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 العالمي - برنامج مكافحة الفساد 
  3 الملحق
 العامة والمصادر شیوًعا األكثر األسئلة

    الشركة
 القانونیة الشؤون

 واالمتثال األخالقیات

 االمتثال -المستشار العام المعاون  السیاسة: الُمشرف على

 3من  1صفحة  6المراجعة:  2015یونیو  17 تاریخ السریان:
 

  األسئلة األكثر شیوًعا
 

 ؟Regal ما ھو قانون ممارسات الفساد األجنبیة وقانون الرشوة بالمملكة المتحدة، وكیف یسریان على شركة .1

للمعاقبة على الرشوة  1977ھو قانون مرره كونجرس الوالیات المتحدة في عام ”) FCPA(“قانون ممارسات الفساد األجنبیة   اإلجابة: 
ب على التي یقصد منھا التأثیر على قرارات مسؤولین أجانب.  ویحظر القانون أیًضا استخدام الدفاتر والسجالت إلخفاء مدفوعات الفساد.  یُعاقَ 

وھو  2010وموظفیھا.   تم تمریر قانون الرشوة بالمملكة المتحدة عام  Regalة االنتھاكات بعقوبات جنائیة ومدنیة یمكن تطبیقھا ضد شرك
.  منذ ذلك الوقت وقانون الرشوة بالمملكة المتحدة یشمل الرشوة التجاریة والحكومیة ویسري FCPAالقانون المناظر بالمملكة المتحدة لقانون 

 ).Regalعلى الشركات التابعة ألي كیان یعمل في المملكة المتحدة (مثلما تفعل شركة 

 ؟  ھل الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة ھما الدولتان الوحیدتان اللتان تحظران الرشوة والفساد .2

القانون على سبیل المثال،   ال یوجد دولة في العالم تسمح بالرشوة أو الفساد ویحدث تنفیذ القانون في الكثیر من األماكن.  .ال  إلجابة: ا
 Ley Federal Anticorrupción en Contratacionesبالمكسیك (الفیدرالي لمكافحة الفساد في المشتروات الحكومیة 

Públicas( یماثل بطرق شتى قانون 2012یونیو  12، والذي أصبح نافذًا في ،FCPA ھذا القانون یُبقي األفراد والشركات عرضة .
ة مع للمسؤولیة عند عرض المال أو الھدایا مقابل الحصول أو اإلبقاء على میزة متعلقة بعمل في المشتروات المتعلقة بالعقود الحكومیة المبرم

خضع المنتھكون لھذا القانون لعقوبات إداریة شدیدة، بما في ذلك فرض الغرامات المالیة الضخمة وحظر المشاركة الحكومة المكسیكیة.  ی
    ِعقد كامل.تصل إلى المستقبلیة في عقود المشتروات الفیدرالیة لمدة قد 

 أین توجد مخاطر الفساد واالمتثال لمكافحة الرشوة؟ .3
 

مؤشر إدراك الفساد الذي تصدره بینما تبدو دول كثیرة بأنھا شدیدة الفساد استنادًا إلى   الدول. تحدث ممارسات الفساد في كل  اإلجابة: 
وأنشطة الفساد تحدث ویمكن أن وما نسمعھ أو نراه في وسائل اإلعالم، فإن سلوكیات عدم االمتثال لمكافحة الرشوة  منظمة الشفافیة الدولیة

أعماًال مثل ألمانیا واسترالیا  Regalتحدث في كل دولة. في الحقیقة، أثرت أعمال التنفیذ على أنشطة العمل في الدول التي تمارس فیھا شركة 
عماًال، وكندا والوالیات المتحدة والصین.  لھذا السبب، یجب علینا التنبھ ألنشطة الفساد والرشوة في جمیع المواقع الدولیة التي نمارس فیھا أ

 ولیس فقط تلك المواقع التي ھناك إدراك بأنھا مواقع أو أسواق ذات خطورة عالیة.
 

وة صغیرة لمسؤول أجنبي أو رجل أعمال سیجعلني أستوفي الموعد النھائي المتاح أمامي وإما سیوفر على شركة إذا كان دفعي لرش .4
Regal مبلغًا كبیًرا من المال أو سیجني لھا المال،  فھل یمكنني أن أدفع الرشوة؟ 

 
مالیین  Regalقانونیة یمكن أن تكلف شركة  . في الحقیقة، مشاركتك في أنشطة غیرRegalال. أنت ال توفر المال على شركة    اإلجابة:

أن ھناك "فرصة عمل" تتضمن أو تتطلب أنشطة تنتھك  Regalالدوالرات وخسارة السمعة ویمكن أن تفقد وظیفتك. إذا رأت إدارة شركة 
ر "فرصة العمل" ھذه بأنھا أو قانون الرشوة بالمملكة المتحدة أو أي قانون ساٍر آخر لمكافحة الفساد، عندھا لن یتم اعتبا FCPAقانون 

 موجودة من األساس، ولھذا ینبغي عدم مطاردتھا.
 

