
 سياسة وإجراءات قانون مكافحة الممارسات االحتكارية
والمنافسة العالمية

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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2 ةيملاعلا ةسفانملاو ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نوناق تاءارجإو ةسايس

الخاصة األعمال  سلوكيات  مدونة  عليه  تنص  ما   حسب 
نزيهة، ومنافسة  حرة  مشاريع  بتقديم  تتعهد  سيفا  فإن   بنا، 
فقد العالمية،  التوريد  سالسل  شركات  أحد   وباعتبارها 
 أصبحت سيفا رائدة في مجال التجارة الحرة. كما أن الكثير
لديها ألعمالها  مقرات  منها  الشركة  تتخذ  التي  الدول   من 
لتوفير والمنافسة  االحتكارية  الممارسات  لمكافحة   قوانين 
 سوق حر قوي وتنافسي لمصلحة العمالء والمنافسة. علماً
لفرض الصالحية  لديه  تكون  المنافسة  قوانين  مشرع   بأن 
قواعد تنتهك  التي  الشركات  على  جداً  كبيرة   غرامات 
 المنافسة. كما يجوز مقاضاة تلك الشركات أيضاً للحصول
 على تعويضات منها، مع العلم أنه في بعض األماكن، يتم
 اعتبار انتهاك لوائح مكافحة الممارسات االحتكارية جريمة
الموظفين حبس  عليها  يترتب  أن  الممكن  ومن   جنائية 

المرتكبين لها.
 
 نس ةكرشلا تررق ،بابسألا هذه عيمجلو
 ةقيرطب ةسفانملل ةصاخلا اهتسايس
 ًامامت مازتلالاو ةيقالخأو ةلداعو ةينوناق
 ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نيناوق ةفاكب
 ءارجإو سفانتلاب موقنسو .ةسفانملاو
 ةسفانملاو ةدوجلا ساسأ ىلع طقف لامعألا
 .ءالمعلل تامدخلا لضفأ ريفوتبو ةحوتفملا
 ”ماعلا رهظملاب مامتهالا باب نم“ نإف هيلعو

 بنجت انم لك ىلع نيعتي هنإف ،هيحوي امو
 كاهتناب يحوت دق تافرصت يأب مايقلا
 ينعملا ةكرشلا نوناق تاءارجإو تاسايس
 وأ ةسفانملاو ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكمب
 .ةسفانملاو راكتحالا ةحفاكمل ىرخأ نيناوق
 افيس جماربو ةسايسلا هذه مكل نيبتسو
 راكتحالا ةحفاكمب ةينعملا ةيبيردتلا
.كلذب مايقلا ةيفيك

 تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي سيفا في جميع
 أنحاء العالم وعلى كافة الشركات واألفراد التي تعمل
باألصالة أو بالنيابة عن شركة سيفا.

 قيبطتلاو فدهلا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية الصفحة الرئيسيةالهدفإعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع المنافسون اإلتحادات التجارية
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المنافســون

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

تنظيم السلوكيات بين المنافسين
 تحظر قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة
 إبرام بعض االتفاقيات والسلوكيات المعينة
 بين المنافسين. وسوف يوضح هذا القسم
 من السياسة بعض القواعد الرئيسية التي
 يتعين عليكم وضعها نصب أعينكم عند
التعامل مع المنافسين.

 التواطؤ مع المنافسين )تحديد األسعار وتقسيم السوق
وتوزيع العمالء(

 أول وأهم شيء يجب على سيفا القيام به
 بشكل مستقل هو تحديد األسعار. ألنه
 كما نعلم المثال التقليدي لألعمال غير
 القانونية التي تتم بين المتنافسين هو إبرام
 اتفاق فيما بينهم سواء كان رسمي أو غير
 رسمي ”لتحديد“ أو ”تثبيت“ األسعار – أو
 بمعنى آخر، يتفق المنافسون على األسعار

 التي سيتقاضونها بدالً من تحديد أسعارهم
 الخاصة والمستقلة، علماً بأن مبدأ المنافسة
 ينتفي بتحديد األسعار ويترتب عليه إلحاق
 الضرر بالمستهلكين. وال تحظر قوانين
 المنافسة تحديد األسعار فقط، إنما تحظر
 أيضاً إبرام االتفاقيات بين المتنافسين على

 أي شروط أو بنود للبيع
 تؤثر بدورها على األسعار
 مثل الخصومات والشروط
 االئتمانية والتوقيتات الزمنية
 أو اإلعالن عن تغييرات
 األسعار واستخدام صيغ أو

 مقاييس تسعيرية أو أي بنود أخرى مشابهة
لهذا األمر.

 وعليه فإنه وفقاً لذلك، قمنا بتحديد كافة
 األسعار والرسوم اإلضافية بشكل مستقل
 استناداً إلى تحليلنا الخاص ومداخالت
 عمالئنا وبما يتوافق مع المعلومات العامة
 المتاحة. ولن نقوم بمناقشة األسعار

 والمناقصات واألرباح وتخصيص العمالء
 أو المناطق أو أي شروط وأحكام أخرى
 للبيع مع المنافسين ولن نتفق أبداً مع أي
 منافس على تلك األشياء سواء كان ذلك
  بشكل رسمي أو غير رسمي.

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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نوسفانملا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

تنظيم السلوكيات بين المنافسين
 للن نقوم بتبادل المعلومات حول
 الموضوعات الهامة والحساسة مثل
 األتعاب والعموالت والمصاريف والرسوم
 اإلضافية والمناقصات أو أي شروط
 أو بنود أخرى أو االتفاق مع المنافسين
 على الحد من القدرة االستيعابية للسوق
 أو خطوط األعمال أو تقسيمه. ولن نتفق
 مع المنافسين وال حتى القيام بإجراء أي
 مناقشات معهم حول إذا ما كان سيتم
 فرض أي رسوم أو ضمانات أو رفع
 قيمة أي رسوم إضافية أو ضرائب أو
 أي تكاليف أخرى بما في ذلك المفروضة
 بموجب اللوائح الحكومية. )إال أنه في
 بعض الحاالت، قد يكون من المصرح
 به إجراء المناقشات مع المنافسين عن
 كيفية االلتزام بالمتطلبات الفنية المفروضة
 بموجب اللوائح الحكومية – وال يكون ذلك
 إال بموافقة مسبقة من قبل عمليات الشركة
 حول تحديد األسعار والرسوم  إدارة
 الشؤون القانونية.( ويتعين علينا جميعاً

