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بيان مورد لنهاية العام

مراجعة لممارساتها التجارية وممارسات الشركات التابعة لها وكجزء من عملية المراجعة فنحن بإجراء  بشكل منتظم )1(تقوم شركة إكسون موبيل

بضائعنا والخدمات من أجل التطبيق المناسب لفعاليات األعمال مع أو بالنيابة عن  فق مع توقعات اكسون موبيل لمورديالتوانعتقد أنه من المهم 

يق لدينا فإن هدفنا الرئيسي هو ضمان تطب لمعايير السلوك المهنيوسياسات أخرى  طويلة األمد آداب المهنةسياسة  وحسب توجيهاتإكسون موبيل 

المة وإحالة سأعمالنا بما يتوافق مع أعلى المعايير وبالمقابل نحن نتوقع من موردينا االلتزام بمعايير مشابهة علما أن معايير إكسون موبيل تغطي ال

.التعامالت عالمناسب وإعداد التقارير الخاصة بجمي والتوثيقطبقة ورقابة داخلية دقيقة العقود والسلوك المهني الشخصي واالمتثال لجميع القوانين الم

وانين ن باالمتثال لجميع القيقومووف إكسون موبيل ومورديها سشركة بأن  فمن المتوقع أساسا   إكسون موبيلشركة  توقعات مورديفي  وردوكما 

 ع على وجه الخصوص. ونتوقبيننافيما  التعامالت التجاريةستعكس بشكل صحيح  صياغة الفواتيرالمطبقة وبأن جميع التسويات المالية والتقارير و

ن يطلب أشخص في إكسون موبيل  يمنع على أي عملياتنا حيث ولة أخرى تستضيف االحتكار األمريكية وكل دو االمتثال لقوانين مكافحة الفساد 

كافحة ممن مؤسستك القيام بأي إجراء نيابة عنا وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها أو سياسات إكسون موبيل بما في ذلك سياساتنا الخاصة ب

و أ على دفعات تسهيل الي موظف القيام بتسديد دفعات غير سليمة وتشمل  من إكسون موبيل أو مورد  موظفويمنع أي الفساد واالحتكار وكما 

 إكسون موبيل. تجارية خاصة بشركة ؛ جهة تجارية أو فرد القيام بفعالية أو أعمالةحكومي وكالة ةمسؤول أو وكيل أو أي

عن إكسون موبيل  بالنيابةمن المتوقع أن تقوم الجهات التي تعمل مع أو و .في سياستنا تقديم واستالم الهدايا والترفيه االساسية االخرى ومن المعايير

هدايا استالم  لقفيما يتع نيإلى خلق ميزة غير مشروعة علما أن موظفينا مقيدحيث يجب أن ال يؤدي تقديم الهدايا والترفيه  بالحكم الجيد في كل حالة

المؤسسات التي تقوم بأعمال تجارية أو  أو خدمات تتجاوز القيمة الرمزية أو الحصول على الترفيه المتكرر أو المفرط من األفراد أو الشركات أو

في الحذر  عليك فيتوجب أن يتم تقديم أي هدايا ألطراف ثالثة  ،على نحو مماثل، ال نتصور. وفي الوقت الذي تسعى للقيام بأعمال تجارية معنا

ن قد فعلت ذلك وإذا لم تك .بالنيابة عن إكسون موبيل أو ترفيه ألطراف ثالثة عند القيام بأعمال تجارية مناسبة  هدايا قد تقدمحيث المناسبات النادرة 

ت لضمان أن الفعاليات التي تقوم بها المتعلقة بالمعامال جاهزة سياسات وإجراءات و/أو ضوابط لديكفيرجى التأكد من اعتماد إجراءات وقائية كافية و

 فحة الفساد المطبقة وتوقعات إكسون موبيل المشار إليها أعاله. والتعامالت مع المسؤولين من الحكومة تخضع بشكل كامل لقوانين مكاالتجارية 

بسيط .والغراض التلدى شركة إكسون موبيل العديد من الشركات التابعة والكثير منها تحمل اسما يتضمن إكسون موبيل وإكسون وإسو وموبيل

هذا البيان فإن المصطلح القصير "إكسون موبيل" يستخدم في هذا البيان لإلشارة إلى مجموعات من الشركات أو شركات تابعة إلكسون موبيل. في 

 منالعالقات والجهات القانونية أو العالقات ضيشخص االبالغ عن وقد ال  فقد نستخدم مفردات وفق سياقها المناسب وبالنسبة لجميع هذه الخيارات 

 الجهات القانونية.

