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L’ORÉAL روح
حددت L’ORÉAL لنفسها مهمة تقديم أفضل ابتكارات مستحضرات التجميل لكل الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم من حيث الجودة والفعالية والسالمة. طموحنا في 
السنوات القادمة هو الفوز بأكثر من مليار مستهلك آخر حول العالم بإنشاء منتجات مستحضر التجميل التي تفي بالتنوع الالمحدود الحتياجات ورغبات الجمال لديهم. وتعتمد 
هويتنا وسمعتنا على القيم الراسخة والمبادئ األخالقية. قيمنا هي الشغف واالبتكار وروح المبادرة والتفتح الذهني والبحث عن االمتياز والمسؤولية. مبادئنا األخالقية هي 

االستقامة واالحترام والشجاعة والشفافية.

بصفتنا شركة
ترتكز استراتيجيتنا في القيادة على االستثمار المستمر في التطوير والبحث العلمي. ومن شأن ذلك تمكين العالمات الخاصة بنا من تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة وعملية وسهلة 
االستخدام للمستهلكين لدينا والتي يتم تصنيعها وفًقا ألكثر معايير الجودة والسالمة صرامة. كما إننا نعلق أهمية كبيرة على األمانة والوضوح: حيث يعتمد اإلعالن للمستهلك لدينا على 
أداٍء فّعال ومعلومات علمية. فنحن ملتزمون ببناء عالقات راسخة ومستمرة مع المستهلكين والشركات الموردة لنا التي ترعرعت على أساس الثقة والمنفعة المتبادلة. نحترم حاملي 
األسهم في بيئة العمل لدينا بما فيها المنافسون لنا. نقوم باألعمال بنزاهة ونحترم قوانين الدول التي نعمل فيها ونلتزم بممارسات الحكامة الجيدة للشركة. نحتفظ بالمعايير العالية في 
المحاسبة وإعداد التقارير ودعم مكافحة الفساد. كما نقدم لحاملي األسهم أسهم ذات قيمة ثابتة على المدى الطويل وذلك بحماية واستخدام أصول الشركة بأكثر الطرق فعالية. نهدف 

إلى تحقيق االمتياز وتحدي أنفسنا وأساليبنا باستمرار.

كرب عمل
نهدف إلى جعل L’ ORÉAL مكان عمل رائع. فنحن ندرك أن موظفينا هم أهم أصول شركتنا. ويحق لهم التمتع ببيئة عمل صحية وآمنة. بيئة يتم فيها تقدير الجدارة والمواهب 
الشخصية وتقدير التنوع واالختالف واحترام الخصوصية مع األخذ بعين االعتبار الموازنة بين الحياة الشخصية والمهنية. ونؤمن بضرورة أن نقدم بيئة فعالة وفرص شخصية مثيرة 

وإمكانية للتميز. فنحن نشجع على أن يسود جًوا من االنفتاح والشجاعة والكرم واالحترام، حتى يشعر كل موظفينا بحرية التقدم بأسئلتهم وأفكارهم ومشكالتهم.

بصفتنا شركة مسؤولة ومواطنة
نحن نقوم بدورنا في خلق عالم من الجمال واإلنصاف. ونعي تأثيرنا على البيئة الطبيعية، بما في ذلك التنوع البيولوجي ونسعى باستمرار إلى الحد من هذا التأثير: كما أننا عازمون 
على تفادي التضحية بالغد من أجل اليوم. ونقدم مساهمة إيجابية إلى الدول والمجتمعات التي نتواجد فيها ونكن كل االحترام للثقافات المحلية و المسائل الحساسة. ونلتزم باحترام 
حقوق اإلنسان. ونرغب أن نساعد على إنهاء استغالل األطفال في أماكن العمل والقضاء على العمل القهري والجبري. فضالً عن أننا نريد إنهاء استخدام الحيوانات في التجارب 

بمجال عملنا، ونساهم في تنمية وقبول الوسائل البديلة. ونعمل بنشاط في البحث عن شركائنا المفضلين الذين يشاركوننا قيمنا والتزاماتنا األخالقية.

L’ORÉAL هذه هي الروح التي نتحلى بها أثناء عملنا: روح
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كتبه

JEAN-PAUL AGON

في القرن الحادي والعشرين، وحدها الشركات التي قد دمجت القيم األخالقية في وثقافتها واستراتيجيتها وممارسات عملها اليومي 
ستحظى باستدامتها.

طموحنا أن نكون واحدة من أكثر الشركات نموذجية على مستوى العالم.

تم إقرار برنامجنا األخالقي بالفعل ويضعنا من بين الشركات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.

ثقافتنا األخالقية الراسخة هي أحد األعمدة الرئيسية في L’ORÉAL الجديدة. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا بوضوح إظهار مبادئنا 
األخالقية وخياراتنا بصفتنا شركة ورب عمل وشركة مواطنة.

مبادئنا األخالقية - النزاهة واالحترام والشجاعة والشفافية - تتيح لنا االستمرار في أن نكون مجموعة ملهمة بالثقة.

ُتطبق القيم األخالقية علينا جميًعا، أينما كان المكان الذي نعمل فيه وأًيا كان دورنا – سواًء كنا موظفين جدد أم أعضاء لجنة إدارية أم مديري الشركة.

فالقواعد األخالقية هي وثيقتنا المرجعية، التي تلهمنا في الخيارات التي نتخذها وترشدنا في إجراءات مهام العمل اليومية.

اقرأ هذه القواعد بعناية. قم بعيشها. قم بتمريرها. قم باحترامها وتأكد من أنها تحظى باالحترام من حولك. 

تود L’ORÉAL أن تكون مثالية كل فرد نموذًجا يحتذى به.

JEAN-PAUL AGON كتبه
Chairman and Chief Executive Officer
Chairman of the L’ORÉAL Foundation

EMMANUEL LULIN كتبه

قواعد األخالق لدينا هي وثيقة فعالة وتتم مشاركتها وتغطي الموضوعات التي هي ضرورية لثقافة الوالء والثقة والتضامن لدينا. 
فهي تهدف إلى مساعدتنا في فهم ما هو متوقع منا بصفتنا موظفي L’ORÉAL، بإعداد مبادئ عامة ومن خالل العديد من األمثلة 

العملية اليومية.

على غرار هذه الوثيقة، يتوفر لديك موقع األنترنت مخصص )http://ethics.loreal.wans( والتدريبات. يساعدك مراسلي 
األخالق في كل بلد لتتمتع بالعيش بقواعدنا.

فاألخالق مع ذلك واجُب ضروري على كٍل منا.

منذ سنواٍت عديدة، نجتمع أيًضا أثناء Ethics Day )يوم األخالق(. حيث يشترك كثيرون منكم في هذا الحدث، الذي أصبح موعًدا 
رئيسًيا لدى المجموعة.

يجب على جميع موظفينا وشركاتنا العمل مًعا بطريقة منفتحة ومحترمة. ينبغى الثناء على أفكار األشخاص اآلخرين. يجب علينا االستماع بصدٍر رحب ويجب مشاركة المعلومات 
الالزمة، وفق قواعد المجموعة المتعلقة بالسرية.

المسائل األخالقية نادًرا ما تكون بسيطة. قوتنا هي أن تكون لدينا الشجاعة في معالجتها. وننصحك بعدم إبقاء هذه األسئلة لنفسك: اكشف عنها واطلب المشورة. سيتم دعمك دائًما 
في هذه العملية.

EMMANUEL LULIN
Senior Vice-President and Chief Ethics Officer
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كتبته اللجنة التنفيذية

نحن ملتزمون بتطبيق قواعد األخالق في عملنا اليومي. 
وذلك نظًرا للدور بالغ األهمية الذى تلعبه هذه الروح في 

.L’ORÉAL نجاح

ُتطبق األخالق على سلوك جميع موظفي مجموعة 
L’ORÉAL، في أي مكان في العالم، في كافة مستويات 

 L’ORÉAL الشركة بدون استثناء. فهي تغطي كافة أنشطة
من األبحاث العلمية وابتكار منتجاتنا وتصميمها إلى التصنيع 
والتسويق ومن الموارد البشرية إلى عمليات التشغيل، ومن 

اإلدارة والتمويل إلى التنمية المستدامة، ومن االتصال 
والشئون العامة إلى التكنولوجيا الرقمية.

كٌل منا، وكل شخص في الشركة، بصفته سفيًرا لمجموعة 
L’ORÉAL وأحد أفراد مجتمعنا، ملتزم شخصًيا باتباع 

هذه القواعد، نًصا وروًحا.

ينبغي عليك دائًما أن تتذكر أن:

•   المبادئ األخالقية الواردة في هذه الوثيقة ليست اختيارية: 
لذا يجب عليك احترامها

 ،L’ORÉAL فأنت تضرب مثاالً يحتذى به: فسمعة  •
وثقة جميع حاملي األسهم، تعتمد على كٍل منا

•     سيتم تقييم سلوكك ليس فقط على أساس ما تفعله، بل أيًضا 
على أساس الطريقة التي تفعل بها األشياء.
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على من

تنطبق هذه القواعد؟

كيفية

استخدام هذه القواعد

ُتطبق قواعد األخالق على جميع موظفي مجموعة L’ORÉAL واألفرع التابعة لها 
في كافة أنحاء العالم. وُتطبق أيًضا على جميع المسؤولين وأعضاء اللجان اإلدارية 

والتنفيذية في مجموعة L’ORÉAL واألفرع التابعة لها في كافة أنحاء العالم. 
عالوة على ذلك، ُتطبق قواعد األخالق على جميع الموظفين ومسؤولي الشركة في 

مؤسسة L’ORÉAL. يستخدم مصطلح "L’ORÉAL" في هذه الوثيقة لإلشارة 
إلى جميع األفرع التابعة لمجموعة L’ORÉAL ومؤسسة L’ORÉAL. ومن 

أجل السماح ألكبر عدٍد ممكن من الموظفين بقراءة قواعد األخالق بلغتهم األم، 
تتوفر قواعد األخالق حالًيا على 45 ترجمة. والوثيقة المرجعية هي إصدار اللغة 

اإلنجليزية البريطانية.

توجد قواعد األخالق بشكل علني على موقع شركة L’ORÉAL اإللكتروني.

تعمل L’ORÉAL في العديد من الدول – التي هي موطن لمجموعة واسعة من 
الثقافات واألنظمة السياسية والقانونية.

يجب علينا نحن كشركة وأفراد دائًما احترام القوانين والتشريعات في الدول التي تعمل 
L’ORÉAL بها أثناء أداء واجباتنا.

