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أعزائي الزمالء الموظفين:

تتبنى RPM فلسفة ريادة أعمال بإتاحة الفرصة للشركات التي تتبع RPM بالتعامل مع عالماتها التجارية الفردية، وثقافاتها، وأسواقها، والعمل بها. ولقد كانت الروح 
 RPM وتوجيهه في المستقبل. فما ُيمّيز RPM الذي ال نظير له على امتداد أكثر من سبع عقود ولسوف تستمر في االرتقاء بأداء RPM الريادية وال تزال القوة الدافعة لنمو

عن منافسينا هو القيمة التي نستلهمها من كل مّنا، والتي ُتتيح لنا مًعا أن نكون جماعًيا أقوى من مجموع أجزائنا الفردية.
يمكن للعديد من الشركات أن تدعي أنها جيدة في شيء ما، مثل االستحواذات، أو دعم عمالئها، أو إقامة بيئة من الثقة واالحترام مع المتعاملين معها، أو االرتقاء بالقيمة 

لحاملي األسهم. لقد تبّوأت RPM مكانة فريدة في الصناعة وحققت التميز في جميع المجاالت واألوجه بفضل التزامكم وتفانيكم. ونحن في الواقع نتطلع بفخر ألن نكون 
رواد أعمال يحققون القيمة للجميع. على أن الحفاظ على هذا المعيار والقوة يعني أنه يتعين على جميع الموظفين، والمديرين، واالطراف الثالثة الذين يتصرفون بالنيابة عن 

RPM أن يعتنقوا the Value of 168، وأن يستمروا في استغالل هبة الحياة والوقت المحدود الممنوح لنا لفعل الصواب دائًما بالطريقة السليمة، ولألسباب السليمة.
تمضي قيم وتوقعات 168 في مسيرتها وكونها مبادئ حية نابضة تحدد هويتنا، وتحدد ما نطلبه من أنفسنا، وما نطلبه مّمن ينتسبون إلينا، وما يمكن أن يتوقعه اآلخرون 
مّنا. وكما هو نهجنا مع جميع المبادرات، فإنه يتعين على RPM دوًما بذل أقصى الجهود لتحسين طريقة تواصلنا وتوصيلنا لقيمنا وتوقعاتنا لموظفينا وغيرهم من أصحاب 

المصالح المعنين. لذا فإن مراجعة دليل قيم وتوقعات 168 إنما هي إعادة تأكيد على مبادئنا األساسية الجوهرية واستمراًرا في عمله أداة لكم فيما نعمل جميًعا على الحفاظ 
على معايير RPM العليا لتقديم القيمة للجميع.

إنني فخور بالعمل معكم فرًدا فرًدا، ويغمرني شرف قيادة ريادي األعمال العظام في RPM، وأشكركم جميًعا على التزامكم، ووقتكم، وموهبتكم وما تقدمونه يومًيا 
لضمان استمرار نمو RPM ونجاحها.
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يشير الرقم 168 إلى عدد ساعات األسبوع، ولكنه يتجاوز ذلك ليجسد التزامنا بالممارسة األخالقية لألعمال واالستغالل الدائم لمنح 
الحياة والوقت المحدود الممنوح لنا لفعل الصواب دائًما بالطريقة السليمة ولألسباب السليمة. 

168لذا فإنه يتعين أن تكون جميع إجراءاتنا ملتزمة بمدونة ®the Value of 168 ومبادئها األساسية المتأصلة.
النزاهة: كن منفتًحا وأميًنا. اكشف بدقة وشفافية عن المعلومات التي تتعلق بمعامالت األعمال. 

فالخداع واالنتقام ليس لهما مكان في RPM ولن يتم التسامح معهما.

االلتزام: التزم بالقانون وسياساتنا وإجراءاتنا. حافظ على ممتلكات شركاتنا، وأصولها، 
ومصالحها، وضمان تركيزنا على على األهداف الجماعية لحاملي األسهم، والموظفين، والعمالء، 

والمستهلكين، والمجتمعات. 

الريادة المسؤولة: ابحث عن طرق مبتكرة للمنافسة والفوز في األسواق التي نعمل فيها. نافس 
بقوة، ولكن بعدالة دائمة وبما يتفق مع معايير حرية األعمال، والمنافسة، ومبادئ البيئة وحقوق 

اإلنسان، وباحترام لموّردينا، وعمالئنا، ومنافسينا، ومجتمعاتنا التي نعمل فيها.

الشجاعة األخالقية: افعل الشيء الصحيح حتى عندما يكون صعًبا وبغض النظر عما إذا كان هناك 
أحد يراقبك أو إذا كنت ستحصل على تقدير مقابل ذلك أم ال.

إن مدونة the Value of 168 ومبادئها األساسية هي حجر األساس عند اتخاذ 
كل القرارات. ونحن نمثل شركة RPM، ويعتمد نجاحنا على أن يصنع كل منا خيارات 

جيدة. 
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 مهما كانت قوة الضغوط الخارجية أو ضغوط األعمال، ال تنحرف أبًدا عن 
The Value of 168 ومبادئها.

إن موظًفا ينتهك قيمنا وتوقعاتنا، أو يعطي توجيهات لموظف أو مندوب، أو يسمح لهما عمًدا بانتهاك قيمنا 
وتوقعاتنا سيخضع إلجراء تأديبي يصل إلى الفصل من العمل.

أسئلة وأجوبة
س: تحدد مشرفتي في كل عام أهداًفا عليا وتطلب مّنا أن نفعل 

"أي شيء لتحقيقها." ماذا أفعل؟
ج: إن كوننا رواد أعمال يعني أن علينا التصرف بمسؤولية؛ 

لذا علينا االلتزام بالبحث المستمر عن طرق أفضل للمنافسة في 
أسواقنا وتطوير منتجاتنا بما يلبي احتياجات عمالئنا بالشكل 

األفضل. ولذلك فإننا نواصل توسيع أهدافنا وحث موظفينا على 
مواصلة تطورهم المهني. إال أننا لن نتخلى أبًدا عن قيمنا في مقابل 

تحقيق أهدافنا المؤسسية. وال يجوز ألحد أن يدلي بتصريحات 
أو يتخذ إجراءات من شأنها انتهاك قانون أو انتهاك قيمنا وينبغي 

عليك أال تقبل أبًدا بأي تصريح يوجهك إلى فعل ذلك. إن قيمنا 
وتوقعاتنا هي أهم أولوياتنا، لكن بكل تأكيد ال يمكننا أن نحقق أي 

هدف أو غاية مؤسسية إذا انتهكنا مبادئنا األخالقية الشخصية 
والجماعية في سبيل تحقيق ذلك الهدف أو الغاية المؤسسية. 
فإذا حدث أبًدا أن وجهك أحد لالنحراف عن قيمنا وتوقعاتنا، 

بغض النظر عمن يكون ذلك الشخص أو عن مدى قوة الضغوط 
الخارجية التي تبدو واقعة عليك، فإن عليك االلتزام بعدم تنفيذ 

باإلجراء المطلوب واإلبالغ عن ذلك السلوك. 

س: أعمل في إحدى شركات RPM التي تقع خارج الواليات المتحدة 
حيث تختلف قوانيننا عن قوانين الواليات المتحدة. فما هو القانون الذي 

أتبعه؟
ج: تم وضع قيمنا وتوقعاتنا ليؤدي اتباعها إلى ممارسة األعمال بأمانة 
وأخالق ووفق القانون طوال الوقت وفي كل المواقع التي نمارس فيها 

األعمال. إال أنه قد تنشأ ظروف يكون فيها من المهم تحديد القانون الذي 
يسري على موقف معين. فإذا حدث ذلك، يتعين أن تفهم أنه يتعين مراعاة 

القوانين الفيدرالية في الواليات المتحدة في كل األحوال. وهذا أمر الزم 
ألن RPM تأسست في الواليات المتحدة، لذا فإنه يتعين على كل شركات 

RPM، حيثما كانت مواقعها، االلتزام بالقوانين الفيدرالية األمريكية 
السارية على عملياتها وكذلك القوانين السارية حيثما كانت تعمل هذه 

الشركات. ومادام ال يوجد تعارض بين قانوني أو أكثر، فإنه يجب عليك 
تطبيق القانون الساري على الموقف بعينه تحديًدا إلى الحد األقصى. ومع 

ذلك فإنه إذا وجد تعارض فعلي أو كنت غير متأكد مّما إذا كان ثمة تعارض 
بين القانون الفيدرالي في الواليات المتحدة وقوانين الدولة التي تعمل فيها 

شركتك، فإنه يتعين عليك طلب االستشارة من اإلدارة القانونية في مجموعة 
شركاتك العاملة أو في RPM لضمان أننا نتصرف بطريقة مالئمة قانونية. 
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تعرض األقسام التالية بعض من أكثر التحديات القانونية واألخالقية التي قد تواجهها شيوًعا. ويتعين دائًما أن 
تعتمد على the Value of 168 ومبادئها األساسية المتأصلة للتعامل مع هذه المشكالت، وكذلك يتعين عليك التحلي 

بالشجاعة األخالقية واإلبالغ عن أي انتهاكات مشتبه بها والمساعدة في تصحيحها.

عندما تظهر مشكالت معقدة، قد يساعدك مخطط صنع القرار 
هذا على أن تجد طريقك إلى االختيار الصحيح:

ال تفعل ذلك!ال تفعل ذلك!ال تفعل ذلك!ال تفعل ذلك!

هل يتوافق مع هل هذا قانوني؟
سياسات RPM؟

هل يمكن أن يؤثر هذا 
سلًبا على RPM أو 
أي من شركاتها و/أو 

موظفيها و/أو مساهميها 
و/أو مستهلكيها و/أو 

المجتمعات التي يعملون 
فيها؟

هل يؤثر تأثيًرا إيجابًيا 
على قيم RPM وثقافتها 
أو على قيم وثقافة أي من 

شركاتها؟ 
بمعنى آخر، هل ستشعر 

بالفخر إذا ظهر هذا 
عنواًنا رئيسًيا في 

األخبار؟

اسأل المشرفاسأل المشرفاسأل المشرفاسأل اإلدارة القانونية

النعمنعم
 يتفق مسار 

العمل مع قيمنا 
وتوقعاتنا.

????

النعمالال

نعم
بدأ

ا
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عليك واجب تجاه الشركة لتحسين مصالح أعمالها عندما تظهر فرصة 
لذلك. ولهذا ُيحظر عليك أن تأخذ فرصة أعمال )أو أن توجه شخًصا آخر 

ألخذها( إذا كنت قد علمت بها من خالل استغالل ممتلكات الشركة أو 
معلوماتها أو منصبك. بمعنى آخر، محظور عليك استغالل ممتلكات الشركة، 

أو معلوماتها، أو منصبك لتحقيق مكاسب شخصية أو للمنافسة مع الشركة 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

عليك كذلك التزام بالتعامل السليم مع مسائل تضارب المصالح عند تمثيل 
الشركة في صفقات عمل أو عند تقديم توصيات قد تؤثر على قرارات الشركة 

وتصرفاتها.
قد تتعارض عالقاتك المالية، أو المهنية، أو الشخصية مع التزامك تجاه 

الشركة في بعض الحاالت. فإذا حدث ذلك، فمطلوب منك أن تكشف عن ذلك 
التعارض. وعليك ادراك أن االمتناع عن إبالغ المشرف المختص بالتعارض 

المحتمل قد يوحي إلى أنك ال تتصرف بما يحقق أفضل مصالح الشركة. أّما إذا 
كنت تشارك فعلًيا في أي أمر بالنيابة عن الشركة شمل تضارًبا في المصالح، 

أو كان يبدو أنك ُتجابه تضارب مصالح في األمر، فإنه يجب أن ُتفصح عن 
ذلك التضارب لمشرف تنفيذي من المستوى األول )نائب الرئيس أو المدير 

العام أو الرئيس( في شركتك، أو لمسؤول في RPM، أو القسم القانوني 
.RPM بشركة

 ومسؤوليتك 
تجاه الشركة

 النزاهة

أما إذا جابهت تضارًبا في المصالح أو كان يبدو أن 
ثمة تضارًبا في المصالح، يجب أن تكشف عن ذلك 

التعارض لمشرف تنفيذي من المستوى األول )نائب 
الرئيس أو المدير العام أو الرئيس( في شركتك، أو 

أي مسؤول في RPM أو في مجموعة تابعة لها أو 
.RPM اإلدارة القانونية في

حتى إذا كنت تعتقد أنك تتصرف بما يحقق أفضل مصالح الشركة، فإن الكشف عن األمر 
يحميك ويحمي الشركة. وفي معظم الحاالت، ال يعني وجود تعارض في المصالح أو احتمال 

وجوده أنك ال تستطيع المشاركة في المعامالت باسم RPM أو شركتك. فإذا ما جرى اإلفصاح 
عن المسائل إفصاًحا سليًما فإنه يمكن اتخاذ إجراءات وقائية كي يعطي الموافقات النهائية 

أشخاص ليس لديهم تضارب مصالح لضمان أن كل قرار نهائي يحقق مصالح الشركة بالشكل 
األفضل. كما يؤدي هذا أيًضا لحمايتك من المزاعم المحتملة باتخاذ قرار لمجرد تحقيق مكسب 

شخصي لك.

