
 

 2من  1صفحة 
  

األخالقیات واالمتثال إرشادات بخالف لنسخة الُمدارة إلكترونیًا ما لم یعطي مكتب ھذه الوثیقة خاضعة لإلدارة، وتم إصدارھا إلكترونیًا. لضمان أنك تعتمد على أكثر النسخ الُمحدّثة من المعلومات والمتطلبات، استخدم ا
 ذلك.

 

 
100.102.002 

 العالمي -برنامج مكافحة الفساد 
 األولي القبول نموذج، 2 الملحق

 االمتثال -المستشار العام المعاون  الُمشرف على السیاسة:    الشركة

 2015یونیو  Regal 17جدید، یحل محل تقریر موظف شركة  تاریخ المراجعة:
 integrity@regalbeloit.com اإللكتروني البرید على بكم الخاص واالمتثال األخالقیات مكتب إلى وإعادتھ النموذج ھذا بإكمال لیقوم EGALR شركة أعمال لراعي موجھ

 
  من

 _____________________اسم شریك األعمال __________________________________________________________ .1
 _______________________معرف الھویة األصل للشریك (العمیل) (من أداة تجاریة عالمیة أو أوراكل)_________________________ .2
 (اختر إجابة واحدة)        ؟شركة أم فرد ھل شریك األعمال .3
آخر من شركاء األعمال؟ (اختر إجابة  نوع أمموزع أم وكیل مبیعات أم محاسب أم وكیل سفریات أم محاٍم أم سمسار أم مستشار أم بائع ھل شریك األعمال  .4

 واحدة)
مع شریك األعمال؟  Regalما ھو اسم الشخص (لدى شریك األعمال) الذي سیكون مسؤوًال بشكل أساسي عن عالقة شركة  .5

_____________________________________________________________________________________________ 
 السنة- الشھر- الیوم  ما ھو تاریخ المیالد وبلد المواطنة لذلك الشخص؟ ________________________ .6
(اختر نعم/ال ؟ Regalھل ھناك أي من حملة األسھم أو الموظفین أو المدیرین أو مالك شریك األعمال ممن تربطھ عالقة قرابة أو صداقة بأحد موظفي شركة  .7

 إجابة واحدة)
موظف في عمل مملوك من قبل حكومة موظف حكومة أو أو  حملة األسھم أو الموظفین أو المدیرین أو المالك لشریك األعمال من على صلة بحكومةھل من بین  .8

 إجابة واحدة) اختر(نعم/ال/لم أسأل  أو مسؤول حكومي؟
 

  ماذا
 ____________________________________ِصف طبیعة العمل الخاص بشریك األعمال: ____________________________ .9

____________________________________________________________________________________________ 
؟ (أدرج أنواع المنتجات والخدمات بشكل عام؛ مثل المحركات ذات القدرة Regalما ھي الخدمات والمنتجات التي سیقدمھا أو سیبیعھا شریك األعمال لشركة  .10

) وأجھزة النفخ والتروس والمحركات أو خدمات التفاوض) sub-fractional motorsالحصانیة تحت الكسریة (
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 عاًما،  14- 10أعوام،  9-4أعوام،  3-1أقل من عام واحد، والخدمات المحددة؟  ما ھي المدة التي قضاھا شریك األعمال ھذا في العمل المرتبط بھذه المنتجات .11
 (اختر إجابة واحدة) عاًما أو أكثر  15
 (اختر إجابة واحدة)نعم/ال/ربما ؟ Regalھل سیحتاج شریك األعمال إلى إنشاء كیان جدید للعمل مع شركة  .12
ة دولة أو موظفي ھل یُتوقع من شریك األعمال ھذا التحدث مع أو البیع إلى أو التعامل بأي طریقة أخرى مع موظفي حكومة محلیة أو بلدیة أو قومیة أو حكوم .13

 لتوضیحإذا كانت اإلجابة نعم، یُرجى ا(اختر إجابة واحدة) نعم/ال    ؟  Regalشركات مملوكة لدولة في سیاق أداء واجباتھ نحو شركة 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 أین

 قم بتضمین الشارع والمدینة والوالیة والدولة والرمز البریدي ورقم ھاتف جھة االتصال  عنوان العمل:  .14
إذا كانت اإلجابة ال، فأدرج الدول نعم/ال   ھل عنوان العمل ھذا ھو الدولة الوحیدة التي تتوقع أن یقوم شریك األعمال ھذا بتزوید المنتجات أو الخدمات فیھا؟   .15

أو بالنیابة عنھا:   Regalاألخرى التي تعتقد أن شریك األعمال یمكن أن یعمل فیھا لصالح شركة 
____________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________ما ھو عنوان الموقع اإللكتروني (المواقع اإللكترونیة) لشریك األعمال؟  .16
 

 ولماذا متى
 (اختر إجابة واحدة)اآلن، خالل شھر واحد، أكثر من شھر واحد ما ھو اإلطار الزمني المحدد لبدء العمل مع شریك األعمال؟   .17
یُرجى توضیح لماذا ترغب في العمل مع وإشراك شریك األعمال ھذا لیقوم بتزوید المنتجات أو أداء الخدمات الموصوفة.  .18

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 كیف

 نعم/الھل سیتم الدفع لشریك األعمال على األرجح في نفس الدولة الواردة في عنوان عملھ أعاله؟  .19
 )، التحویل اإللكتروني، المقایضة، أخرىACHنقدًا، غرفة المقاصة اآللیة ( األعمال ھذا؟باعتقادك، كیف سیتم الدفع لشریك  .20
 _________________________________كیف توصلت إلى شریك األعمال ھذا أو تعرفت علیھ؟ _________________________ .21

____________________________________________________________________________________________ 
 

عمال ھذا: صوص شریك األأنھا قد تكون ذات صلة أو أننا ینبغي أن نعرفھا بخ تعتقدقم بتقدیم أي تفاصیل أخرى تشعر أو 
______________________________________________________________________________________________
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 والبرید اإللكتروني لھ: _______________________________________________________________ Regalاسم راعي أعمال شركة 
   __اإللكتروني لھ: _________________________________________ والبرید Regalموظف إضافي لدى شركة  السنة-الشھر- الیوم تاریخ التقدیم: 