نحن ندرك عدم سهولة بعض المواقف. تكون األخالق هي الَحَكم في النزاعات غالًبا 
عند تضارب المبادئ. تضع قواعد األخالق لدينا المعايير للتصرف بعدٍد من "المناطق 

الرمادية"، التي تكون بعيدة عن القانون، حيث يلزم اتخاذ قرار تقديري.

اقرأ كل هذه القواعد حول التوقعات والمعايير األخالقية من L’ORÉAL، ثم احتفظ 
لنفسك بنسخة كمرجع لك في المستقبل إذا كان لديك أي سؤال أو قلق.

بالطبع، ال توجد وثيقة يمكن أن تتوقع وتعالج كل موقف يمكن أن يظهر. لذا، عندما 
يواجهك هذا النوع من المواقف، اسأل نفسك األسئلة التالية:

1.  هل تنسجم مع القواعد األخالقية؟

2. هل هي قانونية؟

3.  هل تتماشى مع مبادئنا األخالقية من الكرامة واالحترام والشجاعة والشفافية؟

4.  كيف تؤثر تصرفاتي على المساهمين في شركتنا وهل سأقوم بتبرير قراري؟

5.  هل سأشعر بالراحة إذا تم مناقشة قراري علًنا داخلًيا أو خارجًيا؟

إذا كانت اإلجابة على أحد هذه األسئلة هي ال، أو إذا انتابك الشك، فإن القاعدة الذهبية 
تقتضي استشارة األشخاص المناسبين )مديرك أو الخبراء الداخليين أو مندوب 

األخالق، الخ( وقم بمناقشة األمر بانفتاح قبل العمل )راجع أيًضا "لدي مشكلة: 
مناقشة مفتوحة"(.

ال تحل القواعد األخالقية محل أيٍ من السياسات السارية ويجب عليك متابعة 
االستمرار في الرجوع إلى أي من القواعد والمعايير التي قمت بوضعها في مكان 

العمل لديك. في المقابل تهدف هذه القواعد إلى احتواء هذه السياسات والمعايير، ضمن 
إطار عمل، حتى يكون من األسهل عليك فهم المنطق الكامن ورائها.

تدرك L’ORÉAL بأن القواعد األخالقية ليست شاملة ولهذا يمكن أن يتم تغيير 
المحتوى من آٍن إلى آخر.

تحتفظ L’ORÉAL بالحق في تغيير قواعد األخالق في أي وقت، بإشعار أو بدون 
إشعار، والحق في اتخاذ أي إجراء تراه مناسًبا في موقف معين، بشرط عدم مخالفة 

مبادئ L’ORÉAL األخالقية.
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تشجع L’ORÉAL على ثقافة االنفتاح حيث يكون باستطاعة الموظفين اإلبالغ عن 
القلق الحقيقي الذي ينتابهم.

نشجع جميع الموظفين على التعبير عن وجهات نظرهم والدفاع عن آرائهم واإلشارة 
إلى السلوكيات والمطالب غير المقبولة.

ربما ينتاب الموظفين القلق من ممارسات معينة ويحتاجون إلى تقديم النصح واإلرشاد 
لهم من أجل مساعدتهم في حلها. إن سياستنا هي التحقيق الشامل في أي مسائل يتم 

اإلبالغ عنها بحسن نية حول سلوك سيئ من جانب الشركة أو من قبل أي موظف من 
موظفيها أو شريك أعمال على اتصال بالشركة ، واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتعامل 

مع ما تتوصل إليها هذه التحقيقات، بغض النظر عن األشخاص المتورطين. 

الطريقة المعتادة لإلبالغ عن هذه المسائل تكون عن طريق اإلدارة التشغيلية أو 
الوظيفية لديك. يمكنك أيًضا االتصال بمدير الموارد البشرية أو مندوب األخالق 

الخاص بك. قد تتاح أيًضا موارد إضافية في بلدك، مثل ممثلي العاملين.

المدير في بلدك أو بالنسبة للعاملين في الشركة أو في المنطقة، أعضاء اللجنة 
التنفيذية للمجموعة والذين تقوم بإرسال التقارير إليهم يكونون مسؤولين عن ضمان 

احترام قواعد األخالق، ويمكنك االتصال به أو بها، إن كان ذلك ضرورًيا.

في حاالت استثنائية، إذا لم تتم معالجة المشكلة التي تشعر بها عبر القنوات المعتادة، 
يمكنك االتصال مباشرًة بمسؤول األخالق الرئيسي عبر موقع الويب المضمون: 

www.lorealethics.com

ستتم حماية أي موظف يعرب عن مثل هذا القلق بحسن نية من االنتقام. يجب على أي 
موظف يشعر بأنه تم االنتقام منه/منها أن يقوم بإرسال تقارير على الفور عبر نفس 

القنوات المشار إليها أعاله.

"حسن النية" يعني أنك قد قدمت معلومات تعتقد أنها شاملة وصادقة ودقيقة في وقت 
تقديمها، حتى لو تبين لك خطأها فيما بعد.

سنضمن نزاهة التحقيق في حالة إجراءه، وسنضمن احترام مبادئ السرية وقرينة 
البراءة. يخضع أي تحقيق أيًضا إلى التشريعات المحلية المعمول بها، خصوًصا فيما 

يتعلق باإلجراءات الواجبة.

أثناء تحقيٍق أخالقيٍ ما، يكون التعاون الكامل إلزامًيا من جميع المشاركين ويجب تقديم 
كل المعلومات والوثائق على الفور بناًء على طلٍب أولي.

سيتم إبالغ الشخص المتورط بطبيعة اإلدعاءات المقامة ضده/ضدها. قد ال يتم تقديم 
المعلومات على الفور حتى التثبت من كونها ضرورية، على سبيل المثال؛ فحص 

الحقائق أو االحتفاظ بالدليل أو االتصال بالّسلطاُت الُمخَتّصة.

لن تتم مشاركة كل المعلومات التي يتم توصيلها إال مع أولئك األشخاص الذين لديهم 
سبب مشروع لمعرفة ضمان معالجة المشكلة و/أو اتخاذ الخطوات المناسبة.

سنقوم بتقديم نتائج التحقيق إلى األفراد الذين قاموا برفع المشكلة بقدر ما تكون مناسبة، 
ويمكن إعطائها دون مخالفة المتطلبات القانونية أو واجبات السرية األخرى. 

قد ينتج عن أي ادعاءات يتبين أنها افترائية أو تم القيام بها بسوء نية إجراءات تأديبية.

 لدي
مشكلة
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العمل
ً معا

احترام

القوانين والعادات المحلية

نتوقع من جميع موظفينا وشركاتنا العمل مًعا بطريقة منفتحة ومحترمة. 

يجب تشجيع التحلي بروح جماعية ومشاركة لحظات النجاح فضالً عن لحظات الفشل.

ينبغى علينا جميًعا أن نسعى إلى الثناء على أفكار األشخاص اآلخرين وتقدير 
مساهمات الغير. 

يجب علينا االستماع بصدٍر رحب ويجب مشاركة المعلومات الالزمة، وفق قواعد 
المجموعة المتعلقة بالسرية. 

ومن غير المقبول عدم االحترام وبشكل خاص من خالل خطاب مسيء أو إيماءات 

غير مناسبة أو مالحظات عنصرية أو تمييزية أو جنسية. أيًضا الحط من قدر الزمالء 
.L’ORÉAL يتعارض مع أخالقيات

وبهذه الطريقة، سنحافظ على ثقافة اإلخالص والثقة والتضامن واحترام االختالفات 
الثقافية خالل عملنا.

احترام

حقوق اإلنسان

نحن ملتزمون باحترام وترقية حقوق اإلنسان بالرجوع إلى اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية حول 

األعمال وحقوق اإلنسان الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2011. وقد كنا من الموقعين على 
ميثاق األمم المتحدة العالمي منذ 2003 وندعم مبادئ األمم المتحدة لتمكين المرأة.

نحن نتواجد في العديد من الدول، ونحن على يقظة على وجه التحديد، في المسائل التي 
تتم معالجتها عن طريق االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية )حظر عمل األطفال 

والعمل اإلجباري وحرية تكوين الجمعيات(، وتعزيز التنوع وحقوق المرأة واحترام 
حقوق األشخاص في استخدام المصادر الطبيعية وحق التمتع بالصحة.

تولي L’ORÉAL على وجه الخصوص اهتماًما بالقوانين التي تحكم معايير الجودة 
والصحة والسالمة روًحا ونًصا، وقانون العمل، والبيئة، والفساد، وغسيل األموال 

وخصوصية البيانات، وفرض الضرائب، والمعلومات المالية وغير المالية لالتصال 
الدقيق والمنافسة المشروعة.

وتسعى L’ORÉAL لمشاركة هذه المبادئ مع شركاء األعمال لديها وتسعى لضمان 
احترام هؤالء الشركاء أيًضا لهذه القوانين والتشريعات.

ينبغي أن نكون على يقين، على قدر اإلمكان، أننا نقوم بممارسة أنشطتنا، بطريقة 
تستشعر التقاليد االجتماعية والثقافية للمجتمعات التي نحتك بها.

قد تكون هناك مواقف تختلف فيها إرشادات هذه القواعد عن العادات أو القانون لدولة 
معينة. في هذه الحالة، حين تفرض القوانين أو العادات المحلية معايير أسمى من تلك 
المحددة في هذه القواعد، يجب دائًما تطبيق العادات والقوانين المحلية. وعلى العكس 

من ذلك، إذا نصت القواعد على معايير أسمى، فإنها يجب أن تسود، إال إذا نتج عن 
ذلك نشاط غير قانوني.
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جدول المحتويات
1 0 صفحة 

جودة المنتج وسالمته

1 1 صفحة 
اإلعالن والتسويق

1 3 صفحة 
اختيار المورد والمساواة في 

معاملة الموردين

1 4 صفحة 
المنافسة المشروعة

1 6 صفحة 
تضارب المصالح

1 8 صفحة 
الهدايا والترفيه

1 9 صفحة 
 الرشاوى والمبالغ المدفوعة 

لتسهيل العمل

2 0 صفحة 
المعلومات السرية

2 1 صفحة 
تمثيل الشركة

2 2 صفحة 
الخصوصية وحماية البيانات

2 4 صفحة 
استخدام موارد الشركة

2 5 صفحة 
السجالت التجارية والمالية ومكافحة 

غسيل األموال

2 6 صفحة 
التداول بناًء على معلوماٍت متميزة

2 7 صفحة 
الضرائب

احترام التزامنا بصفتنا شركة

"نهدف إلى تحقيق االمتياز وتحدي أنفسنا وأساليبنا باستمرار."
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تعتبر جودة المنتج وسالمته أولى أولوياتنا في كل األوقات. 
إن األداء العالي وجودة وسالمة منتجاتنا هي من أكسبونا احترام وثقة وإخالص عمالئنا ووأكدو سمعة العالمات الخاصة بنا وضمنت بقاء مجموعة L’ORÉAL في قمة 

مجال عملنا. نحن ملتزمون بتسويق المنتجات التي ثبتت فعاليتها وسالمتها بعد أن خضعت الختبارات صارمة.
يجب أن يلتزم كل موظف من موظفي مجموعة L’ORÉAL المشاركين في التطوير والتصنيع والتسويق والمبيعات في كل أنحاء العالم بتحقيق الجودة العالية للمنتجات على 

كافة المستويات، بدًء من تصورها إلى توزيعها، وحتى بعد طرحها في السوق.
 

