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 4من  1صفحة  6

 
 

 شركة موظف إلى وإعادتھ علیھ والتوقیع النموذج بھذا الموجودة األسئلة عن اإلجابة األعمال لشریك لھ ُمصرح ممثل على ینبغي  : التعلیمات

REGAL شركة بموظف اتصل اإلنترنت. عبر الستكمالھ النموذج ھذا یتوافر قد كما لألعمال. الراعیة للجھة أو REGAL تعمل الذي 

 المناسب. اإللكتروني الموقع بعنوان لیخبرك معھ
 

األعمال واألطراف الثالثة التي  یجب على شركاءوعملیة العنایة الواجبة.   Regalھذا االستبیان ھو خطوة في تحلیل المخاطر الذي تقوم بھ شركة 
وفقًا لتقدیر مكتب األخالقیات   خارجیًا أو تعمل بالنیابة عنھا من خالل بیع المنتجات أو توفیر الخدمات ملء ھذا االستبیان. Regal تمثل شركة

أو یعملون بالنیابة عنھا ولكن یعملون في دول ینظر إلیھا على  Regalواالمتثال بالمؤسسة، قد یكون شركاء األعمال اآلخرون الذین ال یمثلون شركة 
عنایة الواجبة وتحلیل أنھا فاسدة (وفقًا لمؤشر الفساد والشفافیة العالمي أو مصفوفة أثر الفساد) مطالبین أیًضا باستكمال االستبیان والمشاركة في عملیة ال

 .Regalالمخاطر التي تجریھا شركة 

لفظ "المسؤول الحكومي" بصورة واسعة لیتضمن لیس فقط المسؤولین  Regalالمخاطر والعنایة الواجبة، تُعرف شركة من أجل أغراض تحلیل 
من قِبل حكومة الحكومیین التقلیدیین وھؤالء الموظفین بالوكاالت أو اإلدارات أو الوزارات الحكومیة، بل أیًضا موظفي الھیئات المملوكة أو الُمدارة 

بأي والیة أو حكومة محلیة وأفراد عائالتھم.  ویعني لفظ "ھیئة حكومیة" أي منظمة أو شركة أو مجموعة أو تجارة مملوكة أو ُمدارة وطنیة أو حكومة 
 بواسطة إحدى الحكومات أو أي وكالة أو إدارة أو وزارة حكومیة. شكل من األشكال

         االسم القانوني الكامل لشریك األعمال: .1
        إذا لم یكن مكتوبًا باللغة اإلنجلیزیة، فاذكر االسم باللغة اإلنجلیزیة: 

 ال نعم    ھل شریك األعمال متداول بصورة عامة؟ اختر إجابة واحدة 
ھل قام شریك األعمال من قبل بإجراء أعمال تحت اسم مستعار أو اسم غیر حقیقي أو اسم تجاري أو استخدم أي اسم تجاري 

 آخر مختلفًا عن االسم التجاري الكامل المدرج أعاله؟ 
ل السنوات الثالثة ال     إذا كانت اإلجابة بنعم، یُرجى إدراج األسماء األخرى الُمستخدمة خالنعم    اختر إجابة واحدة 

 ) األخیرة:3(
 
 

 (إذا كان ذلك منطبقًا):___________________ Regalرقم البائع/المورد المعین من قبل نظام شركة 
 

 الموقع ومعلومات االتصال .2
         عنوان شارع الموقع: 

  الرمز البریدي:  الدولة:    الوالیة:      المدینة:
        موقع المقر الرئیسي (إذا كان مختلفًا): 

           الھاتف:  
            البرید اإللكتروني:  
           الموقع اإللكتروني:  

 
 معلومات الشخص (الممثل الُمصرح لھ) الذي یقوم باستكمال ھذا النموذج بالنیابة عن شریك األعمال  

  الحرف األول من االسم المتوسط:   االسم األول:    اسم العائلة: 
         االسم باللغة المحلیة: 

      الجنسیة:  الیوم): -الشھر- تاریخ المیالد (العام
          العنوان البریدي: 

        الرمز البریدي:  الدولة:    الوالیة:      المدینة: 
           الھاتف: 

          رقم الھاتف المحمول:  
            الفاكس: 

             البرید اإللكتروني:  
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 4من  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

 محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر 

شریك األعمال جھات االتصال والذین یعتبرھم  Regalیُرجى إدراج معلومات االتصال بالشخص أو األشخاص المعینین من قِبل شركة  .3
 الرئیسیة بالنسبة لھم خالل العالقة التجاریة. 