التصرف بما ُيحّقق أفضل مصالح الشركة
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أمثلة على تضارب المصالح

المصالح المالية: تملك أنت أو أحد أقربائك شركة تمارس العمل 
مع إحدى شركات RPM أو تنافسها أو تستفيدان منها استفادة 

مباشرة أو غير مباشرة. 

األنشطة الخارجية: تشغل أنت أو أحد أقاربك المباشرين بشكل 
مباشر أو غير مباشر منصب عضو مجلس إدارة أو مدير أو 

مسؤول أو موظف أو مستشار أو وكيل في كيان له تعامالت مع 
RPM؛ أو تشارك في مشروع تجاري مستقل أو تؤدي عماًل أو 

خدمات لصالح نشاط تجاري أو منظمة مدنية أو خيرية مما يمنعك 
من تكريس وقت كاف ألعمال الشركة.

الهدايا: تقبل أنت أو أحد أقاربك هدية )أو تلقيتما وعًدا بهدايا 
في المستقبل( من شخص أو كيان مما قد يحد من قدرتكما على 

التصرف على أساس تحقيق أفضل مصالح الشركة فقط دون 
غيرها. 

المعامالت مع الشركة: تمثل أنت أو أحد أقاربك طرًفا أساسًيا في 
معاملة تجارية مع الشركة.

توظيف األقارب: تود توظيف أحد األقرباء المقربين للعمل في 
شركتك.  

يجب أن تبلغ مشرًفا تنفيذًيا من 
الدرجة األولى عن التضارب.

168
 وتوقعات 

 قيم



10

أسئلة وأجوبة
تضارب المصالح

س: يعمل موظف بدوام كامل لشركة تتبع RPM والتي تقوم 
بتصنيع وبيع األرضيات للعمالء التجاريين والصناعيين. وفي 
عطالت نهاية األسبوع، يقوم الموظف بتثبيت المرآب السكني 

والطوابق السفلية لتدعيم دخله. وال يشتخدم الموظف أي 
منتجات مصنعة من قِبل الشركة حتى يدفع القيمة السوقية 

لها.  هل في ذلك تضارب مصالح يجب اإلبالغ عنه إلى 
الشركة؟ 

ج: ما دام الموظف يقوم بتركيب األرضيات في غير ساعات 
العمل، وما دام يُرّكب المنتجات في مواقع غير تجارية وليست 
جزًءا من استراتيجية الشركة للتسويق والمبيعات، وما دام يدفع 

لقاء منتجات الشركة التي يستخدمها في أثناء التركيبات على 
نحو مناسب، فإن أفعاله ال تتضارب مع تلك الخاصة بالشركة. 
ومع ذلك فإنه يجب على الموظف اإلفصاح عن نشاطه لرئيسه 

المباشرة لضمان توثيق األمر توثيًقا سليًما ومناسًبا وذلك 
ألغراض الشفافية واالنفتاح واستبعاد أي مظهر للمخالفات 

المناسبة أو سوء السلوك. 

س: موظفة مبيعات كبيرة تعمل بدوام كامل في شركة تتبع 
RPM وهي مالكة بنسبة %50 في شركة توزيع تبيع منتجات 

تصنعها الشركة وبعض منافسيها. وجدير بالذكر أن الموظفة ليس 
منخرًطة في األنشطة واألعمال اليومية لشركة التوزيع. هل في 

ذلك تضارب مصالح يجب اإلبالغ عنه إلى الشركة؟ 
ج: نعم. رغم عدم انخراط موظفة المبيعات في األنشطة اليومية لشركة 

التوزيع، لكن موظفة المبيعات في موضع للكسب والتربح المالي 
من منتجات الشركة خارج النطاق الطبيعي الوظيفي، وكذلك من بيع 

منتجات المنافسين. ونظًرا ألن الموظفة تتلقى استفادة مالية مباشرة من 
بيع منتجات المنافسين، فإنه ال يسع الشركة تسوية هذا التضارب. 

لذا فإن يجب على الموظفة اإلفصاح الفوري عن تضارب 
المصالح هذا لمشرفيها. إن هذا المثال أحد الحاالت النادرة التي يتعذر 
فيها حل التضارب بوضع ضوابط لحماية أهم مصالح الشركة، ومن 

ثم فإّنه غالًبا ما ستطلب الشركة من الموظفة بيع حصتها في شركة 
التوزيع و/ أو مجابهة احتمال الفصل من الشركة. 

النزاهة
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حماية أصول ومعلومات شركتنا

النزاهة

على كل الموظفين التزام بحماية 
أصول الشركة وممتلكاتها ومعلوماتها 

السرية والمملوكة ملكية خاصة وفرص 
األعمال المتاحة لها. 

حماية أصول الشركة

يتعين استخدام أصول الشركة لألغراض 
المشروعة التي يتطلبها العمل فقط. وقد 

تسمح RPM وبعض شركاتها باالستخدام 
الشخصي العارض لألجهزة اإللكترونية 

ومعدات االتصال مثل أجهزة الكمبيوتر، أو 
الهواتف، أو أجهزة الفاكس، أو أجهزة النسخ. 

لذا عليك أن تحرص دائًما على مراجعة 
المشرفين في شركتك أو الرجوع لسياسات 

الشركة قبل استخدام أّية أجهزة إلكترونية 
أو أجهزة اتصاالت لضمان االمتثال لكل 

السياسات السارية.
فاالستخدام الشخصي ألصول الشركة 
أمر غير مسموح به دون موافقة مسبقة من 

رئيس الشركة، أو مديرها العام، أو مسؤول 
التشغيل الرئيسي. 
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المحافظة على المعلومات السرية والمملوكة ملكية خاصة

قد تطلع في إطار عملك على معلومات سرية أو مملوكة ملكية خاصة 
تتعلق بالشركة أو موظفينا أو آخرين ممن نمارس معهم العمل. ويجب أن 

تحافظ على السرية الصارمة لكل المعلومات التي تم ائتمانك عليها، باستثناء 
ما إذا تم التصريح من ِقبل RPM أو المستشار العام للمجموعة التي تعمل 

بها باإلفصاح عنها، أو اقتضى القانون أو اللوائح ذلك اإلفصاح. وتشمل 
المعلومات السرية أو المملوكة ملكية خاصة المعلومات غير العامة التي 
يمكن أن تكون ضارة للطرف الذي ائتمننا أو التي يمكن أن تكون مفيدة 

للمنافسين إذا تم الكشف عنها. و يستمر التزامك بالحفاظ على المعلومات 
غير العامة إلى ما بعد إنهاء وظيفتك لدى الشركة.

ونحن دوًما ما نكون طرًفا في اتفاقيات عدم اإلفصاح مع العمالء، 
والموّردين، والمشترين، والبائعين المحتملين لألعمال، وغيرهم من 

األطراف األخرى. وإذا تلقيت معلومات سرية أو مملوكة ملكية خاصة 
لكيان نمارس معه األعمال، فإنه يتعين عليك التأكد من وجود من هذه 

االتفاقيات، وفي حالة وجودها، فإن عليك أن تكون حذًرا في استخدام تلك 
المعلومات السرية وحمايتها لمنع الكشف عنها بشكل غير مالئم.

تشمل المعلومات السرية والمملوكة بيانات العمالء وتسويق 
األعمال وخطط الخدمة والتصميمات وقواعد البيانات والسجالت 

ومعلومات المرتب والبيانات والتقارير المالية غير المنشورة 
والملكية الفكرية مثل تركيبات المنتجات.

النزاهة
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أسئلة وأجوبة

س: سافر صديقي في رحلة للعمل وتناول وجبة باهظة الثمن. واعتقد 
أنه قد يتم رفض النفقات بسبب المبلغ، لذلك قال إن العشاء كان ألكثر 

من شخص واحد. هل يجوز له فعل ذلك؟ ماذا لو أنه اصطحب زوجته في 
الرحلة وقدم جميع تكاليفهما مًعا ضمن تقرير التكاليف دون إيضاح ذلك؟

ج: ال. ال ُيسمح له بأي من األمرين. إن تقديم تقرير تكاليف غير دقيق عن 
عمد وعن معرفة بذلك هو انتهاك لمبدأ األساسي للنزاهة. 

ففي الحالة األولى، يمثل إضافة أشخاص غير موجودين وكأنهم تناولوا 
الوجبة في سبيل خفض التكلفة نوًعا من الخداع والغش. وأّما في الحالة 

الثانية، فإنه من غير المناسب أن تضع تكلفة أي جزء من الرحلة والذي لم 
يكن متصل بالعمل في تقرير العمل. وحضور زوجته لم يكن مطلوًبا للعمل، 

ومن ثم فإنه من غير المناسب استخدام أصول الشركة في هذا الغرض ما 
لم يكن قد جرى اإلفصاح عن األمر بكل شفافية والحصول على موافقة 

مسبقة من قبل أحد مسؤولي الشركة التنفيذين المعنيين بذلك. فاستخدام أموال 
الشركة لألغراض الشخصية صورة أخرى من الخداع والغش.

صون ممتلكات الشركة وفرصها

النزاهة

لذا فإن االستخدام غير المرخص به للمعلومات السرية أو المعلومات المملوكة ملكية خاصة أو توزيعها ينتهك 
سياساتنا وقد ُيفضي إلى عقوبات مدنية أو جنائية. ولحماية الشركة وصونها، تجنَّب نشر أو مناقشة معلومات سرية، أو 
مالية، أو معلومات مملوكة ملكية خاصة على مواقع التواصل االجتماعي. كذلك يجب تجنُّب مناقشة المعلومات الحساسة 

في مكان قد يسمعها اآلخرون فيه مثل األماكن العامة.

س: أنا في استراحة الغداء وأريد أن أستخدم الكمبيوتر الشخصي الخاص بي 
لشراء زهور لزوجتي. هل يمكنني فعل ذلك؟

ج: نعم، إذا كنت شركتك تسمح بهذا النوع من االستخدام العارض. وهذا استخدام 
عارض ألن احتمال التكلفة أو خطر المساءلة القانونية على الشركة منخفضان. كما 

أنك تستخدم الممتلكات في أثناء استراحة غدائك وهو أمر مقبول. 