يجب علينا
+  االلتزام بكافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية لضمان مطابقة 

جميع منتجاتنا مع هذه المتطلبات

+   ضمان تطبيق أعلى معايير الصحة وضوابط الجودة الصارمة في كل مرحلة من 
مراحل عملية اإلنتاج والتوزيع

+   إذا علمت بوجود شكوى لدى أحد المستهلكين، اطلب منه أو منها االتصال بقسم 
خدمة الزبائن المناسب، وإذا تبين أن هذه الشكوى تشكل قلًقا محتمالً يتعلق بالسالمة 
أو بالصحة، فيجب التأكد من إعالم مديرك أو قسم خدمة الزبائن الدولي على الفور

يجب أال نقوم بما يلي
-  تقييد التبادل الحر والمنفتح لآلراء المتعلقة بسالمة المنتج بحيث ال يتم تجاهل إي 

مسألة تتعلق بالسالمة

-   نتجاهل أية مخاوف محتملة تتعلق بمسائل مراقبة الجودة والقابلية وسالمة المنتج

-  اإلجابة على أسئلة وسائل اإلعالم )بما في ذلك وسائط التواصل االجتماعي( الخاصة 
بمنتجاتنا إذا لم تكن لدينا الكفاءة أو لم نكن مخولين للقيام بذلك

هل هذا أخالقي؟
1.1 - أنا أعمل في خط اإلنتاج. ولقد الحظت بعض المنتجات المعيبة تامة الصنع. التي 

تدل على أن هناك آلة معينة تتسبب في مشاكل في الجودة. أعرف أنه من المفترض 
إيقاف اإلنتاج عندما يحدث ذلك، ولكن لم تتخذ مشرفتي أي إجراء. وأعرف أن الجدول 
الزمني لإلنتاج ضيق للغاية. هل أثق في كونها تعرف ما تفعله في تجاهلها لهذا األمر؟

لقد وضعت مجموعة L’ORÉAL آليات لمراقبة الجودة في كل مرحلة من عملية 
التصنيع لضمان حصول عمالئنا على منتجات عالية الجودة. الجودة تأتي أوالً، بغض 

النظر عن الجداول الزمنية لإلنتاج. ينبغي العمل وفق هذا المبدأ بدون أي تردد في 
مشاركة المشكلة مع مديرتك بانفتاح والعمل معها ومع باقي الفريق إلصالح األمر، قبل 

متابعة اإلنتاج.

1.2 - لقد تلقينا تقريًرا من مورد مفاده أنه قد حدث تلوث في شحنات المواد الخام 
األخيرة. ولقد تم شحن المنتجات التي تحتوي على المواد الخام بالفعل إلى عميلنا 

وال يوجد أي دليل ملموس على حدوث تلوث في منتجاتنا. هل يتعين علّي استرجاع 
اإلنتاج بأكمله؟

في مجموعة L’ORÉAL، نسارع في االستجابة إلى أي مسألة تتعلق بالسالمة المحتملة 
للمنتج. ينبغي أن تناقش المسألة مع مديرك أو مدير مراقبة الجودة على الفور.

1.3 - لقد تلقيت للتو اتصاالً من أحد الزبائن الذين كان لديهم رقم هاتف غير صحيح. وقد 
أخبرني أنه قد عانى من رد فعل تحسسي بعد استخدام أحد منتجاتنا. ماذا علّي أن أفعل؟

قم بإعطاء الزبون رقم خدمة المساعدة الهاتفية المناسب وشجعه ليتصل بموظفي الخدمة 
على الفور. وقم أيًضا بإرسال هذه المعلومات بنفسك إلى قسم مراقبة المنتجات في 

L’ORÉAL، بعد دراسة مفصلة لعالقة رد الفعل بمنتجاتنا، يمكننا أحياًنا أن نقرر تعديل 
تكوين منتج ما لتصحيح بعض األعراض الجانبية، حتى لو كانت طفيفة للغاية، من أجل 

ضمان أن بإمكان المستهلكين لدينا استخدام منتجاتنا بثقة تامة.

1.4 - يسألني أفراد عائلتي وأصدقائي دائًما عن موقفنا من إجراء تجارب على 
الحيوان... وال أعرف ماذا أقول لهم. بمن يجب علي االتصال بهذا الخصوص؟

لم تعد L’ORÉAL تقوم بتجريب أي من منتجاتها أو مكوناتها في أي مكان في العالم 
على الحيوانات. كما أن L’ORÉAL ال تطلب من أي جهة أخرى القيام بذلك. قد يكون 
هناك استثناء في حال تم طلب ذلك من قبل السلطات من أجل أغراض تتعلق بالسالمة 
أو األمور التنظيمية. إذا كان لديك أي سؤال عن هذا الموضوع، يمكنك االتصال بمدير 
العالقات العامة لديك. تذكر: يجب عليك أن تكون حذًرا عند التحدث عن مواضيع تقع 

خارج مجال اختصاصك )انظر الفصل الذي يتحدث عن "تمثيل الشركة"(.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة تتعلق بجودة المنتج و/أو 
سالمته، ال تحتفظ بها لنفسك. تحدث إلى مديرك أو مدير مراقبة الجودة لديك، 

أو مديرك القانوني، أو مديرك العلمي أو مدير الموارد البشرية لديك أو مندوب 
األخالق الخاص بك؛ فهم سيكونون قادرين على مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا 

الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

بصفتنا شركة

 جودة وسالمة
 المنتج
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يعتمد نجاح منتجاتنا على خصائصها األساسية وأدائها. وهذا المبدأ ضروري للفوز بالمستهلك وإبقاء والئه. نود التواصل بشكل مسؤول عن طريق احترام التنوع الالمحدود 
لالحتياجات ومتطلبات الجمال في العالم. ال نقوم بتعزيز نموذج منفرد من الجمال أو صعب الوصول إليه.

 

يجب علينا
+  اتباع مراحل التدقيق الداخلية في حمالت التسويق والدعاية حتى ولو نتج عن ذلك 

تأخر في طرح منتج ما في األسواق

+   التأكد من أن جميع المواد الترويجية واإلعالنية تعتمد على أداء ذو امكانيات مثبتة 
و بيانات علميةمناسبة تم الحصول عليها خالل عمليات التقييم، وعلى دراسات 

مخبرية أو دراسات المستهلك تم إجراؤها وفًقا ألفضل الممارسات التي نتبعها في 
مجال عملنا

+   إعطاء وصف عادل ودقيق وحقيقي لمنتجاتنا وتأثيراتها

+  التعبير بوضوح عن دور منتجاتنا وعن كيفية استخدامها بشكٍل صحيح والحرص 
على أن يفهم زبائننا هذا بيسر وسهولة

+  الحرص على أن يتم ترويج عالماتنا التجارية ألكبر عدد من أنواع الجمال
 

+  أن نكون حريصين على ردود األفعال المحتملة للمجموعات الدينية أو العرقية أو 
الثقافية أو االجتماعية على حمالتنا الدعائية

+  االهتمام بشكل كبير بضمان توافق أفعالنا مع مبادئنا األخالقية إذا كنا في صدد 
ترويج منتجات خاصة باألطفال وصغار السن

+  توخي الحذر وخاصة فيما يتعلق بظروف عمل األطفال الذين قد يظهرون في 
اإلعالنات الخاصة بنا

+   توخ الحذر عند استخدام الحيوانات في إعالناتنا؛ وبصفة خاصة األنواع المهددة 
باالنقراض أو التي تعرف ظروف تدريب غير مقبولة

+  تصميم العروض الترويجية للمبيعات وعمليات التسويق المباشر الخاصة بنا بحيث 
يمكن للمستهلكين فهم ظروف العرض بسهولة

+  حماية البيانات الشخصية للمستهلكين لدينا )انظر الفصل المتعلق بالخصوصية 
وحماية البيانات(

+  االمتناع عن اإلدالء بتصريحات تحط من قدر المنافسين )بما في ذلك أي بيانات 
كاذبة تتعلق بمنتجاتهم أو بخدماتهم(

يجب أال نقوم بما يلي
-   نسعى إلى استغالل عفوية المستهلكين أو النقص في المعرفة أو الخبرة لديهم

-  التأكيد في إعالناتنا على أن استخدام منتجاتنا سوف يمنح المستهلكين ميزة مهنية أو 
اجتماعية كبيرة أو أن منتجاتنا تعد ضرورية لتجاوز المشاكل الشخصية أو تحظى 

بقبول مجتمعي

-  هدر الكرامة اإلنسانية في إعالناتنا أو تقديم صور نمطية مهينة

-   نقوم باإلعالن في وسائل إعالمية معينة أو في محيط البرامج التي تقوم استراتيجيتها 
على النداء إلى العنف أو الجنس أو التحريض على الكراهية تجاه أي شخص. هذه 

L'ORÉAL االستراتيجيات تتنافى مع المبادئ األخالقية لمجموعة

-   جعل األطفال يظهرون في إعالن منتج ما لم يتم اختبار صالحيته لالستخدام من قبل 
األطفال، إال إذا تم بوضوح اإلشارة في اإلعالن إلى أن المنتج ليس معًدا لالستخدام 

من قبل األطفال

-  استهداف األطفال الصغار جًدا بشكٍل خاص في إعالناتنا وعروضنا الترويجية، 
باستثناء تلك اإلعالنات الخاصة بمنتجات العناية بالصحة والحماية من أشعة الشمس

-  المبالغة المتعمدة في ادعاءاتنا في اتصاالتنا بما في ذلك االدعاءات البيئية أو 
االجتماعية

-  جمع المعلومات الشخصية من أجل التسويق السلوكي دون إبالغ مستخدمي اإلنترنت 
في البداية )مثل استخدام ملفات تعريف االرتباط(

اإلعالن
والتسويق
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بصفتنا شركة

هل هذا أخالقي؟
2.1 - أرتني زميلة لي اقتراح تسويق مستحضر للجسم استخدمت فيه عارضة أزياء 

شابة نحيفة للغاية. وهو في رأيي مقيت كأقل ما يوصف به وقد يتسبب لنا في اتهامات 
بتشجيع الفتيات على تجويع أنفسهن للحصول على جسم نحيف بطريقة غير صحية. لقد 

قالت إنني أخذت الموضوع بحساسية مفرطة وأن اإلعالن تم إرساله العتماده بالفعل. 
ماذا علّي أن أفعل؟

لقد تم تصميم اإلعالن والتسويق الخاص بنا لتحقيق أقصى تأثير ممكن على الجمهور 
المنشود. لذلك، يجب علينا تحمل مسؤولية كل الرسائل التي نرسلها أو تفهم من 

اإلعالنات. وفي ظل القلق المتزايد إزاء اضطرابات تناول الطعام بين الفتيات الشابات 
والمخاطر الصحية المرتبطة بهذا األمر. ينبغي وضع ذلك بعين االعتبار عند اتخاذ 

قرارات حول حمالتنا اإلعالنية. ال نتعمد العمل مع عارضات أزياء أقل من 16 عاًما 
باستثناء إعالنات معينة مثل الحماية من أشعة الشمس لألطفال أو مع الذين يظهر لديهم 
بوضوح اضطرابات خطيرة في تناول الطعام. ينبغي علينا أيًضا تجنب اإلعالنات التي 

تروج للمخدرات أو الخمر أو التدخين. يجب عليك أن تشّجع زميلتك على اتخاذ رأيٍ 
آخر. يمكنك أيًضا إثارة القضية مع مديرك.