  
 موقع الدولة  رقم الھاتف البرید اإللكترونياالسم

    
    
    

 
أو التي یرغب شریك األعمال فیھا؟ ضع عالمة على جمیع ما  Regalما ھو نوع العالقة التجاریة التي تجمع بین شریك األعمال وشركة  .4

 ینطبق: 
 اإلعالن/العالقات العامة 
 منظمة خیریة 
 استشاریون 
 وكیل الجمارك/سمسار 
  موزع 
 شریك في المشروعات المشتركة 
 ممثل لجماعة الضغط 
 الوكیل اللوجیستي 

  األجزاء المكونة - الُمصنع 
 ) المصنع األصلي للمعداتOEM( 
 شریك اإلحالة 
 البحث والتطویر 
 موزع تجزئة 
 وكیل أو ممثل مبیعات 
  متخصص: محاسب،  –موفر خدمة

 مدقق، مستشار قانوني

  أخرى - موفر خدمة 
  األجزاء - مورد 
  أخرى - مورد 
 مؤسسة تجاریة 
 اتحاد 
 غیر مدرج

 
 ؟  ____% Regalما ھي تقریبًا نسبة األعمال التي یخصصھا أو سیخصصھا شریك األعمال لشركة  .5

 
 نوع الھیئة التجاریة لشریك األعمال (اختر إجابة واحدة) .6

 فردیة    مشروع مشترك 
 شركة     شركة ذات مسؤولیة محدودة 
 شراكة     شراكة ذات مسؤولیة محدودة 
 (یُرجى وصفھا وتحدید نوعھا) ____________________ منظمة أخرى 

 
 متى وأین بدأ شریك األعمال ممارسة أعمالھ؟ ______ (الشھر/العام)  .7

 ___________________________________ (المدینة، الوالیة، الدولة) 
 

 فیھا أو توفیر البضائع لھا: Regalقم بإدراج الدولة أو الدول التي یرغب شریك األعمال تمثیل شركة  .8
 
 

 
أو توفیر البضائع لھا، قم بتحدید ما إذا كان یلزم التسجیل مع سلطة  Regalلكل دولة مدرجة سیقوم فیھا شریك األعمال بتمثیل شركة  .9

الرقم الضریبي الخاص حكومیة لیقوم شریك األعمال بممارسة األعمال في ھذه الدولة.  إذا كانت اإلجابة نعم، فقم بتوفیر رقم التسجیل و
 بشریك األعمال بكل دولة.  قم بإضافة سطور إضافیة إذا لزم األمر.  

 
  __(رقم التسجیل/الرقم الضریبي)ال نعم   _(الدولة)_______

_______________   نعم______________________ ال 
_______________   نعم______________________ ال 
_______________   نعم______________________ ال 
_______________   نعم______________________ ال 

 
باختصار، قم بوصف الخبرة والمؤھالت التي یتمتع بھا الطاقم اإلداري لشریك األعمال وكیف یمكن أن یعود ذلك بالنفع على العالقة مع  .10

 .  Regalشركة 
 
 
 

 ھل یقوم شریك األعمال بإجراء تحریات لخلفیات أو العنایة الواجبة عن األطراف األخرى التي قام بتعیینھم أو ھؤالء الذین ینوي تعیینھم .11
 ال نعم    ؟  اختر إجابة واحدة Regalللعمل بالنیابة عن شركة 

 
في شركة شریك األعمال أو أفراد عائالتھم المباشرة حالیًا أي  ھل یشغل أي من الرؤساء التنفیذیین أو األعضاء أو الموظفین أو المساھمین .12

 مناصب في أي ھیئة حكومیة؟  
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)govanticorruption-http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol(  ھي أحدث وثیقة.  قد تكون النسخ المطبوعة أو
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 إذا كانت اإلجابة نعم أو غیر متأكد، یُرجى التوضیح.غیر متأكد         ال   نعم   اختر إجابة واحدة 
 
 

ال  نعم    اختر إجابة واحدة ھل توجد ألي ھیئة حكومیة أو مسؤول حكومي ملكیة أو فائدة مالیة أخرى في شركة شریك األعمال؟   .13
        إذا كانت اإلجابة نعم أو غیر متأكد، یُرجى التوضیح.غیر متأكد 