س: سأترك الشركة وأبدا مشروعي الخاص بالدهانات والمواد العازلة. هل 
يمكنني بعد أن أغادر أن أستخدم تركيبات المنتجات التي علمت بها البتكار 

منتجاتي الخاصة؟ 
ج: غالًبا ال. يتيعن بدايًة استشارة القسم القانوني في RPM أو شركتك قبل محاولة 

استخدام هذه التركيبات. فهذه التركيبات هي جزء من الملكية الفكرية للشركة. لذا 
فإن استخدامها قد ُيفضي إلى عقوبات مدنية وربما يمثل على األرجح سرقة أسرار 

تجاربة في بعض الواليات القضائية.

س: لكن ماذا لو كنت أنا مخترع التركيبة؟
ج: لقد اخترعت التركيبة أو شاركت في تطويرها في إطار عملك لصالح الشركة، 

لذا تملك الشركة كامل الحق فيها بموجب شروط توظيفك.



ما البيانات الشخصية؟

البيانات الشخصية هي كل المعلومات التي يمكن استخدامها 
استخداًما مباشًرا أو غير مباشر لتحديد شخص بعينه. وُيرجى 

مراجعة سياسة حماية البيانات العالمية لدى RPM ودليل الالئحة 
التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات العامة للوقوف على وصف 

تفصيلي للبيانات الشخصية.

 حماية الخصوصية
والمصالح األمنية لكل شخص

يجوز للموظفين وشركاء العمل غير 
الموظفين الذين يعملون بالنيابة عن الشركة 

الوصول إلى المعلومات المحددة للهوية 
الشخصية. واإلفصاح غير المالئم عن 

المعلومات الشخصية من شأنه تعريض 
أموال العمالء، والموّردين، والموظفين 

وأمانهم للخطر، ولهذا يجب حمايتها طوال 
الوقت.

لذا فإنه يتيعن علينا التحلي بالحذر 
والحيطة عند نقل بيانات شخصية أو 

معلومات الشركة؛ فالكثير من الدول تضع 
قوانين تقيد نقل معلومات الموظفين أو 
الشركة أو الكشف عنها، حتى إذا كان 

النقل سيجري إلى فرد أو كيان سيحرسانها 
ويستخدمانها ألغراض قانونية. فإذا كانت 
لديك شكوًكا حول ما إذا كنت مخواًل لنقل 

لبيانات شخصية أو معلومات الشركة، فإنه 
عليك مراجعة سياسة حماية البيانات العالمية 

لدى RPM، ودليل الالئحة التنظيمية 
المتعلقة بحماية البيانات العامة، أو اتصل 

 .RPM باإلدارة القانونية في شركتك أو في
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النزاهة

يمكن االطالع على سياسة حماية البيانات العالمية لدى RPM والدليل المعني 
 https://www.rpminc.com/vepolicies/ لها على



أسئلة وأجوبة
السيناريو: تلقيت رسالة بريد إلكتروني من إدارة المشتريات 

لدى أحد العمالء. بدت الرسالة قانونية وكان عليها شعار شركة 
العميل.

لكني لم أتعرف على اسم الشخص الذي أرسلها، لكنه قال 
إن شركته ترغب في تحويل أموال إلينا مقابل منتجات اشترتها 

منا. أريد أن أخدم عمالءنا بأسرع ما يمكن، لكن المعلومات 
المحدودة لدي عن العميل جعلني أشعر بعدم االرتياح تجاه تقديم 
رقم التحويل للحساب البنكي للشركة ورقم الحساب عبر البريد 

اإللكتروني للمرسل. هل ما أفعله صواًبا؟
التزامك: بالتأكيد. قد ال تكون رسالة البريد اإللكتروني في 

الحقيقة من أحد عمالئنا وقد تكون من شخص يحاول أن يحصل 
على المعلومات البنكية لشركتنا كي يسرق منا. من المثير 

لإلعجاب أنك تريد أن تقدم خدمة عمالء رائعة لكن تشكك في 
محله. وسوف يستغل المجرمون رغبة موظفينا في تقديم خدمة 

عمالء رائعة إلقناع موظفينا بالكشف عن معلومات سيجري 
استخدامها في اإلضرار بشركتنا.

لذا ال تقدم معلومات مالية أو سرية حساسة ألي أحد إال إذا 
كنت متأكًدا تماًما من هويته ومن أنه يملك سلطة الحصول على 

المعلومات. عالوة على ذلك، ال تنشر أبًدا المعلومات السرية، 
أو المالية، أو معلومات الملكية الحساسة وال تناقشها على 

مواقع الوسائط االجتماعية. إذا ساورك الشك في شخص يطلب 
معلومات، فاتصل بأحد يعرف هذا الشخص أو يستطيع التحقق 
من أنه يقدم طلًبا مسموًحا به. يتعين كذلك تشفير أو وضع كلمة 
مرور لحماية البيانات المالية، والشخصية أو السرية عند نقلها 

عبر الوسائط اإللكترونية.

س: اتصل موظفة ال أعرفها من شركة أخرى تابعة للمجموعة لتسألني 
عن يوم ميالد مدير في اإلدارة الوسطى. من الواضح أن المدير سيسافر 

إلى الشركة الشقيقة وكانت المتصلة تشتري تذكرة طيران لموظفنا. 
وتحتاج شركة الطيران إلى يوم ميالد الموظف لحجز الرحلة. أستطيع 

الوصول إلى المعلومة، لكن ألنني لم أكن أعرف المتصلة فلم أعطها لها. 
أنا لم أرتكب خطأ، أليس كذلك؟ 

ج: لقد فعلت الصواب. أنت ال تعرف المتصلة، ولذا فأنت ال تعلم ما إذا 
كانت المتصلة تعمل فعاًل في شركة أخرى تتبع RPM. وحتى إذا كان 

المتصل تعمل في الشركة التي تتبع RPM، فأنت ال تعلم ما إذا كان يحق 
لها الحصول على المعلومة وما إذا كانت ستستخدمها في أغراض مسموح 
بها. بل يتعين دوًما اإلفصاح عن البيانات الشخصية أو المعلومات السرية 

فقط إذا تحققت الشروط التالية: )1( تعرف أو تتحقق من هوية الشخص 
الذي يطلب المعلومات؛ )2( تعرف أن هذا الشخص يحتاج إلى معرفة هذه 
المعلومات وحيازتها؛ )3( تعرف أن هذا الشخص سيحمي هذه المعلومات 

ويصونها؛ )4( تقدم المعلومات في صيغة مؤّمنة، )5( يتطابق ويخضع 
نقل البيانات للقوانين السارية ووفًقا لسياسة حماية كلمات المرور في 

RPM وكذلك خصوصية البيانات في RPM ودليل الالئحة التنظيمية 
المتعلقة بحماية البيانات العامة. 

 

حماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية

النزاهة
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 االلتزام 
 تجاه األشخاص

والمجتمعات
المحافظة على الصحة 

والسالمة وبيئتنا
علينا جميًعا مسؤولية ممارسة األعمال 
بشكل يحمي البيئة وصحة وسالمة موظفينا 

ومتعاقدينا وموردينا وموزعينا وعمالئنا 
ومجتمعاتنا وعامة الناس. 

    يجب أن تمتثل منشآتنا للقوانين البيئية 
وقوانين الصحة والسالمة وتحافظ على حوار 

مفتوح مع المجتمعات المحلية حول المواد 
التي يتم تصنيعها والتعامل معها في الموقع. 

كما نعمل أيًضا مع السلطات الحكومية 
والمجموعات الصناعية والجمهور من أجل 

تعزيز الوعي وبرامج االستجابة لحاالت 
الطوارئ للتعامل مع المخاطر المحتملة.

الصحة والسالمة والبيئة

السيناريو: يبدو أن التشريعات الصادرة من الهيئة المحلية للمياه تزداد صرامة كل عام. 
ولقد عّين مصنعك بالفعل موظفين بدوام كامل لمعالجة المياه قبل التصريف، حتى يمكنك 

مجاراة االمور.  لكن أحياًنا ما تشتد وتيرة األمور واالنشغال ويتعين على هؤالء الموظفين 
توّلي مهام إنتاج أخرى. 

فمشرف اإلنتاج مطالًبا بأخذ عينات يومية من المياه وتقديم تقرير ربع سنوي لهيئة 
المياه إلثبات التزامنا بالتشريعات. ومع ذلك فإن المياه ال تعالج كما ينبغي يومًيا لذا ُيقّرر 

وضع بعض األرقام في التقرير عن األيام التي فات التسجيل فيها. فهو ال يود التسبب 
بمشاكل أو وقوع أحد في متاعب ويرى أنه ال أحد يقرأ هذه التقارير في كل األحوال.

التزامك: هذا انتهاك خطير لمبادئنا األساسية. فمؤسساتنا ال بد وأن تلتزم بقوانين البيئة 
وتستوفي متطلباتها وكذلك يتعين إعداد التقارير بطريقة أمينة وموثوقة. أما محاولة إبعاد 

المتاعب عن زمالء العمل فليست بعذر. بل إن هذه التصرفات من شأنها تعريض الشركة 
لمسؤولية كبرى. فالتشريعات قد تكون مشددة لكن المقصود منها حماية الجمهور من 

المخاطر الصحية والحفاظ على الممرات المائية نظيفة. 
لذا يتعين اإلبالغ الفوري عن التقرير المزيف إلى مدير قسم البيئة والصحة والسالمة 

بالشركة )EH&S( أو عضو آخر من اإلدارة العليا للشركة. إن جذب هذا االهتمام إلى 
اإلدارة العليا سيضمن قدرة شركتنا على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. كذلك يقوي 

.the Value of 168 بالحفاظ على سالمة المجتمع ويدعم أهمية RPM هذا من التزام

أسئلة وأجوبة



يجب معاملة الجميع 
بكرامة واحترام

يتمتع جميع موظفينا ومن يطلبون 
العمل لدينا على فرص متكافئة فيما يخص 

شروط التوظيف، والعمل، وبرامج التدريب، 
والترقيات، وظروف العمل األخرى. كذلك 
ال مكان أو مساحة للتسامح مع الممارسات 

التمييزية. 
لذا فإننا نتحمل جميًعا مسؤولية ضمان 
خلو مكان العمل من التعدي سواء في بيئة 

العمل اليومي أو في األماكن المرتبطة بالعمل 
خارج مكان العمل وسواء فيما يخص موظفي 
RPM وشركاتها، أو الموّردين، أو العمالء، 

 RPM أو شركاء األعمال من موظفي
والذين يتعامل معهم موظفونا. بكلمات 

واضحة، ال تسمح تحت أية ظروف بالتعدي 
فيما يخص جنس الشخص أو عمره أو إعاقته 

أو أصله الوطني أو عرقه أو لونه أو دينه 
أو حالته االجتماعية أو ميوله الجنسية أو 

هويته الجنسية أو وضعه العسكري الحالي أو 
السابق أو أية سمات أخرى. يجب أن تتحلى 

بالشجاعة األدبية إليقاف التعدي واإلبالغ 
عنه حتى لو يكن موجًها إليك. 

أسئلة وأجوبة

س: لقد الحظُت أن أحد مشرفي اإلنتاج لدينا دائًما ما ينتقي واحًدا بعينه من الموظفين، ويصفه بالكسل 
والغباء إذا ما وقَع في خطأ، مهما كان بسيًطا. صحيح أن الموظف يتلقى األمر بتصنُّع الضحك لكّنني 

أعرف أن األمر يسوؤه ويزعجني أيًضا. لكننا أيًضا خائفين من الحديث عن األمر بأي شيء ألننا نخاف 
خسارة عملنا. ماذا ينبغي علينا فعله؟

ج: إن مبادئنا األساسية تتطلب معاملة الجميع بكرامة واحترام، سواء شمل ذلك أنشطة وتصرفات الزمالء 
والعاملين معنا من المستوى نفسه أو ما بين المشرف والتابعين له. ودائًما ما يظن الناس أن التحرش بمكان 

العمل إّما جنسي أو عرقي الطابع. لكن التحرش قد يتخذ أشكااًل وصوًرا عّدة بما في ذلك التعليقات التي 
شهدتها بنفسك. لذا فإن عليك التعامل مع الموقف بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع التحرش الجنسي. 

