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موق ت شرةك إكو سن ومبيل) (1بشكل منت مظ ار إج بء ارمجعة لمامرا ستهاا لا جترية ومامراست الشركت ا التابعة اهلو كجزء من ل معية الرماجعة فنحن
نعتقد أنه من المهم ال ات وفق معو تقعات اكو سن ومبيل لموري د بضائعنا والخدمت ا من أجل التطبيق المناسب لفعاليت ا أل اعمال مع وأ بالنيابة عن
لدينا فن هدفنا ر ال يئسي وهامض ن طتبيق
إ
وحسب توجياهت سياسة آدب ا المهنة وط ةي ل ألامد وسياست ا ى رخأ ل اعمﯾ ير ك ول ﺳ ال ال ﯾ نهم
يتق فا و مع أعلى الماعيير وبالمقابل نحن نتوقع من موردينا ل الاتزام بماعيير ا شمبهة علام أن اعميير إكسون ومبيل تغطي السالمة وإحاةل إكو سن ومبيل
أعمالنا ا مب
الت عمات ل.
المطب ق ورا قبة دال خية دق ةي ق والتوثيق المناسب وإادعد التقراير اخالصة بجميع ا
ة
وقعالد وا ول سلك المي نه الشخصي واالمتثال لجميع القا ونين
أساسا بن ر شكة إكو سن ومبيل ورومدياه سوف و قيمونالا بمتثال لجميع القاونين
أ
ت اع رومدي شر ةك إ و ﺳكن ومﯾ ب ل فمن المتوقع
الت عمات ل الترا جية فيام بيننا .ونتوقع ى لع وجه الخصوص وكام رود ي ف وتق
ال وستيت ا المالية والتقراير وصياغة ال اف وتير ستع سك بشكل صحيح ا
الب ق وبأن جميع
طم ة
الامتثال لقا ونين مكافحة الفساد و الاحترا ك ألامريكية وكل ةل ود أخرى تستضيف ل معياتنا ث يح يمنع ل عى ي أ شخص ي ف إكو سن ومبيل ن أ طيلب
من ؤمسستك القي ام بأي ارجإء نيابة عنا وهو ام ي ات عرض مع القا ونين المعمول ا هب أو سياسات إكو سن ومبيل ا مب ي ف ذلك سيا ستنا اخالصة بمكافحة
ا س فالد اوالحترا ك وكام ويمنع ي أ ومظف وأ رومد من إكسون ومبيل القي ام بتسديد دفعت ا غير لسيمة وتشمل ل عى دفعات تسهيل ي ال ظومف أ و
ؤ سمووأ ل وكيل أ وأيةو كاةل حكومية؛ جهة را جتيةوأ فرا دلقي ام فبعاليةوأ ام عأل تجارة ي اخصة بشركة إكو سن ومبيل.
و من الماعيير الاساسية االخرى ي ف سياستنا ميد قت اوستامل الهاديا والترفيه .ومن المتوقع أن موقت الجهات ال ي ت تعمل مع وأ بالنيابة عن إكو سن ومبيل
أ و بالحكم الجيد ي ف كل حاةل حيث يجب أن ال ي دؤ ي ميد قت الهاديا والترفيه ى إل خلق مية ز غير ور شمعة علام أن ومظفينا ق ميدين فيام يتعق ل استامل اد هيا
وأ خمدات ا جتتوا زلقيمة ر الزميةوأ الحصول على الترفيه المتكرأ رو ف مالرط من ألافراد وأ رشالكاتوأ المؤسساتا ل ي ت موقت بأامعل را جتية
تسعى للقي ام بأامعل را جتية معنا .وفي و القت ي ذ ال ال نتصروى لع ،نحو اممثل ،أن متي ميد قت ي أ اد هيا ألطارف ثالثة فيتوجب ل عيك الحذر ي ف
المناسبت ا النادة ر ث يح قد قتدم اد هيا مناسبة وأر تفيه ألطارف ثالثة عند القي ام بأامعل را جتية بالنيابة عن إكو سن ومبيل .اذإو مل تكن قد فعلت ذلك
و/أو و ضبط اجهزة لضامن أن الفعاليات ال ي ت موقت بها المتعلقة بالمعامالت
فيرجى التأكد منا ت عامد إجارءت ا اق وئية ا كفية ولديك سياسات ارجإوءات ا
الترا جية وال ات عمات ل مع اللم وؤ سين من الحكومة تخضع بشكل اكمل لقا ونين مكافحة داس فالا لطم ةب قو تو اق عت إكو سن ومبيل المشار إليها أعهال.
