
”BVB Italia Srl“ مدونة السلوك التجاري لـ

إن بناء ثقة لدى شركائنا في العمل وتحفيز أعضاء الفريق التخاذ الخيارات الصحيحة للشركة وللمجتمع
وكوكبنا، هي القيمة األساسية لـ BVB Italia التي تلتزم التزاما صارما بالسلوك األخالقي السليم في عملية 

التطوير
 

حظر إساءة استخدام المنصب ومكافحة الفساد
نحن ملتزمون بتحقيق النجاح فقط من خالل سالمة منتجاتنا، وخدماتنا وسالمة موظفينا.

ال يتم التهاون مع المدفوعات غير المشروعة، و استغالل المنصب أو غيره من الممارسات غير القانونية و/أو الفساد في أي والية 
قضائية. 

 باإلضافة إلى ذلك، ال ينبغي أبدا أن تعرض أو تقدم، أو تعد بأشياء قيمة على سبيل المجاملة يمكن استبدالها كمدفوعات مالية تهدف
 إلى الحصول على أو االحتفاظ بعالقة عمل أو توجيهها أو لكسب ميزة تجارية غير الئقة في نظر عمالء تجاريين أو مسؤول

  حكومي.

بدال من ذلك، من الضروري تماما االلتزام بالقانون الذي يحظر إساءة استخدام المنصب، ويكافح الفساد في جميع البلدان التي 
تعمل فيها BVB Italia بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الواليات المتحدة التي يسري فيها القانون المتعلق بمكافحة 

.)Bribery Act( وقوانين المملكة المتحدة ،)FCPA=Foreign Corrupt Practices Act ( الفساد في الخارج

مدفوعات التسهيل إلى أي موظف في القطاع العام أو ألي سبب من األسباب، وبغض النظر عن الكيان الذي يعمل فيه، محظورة 
بتاتا. 

نحن ندرك بأن النجاح في سوق BVB Italia يقوم على المنافسة الشرسة والشريفة في نفس الوقت. إن جودة منتجاتنا، ومستوى 
الخدمة التي نقدمها يتحدثان عن نفسيهما.

  

ال نتالعب بالخصائص الجوهرية لمنتجاتنا وخدماتنا، وال نخدع شركائنا في العمل كما أننا ال ننخرط في ممارسات خاطئة.   



تؤمن BVB Italia بالمنافسة الحرة والمفتوحة، وتلتزم تماما باللوائح المتعلقة بالمنافسة وقوانين مكافحة االحتكار المعمول بها 
في كل بلد تعمل فيه.

نحن ندرك أن بعض الممارسات التجارية التي تضر بالمنافسة محظورة بموجب هذه اللوائح، بما في ذلك
 

•  تبادل المعلومات مع المنافسين بشأن أسعار البيع، والتسويق، واإلنتاج، والمناطق والعمالء.  
•  اقتراح أو قبول أي اتفاق رسمي أو غير رسمي مع أي نوع من المنافسين يمكن أن يثبت أسعار البيع، أو ينسق 
العطاءات، أو يخصص اإلنتاج، أو يفضي إلى تقسيم األسواق أو مجاالت المبيعات أو المنتجات أو العمالء أو 

الموردين، أو يغطي أي موضوع مهم آخر يتعلق بالمنافسة.

جمع واستخدام المعلومات السرية المتعلقة بالمنافسة
جمع المعلومات المتعلقة بالمنافسة هو ممارسة تجارية قانونية.  

فالحصول عليها يسمح لك بأن تظل قادرا على المنافسة في السوق. إن الحصول على المعلومات من مصادر عامة مثل الصحف 
أو اإلنترنت، هو إجراء مناسب 

ومطلوب. يُسمح أيضا بطلب معلومات غير سرية تتعلق بالمنافسة من العمالء والموردين. وعلى أي حال، ال نشجع 
أي إفشاء للمعلومات من شأنه أن ينتهك االلتزامات القانونية والتعاقدية للعميل أو المورد. وخالل التعاون مع مستشارين أو 

موردين أو شركاء آخرين، علينا أن نتأكد من أننا نقوم بما تنتظره منا BVB Italia بالنسبة لجمع المعلومات القانونية والمناسبة 
بشأن المنافسة. 

حظر غسيل األموال وتمويل الجماعات اإلرهابية 
 يجب مراعاة جميع القوانين التي تهدف إلى مكافحة المنظمات اإلجرامية، وإلى حمايتنا من اإلرهاب وضمان األمن القومي

 للدول التي نعمل فيها. إن غسيل األموال هو عملية يتم فيها نقل األرباح المكتسبة من األنشطة اإلجرامية مثل االتجار بالمخدرات
  إلى األنشطة القانونية من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع.

