
 

 

 
 

لضمان الموافقة المسبقة المالئمة على بعض شركاء األعمال والمراجعة المالئمة علیھم كجزء من البرنامج العالمي لمكافحة .  الغرض .1
اإلجراءات التالیة لتسجیل بعض شركاء األعمال واألطراف الثالثة أو تعیینھم أو االستعانة بھم أو تجدید  Regalالفساد، تبنت شركة 

 الشراكة معھم أو إعادة االستعانة بھم.

  مسؤولون عن تطبیق ھذه العملیة.  Regalھیئات وأعمال شركة  إن جمیع  التطبیق. .2
 

تنطبق ھذه العملیة على جمیع الوكالء أو السماسرة أو المستشارین أو ممثلي المبیعات أو وكالء المبیعات أو الموزعین أو  .2.1
بائعي القیمة المضافة أو الوكالء القانونیین أو المحاسبین أو المحامین بالنقض أو وكالء السفر أو المحامین أو األطراف الثالثة 

في  Regal(أو أيٍ من الشركات التابعة لھا)، أو (ب) یمثلون شركة  Regalبالنیابة عن شركة  األخرى الذین (أ) یعملون
(إجماًال،  Regal، أو (د) یوفرون خدمات بالنیابة عن شركة Regalالعالم الخارجي، أو (ج) یبیعون منتجات شركة 

  ). "BPs"شركاء األعمال" أو "
 

 Regalتكمل السیاسة واإلجراءات الموجودة في ھذا الملحق وتُضاف إلى عملیات الفحص المطلوبة من قِبل مجموعة  .2.2
 التجاریة العالمیة المتثال الصادرات بالوالیات المتحدة.

 
التورید  خارجیًا والمدارون والملحقون من خالل منظمة سلسلة Regalیتبع الموردون والبائعون الذین ال "یمثلون" شركة  .2.3

 بالشركة، عملیة منفصلة تتضمن فحص العنایة الواجبة وتقییم المخاطر المبدئیین.  
 

إذا لم تكن تعلم أو لم تكن متأكدًا مما إذا كان الشخص أو الشركة التي تھتم بممارسة األعمال معھ (معھا) تغطیھ ھذه العملیة أم  .2.4
ال، فاسأل أحد العاملین بقسم الشؤون القانونیة في الشركة من خالل إرسال برید إلكتروني على العنوان 

legal@regalbeloit.com  . 
 

على أنشطة شركاء األعمال وھي جزء من ھذه  Regal (100.102) سیاسة مكافحة الفساد الخاصة بشركةتنطبق بنود  .2.5
 اإلجراءات. 

 
تغطي ھذه اإلجراءات ثالثة أمور متعلقة بشركاء األعمال المشمولین بھذه اإلجراءات ومتطلباتنا الداخلیة الخاصة بالجھة   نظرة عامة. .3

 الراعیة لألعمال.  
 

"الخطوات السابقة لالستعانة  - األنشطة التي یجب استكمالھا قبل أن نوافق على ممارسة األعمال مع أحد شركاء األعمال  .3.1
") من أجل توفیر BPقبل عقد اتفاقیة أو تجدیدھا أو تعدیلھا مع شریك األعمال ("العنایة الواجبة."  خطوات –باألعمال 

) التدقیق في شریك األعمال المحدد وتقییمھ وھو ما یُعرف Regal، یجب علینا (شركة Regalالخدمات أو المنتجات لشركة 
 باسم "إجراء العنایة الواجبة المناسبة".

 
ق التي یجب استكمالھا بعد الموافقة على شریك األعمال وقبل أن نبدأ في ممارسة األعمال مع شریك األعمال األنشطة والوثائ .3.2

 "خطوات االستعانة بشریك األعمال."  - 
 

بعد أن نبدأ ممارسة األعمال مع أحد شركاء األعمال، ال نزال بحاجة للتحقق منھم مرةً أخرى والحصول على معلومات  .3.3
"خطوات المتابعة التالیة لالستعانة بشریك  –أجل التأكد من بقائھم مؤھلین لممارسة األعمال معنا  ومراقبة عملھم من

 األعمال."
 