 اتباعالمعمول بها في شركة سيفا. قواعد
 األعمال المحددة في اإلضافية

الهدف المنافسون الصفحة الرئيسيةاإلتحادات التجارية
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نوسفانملا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 باوجو لاؤس

 
 q لاؤسلا
 (لقنلا تاكرش ينعأ) انيدروم عم قيسنتلاو ديدج ماظن قيبطتو ةيليغشت ةيلمع ذيفنت بلطتت انلمع لاجم يف اهب لومعم ةديدج ةحئال كانه
 موسر ديدحت لالخ نم انئالمع ىلع (ال وأ) اهليمحت امإ ريرقتل ةجاحب ةكرشلا لعجيس امم ةيفاضإ فيلاكت هيلع بترتيس اذهو ،اهب مازتلالل
 هنأب ًاملع .”×“ راعسألا عفر متيس ىدم يأ ىلإو هضرف متيس نامض عون يأبو نوكتس رعس يأبف ،فيلاكتلا ليمحت ررقت اذإو ،ةديدج ةيفاضإ
 ديربلا اذه نم ةخسن هيلإ لسرملا صخشلا تنأ نوكتس) مهنيب اميف ةينورتكلإلا لئاسرلا لدابتب نيسفانملا ضعب موقي ،قايسلا اذه يف
 مزاللا امو ؟كاهتنا لكشيس رمألا اذه لهف .قوسلا بارطضا بنجت ةيفيك لوح قيسنتلاو مهنم لك هل ططخي ام ضارعتسال مهنم ةلواحم (ينورتكلإلا
 ؟هلعف كيلع

q ةباجإلا

 موقت نأ عقوتملا نمو .ةسفانملاو ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نيناوقل ًاكاهتنا نيسفانملا نيب راعسألاب ةصاخلا تامولعملا ةكراشم لكشت
 ىلع ًءانبو اهب صاخلا ةفلكتلا لكيه ىلإ ًادانتسا لقتسم لكشب ةيفاضإلا موسرلاو فيراصملا ةفاك كلذ يف امب اهراعسأ ديدحتب افيس
 يف هعابتا كيلع نيعتي يذلا حيحصلا ءارجإلا نوكي هيلعو .همدع نم ةيفاضإ فيلاكت يأ ضرفب موقتس تناك ام اذإ لوح ةلقتسملا اهتارارق
 ةدعاق عابتاو ةينورتكلإلا لئاسرلا كلت ىلع درلا ةيفيك لوح مهتروشم ىلع لوصحلل تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإب لاصتالا وه ةلاحلا هذه
 .ديدج يفاضإ مسر ديدحت ةيفيك ةفرعمل افيس ةكرش ىدل ةقبطملا )2-7( مقر لامعألا

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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نوسفانملا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 نأ ةكرش لكل ناكمب ةيمهألا نم
 عيمجت ىلع ةردقلا اهيدل نوكت
 ىتح ةيسفانتلا تارابختسالا
 يأ ىلع ريرقت اهل ىنستي
 نامضلو لمعتس ةيجيتارتسا
 .قوسلا يف ةيسفانتلا اهتردق
 عابتاب الإ كلذ ءارجإ اننكمي نلو
 مكحب هنأ امك .هاندأ ةدراولا دعاوقلا
 لاسرإ كل زوجي ال ،افيس ةسايس
 وأ تاصقانم وأ راعسأ يأ مالتسا وأ
 ةساسح تامولعم يأ وأ راعسأ مئاوق
 نيسفانملا دحأ نم وأ ىلإ ىرخأ
 رشابم ريغ وأ رشابم لكشب
 ءارجإ ربع وأ ًايطخ كلذ ناك ءاوس
  .تاثداحملا

 تامولعملا ىلع لوصحلا نيعتي
 نيسفانملا راعسأب ةصاخلا
 رومأ ةفاكو ةيفاضإلا مهموسرو
 ىرخألا «ةيقوسلا تارابختسالا»
 ةماعلا رداصملا )أ( :لالخ نم طقف
 تالاحلا ضعب يف ءالمعلا نم )ب(
 ءارجإ لالخ نم سيلو ةنيعملا
 لصاوتلا لئاسو وأ تاشقانملا
 ىلعف .نيسفانملا عم ىرخألا
 دامتعالا كل زوجي ،لاثملا ليبس
 لثم ةماعلل حاتم ءيش يأ ىلع
 انلمع لاجمب ةينعملا تاساردلا(
 تارشنلاو ةيراجتلا فحصلاو
 نيسفانملا تانالعإو ةيقيوستلا
 افيس ىلع بجيو( .)كلذ هباش امو
 كلت نم يأ ءارجإ يف كرتشت الأ

 تامولعم يأ ميدقت الو تاساردلا
 لوصحلا نودب تاساردلا كلتل
 ةرادإ نم ةقبسملا ةقفاوملا ىلع
 زوجيو ).ةينوناقلا نوؤشلا
 عونلا اذهب كديوزت ليمعلل
 فدهب هتحلصمل تامولعملا نم
 كنكمي ال نكلو( لقأ رعس هئاطعإ
 وأ هنم تامولعملا كلت بلط تنأ
 تامولعملا كلت ميدقتل همادختسا
 .)سفانم يأ ىلإ

  تامولعملا عيمجت
 (ةيسفانتلا تارابختسالا)

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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نوسفانملا
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العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 خيرات قيثوت لضفألا نم
 تدمتعا يتلا تامولعملا ردصمو
 دعب اميف نوكي ال ىتح ، اهيلع
 ناك هب تمق ام نأ لوح لادج يأ
 ةغللا مدختست الو .ًابئاص ًارارق
 درت يتلا كلت لثم( ةيئاوشعلا
 ةبوتكملا ةيديربلا لئاسرلاب
 ةغل مادختسا وأ ةكيكر ةغلب
 )تاغلابملا وأ ةسبتلمو ةضماغ
 سرامت ودبت كنأكو كلعجت يتلا
 تنك ولو ىتح ةبسانم ريغ رومأ
 .كلذب موقت ال