 ھل یمكن مقاضاتي من قبل دول ال أعیش وال أؤدي أعماًال فیھا؟  .5

في ذلك  بما -نعم.  بموجب قواعد قانونیة قومیة ودولیة متعارف علیھا جیدًا، تمتلك الحكومات الصالحیة على أي شخص   اإلجابة: 
یؤدي أعماًال داخل حدودھا، أو من یتخذ إجراءات لھا تأثیر على التجارة بالدولة.  ھذا یعني أنھ من المحتمل أن تؤدي االنتھاكات  -الشركات 

لة.  أبرمت إلى انتھاكات للقانون األمریكي وقانون المملكة المتحدة، بما في ذلك االنتھاكات الجنائیة المحتم Regalلمتطلبات امتثال شركة 
ین الكثیر من الحكومات معاھدات ساریة لتسلیم مرتكبي الجرائم كما أنھ تتوافر وسائل أخرى لتنفذ الدول قوانینھا على األشخاص غیر الموجود

 داخل الحدود المادیة لتلك الدول، بما في ذلك عن طریق استخدام قوائم المراقبة المصممة لحجز أي شخص یسافر داخل حدودھا.

 ؟FCPA الة كون الكیان شركة مملوكة للدولة، من الذي یلزمني أن أكون حذًرا في التعامل معھ في إطار قانونفي ح .6
 

"، یمكن اعتبار كل موظف بالكیان بدًءا من أي مساعد إداري وحتى SOEفي حالة اعتبار كیان ما بأنھ شركة مملوكة للدولة "  اإلجابة: 
(وقوانین مكافحة الفساد األخرى).  خذ بعین االعتبار أنھ بینما قد  FCPAالمدیر التنفیذي "مسؤوًال أجنبیًا" أو مسؤوًال حكومیًا في سیاق قانون 

إطار القانون المحلي وأنھم قد ال ینظرون ألنفسھم على أنھم مسؤولون ال یتم اعتبار موظفي الشركات المملوكة للدولة بأنھم مسؤولون في 
وقوانین مكافحة الفساد.  إذا عرفت أي شيء یجعلك تشتبھ، أو إذا كان  FCPAأجانب، فإنھ مع ذلك یمكن اعتبارھم "مسؤولین" یشملھم قانون 
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 3من  2صفحة 
 

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

 المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.
 

كة للدولة، فاتصل بمكتب األخالقیات واالمتثال للحصول على لدیك أي سبب لالعتقاد بأن الشخص الذي تتعامل معھ ھو موظف في شركة مملو
 اإلرشاد.  

 
 

 لفحص عملیاتھا قبل الموافقة على إذن.  فھل یُسمح لنا أن ندفع مقابل رحلتھ؟ Regal اقترح مسؤول أجنبي أنھ یرغب في زیارة شركة .7
 

، یُسمح بالدفع لمسؤول أجنبي لعمل رحلة من ھذا النوع بحسن نیة.  لكن یجب FCPAھذا یعتمد على الوضع.  بموجب قانون   :اإلجابة
، متى أمكن، دفع جمیع Regalالحذر الشدید فیما یتعلق بكیفیة دفع النفقات ومقدارھا.  في حالة حدوث رحالت مثل ھذه، ینبغي على شركة 

دار النفقات التي یمكن دفعھا والحصول على تأكیدات بأن الحكومة النفقات مباشرة إلى شركة الخطوط الجویة والفندق، وفرض قیود على مق
األجنبیة على علم بالرحلة.  وینبغي أیًضا أن یكون مقدار الترفیھ الخارجي محددًا بشكل صارم ومرتبًطا بالغرض التجاري للرحلة.  یجب 

واالمتثال وربما أیًضا من قبل نائب رئیس الشركة والمستشار الموافقة على الرحالت والطلبات المماثلة بشكل مسبق من قبل مكتب األخالقیات 
 العام والسكرتیر.

 
 ھل یخضع الموزعون إلجراءات االتفاق وإعادة االتفاق مع شریك األعمال إذا كنا فقط نقوم بتجدید االتفاقیة؟ .8

 
ا.  لھذا، عندما نتفق على عالقات مع موزع أو لآلخرین وبذلك فھم یمثلوننا خارجیً  Regalنعم.  یبیع الموزعون منتجات شركة   اإلجابة:

 نقوم بتجدیدھا، یلزمنا اتباع إجراءات شریك األعمال والتأكد من إكمالنا للعملیة مع مكتب األخالقیات واالمتثال.
 

