
 

 

 
 
 
 
 

 100.102 
 العالمیة - ة مكافحة الفساد سیاس

 العالمي) -(برنامج مكافحة الفساد 

 الشركة
  القانونیة الشؤون

 واالمتثال األخالقیات

 االمتثال -المستشار العام المعاون الُمشرف على السیاسة:  

 4من  1صفحة 5المراجعة:  2015یونیو  17 تاریخ السریان:
 

  
 الغرض من السیاسة وتطبیقھا ونطاقھا .1

 
 الغرض.   .1.1

، بصفتھا شركة أعمال مسؤولة، سیاسات لتوجیھ عملنا وتحدید ثقافة وأھداف الحوكمة الخاصة Regalلشركة  .1.1.1
ھؤالء  -بنا وتعزیز ثقة عمالئنا وحملة األسھم والموظفین والموردین الخاصین بنا، والمجتمعات التي نعیش ونعمل فیھا 

بعنایة بالغة مع شركاء وأصحاب  Regalجب أن نكسب ثقتھم كي نكون ناجحین.  یجب أن تتصرف شركة الذین ی
ال للحصول على األعمال وال  -األعمال الذین نشركھم لیقوموا باألعمال لصالحنا أو بالنیابة عنا.  نحن ال نقدم الرشوة 

نتوقع المثل من ھؤالء ووال للحصول على أي شيء  إلبقاء األعمال وال للحصول على إمكانیة بالوصول إلى األعمال 
 الذین یعملون بالنیابة عنا.  

تتطلب ھذه السیاسة أن یقوم كل منا بتجنب الرشوة والفساد في جمیع أنشطة العمل الخاصة بنا، وفي جمیع  .1.1.2
الفعل  لیست أبدًا دالمواقع وحیثما نؤدي األعمال. وھي تعطینا التوجیھ المتركز حول فكرة أن أنشطة الرشوة والفسا

 الصائب.
باإلضافة إلى ھذا، تحظر القوانین في جمیع أنحاء العالم أعمال الرشوة والفساد وتحكم أنشطتنا فیما یتعلق  .1.1.3

باالتصاالت والعالقات مع الحكومات والمسؤولین والوكالء.  ترشد ھذه السیاسة الشركة ومدیریھا ومسؤولیھا وموظفیھا 
عة والمؤسسات الفرعیة لھا ومستشاریھا وبائعي التجزئة بھا وممثلیھا لتجنب األنشطة غیر ووكالئھا والشركات التاب

، كما ھو معدل 1977القانونیة وأنشطة الفساد والرشوة.  لیس فقط قانون ممارسات الفساد األجنبیة األمریكي لعام 
"FCPA ن لدول أخرى تقوم الشركة أو تنوي أن ، ولكن ھناك أیًضا قوانی2010" وقانون الرشوة بالمملكة المتحدة لعام

 تقوم فیھا بأعمال تتطلب منا أن نكون على علم بھا وأن نتبع متطلباتھا. 
. Regalیجب أن یتصرف كل منا لمنع الفساد من أن یكون جزًءا من أي من معامالت وأعمال بشركة  .1.1.4

وتلقي المدفوعات أو الھدایا أو الحوافز غیر الالئقة  ویشمل ھذا االمتثال لجمیع القوانین المحلیة واألجنبیة التي تحظر تقدیم
 من أي نوع من أي شخص، بما في ذلك المسؤولین في القطاع الخاص أو الحكومي والعمالء والموردین.

 
والشركات التابعة والمؤسسات  Regal Beloit Corporationتسري ھذه السیاسة على شركة   التطبیق والنطاق. .1.2

وأي شخص آخر على صلة  .  وتشمل جمیع الموظفین" أو "الشركة")Regal(معًا، شركة " Regalیطر علیھا الفرعیة لھا التي تس
مثل المدیرین والوكالء والممثلین والبائعین والموردین وشركاء المشروعات المشتركة والموزعین وشركاء األعمال  Regalبشركة 

السماسرة وبائعي التجزئة والمستشارین وأي شركاء أعمال آخرین أو اآلخرین واألشخاص الذین یقدمون الخدمات االحترافیة و
 أو لصالحھا.  Regalاألطراف الثالثة التي تقدم خدمات أو منتجات لشركة 

 
 

 أحكام السیاسة. .2
 

للكثیر من الدول التي نعمل فیھا قوانین لمكافحة الرشوة التجاریة تحظر أي مدفوعات فساد ألي   .ال "تشتِر" األعمال .2.1
أنھ ینبغي علیھا أن تنافس على األعمال استنادًا إلى جودة وقیمة  Regalص للحصول أو اإلبقاء على األعمال.  تعتقد شركة شخ