2.2 - في أحد اإلعالنات الخاصة بمنتج لتصفيف الشعر، ستقوم عارضة األزياء بوضع 
باروكة شعر طبيعي على رأسها، وسنقوم نحن أيًضا بتحسين صورتها باستخدام برنامج 

الفوتوشوب بسبب وجود تشوهات على بشرتها. هل هذا مقبول عندما يتعلق األمر 
بصدق تأكيداتنا؟

بعض التنميق ضروري في بعض األحيان من الناحية الفنية، ولكن ينبغي أال يكون 
مضلالً فيما يتعلق بأداء المنتج الذي يتم اإلعالن عنه. استخدام باروكة شعر طبيعي 

أمر مقبول ألن اإلعالن خاص بمنتج لتصفيف الشعر وليس له عالقة بكثافة الشعر. من 
الضروري أن تكون باروكة الشعر مصنوعة من شعر حقيقي ومصبوغة أو مسرحة 

بالمنتجات التي يتم اإلعالن عنها. لكن كن على حذر من مصدر الشعر الطبيعي المستخدم 
لصنع الباروكة، والذي قد يكون أمًرا مثيًرا للجدل في بعض األحيان.

2.3 - أقوم بإعداد برنامج تسويقي لمنتوج جديد. ولقد أفاد قسم البحث والتطوير 
المسؤول أن المنتج "يقلل من التجاعيد" فقط، ولكن مديري أخبرني أنه "يزيل 

التجاعيد". أشعر بالقلق بأن ذلك ليس صحيًحا تماًما. ماذا علّي أن أفعل؟

نحن نتصرف بما يتماشى مع كٍل من القوانين الموحدة لغرفة التجارة العالمية المتعلقة 
باإلعالن وممارسات التواصل في مجال األعمال ومع الميثاق والمبادئ التوجيهية 

لنشاطات اإلعالن والتسويق والتواصل المسؤولة الخاصة بصناعة مستحضرات التجميل 
في أوروبا. من عدم األمانة زيادة مبيعات منتجاتنا بادعاء مزايا مبالغ فيها أو مضخمة، 

كما يؤدي ذلك إلى زعزعة ثقة عمالئنا بنا، وقد يكون ذلك مضلالً. إذا لم يقم المنتج بإزالة 
التجاعيد، فعندئذ ال ينبغي أن تدعي أنه يفعل.

2.4 - أود أن يتضمن اإلعالن حقيقة أن هذا المنتج ال يحتوي على هيكساكلوروفين، 
والذي ال يثير الدهشة منذ أن تم حظر استخدام هذه المكونات بموجب القانون. على 
الرغم من ذلك، فإنها تبدو جيدة للمستهلكين. لكن لدي زمالء يعتقدون أنها شكوى 

مختلف عليها. من هو على صواب؟

ال يمكننا إرشاد الناس إلى االعتقاد بأن منتجاتنا تحتوي على ميزة خاصة عندما تكون 
هذه الميزة ببساطة ناجمة عن احترام القانون. سيكون هذا مضلالً لزبائننا. زمالئك 

على صواب.

Q2.5 - أعمل حالًيا في إعالن ما يحدث في موقع ديني. ربما يعجب المستهلكين 
المستهدفين من قبل هذا اإلعالن بأسلوبه االستفزازي، وفي بلدي ال أعتقد أنه سوف 
يسيء إلى أي شخص. لكن لدي زميل أجنبي يجد أن األمر يشكل حالة مختلف عليها 

بعض الشيء. ماذا علّي أن أفعل؟

يجب علينا أال نقّيم إعالناتنا من وجهة نظر زبائننا المستهدفين فحسب، بل أيًضا من 
وجهة نظر المجتمع ككل. تتم مشاهدة إعالناتنا من قبل أشخاص آخرين كثر وليس فقط 

في السوق التي نستهدفها. كما ينبغي علينا أيًضا أن نأخذ ظهورنا على مستوى العالم بعين 
االعتبار وأال نستخدم المواضيع التي قد تكون مقبولًة في إحدى الدول بينما تكون قبيحة 

في إحدى الدول األخرى التي نعمل بها. أخيًرا، يجب علينا أال نستخدم الصور أو الرموز 
أو المواضيع التي قد ُتعتبر مهينًة بصورة غير مبررة أو مذلة أو فيها عدم احترام لدين 

أو لقوميٍة أو لثقافة أو لجماعة أقلّية أو إلعاقٍة ما. إن أفضل شيء هو الحصول على رأي 
موضوعي عن طريق نقاش بين مجموعة من الخبراء قبل تثبيت هذا اإلعالن على وجه 

التحديد، واالنتباه إلى الطريقة التي يتم فيها الترويج لهذا اإلعالن.

Q2.6 - تطلق إحدى العالمات التجارية المشهورة في مجال مالبس األطفال نوًعا من 
الفساتين الخاصة بالفتيات الصغيرات، وتريد شراء أحمر الشفاه البراق لتقدمه كعرض 

لزبائنها عندما يشترون بقيمة أكبر من مبلغ معين. هذه فرصة جيدة، أليس كذلك؟

هناك جدل متزايد حول الدوافع الجنسية المبكرة لألطفال الصغار. على الرغم من أن 
األطفال الصغار يريدون دائما تقليد الكبار خصوًصا عندما يلعبون بارتداء المالبس 
ووضع الماكياج والعطر، نحن نعتقد أن هذا يجب أن يبقى مجرد لعبة، وألجل هذا 

السبب، يجب علينا أال نشجع استخدام مستحضرات التجميل بشكٍل يومي لدى صغار السن 
باستثناء منتجات العناية بالصحة والواقي الشمسي. لذلك، من األفضل تجنب ربط عالماتنا 
التجارية باألشياء أو المواضيع أو األحداث التي تستهدف األطفال الصغار. فمثالً، نحن ال 

نقوم بتزويد المنتجات لمسابقات مثل "ملكة جمال األطفال".

من يجب عليك االتصال به: إذا كان لديك قلق حول اإلعالن والتسويق، ال تحتفظ 
به لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب األخالق لديك؛ 

سيكون بوسعهم مساعدتك ودعمك)انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة 
مفتوحة"(.
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يجب علينا
+   اختيار الموردين على أساس مناقصات تنافسية مفتوحة والتأكد من مقارنة كل 

عروض الموردين والنظر فيها بنزاهة بدون تحيز

+  االتسام بالشفافية حول عملية المناقصة وإرسال تعليقات أمينة تراعى فيها مشاعر 
اآلخرين خصوصا بالنسبة للمناقصات المرفوضة باالعتماد على عناصر موضوعية

+   التأكد من استيعاب وقبول كل الموردين أينما كان مكان عملهم للتوقعات 
األخالقية لدينا

 L’ORÉAL دعم الموردين لتلبية توقعات   +

+   دفع الثمن للموردين في الوقت المحدد ووفًقا للشروط المتفق عليها، إال إذا 
وجدت أسباب قانونية لعدم القيام بذلك مثل عدم قيام الموردين بتسليم بضائع تم 

طلبها من قبلنا

+   التأكد من أن )موردينا ال يعتمدون( من الجانب االقتصادي بشكٍل كلي على أعمال 
L’ORÉAL

+   حماية معلومات المورد السرية كما لو كانت معلومات خاصة بنا

يجب أال نقوم بما يلي
-   فرض شروط مسيئة على الموردين )وهي من حيث الدفع والموعد األخير إلنجاز 

العمل …(

-  االستمرار في العمل مع مورد لم يلبي توقعات L’ORÉAL بشكٍل متكرر أو لم 
يبدي احتراًما لمبادئنا األخالقية أي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان و/أو محاربة الفساد

هل هذا أخالقي؟
3.1 - أحاول العثور على مورد جديد لتوريد المواد المكتبية. وقد قدم أول مورد 

اتصلت به خدمة جيدة، لكنها كانت باهظة الثمن. أما الثاني فلم يكن على نفس القدر من 
الجودة، لكنه أرخص )وبشكل أساسي ألنه أجرى خصًما كبيًرا في محاولة للفوز بأعمال 

L’ORÉAL(. هل يمكنني إخبار المورد األول بالسعر الذي قدمه المورد الثاني، من 
أجل محاولة خفض أسعاره؟

يمكنك إخبار المورد األول بعبارات عامة جًدا بأنه لديك عرًضا بسعر أفضل من مورد 
آخر، ولكن ينبغي حماية هوية المورد الثاني،والسعر الذي قدمه. وإال ستمنح المورد 
األول معلومات حساسة حول منافسه، وهو ما ال يعد أخالقًيا وال قانونًيا، في العديد 

من الدول.

 L’ORÉAL 3.2 - لقد وجدت مورًدا جيًدا لكنه بدأ أعماله للتو وتعتبر مجموعة
عميله الوحيد في الوقت الحالي. هل يمكنني التعامل معه؟

نعم. ال يوجد أي سبب يمنعك من مساعدة هذا المورد على بدء أعماله. ولكن ينبغي عليك 
كتابة عقد مؤقت وأن تخبر المورد بأنه من المتوقع أن يجد عمالء آخرين قبل فترة زمنية 

محددة. وإذا كان جيًدا حًقا، فلن يقف هذا الشرط عقبة في طريقه. إن لم يستطع تحقيق 
ذلك عند انتهاء فترة العقد فينبغي عليك التفكير في تغيير المورد.