ى دل ر شكة إكو سن ومبيل العديد من رشالكات التابعة والكثير مناه تحمل اسام يتضمن إكو سن ومبيل وإكسون وإو س وموبيل.و الغراض التبسيط
شكات تبعة إلكو سن ومبيل.
ا
البيان فن المصطلح القصير إ"كو سن ومبيل" يستخدم ي ف اذه البيان ة راش إل ل إلى مجموعات من الشركت ا وأ ر
إ
ي ف اذه
وبالنسبة لجميع هذه الخيت ارا قفد نستخدم رف مدات وفق سياقها المناسب وقد ال يشخص الابالغ عن العااقلت اولجهات القانونية أو العااق لت ضمن
الجاهت القانونية.
الو يجد ي ف هذه المادة ما يهدف إلى تجزوا عزل الر شكة عن الجاهت المل حية .إن عااق لت العمل التي تمت مناقشتها ي ف هذا البيان ال تمثل بالضرورة
ةل ص تبليغ ل وكن من الممكنأ ن تعكسو تجيهظو ي ي فوأ ار شإفوأ العقة خدامت.

لتمز ت إكو سن ومبيل بتوفير بيئة عل م لسيمة وصحية إونتاجية لموظفينا ق م ال وال وين وجميع من يدخل ى إل ممتلكات اوموقع ومنشت آ شركة إكو سن
ومبيل ام لع أنو تقعات إكسون ومبيل ي ه أن يكون لديك أون تنفذ سياة س الكحول والمخدت ار ليل ي ب الحد ااى ند ل من المتطلبت ا المنصوص عليها
ي ف الاتفاق .يجبأ ن تتضمن على العناصر اخالصة بر بنامج مقاول ق مبول  ،ال ب حصر ،على ام يأي ت :

 1إشعرا فصل الشركة

 )1حظرأو حيةزا وأ بيع أو تصنيع وأز و تيع وأ إخفاء أو قنل أية مادة محةروظ في مباني الشركة (بما في ل ذك و القت اخرج الخدمة) الستخادم
ومظي فا لمقوال اول ي ت من الممكنأ ن تتضمن الكحول والعقاقير المسببة لإلعاقة المستخدمة ودن وصفةط بيةوأ ر طب ةي ق تتنافى معو صفةط بيةوأ
و تجيهت ا االستخدما مثل بعض ألادوية ت اذ وصفةط بية وأ ألادويةا ل ي ت متي تناهلوا ودنو صفةط بية ا وأألدويةا لعشبية.
االستن شق
ا
 )2حظر أي ()1اودأ ت لها عالقةا بلمخاردت وأ الكحول تستخدم وأ مصممة لتستخدم في االختبرا وأ الت لغيف أو التخزين أو ق حالن وأ
الان سن ( )2أدت او وأ وماد تستخدم وأ مصممة ال لستخدما أو ا ف خ تليف وأ كبديل وأز ت ييف ي أ عينة اختبرا كحول أو
وأ إخدال اومد محظةرو لجسم ا
مخدت ار وأ ب ب ست عرةل ق ل معيةا ختبرا الكحول ا وألمخدرات.
 )3رستيح موي فظ المقوال من عمل الر شكةا د بعي عدم االمتثال ألي اجنب من وجاب نر بنامج المقاول وأ المتطلبت ا المنصوص ل عياه في حرظ
الكحولو المخدت ار في الاتفاقية.
 )4ل الات ام زالا بمتثال بالقا ونين والضاوبط النافدة اخالصة بالمخداو ت ارلكحول.
وبخصوص مجموعة اختبرا الكحول والمخاردت (بام في ذلك فحص وتأكيد مستويت ا القطع) – إن وجدت – المحد دة ي ف ظحر الكحول اولمخاردت
ي فا تفاقيتكم مع ر شكة إكسون ومبيل ،فيجبا تباع ام ي لي:
أ) يفما يتعلق با التفاقيت ا المتضمنة حظر الكحل واو لمخدرات والتي تتطب ل ارجإء فحص للكحول والمخدرت ا حكد دأنى فيب ج أن تكون
ت موافقة مع مجموعة الو اليت ا الم حتدة ،من الممكن أن تخترا استخادم  )1الئحة ت ات وفق مع الئحة المخدرات اخالصةال و ال بيت ا المتحدة،
 )2الئحة تتوا جز الئحة المخدرات الخاصةال و ال بيت ا المتحدة أو  )3الئحة المخت ارد الاخصةإ بكو سن ومبيلا بس ثتناء مدىا ستباقأ ي
من هذا هلو قا مئ بموجب القانون المحلي.