بدايًة، أخبر المشرف أن هذه التعليقات عدائية ومهينة واطلب منه التوقف عن ذلك. فإذا كنت تشعر 
أنه ال ُيمكنك القيام بذلك أو فعلت ذلك وال يزال التحرش مستمًرا، يجب عليك اإلبالغ عن الموقف لرئيس 

المشرف في العمل أو قسم الموارد البشرية. فإذا لم ُيجِد ذلك نفًعا، يمكنك مواصلة اإلبالغ عن ذلك لمستويات 
أعلى وصواًل لإلدارة العليا للشركة أو االتصال بالخط الساخن في RPM Hotline واإلبالغ عن األمر 
دون اإلفصاح عن هويتك. وتذكَّر دوًما أن RPM لديها سياسة صارمة تمنع االنتقام والتعرض ألضرار 

على إثر اإلبالغ. فال يمكن لمشرفك أو شركتك االنتقام منك أو اإلضرار بك على إثر اإلبالغ بنية حسنة عن 
انتهاك لقيمنا.

التحلي بالمسؤولية االجتماعية

يتعين على جميع الموظفين التحلي بالمسؤولية االجتماعية 
وااللتزام بمعايير حقوق اإلنسان الدولية المعترف بها. لذا يتعين 
علينا التحلي بالسلوك القويم والعناية الواجبة مع جميع البائعين، 

والعمالء، والمستشارين، ونتوقع من جميع المتعاملين معنا 
االمتناع كليًة وتماًما عن عمل األطفال، والسخرة، واإلتجار 

بالبشر، وعدم التسامح مع ذلك نهائًيا. فإذا ما ساور موظف شك أو 
قلق بأّن أحًدا ممن نباشر األعمال معهم منخرط في عمالة األطفال، 

أو السخرة، أو اإلتجار بالبشر فإنه يتعين عليه اإلبالغ عن األمر 
 .RPM إلى اإلدارة القانونية في

17

168
 قيم وتوقعات 
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في سعينا لتحقيق مصالح RPM في 
األسواق العالمية وفي تعاملنا مع شركاء 

أعمالنا، ومجتمعاتنا، وموّردينا، ومنافسينا، 
 والحكومة، يجب أن نلتزم بصرامة 

the Value of 168 ومبادئها األساسية 
والجوهرية المتمثلة في النزاهة، وااللتزام، 

والريادة المسؤولة، والشجاعة األخالقية. 
يجب أن تتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى 
سلوك غير الئق. ال تستغل أبًدا أي شخص 

من خالل أي ممارسات غير عادلة.
سنحتفظ بجميع سجالتنا بأقصى درجة 

من األمانة. وعليك دائًما بتجهيز الدفاتر 
والسجالت والحسابات والبيانات المالية 

وحافظ على ترتيبها وتفاصيلها ودقتها 

 ريادة األعمال
المسئولة

وصحتها. ويجب أن تتعاون مع مدققي 
RPM الداخليين والمستقلين وال يجوز لك 

أو ألي شخص آخر إجبارهم أو التالعب 
بهم أو تضليلهم أو التأثير عليهم بصورة 

احتيالية.
يتعين على كل الموظفين والمديرين 

والمسؤولين المشتركين في عملية 
اإلفصاح بالشركة ـ بما في ذلك على سبيل 
المصال ال حصر، الرئيس التنفيذي لشركة 

RPM أو كبير المسؤولين الماليين أو 
مسؤول المحاسبة الرئيسي أو المراقب أو 
األشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة 
في الشركات التابعة )"كبار المسؤولين 

 المحافظة على دقة السجالت 
واكتمالها وشفافيتها

الماليين"( أن يكونوا على درية بضوابط 
وإجراءات اإلفصاح الخاصة بالشركة وأن 

يتقيدوا بها. ويجب أيًضا أن يكونوا على 
دراية بالضوابط الداخلية المتعلقة باإلبالغ 

المالي ذي الصلة بمجال مسؤوليتهم لضمان 
تقديم التقارير والمستندات العامة للشركة 

بإنصاف ودقة وبما يتفق مع قوانين األوراق 
المالية الفيدرالية، والمبادئ المحاسبية 

المقبولة عموًما، وقواعد هيئة األوراق المالية 
والتداوالت األمريكية )SEC(، وقوانين 

اإلبالغ المالي المحلية ذات الصلة، وقواعد 
هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية 
)SEC(، وقوانين اإلبالغ المالي المحلية 

ذات الصلة.
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المسئولة

أي شخص يمتلك سلطة مباشرة أو إشرافية فيما يتعلق بالوثائق 
أو المستندات التي يتم تقديمها إلى هيئة األوراق المالية، والتداوالت 

األمريكية، أو غيرها من الجهات التنظيمية، أو غيرها من وسائل 
التواصل العامة األخرى التي تتعلق بالنشاط العام لشركة RPM، أو 
أي من الشركات التابعة لها، أو تتعلق بنتائجها، أو وضعها المالي، أو 

عمالئها المحتملين، ينبغي على ذلك الشخص، عند اللزوم، أن يستشير 
المسؤولين والموظفين اآلخرين الذين لديهم خبرة متخصصة في هذه 
المجاالت وأن يتخذ اإلجراءات المالئمة فيما يتعلق بعمليات اإلفصاح 

هذه. ويكمن الهدف من ذلك في اإلفصاح الكامل والعادل والدقيق 
والمفهوم في الوقت المناسب.

كما يجب اإلبالغ عن أّية مشكالت أو مخاوف بشأن المحاسبة، أو 
الضوابط المحاسبية الداخلية، أو األمور المتعلقة بالتدقيق، أو أي انتهاك 

 RPM جوهري ألي من قوانين األوراق المالية بما يتفق مع سياسة
لألحداث الواجب اإلبالغ عنها المبّينة في الصفحتْين 34 و35، وعلى 

الغالف الخلفي لهذا الدليل. 

يتعين على جميع الموظفين، بما في ذلك كبار المسؤولين 
الماليين في RPM وشركاتها العاملة، القيام بمايلي:

التصرف بأخالق وأمانة ونزاهة.  •

معالجة التعارض الفعلي أو الواضح في المصالح بين   •
العالقات الشخصية وعالقات العمل.

تعزيز اإلفصاح الكامل، والعادل، والدقيق، وفي الوقت   •
المناسب، والمفهوم في كل التقارير والمستندات التي تقدمها 

الشركة أو ُترسلها عالنية إلى أية جهة حكومية.

تعزيز االمتثال للقوانين، والقواعد، واللوائح السارية   •
التي تطبقها الحكومات الفيدرالية، وحكومات الواليات، 

والحكومات المحلية، والهيئات التنظيمية الخاصة والعامة 
المختصة.

تجنُّب التحريف العمدي للحقائق المتعلقة بالشركة، أو   •
تجنُّب التسبب في دفع آخرين للتحريف المتعمد للحقائق 
المتعلقة بالشركة، بما في ذلك الحقائق التي يتم تقديمها 

للمدققين المستقلين بالشركة، والجهات التنظيمية الحكومية، 
والمنظمات ذاتية الرقابة.

اإلبالغ الفوري باستخدام الخط الساخن أو التواصل مع كبير   •
مسؤولي االمتثال عن االنتهاكات أو االنتهاكات المشتبه بها 
بما يتفق مع القواعد واإلجراءات الواردة في هذا الدليل أو 

.RPM بموجب سياسة الحاالت التي يمكن اإلبالغ عنها في

يمكن االطالع على سياسة RPM لألحداث الواجب اإلبالغ عنها على الرابط
https://www.rpminc.com/vepolicies/

168
 قيم وتوقعات 



 ريادة األعمال
المسئولة
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ما المعلومات السرية فيما 
يخص التداول بناء على 

معلومات داخلية؟
محظور على الموظفين تمرير المعلومات السرية أو 
"الداخلية" إلى األصدقاء أو أفراد األسرة في ظل ظروف 

قد ُتشير إلى أنك تحاول مساعدة شخص ما على تحقيق ربح 
أو تجنُّب خسارة في سوق األوراق المالية. ُتعتبر مثل هذه 

المعلومات سرية ويمكن استخدامها بشكل غير قانوني لصالح 
شخص ما.

إن الحصول على "معلومات سرية" من شأنه تعريضك 
لجزاءات مدنية أو جنائية.

استخدام المعلومات العامة فقط في اتخاذ قرارات تتعلق بالتداول 
في سوق األوراق المالية 

عند التداول في سوق األوراق المالية، ال 
يمكننا شراء أسهم RPM أو أسهم أّية شركة 
أخرى أو بيعها إال إذا تم اتخاذ قرار التداول 
بناًء على معلومات عامة. إن التداول في أي 
سهم باستخدام معلومات حيوية غير عامة قد 

يكون غير قانوني وانتهاًكا لقيمنا وتوقعاتنا في 

جميع األحوال. ال يمكنك أن تجعل أحًدا آخر 
يشتري األسهم أو يبيعها لصالحك لتجنب هذه 

القواعد. ال تكشف عن معلومات غير عامة 
لشخص يمكن أن يستغلها.

فإذا لم تكن متأكًدا من القواعد الخاصة 
بشراء سهم أو بيعه عندما تكون لديك 

معلومات حيوية غير عامة، فاستشر 
المستشار العام في RPM. فإذا ما أحطَت 

علًما بحالة عدم التزام فعلية أو ممكنة بأي من 
هذه القواعد أو التشريعات، فإّن عليك إخطار 

رئيس االلتزام في RPM فوًرا أو استخدام 
الخط الساخن لإلبالغ على األمر دون 

اإلفصاح عن هويتك.
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يجب أن نتحلى بالشعور بالمسؤولية 
كممارسين لألعمال وأن نتصرف دائًما 

بأعلى قدر من النزاهة والشجاعة األخالقية. 
ولذلك يجب أال نسمح ألنفسنا أبًدا بأن نتورط 

في أي نشاط قد يبدو فاسًدا. يجب أال تقبل 
أبًدا، أو تتلقى، أو تعطي، أو تعرض، أن 

تعطي أي شيء له قيمة، بما في ذلك الهدايا 
ذات القدر والتسلية إذا كان الغرض منها هو 
الحصول على ميزة غير مالئمة في العمل، 
أو تحقيق مكسب غير الئق لشخص أو كيان 
متورط في الدفع أو مرتبط به. ال يهم ما إذا 
كنت أنت أو األفراد أو الكيانات المتورطة 
تتصرفون بشكل مباشر أو غير مباشر أو 

تستفيدون من المعاملة بشكل مباشر أو غير 
مباشر. كن على حذر وابذل جهوًدا معقولة 
لضمان أن من نتعامل معهم في األعمال ال 
يتورطون في أفعال باسمك أو باسم الشركة 

ليحققوا بشكل غير مباشر ما ال تستطيع أنت 
تحقيقه بشكل مباشر. يمكن أن تتحمل أنت أو 

شركتك أو RPM المسؤولية القانونية عن 
المدفوعات غير القانونية.