3.3 - أخبرني شخص ما بشكل سري أن أحد موردينا بالخارج يخضع للتحقيق بسبب 
اتهامات باستخدام العمل القهري. لم يخبرني المورد عن ذلك، وفي زيارات الموقع السابقة 

لم يكن هناك أي شيء يثير القلق. هل علّي تجاهل هذه الشائعات؟

ال. ينبغي أن تتحقق وتسأل المورد لمعرفة األمر. وإذا ساورتك أي شكوك، فعليك اإلشارة 
إليها في برنامج التدقيق االجتماعي لمجموعة، L’ORÉAL الذي يتضمن إرسال مدققين 

خارجيين للتحقق من المعلومات المتعلقة بممارسات التوظيف وحاالت العمل والمسائل 
األخرى. إذا كشفت المراجع عن مجال للتحسين، سوف نقوم بإخبار المورد وسنحاول 
حمله على الموافقة على خطة عمل تصحيحية. وبالطبع، في حالة عدم االمتثال الشديد 

بمعاييرنا التي ال نعتقد أن بإمكاننا معالجتها على الفور، أو في حال لم يقم المورد بإجراء 
تحسينات فال بد من إنهاء العالقة معه.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات: 
يٍرجى قراءة فصل "طريقتنا يف الرشاء" وفصل "املوردين/املقاولون الفرعيون وعمل األطفال". 

من يجب عليك االتصال به: إذا كان لديك قلق حول اختيار المورد أو معاملته، فال 
تحتفظ بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير المشتريات أو مدير الموارد 

البشرية أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك 
)انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

ال تقتصر عالقة مجموعة L’ORÉAL بمورديها على شراء وتسليم السلع والخدمات. بل تعتبر هذه العالقة جزًءا جوهرًيا من النجاح طويل األمد ألعمالنا. حيث سيتم 
الحكم علينا من خالل جودة العالقات التي نملكها مع موردينا. وعلى وجه الخصوص، سنخضع لتدقيق شديد حول كيفية اختيار موردينا ومدى التزامهم بتنفيذ العمل بقدر من 

المسؤولية.
نحن نفتخر بسمعتنا بالتعامل مع الموردين بطريقة متضامنة و شفافة. وتعتمد هذه العالقات على مبادئ الحياد والنزاهة واحترامنا الستقاللهم وهويتهم. لن تقوم مجموعة 

L’ORÉAL باستغالل وضعها في السوق للحصول على معاملة تفضيلية.
 

اختيار الموردين
والمساواة في معاملة الموردين
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نحن نحترم جميع األطراف الفاعلة في مهنتنا، بما في ذلك المنافسين. ونحن نعاملهم بالطريقة التي نحب أن يعاملوننا بها. فوضعنا كشركة رائدة في صناعة مستحضرات 
التجميل يزيد من واجبنا على أن نكون قدوة حسنة في هذا المجال. 

ومن مصلحتنا العمل في صناعة تكون فيها الممارسات حسنة الصيت، ألن ذلك من شأنه تسهيل عملنا وتعزيز ثقة عمالئنا بنا. يمكن أن تؤدي مشاركة أي نوع من المعلومات 
مثل األسعار أو التكاليف أو خطط التسويق مع المنافسين إلى إظهار كوننا نثبت األسعار أو نقسم المناطق أو أي نوع آخر من التالعب أو اإلضرار بالسوق الحر. توجد في 

معظم الدول قوانين صارمة جًدا في هذا المجال وهو أمر ال بد أن تستجيب له وأن نكون مدركين له.
 

بصفتنا شركة

يجب علينا
+  إعالم مديرنا المباشر على الفور إذا تلقينا أو استخدمنا سهًوا المعلومات السرية أو 
المعلومات الخاصة بالمنافسين والتي تعنيهم وحدهم من الناحية القانونية أو تعني 

أطراف أخرى

+  االمتناع عن اتخاذ أي إجراءات متعمدة لغلق مصادر التوريد أو المنافذ التجارية 
أمام المنافس

+   عدم السماح أبًدا للموظفين الجدد بمجموعة L’ORÉAL بمشاركة المعلومات 
السرية حول المنافسين الذين عملوا معهم من قبل

+  االمتناع عن كل المالحظات التي تحتقر المنافسين )بما في ذلك البيانات الخاطئة 
حول منتجاتهم أو خدماتهم(

يجب أال نقوم بما يلي
-  القيام باتصال مع المنافسين تتم فيه مناقشة المعلومات السرية

-   إقناع العمالء أو الموردين بإنهاء عقودهم مع المنافسين

-   عقد اتفاقيات تعامل حصري )أي العقود التي تتطلب من الشركة الشراء أو البيع فقط 
لمجموعة L’ORÉAL( بدون استشارة قانونية مسبقة

-  تجميع المعلومات التنافسية من خالل وسائل غير قانونية و/أو من خالل عدم 
الوضوح في التعريف بهويتك كأحد موظفي مجموعة L’ORÉAL عند تجميع هذه 

المعلومات

-   فرض عقوٍد تربط أو تجمع مًعا منتجات أو خدمات مختلفة )على سبيل المثال تلك 
التي تتطلب من مشتر يريد شراء منتج واحد شراء منتج "مرتبط" ثان أيًضا( أو 
السماح بخصومات كجزاء على وفاء العميل قبل الحصول على مشاورة قانونية 

-   التأثير على سياسة األسعار الخاصة بعمالئنا

هل هذا أخالقي؟
4.1 - قابلت أحد ممثلي منافس لنا في معرض تجاري مؤخًرا. وأثناء تناولنا 

الشاي مًعا، ذكر أن شركته سترفع أسعار العديد من المنتجات الرئيسية قريًبا. وهذه 
معلومات في غاية األهمية حًقا! من يمكنني إخباره بها حتى يمكننا استغالل الموقف 

على أكمل وجه؟

نحن ال نشارك أو نتبادل معلومات المناقصات أو األسعار مع المنافسين. بما في ذلك 
سياسات األسعار والخصومات والعروض الترويجية وحمالت تحفيز وفاء العمالء 

والضمانات وبنود وشروط البيع. وإذا صرح أحد المنافسين بمثل هذه المعلومات، فينبغي 
عليك إنهاء المحادثة بوعي وعلى الفور وأن تقوم بتحذير قسم اإلدارة والقسم القانوني في 
الشركة. يجب عليك بالطبع أيًضا أال تشارك هذه المعلومات مع أي شخص. على الرغم 

من أن هذا التبادل تم بنية حسنة، فقد يبدو أيًضا كما لو كنا نثبت األسعار أو نتالعب 
بالمناقصات وهو ما يعتبر أمًرا غير أخالقًيا وفي معظم الدول غير قانوني.

4.2 - مجموعة L’ORÉAL هي أحد أعضاء رابطة مستحضرات التجميل المحترفة 
الوطنية وأنا أمثل مجموعة L’ORÉAL في اللجنة التجارية. وبعد عقد أحد اجتماعات 

اللجنة الشهرية، اقترح أحد زمالئي، الذي يمثل منافس معروف جًدا، اجتماع أعضاء 
اللجنة في مطعم لتعزيز العالقات الشخصية وللتحدث "بشكل غير رسمي". ماذا علّي 

أن أفعل؟

ال تقبل الدعوة وقم بإبالغ القسم القانوني على الفور. فنحن نلتزم بتحذير الرابطة من مثل 
هذه االجتماعات "غير الرسمية". وتذكر أن التعامل مع المنافس يجب أن يكون استثنائًيا 

ومقصوًرا على الموضوعات غير االستراتيجية وغير الحساسة وغير المحددة مسبقا. 
احرص على تجنب التعامالت غير الرسمية وحتى المناسبات االجتماعية مع المنافسين. 
وإن حدث أثناء اجتماع رسمي "مسموح به" أن أدركت أن مسائل حساسة سيتم طرحها 
للمناقشة، فما عليك سوى مغادرة االجتماع والتأكد من تسجيل واقعة مغادرتك لالجتماع 

في سجل االجتماع.

4.3 - اكتشفت أن أحد منافسينا سيطرح منتًجا جديًدا قريًبا وهو منتج من شأنه التأثير 
على استراتيجيات التسويق والمبيعات الخاصة بنا إلى حد خطير. ونحن بحاجة ماسة 

الكتشاف المزيد حول ذلك، أًيا كان ما يتطلبه األمر. ونظًرا لألهمية القصوى لهذا األمر، 
هل يمكننا تأجير شخص ما لفرز النفايات للبحث عن أي معلومات قد تطلعنا على 

استراتيجية طرح هذا المنتج ؟

ال. هذا سلوك غير أخالقي بالمرة، و من شأنه اإلضرار إلى حد خطير بسمعتنا كشركة 
نزيهة. ال يمكن أن تكون مجموعة L’ORÉAL طرًفا في مثل هذه الممارسات إطالًقا. 

يمكننا فقط تجميع المعلومات التنافسية من خالل الوسائل المشروعة. ومن بين هذه 
الوسائل فحص منتجات المنافسين واستخدام المصادر المتاحة للعامة، مثل المنشورات 

الترويجية والتقارير السنوية ومعروضات المنافسين في المعارض التجارية وبيانات 
الصناعة التي ال تفشي أي معلومات خاصة بالشركة.

المنافسة
المشروعة
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4.4 - بينما كنت أقوم بزيارة أحد العمالء، أعطاني هذا األخير معلوماٍت عن األسعار 
الموصى بها لدى منافسي وكذلك خطط طرح المنتجات الجديدة في األسواق. هل يمكنني 

أن أسأله أيًضا عن معلومات حول خطة إعالن هذه المنتجات؟

يجب عليك أال تقوم بجمع معلومات حساسة غير عامة )مثل األسعار وطرح المنتجات في 
األسواق والحصص السوقية وميزانية اإلعالن إلخ( تتعلق بمنافسينا سواء بشكٍل مباشر 
من خالل منافسينا أم بشكٍل غير مباشر، أي عن طريق عمالئنا. القيام بهذا من شأنه أن 

يعرض كل من مجموعة L’ORÉAL والعميل للخطر.