منتجاتھا وخدماتھا، وال تسمح بـ"الدفع" من أجل األعمال.  تقدیم أو قبول الھدایا، بما في ذلك الوجبات والترفیھ، یمكن أن یوجد 
وضع یبدو وكأنك تحاول أن تشتري أعمال أحدھم.  كقاعدة عامة، الھدایا والترفیھ واالستضافة تكون مقبولة احتمالیة للفساد ویجعل ال

إذا كانت معقولة ومتناسبة ومقدمة بحسن نیة وبما یطابق سیاسات شركتنا؛ تقدم سیاسات الشركة بما في ذلك سیاسات السفر والوجبات 
("مدونة القواعد") اإلرشاد حول كیفیة التمییز بین السلوك واألخالقیات الخاصة بالعمل  والترفیھ والھدایا الموضحة في مدونة قواعد

 مجامالت العمل المقبولة وبین مدفوعات الفساد المحتملة.
 

ھي أي شيء ذي قیمة یُعطى في محاولة للتأثیر على فعل أو قرار أحدھم للحصول أو اإلبقاء على ال رشوة.  الرشوة  .2.2
بعرض أو دفع أو التعھد بدفع أو التصریح بدفع أو تقدیم المال أو الھدایا أو  Regalیقوم أي أحد على صلة بشركة میزة عمل ما.  لن 

أي شيء ذي قیمة لحكومة أو مسؤول حكومي أو أي موظف في كیان مملوك أو مسیطر علیھ من قبل أي دولة أو أي كیان تجاري: 
)i) للتأثیر على أي فعل أو قرار؛ (iiموظف أو مسؤول على استخدام نفوذه للتأثیر على أي فعل أو قرار؛ ( ) لحث أيiii للسعي وراء (

" في ھذا Regalفي الحصول أو اإلبقاء على األعمال.  یُقصد بعبارة "أي أحد على صلة بشركة  Regalأي میزة لمساعدة شركة 
 الموردین والموزعین وجمیع شركاء األعمال اآلخرین.السیاق الموظفین والمدیرین والمسؤولین والوكالء والممثلین والبائعین و
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 Regalالموقع اإللكتروني لشركة ھذه الوثیقة خاضعة لإلدارة، وتم إصدارھا إلكترونیًا. النسخة اإلنجلیزیة المنشورة على 
)govanticorruption-http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol(  ھي أحدث وثیقة.  قد تكون النسخ

 المطبوعة أو المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.

سنحافظ على دفاتر وسجالت دقیقة وكاملة ونظم مراقبة محاسبیة داخلیة دقیقة. لن یتم الحفاظ على دفاتر وسجالت دقیقة.   .2.3
ق أو غیر ، بشكل مباشر أو غیر مباشر، ألي غرض غیر قانوني أو غیر الئRegalاستخدام أي أموال أو أصول خاصة بشركة 

 أخالقي. 
دفاترھا وسجالتھا وحساباتھا بتفاصیل معقولة وبشكل دقیق، بحیث تعكس بشكل واضح  Regalستُبقي شركة  .2.3.1

 جمیع المعامالت والترتیبات المتعلقة باألصول. 
ال یُسمح ألحد بتحریف أو حذف أي معاملة موجودة في دفاتر الشركة أو بأي فشل في الحفاظ على نظم مراقبة  .2.3.2

بیة مالئمة ینتج عنھ أي تحریف أو حذف. الحفاظ على توصیفات دقیقة ومفصلة لجمیع المدفوعات محاس
 والنفقات ھو أمر ذو أھمیة قصوى.

للمحاسبة والتقاریر  Regalیجب أن یتبع موظفونا المعاییر والقواعد والقوانین الساریة وممارسات شركة  .2.3.3
ن بعملھم في الوقت المناسب وبشكل كامل عند تحضیر جمیع المالیة الساریة. تحدیدًا، یجب أن یقوم الموظفو

التقاریر والسجالت. فیما یتعلق بالتعامل مع المسؤولین الحكومیین ومع المعامالت الدولیة األخرى الموضحة 
 Regalفي ھذه السیاسة، یجب أن یحصل الموظفون على جمیع الموافقات المطلوبة من نائب رئیس شركة 

