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 األحكام الموصى بھا التفاقیات الطرف الثالث

 

بعین االعتبار أیًضا تضمین األحكام  Regalمتى ما أمكن واعتمادًا على الظروف الحقائقیة المحددة لكل شریك أعمال [طرف ثالث]، ستأخذ شركة 
 اإلضافیة التالیة:

 Regal.  فیما یتعلق باختیار شركة على العنایة الواجبة [للطرف الثالث]  Regalالدقة واعتماد شركة  2.6
ا (یشار إلى ذلك معًا معلومات محددة وأدى استبیانًا ووقع على شھادات معینة مرفقة ھن Regal[للطرف الثالث]، قدم [الطرف الثالث] لشركة 

بمكافحة  باسم "معلومات العنایة الواجبة المتعلقة بمكافحة الفساد").  یقر [الطرف الثالث] ویضمن للشركة أن معلومات العنایة الواجبة المتعلقة
يء غیر دقیق أو غیر صحیح لھذه المعلومات، وأن ھذه المعلومات ال تحتوي على أي ش Regalالفساد دقیقة وكاملة وذلك امتثاًال لطلب شركة 

 أو محذوف قد یجعل أي من اإلقرارات أو الضمانات التي یقدمھا [الطرف الثالث] بموجب ھذه االتفاقیة غیر كاملة أو غیر دقیقة بأي شكل من
نایة الواجبة المتعلقة تعّول على دقة واكتمال معلومات الع Regalاألشكال.  یدرك [الطرف الثالث] بوضوح أنھ بإبرام االتفاقیة، فإن شركة 

عنھ بمكافحة الفساد، وتعتقد وتتوقع أن یحافظ [الطرف الثالث] على تعاملھ األخالقي وأن یتجنب أي إجراء أو عدم القیام بأي إجراء قد ینتج 
  أو قانون الرشوة FCPAللمسؤولیة النتھاك قانون  Regalخضوع شركة 

 بالمملكة المتحدة أو أي قانون آخر لمكافحة الفساد أو أي قانون آخر ساٍر. 

.  یوافق [الطرف الثالث] على أنھ في حالة معرفتھ أو وجود التزام [الطرف الثالث] المستمر باإلخطار  2.8
 Regalاإلبقاء على عمل لصالح شركة  ) أي مبلغ مدفوع أو عرض أو اتفاقیة للدفع لمسؤول حكومي بغرض الحصول أوiأسباب لمعرفتھ بـ: (

) أي تطور آخر أثناء فترة سریان االتفاقیة یجعل اإلقرارات والضمانات والشھادات الخاصة [بالطرف iiبموجب االتفاقیة أو خالف ذلك، أو (
ر دقیقة أو غیر كاملة بأي شكل كان، بما یتعلق الثالث] الواردة أدناه أو المقدمة اعتباًرا من ھذا التاریخ أو أي وقت أثناء فترة سریان االتفاقیة غی

أو أي قانون آخر یحظر الفساد أو الرشوة أو االحتیال، فسیقوم [الطرف الثالث] بإخطار _____________فوًرا كتابة بھذه  FCPAبقانون 
 المعرفة أو االشتباه واألساس كلھ المعروف [للطرف الثالث].

.  في حالة أنھ في أثناء فترة لمتمثل في اإلفصاح عن الملكیة الحكومیةواجب [الطرف الثالث] المستمر ا  2.9
سریان االتفاقیة حصل مسؤول حكومي على فائدة من أي نوع أو طبیعة، مباشرة أو غیر مباشرة، في [الطرف الثالث] أو االتفاقیة، یتعھد 

دقیق للشركة عن ذلك، وأنھ بعد ھذا اإلفصاح تصبح االتفاقیة على [الطرف الثالث] ویوافق على القیام باإلفصاح الكتابي الفوري والكامل وال
 بموجب إخطار كتابي موجھ [للطرف الثالث] وفقًا ألحكام القسم ___ من االتفاقیة. Regalالفور قابلة للفسخ من قبل شركة 

وتابعیھا ومسؤولیھا ومدیرینھا وموظفیھا  Regal. یوافق [الطرف الثالث] على تعویض شركة التعویض 2.10
لیف ووكالئھا وحمایتھم ضد جمیع الدعاوى أو المطالب أو القضایا أو األضرار أو النفقات بأي شكل أو طبیعة، بما في ذلك أجور المحامین وتكا

أعمال أو  الدفاع القانوني األخرى التي یتحملونھا أو یتوجب علیھم دفعھا، ھم أو أي منھم،  سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة، كنتیجة ألي
) إخالل بإقرارات أو iمحذوفات من [الطرف الثالث] أو ألي من مدیریھ أو مسؤولیھ أو موظفیھ أو ممثلیھ أو وكالئھ، تكون ناتجة عن أي (

یشمل ) انتھاك [الطرف الثالث] ألي قانون أو الئحة أو أمر ساٍر، وiiضمانات أو مواثیق خاصة [بالطرف الثالث] موضحة في ھذه االتفاقیة، (
) انتھاك الشركة ألي قانون أو الئحة أو أمر ساٍر، iiiأو قانون الرشوة بالمملكة المتحدة؛ أو ( FCPAذلك على سبیل المثال ال الحصر قانون 

ة أو قانون الرشوة بالمملكة المتحدة، إذا كان ھذا االنتھاك من قبل الشركة ھو نتیج FCPAویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر قانون 
 مباشرة ألي إجراء أو عدم القیام بأي إجراء من قِبل [الطرف الثالث] أو أي من مدیریھ أو مسؤولیھ أو موظفیھ أو ممثلیھ أو وكالئھ.

، حسب رؤیتھا ھي وحدھا وبحسن نیة، Regal.  في حالة استنتاج شركة في اإلفصاح Regalحق شركة  2.11
ألي  FCPAبفسخ االتفاقیة ویمكن أن تفصح عن انتھاكات قانون  Regalكن أن تقوم شركة ، یمFCPAأن [الطرف الثالث] قد انتھك قانون 

أو سلطة حكومیة ذات صلة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، وزارة العدل األمریكیة أو ھیئة األوراق المالیة والبورصات األمریكیة 
 مكتب االحتیاالت الخطیرة بالمملكة المتحدة.
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 2من  2صفحة 
  

 Regalھذه الوثیقة خاضعة لإلدارة، وتم إصدارھا إلكترونیًا. النسخة اإلنجلیزیة المنشورة على الموقع اإللكتروني لشركة 
govanticorruptionenglish-http://investors.regalbeloit.com/frame.zhtml?c=116222&p=irol  ھي أحدث وثیقة.  قد تكون النسخ المطبوعة أو

 أخرى غیر محدثة.المخزنة إلكترونیًا في أماكن 
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 100.102العالمیة  -نفس اللغات الخاصة بسیاسة مكافحة الفساد  اللغات:

تاریخ المراجعة/تاریخ 
 االكتمال:

 السیاسة: تغییر مرجع اللغة لیتماشى مع 6
 : تم تحدیث التنسیق5
 : "أجنبي" إلى "حكومي" وتم نقل حق التحقیق إلى الشروط الموصى بھا4
 : المراجعة مع النسخة اإلرشادیة3
 : تمت إضافة الترجمات2
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