4.5 - منذ ستة أشهر، قمت بتعيين موظفة كانت تعمل في شركة منافسة. وأثناء 
عملها هناك، اكتسبت خبرة بحث هائلة للغاية في مجال رئيسي بالنسبة لنا. في الواقع، 
هذه الخبرة كانت سبًبا من األسباب الرئيسية التي قمت بتعيينها. وبالطبع، حرصت كل 

الحرص على التأكد من عدم تمريرها أي معلومات سرية لنا، ولكن ال بد من وجود فترة 
زمنية محددة، يمكنها بعدها مشاركة خبرتها بحرية؟ وإال سيصبح االلتزام بهذه السرية 

أمًرا زائدا عن الحد، أليس كذلك؟

)أ( ال. ال توجد هناك فترة زمنية محددة لحماية المعلومات السرية. كان ينبغي تعيين 
الموظفة على أساس مهاراتها وليس على أساس عملها الماضي لصالح منافسنا حتى أنه 
قد يكون من المناسب نقلها إلى قسم مختلف، حيث لن تشعر بأي ضغط أو إغواء للبوح 

بمعرفتها السرية.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات:
يٍرجى قراءة فصل "طريقة تنافسنا".

من يجب عليك االتصال به: إذا كان لديك قلق حول المنافسة، فال تحتفظ بالمسألة 
لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مديرك القانوني أو مدير الموارد البشرية، أو 

مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا 
الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.
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بصفتنا رائدين في قيادة سوق مستحضرات التجميل، يتعين علينا أن نكون متيقظين لتضارب المصالح على وجه التحديد. يتعين علينا جميًعا تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى 
.L’ORÉAL تضارب مصالحنا الشخصية مع مصالح مجموعة

فمجرد احتمال التضارب يؤدي إلى اإلساءة إلى سمعة مجموعة L’ORÉAL – فضالً عن سمعتنا. إن القاعدة الذهبية للتعامل مع أي تضارب أو حتى تضارب محتمل هو 
اإلفصاح الكامل لكل الحقائق وتحليلها الدقيق.

 

يجب علينا
+   إعالم اإلدارة لدينا إذا كان هناك تضارب محتمل في المصالح من شأنه إعطاء 

انطباع تأثيره على قراراتنا وتصرفاتنا )على سبيل المثال، عندما يقوم أحد 
الموردين بتوظيف أحد أفراد عائلته( 

يجب أال نقوم بما يلي
- إخفاء أي معلومات أو أي تضارب في المصالح

أو عندما نمتنع عن تقلد أي منصب أو االشتراك أو المساهمة المالية في أي مؤسسة 
منافسة أو عميل أو مورد أو أي شريك تجاري آخر لمجموعة L’ORÉAL، إذا كان 

منصبنا في مجموعة L’ORÉAL يتيح لنا إمكانية التأثير على العالقة التجارية

هل هذا أخالقي؟
5.1 - ابن عم أحد زمالئي يعمل معنا، كما أن أحد أصدقاء مدرستي القدامى بدأت في 

العمل معي. أشعر بالقلق قليالً من أن اآلخرين قد يظنون أن هناك تضارب في المصالح 
في هذا الوضع. هل تنطبق هذه السياسات على األقارب المباشرين – أم إنها تنطبق 

على هذا الوضع أيًضا؟ هل تنطبق هذه السياسات على العائلة المباشرة – أو هل يمكنهم 
تغطية هذا أيًضا؟

اإلجابة بسيطة: إذا كانت هناك صلة مثل هذه يمكنها أن تؤثر على موضوعيتك، فيتعين 
عليك تطبيق هذه السياسية وطلب المشورة. كون فرد من عائلة أحد الموظفين أو صديق 
له يعمل بالفعل في مجموعة L’ORÉAL فهذا ليس مرتبًطا بمدى جدارتهم كمرشحين 
لوظيفة في الشركة. ولكن يجب بذل كل الجهد للتأكد من أن تقييم األداء و تحديد الراتب 

يكون من قبل شخص مستقل، ومراقبة مثل هذه المواقف باستمرار لضمان تحقيق 
الموضوعية والمساواة للكل.

5.2 - أنا معجب حًقا بجودة عمل مورد معين لمجموعة L’ORÉAL ، ومن ثم أريد 
أن استثمر في شركته. هل هناك أي تضارب للمصالح في هذا الوضع؟

حتى على الرغم من أن مشاركتك ستكون مالية فقط، فهناك احتمال بحدوث تضارب في 
المصالح على حسب منصبك في مجموعة L’ORÉAL ومدى تأثيرك على قرارات 
المشتريات ومقدار استثمارك وأهمية مجموعة L’ORÉAL كعميل للشركة المعنية. 

الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان هذا مقبوالً هو إعالم مديرك أو مدير الموارد البشرية 
ومناقشة األمر معه بصراحة.

5.3 - يمتلك ابني فندًقا محلًيا جيًدا حًقا، وتستخدمه كثير من الشركات الموجودة في 
المنطقة للغذاء واالجتماعات. وهو أحد الخيارات المناسبة للحدث الذي نعقده. خصوًصا 

وأنه أفضل من حيث السعر والجودة مقارنة بالخيارات األخرى، هل هناك أي مانع 
لقيامي أنا بالحجز؟

نظًرا للسعر التنافسي وشعبية المكان، قد يكون من المقبول تنظيم أحداث الشركة هناك. 
ولكن، لن يكون األمر صائًبا إذا كنت مشارًكا في صنع القرار، وذلك ألن هناك تضارب 

واضح في المصالح في هذا الموقف. وكما في كل الحاالت المماثلة عندما يعمل أحد أفراد 
العائلة عند المورد الحالي أو المحتمل أو شريك تجاري آخر، ينبغي إعالم مديرك المباشر 

بهذا األمر. وعندئذ سيتخذ المدير اإلجراءات الالزمة لتجنب وضعك في موقف حرج.

5.4 - أثناء وقت فراغي، أشغل وظيفة نائب رئيس جمعية حماية المستهلكين الوطنية. 
ولقد شغلت هذه الوظيفة منذ عدة سنوات. وعلمت اآلن أن الرابطة تعتزم الضغط لتغيير 

القانون مما قد يتسبب في مشاكل لمجموعة L’ORÉAL. ماذا علّي أن أفعل؟

تحترم مجموعة L’ORÉAL خصوصية الموظفين وتنظر نظرة إيجابية إلى الموظفين 
الذين يساهمون في المجتمع من خالل الرابطات أو المنظمات الخيرية. ولكن ينبغي أن 

تقوم بإعالم مديرك المباشر بعضويتك أو اشتراكك في أي منظمة من هذه المنظمات 
 .L’ORÉAL عندما تشعر أن هناك تضارب أو تضارب محتمل مع مصالح مجموعة

سيتمكن مديرك أو مدير الموارد البشرية من توجيهك إلى اإلجراء الصائب. في هذه 
الحالة، يجب عليك أيًضا إخبار زمالئك في الرابطة واالنسحاب ربما من أي اشتراك في 

حملة ضغط معينة.

5.5 - زوجتي تعمل في إحدى الشركات المنافسة لمجموعة L’ORÉAL. ونحن ال 
نتحدث عن العمل في المنزل ولكني ال أعتقد أنه من حق الشركة معرفة ما تفعله زوجتي 

في حياتها المهنية. ولكن لفت بعض زمالئي نظري إلى أنني قد أكون في موقف مثير 
للشكوك. ماذا علّي أن أفعل؟

قد يبدو ذلك تضارًبا في المصالح. ولحماية نفسك وحماية الشركة، ينبغي إعالم مديرك أو 
مدير الموارد البشرية بهذا األمر. عالوة على ذلك، ينبغي أن تتخذ أنت وزوجتك خطوات 

للتأكد من حماية المعلومات الخاصة أو المعلومات السرية لكال الشركتين.

بصفتنا شركة

تضارب
المصالح
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5.6 - يواعد أحد أعضاء فريقي سكرتيرته منذ شهرين. ولقد تكتموا عن هذا األمر في 
العمل، ومع ذلك اكتشف الموظفون األمر. ليس من المفترض أنني أعرف هذا األمر على 

الصعيد الرسمي. ولقد تسببت هذه العالقة في انتشار كافة أنواع الشائعات. وبالطبع، 
أراقب العمل عن كثب للتأكد من عدم وجود أي دليل على المحاباة – ولكن ماذا لو انفصال 
وتدهورت األمور؟ هل علّي أن أفعل أي شي بخصوص هذا األمر – وإن كان األمر كذلك 

فما هو هذا الشيء؟

هذا موقف حساس للغاية. في مجموعة L’ORÉAL، نحن نحترم حياة الموظفين الخاصة 
ولذلك ال نحتاج وال نريد أن نعرف عالقتهم العاطفية. ولكننا بالتأكيد لدينا اهتمام مشروع 

بعالقتهما المهنية، خصوًصا عندما يقوم شخص ما برفع التقارير إلى شخص آخر في 
موضع سلطة أو سيطرة على اآلخر. الوضع الذي وصفته غير مناسب بسبب وجود 

تضارب في المصالح. فمن غير المتوقع أن يقوم المدير بتقييم مرؤوسيه بموضوعية إذا 
كان هو/هي مرتبًطا بهم عاطفًيا. لذا عليك استشارة مدير الموارد البشرية لمناقشة كيفية 
التعامل مع هذا الوضع. علًما بأن الحل المثالي هو أن يغير أحد الموظفين وظيفته، ومن 
ناحيتنا سنسعى للتأكد من تحقيق ذلك ببراعة. كما أنه وفًقا لألحداث والظروف، قد يكون 

هناك أيًضا شبهة للتحرش الجنسي.

5.7 - هل يمكن أن يكون لدى موظف L’ORÉAL أيًضا مدونة شخصية عن الجمال؟

قد يكون من الصعب ونظًرا لمكانة موظف L’ORÉAL المشاركة في مثل هذا النوع 
من المدونات ألنه أو ألنها ليس بإمكانهم توجيه االنتقاد لمنتجاتنا ألسباب تتعلق بالوالء 

وال انتقاد منتجات منافسينا ألن هذا لن يكون من اإلنصاف. قد تكون هذه المدونات مهمة 
فقط إذا أظهرت رأي المستهلك الحقيقي. ال يجب علينا أن نترك أنفسنا عرضة للنقد أو يتم 

اتهامنا بالسيطرة على المناقشات أو عدم الشفافية.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات:
يٍرجى قراءة السياسة حول "توظيف العائلة واألصدقاء".

من يجب عليك االتصال به: إذا كان لديك قلق حول تضارب المصالح، ال تحتفظ 
باألمر في نفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب 

األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل 
حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.
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يمكن أن يساعد تبادل الهدايا ودعوات الترفيه في بناء التفاهم وتحسين عالقات العمل، لكنه يمكن أن يؤدي أيًضا إلى تضارب المصالح بين الواجب المهني والمصالح 
الشخصية. عند تلقي الهدايا أو دعوات الترفيه أو تقديمها، "فالقاعدة الذهبية" هي اإلفشاء الكامل عنها إلدارتك والعقالنية وسؤال النفس دائًما كيف سيُنظر إلى ذلك من طرف 

الجمهور األكبر.
 