 مالتسا لظي ،لاوحألا عيمج يفو
 ولو ىتح ،ةيسفانت تامولعم
 ًارمأ ،ةفدصلا ةقيرط نع كلذ ناك
 متي دقو ةيساسحلا ةياغ يف
 هنإف هيلعو .ًاكاهتنا هرابتعا
 لاصتالا كيلع ،كلذ ثودح لاح

 تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإب
 ةمزاللا تاميلعتلا ىلع لوصحلل
 .رمألا عم لماعتلا ةيفيك لوح
 اهيف نوكي يتلا ةلاحلا يفو
 ،ةكرشلل ًادروم وأ ًاليمع سفانملا
 وأ ةشقانم يرورضلا نم نوكي
 ةبستحملا راعسألا ىلع قافتالا
 قلعتي اميف اهيلع وأ ةكرشلل
 نكلو .ةصاخلا ةقالعلا كلتب
 كلت لدابت نم دحلا كيلع بجي
 نوكت الو اهمادختسا وا تامولعملا
 طقف ةمزاللا ةجاحلا ردقب الإ
 وأ عسوتت الأو ةقالعلا كلتل
 .اهيف بهست

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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نوسفانملا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 باوجو لاؤس

 
 q لاؤسلا
 كلذ يف كليمز ركذو ،سفانملا نم دنتسم هب قفرم ًاينورتكلإ ًاديرب ام ًأموي تيقلتو ،انيسفانم نم يأ ىدل قباسلا يف لمعي كئالمز دحأ ناك اذإ
 يذلا عورشملا لوح ةماه تامولعم نمضتي دق دنتسملا اذه نأو هيدل لمعلا كرت امدنع سفانملا نم قفرملا دنتسملا ذخأ دق هنأ ينورتكلإلا ديربلا
 ؟تامولعملا هذه مادختسا كناكمإب لهف .ًايلاح تنأ هب لمعت

q ةباجإلا
 ةرادإب لاصتالا كيلع متحتيو ،تامولعملا كلت مادختسا كناكمإب نوكي الو .كليمز ةدعاسمب ةكرشلا ىلإ تامولعملا كلت راضحإ بجي ال ،ال
 تارارقلا كلت نكت ملو اهنأشب تارارق نم هانذختا ام ةحص نامضو تامولعملا كلت بجح انل ىنستي ىتح روفلا ىلع تايقالخألاو لاثتمالا
 .ةحيحص ريغ تامولعم يأ ىلإ ةدنتسم وأ ةمئاق ةذختملا

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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نوسفانملا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 تاصقانملا راعسأب بعالتلا

 تاسرامملا ةحفاكم نيناوق رظحت امك
 يأب مايقلا نيسفانملا ىلع ةيراكتحالا
 بعالتلا اذهو .تاصقانملا راعسأب بعالت
 موقي جمانرب نع ةرابع تاصقانملا راعسأب
 ميدقت يف ًاعم لمعلاب هلالخ نم نيسفانتملا
 ليمعلا ةفرعم نودب ءالمعلا دحأل تاصقانملا
 لوصحلا نامض فدهب ،كلذ ىلع هتقفاوم وأ
 ررقم رعسب تامدخ وأ عئاضب دقع يأ ىلع
 ىندألا دحلا ىوتسم ديدحت فدهب وأ ًاقبسم
 رخآ ”سفانم“ يأل نكمي ال يذلا راعسألل
 ىنستي ىتح ،هلالخ نم هتصقانم ميدقت
 غلبملا ةدايز ناك ًايأ زئافلا ءاطعلا بحاصل
 راعسأب بعالتلا ربتعيو .هينجيس يذلا
 رعسلا نأل ،يسفانت ريغ ءارجإ تاصقانملا
 ريغ دح ىلإ ًاعفترم نوكيس هب بعالتملا
 .ًالداع سيلو فصنم

 بعالتلا تاءارجإ نم ةددعتم عاونأ كانه نأ امك

 اهنم ةيسيئرلا نأ الإ ،تاصقانملا راعسأب
 لثمتت انلمع لاجم يف اهتسرامم متي دق يتلا
 تاءاطعلاو تاءاطعلا ميدقت نع ماجحالا يف
 ”نوسفانملا“ ضعب موقي ثيح .ةيليمكتلا
 ضورع ميدقتب ةيليمكتلا تاءاطعلا يف
 اهضفرب موقيس يرتشملا نأب ًاديج نوملعي
 ًاطورش اهنيمضتل وأ هيف غلابم رعسلا نأل
 ةيقيقح ةسفانم دوجوب ءاحيإلل ةلوبقم ريغ
 راتخملا ”سفانتملا“ زوف نامضل ةينوناقو
 قفاوي ،رخآ لكشبو .ةصقانملاب ًاقبسم
 يأ يف مهراعسأ لقت الأ ىلع نوسفانملا
 ىندأ دح نع تناك امهم اهل نومدقتي تاصقانم
 رومأ لوح سفانتلا مهل ىنستي ىتح ،نيعم
 ءاطعلا بحاص عيطتسيو ةصقانملا نم ىرخأ
 .هينجيس يذلا غلبملا ةدايز زئافلا

 إننا في شركة سيفا، نحظر كافة أشكال التالعب
 بالمناقصات. ألنه عندما يتالعب المنافسون بالمناقصات،
 فإنهم يحصرون المنافسة فقط بال شك فيما يقومون به

 عندما تكون األسعار ثابتة. كما أن تقديم المناقصات
 بخصوص الخدمات المشتركة والحلول المتكاملة مع
 متنافس آخر يكون مسموحاً بها إذا تمت بناًء على
 طلب العميل وبعلمه وموافقته. وعليه فإننا نكرر مرة
 أخرى، يجب عليكم الحد من تبادل أو استخدام تلك

 المعلومات وأال تكون إال في حدود تلك العالقة دون أن
تتخطاها.

