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הנחיות תאימות למפיצים

Victaulic קוד ההתנהגות של
Victaulic מחויבת לנהל נהלים עסקיים חוקיים ואתיים בכל המדינות. Victaulic מתחרה על יתרונות מוצריה 

 ושירותיה בשוק העולמי. אנו מבקשים ומצפים מהמפיצים שלנו לפעול לפי אותם עקרונות. 

קוד ההתנהגות של Victaulic )"הקוד"( חל באופן שווה וגלובלי על כל העובדים שלנו, גם כן על המפיצים, 
 ./www.victaulic.com/code-of-conduct הסוחרים והספקים שלנו. הינו זמין בכתובת 

 ההנחיות האלו מסכמות מספר עקרונות מרכזיים מתוך הקוד החשובים בעיקר למפיצים: 
 )1( נגד שוחד ונגד שחיתות; )2( תאימות לסחר הייבוא והייצוא.

)”ABAC“( נגד שוחד ונגד שחיתות
החוקים נגד שוחד ונגד שחיתות )“ABAC”( אוסרים תשלומים לפקידים ממשלתיים הניתנים במטרה להשיג או לשמור 
על עסק, וגם שוחד מסחרי והתנהגות מושחתת במהלך ביצוע עסקים. השחיתות מתרחשת בצורות רבות, כולל מתן 
או קבלת שוחד, קיק-בק, טובות, שירותים אישיים, הנחות מוגזמות ומתנות או בידור מופרזים בלתי צנועים. כל דבר 
שניתן או מתקבל ללא הבנה מפורשת או משתמעת שהמקבלים אינם מחויבים בשום דרך עשוי להיחשב לשוחד או 

 לפעולה מושחתת לפי חוקי ה-ABAC בארה"ב ולפי החוקים המקומיים.

מאחר ש-Victaulic פועלת בתחומי שיפוט רבים, הנחיות אלו למפיצים הן רק חלק קטן מהדרישות החלות על 
המפיצים שלנו בנוגע לחוקים והתקנות של ה-ABAC. ייתכן כי חוקי ה-ABAC המקומיים שלך מכילים אלמנטים 
שאינם מוזכרים בהנחיות אלו שעשויים להטיל דרישות גדולות וחמורות אף יותר. המפיצים אחראים על פי כל 

 החקיקות, במיוחד החקיקה המקומית שעשויה לחול. ישנה ציפייה לתאימות לכל אחד מהחוקים האלה.

ABAC הכשרת
על Victaulic וכל המפיצים שלה להתמיד בהכשרת העובדים בנוגע לסיכונים ולחוקי ה-ABAC. עובדים בכל הרמות 

עלולים להיחשף לסיכוני ABAC בהתבססות על עבודתם, לקוחותיהם או אפילו על טבע התעשיות שבהם אנו מנהלים 
את עסקינו. זיהוי והבנת הסיכונים הם הצעד הראשון לתוכנית תאימות יעילה. ל-Victaulic יש תוכנית ותהליכי 

תאימות חזקים כדי לשלוט, לפקח על עסקאות, למנוע ולזהות כל הפרות פוטנציאליות ל-ABAC. אנו מצפים את 
 אותו הדבר מהמפיצים שלנו. Victaulic זמינה כדי לסייע לך במהלך הכשרת ה-ABAC שלך במידת הצורך.

