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 اإللزامیة العقد شروط

 الشركة
 القانونیة الشؤون

 واالمتثال األخالقیات

 االمتثال -المستشار العام المعاون الُمشرف على السیاسة:  

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

 
 األحكام التعاقدیة اإللزامیة الخاصة بالطرف الثالث

 
 Regal Beloit(بما في ذلك جمیع الشركات التابعة لشركة  Regalفي جمیع االتفاقیات بین شركة  التالیةاإللزامیة  األحكامیجب تضمین 

Corporation .والمؤسسات الفرعیة لھا) وبین أي شریك أعمال [طرف ثالث] یعمل في مواقع خارج الوالیات المتحدة 

 األحكام اإللزامیة

 " و"المسؤول الحكومي"]FCPA[في فسم التعریفات في االتفاقیة أو عند ذكر ھذه المصطلحات ألول مرة ھنا، عّرف "قانون 

 
أو أي شخص یتصرف بالنیابة عنھا  Regalوقوانین أخرى من غیر القانوني لشركة  FCPA.  یجعل قانون إقرار 1.0

تسبب عرض أو دفع أو التعھد بدفع أو التصریح بدفع أي أموال أو ھدایا أو أي شيء ذي قیمة بشكل مباشر أو غیر مباشر ألي مسؤول حكومي بقصد ال
ول أو اإلبقاء على األعمال لصالح الشركة أو إحدى الشركات التابعة أو المؤسسات في جعل ھذا المسؤول الحكومي یسيء استخدام منصبھ ھذا للحص

االت أو الفرعیة لھا.  یعرف مصطلح المسؤول الحكومي بشكل واسع على أنھ یشمل لیس فقط المسؤولین الحكومیین التقلیدیین وھؤالء الذین توظفھم وك
الشركات التي تملكھا أو تسیطر علیھا الدولة.  تحظر قوانین مكافحة الفساد األخرى الرشوة إدارات أو وزارات الحكومة، ولكن یشمل أیًضا موظفي 

وقانون الرشوة بالمملكة  FCPAالتجاریة من أي نوع.  یقر [الطرف الثالث] ویؤكد إدراكھ لمتطلبات مكافحة الفساد حول العالم، بما في ذلك قانون 
ساٍر لمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، وبعدم اتخاذ أو ترك اتخاذ أي إجراء یمكن بأي طریقة التسبب لشركة المتحدة، ویوافق على االمتثال ألي قانون 

Regal  [الشركة] في أن تكون منتھكة لقانونFCPA .أو أي قانون آخر یحظر الرشوة أو الفساد أو االحتیال 

الثالث] اإلقرارات والضمانات التالیة للشركة،  .  یقدم [الطرفاإلقرارات والضمانات والمواثیق [للطرف الثالث] 2.0
 والمواثیق ویوافق كما یلي:

.  یقدم [الطرف اإلقرارات والضمانات والمواثیق [للطرف الثالث] المتعلقة بالرشوة الحكومیة والتجاریة 2.1
ویوافق على أنھ لن یقوم، فیما یتعلق  الثالث] بموجب ھذه الوثیقة اإلقرارات والمواثیق ویضمن للشركة بأنھ لم یقم، ویقدم المواثیق

 بالمعامالت الواردة في االتفاقیة أو فیما یتعلق بأي معامالت أخرى خاصة باألعمال تنطوي على الشركة، بدفع أو التعھد بدفع أي مدفوعات
حكومي یسيء استخدام أو تحویل أي شيء ذي قیمة، بشكل مباشر أو غیر مباشر ألي مسؤول حكومي بقصد التسبب في جعل المسؤول ال

منصبھ للحصول أو اإلبقاء على األعمال لصالح الشركة أو أي من الشركات التابعة أو المؤسسات الفرعیة لھا.  تھدف األطراف إلى عدم 
لدفع الرسوم القیام بدفع أي مدفوعات أو تحویالت ذات قیمة بغرض أو بتأثیر الرشوة التجاریة أو الحكومیة، أو قبول أو االنصیاع لالبتزاز 

 أو وسائل الحصول على األعمال غیر الالئقة وغیر القانونیة األخرى.  

.  یقدم [الطرف الثالث] بموجب ھذه الوثیقة الحكومة لیست لھا أي ممتلكات في [الطرف الثالث] 2.2
الثالث] أو في العالقة التعاقدیة الُمنشأة اإلقرارات ویضمن للشركة بأنھ لیس ھناك حصة ملكیة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، في [الطرف 

 باالتفاقیة، یمتلكھا أو یسیطر علیھا أي مسؤول حكومي.