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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نوسفانملا
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العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 باوجو لاؤس

 
 q لاؤسلا
ًابيرقت ليحتسملا نم ناك دقو .تاصقانملا دحأ يف كارتشالل افيس نييملاعلا انئالمع دحأ اعد  لهف .ةصقانملا كلت ماكحأو طورشب ءافولا 
 ىلع قافتالا وأ ةصقانملا ماكحأو طورش رييغت ىلع ليمعلا رابجإل ةكراشملا مدع لوح مهعم ةقفص دقعو انيسفانم عم تاثحابملا ءارجإ انناكمإب
 ؟ةبسانم ةيحبر قيقحت انل حمسي امب ىندألا دودحلا ضعب

q ةباجإلا
 عفانمو ايازمل ةكرشلا ليلحت ىلإ ًادانتسا ةصقانملا يف كارتشالا مدع ررقت نأ طقف اهل لقتسم رارق ىلع ًءانب افيس ةكرشل زوجي نكلو .ال
 نوكتس ةصقانملا لوح تاثحابم يأو ةصقانملاب بعالت هرابتعا متيس كارتشالا مدع لوح نيسفانتملا عم قافتا يأ نإف ،هيلعو .كارتشالا
 .ةسفانملاو ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نيناوقو ةسايسلا هذهل ًاكاهتنا

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 تاسرامملا ةحفاكم نيناوق رظحت
 يأ ةسفانملاو ةيراكتحالا
 نيب بيترت وأ ططخم وأ مهافت
 ضفر وا ةعطاقمل نيسفانتملا
 ديروتلا وأ( عم لامعألا ذيفنت
 ليبس ىلع .رخآ فرط يأ )ىلإ
 نيسفانتملل نكمي ال ،لاثملا
 ديروتلا فقو ىلع قافتالا
 مدعب رارق ذاختا وأ ليمع يأل
 طورشلا رييغت وأ دروم مادختسا
 فرط يأ صوصخب ةينامتئالا
 نيسفانتملا عم قافتالا وأ رخآ
 لماعتلا لوح ىرخأ رومأ يأ ىلع
 ىقبي نكلو .ىرخألا فارطألا عم
 عيمج ذاختا نيسفانتملل
 لكشب نكلو هالعأ تارارقلا
 عم نواعتلاب سيلو لقتسم
 .نيرخآلا

 اهب مايقلا ضفر وأ رخآ فرط يأ عم لامعألا ءارجإ ةعطاقم
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العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 باوجو لاؤس

 
 q لاؤسلا
 عفد طورش ضرفل ليمعلا كلذ ىعسي ثيح .نيعم كرتشم ليمع نم هتوكش نع بارعإلل نيسفانملا دحأ ىدل نولمعي نمم كئالمز دحأ كب لصتا
 سفن نم هيف يناعت يذلا تقولا يف ،ةلوقعم ريغ كليمز اهاري يتلا ىرخألا طورشلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ةيلوؤسملا دودح قييضتو ةمئالم ريغ
 نأ ىلع هماغرإل ،ةددحم ةرتفل ليمعلا كلذ عم لمعلا ضفر امكنم لكل ةحلصملا نم نوكيس هنأب كليمز كيلع حرتقيو ،طورشلا كلت عم ةلكشملا
 ؟حومسم اذه لهف .ةيلمع رثكأ ةقيرطب هماكحأو هطورش ليدعتب موقي

q ةباجإلا
 افيس ةكرشل دوعي ليمعلا عم همدع نم لامعألا ءارجإ لوبق رارق نإف ،دقع يأب اهنيعب دونب وأ طورش يأ لوبق افيس ةكرشل نكمي ال ناك اذإ .ال
 دونبو طورش ةشقانمب مايقلا مدع مكيلع بجي هنإف ،ةدعاقلا هذه ميمعتلو .نيعئابلا عم لامعألا ءارجإ ىلع ةدعاقلا هذه سفن قبطنتو .اهسفن
 .)ةسايسلا هذهب ةرداو ىرخأ دونب يأ يف اهثحب متي يتلا ًادج ةليلقلا تاعقوتلا دودح جراخ( سفانم يأ عم ًاقلطم ليمعلا

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 كانه نوكت امدنع ًاعم لمعلا نيسفانملل حمسي
 ىلع ةمئاق نطابلا نم دوقعو ةكرتشم تافالتئا
 ضعب يف .ةينلا ةنسح ةينوناق ضارغا ىلإ ةدنتسمو
 ةسفانملا حور تابيترتلا هذه ززعت دق ،لاوحألا
 هنإف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .ليمعلا ةحلصم يف نوكتو
 نيسفانم نمضتت ةكرتشملا تافالتئالا نأل ًارظن
 تاسرامملا نأشب فواخملا ريثت اهنإف ،ًاعم نولمعي
 نوؤشلا ةرادإ عم رواشتلا كيلع بجيو ،ةيراكتحالا
 .تايقافتالا كلت نم يأ ماربإ لبق ةينوناقلا

 / ةكرتشملا تافالتئالا
 عم نطابلا نم دقاعتلا لامعأو
نيسفانملا
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نوسفانملا
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العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 باوجو لاؤس

 
 q لاؤسلا
 ءارجإل لودلا ضعب يف نحش تارايس انيدل سيل هنأ مولعملا نمو ،نييلودلا ءالمعلا دحأل بابلل بابلا نم تامدخ ميدقتب ةبلاطم افيس تناك اذإ
 ،ةريغصلا لقنلا تاكرش دحأ عم نطابلا نم دقاعتلل نيرطضم انك ،ةبولطملا تامدخلا ميدقت انل ىنستي ىتحو ،ليمعلا نزخمل يئاهنلا ميلستلا
 ؟حومسم اذه لهف .ةمدخلا هذه نومدقي نمم ةفلتخم تاهج ةدع نم ةمدخلا ميدقت راعسأ ضورع ىلع لوصحلل ةجاحب نوكنس ،ةكرشلا هذه ديدحتلو

q ةباجإلا
 نوكي امدنع ًالوبقم نيسفانملا عم نطابلا نم دقاعتلا نإو ،انيسفانم دحأ نوكت دق تانحاشلاب لقنلا ةكرش نإف ،ةريغصو ةيلحم تناك ولو ىتح
 ةيبلتل تامدخلا كلت ميلست انم بولطمو ،دلبلا كلت يف انل تانحاش دوجو مدع لثمي ةلاحلا هذه يف ضرغلا كلذو ،ينوناق يراجت ضرغ كانه
 كلذ عم راعسألا ةشقانم افيس ةكرشل حمسي ،تالاحلا نم عونلا اذه يفو .سفانملا عم راعسألا ةشقانم مدع ةدعاقل ءانثتسا اذهو .ءالمعلا ةجاح
 .نطابلا نم دقاعتلا تامدخ ضارغأل الإ اهمادختسا متي نلو دقعلا بجومب ةنيعم تامدخ ىلإ ريشت راعسألا تناك اذإ ،سفانملا