 لشؤون القانونیة، ومتى كان ذلك مالئًما، من الكیانات الحكومیة غیر األمریكیة.المسؤول أو قسم ا
أو  Regalقبل دفع أو التصریح بدفع أي مدفوعات لمسؤول حكومي غیر أمریكي، سیتحقق موظفو شركة  .2.3.4

وكالؤھا من أنھ لن یتم دفع أي جزء من ھذه المدفوعات ألي غرض بخالف ذلك الذي یكون موصوفًا بشكل 
 .Regalل ودقیق في دفاتر وسجالت شركة كام

 ألي غرض كان.  Regalلن یتم إنشاء أي حسابات مستترة أو غیر مسجلة لشركة  .2.3.5
 ألي سبب كان. Regalولن یتم عمل أي مدخالت خاطئة أو ُمختلقة في دفاتر وسجالت شركة  .2.3.6
 بخالف ذلك.   Regal أخیًرا، یجب عدم استخدام مصادر التمویل الشخصیة لتحقیق ما تحظره سیاسة شركة .2.3.7

 
یُسمح بالترفیھ المتعلق باألعمال العادي المرتبط بشكل مباشر بغرض من أغراض   نفقات التسویق والسفر والترفیھ. .2.4

، بموجب مدونة القواعد باإلضافة إلى ھذه Regalالعمل بنیة حسنة، وأیًضا بالھدایا االسمیة التي تحمل شعار شركة 
لیف على جمیع الموافقات المطلوبة بموجب مدونة القواعد وسیاسة (سیاسات) شركة السیاسة إذا حصلت ھذه التكا

Regal دوالر  100الساریة األخرى.  وال یمكن إخراج أي نفقات خاصة بالترفیھ أو التسویق یُتوقع أن تتجاوز قیمة الـ
 .  أمریكي وموجھة "لمسؤول حكومي" بدون موافقة واضحة مسبقة من قسم الشؤون القانونیة

 
أو  Regalیمكن اعتبار التبرع الخیري المقدم في نطاق اختصاص غیر أمریكي من قبل شركة   التبرعات الخیریة. .2.5

بالنیابة عنھا، أو التبرع الخیري المقدم بالنیابة عن أو المطلوب من قبل مسؤول أجنبي على أنھ شكل من أشكال الرشوة في 
 Regalبدون التشاور مع نائب رئیس شركة  Regal یة باسم شركةبعض المواقف.   ال تقم بعمل أي تبرعات خیر

 المسؤول وقسم الشؤون القانونیة.
 

بینما سعت الحكومة األمریكیة بشكل واضح نحو الوصول إلى إجراءات التنفیذ ضد شراء . عملیات الدمج والشراء .2.6
، تطارد حكومات FCPAانتھكت قانون  الشركات للتعرف على سلوكیات ما قبل الدمج/الشراء للشركات المستھدفة التي

أخرى حول العالم شركات ورؤسائھا بسبب أنشطة االحتیال.  لھذا، ینبغي تنفیذ العنایة الواجبة الخاصة تجاه مكافحة الفساد 
 قبل عملیة دمج أو شراء أي من الشركات المستھدفة  Regalمن قبل شركة 

 
یجب أن یكون كل منھم جدیًرا   بنزاھة. Regalل بالنیابة عن شركة یجب أن یعمل شركاء األعمال الذین یؤدون األعما .2.7

بأداء األعمال مع شخص أو كیان إذا لم یلتزم ذلك  Regalبالثقة وصادقًا وصریًحا وعادالً ومنفتًحا.  لن تقوم شركة 
 الشخص أو الكیان بأداء األعمال بنزاھة وبدون رشوة وفساد

 
ب استخدام الوكالء والموزعین وشركاء األعمال واألطراف الثالثة األخرى العنایة یتطل  اتباع إجراءات شریك األعمال. .2.8

ویمثلونھا أمام العالم الخارجي مجاًال لخطر  Regalالواجبة.  یوِجد استخدام الوكالء الذین یتصرفون بالنیابة عن شركة 
تخفیف ھذه المخاطر بشكل كبیر.  افھم واتبع  الفساد الجوھري.  مع ذلك، عبر اتباع نظام مالئم من العنایة الواجبة، یمكن

المتطلبات الخاصة بجمیع اإلجراءات للوكالء أو الموزعین أو الممثلین أو شركاء األعمال اآلخرین (معًا "شركاء 
، إجراءات االستعانة 1الملحق إشراكھم أو اإلبقاء علیھم بالشكل المالئم.  من") لتتمكن األعمال" أو "األطراف الثالثة

   یحتوي على معلومات وإجراءات إضافیة.  )100.102.001( بشریك األعمال أو إعادة االستعانة بھ
 