) أي مدفوعات إلى i.   یوافق [الطرف الثالث] على أن (إقرار [الطرف الثالث] بإجراءات االمتثال  2.3
ات أو التحویل اإللكتروني فقط، بشكل مباشر إلى [الطرف [الطرف الثالث] من قبل الشركة بموجب االتفاقیة یتم تقدیمھا عن طریق الشیك

الثالث] أو لحساب مصرفي باسم [الطرف الثالث]، ولن یتم قبول أي طلبات بالمدفوعات النقدیة أو المدفوعات األخرى في شكل یخالف 
 [الطرف الثالث]یات المتحدة حیث یقوم ) تُدفع أي مدفوعات إلى [الطرف الثالث] من قبل الشركة في الدول بخالف الوالiiحامل السند؛ (

) یوافق [الطرف الثالث] على أن دفاتره وسجالتھ التي تظھر النفقات الناجمة iii)بأداء واجباتھ بموجب االتفاقیة أو في الوالیات المتحدة؛ 
ت كتابیة لكل خدمة یؤدیھا بموجب ھذه االتفاقیة تعكس الغرض الذي من أجلھ تم دفع كل نفقة ولصالح من وأنھ سیكون ھناك تسجیال

) یحتفظ [الطرف الثالث] بسجالت دقیقة ومفصلة، ویسمح للشركة بمراجعتھا عند الطلب iv[الطرف الثالث] للشركة أو نیابة عن الشركة؛ (
مرتبطة بالتدریب؛ الكتابي، بأي نفقات أو تكالیف [للطرف الثالث] والتي یُطلب من الشركة ردھا بموجب االتفاقیة، بما في ذلك أي نفقات 

) یمكن أن یتم اإلفصاح عن شروط االتفاقیة لوكاالت الحكومة واألشخاص اآلخرین الذین لدیھم حاجة مشروعة لمعرفة ھذه المعلومات، vو(
 ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر وزارة العدل األمریكیة أو ھیئة األوراق المالیة والبورصات األمریكیة.

.  في حالة أن الشركة تعتقد بحسن نیة، وسواء FCPAحقوق الشركة المترتبة على اإلخالل بقانون  2.4
أو أي  FCPAقامت بإجراء تحقیق أم ال، أن [الطرف الثالث] قد تصرف بأي طریقة یمكن أن تُخضع الشركة للمسؤولیة بموجب قانون 

ة الحق من طرف واحد والذي یمكن ممارستھ فوًرا بموجب إخطار كتابي موجھ قانون آخر لمكافحة الفساد أو مكافحة الرشوة، تمتلك الشرك
  [للطرف الثالث] بفسخ االتفاقیة.



  برنامج مكافحة الفساد للشركة        
 اإللزامیة العقد شروط ،6 الملحق 100.102.006 

 3من  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

 المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.
 

 
 

.  یوافق [الطرف الثالث] على أنھ سیقوم وسیتسبب في أن یقوم كل من مدیرینھ أو شھادات الممثل 2.5
اط مباشر في أي من إدارة أو العملیات التجاریة الخاصة [بالطرف مسؤولیھ أو موظفیھ أو وكالئھ أو الممثلین اآلخرین الذین لدیھم أي انخر

الثالث] بموجب االتفاقیة، عند طلب الشركة وبشكل سنوي على األقل، بتزوید الشركة بشھادة في النموذج المرفق مع ھذه الوثیقة والمدمج 
  باإلشارة إلیھ تحت اسم_____.  [أرفق شھادة ممثل الشركة.]

استنادًا إلى أساس معقول أن [الطرف الثالث] قد قام  Regal.  في حالة اعتقاد حق الشركة في التحقیق 2.6
أو أي قانون ساٍر آخر، یوافق [الطرف  FCPAللمسؤولیة بموجب قانون  Regalباتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء یمكن أن یُخضع شركة 

قیق [للطرف الثالث] لتحدید الحق، بموجب إخطار كتابي موجھ [للطرف الثالث]، في إجراء تحقیق وتد Regalالثالث] على أن لشركة 
 Regalعما إذا كان اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراءات بالنیابة عن [الطرف الثالث] یمكن أن یُخضع شركة  Regalالرضا المعقول لشركة 

مسؤولیة تحدید  للمسؤولیة عن الفساد أو الرشوة أو االحتیال.  یوافق [الطرف الثالث] على التعاون الكامل مع ھذا التحقیق، والذي تكون
 وحدھا. Regalنطاقھ وطریقتھ ومدتھ خاضعة للرؤیة المعقولة لشركة 
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 3من  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

 المخزنة إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر محدثة.
 

 
 

 
 
 
 