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية
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ةيراجتلا تاداحتالا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

 نم ةعومجم ةرابع وه يراجتلا داحتالا
 ضعب يف نمضتيو( تاكرشلا وأ دارفألا
 ةشقانمل ًاعم نودحتي )نيسفانم نايحألا
 نكمي امك .لامعألاب ةطبترم تاعوضوم
 تاعومجملاو ةيراجتلا تاداحتالا مدقت نأ
 الإ .ةينوناق ضارغأ ىرخألا ةيعانصلا
 ةيوضع ريثت نأ نكمملا نم ،كلذ مغر هنأ
 ضعب تاداحتالا هذه يف ةكرشلا كارتشاو
 ضعبب نوموقي ام ًابلاغ مهنأل فواخملا
 تاطاشنلاو تاعامتجالا دقع لثم ةطشنألا
 ،نيسفانملا نيب ىرخألا ةيعامجلا
 ثحبو ةشقانم هنم ملسي ال يذلا رمألا
 هذه لثمتتو .ةساسحلا تاعوضوملا
 :يلي اميف ةساسحلا تاعوضوملا

 ةطبترملا ةيراجتلا تاداحتالا نوكت
 نحشلا تاداحتا لثم( ةيسيئرلا انلامعأب
 صيلختلاو ةيتسجوللا تامدخلاو لاسرإلاو
 ىرخأ تاداحتا وأ ديروتلا لسالسو يكرمجلا
 نيسفانملا عم لصاوتلا لمتحملا نم نوكي
 تاءارجإ عم اهتقباطم ىلإ ةجاحب )اهلالخ نم
   وه امك ،يراجتلا انداحتاب ةصاخلا ةقفاوملا
 .يراجتلا داحتالا تاداشرإ

 كارتشالا وأ قاحتلالا فظوملل زوجي ال
 ةيراجتلا تاداحتالا تاطاشن نم يأ يف
 نم ةمزاللا تاقفاوملا ىلع اولصحي مل ام
 داحتالا ىدل ةعبتملا دامتعالا تاءارجإ لالخ
 يف كارتشالا دنعو .افيس ةكرشل يراجتلا
 عابتا كيلع بجي هنإف ،ةيراجتلا تاداحتالا
 ًاديج هابتنالاو يراجتلا داحتالا تاداشرإ

 تامازتلال انلاثتما نامض ىلإ
 األسعار، الرسوم اإلضافية، العموالت، o ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم

 األتعاب، والرسوم األخرى،
o قيمة السعر وتوقيت تطبيقه أو التغييرات التي 

 تطرأ على األسعار،
o التكاليف أو األرباح
o شروط الدفع
o طرق التسعير والسياسات والخطط )الفعلية أو 

 المحتملة( أو االستراتيجية ما لم يتم اعتمادها
 إرشادات االتحاد التجاري  من خالل

o المناقصات

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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 q لاؤسلا
 داحتال عامتجا كانه ناكو .كدلبل عباتلا نحشلا ءالكو داحتا يف كارتشالل كل حيرصتلا متو انب صاخلا يراجتلا داحتالا تاداشرإ عبتت تنك
 كنكمي لهف .هتايلاعف روضحو يونسلا يملاعلا عامتجالا اذه يف كارتشالل كتوعد تمتو ،يملاعلا ديعصلا ىلع هداقعنا متي نحشلا ءالكو
 ؟ىرخأ فواخم يأل ةراثإ كانه نوكت نأ نود كارتشالا

q ةباجإلا
 ال ،عامتجالا كلذ روضح كل حمسي امب ،يراجت داحتا يأ يف كراشم وأ/و وضع نوكت نأب ةقفاوملا ىلع كلوصحب ىلوألا ةوطخلا كمامتإ ةركف نإ
 ىلع عالطالاو ًافلس لامعألا لودج ىلع لوصحلا ًاضيأ كيلع نيعتي نكلو .تشالت دق ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم رطاخم نأ ةرورضلاب ينعي
 سيل هنأب ًاقثاو نكت مل اذإو .ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نيناوق عم ضراعتت ةساسح تاعوضوم يأ نمضتي هاوتحم ناك ام اذإ ةيؤرو هاوتحم
 ولو ىتح .مهنم ةميلسلا ةروشملا ىلع لوصحلل تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإ ىلإ لامعألا لودج لاسرإ كيلع نيعتي ٍذئدنع ،رطاخم يأ لثمي ام كانه
 لودج نم اهبطشب يراجتلا داحتالا عم نواعتلاب تايقالخألاو لاثتمالا قيرف كدعاسي نأ نكمملا نمف ،فواخملا ريثت تاعوضوملا ضعب كانه ناك
 .عامتجالا يف كارتشالا نم كنيكمتل لامعألا

 باوجو لاؤس

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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 اهتيرح قلطمب اهل زوجيو ،هديرت وا هراتخت نم عم اهؤارجإ مدع وأ لامعألا ءارجإ يف ةرح ماع لكشب ةكرشلا نوكت
 افيس لبق نم تارارقلا كلت ذاختا نوكي نأ بجي هنأ الإ .نطابلا نم اهيلواقمو اهيدرومو اهئالمع ديدحت اهتدارإو

ًامجان نوكي الو لقتسم ساسأ ىلع  .نيسفانملا دحأ عم مربم مهافت وأ قافتا يأ ىلع 

ةفداصم تامولعملا مالتسا
 يأ لبق نم انيلإ ةمدقملا تامولعملا مادختسا انل حومسم نوكي ،تالاحلا نم ريثكلا يف
 نيدروملا وأ ءالمعلا دحأ نم تامولعم يأ قلتن امدنع تالاحلا ضعب يف نكلو ،دروم وأ ليمع
 كلت مادختسا دنع صرحلا لك نيصيرح نوكن نأ دبالف ،ةفداصم نطابلا يلواقم وأ
 .تامولعملا