    تتطلب القيم والتوقعات الواردة في 
168 أن تحدد بشكل واضح بالتفصيل أّية 

مدفوعات أو هدايا ذات قدر أو ترفيه تلّقيتها 
باسم RPM أو شركتك. ويتعين اإلفصاح 
عن هذه المعامالت في تقارير التكاليف في 

سجالت الشركة ودفاترها.   
إذا ساورك شك في مالءمة العرض، أو 
الدفع، أو الهدية ذات القدر أو الترفيه، أو إذا 

كنت غير متأكد من كيفية توثيق معامالتك 
بالشكل المالئم في دفاتر شركتك وسجالتها، 

فاطلب النصيحة القانونية من اإلدارة القانونية 
.RPM في مجموعة شركاتك العاملة أو في

تجنب المواقف التي يمكن اعتبارها فاسدة 

قواعد بسيطة حول المدفوعات: 

غير مسموح بالرشاوى من أي نوع.  •

ال يمكن تقديم شيء له قيمة أو قبوله إذا كان الغرض هو تحفيز أي أحد   •
لمنح شخص ما ميزة أو مكسًبا غير مالئمين.

غير مسموح بمدفوعات التيسير )المدفوعات المقدَّمة إلى الموظفين   •
الحكوميين لتسريع إجراء حكومي روتيني( إال إذا تم اعتمادها كتابًيا مسبًقا 

.RPM من المستشار العام في

يجب أن تظهر في كل دفاتر الشركة وسجالتها الحقيقة الفعلية للمدفوعات   •
التي تم تقديمها أو تلقِّيها، وقيمتها، والغرض منها.

 ريادة األعمال
المسئولة
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أسئلة وأجوبة
س: شركتنا بصدد البدء في عمليات التصنيع في دولة جديد. ولقد قمُت 

بتحديد موعد نهائي ليدخل مصنعنا الجديد المرحلة التشغيلية في 90 يوًما. 
وقد يكون لدينا أوامر تشغيل، وعمالء انتظروا بكل صبر تجهيز المصنع. لذا 

فإن آخر ما تبقَّى الحصول على تصريح التشغيل من البيئة لعمل المصنع. 
    لكّنني عندما قّدمُت طلًبا للتصريح على الموقع اإللكتروني، وجدتهم 
يخبرونني أن التصريح سيستغرق نحو ستة أشهر. كذلك ينص الموقع 

اإللكتروني أنه يجب عليَّ االتصال على الرقم المجاني لـ "معالجة التصاريح 
العاجلة". واتصلت بهذا الرقم. لكن المسؤول الذي استقبل مكالمتي أخبرني 

أنه يمكنني الحصول على التصريح في غضون 60 يوًما إذا دفعُت 500 
دوالر أمريكي. بعد ذلك يوفر لي وصوالً لقسم خاص بالموقع اإللكتروني 
حيث ُيمكنني إدخال معلومات بيانات بطاقة االئتمان لشركتي. لكّنني لسُت 

متأكًدا مّما يجب على فعله.
ج: عليك التحقق من األمر مع اإلدارة القانونية في مجموعة شركاتك العاملة 

أو في RPM قبل المضي قدًما. فنظًرا ألن هذه المعلومات جاءت من 
موقع حكومي رسمي ويبدو أن العملية مشروعة ومتاحة للجميع، فإن األمر 
ربما يكون مشروًعا. ومع ذلك فإنه من الجيد دوًما الحصول على النصيحة 

واإلرشاد قبل التصرف، وموافقة المستشار العام لـ RPM مطلوبة دائًما فيما 
يخص مدفوعات تيسير األمور.

فيما يلي أمثلة قليلة على المواقف التي تتطلب المزيد من 
التحقيق أو النصيحة القانونية: 

الشخص الذي يقدم المبلغ أو يعطيه أو يتلقاه: 

لديه روابط أسرية أو عملية مع مسؤولين حكوميين  •

معروف بسمعته السيئة في مجتمع األعمال أو يبدو أنه يفتقد   •
الموارد الكافية إلجراء الخدمات المعروضة 

يطلب عدم الكشف عن هويته أو ال يستطيع تقديم جهات   •
مرجعية لتوثيق خبرته

ُيضيف أموااًل أو يطلب إضافتها على أتعابه العادية أو   •
األتعاب القياسية في المجال مقابل منتجات أو خدمات

يرفض تقديم إيصاالت سداد نفقات   •

يضع شروًطا خاصة أو غير طبيعية للمدفوعات.  •

 ريادة األعمال
المسئولة
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تبادل الهدايا بشكل الئق

الهدية هي أي شيء ذو قيمة والذي 
ال يرتبط بشكل مباشر ومتناسب بمصالح 
تجارية مشروعة. وقد تكون الهدية شيًئا 

ملموًسا أو غير ذلك وقد تشمل الوجبات، أو 
الترفيه، أو الخدمات، أو السفر، أو التحميل. 

قد يقدم هذا الشيء لفائدة المتلقي بشكل 
مباشر أو غير مباشر.      

يجب أن يكون الموظفون حذرين عند 
تبادل الهدايا مع أي شخص أو كيان يتعامل 

مع شركتنا.  
قد يبدو تبادل الهدايا بين موظفي 
الشركة ومن نتعامل معهم غير الئق 

أو تعارًضا في المصالح، ويمكن إساءة 
تفسيره باعتباره فساًدا، ويمكن أن تصبح 
المدفوعات غير الئقة أو غير قانونية إذا 

كانت كبيرة. 
تسري القيود التالية عند تبادل الهدايا 

مع األفراد أو الكيانات التي تمارس األعمال 
مع RPM أو أي من شركاتها. 

ال تستخدم أموال الشركة لتقديم هدايا   •
استناًدا إلى عالقة أو صلة شخصية.

ال تقدم الهدايا التي على شكل سفر أو   •
إقامة وال تقبلها دون موافقة مسبقة 

من المستشار العام في شركتك أو في 
 .RPM

ال تقدم الهدايا وال تقبلها إذا كان ذلك   •
ينتهك هذه السياسة أو سياسة مؤسسة 

الطرف اآلخر. 

ال تقبل أو تعرض هداًيا مشروطة أو   •
يمكن أن ُتفهم على أنها معّلقة بتصرف 

ما. 
ال تطلب هدايا.  •

ال تعرض الهدايا النقدية أو التي تعادل   •
النقد وال تقبلها، مثل بطاقات االئتمان 
مسبقة الدفع/الشيكات/أوامر المال.
ال تعرض الهدايا الفاخرة وال تقبلها.  •

ال تعرض هدايا مستمرة أو تقبلها، وإن   •
كانت كل هدية صغيرة في قيمتها.

ال تشترك في عملية لتبادل الهدايا الخفية   •
أو السرية.

ال تعرض أّية هدايا على موظفين   •
حكوميين أو كيانات حكومية )باستثناء 

الهدايا رمزية القيمة مثل قبعة عليها 
شعار الشركة أو غيرها من األشياء 

المشابهة(.
ال تعرض تقديم تبرعات خيرية، وال   •

تقبل هدايا من تبرعات خيرية تدخل في 
معامالت تجارية هادفة للربح لصالح أي 

.RPM من شركات

السفر واإلقامة والوجبات والهدايا والترفيه

أبلغ عن السفر، واإلقامة، والوجبات، والترفيه بشكل مالئم

يجب التدقيق بحرص في المدفوعات والتعويضات المالية التي يتم دفعها مقابل اإلقامة، والسفر، والوجبات، والترفيه لضمان أنها ليست هدايا، أو أنها 
مدفوعات غير شرعية، وهو األمر األسوأ. قد يكون السفر واإلقامة والوجبات والترفيه نفقات أعمال )وليس هدايا( إذا كان كل ما يلي سارًيا: 1( التكلفة 

معقولة، 2( ذات عالقة مباشرة بمعاملة مطلوبة في العمل، 3( توثيق النفقات بشكل الئق وبالتفصيل في سجالت الشركة.
تشمل األمثلة على المعامالت المطلوبة عروض المنتجات، وترويجها، وشروحها. ال ُتعتبر الرحالت واإلقامة ألغراض ترفيه شخصية باألساس 

.RPM نفقات مطلوبة وهي محظورة بدون موافقة مسبقة من المستشار العام في شركتك أو في

 ريادة األعمال
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فيما يلي اإلجراءات 
المقبولة المرتبطة 

بالهدايا:
في بعض الحاالت، يمكن رفض الهدايا بطريقة مهذبة.   •
أما في الحاالت غير العادية التي ال يمكن فيها رفض 
الهدية ألن رفضها سيكون غير الئق، أو غير مهذب، 
أو محرًجا للشخص أو الكيان المقدِّم للهدية في الثقافة، 

أبلغ المستشار العام في RPM بمجرد قبول الهدية. 
يجوز عرض الهدية أو المشاركة فيها من موظفي 

الشركة إذا كان ذلك مالئًما أو يمكن التبرع بها 
لمؤسسة خيرية. باإلضافة إلى أنه يجب وضع مذكرة 
مالئمة في دفاتر الشركة وسجالتها لتوضيح الظروف 

المحيطة بتبادل الهدايا والقيمة التقديرية المعقولة للهدية 
واالستخدام النهائي للهدية. 

إذا تم تقديم الهدايا أو تلقِّيها باسم RPM أو إحدى   •
شركاتها، يجب توثيقها بشكل مالئم صريح.

أسئلة وأجوبة
س: يخطط قسم المبيعات لدينا رحلة لخمسة أيام في كانكون، بالمكسيك، وسيدعو 

العمالء الحاليين والمحتملين. وستتحمل الشركة جميع النفقات. 
    أما الرحلة فتوصف على أنها مؤتمر تدريبي على منتجات الشركة وثمة ساعة 

تدريبية يومية على جدول األعمال. وباستثناء العروض التقديمية اليومية لمدة ساعة 
على الشاشات فما من مواد تدريبية أخرى يجري إعدادها. لذا فإن غالبية الوقت في 
كانكون مخصص للترفيه والمتعة مثل الجوالت والوجبات. فهل هذه نفقات مناسبة؟

ج: تحذير: إن هذا على األغلب "مدفوعات غير سليمة"، أو ما ُيعرف كذلك باسم رشوة. 
فهذه الرحلة لن ُتعد تكاليف أعمال نظًرا ألن التكلفة العالية ليست معقولة وال مرتبطة 

مباشرًة أو بتناسب معقول مع أغراض عمل حسنة النية. فرغم إطالق اسم مؤتمر تدريبي 
على الرحلة إال أن وقت التدريب القصير واالفتقار لمواد التدريب يجعل الصلة ضعيفة 

على نحو غير متناسب ببقية الرحلة، وتكلفة الرحلة ليست في مقارنة معقولة مع قدر 
التدريب المقدَّم. 

لذا فإن الرحلة ربما ال ُتفّسر كذلك بوصفها هدية بل باألحرى سُتفّسر وُتدرج ضمن 
المدفوعات في غير محّلها. كذلك يتعين أال تكون الهدايا باهظة الثمن أو فاخرة ويجب 

أال ُتقرن أبًدا بتوّقع تلقِّي معاملة ذات أفضلية من المتلقي. لذا عليك دائًما النظر إلى تكلفة 
الهدية على الشركة، وكذلك قيمة الهدية وعالقتك بالطرف المتلقي للهدية. وفي هذا 

الموقف، فإن تكلفة الرحلة على الشركة والفائدة للمتلقين عالية. 
    عالوة على ذلك، فإن وجود عمالء "محتملين" ُيثير احتمالية أن ترى أطراف ثالثة، 

مثل الحكومة والجهات الرقابية، الرحلة بوصفها "رشوة" مقصود منها التأثير غير 
المالئم على العمالء المحتملين لشراء منتجك أو الحصول على معاملة ذات أفضلية منهم. 

فقوانين الرشوة ليست بمقتصرة على المسؤولين الحكوميين بل قد تسري كذلك على 
المعامالت الخاصة أيًضا. ونطًرا ألنه أحياًنا ما يكون من الصعب تحديد ما هي الهدية 

المناسبة في مقابل المدفوعات غير المناسبة، فإنه يتعين لزاًما الحصول على موافقة 
المستشار العام لشركتك أو RPM قبل أي مدفوعات أو بدالت لغير موظفي شركة 

RPM عن السفر أو اإلقامة.

 ريادة األعمال
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عوامل يجب وضعها في االعتبار في جميع األحوال سواء كان الموظف يعطيك الهدية أو يتلقاها منك:

هل سيعتبر )1( الشخص المتعقل الحصيف في المجتمع أن الهدية فاخرة؟ إذا كان األمر كذلك، ينبغي عدم عرض الهدية   
أو تقديمها أو قبولها.

هل سيعتبر )2( الشخص المتعقل في المجتمع أن المالبسات المحيطة بتقديم الهدية، أو تلقيها، أو مناسبتها مالئمة؟ إذا لم   
يكن األمر كذلك، ينبغي عدم عرض الهدية أو تقديمها أو قبولها.

ما وتيرة )3( تكرار تبادل الهدايا بين الموظف أو الشركة وكيان أو موظفي الطرف المفاوض؟ حتى الهدايا منخفضة   
القيمة التي يتم تبادلها بتكرار كبير قد تؤدي إلى مالبسات تجعل الشخص المتعقل في المجتمع يعتبر أن المعامالت تجري 

لغرض غير مالئم أو لغرض التأثير على المتلقي ليتصرف بأسلوب فاسد.

 ريادة األعمال
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يجب أن ترتبط األعمال بشكل مباشر ومتناسب بغرض شرعي   •
مرتبط بالعمل.

يتعين أن تكون المدفوعات مسموح بها بموجب القانون المحلي.  •

يجب أن تكون كل المدفوعات المقدَّمة والمتلقاة معروفة ومحددة   •
بالتفصيل في السجالت المالية للشركة. 

ال يجوز استخدام أموال الشركة إال في الدفع مقابل السفر، واإلقامة،   •
والوجبات، والترفيه المرتبطين بأغراض العمل الشرعية. وال يسمح 

بمدفوعات اإلقامة والسفر إال إذا كانت مرتبطة بغرض شرعي يتعلق 
بالعمل. )ال يمكن أن تكون اإلقامة والسفر هدايا إال إذا تم اعتمادها 

).RPM مسبًقا بصورة كتابية من المستشار العام في شركتك أو في

يمكن أن ُتصبح الوجبات والترفيه هدايا إذا لم تكن مرتبطة بأغراض   •
عمل مشروعة. )عندها ستسري قواعد الهدايا.(

ال يجوز قبول أو إعطاء تعويضات نقدية مقابل الوجبات، واإلقامة،   •
والسفر، والترفيه.

ينبغي تجنُّب المدفوعات المرسلة مباشرة إلى األفراد أو المتلقاة منهم.   •
وفي حالة تعويض شخص ما مالًيا عن نفقات السفر والوجبات واإلقامة 
والترفيه، فإنه ينبغي على شركتك أن تعوض صاحب العمل الذي ينتمي 

إليه ذلك الشخص ويمكن للشخص أن يطلب التعويض من صاحب عمله. 
يسري اإلجراء نفسه إذا كنت أنت الذي ستتلقى البدالت أو المقابل.

ال تستخدم أموال الشركة للدفع لقاء هدايا شخصية. )الحظ أنه يتعين   •
بالضرورة اإلبالغ عن أي عالقة شخصية ستؤدي بالضرورة إلى 

تضارب في المصالح.(

اإلرشادات األساسية لمدفوعات األعمال المتعلقة بالسفر، واإلقامة، 
والوجبات، والترفيه: 

إذا كان لديك أي شك سواء كنت تقدم هدية أو تتلقاها 
أو في عدم مالءمة دفع نفقات أعمال، فاستشر اإلدارة 

 .RPM القانونية في شركتك أو في

 ريادة األعمال
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س: ابتكرت شركتي منتًجا جديًدا ونريد أن نعرض مزاياه بالنسبة للمنتجات 
الموجودة على عمالئنا الرئيسيين. هل إمكاننا أن ننقل العمالء بالطيران إلى 

مقرنا على نفقتنا لعرض المنتج؟
ج:  بالطبع. يمكنك الدفع مقابل السفر واإلقامة والوجبات طالما أن النفقات 

مرتبطة بشكل مباشر ومتناسب مع عرض منتجك أو مع األغراض األخرى 
الشرعية في العمل. إذا تحقق ذلك المعيار، ُتعتبر المدفوعات من نفقات األعمال 

وليست هدايا.

س: تريد مديرة المبيعات لدى عميل دولي غير حكومي تذكرة طيران في 
درجة رجال األعمال لها ولزوجها. ماذا أفعل؟

ج: يجب أن تحافظ على نفقات سفرها في الحدود المقبولة لما ستدفعه في العادة 
للفعاليات المشابهة. عند تغطية نفقات السفر واإلقامة والوجبات والترفيه لغير 
الموظفين، عليك تغطية ما ستسمح به لموظفيك فقط. إذا كنت ستدفع لمديريك 

للسفر برحالت طيران دولية في درجة رجال األعمال، يمكنك أن تدفع ثمن 
تذكرة في درجة رجال األعمال لعمالئك المديرين؛ وإال فال تدفعها. بما أن 

حضور الزوج ال يرتبط بالترويج لمنتجك بشكل مباشر، ينبغي أال تغطي الشركة 
نفقات هذه الرحلة. يمكنك أن تفكر فيما إذا كان دفع نفقات رحلة زوجها سيتوافق 
مع معايير سياسة الهدايا، لكن يجب أواًل اعتماد كل الهدايا التي على شكل سفر 

.RPM وإقامة من المستشار العام في شركتك أو في

س: يستمر شرح منتجنا لمدة يوم واحد فقط، لكن معظم عمالئنا سيقضون 
ليلة. هل يمكننا أن نصحبهم إلى مباراة كرة أو متحف على نفقتنا؟

ج: ال شك. كما هو الحال مع نفقات السفر والوجبات واإلقامة، يمكن أن تدفع 
الشركة نفقات الترفيه إذا كنت معقولة ومرتبطة بشكل مباشر بشرح المنتج. 

إال أنه ينبغي أال تكون نفقات الترفيه مكلفة وينبغي أن تظل معقولة بالنسبة إلى 
النفقات العادية المرتبطة بغرض العمل.

س: جلب عميل آخر زوجته ويريدان البقاء لقضاء العطلة األسبوعية. هل 
يمكننا أن ندفع فواتيرهما طوال األسبوع؟

ج: ال. يمكنك الدفع مقابل الليلة المطلوب من عميلك أن يقضيها فيما ذي صلة 
بشرح منتجك. ما دام أن سعر تذكرة الطيران السفر ذهاًبا وعودة بعد أسبوع 

هو نفس سعر التذكرة الطيران عند العودة بعد ليلة واحدة مطلوبة لشرح المنتج، 
يمكنك أن تدفع سعر التذكر بالكامل للعميل. إال أن مدفوعات تذكرة عميلك 

وزوجته أو إقامة العميل وزوجته لياٍل إضافية ووجباتهما وترفيههما ال ترتبط 
بشكل مباشر بشرح المنتج، وبهذا فإن الدفع مقابل هذه النفقات غير مبرر إال إذا 

كانت قواعد الهدايا تسمح بهذه المدفوعات بشكل صارم وأن اإلدارة القانونية 
بشركتك قد وافقت على الهدية.

أسئلة وأجوبة

كما يتضح من هذه األمثلة، يمكن أن يبدأ األمر كنفقات 
عمل معقولة ومرتبطة مباشرة بغرض شرعي في العمل 

ثم يتحول بسرعة إلى سيناريو الهدية. وقد يتحول المدفوع 
إلى هدية باهظة جًدا من هذه الزاوية ويتحول إلى مبلغ غير 

الئق ينتهك قوانين مكافحة الفساد وقيمنا وتوقعاتنا. عندما 
تواجه هذه المواقف أو ما شابه، اتصل بالمستشار العام أو 
مدير االمتثال العالمي في شركتك أو في RPM واحصل 

على استشارة قبل تقديم المدفوعات أو تعويض النفقات. 
فالظروف والحقائق الداعمة ألي مدفوعات حيوية في تقدير 

الموقف. لذا فإن هذا السيناريو يوضح أيًضا السبب في 
أهمية تحديد نفقات األعمال الشرعية بشكل مالئم وبشفافية.

 ريادة األعمال
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التصرف بطريقة تعزز المنافسة المفتوحة

أسئلة وأجوبة
السيناريو: في أثناء تناول الغداء في معرض تجاري، جلسُت 
مع منافسينا الذين كانوا يتحدثون عن اتخاذ إجراء سلبي بحق 
موّرد ال يحبون التعامل معه. أخبرتهم أنهم ينبغي أال يتحدثوا 

عن اتخاذ إجراء ضد موردين أو عمالء وابتعدت.
التزامك: لقد فعلت الصواب. ينبغي أال يتناقش الموظفون مع 

المنافسين عن النشاطات الخاصة بالموردين أو العمالء أو 
أي أحد نمارس معه العمل. فإذا واجهت موقًفا مماثاًل، اترك 
المكان، ووّثق ما حدث، وبّلغ اإلدارة القانونية في مجموعة 

.RPM شركاتك العاملة أو في

تلتزم RPM وشركاتنا بالمنافسة بقوة 
في كل مجاالت العمل لكن مع االقتصار في 

ذلك على األساليب األخالقية والمسؤولة. 
ولما كنا رواد أعمال مسؤولين فإننا نلتزم 

بضمان استمرار وحماية المنافسة في السوق 
على المنتجات والخدمات. وال يجوز لموظف 

في RPM أو الشركات التابعة لها أن يتخذ 

أي إجراء باسم الشركة ينتهك هذا المبدأ. 
ولهذا يجب أال تتعاون مع الشركات غير 
التابعة أو تنخرط في سلوك أحادي يتسم 

باالستغالل ويشوه السمعة أو يتعارض مع 
المنافسة العادلة والمفتوحة. 

فإذا ساورك شك تجاه إجراء تسعى 
إلى اتخاذه فيما يخص انتهاكه لمبدأ الريادة 

المسؤولة الذي نتبناه أو لقانون من قوانين 
مكافحة االحتكار، أو المنافسة، أو ممارسات 
التجارة العادلة، فيجب عليك طلب المشورة 

من اإلدارة القانونية في شركتك أو في 
 .RPM
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إرشادات للتعامل مع المنافسين

تجنَّب الدخول في اتفاقيات مع منافسين. إذا كنت تتخذ ترتيبات بشأن األسعار أو الخصومات أو أسعار اإلنتاج أو 
المناقصات أو الموردين على سبيل المثال، فربما تنتهك قيمنا وتوقعاتنا و/أو القانون. إذا كنت تعتقد أن ثمة سبب 

مشروع في األعمال للقيام بذلك، فتحدَّث مع مشرفك أو اإلدارة القانونية في شركتك أو في RPM لتتأكد.

ها هي إرشادات أخرى فيما يخص بالتنافسية.

ينبغي اعتماد العضوية في االتحادات التجارية أو المعارض التجارية أو المشاركة فيها من شركتك مسبًقا. ينبغي   •
حفظ نسخة من المواد الموزعة في المعرض أو االجتماع بما يتفق مع سياسة حفظ المستندات في شركتك.

تجنَّب االتصال غير الرسمي غير الضروري مع المنافسين.  •

إذا كنت في مقابلة يناقش فيها المنافسون موضوعات مثل التسعير أو العمالء، فغادر فوًرا. كذلك فإن المناقشات   •
غير الرسمية في هذه الموضوعات يمكن أن تشكل انتهاًكا.

ال ُترسل إحصائيات أو معلومات أخرى إلى االتحادات التجارية بدون اعتماد من المستشار القانوني في شركتك.  •

على الرغم من أن األسعار التنافسية مسموح بها، ال تحدد أسعاًرا منخفضة بشكل غير معقول بنية إخراج   •
المنافسين من السوق أو الدفع نحو ذلك )أسعار طاردة(.

يتعين مراجعة جميع مشاريع األعمال مع المنافسين مع المستشار القانوني في مجموعتك.  •

تجنَّب شكل المنتجات، والعالمات، واألسماء المتماثلة أو التي تتشابه بدرجة مربكة مع شكل المنتجات، والعالمات،   •
واألسماء لدى أحد المنافسين.

ال تنتقص من المنافسين.  •

الشجاعة األخالقية
 الريادة المسؤولة
 االلتزام

 النزاهة

 ريادة األعمال
المسئولة
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تسري الكثير من القواعد والقوانين على العالقات بين العمالء 
والموّردين، وال يمكننا أن نتناولها جميًعا. إال أنه ينبغي اتباع الذوق 

العام. إذا كانت إحدى الصفقات أو اإلجراءات تبدو خاطئة، فربما هي 
كذلك فعاًل. إذا لم تكن متأكًدا، فتحقق من المستشار القانوني. ها هي 

بعض المجاالت التي يمكن أن تثير مخاوف.
قد توجد مشكالت في مكافحة المنافسة عند السعي إلى التحكم   •

في تعامل أحد العمالء مع منتجات موّردين آخرين، أو اختياره 
لعمالئه، أو أسعاره، أو أماكن بيعه. ال تمارس عماًل يحد من 

نشاطات التسويق لدى أحد العمالء بدون مناقشته أواًل مع اإلدارة 
القانونية في شركتك.

إن العقود أو الترتيبات التي تتطلب فيها شركتك من موزع   •
ما شراء منتجات بعينها، أو خط منتجات حصرًيا من شركة 

RPM، أو شركة تابعة لها أو فروع لها يتعين أن يتم فحصها 
وتدقيقها عن كثب لضمان التزامها بقوانين عدم منع المنافسة 

وتشريعاتها، وإن كانت هذه العقود والترتيبات أحياًنا ما تكون 
مناسبة. لذا يتعين طلب المشورة القانونية قبل الدخول في أي 

ترتيبات أو تعاقدات من هذا النوع. 
ال تجبر أحد العمالء على شراء عنصر من كشرط للحصول على   •

عنصر آخر يعرضه ذلك البائع أيًضا.
يتعين تجنب التمييز ضد أي عميل أو معاملته بشكل مختلف إذا   •

كان ينافس عمياًل آخر أو أكثر. إذا كانت هناك أسعار أو تنزيالت 
أو خصومات مختلفة، فاحرص على أن تكون االختالفات في 

األسعار مبررة قانوًنا وموثقة. كذلك يمكن السماح بشروط أخرى 
للبيع إذا كانت مبررة بالتوفير الفعلي في التكلفة، أو كفاية الحجم، 

أو تحقيق التنافس، أو أسباب موضوعية أخرى.
ينبغي بشكل عام أال ترفض تقديم المنتجات أو الخدمات للعمالء.   •

إال أنه يجوز لك أن ترفض التعامل مع أي طرف إذا كنت قد 
اتخذت قرارك بشكل مستقل وال يستهدف اإلجبار وال يستند إلى 

ترتيب مع طرف خارجي مثل المنافسين أو التجار أو الموردين. 
احصل على مشورة قانونية قبل رفض التعامل مع عميل أو أنهاء 

التعامل معه. 
تجنب تضليل العمالء بتقديم وعد بأداء أنت تعرف أنه ال يمكن   •
تحقيقه أو تشك في أنه يمكن تحقيقه. وتجنب كذلك اإلعالن عن 

منتجات أو خدمات أو تقديم تعهدات بشأنها بدون أن تكون متاحة.

إرشادات للعالقات بين 
العمالء والموّردين

 ريادة األعمال
المسئولة



31

أسئلة وأجوبة
س:  لدّي ثالثة موزعين يتنافسون في كثير من األحيان على نفس المشاريع في 

منطقتي. ولدي عالقات طيبة معهم جميًعا. لكّنه سوق صغير، والكل يعرف أن 
المتنافسين يسعون لنيل المشاريع المحلية. 

لذا فإن الموزعين يطلبون تسعيًرا معيًنا لمشاريع كبيرة معينة. لكّنني كذلك 
مشغول جًدا بإدارة مبيعات منطقتي، لذا غالًبا ما أنسخ جميع الموزعين الثالثة على 
نفس الرسالة اإللكترونية لتسعير المشروع. كذلك أحياًنا ما يخبرني أحدهم بعطائه، 

ويسألني "ما موقفي؟" مقارنًة بغيره من الموزعين. فماذا ينبغي على أفعله؟
ج: إن الترتيبات بين المتنافسين على تثبيت األسعار أو العطاءات غير قانونية وقد 

تصل للمالحقة القانونية بوصفها جرائم. ومع أنك لسَت منافًسا لموزعيك بل تتواصل 
مع ثالثتهم في بريد إلكتروني واحد بشأن التسعير لمشروع فيقدم كل منهم عطائه، 

إال أن األمر قد ُيفهم على أنك ُتيّسر مناقشات السعر بين الشركات المتنافسة. لذا 
يتعين عليك دوًما التواصل مع كل موزع تواصاًل منفرًدا عند مناقشة مشاريع محددة. 

وعليك تجنُّب نسخ عّدة موزعين في نفس رسالة التسعير اإللكترونية. أّما عندما 
يسألك الموزع "عّما يجب فعله من جهته" فإنه قد يكون بذلك يبدأ محادثة غير قانونية 

عن األسعار، والعطاءات، وغير ذلك من مصطلحات األعمال التي يقدمها منافسيه 
للمشروع ذاته. وال يمكنك قطًعا مشاركة هذه المعلومات معه. 

فإذا ساورك شك بوقوع انتهاك ألي من 
قيمنا وتوقعاتنا، يرجى إبالغ مشرفك أو 
اإلدارة القانونية في مجموعة شركاتك 

العاملة أو في RPM، أو إرسال 
مخاوفك عبر الخط الساخن.

 ريادة األعمال
المسئولة
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ممارسة األعمال مع األفراد 
والكيانات حسنة السمعة

تشير هذه العالمات التحذيرية لمكافحة غسيل األموال بحد أدنى إلى ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات. 

المشتريات أو المبيعات غير العادية بالنسبة لطبيعة تجارة العميل أو مجال عمله  •

أساليب الدفع غير المعتادة مثل المدفوعات النقدية الكبيرة أو الطلبات المتعددة للمال  •

يحاول العميل أو الموّرد أن يحافظ على درجة عالية من السرية، أو يبدو عليه عدم الرغبة في تقديم معلومات كاملة أو   •
يقدم معلومات زائفة.

يبدو أسلوب التحويالت وكأنه يحاول تجنُّب متطلبات اإلبالغ )مثل سلسلة من التحويالت بمبلغ أقل من 10,000 دوالر(  •

أساليب التعامل المعقدة بشكل غير عادي  •

أساليب الدفع بدون غرض واضح في العمل  •

بنود الدفع التفضيلية بشكل غير معتاد  •

التحويالت من دول أجنبية أو أطراف خارجية ليس لها صلة بالمعاملة  •

تقع جريمة غسيل األموال عندما يحاول 
الناس إخفاء عوائد النشاطات اإلجرامية 
من خالل أعمال "شرعية" إلخفاء حقيقة 

تلك األموال أو مصدرها أو وجهتها لجعلها 
تبدو قانونية. لن تمارس شركتنا األعمال إال 

مع العمالء والموردين المعروفين حسني 
السمعة والمنخرطين في ممارسات أعمال 

شرعية وغير فاسدة. يجب علينا جميًعا أن 
نتخذ إجراءات لمؤازرة سياسات تجارة 

RPM والتعامل المنصف مع األطراف 

الثالثة للتعرف على من نمارس معهم 
األعمال لضمان اتساق كافة اإلجراءات التي 
تتخذها أطراف خارجية لصالح الشركة مع 
the Value of 168 ومبادئها األساسية 

المتأصلة. 

فإذا ساورك شك ما في استخدام عميل 
أو موّرد ألموال مشبوهة المصدر لممارسة 

األعمال مع شركتك، فاستشر اإلدارة 
القانونية في مجموعة شركاتك العاملة أو في 

RPM قبل استكمال المعامالت مع ذلك الفرد 

أو الكيان.

 ريادة األعمال
المسئولة
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ضمان تجارة ومعامالت عابرة للحدود مشروعة  

استيراد/ تصير البضائع والخدمات
تسري قوانين ضوابط التجارة التي وضعتها الحكومة األمريكية )بما في 
ذلك قوانين االستيراد، والتصدير، ومكافحة المقاطعة( كّلها علينا جميًعا ألن 

RPM قد تأسست في الواليات المتحدة. ال يجوز لك ممارسة األعمال مع أي 
شخص أو شركة موجودة في كوريا الشمالية، أو إيران، أو سوريا، أو السودان، 
أو في إقليم القرم بأوكرانيا، أو ما قد يكون لديك سبب لالعتقاد بأنها موجودة في 

 RPM أي منهم. ويتعين الحصول على موافقة مسبقة من اإلدارة القانونية في
للمعامالت في كوبا أو السودان. عالوة على ضوابط التجارة للواليات المتحدة 

األمريكية باإلضافة إلى قوانين مراقبة التجارة األمريكية ، يجب على جميع 
الشركات العاملة االلتزام بأية قوانين محلية قد تكون ذات صلة بمعامالتها عبر 

الحدود، بما في ذلك قوانين البلدان التي يتم من خاللها تصدير منتجاتها أو 
خدماتها، أو استيرادها، أو نقلها. 

وقد تقيد هذه القوانين التجارة المرتبطة بمنتجات معينة ، أو استخدامات 
المنتج ، أو االستخدامات المقصودة، أو المستخدمين النهائيين أو مزيج من هذه 
العوامل حتى وإن لم يوجد حظر شامل. لذا فإن كل شركة في RPM مسؤولة 

عن إرسال عملية تضمن فهم جميع تشريعات التجارة التي قد تؤثر على العمليات 
العابرة للحدود لمنتجاتها وخدماتها وااللتزام بذلك. 

قوانين مكافحة المقاطعة
ينبغي على الموظفين أن يراجعوا كل المستندات والمراسالت، وبخاصة 

خطابات االئتمان وتعليمات الشحن لتحديد النصوص الداعمة لمقاطعة إسرائيل، 
والتي ال يمكن أن نوافق عليها. ال يمكن الموافقة على أي طلب لالمتناع عن 

ممارسة األعمال مع إسرائيل أو داخلها، أو للتمييز ضد أي أحد على أساس 
العرق، أو الدين، أو الجنس، أو األصل القومي، أو الجنسية، أو وضعه في 
االعتبار ويتعين تحديده وإبالغ اإلدارة القانونية في RPM عنه من خالل 

نموذج اإلبالغ ربع السنوي عن مكافحة المقاطعة.

 .RPM ُتباشر األعمال فقط مع من يناصرون قيم وتوقعات 168 لـ
ونحن نبرم العقود فقط مع سماسرة التخليص الجمركي، والوكالء، 

ومندوبي المبيعات، والموزعين، وغيرهم من الوسطاء الذين يلتزمون بالوفاء 
بقيم RPM ومساعدتها وشركاتها في الوفاء بجميع القوانين، والقواعد، 

والتشريعات السارية.  عالوة على ذلك فإنه ال يجوز لك ممارسة األعمال مع 
أي طرف أو بأي شكل محظور في الواليات المتحدة، أو االتحاد األوروبي 

أو القانون المحلي. وال يمكن أن تسمح شركاتنا ألطراف خارجية بانتهاك أي 
قوانين ولوائح باسمنا. لذا، فإنه وقبل مباشرة األعمال، والتزاًما بسياسة تجارة 

RPM والمعاملة المنصفة مع األطراف الثالثة، فإنه يتعين ضمان أن جميع 
األفراد والشركات الذين تباشر معهم األعمال )1( يناصرون المبادئ المبينة في 

مدونة قيم وتوقعات 168 لـ RPM، و)2( ليسوا بطرف محظور أو يعملون 
لمصلحتنا في بلد تحت الحظر. يتعين عليك المشاورة مع اإلدارة القانونية في 

شركتك أو في RPM إذا ساورتك الشكوك تجاه مباشرة األعمال مع أي بلد، أو 
منظمة، أو شخص.