 
    

من موظفي أو مدیري أو رؤساء أو مالك شریك األعمال أو أي خالل السنوات العشرة الماضیة، ھل اتُِھمت أنت، شریك األعمال، أو أي  .14
شخص یعمل لصالح شریك األعمال أو بالنیابة عنھ أو أُِدنت بخرق أي قوانین أو لوائح تحظر االحتیال أو الرشوة أو أي صور أخرى من 

 غیر متأكد، یُرجى التوضیح.إذا كانت اإلجابة نعم أو غیر متأكد         ال   نعم   الفساد؟  اختر إجابة واحدة 
 

   
خالل السنوات العشرة الماضیة، ھل اتُِھمت أنت، شریك األعمال أو أي من موظفي أو مدیري أو رؤساء أو مالك شریك  .15

 األعمال أو أي شخص یعمل لصالح شریك األعمال أو بالنیابة عنھ أو أُِدنت بخرق أي قوانین جنائیة أو أمنیة أخرى؟ 
 إذا كانت اإلجابة نعم أو غیر متأكد، یُرجى التوضیح.غیر متأكد         ال   نعم   واحدة اختر إجابة 

 
   

.  ھل ھي منشورة بموقع إلكتروني إذا كان لشریك األعمال مدونة قواعد إلدارة األعمال أو وثیقة مماثلة، فضع عالمة على ھذا المربع  .16
 ال  نعم    اختر إجابة واحدة  متاح للعامة؟   

 إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھو عنوان الموقع اإللكتروني؟ ___________________________________________
 

اختر . ھل ھي منشورة بموقع إلكتروني متاح للعامة؟   إذا كان لشریك األعمال سیاسة أو برنامج لمكافحة الفساد، فضع عالمة ھنا  .17
 ال  نعم    إجابة واحدة  

 انت اإلجابة نعم، فما ھو عنوان الموقع اإللكتروني؟ ___________________________________________إذا ك
 

) وقانون الرشوة بالمملكة FCPAھل یقوم شریك األعمال دوریًا بتدریب الموظفین على قانون ممارسات الفساد األجنبیة ( .18
 ال نعم    ) والقوانین والتوجیھات التنظیمیة األخرى ذات الصلة بمكافحة الفساد؟ اختر إجابة واحدة UKBAالمتحدة (

 
ھل یقوم شریك األعمال (بما في ذلك أي فروع أو شركات تابعة أو مشروعات مشتركة شریكة أو ما إلى ذلك) بالبیع إلى أيٍ من أنواع  .19

ال  إذا  نعم    أو یتعامل مع أيٍ منھا (أو یتوقع القیام بذلك)؟    اختر إجابة واحدة  Regalالھیئات المدرجة أدناه بالنیابة عن شركة 
 كانت اإلجابة نعم، فاختر كل ما ینطبق:  

 مرفق مملوك للحكومة   الجھات العسكریة    ھیئة مملوكة للدولة 
 أي ھیئات حكومیة أخرى   

 
 والھیئات التي تمارس التحكم في اإلدارة داخل شركة شریك األعمال أو علیھا.قم بإدراج األفراد (بمسمیاتھم الوظیفیة)  .20

  
 
 
 
 

 
یُرجى استخدام ھذه المساحة من أجل توفیر أي معلومات إضافیة تشعر أنھا قد تكون ذات صلة بالعالقة بین شریك األعمال وشركة  .21

Regal. 
 
 
 
 
 

 :استُكمل بواسطة
 
 
       

  األعمالاسم شریك 
  

 
 

        :التاریخ 
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)govanticorruption-http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol(  ھي أحدث وثیقة.  قد تكون النسخ المطبوعة أو

 محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر 

        :من قِبل
  توقیع ممثل شریك األعمال الُمصرح لھ

  
  
  
  

       
 اسم الممثل المصرح لھ بأحرف واضحة

 
 
 

 
       

 لقب الممثل المصرح لھ بأحرف واضحة
 
 
 
 
                                        

 اسم شریك األعمال)شركة الممثل المصرح لھ (إذا كانت مختلفة عن 
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 اإلیجابیات الخاطئة عند الفحص
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