 ءاطسوك نطابلا يلواقمو نيدروملا مادختسا نكمي ال هنإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب هنإ امك
 .مهلوح وأ نيسفانملا نم ةساسح تامولعم ىلع لوصحلل

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 q لاؤسلا
 هنأ ودبيو ،سفانملا ىلإ ينورتكلإلا ديربلا لاسرإ دوصقملا ناكو  ،ةفداصم نيسفانملا دحأ راعسأ لوح تامولعمب كديوزتب نيدروملا دحأ ماق اذإ
 ؟تامولعملا كلت مادختسا كنكمي لهف .أطخلاب كيلإ لسرأ

q ةباجإلا
 فذحب كمايق نإ ثيح .ًاكاهتنا لكشت دق يتلا يه ةميلس ريغ ةقيرطب فرصتلا نكلو ،ًاكاهتنا لكشي ال ينورتكلإلا ديربلل كمالتسا نإ
 هنإف هيلعو .هتاذ دح يف ةلكشم نوكي دق رخآ صخش يأ ةفرعم نود تامولعملا كلتل كمادختسا وأ نيرخآلا ىلإ هلاسرإ ةداعإ وأ ينورتكلإلا ديربلا
 .مهتاهيجوت ىلع لوصحلل تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإب كلاصتا نسحتسي ،تالاحلا هذه يف

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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رخآ جتنمب جتنم ءارش طبر تايلمع
 نع ةرابع يه رخآ جتنمب جتنم ءارش طبر تايلمع
 تامدخلا وأ تاجتنملا دحأ ءارشب ليمع ةبلاطم ةسرامم
 ليمعلا نوكي ىرخأ ةمدخ وأ رخآ جتنم ىلع لوصحلل
 ليمعلا ةبلاطم بجي ال هنأ لصألاو .اهل ةيلعف ةجاحب
 طرشك اهيلإ ةجاحب نوكي ال تامدخ وأ تاجتنم ءارشب
 .هديري ام ءارشب هل حامسلل

 جتنم ءارش طبر تايلمع ىلع ماعلا رظحلا قبطني ال
 تاجتنم عيبل ةميلسلا يعاسملا ىلع رخآ جتنمب
 ،اهضعب عم ةعومجم لكش يف ةددعتم تامدخ وأ ةديدع
 ةمدخ وأ جتنم لك عيبل ًازهاج عئابلا نوكي نأ ةطيرش
 نوكي ثيحب ،ةلوقعم راعسأبو لصفنم لكشب اهنم
 ةقيرطبو( رفوم ةلصفنم تامدخ وأ تاجتنم ضرع
 كنكمي ،لاثملا ليبس ىلع .يلمع نوكي )ىرخأ
 لقأ يلامجإ رعسب اهضعب عم اهعيبو تامدخ ةدع عمج
 تامدخ ءارش ىلع مادقإلل انئالمع عيجشتل انم ةلواحم
 ةمدخ ءارشب مهتبلاطم كنكمي ال هنأ الإ ،انم رثكأ
 ةمدخ ءارش مهل ىنستي ىتح هنيعب جتنم وأ اهنيعب
 .رخآ جتنم وأ ىرخأ

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 q لاؤسلا
 عم اهئارشب ليمعلا مايق طرشب نكلو هيلإ FM تامدخ ميدقت كل ًاحومسم نوكي لهف . FM تامدخ ضعب ءارش يف بغري لمتحم ليمع كانه ناك
 ؟يكرمجلا صيلختلا تامدخ

q ةباجإلا
 نم ًالدب ًاعم امهئارشب ليمعلا ةبلاطمو ”امهضعبب امهطبر“ كنكمي الو .لصفنم لكشب تامدخلا عيبل ًازهاج تنك اذإ كلذب حامسلا متي نكلو .ال
 .لصفنم لكشب امهنم لك ءارش

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.



21 ةيملاعلا ةسفانملاو ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نوناق تاءارجإو ةسايس

نيدروملاو ءالمعلا

Simply click on the tabs and links to navigate, or use your cursor keys

الصفحة الرئيسيةالهدف المنافسون اإلتحادات التجارية العمالء التصرفات الفردية إعداد التقاريرالقواعد الرئيسيةالمراجع

لدابتلا تايلمع
 يرتشملا اهبجومب قفاوي ةسرامم نع ةرابع يه لدابتلا تايلمع
 ءارشب هرودب عئابلا مايق ةطيرش عئابلا نم عئاضبلا ءارش ىلع
 .يرتشملل ةعبات ىرخأ ةكرش يأ نم وأ يرتشملا نم عئاضب
 عونلا اذه ماع لكشب ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نيناوق رظحتو
 ةبلاطملا لالخ نم كلذو ةسفانملا نود لوحت اهنأل تابيترتلا نم
 الول اهيرتشيل نكي مل عئاضب يأ ءارشب فارطألا دحأل ةطورشملا
 ،افيس ءالمع دحأ نوكي نأك ،لاثملا ليبس ىلع .كلذب هتبلاطم
 ،اهل ةيتسجوللا تامدخلا ميدقتب افيس موقت ،رتويبمك ةكرش
 نيب لصفلا بجي ٍذئدنع .كلذك ةيلآ بيساوحلا اهنم يرتشتو
 ةيتسجوللا تامدخلا ميدقت انيلع بجيو ،ةقالعلا هذه يف نيرمألا
 .ةلصفنم نوؤشو ةلقتسم تارارق ىلع ًءانب ةيلآلا بيساوحلا ءارشو

 لثم لماوع ساسأ ىلع طقف ءارشلا تارارق عيمج ذاختا متي نأ بجي
 اهرابتعاب سيلو ،دروملا ةيقوثومو عيبلا طورشو ةدوجلاو راعسألا
 .اهلباقم لامعأ ىلع لوصحلل لامعأ مدقن ”ةقفص“

