التدخل غير  في ن غرضه أو تأثيرهماللفظي أو الجسدي ذي الطبيعة الجنسية( والذي يك
 أو عدائية أو هجومية. فزعةمالمعقول في أداء عمل الفرد أو خلق بيئة عمل 

 

 :اإلبالغ عن مخاوف االمتثال
 

مخاوف انتهاك فعلي أو محتمل لهذه  اإلبالغ على الفور عنتقع على عاتقك مسؤولية 

 . "سابكبـ "المدونة بما في ذلك السياسات أو اإلجراءات أو القوانين أو اللوائح المتعلقة 
في هذه المخاوف أو  "سابك"التعاون الاكمل مع تحقيقات عليك  ،وعند الطلب

 "كساب"له عواقب وخيمة على كون تيمكن أن بذلك عدم القيام  ، حيث أناالنتهااكت

أي شخص  من أيا اكن نوعهاالنتقام  بشدة "سابك" وتمنعوالمجتمعات التي نعيش فيها.  
 في معالجة مخاوف االمتثال.   يساعد

 

بما في  ،مخاوف االمتثال لإلبالغ عن "سابك"هناك العديد من القنوات المتاحة لك داخل و
و إرسال  ،((Speak Upوأيقونة  ،القانونيةاإلدارة و ،والموارد البشرية "،سابك"ذلك إدارة 

 على مساعدةالخط قائد بأو االتصال   ،Intearity@SABIC.comبريد إلكتروني إلى 

 .االمتثال

mailto:Intearity@SABIC.com