 
 

بتعریف الحاجة لشریك أعمال جدید محتمل أو الرغبة  Regalیقوم أحد موظفي شركة   .المتطلبات الخاصة براعي لألعمال .3.4
 ركاء األعمال الحالیین. مع أحد ش Regalفي تجدید أو تعدیل اتفاقیة شركة 

 

 
 

100.102.001 
  العالمي - برنامج مكافحة الفساد 

  1الملحق 
 بھ االستعانة وإعادة األعمال بشریك االستعانة إجراءات

  الشركة
 القانونیة الشؤون

 واالمتثال األخالقیات

 االمتثال -المستشار العام المعاون  الُمشرف على السیاسة: 

 5من  1صفحة  6المراجعة:  2015یونیو  17 تاریخ السریان:



 برنامج مكافحة الفساد للشركة        
 إجراءات االستعانة بشریك األعمال وإعادة االستعانة بھ، 1 الملحق 100.102.003

 

 5من  2صفحة 
  

 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

 ر محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غی
 

ھذا ھو "راعي األعمال". وعلى الرغم من ذلك، یجب أن ینطبق متطلبان على راعي  Regalموظف شركة  .3.4.1
عادةً) أو أعلى.  إذا كان  24) أن یكون بمستوى مدیر (المستوى 2، و Regal) أن یكون موظفًا في شركة 1األعمال: 

، فسیكون Regalقة مع شریك األعمال من غیر موظفي أو مدیري شركة الشخص الذي سیكون مسؤوًال عن إدارة العال
 الذي سیقوم بمھمة راعي األعمال.   Regalبحاجة لتعیین أحد موظفي شركة 

ال تقم بأي معالجة أو تبدأ ممارسة األعمال مع أحد شركاء األعمال أو تقوم بشحن المنتجات إلیھ أو توافق علیھ  .3.4.2
حتى تتم الموافقة علیھ من قِبل إدارة األخالقیات واالمتثال (یضمن ذلك أن  Regalأو تسمح لھ بتلقي مدفوعات من شركة 

 قھا).  العنایة الواجبة المالئمة قد تم إجراؤھا وتوثی
 

.  یقوم االستعانة بشریك األعمال، إذا تمت الموافقة علیھ - متطلبات راعي األعمال  - بدء العملیة  - المرحلة السابقة لالستعانة بشریك األعمال  .4
كاء مع أحد شر Regalبتعریف الحاجة لشریك أعمال جدید محتمل أو الرغبة في تجدید أو تعدیل اتفاقیة شركة  Regalأحد موظفي شركة 

  األعمال الحالیین.
 

 
یقوم راعي األعمال .  )Regal نموذج القبول األولي (یمكن اإلشارة إلیھ أیًضا بصفتھ تقریر موظف شركة  :الخطوة األولى .4.1

") إما E&C" أو"مكتب E&C) ویقوم بإرسالھ إلى مكتب األخالقیات واالمتثال ("2 الملحق( القبول األولينموذج باستكمال 
أو  Regalخاصة بشركة التي یمكن الوصول إلیھا عن طریق شبكة اإلنترانت ال بوابة االمتثال الخاصة بالموظفینمن خالل 

  .integrity@regalbeloit.com من خالل إرسال برید إلكتروني إلى العنوان
 

، 2 الملحقاستنادًا إلى المعلومات الموفرة في   الخطوة الثانیة: التقییم األولي للمخاطر بواسطة مكتب األخالقیات واالمتثال. .4.2
سیحصل مكتب األخالقیات واالمتثال على فحص مبدئي وسیقوم بتعیین تقییم أولي للمخاطر خاص بشریك األعمال.  سیقوم 

 مكتب األخالقیات واالمتثال بتوفیر تقییم أولي للمخاطر إلى راعي األعمال.  
   