ب ) بالنسبة لالتفاقيات التي تتضمن عرض الكحولاو لمخدارت تتطلب أن يتم جإرءا فحص للكحول والمخدرت ا كحد ن دأى أن تتطابق مع
جلنة إكسون موبيل ،من الممكن أن تخترا استخدام  )1مجموعة إكو سن موبيل وأ  )2ممجوعة تتزوا ج مجموعة إكو سن ومبيل (بام في
ك لذ مستويت اا لفحص والتأكيد)ا بس ثتناء ى دم تغييري أ من هذه اللا وئح اب قنون محلي.
عرضت هذه المول عمات بغيةو تضيحا للغة المعنية المستعةل م ي فا تفاقياتكما لنافدة من غيرأ ن تشكل ي أ الت ام ز تعاقديإ ضافي .يجب فهم ف مالرادت
ال ي ت كت ت بألا بحرفا لكبية ر (بالانلكيزية) كت كل المعرفة في الحظا رلمذروك ي فا لعرض  A&Dالمعني.
متحدة فنه من ال ضورري عند ميد قت ل سالع والخدمت ا ى إل شركت ا ا تبعة لشركة إكسون ومبيل
بحيثى لع المغر من أنه قد متي تنظيمكاخ رج ال و اليت ا ال إ
مني ف جميع اح نأء المال ع عدم التعامل مع ي أ جهت ا وأ منظمت ا أو أشخاص أو الرمكبات ال يمكن لشخص من الو اليت ا المتحدة التعامل معاه
الت عمل معاه مثل اللسع المصنعة وأ المستخرجة
مرق ال وكوبا ال يمكن قتديم ي أ سلع وأ خدمت ا لشركة إكو سن ومبيل ال يمكن لشخص من ال و اليت ا المتحدة ا
ألاصولةل ود تخضع لعقوبت ا ال و اليت ا المتحدة بشكل ا شمل .الدول اوأاقلل مي ال ي ت تخضع حاليا وقع لل بت ا ألارميكية ا ش المة ل ي ه ش به ز جية ر
مركباتإو يا رن وروكيا الشمالية رو سوياو كام ر فتض ال و اليات المتحدة عقوبت اا شملة ى لع ا ألشا خص والجاهت والمركبات فيا قئمة ب ت كم رماقبة
فترض ألا جنبية التابع ةرازول ازخالنة األميركية اخالصة بالمواطنين المعينين خصيصا ألاوشاخص المحظروين ( )SDNا مب ي ف ك لذ أية جهت ا وأ
في ل ذكل مم وكة بشكل مب رشا وأ غير مب رشا بشكل فري د وأ بالمجمل بنسبة  %50وأ أكثر من قبل اوحد وأ أكثر من ألاشاخص المظحورين وكام
المطب قو ضاوبط التصدير ا مب
ة
إ كسن ووق ع بت ا مدحودة أكثر ى لع ورسيا وفنوزي ال .نحن نتوقع منكمأ ن تكون ل عى ي عو ام ت فيام يتعلق ب وق عالبت ا
طمب ق وضاوبط تصدير .و فيام يتعلق بتميد ق ل سالع والخدمات رش للكات التابعة لشركة
ال يمكن وق ع بات ا ح تالاد ألاوي بور المعنية وعو قبت ا ى رخأ ة
ل عياهوم بيل ي ف جميع اح نأء ال ع الم،إ ف ننا نتوقع منكمع دم ال ات عمل مع ي أ ةهج متر فض وق عبت ا ل عيهاوأ ميد قتي أ لسع وخدمت ا إلكو سن ومبيل
شلخص من الال ويت ا المتحدة التعامل معاه .اذإ اكن لديكم أية أس ةئ ل بخصوص الجهت ا وأ المنظمات وأ ألاشخاص وأ الرمكبات رف مالوض
ست شرة احممي لديه خبة ر ي ف مثل هذه أل امرو.
وق ع اب ت ،ر يجىا ا
موق ت إكو سن ومبيل بتوسيع اومرد اهئلة لحامية بياناتنا اول ي ت تشمل ى لع الدفاع عن شبكة شركتنا من مخارط القرن صة ل الاكتو رنية الم ات زيةد رادإوة
أومنا لمعلومات الشخصية داخلياو فق الضوابط .إن الرسالة الحالية تعزز توقعات إكسون موبيل من إنك س تتخذ الخطت ا و المناسبة لحامية المعو لمات
(ال الكتو رنية وا طملبوعة) ونمظ المل عومت ا و الاقعة تحت رادإتك من الماخطر الجديدة وأ النامية .عليك ف حالاظ على مقاييس امحية المل عوامت
ألكتري نو مناسب ى لع أساس التوجيه المي نهو أل ضفا لمامرا ست.