 االتفاق معھم؟ھل یجب علینا االتصال بمكتب األخالقیات واالمتثال قبل    نحن نتعاقد مع مھندسین لیساعدونا في العمل التصمیمي. .9
 

عموًما، المھندسون والمقاولون المستقلون اآلخرون الذین یعملون في التصمیم أو التطویر أو أمور مماثلة ھم من الموارد   ال.   اإلجابة:
یلزم اختبارھم كما ھو مطلوب من قبل سیاسات وإجراءات إدارة الموارد   الداخلیة في واقع األمر وال یمثلون الشركة أمام العالم الخارجي.

إذا طلبنا من الشخص أن یعمل مع عمیل أو أن یتواصل مع مستخدم نھائي لمشروع ما، فسوف تشملھ إجراءات  مع ذلك،یة.  البشریة الحال
 شریك األعمال.

 
 
 

 أو سمسار الجمارك الذي یعمل لدینا؟  ماذا عن وكالة السفر الخاصة بنا؟ .10
 

لین أو العمالء أو المسؤولین الحكومیین أو األشخاص اآلخرین غیر إذا كانت وكالة السفر ترتب حجوزات للموزعین أو الممث       اإلجابة.
، فاإلجابة ھي نعم، سیكون ھذا خاضعًا إلجراءات شریك األعمال التي تتطلب انخراط مكتب األخالقیات واالمتثال Regalالتابعین لشركة 

الجمارك حتًما مع الوكاالت الحكومیة بالنیابة عن سیتعامل سماسرة   أمام العالم الخارجي. Regalألن ھذا یمثل شركة  Regalبشركة 
 الشركة ولھذا فھم خاضعون دائًما لإلجراءات (وأیًضا المتطلبات الساریة الخاصة باالمتثال التجاري العالمي).

 
 من الذي ینبغي علي االتصال بھ عندما یكون لدي أسئلة أو مخاوف؟ .11

 
خاصتنا.   Regalقسم الشؤون القانونیة ھو االختیار األفضل في حالة وجود أسئلة مرتبطة بقوانین مكافحة الفساد ومتطلبات شركة    اإلجابة:

إذا عرفت أي شيء یجعلك تشتبھ بأن ھناك رشوة تُعرض أو تُطلب، أو إذا كان لدیك أي سبب لالعتقاد بأن الشخص الذي تتعامل معھ یتصرف 
) أو بمكتب األخالقیات واالمتثال في مقر اإلدارة legal@regalbeloit.comحتیالیة، فاتصل بقسم الشؤون القانونیة (بطریقة فاسدة أو ا

)integrity@regalbeloit.com  .للحصول على المزید من اإلرشاد ( 
 

تقدم المصادر المتاحة للعامة معلومات إضافیة بخصوص القوانین واالتفاقیات الدولیة الخاصة بمكافحة الفساد.  تتغیر   مصادر عامة إضافیة للمعلومات.
أن تكون في  المواقع اإللكترونیة للوكاالت ویتم تحدیث الوثائق أو إزالتھا من وقت إلى آخر، لھذا یمكن أن تكون بعض المصادر المدرجة غیر متاحة أو

 لفة.مواقع مخت
 

 لغة)  15، 1999اتفاقیة المجلس األوروبي المتعلقة بالفساد (ینایر 
http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/173.htm 

 
 )OECDاالقتصادي والتنمیة (اتفاقیة مكافحة الرشوة الخاصة بمنظمة التعاون 

الترجمات غیر الرسمیة متاحة وعدة دول من غیر األعضاء ھذه االتفاقیة.   OECDدولة من أعضاء منظمة  34تبنّت ، 2014اعتباًرا من أغسطس 
 أیًضا بالعربیة والصینیة واإلسبانیة. 

  bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf-http://www.oecd.org/daf/anti -اإلنجلیزیة 
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 3من  3صفحة 
 

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

 المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.
 

 corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf-r/daf/antihttp://www.oecd.org/f - الفرنسیة 
 

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents 2010(المملكة المتحدة) قانون الرشوة بالمملكة المتحدة لعام 
 

 )DOJبقسم االحتیال بوزارة العدل األمریكیة ( FCPAالصفحة اإللكترونیة لقانون 
http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/ 

 
لغة)  50قانون ممارسات الفساد األجنبیة (الترجمات غیر الرسمیة متاحة بـ

http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html  
 

  Foley & Lardnerدیفید سایمون، شركة  المستشار القانوني:

قون:  المصدِّ
 لجنة المخاطر واالمتثال 
 GC 

 معلومات حفظ الوثیقة:

2014-00120: 0000005834 

 )100.102العالمیة ( -نفس اللغات الخاصة بسیاسة مكافحة الفساد  اللغات:

تاریخ المراجعة/تاریخ 
 االكتمال:

 النسخة وتاریخ السریان : تم تحدیث6
 : تم تنظیف وتحسین الوثیقة، وتم التحقق من الروابط5
لسیاسة  1: تم تعدیل األسئلة، تم تغییر التنسیق والترقیم، كانت الوثیقة سابقًا الملحق 4
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