التقییم المالئم.  سیكون التقییم قد یعمل مكتب األخالقیات واالمتثال مع أجزاء أخرى من األعمال من أجل تحدید  .4.2.1
عادةً إما خطورة منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة استنادًا إلى المعاییر المعرفة أدناه واستنادًا إلى خبرة قسم 

 األخالقیات واالمتثال.
 أو یمثلونھا أمام اآلخرین أعلى خطورة.   Regalنموذجیًا، یمثل شركاء األعمال الذین یعملون بالنیابة عن شركة  .4.2.2
أو یأخذون ملكیة المنتج (المنتجات) (المعروفون  Regalأما بالنسبة لشركاء األعمال الذین یبیعون منتجات شركة  .4.2.3

عامةً باسم "الموزعین") أو الذین یضعون منتجاتنا في منتجاتھم (مثلما ھو الحال مع المصنعین األصلیین للمعدات 
"OEMم یمثلون خطورة أیًضا ولكنھم ال یمثلون خطورة مرتفعة نموذجیًا.  یعد الجانب الجغرافي أیًضا "، فھ

 مؤشًرا للخطورة.
في الدول التي یشیر فیھا مقیاس الشفافیة الدولي أو مقیاس لنظام تقییم دولي آخر إلى أن خطورة الفساد أو الرشوة  .4.2.4

األعمال ومن شریك األعمال من أجل تحدید مستوى  مرتفعة، نطلب عادةً المزید من المعلومات من راعي
نصیحة مكتب األخالقیات واالمتثال: إذا كنت تفكر في شریك أعمال یمارس .  Regalالخطورة المناسب لشركة 

مكافحة  استبیانأعمالھ في دولة تمثل درجة خطورة مرتفعة من الفساد وكنت تود تقصیر العملیة، فتفضل بإرسال 
نموذج القبول بإرسال عند قیامك  )4 الملحق(الشھادة  إلى شریك األعمال باإلضافة إلى )5 الملحق( الفساد

   .)2 (الملحق
 إلیك مثاًال لكیفیة قیامنا بالتفكیر في تقییم شركاء األعمال: .4.2.5
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 5من  3صفحة 
  

 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

 ر محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غی
 

 منخفض: متوسط:  مرتفع:
 
شركاء األعمال الذین یمارسون أعمالھم في 

أو أقل  TI CPI* 50دول یبلغ فیھا مؤشر 
أو أقل  TRACE** 65أو مؤشر مصفوفة 

 
        و

                        إما أ أو ب 

 
شركاء األعمال الذین یمارسون أعمالھم في 

أو أقل أو  TI CPI* 50دول یبلغ فیھا مؤشر 
أو أقل  TRACE** 65مؤشر مصفوفة 

ولكنھم ال تنطبق علیھم معیار "مرتفع" (ألنھم 
 ال یمارسون أ أو ب)

 
جمیع شركاء 

 األعمال اآلخرین

A(  یبیع المنتجات أو یوفر الخدمات
للھیئات الحكومیة أو الشركات 

المملوكة للدولة***، سواء 
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة؛  

شركاء األعمال الذین یمارسون أعمالھم في 
أو أقل أو  TI CPI* 60 یبلغ فیھا مؤشردول 

 أقل أو  TRACE** 75مؤشر مصفوفة 
 

   و
 إما أ أو ب        

 

B(  یمثل شركةRegal  في
التعامالت التنظیمیة مع 

 الحكومات األجنبیة

 
المنتجات أو توفیر الخدمات للھیئات  بیع أ)

الحكومیة أو الشركات المملوكة للدولة 
)SOE مباشرة أو )***، سواء بطریقة

غیر مباشرة

 

 
في التعامالت مع  Regalیمثل شركة ب) 

 الحكومات األجنبیة

 