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 q لاؤسلا
 ؟افيس نم ةيفاضإ تامدخ ءارشب ليمعلا كلذ موقي نأ ًالمآ نيمهملا انئالمع دحأ نم تاجتنم /تامدخ ءارش كنكمي له

q ةباجإلا
 رابتخالا كلذ نوكي نأ نيعتي هنإف ،عيبلا تامدخ ميدقتب موقت ةكرش رايتخا دنعو .ةكرشلل ًادروم  ًاعئاب ةلاحلا هذه يف ليمعلا نوكي فوس
 ليلحتلا كلذ دعب انررق اذإ .رعسلاو ةمدخلاو ةدوجلا ىلإ دانتسالاب ةكرشلاب ةصاخلا ءارشلا تاءارجإو ديروتلا تاسايس عم ًايشامتمو ىلع ًامئاق
 قافتا كانه نوكي الأو دبال ،كلذ نم مغرلا ىلع هنأ الإ .هنم تامدخلا ءارش اننكمي ٍذئدنع ،دروم هتفصب انل رايخ لضفأ ًاضيأ وه مهملا ليمعلا نا
 .انلامعأب ةضياقم ءيش يأ ىلع لوصحلل مهعم

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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Vittorio Aronica has been appointed Senior Vice President 
of IS&S for the Americas Region.  Vittorio is a deeply 
experienced information technology professional who most 
recently served as SVP of IS&S for CEVA’s SEMEA Region in 
Milan, Italy.  He joined CEVA in 2007.  

Vittorio has almost 30 years of experience in information 
technology and is known for the innovation and 
entrepreneurial spirit he brings to the function.  He 
is particularly passionate about Business Process 
Transformation and was recently awarded Best Innovation 
Project by SMAU Italy and the Politecnico of Milan for the 
region’s new TMS and Control Tower operational center.

Prior to CEVA, Vittorio was Sales and Marketing Operations 
Manager for T-Systems Italia SpA – Deutsche Telekom, 
where he had responsibility for commercial operational 
management including sales target assignment, pipeline 
management, quarterly and annual sales forecasts and 
management of the Corporate CRM (Siebel on Demand).  
Other professional experience includes senior roles at 
Commerce One Srl, INTESA SpA (a joint venture between IBM 

Italia and Fiat), Xerox Corp., and Ing. Camillo Olivetti SpA. 

Vittorio is based in Houston and began his new role in 
January.   

 عنمب يرصحلا لماعتلا نمضتي
 دحلا ةسرامم نيرخآلا عم لماعتلا
 نيدروملا وأ ءالمعلا ةردق نم
 نيسفانملا عم لماعتلا ىلع
 نوكي دقو .رربم ضرغ نودب
 ليبس ىلع رربملا ضرغلا
 ةمخض ةيلام غلابم دصر لاثملا
 .تامدخلا لباقم ًامدقم عفدت
 غلابم دصرب ًابلاطم تنك اذإف
 لباقم ًامدقم عفدت ةمخض ةيلام
 بلاطت نأ نكمملا نمف ،تامدخلا
 لباقم يرصحلا لماعتلاب
 نوكي لاوحألا ضعب يفو .كلذ
 لماعتلا عنمب يرصحلا لماعتلا
 نكلو هب حومسم نيرخآلا عم
 لاثتمالا ةرادإ ةعجارم نيعتي
 ىلع لوصحللو .ًالوأ تايقالخألاو
 ،رمألا اذه لايح ةمزاللا تاهيجوتلا
 لاثتمالا ةرادإب لاصتالا ىجري
 .تايقالخألاو

 نيرخآلا عم لماعتلا عنمب يرصحلا لماعتلا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 q لاؤسلا
 ،ةيدايتعالا نيزختلا تمدخ ىلإ ةفاضإلاب تاحاقللا نيزخت تامدخ ميدقتب ةكرشلا CL تامدخب نيينعملا نييسيئرلا انئالمع دحأ بلاط
 تاجتنملا كلت ةلوانمل ةيفاضإ ةلامعو نزخملاب ةرارحلا ةجرد يف مكحت ماظنل ةجاحب نوكتس اهنإف ،ليمعلا بلطب ءافولاب ةكرشلا موقت ىتحو
ًاكاهتنا دعي يرصحلا لماعتلا ناك اذإف .داوملا كلت نيزختل ةنيدملا نم حيرصت ىلع لوصحلا رمألا بلطتي دقو  تاسرامملا ةحفاكم نيناوقل 
 ؟رامثتسالا ىلع دئاوعلا ةكرشلا يمحت فيكف ،ةسفانملاو ةيراكتحالا

q ةباجإلا
 عم دقعلا يف طرش نيمضت ًامامت ينوناقلا نم نوكي هنإف ،ليمعلا اذه ةمدخ لباقم ًامدقم عفدت ةيلام غلابم دصرل ةرطضم ةكرشلا تناك املاط
 .هب ةصاخلا تاحاقللا تاجتنمل يرصحلا نيزختلا ةكرشلا ءاطعإب ليمعلا دهعتي ةيقافتالا ةرتف لالخ هنأ نيبي ليمعلا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم نيناوق رظحت
 ليبس ىلع ؛يراكتحالا كولسلا ماع لكشب
 تاكرشلل نيناوقلا هذه حمست ال ،لاثملا
 مادختسا ةءاسا وأ هنيعب قوس راكتحا ةلواحم
 رعسلا ربتعي ثيح .قوسلاب دئاسلا اهعضو
 ،يراكتحالا كولسلا عاونأ دحأ يراكتحإلا
 دحأ عيبب هبجومب ةكرشلا موقت يتلا
 ريغ ضفخنم رعسب تامدخلا وأ تاجتنملا
 ضعبل ةفلكتلا نم لقأ ةداع نوكي( ينوناق
 كلذب ةينلا ةتيبم ،)ةينمزلا تارتفلا
 قئاوع عضو وأ قوسلا نم نيسفانملا جارخإب
 مل اذإو .نيلمتحم ددج نيسفانم يأ لوخد مامأ
 نولمتحملا نوسفانملا وأ نوسفانملا عطتسي
 ،لاومألا ةراسخ نودب لقأ وأ ةيواسم راعسأ ةمادإ
 مدع رايتخا وأ ةسفانملا نم نوجرخي مهنإف
 ال يلاتلابو .ساسألا نم لمعلا يف لوخدلا
 نيليلق نيسفانم الإ ”ركتحملا“ مامأ نوكي
 رظحت .قوسلل ركتحمك فرصتلا هنكميو
 يراكتحإلا ريعستلا ةسايس افيس ةسايس

