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 إرشادات االمتثال
الخاصة بالموزعين

مدونة فيكتوليك لقواعد السلوك
تلتزم فيكتوليك بإجراء ممارسات األعمال التجارية القانونية واألخالقية في جميع البلدان. وتتنافس فيكتوليك على جدارة منتجاتها وخدماتها 

 في األسواق التجارية العالمية. ولذلك فإننا نطلب من موزعينا وننتظر منهم اتباع نفس المبادئ. 

تنطبق مدونة فيكتوليك لقواعد السلوك )"المدونة"( بالتساوي في مختلف أنحاء العالم على جميع الموظفين، باإلضافة إلى الموزعين 
 .www.victaulic.com/code-of-conduct/ والبائعين والموردين لدينا. ويمكن الحصول عليها على الرابط 

ص هذه اإلرشادات بعض المبادئ األساسية الواردة في المدونة والتي تمثل أهمية خاصة للموزعين:   تلّخِ
 )1( مكافحة الرشوة والفساد؛ و)2( االمتثال الخاص بتجارة االستيراد والتصدير.

)"ABAC"( مكافحة الرشوة والفساد
تحظر قوانين مكافحة الرشوة والفساد دفع المبالغ المالية للمسؤولين الحكوميين بغرض الحصول على األعمال أو الحفاظ على استمرارها، 

باإلضافة إلى تقديم الرشوة التجارية والقيام بالسلوك الفاسد في أثناء ممارسة األعمال التجارية. ويحدث الفساد في أشكال عديدة، بما في 
ذلك منح أو تلقي الرشاوي، والعموالت، واألفضال، والخدمات الشخصية، والخصومات الزائدة عن حدها، وأي هدايا أو دعوات أكبر من 

القيمة المتواضعة. يمكن اعتبار أي شيء ممنوح أو مقبول دون فهم صريح أو ضمني بأن الجهات المتلقية ليست ملزمة بذلك بأي شكل من 
 األشكال على أنه رشوة أو فساد بموجب قوانين كل من الواليات المتحدة والقوانين المحلية المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد.

ونظًرا لعمل فيكتوليك في العديد من الواليات القضائية، تُعد هذه اإلرشادات الخاصة بالموزعين ليست إال لمحة موجزة عن المتطلبات واجبة 
التطبيق على الموزعين لدينا فيما يتعلق بقوانين مكافحة الرشوة والفساد ولوائحها. ومن الممكن أن تتضمن قوانين مكافحة الرشوة والفساد 

ل الموزعون المسؤولية  المحلية الخاصة بك عناصر ليست مذكورة في هذه اإلرشادات، وقد تفرض متطلبات أكثر وأشد صرامة. يتحمَّ
 بموجب جميع التشريعات، وخصوًصا التشريعات المحلية الممكن تطبيقها. ويُنتظر االمتثال لجميع تلك القوانين.

التدريب على مكافحة الرشوة والفساد
يجب أن تبذل فيكتوليك والموزعون لديها قصارى جهدهم في تدريب الموظفين على مخاطر الرشوة والفساد وقوانينها. إذ يمكن أن يتعرض 
الموظفون على جميع المستويات لمخاطر الرشوة والفساد بناًء على وظيفتهم، أو عمالئهم، أو حتى طبيعة الصناعات التي ندير بها أعمالنا 

التجارية. ويُعد تحديد المخاطر وفهمها الخطوة األولى لتحقيق برنامج امتثال فعّال. تتمتع فيكتوليك ببرنامج وعمليات امتثال قوية لمراقبة 
المعامالت ورصدها، ومنع حدوث أي انتهاكات محتملة لمكافحة الرشوة والفساد واكتشافها. وننتظر قيام موزعينا بنفس الشيء. كما أنك 

 ستجد فيكتوليك متوفرة لمساعدتك في التدريب على مكافحة الرشوة والفساد عند الحاجة.

شهادة مكافحة الرشوة والفساد 
كجزء من ممارسة األعمال التجارية مع فيكتوليك، نطلب من جميع الموزعين لدينا اإلقرار بامتثالهم لقوانين كل من الواليات المتحدة 

وقوانين البلد المحلية المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد والتصديق عليها. ويوجد تشابه كبير بين قوانين مكافحة الرشوة والفساد في الواليات 
المتحدة، باإلضافة إلى القوانين في بلدك المحلي وذلك في جعل السلوك الفاسد غير قانوني. تطلب منك فيكتوليك تقديم خطاب تصديق على 

 التزامك باالمتثال الخاص بمكافحة الرشوة والفساد. 

التواصل مع فيكتوليك 
إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق ببرنامج االمتثال الخاص بمكافحة الرشوة والفساد في فيكتوليك، أو لديك ما تريد اإلبالغ عنه، فال تتردد في 

 التواصل معنا أو اإلبالغ عن األمر باستخدام إحدى أدوات اإلبالغ دون الكشف عن هويتك والمتاحة على الرابط التالي: 
.https://www.victaulic.ethicspoint.com

http://www.victaulic.com
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 االمتثال لسياسات
االستيراد/التصدير  
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تُعد فيكتوليك وجميع عالمات فيكتوليك األخرى عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة فيكتوليك، و/أو الكيانات التابعة بها، في الواليات 

المتحدة و/أو البلدان األخرى. جميع العالمات التجارية األخرى الواردة هنا ملك ألصحابها المعنيين، في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى. تشير 
ل ببراءة اختراع" أو "براءة اختراع في انتظار التسجيل" إلى براءات اختراع التصميم أو االستخدام، أو طلبات الحصول على براءة  المصطلحات "مسجَّ

اختراع لمواد و/أو طرق االستخدام في الواليات المتحدة و/أو البلدان األخرى.© VICTAULIC COMPANY 2022. جميع الحقوق محفوظة.

االمتثال الخاص بالتجارة واالستيراد والتصدير
تفرض الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي القيود على بيع بعض المنتجات وشحنها إلى بلدان أو منظمات أو أفراد محددين، أو حتى على نقل 

المنتجات في سفن معينة. وتتطلب هذه القواعد المفروضة على بضائع وخدمات االستيراد والتصدير من فيكتوليك باإلضافة إلى الموزعين لديها 
توخي العناية الواجبة بخصوص مكان بيع المنتج وشحنه ولمن وكيف سيصل وسبب القيام بذلك.  

 قبل شحن أي منتج، يجب على الموزعين اإلجابة عن هذه األسئلة األربعة لكل طلب جديد:

د كل بلد مشارك في التجارة – هل توجد أي بلدان من القوائم الواردة أدناه؟ حّدِ  .1

تحقَّق من جميع األطراف في التجارة – هل توجد أي بلدان متضمنة من القوائم المقيَّدة أو الخاضعة لعقوبات؟ )انظر الروابط(  .2

هل يتطلب المنتج أي رخص أو تصاريح أو أذونات خاصة للبيع والشحن؟  .3

ما االستخدام النهائي للمنتج ومن هو مستخدمه النهائي؟  .4 

تستفيد فيكتوليك والموزع من تحديد أي مشكالت متعلقة بتلك األسئلة األربعة في بداية العملية وحلها، كما سيسمح ذلك بإجراء الفحوصات 
المناسبة الالزم استكمالها، واالنتهاء في الوقت المناسب الالزم إبالغه للعميل. وكثيًرا ما تتغير هذه القوائم بسبب األحداث العالمية 

واإلجراءات السياسية. ولالطالع على قائمة حديثة للبلدان واألفراد المعنيين، يُرجى استخدام الروابط التالية.
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

  قائمة البلدان 
محظورة البيع:

كوبا 	 
إيران 	 
كوريا الشمالية 	 
سوريا 	 
روسيا	 
جنوب السودان 	 
فنزويال 	 

 البلدان المعنية: 

أفغانستان 	 
البلقان 	 
روسيا البيضاء 	 
البوسنة والهرسك	 
بورما 	 
بوروندي 	 
جمهورية أفريقيا الوسطى 	 
كرواتيا	 
قبرص 	 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 	 
إريتريا 	 
مصر	 
غينيا 	 
غينيا بيساو 	 
هايتي 	 
ساحل العاج	 

لبنان 	 
ليبيريا 	 
ليبيا 	 
مقدونيا	 
مولدوفا 	 
الجبل األسود 	 
صربيا	 
سلوفينيا 	 
الصومال 	 
السودان	 
تونس 	 
أوكرانيا	 
اليمن 	 
زيمبابوي 	 

http://www.victaulic.com