. إن عالقات العمل التي تمت مناقشتها في هذا البيان ال تمثل بالضرورة المحليةلجهات ا الشركة عن عزلال يوجد في هذه المادة ما يهدف إلى تجاوز 

 صلة تبليغ ولكن من الممكن أن تعكس توجيه وظيفي أو إشراف أو عالقة خدمات.

إكسون ركة شا والمقاولين وجميع من يدخل إلى ممتلكات ومواقع ومنشآت نبيئة عمل سليمة وصحية وإنتاجية لموظفيتلتزم إكسون موبيل بتوفير 

ليها عالمتطلبات المنصوص  الحد االدنى منالكحول والمخدرات ليلبي ن موبيل هي أن يكون لديك وأن تنفذ سياسة موبيل علما أن توقعات إكسو

 :يأتي  على ما ،بال حصر ،مقبول  برنامج مقاولالخاصة بعناصر ال على في االتفاق. يجب أن تتضمن

ةالشرك فصلإشعار  1 

https://corporate.exxonmobil.com/~/media/Global/Files/who-we-are/Standards-of-Business-Conduct_apr.pdf
https://corporate.exxonmobil.com/en/community/sustainability-report/local-development-supply-chain-management/supplier-vendor-and-contractor-expectations


 
 

في مباني الشركة )بما في ذلك الوقت خارج الخدمة( الستخدام مادة محظورة  ةأو حيازة أو بيع أو تصنيع أو توزيع أو إخفاء أو نقل أي( حظر1

المستخدمة دون وصفة طبية أو بطريقة تتنافى مع وصفة طبية أو  والعقاقير المسببة لإلعاقة والتي من الممكن أن تتضمن الكحولموظفي المقاول 

 وصفة طبية أو األدوية التي يتم تناولها دون وصفة طبية أو األدوية العشبية.ذات مثل بعض األدوية  الستخداماتوجيهات 

في االختبار أو التغليف أو التخزين أو الحقن أو االستنشاق  لتستخدممة م( أدوات لها عالقة بالمخدرات أو الكحول تستخدم أو مص1( حظر أي )2

لتخفيف أو كبديل أو تزييف أي عينة اختبار كحول أو أو ا( أدوات أو مواد تستخدم أو مصممة لالستخدام 2أو إدخال مواد محظورة لجسم االنسان )

 عرقلة عملية اختبار الكحول أو المخدرات. تسببمخدرات أو 

من جوانب برنامج المقاول أو المتطلبات المنصوص عليها في حظر جانب عدم االمتثال ألي  بداعيموظفي المقاول من عمل الشركة  تسريح( 3

 الكحول والمخدرات في االتفاقية. 

 الخاصة بالمخدرات والكحول.والضوابط النافدة ( االلتزام باالمتثال بالقوانين 4

 

المحددة في حظر الكحول والمخدرات  –إن وجدت  –اختبار الكحول والمخدرات )بما في ذلك فحص وتأكيد مستويات القطع(  مجموعةوبخصوص 

 إكسون موبيل، فيجب اتباع ما يلي:شركة في اتفاقيتكم مع 

 

حظر الكحول والمخدرات والتي تتطلب إجراء فحص للكحول والمخدرات كحد أدنى فيجب أن تكون  المتضمنةفيما يتعلق باالتفاقيات  (أ
المخدرات الخاصة بالواليات المتحدة،  الئحةتتوافق مع الئحة ( 1، من الممكن أن تختار استخدام الواليات المتحدة مجموعةمتوافقة مع 

باستثناء مدى استباق أي المخدرات الخاصة بإكسون موبيل الئحة ( 3المخدرات الخاصة بالواليات المتحدة أو الئحة تتجاوز الئحة ( 2

 .بموجب القانون المحلي القوائممن هذه 

بالنسبة لالتفاقيات التي تتضمن عرض الكحول والمخدرات تتطلب أن يتم إجراء فحص للكحول والمخدرات كحد أدنى أن تتطابق مع  (ب

إكسون موبيل )بما في  مجموعةتتجاوز  مجموعة( 2إكسون موبيل أو  مجموعة( 1، من الممكن أن تختار استخدام ون موبيللجنة إكس

 .قانون محلياللوائح بأي من هذه تغيير باستثناء مدى ذلك مستويات الفحص والتأكيد( 

 