 ةميلسلا ريغ ةيراكتحالا تايكولسلاو
 .ىرخألا

يداحألا كولسلا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 يراكتحإلا رعسلا
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يداحألا كولسلا

انقر على التبويبات أو الروابط لتصفح الموقع او استخدم مفاتيح مؤشر الماوس الخاص بك.
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 q لاؤسلا
 هبجومبو ،دمألا ةريصق ةدمل نيعم قوس يف نيسفانملا نم دحلا ضرغب ةمداقلا ةتسلا روهشلا لالخ ةفلكتلا نم لقأب راعسألا عضو تررق دقل
 ؟حومسم اذه لهف ،دمألا ةليوط ةرتفل ةسفانملا نم دحلا راص

q ةباجإلا
 .ةسفانملا نيناوقل ًاكاهتنا ربتعي كلذ نإف ،قوسلا ىلع نميهمو رطيسم عضو يف تنك اذإف “ يراكتحإلا ريعستلا“ ةسايسب ءارجإلا اذه فرعي
 اهنأ ىلع لوؤت دق تايكيتكت وأ تايجيتارتسا وا تاسرامم يأل يعسلا وأ هذه ةيراكتحإلا ريعستلا ةسايس يف لوخدلا ةكرشلل زوجي ال هيلعو
 نم يأ ذيفنت لبق تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإ عم رواشتلا بجيو امهداعبتسال وأ نيسفانملا وأ ةسفانملاب رارضإلل لوقعم ريغ لكشب ةممصم
 .تايكيتكتلا وأ ةيجيتارتسالا وأ تاسرامملا كلت
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ريراقتلا عفر

ريراقتلا عفر
 ًادكأتم نكت مل اذإف ،ةريحملا وأ ةدقعملا وأ ةقيقدلا نيناوقلا ضعب كانه نوكت دق
 ةروشملا بلط ىجري رومأ يأ نأشب كشلا كرواسي امدنع !اهنع لاؤسلا كنكمي ،اهنم
 دحأ كعضو اذإو .تارارق يأ ذاختا لبق تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإ نم هيجوتلاو
 لوح ةشقانم يف ءدبلاب موقي نأك( بعص وأ جرحم عضو يف ةأجف نيسفانملا
 روفلا ىلعو مزحب نكلو فطل لكب كنكمي ،)حومسم هنأب ًادكأتم تسل ام ءيش
 .ةدعاسملل تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإب لاصتالاو ةثداحملا نع فقوتلا

 نيناوق وأ ةسايسلا هذه لوح اهيف كوكشم وأ ةيلعف تاكاهتنا يأ دوجو لاح يف
 نع راطخإلا نيفظوملا ىلع بجي ،ةسفانملاو ةيراكتحالا تاسرامملا ةحفاكم
 نم نوكي نأك ةكرشلاب ةدوجوملا ريراقتلا عفر تاونق نم ةانق يأ لالخ نم فقوملا
 لاثتمالا طخ وأ ةينوناقلا نوؤشلا وأ تايقالخألاو لاثتمالا ةرادإ وأ كريدم :لالخ
 .ةلكشملا ةجلاعم نامضل رمألاب هراطخإل هيلإ ةجاحب نوكت مهيأ نخاسلا

المنافسون اإلتحادات التجارية
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ةيسيئر دعاوق

!اهركذت بجاو ةيسيئر دعاوق
 نوسفانم

ممنوع تحديد األسعار •

 ممنوع مناقشة أي موضوعات حساسة )أسعار أو رسوم أو رسوم إضافية أو تكاليف وما إلى ذلك( •

ممنوع التالعب بأسعار المناقصات •

ممنوع تقسيم السوق أو تخصيص العمالء •

ممنوح استبعاد المنافسين من السوق •

ممنوع استخدام وسيط للحصول على االستخبارات السوقية •

االتحادات التجارية

 ال تشترك ما لم تحصل على الموافقة من خالل إجراءات اعتماد االتحاد التجاري، كما هو مبين  إرشادات االتحاد •

.التجاري

عند االشتراك، يجب اتباع قواعدنا مكافحة الممارسات االحتكارية •

e. In all other circumstances, this kind of behavior could be a violatio

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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ةيسيئر دعاوق

!اهركذت بجاو ةيسيئر دعاوق
العمالء والموردين

 إذا استملت معلومات تنافسية حساسة عن غير قصد، اتصل بإدارة االمتثال واألخالقيات أوالً. •

 ما لم تحصل على موافقة إدارة االمتثال واألخالقيات: •

ممنوع عمليات ربط شراء منتج بمنتج آخر -

ممنوع عمليات التبادل -

ممنوع التعامل الحصري بمنع التعامل مع اآلخرين -

رفع التقارير

 إذا ساورك الشك حول أي انتهاك لقوانين مكافحة الممارسات االحتكارية أو لم تكن متأكداً من كيفية التعامل مع األمر، اتصل بـ: •

مديرك -

مدير االمتثال اإلقليمي بمنطقتك -

الشؤون القانونية -

إدارة االمتثال واألخالقيات -

خط االمتثال الساخن -
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عجارملا
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u داسفلا ةحفاكم ةسايس
u لامعألا تايكولس ةنودم
u لاثتمالا تادهعت
u نخاسلا لاثتمالا طخ
u ةيصوصخلا ةسايس
u ةريغتمو ةديدج ةيفاضإ موسر قيبطت ةيلمع
u نيرخآلا هاجت مزاللا طوحتلا ذخأ ةيلمع
u ريدصتلاو ةراجتلا تابيتكو تاسايس
u يراجتلا داحتالا تاداشرإ

المنافسون اإلتحادات التجارية

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Anticorruption.aspx
http://www.cevalogistics.com/en-US/aboutus/Investors/Pages/Governance.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceCovenants.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ccc.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-US/Pages/Privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PINCS.pdf
http://www.cevalogistics.com/en-US/aboutus/Investors/Pages/TPDD.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/GTC.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf

