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بورغويديل، مارس 2022

زماليئ وزمياليت األعزاء، 

لطاملا كانت اإلدارة االقتصادية املستدامة جزًءا ال يتجزأ من نهج رشكة ROSSMANN منذ تأسيسها. وإزاء تبنينا لهذه اإلدارة وتنفيذنا لها، ال نرى االستدامة كعمل 

ملرة واحدة، بل إنها بالنسبة لنا تعد عملية مستمرة وتعلم مستمر ومزيد من التطوير. كام أننا نؤمن بااللتزام االجتامعي وحامية البيئة والتعاون العادل كأعمدة ملجتمعنا. 

هدفنا هو تحقيق التوفيق املستدام بني املسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتامعية.

تلعب قيمنا دوًرا مهاًم بشكل خاص هنا: املسؤولية الشخصية واالنفتاح والشفافية إىل جانب السلوك املتوافق دامئًا مع القانون والصحيح أخالقيًا. يجمع التوّجه الحايل من 

ROSSMANN بني قواعدنا ومبادئنا األساسية املهمة يف وثيقة واحدة. وهذه الوثيقة تقدم إطاًرا توجيهيًا وينطبق بالتساوي عىل كٍل منا.

إن توّجهنا هو انعكاس لنا، وهو يف الوقت نفسه وعد. وعد للعامل الخارجي – باتباع سلوك مسؤول تجاه رشكائنا يف العمل وعمالئنا والجمهور. ويف الوقت نفسه وعد 

لتعامالتنا مع بعضنا البعض داخل الرشكة.

مًعا نتحمل املسؤولية عن كيفية تصور األطراف الخارجية وجميع من هم جزء من رشكة ROSSMANN، لرشكتنا. يتعني عىل كل فرد الترصف وفًقا لفلسفة رشكتنا. ال 

يقترص األمر عىل مجرد إبداء التعاون املحرتم فحسب، بل إنه يتجاوز ذلك ويصل إىل حد تجنب وقوع أرضار جسيمة من وجهة نظر اقتصادية.

لذا نطلب منك: قراءة مدّونة قواعد السلوك هذه بعناية واستخدامها معنا كدليل يف معامالتنا اليومية.

ROSSMANN من اإلدارة التنفيذية لرشكة

DIRK ROSSMANN GMBH وموظفات رشكة  موظفي  جميع  إىل 

اإلدارة التنفيذية لرشكة ROSSMANN )من 

اليسار إىل اليمني(:

راؤول روسامن

مايكل ريباك

بيرت دريهر
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لقد طّورنا يف ROSSMANN مفهوم اإلدارة املستدامة. إنه يعرب عاّم متثله رشكتنا اليوم ويف املستقبل.

كيف ندير أعاملنا اقتصاديًا بشكل مستدام
 نستخدم مصطلح اإلدارة املستدامة ألننا نؤمن بأن الرشكة الناجحة اقتصاديًا هي الوحيدة التي تّدر األموال التي ميكنها استثامرها يف مسؤوليتها البيئية واالجتامعية واملتعلقة باملنتجات واملوظفني.

.والرشكة التي تقبل هذه املسؤولية،هي وحدها التي تستطيع تحقيق النجاح عىل املستوى االقتصادي

الحفاظ عىل املوارد وحامية البيئة
.سواًء يف موقع فرعي أو يف نطاق الخدمات اللوجستية أو يف موقعنا اإلداري: لقد وضعنا نصب أعيننا هدف يتمثل يف الخفض املستمر الستهالكنا للموارد والطاقة

مسؤولية املنتج املستدامة
 ال تبدأ مسؤوليتنا فقط يف الخدمات اللوجستية أو يف مواقعنا الفرعية. نحن ملتزمون بتحقيق مزيد من االستدامة الحقيقية عند زراعة املواد الخام، مثل زيت النخيل أو القطن. كام نعمل باستمرار

.عىل جعل منتجاتنا وعبواتنا أكرث استدامة

ما يهمنا
.بإبداعك وشغفك والتزامك. بالنسبة لنا كجهة عمل، فإن تقدير هذا االلتزام يعني أن نكون مسؤولني ومحل ثقة - ROSSMANN كموظف، أنت ما مييز

االلتزام االجتامعي للعائالت واألطفال
 مالكة الرشكة. يتمثل تركيز هذا االلتزام ،Roßmann يتمثل أحد الجوانب املهمة لفهمنا لالستدامة يف االلتزام االجتامعي طويل األمد باملشاريع واملبادرات االجتامعية، التي تأثرت بشدة بعائلة

.يف دعم األطفال والعائالت وتعزيزهم











االلتزام االجتامعي للعائالت واألطفال

مسؤولية املنتج املستدامة

اإلدارة املستدامة

املحافظة عىل املوارد وحامية البيئة

املسؤولية والتقدير للموظفني

املحتوى

4  |  ROSSMANN توّجه



1. متهيد
بدالً من التوجيهات امللزمة أو قواعد السلوك الخطية، نعتمد عىل املسؤولية الشخصية والقدوة املؤثرة - خاصة من جانب 

املديرين. ألن التجربة تظهر أن قواعد السلوك ال ميكن أن متنع شخًصا أو منظمة من انتهاك مسؤوليتهم االجتامعية. بدالً 

من ذلك، ال بد أن يكون هناك توّجه يدعم اإلدارة والقيادة – وأن نحيا جميًعا بنشاط، كل يوم.

متهيد

توّجه ROSSMANN الحايل يتلخص يف جملة املبادئ والقواعد األساسية ألفعالنا، كام أنه يوضح املطالب التي نضع عىل أنفسنا عاتق اإليفاء بها، والتي نطالب بها من 

نتعامل معهم يف العمل بشكل يومي - العمالء ورشكاء األعامل واملورّدين. تعتمد املتطلبات التالية بشكل أسايس عىل املعايري املطبّقة دوليًا.

تفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل   •

•  إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( للرشكات متعددة الجنسيات

)ILO( االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية  •

•  توجيهات األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان

 

عند العمل مع رشكاء األعامل، نويل اهتامًما للعالقات التجارية طويلة األمد والعادلة واملوثوقة. باإلضافة إىل املعايري العامة، تنطبق مدونّة قواعد السلوك )مدّونة املورّد( 

عىل كل طلب لعالمات ROSSMANN التجارية واملواد غري الغذائية، ليس فقط للمورّدين ومنشآت اإلنتاج نفسها، لكن أيًضا لقطاع الحرف األولية، مثل املنسوجات 

والصباغة.
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2. قواعد السلوك األساسية

املحتوى

6  |   ROSSMANN هّجوت



2.1. نبذة عنا

يستند قوام تعاوننا االجتامعي وبني بعضنا البعض إىل حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف كل من إعالن األمم املتحدة لحقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان 

والحريات األساسية. ال بد من مراعاتها واحرتامها من قبل جميع املوظفني.

ندعم املعامالت التي تحظى بالتقدير واالحرتام مع بعضنا البعض - عىل جميع مستويات الرشكة وفيام بينها. كل فرد يحسب ويساهم بشخصيته وهويته. هذا التنوع هو ما 

.ROSSMANN مييزنا يف

حامية التفرُّد وبالتايل الحامية من التمييز هي جوهر حقوق اإلنسان. نحن يف ROSSMANN، نعارض بوضوح أي شكل من أشكال التمييز عىل أساس العمر واألصل العرقي 

والجنسية والنوع والهوية الجنسية والقدرات الجسدية والعقلية والدين واملعتقدات والتوجه الجنيس والخلفية االجتامعية. مًعا نلتزم ببيئة عمل ال متييزية ونطالب ونعزز تكافؤ 

الفرص وثقافة التقدير والثقة واالحرتام املتبادلني. كموظف، أنت ُملزم مبراقبة هذه املبادئ واستيعابها وتنفيذها. لذا، عليك معالجة السلوك غري الالئق بشكل فّعال وبناء.

يعترب القانون العام للمساواة يف املعامالت مبثابة دليل إرشادي. إنه يعزز الوعي ويوعيك بالتعرف عىل املَساِوئُ يف ROSSMANN. إذا شعرت بالتمييز ضدك بسبب ما سبق 

وفًقا ملعايري معينة أو كنت عىل دراية بحادث متييز، يُرجى االتصال مبكتب االستشارات واإلبالغ لدينا:

vielfalt@rossmann.de

2.2. كيف هي معامالتنا التجارية 

تشمل العالقات التجارية طويلة األجل والعادلة واملوثوقة ضامن املنافسة الحرة والصادقة لصالح جميع رشكاء السوق. تلتزم رشكتنا بضامن والحفاظ عىل اللعب الحر لقوى 

الرشكات يف السوق. هذا املبدأ هو الفكرة املحورية لقوانني مكافحة االحتكار املوجودة يف جميع أنحاء العامل وهو إلزامي يف ROSSMANN. يضمن قانون مكافحة االحتكار 

ذلك عىل وجه الخصوص مع ما ييل:

•  حظر االتفاقات بني املنافسني فيام يتعلق باألسعار أو تقسيم املناطق أو مجموعات العمالء أو أحجام اإلنتاج

•  حظر إساءة استغالل مركز سلطة

حظر املامرسات املنسقة واملناقشات غري الرسمية أو التفاهامت التي يكون هدفها أو مغزاها هو تقييد املنافسة )ال بد من عدم تبادل املعلومات الرسية حول     •

األسعار والتغريات املقبلة يف األسعار أو العالقات بني العمالء واملورّدين يف املناقشات مع املنافسني(.  

األساسية السلوك  قواعد 
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2.3. كيف نحمي املعلومات

نحمي األرسار التجارية كام نحمي ممتلكات الرشكة. البيانات واملعلومات الحساسة من ROSSMANN وكذلك من رشكاء األعامل آمنة معنا وال تُستخدم ألغراض املصالح 

الشخصية. نحن نضمن هذا اإلدراك والتعامل الحساس للمعلومات والبيانات من جانبنا ونؤّمن ذلك تعاقديًا من جانب الرشكاء الخارجيني. ال يتم إبالغ املعلومات املتعلقة 

بالرشكة إال للجمهور من خالل االتصاالت املؤسسية. ويشمل ذلك أيًضا حامية امللكية الفكرية )مثل التصاميم املسجلة أو النامذج الخاصة أو العالمات التجارية أو املعرفة الفنية 

املتخصصة(.

2.4. كيف نضمن أمن البيانات
يف ROSSMANN، تتمثل أحد أهم املتطلبات األساسية يف حامية البيانات الشخصية للمستهلكني والعمالء والرشكاء التعاقديني واملوظفني. وجدي بالذكر هنا أن مسؤولية حامية 

البيانات الرسية املوكلة تقع عىل عاتق الجميع، فاستخدامنا للمعلومات يقترص عىل تحقيق أغراض مرشوعة ومحددة مسبًقا. كام أن الهدف من وراء ما نقوم به من إجراءات 

ملعالجة البيانات الشخصية، يتم تحقيقه فقط مبا يتوافق مع لوائح حامية البيانات الوطنية واألوروبية ومن خالل املوازنة بني مصالح املستهلكني والعمالء والرشكاء التعاقديني 

واملوظفني. أمن البيانات له أيًضا أولوية. يف سبيل حظر الوصول غري املرّصح به إىل البيانات، فإننا نستخدم التدابري الفنية والتنظيمية املناسبة لحامية البيانات الشخصية والرسية. 

ومن خالل التعاون مع رشكائنا يف العمل، فإننا نتعهد بشكل مشرتك بالتعامل مع البيانات الشخصية مع االمتثال للقانون.

كيف نتجنب تضارب املصالح  .2.5
نتجنب تضارب املصالح يف كل موقف ممكن. لذا يجب أال تتأثر القرارات املتخذة يف السياق املهني باملصالح الشخصية. نحن نفصل متاًما بني الدوافع واملصالح الشخصية واملهنية 

بحيث ميكن اتخاذ قرارات غري متحيزة لصالح الرشكة. 

نحن نكافح الفساد ومنح االمتيازات  .2.6

نحن ال نتسامح مع الفساد أو منح االمتيازات - بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه. يحظر املنح غري القانوين لالمتيازات ألطراف خارجية، مثل املسؤولني العموميني أو موظفي 

الرشكات الخاصة، يف جميع أنحاء الرشكة. ينطبق الحظر دون قيود، أي بغض النظر عمن وأين يف العامل وملاذا يريد شخص ما منح هذه االمتيازات.

عىل جميع الرشكات واملوظفني واملسؤولني واملمثلني االمتثال لقوانني مكافحة الفساد يف جميع أنحاء العامل. ميكن أن تشكل االنتهاكات جرائم جنائية خطرية وتسبب رضًرا جسياًم 

لكل من األفراد والرشكة.

فيام يتعلق بأنشطتهم التجارية، يُحظر عىل كل موظف املطالبة بامتيازات شخصية أو قبولها أو الحصول عليها أو الوعد بها. إذا تلّقى املوظف عرًضا مامثاًل، عليه إبالغ القيادة 

العليا بذلك عىل الفور. من حيث املبدأ، ال يُسمح بتقديم الهدايا والدعوات أو قبولها. تنطبق االستثناءات فقط عىل الهدايا العرفية أو الرتويجية التي تكون عىل املناسبات 

العرفية أو الهدايا الرتويجية والهدايا التي تكون مألوفة ومقبولة يف بلٍد ما، باإلضافة إىل الدعوات. إذا كانت لديك أي شكوك كموظف، فاتصل بالقيادة العليا لديك.

املحتوى
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األساسية السلوك  قواعد 

ما الذي يجعل منتجاتنا قوية  .2.7

منتجاتنا هي رس نجاحنا. الفاصل هنا: هو سالمتها وجودتها. نجري التحسينات الالزمة بشكل شامل ومستدام. يجب أن يكون لها دامئًا تأثري يف الحفاظ عىل سالمة املنتج أو 

زيادته. يلعب الترصف مبسؤولية دوًرا مهاًم يف تطوير املنتجات وإنتاجها، فضالً عن رصدها وتتبعها. يتمثل العامل الحاسم هنا يف التعاون الوثيق مع مورّدينا. يجب عليك التحكم 

يف خطوات اإلنتاج الفردية وتوثيقها وفًقا لذلك – بدًءا من استالم املواد الخام إىل املنتج النهايئ.

تشكل لوائح السالمة املعمول بها حجر األساس لجميع مجموعات املنتجات. نحن نلتزم دامئًا باملواصفات املتعارف عليها دوليًا لسالمة املنتج وجودته. نُشري أيًضا إىل معايري أعىل 

لتوجيهات الرشكة. من أجل مصلحة الجميع، يجب تطبيق لوائح السالمة دامئًا وباستمرار. هدفنا هو تلبية معايري الجودة العالية التي يضعها عمالؤنا عىل منتجاتنا دامئًا. ميكن 

للجميع املساهمة يف التحسني املستمر لجودة وسالمة منتجاتنا وخدماتنا. كل موظف مسؤول بشكل مشرتك عن ذلك يف منطقته وبيئة عمله.

 

كيف نفكر يف املستقبل  .2.8

تعد حامية البيئة واملوارد الطبيعية أمر مهم كثريًا بالنسبة لنا - يف تطوير منتجات جديدة ويف تصنيعها وتخزينها وتوزيعها ونقلها واستخدامها والتخلص منها. عند تشغيل 

مستودعاتنا ومواقعنا الفرعية، نتأكد أيًضا من إبقاء أي تأثري ناتج عىل البيئة واملناخ عند أدىن مستوى ممكن وتقديم مساهمة إيجابية يف حامية البيئة واملناخ من خالل منتجاتنا.

كل موظف مسؤول عن الحفاظ عىل املوارد الطبيعية واملساهمة يف حامية البيئة واملناخ من خالل سلوكه الخاص.

 

نحن سفراء  .2.9

يعتمد النجاح االقتصادي ألي رشكة عىل موظفيها بشكل كبري وليس العكس. هذا هو الحال أيًضا يف ROSSMANN. يُنظر إىل موظفينا عىل أنهم سفراء للرشكة ويساعدون يف 

تكوين الصورة الخارجية للرشكة من خالل سلوكياتهم.
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3. نحن انعكاس لتوّجهنا
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ينطبق توّجه Rossmann عىل جميع موظفي Dirk Rossmann GmbH والرشكات التابعة لها - 

ليس فقط باملعنى الحريف، لكن أيًضا من حيث املضمون.

لتوّجهنا انعكاس  نحن 

باختصار، ترمز ROSSMANN إىل القيم التالية: الثقة واملساعدة واملسؤولية واالنفتاح والشجاعة والتنوع واملرونة والتقدير والصدق واالحرتام.

يجمع توّجهنا بني قيمنا ولوائح الرشكة واللوائح القانونية املعمول بها. بقدر ما تم تحديد قواعد السلوك ملجاالت النشاط الفردية أو الرشكات يف 

توجيهات منفصلة، فإنها تنطبق دون قيود باإلضافة إىل التوّجه. يف حاالت الشك، ينبغي مراعاة القاعدة األكرث رصامة. هذا ينطبق عىل سبيل املثال، عىل 

قواعد السلوك للموظفني املسجلة يف وييك.

ميكن أن تؤدي انتهاكات القوانني والسياسات إىل عقوبات يف العمل والعقوبات الجنائية واملدنية.

يحق لكل موظف ويُطلب منه اإلبالغ عن انتهاكات هذا التوّجه أو القوانني أو التوجيهات املعمول بها يف ROSSMANN. لهذا الغرض، أنشأت 

ROSSMANN بوابة املبلّغني عن املخالفات.

بوابة املبلّغني عن املخالفات:

unternehmen.rossmann.de/hinweisgeberportal
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