اذإ كات ن هنكا ظروف  -ث يح تشك – إن فياه رطخ على ل عمومت ا إكسون ومبيل رعضة للخطر ،فعليك إب الغنا بمثل هذه الظروف فورا .ر يجى
ال ات وصل مع ر شكة إكسون ومبيل اذإ ا كنت لديك أية شكك و حول اذإ ام ا كن البريد ل الاكتي نو ر يدي عأ بنه من شركة إكو سن ومبيل وه ي ف الاوقع
من شركتنا .وكام ب لطن منك أيضا أن تق مي ت ارود تدريبية اوكلدرك حول األمن ل الاكتي نو ر اول ي ت تشمل ى لع التدرب ي ى لع التأهب لهجمات ألامن

ل الاكتي نو ر التي تعتمد ل عى عدم الانتب اه الشخصي مثل هجامت الا"حتيال" وأ ا سرئلر بيد الكتي نو ر أخرى مشبوهة تتضمن مر قفات وأ اوربط من
المحتملأ ن تضر أنةمظا لا حسوب.
تتب ى ن العديد من الدول حول العالما و قنين امحية المول عماتوأ خصوصية البيانت ااو ل ي ت تنمظ ل معية جعمو ماعلجة البيانت ا ا مب في ك لذ المعلوامت
الشخصية ام لع أن هذه القا ونين ال تتعامل فقط مع كيفية جمع وتخزين مثل هذه المل عوامت بل أيضا الغرض (األغارض) ال ي ت تستخدم من أجلاه.
إلا بضةف اى إل ذلك ،يوجد ي فا لعديد من الدول قيود معينة ى لع كيفية قنل المول عمات الشخصية عبر الحدا دول طونية وإى لأ طارف ثالثة.
تت عمل معها .وإاذ لم
والمت عقدين والمرودين والعم الء أوطارف ثالثة ى رخأ ا
ا
تلمز ت إكو سن ومبيل بحامية المعلومات الشخصية اخالصة بموظفياه
تكن قد فعلت ك لذ بعد فيرجى اتب عا امضنت ا كافية ف ح للاظ ى لع جميع البيانات المستخدمة قمبتى ض اتفاقيتك مع ر شكة إكو سن ومبيل وضامن توفير
رادإتكو سير طتك مع حفظ أل ادت او للتأكد من الامتثال معا و قنين خصوصية المل عومت ا النافدة.
و كام ب لطن منك البقاء ي ف حاةلأ تهب إلماكنية حصول ا سوطة ل عمومت ا غير ا قنونية ث يحب موق ي أشاخص بال ات وصل مع ومردين و قيمون بتقديم
ل عموامت ر سية والتي متي استخادماه للحصول ل عى أل اعامل من خالل فساد ل معية المناقصة التنافسية ث يح يعتبر مثل هذا التصرف غير ا قنوني
ونحن نطب ل إلاباغل عند حصول شيء من هذاا لقبيل.
إن من مسل و ؤيتكم إلاباغل عن التوقعات المذكورة ي ف ال تفا ر ق ا سال ةب ق لجميع قمالال وين الثانو يين الل ما عين معكم ي ف را شميعوأ اومقع ر شكة إكو سن
ومبيل.
سك و فتير شركة إكسون ومبل ي األسرا ع بشكل دقيقو شرطو الدفع
أوخيا ر يجبأ ن تكون جميع البيانت ا المالية ةل ما ك ومسةل ج بشكل دقيقأو ن تع ا
أوحكام أخرى امكو رد ي ف العقد الموقع معنا.
نحن ل متزمونأ بن ق عالود وغيراه من اإاحلات ل اأى رخل متت بشكل اعدل ث يح نشجعكم ى لع ال ات وصل معنا اذإ كن مت ى لع م لعأ بية اممرست ا ال
تتق فا و مع هذه الماعيير اذإ وأ اكن لديكمأ ية واخمف بهاذ الخصوص.
و من أجلو تعية وفهم أفضل لماعيير أل اعمال لدينا فنحن قندر لكم لفت انتب اه جميع األشخاص ي ف منظمتكم الي ذ لديهم ق عود عمل معنا وأ الشراكت
التابعة لنا لهاذ البيان .اذإ ا كنت لديكم أية استفسارات أو واخمف بخصوص طتبيق اعميير أل اعامل هذهر يجى إعالمنا من الخل ال ات وصل مع مشرفي
الضاوبط لدينا للمنطةق طمالبقة*.
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