للوقوف على مزيد من المعلومات واإلرشادات تجاه المعامالت مع األفراد 
والكيانات من ذوي السمعة الحسنة، أو قوانين وتشريعات التجارة، ُيرجى 

الرجوع إلى سياسات تجارة RPM والمعاملة المنصفة مع األطراف الثالثة 
أو استشارة اإلدارة القانونية في شركتك أو في RPM.  يمكن االطالع على 

 سياسات تجارة RPM والمعاملة المنصفة مع األطراف الثالثة على
https://www.rpminc.com/vepolicies/

 ريادة األعمال
المسئولة



يتعين عليك اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه بها وتصحيحها دون خوف من 
االنتقام وسيجري تشجيعك على القيام بذلك.

مها كان الموقف الذي تواجهه، تتطلب قيمنا وتوقعاتنا أن نتصرف جميًعا بأمانة ونزاهة كاملتين. 
ونحن نتحمل كموظفين مسؤولية االمتثال لكل القوانين السارية وسياسات الشركة ومعايير األعمال. 

كما أن التزامك بالقيام دائًما بالشيء الصحيح وبالطريقة الصحيحة وللسبب الصحيح سيؤدي إلى 
تعزيز شركتنا وسمعتك الشخصية. فال تخف أبًدا من طرح األسئلة أو التعبير عن المخاوف فيما 

يتعلق بالسالمة أو المشكالت األخالقية أو االلتزام بالقانون.
لن يتعرض مدير، أو مسؤول، أو موظف لالنتقام بسبب تصحيح انتهاك محتمل للقانون أو لقيمنا 

وتوقعاتنا أو اإلبالغ عنهم بحسن نية. كل مدير، أو مسؤول، أو موظف يتورط في أي عمل ثأري، 
أو انتقامي، أو عقابي بسبب اإلبالغ عن انتهاك محتمل أو تصحيحه سيخضع إلجراء عقابي قد يصل 

إلى الفصل من العمل. 
لقد خصصنا أرقام خط ساخن وأسلوًبا لتقديم التقارير عبر اإلنترنت تتيح لك إمكانية اإلبالغ 

بسهولة عن االنتهاكات في أي بلد لنا فيها أعمال بدون خوف من االنتقام. 
إذا كان يساورك شك في اإلبالغ عن أي شيء أو تصحيحه، فالزم الحذر واتبع األساليب الكثيرة 

المتاحة إلبالغ شخص في شركتنا. إن االمتناع عن اإلبالغ عن انتهاك محتمل أو المساعدة في 
تصحيحه قد يتيح للممارسات غير األخالقية أو غير اآلمنة أو غير النزيهة أن تستمر مما يجعلك في 

النهاية مساعًدا على انتهاك قيمنا وتوقعاتنا. ولذا، فإن االمتناع عن اإلبالغ عن انتهاك أو المساعدة 
في تصحيحه يمثل في حد ذاته انتهاًكا لقيمنا وتوقعاتنا.

الخط الساخن:

أرقام الخط الساخن لموقعك منشورة في أنحاء مكان عملك كافة.   •
.www.rpminc.com/hotline/ يمكن أيًضا العثور على أرقام هاتف الخط الساخن في الدولة التي تعمل فيها على الموقع   •

.https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational يمكنك أيًضا إبالغ الخط الساخن كتابًيا عن طريق تقديم تقرير على الموقع   •

أساسيات الخط الساخن
تتولى خدمة طرف ثالث مستقلة إدارة وتشغيل مكالمات   •

الخط الساخن وال يجري تسجيل المكالمات صوتًيا.

ما لم يحظر القانون المحلي البالغات مجهولة الهوية، فال   •
يتعين عليك تقديم هويتك إال إذا اخترت أنت ذلك.

•  سوف تتلقى تعليمات توجهك إلى االتصال بالخط الساخن 
لكي تتلقى تحديثات حول حالة تقريرك أو تعليمات 

إضافية.

•  إذا قررت عدم اإلفصاح عن هويتك، يرجى أن تتذكر أنه 
قد ال يجري التعامل مع مخاوفك ما لم تكن هناك حقائق 

موضوعية للتحقق من المزاعم.

االنتقام محظور بشدة.  •

قد تحظر دول معينة غير الواليات المتحدة ما يمكن   •
اإلبالغ عنه عبر الخطوط الساخنة. للمزيد من المعلومات، 

 .www.rpminc.com/hotline انتقل إلى

 التشجيع األخالقي 
 على اإلبالغ عن االنتهاكات 

المشتبه بها وتصحيحها
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س: هل ينبغي أن أبلغ عن أمر مريب حتى إذا لم أكن متأكًدا من أن ما رأيته كان في الحقيقة خطأ؟
ج: بالتأكيد. علينا جميًعا واجب حماية RPM والموظفين الزمالء وأصحاب المصالح اآلخرين وأصول 

الشركة. يوضح البالغ المقدم بحسن نية أنك تدرك التزاماتك وتفهمها. 

س: لكّنني أخشى أن يتم فصلي من العمل؟ 
ج: حتى إذا تبين الحًقا أنه لم يحدث انتهاك، فقد فعلت الصواب باإلبالغ عن مخاوفك الشرعية. ال 

يمكن ألحد اتخاذ دعوى مضادة بحقك ألنك أبلغت عن مخاوفك بنية حسنة، ولن يجري التسامح مع أي 
تصرف انتقامي أو ثأري. 

 طرق لإلبالغ 
عن مخاوفك

تحدث مع مشرفك أو أبلغه عبر البريد اإللكتروني.  •

إذا كنت ال تشعر بالراحة للتحدث مع مشرفك   •
المباشر حول مخاوفك، يمكنك التحدث مع مشرف 
آخر، أو شخص ما في RPM، أو شخص ما في 
إدارة الموارد البشرية، أو إرسال مخاوفك إليهم 
كتابًيا أو عبر البريد اإللكتروني. يمكن الوقوف 
على قوائم جهات االتصال المعنية باالمتثال في 

https:// عبر الموقع اإللكتروني RPM

/www.rpminc.com/vepolicies

إذا كنت في أحد شركات RPM، يمكنك التحدث   •
أو تحديد مخاوفك كتابًيا أو عبر البريد اإللكتروني 
للمستشار القانوني أو مندوب االمتثال في شركتك 

مباشرة.

يتوفر خط ساخن )لإلبالغ عن طريق الهاتف أو   •
على الويب( في كل المواقع، ويمكن في الكثير من 

الدول تقديم بالغ عبر الخط الساخن بدون تحديد 
الهوية. التوجيهات الخاصة بكيفية استخدام الخط 

الساخن مذكورة على الملصقات الموجودة في 
 RPM وكل مواقع الشركات التابعة إلى

 .www.rpminc.com/hotline
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أسئلة وأجوبة

من مصلحتنا جميًعا التعاون مع جميع التحقيقات.

سيجري تحقيق مالئم في كل البالغات حسنة النية عن كل 
انتهاكات للقانون أو لقيمنا وتوقعاتنا. في حالة وجود تحقيق قائم، 

تصرف دائًما باألسلوب التالي.
حافظ على المعلومات المتعلقة بالموقف قيد التحقيق. يحظر   • 

بشدة إتالف أية مستندات أو معلومات أو القيام بإخفائها.
إذا تمت مقابلتك أو طلب منك تقديم مستندات، فعليك تقديم   •

معلومات صحيحة وكاملة.
وال تناقش األمور قيد التحقيق دون موافقة مسبقة من فريق   • 

التحقيق ما لم يكن ذلك مطلوًبا أو مسموًحا به بموجب القانون.
ل تحقيق إلى وجود سلوك خاطئ، فسوف تتخذ شركتنا  فإذا توصَّ

كل الخطوات الالزمة المتوافقة مع القوانين السارية. وقد يشمل هذا 
إبالغ السلطات المختصة باالنتهاكات وتوفير المزيد من التدريب وتحسين السياسات واإلجراءات واتخاذ إجراءات 

عقابية تشمل الفصل من العمل. وقد يتعرض أي شخص متورط في سلوك سيئ لعقوبات مدنية أو جنائية.

إن التزام موظفينا المستمر بمناصرة قيم وتوقعات 168 سيعزز إرث RPM وكذلك رواد األعمال الذين 
يحققون القيمة للجميع.

168
 وتوقعات 

 قيم
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قابلية تطبيق هذه القيم والتوقعات
يجب على جميع الموظفين والمسؤولين والمديرين في RPM وشركاتها العاملة وشركاتها الفرعية التابعة االمتثال للقيم والتوقعات الواردة في هذا الدليل. كما يجب 

أيًضا على كل الموظفين والمديرين في RPM وشركاتها العاملة وشركاتها الفرعية التابعة لها أن يمتثلوا للسياسات اإلدارية في RPM. يمكن العثور على اإلصدارات 
.www.rpminc.com/about-rpm/worldwide-code-guidelines/ على الموقع RPM اإللكترونية المحدثة من هذا الدليل وجميع إرشادات

التفسيرات، التنازل
تتحمل لجنة الحوكمة والترشيح في مجلس إدارة شركة RPM International Inc مسؤولية تفسير قيم وتوقعات 168 وتطبيقها، وتعتمد هذا اإلصدار من الدليل 

ليكون مدونة لقواعد السلوك واألخالقيات في مجال األعمال لدى RPM، وبموجب المراجعة التي يتم إجراؤها لهذا الدليل، وإرشادات التنفيذ، واالعتمادات الالزمة 
حسبما تقتضيه القوانين المحلية ذات الصلة، يسري هذا الدليل على جميع الموظفين وكبار المسؤولين الماليين. وقد تتجاوز الشركة عن بنود معينة من وقت آلخر. وال 

يجوز التنازل عن أي من هذه األحكام للمديرين أو المسؤولين التنفيذيين أو كبار المسؤولين الماليين في الشركة إال من جانب مجلس اإلدارة أو لجنة الحوكمة والترشيح، 
ويجب الكشف عن ذلك التنازل على الفور حسبما تقتضيه قواعد هيئة األوراق المالية والتداوالت األمريكية )SEC( أو حسبما تقتضيه قواعد بورصة نيويورك 

)New York Stock Exchange(. ويجب إرسال أي طلب للتنازل للموظفين اآلخرين كتابًيا إلى المستشار العام في المقر الرئيسي لشركة RPM. كما يجب أن 
تكون الموافقات كتابية ويجب الحصول عليها قبل القيام باإلجراء الذي يتطلب التنازل.

مناوئة الفساد 
تتناول الصفحات 27-21 من هذا الدليل ممارسات وضوابط محددة لمكافحة الفساد، ومن ثم فإنها تجسد سياسة RPM لمكافحة الفساد دونما تعديل.

.RPM International Inc هي عالمة تجارية مسجلة باسم شركة The Value of 168

الخط الساخن:

أرقام الخط الساخن لموقعك منشورة في أنحاء مكان عملك كافة.   •
.www.rpminc.com/hotline/ يمكن أيًضا العثور على أرقام هاتف الخط الساخن في الدولة التي تعمل فيها على الموقع   •

.https://iwf.tnwgrc.com/rpminternational يمكنك أيًضا إبالغ الخط الساخن كتابًيا عن طريق تقديم تقرير على الموقع   •

الشجاعة األخالقية
 الريادة المسؤولة
 االلتزام

 النزاهة


