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 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

 محدثة.إلكترونیًا في أماكن أخرى غیر 
 

 
 

100.102.008 
 العالمي - برنامج مكافحة الفساد 

  8الملحق 
 التحذیر مؤشرات

  الشركة
  القانونیة الشؤون

 واالمتثال األخالقیات

 االمتثال -المستشار العام المعاون  السیاسة: الُمشرف على

 1من  1صفحة  4المراجعة:  2015یونیو  17 تاریخ السریان:

قون:  المصدِّ
 لجنة المخاطر واالمتثال 
 GC  

 معلومات حفظ الوثیقة:

2014-00120: 0000006411  

 100.102العالمیة  -نفس اللغات الخاصة بسیاسة مكافحة الفساد  اللغات:

تاریخ المراجعة/تاریخ 
 االكتمال:

 : تغییر مرجع اللغة لیتماشى مع السیاسة4
 8: التنسیق والتغییر لملحق 3
 :  تغییر االسم بعد المراجعة إلى "مؤشرات التحذیر"2

 جدید (المؤشرات الحمراء)

 2015یونیو  17
 2015یونیو  11
 2012أغسطس  30

 2011أغسطس 

 
وھي حاالت قد تنشأ لتشیر إلى حدوث    یشار إلى عالمات التحذیر ھذه أحیانًا بالمؤشرات الحمراء. عالمات التحذیر"  عند العمل مع أطراف ثالثة، انتبھ جیدًا لـ "

ا راودتك أي شكوك، فاتصل مشكلة محتملة طبقًا للقوانین العالمیة لمكافحة الرشوة والفساد.   تحتوي القائمة باألسفل على أمثلة ولیست شاملة لجمیع الحاالت.  إذ
  .Regalبقسم الشؤون القانونیة لشركة  بمكتب األخالقیات واالمتثال

 

 ممارسات العمل التجاري والسمعةالمؤھالت 

 االفتقار للمؤھالت الالزمة لمشروعٍ أو مھمٍة ما
 

االعتماد بشكل كبیر على جھات االتصال السیاسیة أو الحكومیة، 
 بدًال من فریق العمل واسع المعرفة

 
رفض اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالعالقات مع مسؤولین 

 حكومیین أو المصالح التي تشملھم
 

 عالقة بمسؤول حكومي
 

 رفض اإلقرار باالمتثال لقوانین مكافحة الرشوة والفساد
رفض الموافقة كتابیًا على اتباع القوانین ذات الصلة 

 Regalوسیاسات مكافحة الفساد الخاصة بشركة 
 

 سمعة بالفساد والرشوة لدى بلد أو منطقة أو مؤسسة صناعیة 
 

عن ھیكل ملكیة الشركة، رفض اإلجابة أو تقدیم إجابات مراوغة 
 مثل المدیرین، المتعاقدین من الباطن، إلخ.

 
 تھم أو إدانات سابقة تتعلق بالفساد 

 
 

 

 

 
 وثائق تُخفي الھویة الحقیقیة لممثل أو وكیل داخل البلد

 
 نفقات غیر معتادة أو مبالغ فیھا للترفیھ أو اإلعالنات أو األنشطة اإلداریة

 
  بكثیر من "النسبة الجاریة"نسبة العمولة أعلى 

 الحساب المالئمأوصاف المدفوعات ال تتطابق مع 
 

 حسابات أو معامالت غیر مسجلة
 

 وصف غامض أو غیر محدد مسجل في القیود لسداد مدفوعات
 

طلب سداد مدفوعات مقدم في البلد الذي یعیش فیھ الطرف الثالث، تسدد 
 قابلة للتتبع أو لحسابات خارج البلدللطرف الثالث إما "نقدًا" أو أموال غیر 

 
تقاریر لحساب النفقات مزورة أو غیر دقیقة أو طلبات لفواتیر أو وثائق مزورة
 

عدم رغبة العمل التجاري لعرض دفاتره وسجالتھ للمراجعة من قبل شركة 
Regal 

 
 
 
 
 

 
 

 