بینما یجب على جمیع شركاء األعمال معنا االلتزام بھذه السیاسة، كما سبق ذكره، فإن استخدام الوكالء أو السماسرة أو  .2.9
ي المبیعات أو الموزعین أو المحامین أو المحاسبین أو وكالء السفر أو شركاء المستشارین أو وكالء المبیعات أو مندوب

والشركات التابعة لھا أو یمثلونھا أمام العالم الخارجي أو  Regalاألعمال اآلخرین الذین یتصرفون بالنیابة عن شركة 
ال الذین یتصرفون بالنیابة على شركاء األعم Regalتحظر شركة   یمثل خطًرا خاًصا. Regalیبیعون منتجات شركة 

أو قانون الرشوة بالمملكة المتحدة أو قوانین مكافحة الرشوة أو مكافحة  FCPAعنا االنخراط في أي عمل یحظره قانون 
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 Regalالموقع اإللكتروني لشركة ھذه الوثیقة خاضعة لإلدارة، وتم إصدارھا إلكترونیًا. النسخة اإلنجلیزیة المنشورة على 
)govanticorruption-http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol(  ھي أحدث وثیقة.  قد تكون النسخ

 المطبوعة أو المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.

، إجراءات االستعانة 1الفساد األخرى أو ھذه السیاسة. اتصل بمكتب األخالقیات واالمتثال كما ھو موضح في الملحق 
 بشریك األعمال.

 یفات مفیدة.تعر .3
 

أي شيء ذي قیمة یُعطى في محاولة للتأثیر على فعل أو قرار أحدھم للحصول أو اإلبقاء على میزة عمل ما .  الرشوة .3.1
یمكن أن تكون أمواًال أو امتیاًزا أو شیئًا ذا قیمة أو میزة أو  - یمكن أن یكون رشوة.  یُقصد من الرشوة التأثیر على السلوك 

عادة، ینطوي ھذا على شخصین وكالھما   ثیر على شخص في منصب مسؤول أو حكومي.مجرد تعھد بالدفع للتأ
 أمثلة على الرشوة تشمل:   ینتفعان.
 عرض أو تلقي النقد في صورة رسوم أو قرض أو أجرة أو مكافأة .3.1.1
 تقدیم المعونة أو التبرعات أو التصویت بغرض بذل تأثیر غیر الئق .3.1.2

 
سؤول الحكومي" بشكل واسع لیشمل لیس فقط المسؤولین الحكومیین التقلیدیین نعرف مصطلح "الم  المسؤول الحكومي. .3.2

الذین توظفھم إحدى الحكومات أو الوكاالت الحكومیة أو الوزارات الحكومیة، ولكن أیًضا موظفي الوكاالت الحكومیة 
ا بما في ذلك الشركات الدولیة واألحزاب السیاسیة وموظفي الكیانات المملوكة أو المسیطر علیھا من قبل حكومة م

یمكن أن تكون المدفوعات والھدایا والترفیھ للمسؤولین الحكومیین ”. SOEsالمملوكة للدولة أو المسیطر علیھا من قبلھا "
 مسببة للمشاكل بشكل خاص ویجب أن یتم تقییمھا من قبل قسم الشؤون القانونیة قبل تقدیمھا.

 
عبارة "الحصول أو اإلبقاء على األعمال" معرفة بشكل واسع لتشمل  بالمثل،  الحصول أو اإلبقاء على األعمال. .3.3

في تأدیة  Regalاإلجراءات التي ال تؤدي فقط إلى أعمال حكومیة معینة، ولكن أیًضا اإلجراءات التي تساعد شركة 
 األعمال بشكل عام، مثل الحصول على رخص أو أذونات مصدرة من قبل الحكومة.  

 
توجد الشركات المملوكة للدولة في العدید من البالد التي نعمل فیھا وتُعتبر على الصعید   ولة.الشركات المملوكة للد .3.4

وتعاقداتھا بعنایة مع الشركات  Regalالعالمي أكثر ارتباًطا بالفساد. یجب أن نولي اھتماًما خاًصا إلنشاء عالقات شركة 
للدولة كیانات مملوكة لبلد أو حكومة أو "دولة" بالكامل أو المملوكة للدولة لتجنب الفساد.  وتتضمن الشركات المملوكة 

 جزئیًا فقط.
 