 
*TI CPI  = حیث یتغیر من عاٍم آلخر؛ مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره منظمة الشفافیة الدولیة 

 الخاص بمنظمة راند لمخاطر الرشوة في األعمال TRACE= تقییم  TRACEمصفوفة **
***SOE  شركة أو ھیئة مملوكة أو ُمدارة بواسطة الدولة = 

 
یقوم راعي األعمال باالتصال   .راعي األعمال بمراجعة تقییم ومتطلبات مكتب األخالقیات واالمتثالالخطوة الثالثة: یقوم  .4.3

 بمكتب األخالقیات واالمتثال لطرح األسئلة وتأكید ما ھو مطلوب أیًضا من شریك األعمال.
 

(إذا كان لدى شریك العمل  الخطوة الرابعة: اطلب معلومات إضافیة لشركاء العمل ذوي الخطورة المتوسطة أو المرتفعة.  .4.4
 تقییم خطورة منخفضة من مكتب األخالقیات واالمتثال، فتخطى للخطوة الخامسة).

 
واستبیان  )4 لملحقالشھادة (التوفیر والحصول على  مع شریك األعمال  Regalیتواصل راعي أعمال شركة  .4.4.1

  من شریك األعمال لمشاركتھما مع مكتب األخالقیات واالمتثال.   بعد ملئھما  )5 مكافحة الفساد (الملحق
الوثائق التي تم استالمھا من شریك األعمال.  إذا كانت كاملةً، یقوم راعي  Regalیراجع راعي أعمال شركة  .4.4.2

 األعمال بمشاركتھا مع مكتب األخالقیات واالمتثال.   
 

إن عملیة العنایة   یراجع راعي األعمال ومكتب األخالقیات واالمتثال المواد المستلمة من شریك األعمال.  :الخطوة الخامسة .4.5
شف أي "مؤشرات تحذیر" محتملة قد تفرض تطبیق تحقیقات أو ضوابط إضافیة قبل الدخول في أو تجدید الواجبة ھذه معدة لك

 (عالمات التحذیر). 8الملحق العالقة مع شریك األعمال.  تم شرح بعض عالمات التحذیر في 
 

خالقیات واالمتثال أن ھذا الزًما، عندما یعتقد فریق مكتب األ  طلب تقاریر العنایة الواجبة، إذا لزم األمر. الخطوة السادسة: .4.6
سیقومون بطلب األخبار اإلعالمیة المضادة أو أي تقریر مدعم آخر للعنایة الواجبة من خالل محقق أو مقدم خارجي "للعنایة 

 الواجبة".  
 

 Thomson Reuters ،Kroll ،Redالموافق علیھم (والذین تم فحصھم) مسبقًا لھذه التقاریر یشملون البائعون .4.6.1
Flag Group ،STEELE ،TRACE ،and Trident كذلك أیًضا بعض مقدمي الخدمات األخرى ،

 المماثلین 
یوم عمل للحصول على نتیجةً من مقدمي الخدمة، وفقًا إلى التعمق/المستوى  25إلى  5ستأخذ ھذه التقاریر ما بین  .4.6.2

 المطلوب. 
 ریر، فتخطى إلى الخطوة الثامنة.إذا قرر مكتب األخالقیات واالمتثال أنھ ال یلزم وجود أي تق .4.6.3



 برنامج مكافحة الفساد للشركة        
 إجراءات االستعانة بشریك األعمال وإعادة االستعانة بھ، 1 الملحق 100.102.003

 

 5من  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

 ر محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غی
 

 
یتقابل راعي األعمال وممثل مكتب األخالقیات واالمتثال لمناقشة نتائج التقریر أو تقییم عالمات    الخطوة السابعة: التقییم. .4.7

 التحذیر أو تقریر ما ھي الضوابط أو المعلومات اإلضافیة التي تلزم، إن وجدت.
 