المفردات هم ف تشكل أي التزام تعاقدي إضافي. يجبالنافدة من غير أن اتفاقياتكم المعنية المستعملة في توضيح اللغة بغية هذه المعلومات  ُعرضت

 المعني.  A&Dالعرض المعرفة في الحظر المذكور في التي كتبت باألحرف الكبيرة )باالنكليزية( كتلك 

 

ل يعلى الرغم من أنه قد يتم تنظيمك خارج الواليات المتحدة فإنه من الضروري عند تقديم السلع والخدمات إلى شركات تابعة لشركة إكسون موب

بحيث ال يمكن لشخص من الواليات المتحدة التعامل معها  المركباتفي جميع أنحاء العالم عدم التعامل مع أي جهات أو منظمات أو أشخاص أو 

لشخص من الواليات المتحدة التعامل معها مثل السلع المصنعة أو المستخرجة من  موبيل ال يمكنإكسون شركة لسلع أو خدمات  أييمكن تقديم ال

وبا كدولة تخضع لعقوبات الواليات المتحدة بشكل شامل. الدول واألقاليم التي تخضع حاليا للعقوبات األمريكية الشاملة هي شبه جزيرة القرم و

ول في قائمة مكتب مراقبة األص والمركباتوكما تفرض الواليات المتحدة عقوبات شاملة على األشخاص والجهات  إيران وكوريا الشمالية وسورياو

 مركباتبما في ذلك أية جهات أو  (SDN) األجنبية التابع لوزارة الخزانة األميركية الخاصة بالمواطنين المعينين خصيصا واألشخاص المحظورين

أو أكثر من قبل واحد أو أكثر من األشخاص المحظورين وكما تفرض  %50مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل فردي أو بالمجمل بنسبة 

في ذلك  العقوبات المطبقة وضوابط التصدير بماأن تكون على وعي تام فيما يتعلق ب م. نحن نتوقع منكوفنزويال عقوبات محدودة أكثر على روسيا

إكسون ركة شو فيما يتعلق بتقديم السلع والخدمات للشركات التابعة ل .وعقوبات أخرى مطبقة وضوابط تصديرالمعنية ت االتحاد األوروبي عقوبا

عدم التعامل مع أي جهة تم فرض عقوبات عليها أو تقديم أي سلع وخدمات إلكسون موبيل ال يمكن  مموبيل في جميع أنحاء العالم، فإننا نتوقع منك

المفروض عليها  المركبات. إذا كان لديكم أية أسئلة بخصوص الجهات أو المنظمات أو األشخاص أو لواليات المتحدة التعامل معهاخص من الش

 هذه األمور.مثل عقوبات، يرجى استشارة محامي لديه خبرة في 

 

ة وإدارة دتقوم إكسون موبيل بتوسيع موارد هائلة لحماية بياناتنا والتي تشمل على الدفاع عن شبكة شركتنا من مخاطر القرصنة االلكترونية المتزاي

علومات مالخطوات المناسبة لحماية الالمعلومات الشخصية داخليا  وفق الضوابط. إن الرسالة الحالية تعزز توقعات إكسون موبيل من إنك ستتخذ 

أمن و ليك الحفاظ على مقاييس حماية المعلوماتع. الواقعة تحت إدارتك من المخاطر الجديدة أو النامية )االلكترونية والمطبوعة( ونظم المعلومات

 مناسب على أساس التوجيه المهني وأفضل الممارسات.ألكتروني 

 

عليك إبالغنا بمثل هذه الظروف فورا. يرجى ون موبيل عرضة للخطر، فإن فيها خطر على معلومات إكس –حيث تشك  -إذا كانت هناك ظروف 

واقع هو في الإكسون موبيل  شركة شكوك حول إذا ما كان البريد االلكتروني يدعي بأنه من ةلديك أي تإكسون موبيل إذا كان شركة التواصل مع

جمات األمن لهأن تقيم دورات تدريبية لكوادرك حول األمن االلكتروني والتي تشمل على التدريب على التأهب  أيضانطلب منك وكما  .من شركتنا



 
 

مثل هجمات "االحتيال" أو رسائل بريد الكتروني أخرى مشبوهة تتضمن مرفقات أو روابط من  التي تعتمد على عدم االنتباه الشخصي االلكتروني

 المحتمل أن تضر أنظمة الحاسوب.