ويشير تمويل الجماعات اإلرهابية إلى المنح القادمة من أنشطة إرهابية التي يمكن أن تأتي من مصادر غير قانونية أو جنائية. 

ال تسعى BVB Italia إلى تعزيز أو غسيل األموال أو تمويل الجماعات اإلرهابية، ولكنها تبذل الجهود من أجل منع استخدام 
غير مقصود ألنشطتها التجارية في هذه األغراض. لذلك، فمن الضروري أن نكون يقظين، ويجب أن نتحلى بالُحكم الرشيد عند 
التعامل مع عمالء أو شركاء تجاريين، واإلبالغ فورا عن أي نشاط أو معامالت غير عادية أو مشبوهة مثل محاوالت الدفع نقدا 

أو المدفوعات القادمة من
 



من عمالء أو شركاء تجاريين آخرين، ويجب أن نبلغ فورا عن أي نشاط أو معامالت غير عادية أو مشبوهة مثل محاوالت 
للدفع نقدا أو المدفوعات القادمة     

التي ال تعكس أغراض تجارية حقيقية، أو محاوالت التحايل على دفاتر المحاسبة أو متطلبات إصدار التقارير. 

  االمتثال للقانون التجاري
تُبرم BVB Italia الصفقات في جميع أنحاء العالم، وتخضع للقوانين الوطنية التي تسري على الواردات والصادرات من السلع 

والخدمات والبرمجيات والتكنولوجيا. 

إذا كنت طرفا في أي منصب في معامالت االستيراد أو التصدير، فيجب دائما بناء عالقة عمل واعية وكاملة وصحيحة ودقيقة 
وذات عالقة بطبيعة واستخدام ما يتم استيراده أو تصديره، وبمكان اإلنتاج والتكاليف ذات الصلة. ويجب دائما أن تقوم بصدق 

ودقة كاملين باإلبالغ عن أسماء وعناوين المستخدمين النهائيين، والعمالء وأي وسيط.

مزاولة األعمال مع المسؤولين الحكوميين بطريقة فعالة 
يمكن لجميع الموظفين في BVB Italia أن يتعاملوا مع مسؤولين حكوميين، بما في ذلك الموظفين في الشركات المملوكة 

للدولة.   

عند مزاولة األعمال مع الجهات الحكومية، يمكن أن تختلف معايير السلوك عن تلك المعايير التي تُنتهج عند التعامل مع 
الشركات التجارية. على سبيل المثال، المعايير المرتبطة باألنشطة الترفيهية والهدايا عادة ما تكون أكثر صرامة، وتكون 

المخاطر القانونية أكبر عند التعامل مع مسؤول حكومي. 
ومن الضروري، في بعض الحاالت، أن يقوم الموظفون بالحصول على اعتمادات معينة لمنتج، وإصدار التقارير وتقديم 

معلومات أو إقرارات أخرى فيما يتعلق بسالمة المنتج، و/أو غير ذلك من المعلومات التجارية. 

وفي الواقع، فإن اللوائح المرتبطة بمزاولة األعمال مع اإلدارة العامة غالبا ما تكون معقدة، وتفرض على الشركة وكذلك على
الموظف الذي يشارك في الممارسات عقوبات شديدة، مدنية أو جنائية أو عقوبات من نوع آخر.

   

المبادئ المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة



تشعر BVB Italia بالتزام نحو احلفاظ على جودة البيئة. وتعكس منتجاتنا وخدماتنا وعمليات التصنيع لدينا هذا االلتزام 
.BVB Italia واالعتقاد بأن ما هو جيد للبيئة جيد أيضا لـ

يسري التزامنا تجاه موظفينا ومجتمعاتنا وعمالئنا: صحتهم وسالمتهم وتفهم الحاجة إلى إدارة بيئية مسؤولة.  

نشعر باستمرار بالتزام لتحسني األداء البيئي. 

وبالتالي، فإن المبادئ التي نلتزم بها هي:  

•  االمتثال للقوانين البيئية، واللوائح المتعلقة بصحة وسالمة العاملين  
•  خفض أو القضاء على توليد النفايات  

•  التحقق من االمتثال للمعايير البيئية والصحية ومعايير السالمة  
•  الجهود التي تحافظ على استخدام الموارد الطبيعية

•  االستجابة للمخاوف البيئية لدى الموظفين والمجتمعات التي نعمل فيها.  