خالل عملیة العنایة الواجبة،  فلن یكون  8الملحق إذا تم اكتشاف أي من عالمات التحذیر كتلك التي تم وصفھا في  .4.7.1
شریك األعمال مؤھًال للموافقة علیھ إال إذا وحتى یكون مكتب األخالقیات واالمتثال متأكدًا بنسبة معقولة من أن 

ألي تغاضي متعمد / تجاھل للنتائج عن إدراك إذا تصرف  Regal"مؤشرات التحذیر" ھذه لن تُعَرض شركة 
 شریك األعمال بطریقة تخرق أي قانون أو سیاساتنا.  

مسؤول عن المتابعة مع مكتب األخالقیات واالمتثال لمسح أو حل أي مؤشرات  Regalإن راعي أعمال شركة  .4.7.2
 حمراء أو مخاوف أخرى.

یوافق مكتب األخالقیات واالمتثال أو یوافق   قبل مكتب األخالقیات واالمتثال.تقریر وضع شریك األعمال من  الخطوة الثامنة: .4.8
قد مع ضوابط إضافیة ("موافقة مشروطة") أو ال یوافق (یرفض) على طلب إضافة أو تجدید العالقة مع شریك األعمال.  

لمخاوف األخرى التي تم قد التعرف تكون الموافقة مشروطة بتطبیق لوازم وضوابط إضافیة، وفقًا إلى عالمات التحذیر أو ا
 علیھا خالل العملیة أو التي ترتبط بشریك األعمال. 

 الخطوة التاسعة: إذا تمت الموافقة، یُعِلم ویُشرك راعي األعمال شریك العمل.  .4.9

(عادةً سلسلة تورید أو  Regalیُعِلم راعي األعمال أو یؤكد على الشخص الموجود في منطقتھ بداخل شركة  .4.9.1
موردین خارجیین أو شخص مالي مسؤول عن إدخال حساب البائعین/الموردین/الممثلین) بأن شریك األعمال قد 

 .  Regalیتم الدفع لشریك األعمال من شركة  یسمح بأنیصبح فعاًال في النظام المالئم حتى 
جي أو اتفاق خدمات مكتوب وموقع علیھ یتم تطبیقھ یجب أن یضمن راعي األعمال أیًضا أن یكون ھناك اتفاق نموذ .4.9.2

ممارسة للفساد والرشوة من قبل شریك  ضد أيمع شریك األعمال.  نحن نطلب التوقیع على اتفاق كتابي، للحمایة 
األعمال.  یجب أن یتضمن االتفاق بعض المصطلحات والشروط المحددة المتعلقة بمنع وتجنب الفساد والرشوة 

كما أن   .(شروط العقد اإللزامیة)6 الملحق التفاقیات شركاء األعمال في  اإللزامیةجد األحكام واالحتیال.  تو
تكون ضروریة أیًضا إذا كان قد تم تقییم شریك العمل  (شروط العقد الموصى بھا) 7األحكام الواردة في الملحق 

إلزامیة أیًضا لشركاء  7الملحق ي على أنھ ذا خطورة مرتفعة.  قد تكون بعض أو جمیع األحكام الموصى بھا ف
عمل محددین ومقترحة لجمیع شركاء األعمال حتى إذا لم یكونوا قد تم تقییمھم على أنھم أصحاب خطورة متوسطة 

 أو مرتفعة.
 Regalیكون راعي األعمال ومشرفھ مسؤولین عن التأكد من أنھ تم إعالم شریك األعمال بشأن برنامج شركة  .4.9.3

 لمكافحة الفساد ومتطلباتھ.  
سیكون راعي األعمال ومشرفھ مسؤولین أیًضا عن الحصول على نسخة من مدونة قواعد السلوك وبیان  .4.9.4

األخالقیات وسیاسة مكافحة الفساد والرشوة الخاصین بشریك األعمال، عندما یفرض مكتب األخالقیات واالمتثال 
من ھذه الوثائق غیر متاح، فإن راعي األعمال سیكون مسؤوًال عن  أو قسم الشؤون القانونیة ذلك.  إذا كان أي