 

علومات متتبنى العديد من الدول حول العالم قوانين حماية المعلومات أوخصوصية البيانات والتي تنظم عملية جمع ومعالجة البيانات بما في ذلك ال

ها. لعلما أن هذه القوانين ال تتعامل فقط مع كيفية جمع وتخزين مثل هذه المعلومات بل أيضا الغرض )األغراض( التي تستخدم من أج الشخصية

 باإلضافة إلى ذلك، يوجد في العديد من الدول قيود معينة على كيفية نقل المعلومات الشخصية عبر الحدود الوطنية وإلى أطراف ثالثة.

 

 مل تلتزم إكسون موبيل بحماية المعلومات الشخصية الخاصة بموظفيها والمتعاقدين والموردين والعمالء وأطراف ثالثة أخرى تتعامل معها. وإذا

توفير موبيل وضمان  إكسون شركة للحفاظ على جميع البيانات المستخدمة بمقتضى اتفاقيتك معكافية  ضماناتتكن قد فعلت ذلك بعد فيرجى اتباع 

 .النافدةمع قوانين خصوصية المعلومات من االمتثال للتأكد إدارتك وسيطرتك مع حفظ األدوات 

 

 تقديمبيقومون بحيث يقوم أشخاص بالتواصل مع موردين  إلمكانية حصول وساطة معلومات غير قانونيةوكما نطلب منك البقاء في حالة تأهب 

والتي يتم استخدامها للحصول على األعمال من خالل فساد عملية المناقصة التنافسية حيث يعتبر مثل هذا التصرف غير قانوني معلومات سرية 

 حصول شيء من هذا القبيل.  دونحن نطلب اإلبالغ عن

 

ة إكسون كإن من مسؤوليتكم اإلبالغ عن التوقعات المذكورة في الفقرات السابقة لجميع المقاولين الثانويين العاملين معكم في مشاريع أو مواقع شر

 موبيل.

 

دفع سون موبيل األسعار بشكل دقيق وشروط الإكشركة ومسجلة بشكل دقيق وأن تعكس فواتير كاملة المالية  بياناتجميع ال يجب أن تكونوأخيرا 

 عقد الموقع معنا.وأحكام أخرى كما ورد في ال

 

 ممارسات ال ةنحن ملتزمون بأن العقود وغيرها من اإلحاالت األخرى تتم بشكل عادل حيث نشجعكم على التواصل معنا إذا كنتم على علم بأي

 تتوافق مع هذه المعايير أو إذا كان لديكم أية مخاوف بهذا الخصوص.

 

ركات الذي لديهم عقود عمل معنا أو الش منظمتكمألشخاص في لفت انتباه جميع اومن أجل توعية وفهم أفضل لمعايير األعمال لدينا فنحن نقدر لكم 

ارات أو مخاوف بخصوص تطبيق معايير األعمال هذه يرجى إعالمنا من خالل التواصل مع مشرفي أية استفسلديكم  ت. إذا كانلهذا البيان التابعة لنا

 *.للمنطقة المطبقةالضوابط لدينا 

 

 رقم الهاتف عنوان البريد االلكتروني مشرف الضوابط الدولة -المنطقة 

 claudia.g.cozzi@exxonmobil.com +5491165592929 كالوديو كوزي الكل -األمريكيتين 

 adham.abaza@ exxonmobil.com +420221459499 أدهم أباظة الكل -أوروبا 

 akaninyene.s.ibekwe@exxonmobil.com +23412801100;ext=26666 أكان إيبيكو الكل -افريقيا 

 helen.c.ponniah@exxonmobil.com +60348153238 هيلين بونيا AP -ماليزيا 

AP - Australia/PNG Panunee Pariyawong panunee.piriyawong@exxonmobil.com +6624075500 

 dimas.i.kusumohapsoro@exxonmobil.com +62215740707;ext=12279 ديماس كوسوموهابسورو AP -اندونيسيا 

AP - Sakhalin ألكسندرا سيتديكوفا alexandra.p.sitdikova@exxonmobil.com +74242677326;ext=7326 

AP – Thailand Sasithorn 

Pruegsachaiyaporn 

sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.com +6624078451 

AP - Rest of AP  أوتاسوراديثدتوان thadtawan.uttasuradee@exxonmobil.com +6621638988 

 

)إجراء مكالمة  001.972.444.1990)داخل الواليات المتحدة( أو  1.800.963.9966* بدال من ذلك، يمكن التواصل مع إكسون موبيل عن طريق "الخط الساخن" إما على الرقم 

 خارج الواليات المتحدة(.

 