ف مصطلح "أي شيء ذي قیمة" على نطاق واسع لیشمل أكثر بكثیر من مجرد مبالغ نقدیة أو ما   أي شيء ذي قیمة. .3.5 یُعرَّ
الجولف أو أوجھ الترفیھ  یعادلھا.  یمكن أن یشمل "أي شيء ذي قیمة" دفع مصاریف السفر أو توفیر الخدمات أو جوالت

األخرى التي تُعد زائدة أو غیر معتادة بالنسبة لصفقة تجاریة معینة وتحمل أو اإلعفاء من الدیون والخدمات الشخصیة 
 وعروض العمل وحتى التبرعات الخیریة.  

 
السیاسة واإلجراء. یجب على طرح أسئلة بخصوص ھذه  Regalیتم تشجیع كل موظف بشركة   اإلبالغ عن الحوادث أو المخاوف. .4

على الموظفین اإلبالغ عن أي حادثة رشوة فعلیة أو مشتبھ بھا، أو طلب أو عرض مبلغ أو مصلحة غیر الئقین مباشرةً إلى مدیر أو مشرف 
-833-800أو  integrity@regalbeloit.com 608-361-7416محلي، أو قسم الموارد البشریة، أو مكتب األخالقیات واالمتثال على (

باستخدام  Regalلنزاھة الخاص بشركة خط التحذیر بشأن ا) أو على legal@regalbeloit.com)، أو قسم الشؤون القانونیة على (7901
 إحدى الطرق المذكورة في الفقرة التالیة. 

 
أن النزاھة الخاص بشركة خط التحذیر بشیمكن للموظفین وشركاء األعمال، بما في ذلك العمالء، اإلبالغ عن المخاوف عن طریق االتصال على 

Regal الھاتف أو البوابة اإللكترونیة.  تتُاح أرقام الھواتف وأكواد الوصول (عند الحاجة) باإلضافة إلى العناوین  –.  توجد طریقتان رئیسیتان
أو النظر في مدونة قواعد السلوك واألخالقیات الخاصة بالعمل الخاصة  Regalتروني إلدارة شركة الموقع اإللكاإللكترونیة من خالل زیارة 

 .  Regalبشركة 
 

 وحیثما یسمح القانون، قد تظل ھویة مقدم البالغ مجھولة إذا اختار ذلك.  
 

. األسئلة األكثر شیوًعاقد قمنا بإنشاء وثیقة للمساعدة في الرد على أي استفسارات، ل  . Regal الموارد واألسئلة الخاصة بشركة  .6
 قم بتوجیھ أسئلة الموافقة الخاصة بشركاء األعمال لمكتب األخالقیات واالمتثال. .    3 الملحقتلك الوثیقة ھي 

 
توضیح والتوجیھ. ال تحاول اطلب القبل القیام بأي عمل، إذا كانت لدیك أي أسئلة بشأن ما تعنیھ ھذه السیاسة أو أي من المالحق أو اإلجراءات، 

الوصول لحل ألوجھ الشك بمفردك.  شارك في التدریب وأكمل التقییمات والشھادات المقدمة لك. سیتم النظر في عدم اتباع ھذه السیاسة 
 سبب.   واإلجراءات المرتبطة بھا بشكل جدي وقد یمثل ذلك سببًا في اتخاذ إجراء تأدیبي، قد یصل إلى ویتضمن فسخ التعاقد لوجود

 
 السیاسات واإلجراءات ذات الصلة والمنطویة على المتطلبات اإلضافیة. .5



  برنامج مكافحة الفساد للشركة        
  العالمیة -سیاسة مكافحة الفساد  100.102

 

 4من  4صفحة 
  

 Regalالموقع اإللكتروني لشركة ھذه الوثیقة خاضعة لإلدارة، وتم إصدارھا إلكترونیًا. النسخة اإلنجلیزیة المنشورة على 
)govanticorruption-http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol(  ھي أحدث وثیقة.  قد تكون النسخ

 المطبوعة أو المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.

 قواعد السلوك واألخالقیات الخاصة بالعمل
 ، إجراءات االستعانة بشریك األعمال وإعادة االستعانة بھ1الملحق 
 )Regal، القبول األولي ( تقریر موظف شركة 2الملحق 
 ) والمصادر العامةFAQs، األسئلة األكثر شیوًعا (3الملحق 
 ، شھادة شریك األعمال السنویة4الملحق 
 ، استبیان مكافحة الفساد الخاص بشریك األعمال5الملحق 
 ، شروط العقد اإللزامیة6الملحق 
 شروط العقد الموصى بھا، 7الملحق 
 ، عالمات التحذیر8الملحق 
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+1 608-361 -7416 
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