 ABAC תעודת
 ABAC-אנו מבקשים מהמפיצים שלנו לאשר ולתעד את התאמתם לחוקי ה ,Victaulic כחלק מעשיית עסקים עם
בארה"ב ולחוקי ה-ABAC המקומיים. חוקי ה-ABAC בארצות הברית, בנוסף לחוקים במדינתך המקומית דומים 

מאוד באופן פסילתם להתנהגויות מושחתות. Victaulic מבקשת ממך לספק מכתב המאשר את מחויבותך 
 .ABAC-להתאמה ל 

 Victaulic יצירת קשר עם
אם יש לך שאלות כלשהן הקשורות לתוכנית ההתאמה ל-ABAC של Victaulic, או אם עליך לדווח על משהו, אל 

 תהסס ליצור איתנו קשר או לדווח על כך באמצעות אחד מכלי הדיווח האנונימיים שלנו הזמינים בכתובת: 
.https://www.victaulic.ethicspoint.com

http://www.victaulic.com
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תאימות למדיניות 
הייבוא/הייצוא  

03/2022   REV D 12532  VC-CC-5116-HEB
Victaulic וכל הסימנים האחרים של Victaulic הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של חברת Victaulic , ו/או הישויות 
המסונפות אליה, בארה"ב ו/או בארצות אחרות. כל סימני המסחר האחרים שמופיעים במסמך זה הם קניין בעליהם השונים, 

בארה"ב ו/או בארצות אחרות. המונחים "פטנט" או "פטנט בבחינה" מתייחסים לפטנטים של עיצוב או הבאת תועלת או יישומים 
עבור פריטים ו/או שיטות שימוש הנהוגות בארה"ב ו/או במדינות אחרות.© 2022 חברת VICTAULIC. כל הזכויות שמורות.

תאימות לסחר ולייבוא ולייצוא
ארה"ב והאיחוד האירופי מגבילים את המכירה והמשלוח של מוצרים מסוימים למדינות, ארגונים, יחידים או אפילו 
אמצעי הובלת מוצרים על גבי כלי תחבורה מסוימים.   כללים אלה אודות הייבוא והייצוא דורשים מ-Victaulic וגם 

מהמפיצים שלה לבצע בדיקת נאותות בנוגע להיכן, למי, כיצד ומדוע מוצר מסוים נמכר ונשלח.  
 לפני שליחת מוצר, על המפיצים לענות על ארבע השאלות הבאות עבור כל הזמנה חדשה:

לזהות את כל המדינות המעורבות בעסקה – האם ישנן מדינות מהרשימות שלהלן?  .1

לאמת את כל הצדדים בעסקה – האם ישנן מדינות מהרשימות המוגבלות או המאושרות )ראה את הקישורים(  .2

האם המוצר דורש רשיונות, היתרים או הרשאות מיוחדות למכירה ומשלוח?  .3

מהו השימוש הסופי האולטימטיבי ומי יהיה משתמש הקצה עבור המוצר?  .4 

Victaulic והמפיצים מפיקים תועלת מזיהוי ופתרון כל הבעיות הקשורות לארבע השאלות הללו כבר בתחילת התהליך; 
ויאפשרו את השלמת הסריקה והעברת המסקנה הסופית ללקוח. רשימות אלה משתנות לעתים קרובות עקב אירועים 

בעולם ופעולות פוליטיות. לקבלת רשימה מעודכנת של מדינות ויחידים אלה, השתמש בקישורים הבאים.
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

  רשימת המדינות 
שאין למכור להן:

קובה 	 
איראן 	 
קוריאה הצפונית 	 
רוסיה	 
סוריה 	 
דרום סודאן 	 
ונצואלה 	 

 מדינות מדאיגות: 

אפגניסטן 	 
מדינות הבלקן 	 
בלארוס 	 
בוסניה והרצגובינה	 
בורמה 	 
בורונדי 	 
הרפובליקה המרכז אפריקאית 	 
קרואטיה	 
קפריסין 	 
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 	 
אריתריאה 	 
מצריים	 
גינאה 	 
גינאה ביסאו 	 
האיטי 	 
חוף השנהב	 

לבנון 	 
ליבריה 	 
לוב 	 
מקדוניה	 
מולדובה 	 
מונטנגרו 	 
סרביה	 
סלובניה 	 
סומליה	 
סודאן 	 
תוניסיה 	 
אוקראינה	 
תימן 	 
זימבבואה 	 

http://www.victaulic.com