يجب علينا
+  ضمان أن كل الهدايا والترفيه التي يتم تقديمها تكون مناسبة وتتماشى مع مبادئ 

L’ORÉAL األخالقية

+  التأكد عند إنشاء عالقة أعمال جديدة، من أن جميع األطراف يدركون منذ البداية 
مبادئ مجموعة L’ORÉAL المتعلقة بالهدايا و دعوات الترفيه. وبدورك، اكتشف 

السياسة التي يتبناها شريك أعمالنا حول هذه المسائل. يمكن على نطاق واسع أن 
يسمح ذلك بتفادي أي سوء فهم

+  المسارعة إلى إعالم اإلدارة على الفور بأي هدية أو دعوة تلقيتها، واحترام 
إجراءات الكشف الداخلية، إن كان ضرورًيا

يجب أال نقوم بما يلي
-  قبول الهدايا أو دعوات الترفيه إال إذا كانت ذات قيمة رمزية

-  قبول أو تقديم الهدايا النقدية

هل هذا أخالقي؟
6.1 - هل يمكنني تقديم للغير تذاكر عمالء L’ORÉAL لحفلة ال يمكنني حضورها؟

يجب أن يتواجد شخص ما من L’ORÉAL وأن يتمكن من إدارة األعمال مع العميل 
كما هو األمر في أي مناسبة كهذه. تنطبق نفس القاعدة عند قبول دعوة للترفيه من مورد. 

ال يسمح سوى بالترفيه المعقول والطبيعي والمعتاد لعالقات األعمال و بشرط حضور 
الشخص الذي قدم إليك دعوة الترفيه.

6.2 - لقد أنهينا اتفاقية هامة مع عميل جديد. اقترح مدير المبيعات الخاص بي بأن 
اصطحب العميل الجديد إلى النادي لالحتفال بالحدث. لقد ظننت أنها فكرة جيدة – إلى أن 

اكتشفت أنه نادي تعري! أشعر بعدم ارتياح شديد لتقديم هذا النوع من الترفيه. هل أنا 
بالغ الحساسية؟

ال ينبغي أن يكون الترفيه المقدم إلى العمالء معقوالً فقط ولكن يجب أن يكون مقبوالً أيًضا. 
إذ لن يتعارض هذا النوع من النوادي مع روح L’ORÉAL فقط، بل أيًضا سيجعل العميل 
غير مرتاح بالمرة، ناهيك عن أي عضو بفريق المبيعات الخاص بك الذي سيجد هذا النوع 

من الترفيه "مقيًتا". يتعين عليك حث مدير المبيعات الخاص بك على البحث عن بديل 
مناسب. وعلى المدى الطويل، سينعكس ذلك إيجابًيا على الشركة.

6.3 - من أجل بيع منتجات قديمة، عرض علي أحد الموردين خصًما شخصًيا بنسبة 
% 15. هل يمكنني قبوله؟

فيما عدا الحاالت االستثنائية من الخصومات المتفق عليها مع الموردين من قبل 
L’ORÉAL، ينبغي عليك إبالغ اإلدارة لديك بأي خصومات يتم عرضها من 

قبل مورد ما.

6.4 - كجزء من مهمتي، أقوم بتنظيم العديد من اجتماعات األعمال والرحالت 
وإبرام االتفاقيات. وقد قدم لي الفندق الذي غالًبا ما أقوم فيه بحجز الغرف لموظفي 

L’ORÉAL عطلة نهاية أسبوع مجانية في الذكرى السنوية لزفاف والدي. لقد كانت 
لفتة لطيفة منه. هل يمكنني قبوله؟

ال. حتى إذا لم تذهب شخصًيا لالستمتاع بالهدية، فسيجعل ذلك من الصعب عليك االتسام 
بالمحايدة عند ترتيب إقامة الفندق المستقبلية لمجموعة L’ORÉAL. يعتبر حتى احتمال 

حدوث مثل هذا التضارب في المصالح غير مقبول وينبغي تجنبه من خالل رفض 
العرض بأدب، و تبرير رفضك للعرض.

6.5 - لقد أهدى لي مورد سلة كبيرة بها مجموعة من منتجاته. أعرف أنها لن تكلفه 
الكثير. لذلك هل – يتعين علّي – قبولها؟

يتعين عليك التوجه بالشكر للمورد على سخاءه، لكن ارفض الهديه بأدب. يمكنك فقط 
قبول الهدايا والدعوات ذات القيمة الرمزية. على سبيل المثال، ال ضرر من المنتجات 
التي تحمل شعار شركة المورد أو من علبة شوكوالتة كما هو األمر في الغالب. وإذا 

كنت تظن أن الرفض قد يضر بالعالقة، التمس مشورة اإلدارة للبحث عن طريقة مناسبة 
للتعامل مع الهدية.

6.6 - أتفاوض حول زيادة غرفة عرض البضائع مع أحد عمالئنا. رفض من اتصل 
به بحث اقتراحنا، بحجة أن منافسينا "ألطف" بالنسبة إليه. لدي إنطباع أنه يرغب في 

إعطائة هدية ولكن لم يطلب مني أي شيء معين.

اخبر مديرك بما ينتابك من شكوك. قد يكون من الضروري التحدث إلى إدارة المستهلك 
ألنه من غير المرجح أن يشجعوا هذا النوع من السلوكيات من موظفيهم. على أّي حال، 

ال تستسلم لإلغواء. يعتمد التفاوض الصحي مع عمالئنا على جودة المنتج وسياسة 
األسعار لدينا وليس على قدرتنا ألعطاء هدايا إلى موظفيهم.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات: 
يٍرجى قراءة "طريقة رشاءنا" و"الطريقة التي ننتهجها يف منع الفساد"، باإلضافة إىل سياسة الهدايا والرتفيه 

املحلية.

من يجب عليك االتصال به: إذا لديك استفسار حول الهدايا والترفيه، فال تحتفظ 
بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب األخالق 
الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي 

مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

بصفتنا شركة

الهدايا
والترفيه
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نحن على يقين بأن الفساد غير مقبول وال يتماشى مع روح L’ORÉAL. ويكون من الُمجحف للمجتمعات التي نعمل بها وتضر بالشركة. يتم حظر الفساد في الدول التي 
نعمل بها، وخاصًة حيث يكون ممثلي السلطات العامة متورطين. ننتهج سياسة عدم التسامح عندما يأتي األمر للفساد، والتي تشمل "المبالغ المدفوعة لتسهيل العمل". يتم 

تعريفها بأنها المبالغ المستخدمة لضمان اإلجراءات الحكومية القانونية الروتينية والتعجيل بها، مثل إصدار التصاريح أو تخليص السلع التي تحتفظ بها الجمارك.
 

يجب علينا
+  أن نضمن بأن شركائنا ووسطائنا على علم ودراية بمعاييرنا والتزامنا واحترامنا لهم 

وال سيما تمثيلهم لنا في دول حيث مستوى الفساد عاِل.

+   نقوم فوراً بإعالم المدير أو المدير العام في بلدنا أو، بالنسبة للعاملين في الشركة 
أو في المنطقة، عضو اللجنة التنفيذية للمجموعة الذي نقوم بإرسال التقارير إليه، 

في حال َعلِمنا عن أي تصرف قد يكون متعارض مع سياسة الوقاية من الفساد 
الخاصة بنا.

+   نقوم فوراً بإبالغ المدير العام في بلدنا أو، بالنسبة للعاملين في الشركة أو في 
المنطقة، عضو اللجنة التنفيذية للمجموعة الذي نقوم بإرسال التقارير إليه، في 

حال التعرض ألي ابتزاز أو محاوالت االبتزاز، على سبيل المثال، الدفع نقداً أو 
أي شيء ذو قيمة من أجل تفادي أي ضرر مباشر لموظفي أو ممثلي مجموعة 

L’ORÉAL ونوثق بدقة هذا الطلب

يجب أال نقوم بما يلي
-  أن نعرض، أو نقدم أي وعد أو نعطي ماالً، متضمًنا المبالغ المدفوعة لتسهيل العمل 

أو أي شيء ذو قيمة )هدايا، أو ترفيه، ...الخ(، ألي ممثل حكومي، أو حزبي، أو 
سياسي، أو نقابة مهنية أو أي شخص ذو صلة بالنقابات المهنية

-   نعرض، أو نقدم أي وعد أو نعطي ماالً، أو أي شيء ذو قيمة )هدايا، أو ترفيه، الخ(، 
ألي مؤسسة خيرية أو ما يشابهها بهدف الحصول على أي ميزة لصالح مجموعة 

L’ORÉAL من أي ممثل حكومي، أو حزب سياسي، أو نقابة مهنية

-  أن نعرض، أو نقدم أي وعد أو نعطي ماالً، متضمناً المبالغ المدفوعة لتسهيل العمل 
أو أي شيء ذو قيمة )هدايا، أو ترفيه، ...الخ(، ألي من موظفي أو ممثلي الشركات 

األخرى التي قد تؤدي بهم إلى انتهاك واجبهم ووالئهم تجاه شركتهم

-  أن نقبل أو نطلب المال أو أي شيء ذو قيمة )هدايا، ترفيه،...الخ( التي قد تؤدي بنا 
إلى انتهاك واجبنا ووالئنا تجاه مجموعة L’ORÉAL أو ينظر إليها على أنها ذات 

تأثير في عالقة العمل

-  أن نستخدم األطراف األخرى للقيام بأمر لسنا مخولين بالقيام به أو لم نسمح ألنفسنا 
القيام به بشكل مباشر. هذا يعني أننا نحتاج إلى قدر كبير من الحرص في مراقبة 

واختيار المستشارين والمقاولون الفرعيون والوكالء وشركاء األعمال

هل هذا أخالقي؟
7.1 - لقد أخبروني بأنه علي توظيف "مستشار" محلي للمساعدة في الحصول على 
كل التصاريح الالزمة التي نحتاجها من حكومة أجنبية. طلب المستشار أتعاباً ضخمة 

وقال أنه سيستخدم األموال في "المساعدة على دفع العملية قُدماً". بما أننا ال نعرف حقاً 
مكان ذهاب األموال، هل يجب أن نشعر بالقلق من ذلك؟

نعم. إذا شككت أن أي وكيل يتصرف بطريقة غير سليمة، ينبغي عدم سداد أي أتعاب 
أو أي مبلغ مالي إلى أن تتأكد من أنه لم يتم دفع أي مبالغ على نحٍو غير صحيح أو 

جاري دفعها.

