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المراجعة5 :

يشهد الشخص الموقع أدناه ،وهو ممثل مصرح له حسب األصول لشريك األعمال المسمى ،بأن:
.1

شريك األعمال ملتزم بأداء األعمال بنزاهة وبدون رشوة.

 .2لن يقوم شريك األعمال ووكالؤه أو ممثلوه بعرض أو دفع أو التعهد بدفع أو التصريح ألي شخص آخر بدفع المال أو تقديم الهدايا أو أي شيء
آخر ذي قيمة ،سواء كان نق ًدا أو عينيًا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،ألي طرف أو لصالح أي طرف للحصول أو اإلبقاء بشكل غير الئق على
األعمال ،أو للحصول أو اإلبقاء على أي ميزة غير الئقة في أداء األعمال لصالح شركة .Regal
.3

باستثناء المدفوعات المطلوبة من قبل العقود الكتابية والطلبيات في سياق أداء األعمال ،لن يطلب شريك األعمال أو يقبل المال أو الهدايا أو
األشياء ذات القيمة سواء كانت نقدية أو عيني ة ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،فيما يتعلق بأداء أي خدمة أو أنشطة أخرى لصالح شركة  Regalأو
بالنيابة عنها .لن يسمح شريك األعمال أيضًا ألي من موظفيه أو األشخاص ذوي الصلة به بفعل هذا.

.4

باستثناء ما هو مشروح أدناه ،لم يتم اتهام شريك األعمال ،بما في ذلك كل مسؤول ومدير وموظف وممثل ووكيل ،أو االدعاء عليه أو إدانته أب ًدا
بانتهاك أي قانون ذي صلة بالفساد أو الرشوة.

.5

استلم شريك األعمال نسخة من قواعد السلوك واألخالقيات الخاصة بالعمل الخاصة بشركة "( Regalالقواعد") وبرنامج شركة Regal
لمكافحة الفساد أو أعُطي إمكانية الوصول عبر اإلنترنت إليها ،كما راجعها وفهمها.

.6

ً
مسؤوال عن ضمان أن قواعد شركة  Regalوبرنامج مكافحة الفساد الخاص بها مفهومان ومتوافقان مع عمل شريك
أوافق على أن أكون
األعمال في األعمال ذات الصلة بشركة .Regal

.7

باستثناء ما هو مشروح أدناه ،شريك العمل غير مملوك ،بشكل كامل أو جزئي ،أو مسي َطر عليه بأي شكل من قبل أي حكومة أو مسؤول حكومي
أو حزب سياسي.

.8

يوافق شريك األعمال على إبالغ شركة  Regalبأي تغييرات في الملكية (إذا لم ُتتداول حكوميًا) أو السيطرة خالل فترة ال تتجاوز ثالثين يومًا
بعد معرفة شريك األعمال بالتغيير.

 .9يحافظ شريك األعمال على دفاتره وسجالته متوافقة مع معايير المحاسبة المقبولة دوليًا.
 .10باستثناء ما هو مشروح أدناه ،أنا أوافق على تأكيد أنه لم يتم زعم أو تأكيد أي انتهاكات للقوانين ذات الصلة بالرشوة أو الفساد أو االحتيال ارتكبها
شريك األعمال أو ذات صلة به .وفي حالة معرفتي بأي من ذلك ،فسأقوم بإبالغ شركة  Regalعلى الفور.
تعليقات:
يقر به ويوافق عليه:
اسم شريك األعمال

من قِبل:
توقيع ممثل شريك األعمال المُصرح له
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التاريخ:

اسم الممثل المصرح له بأحرف واضحة

المسمى الوظيفي للممثل المصرح له بأحرف واضحة

شركة الممثل المصرح له (إذا كانت مختلفة عن اسم شريك األعمال)

قم بالرجوع إلى جهة اتصالك مع شركة  Regalأو
مكتب األخالقيات واالمتثال
Regal Beloit Corporation
State Street 200
Beloit, WI 53511 USA
integrity@regalbeloit.com
هاتف / 608.361.7416 :فاكس/ 608.364.8817 :الموقع اإللكترونيRegalBeloit.com :

المستشار القانوني:

ديفيد سايمون ،شركة Foley & Lardner
 لجنة المخاطر واالمتثال
GC 

اللغات:

نفس اللغات الخاصة بسياسة مكافحة الفساد  -العالمية (100.102

تاريخ المراجعة/تاريخ
االكتمال:

 :6تغيير مرجع اللغة ليتماشى مع السياسة
 :5تغيير التنسيق
 :4تم الفصل عن االستبيان ،وتغيير "الطرفالثالث" إلى "شريك األعمال"
 :3تم عمل المستند  1وتمت ترجمته
 :2تغيير التنسيق ،برنامج مكافحة الفساد
 :1اإلصدار األولي ،جزء من التوجيهات الموجهة للطرف الثالث المتعلقة بقانون
FCPA
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