 توثیق ھذا مع توضیح لماذا لیس لدى شریك األعمال واحدةً أو أكثر من ھذه الوثائق.  
 Regalإذا لم یكن شریك األعمال متعاونًا أو كان معترًضا على أي من الشروط، فیلزم على راعي أعمال شركة  .4.9.5

قسم الشؤون القانونیة الذي یتولى العمل في ھذه المسألة للحصول  أو بمحاميقیات واالمتثال االتصال بمكتب األخال
 من اإلرشاد.   مزیدعلى 

 
یحافظ راعي األعمال على ملف عنایة واجبة كامل لشریك األعمال.  في حالة إذا تعرضت   ملف العنایة الواجبة. الخطوة العاشرة: .5

ألن تكون محط تركیز استفسار لمكافحة الفساد بسبب تصرفات شریك األعمال الخاص بھا (یُعرف أحیانًا بـ "الطرف  Regalشركة 
ب أن الثالث")، فإن واحدًا من أول أسئلة أجھزة تنظیم الحكومة یرجح بأن یكون، "ما العنایة الواجبة التي نفذتھا الشركة؟"  ولھذا، فإنھ یج

كامًال یُظھر الخطوات التي تم االنتھاء منھا والوثائق المستلمة وملخص عن النتائج األخرى المتعلقة بعملیة  یتم عمل ملف عنایة واجبة
 وأن یكون متاًحا لموظفي مكتب األخالقیات واالمتثال.  Regalالعنایة الواجبة والحفاظ علیھ من قبل راعي أعمال شركة 

 
   .الخطوة الحادیة عشر: المتابعة المستمرة .6

 
فترة ال تتجاوز ثالث سنوات أو كل أقل من ذلك عندما تصدر توجیھات من قسم الشؤون القانونیة أو مكتب األخالقیات  كل .6.1

شریك أعمال على شھادة مكافحة فساد محدثة في نموذج الحصول من كل  راعي األعمال مسؤوًال عنواالمتثال بذلك، یكون 
ومشرفھ مسؤولین عن التأكد من أن مكتب  Regalیكون شریك أعمال شركة   .)(الشھادة 3الملحق مماثل لذلك المتاح في 

األخالقیات واالمتثال یعلم بأي تغییرات في ظروف شریك األعمال قد تؤثر على مستویات الخطورة التي تم تعیینھا.  بعض 



 برنامج مكافحة الفساد للشركة        
 إجراءات االستعانة بشریك األعمال وإعادة االستعانة بھ، 1 الملحق 100.102.003

 

 5من  5صفحة 
  

 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

 ر محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غی
 

في اإلدارة وخط العمل الجدید األمثلة على األشیاء التي تؤثر على الخطورة ھي التغییرات في الملكیة والتغییرات الھامة 
   والتغطیة اإلعالمیة المضادة وتھم الرشوة والفساد، إلخ.

یكون راعي األعمال مسؤوًال عن ضمان أن أي تدریب لمكافحة الفساد الزم لعمالء شریك األعمال والموظفین سیتم إكمالھ كما  .6.2
 یطلبھ مكتب األخالقیات واالمتثال.

عن إعادة تحدیث المدخالت وعملیة االستعانة كل خمس سنوات (كل ثالث سنوات إذا كان  یكون راعي األعمال مسؤوالً  .6.3
 شریك األعمال ذا خطورة مرتفعة).

راعي األعمال دوریًا مراجعة المعامالت التي یقوم بھا شریك األعمال والمبالغ التي تدفع لھ و ضمان إجراء تدقیق  یجب على .6.4
 االشتباه في أو مالحظة حدوث أي مخالفات.أو أي وسائل مراقبة آخري في حالة 
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 لجنة المخاطر واالمتثال 
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