7.2 -أقوم بتهيئة مكتب جديد وطلبت السلطات المحلية منحة صغيرة قبل أن يقوموا 
بتركيب خطوط الهاتف الخاص بنا. هل أقوم بدفع المنحة؟

ال، إذا كانت المنحة رسوم لتركيب غير قانوني، فيتوجب عليك عدم الدفع.

7.3 - أنا أقوم بعملية توريد منتجاتنا إلى عميل جديد. فقام مستشار ممن يعملون لدى 
هذا العميل باالتصال بي وإبالغي بمدى قدرته على مساعدتي بتزويدي بمعلومات سرية 

حول هذا العميل.

يجب عليك رفض هذا العرض وإبالغ المدير. أيضاً على األرجح من الضرورة إبالغ 
العميل بأن الطرف اآلخر يحاول بيعك معلومات سرية تخصه.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات: 
الرجاء قراءة “طريقتنا يف منع الفساد”.

من يجب عليك االتصال به: إذا لديك استفسار حول الرشاوى والمبالغ المدفوعة 
لتسهيل العمل, فال تحتفظ بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مديرك في 

الرقابة الداخلية أو مديرك المالي، أو مديرك القانوني، أو مديرك في المشتريات، 
أو مديرك في الموارد البشرية أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم 

مساعدتك ودعمك )انظر أيضاً في الفصل "هدايا وترفيه" و»لدي مشكلة: 
مناقشة مفتوحة"(.

الرشاوى 
والمبالغ المدفوعة لتسهيل العمل
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للمعلومات الداخلية يمكن أن يؤدي إلى خسارة في القيمة واإلضرار بمجموعة L’ORÉAL. يجب علينا جميعاً التأكد من حماية  معلومات قيِّمة الكشف الغير المصرح به
المعلومات الداخلية، متبعين بدقَّة قواعد المجموعة في هذا الموضوع. كما ينطبق التزام مماثل على األفراد الذين لديهم صالحية الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة 

بالشركاء التجاريين للشركة وذلك لحمايتها من اإلفشاء.
 

يجب علينا
+  تحديد كشف المعلومات الداخلية لألشخاص الذين يملكون حق "ضرورة المعرفة" 

L’ORÉAL القانوني لخدمة مصالح مجموعة

+  مواكبة قواعد المجموعة في إدارة المعلومات

+  التأكد من الحفاظ على سرية السجالت لكل من الموظف، والمستهلك، والعميل 
والمورد، الورقية واإللكترونية

+  التحقق من ما إذا كان لدينا الحق إلفشاء المعلومات،قبل مشاركتها مع أطراف
أخرى خارج مجموعة L’ORÉAL )بما في ذلك أفراد عائلة الموظفين أو عند 

استخدام وسائل اإلعالم(

يجب أال نقوم بما يلي
-  مناقشة أو العمل بالمعلومات الداخلية في األماكن العامة حيث قد يكون الحديث 

مفضوحًة مسموعاً أو البيانات

-  إفشاء معلومات داخلية خاصة بمشغل سابق

-  إبقاء أي معلومات داخلية )بما في ذلك كل نسخ المواد األصلية( عند مغادرة 
L’ORÉAL مجموعة

هل هذا أخالقي؟
8.1 - عادة ما يسألني أصدقائي حول عملي في مجموعة L’ORÉAL: فهم يشعرون 

بالفضول عما نضعه في منتجاتنا، وما المنتجات الجديدة المقرر طرحها في األسواق. 
ومن الواضح، أنني أعرف الكثير من اإلجابات من خالل عملي - فما هي المعلومات 

التي يمكنني إخبارهم بها؟

ينبغي اعتبار أي معلومات )مكتوبة أو إلكترونية أو منطوقةأو على أي شكل آخر(, 
غير متاحة للعامة والتي تملك صالحية الوصول إليها باعتبارك أحد موظفي مجموعة 

L’ORÉAL بكونها داخلية. ومن غير الصحيح كشف مثل هذه المعلومات حتى 
L’ORÉAL ألصدقائك الموثوق بهم. ألن ذلك قد يضر بمصلحة مجموعة

8.2 - اليوم نحن نعيش في عالم حيث التواصل أصبح أسهل وغير محدود في خضم 
هذه الثورة الرقمية. وهذا يعتبر من التحديات التي تواجهها قواعد األخالق لدينا.

يبدو أن صعوبة ضمان السرية في العالم الرقمي بدأت تتزايد، وهذه حقيقة، ولكن 
على نحو أكثر أهمية. واألمر متروك للجميع للتعرف على قواعد المجموعة في هذا 

الموضوع، بمعنى االستخدام المناسب لوسائل اإلعالم االجتماعية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت.

8.3 - في أحد األيام، كنت أصطحب عميل محتمل إلى اجتماع. وأثناء الطريق إلى 
غرفة االجتماعات، مررنا بجوار مكتب أحد الزمالء. وكان الباب مفتوحاً وكان 

يتحدث مع عميل آخر حول شروط أسعارنا من خالل مكبر الصوت في الهاتف. أثناء 
مرورنا، سمعناه يقدم عروضاً خاصة، كل ذلك وعميلي يستمع! بالطبع ألم يكن عليه 

الحرص أكثر؟

يتعين علينا جميعاً اتخاذ كافة الخطوات الالزمة لحماية سرية المعلومات، حتى في مكان 
العمل: فعلى سبيل المثال ينبغي اتباع سياسة "خلو المكتب من أي شيء" واالحتفاظ 

بالملفات في مكان آمن وبعيد وتغيير كلمات المرور بانتظام وتوخي الحذر عند استخدام 
مكبرات الصوت في الهاتف. فال يمكنك أن تعرف أبداً من يكون ماراً، حتى من بين 

موظفي مجموعة L’ORÉAL ال ينبغي مشاركة المعلومات الحساسة إال على أساس مبدأ 
"ضرورة اإلطالع".

8.4 - غادر زميلٌ لي مجموعة L’ORÉAL وقال لي أنه اآلن فقط قد تنبه إلى أن 
بعض الوثائق الداخلية الخاصة بمجموعة L’ORÉAL مازالت بحوزته في المنزل. ما 

النصيحة التي يمكن أن أبديها له؟

إذا كانت هذه الوثائق هي عبارة عن نسخ، فعليك أن تطلب منه إتالفها. ولكن إذا كانت 
األصلية، فال بد من إرسالها إلى أحد موظفي مجموعة L’ORÉAL المعنيين باستالم 

هكذا معلومات. تحدث إلى مديرك لتتثبت من أنه تم اتخاذ اإلجراءات السليمة.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات: 
وملعرفة عالقتنا مع املوردين، الرجاء قراءة "طريقتنا يف الرشاء"، وعن عالقتنا مع املنافسني والعمالء، الرجاء قراءة 

"طريقتنا يف املنافسة".

من يجب عليك االتصال به: إذا كان لديك أي استفسار حول السرية، فال تحتفظ 
بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب األخالق 
الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي 

مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

بصفتنا شركة

المعلومات
السرية
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يجب علينا
+  العمل مع وضع نصب أعيننا تحقيق مصالح مجموعة L’ORÉAL على أفضل 

ما يكون

+  إبراز القيم الُخلُقية التي تتبناها مجموعة L’ORÉAL في سلوكنا المهني واللُّغوي

+  التأكد من عدم وجود خلط بين آرائنا واهتمامتنا الشخصية وآراء الشركة

+  تفادي إبداء آرائنا في زمالئنا ومكان عملنا على مواقع التطوير المهني 
)LinkedIn ،مثل(

+  تعريف أنفسنا دائماً كموظفي مجموعة L’ORÉAL عند استخدامنا لوسائل اإلعالم 
االجتماعية كجزء من نشاطاتنا المهنية

+  نضع في حسباننا أنه ليس هناك "سرية" أو "خصوصية" على اإلنترنت

+  التأكد دائماً من االتصاالت الرقمية في مجموعة L’ORÉAL أو أحد عالماتها التجارية 
قد خضعت لإلعداد الكافي

يجب أال نقوم بما يلي
-  أن نتحدث أو نكتب أو نتَّخذ أي التزام باسم مجموعة L’ORÉAL إال إذا كان 

مصرحاً لك

-  أن نتحدث أو نكتب حول موضوعات خارج كفاءتنا وخبرتنا الشخصية

-  استخدام األوراق واألظرف الخاصة بمجموعة L’ORÉAL أو البريد اإللكتروني 
الخاصة بها للتعبير عن آراء شخصية أو ألعمال تجارية شخصية

هل هذا أخالقي؟
9.1 - قمت بزيارة مدونة صديق ورأيت أنه عّبر عن آراء شخصية حول إدارة 

مجموعة L’ORÉAL. لكنه لم يقل أنه أحد موظفي مجموعة L’ORÉAL، لكنه من 
السهل جداً تخمين ذلك من خالل المعلومات األخرى التي ذكرها مثل "أعمل في شركة 
مستحضرات التجميل رقم 1 على مستوى العالم"! هل ينبغي أن أتحدث معه حول ذلك؟

أصبحت مدونات الويب وسيلة شائعة للغاية للتعبير عن الرأي. عند المشاركة في 
المدونات، يجب أن يتأكد الموظفون أنهم يعبِّرون عن آرائهم الشخصية ويتعين عليهم 

اتخاذ كل التدابير الالزمة لضمان عدم اعتبار ذلك بأي شكل من األشكال ولو عن طريق 
الخطأ آراء لمجموعة L’ORÉAL. ينبغي أن تلفت نظر زميلك أوالً، فربما لم يدرك 

مدى إضرار تصرفاته بمصالح مجموعة L’ORÉAL. إذا لزم األمر، ربما تقرر مناقشة 
األمر مع مديرك.

9.2 - لقد شارك فريقنا في مؤتمر يتضمن البقاء لليلة وتناول وجبة العشاء في الفندق 
المنعقد فيه المؤتمر. لقد أفرط أحد زمالئي في شرب المسكرات أكثر مما ينبغي أثناء 
العشاء وبدء في إساءة التصرف بإطالق نكات غريبة والتعامل بعدوانية مع موظفي 

الفندق. ما الذي ينبغي أن أقوله له حول سلوكه؟

على الرغم من أن هذا التصرف يحدث أثناء المساء، مازال زميلك في الفريق في مهمة 
للشركة. وفي نظر من حوله، هو يمثل مجموعة L’ORÉAL. ومن الواضح أن سلوكه 

كان غير مقبول

9.3 - في إطار مشاركتي في فعاليات مؤتمر دولي وأثناء تناولي لمشروب الكوكتيل 
في حفلة الترحاب، كنت أتحدث مع أحد المشتركين اآلخرين عن أنشطتي في مجموعة 
L’ORÉAL. فيما بعد في المساء، أدركت أن المرأة التي كانت إلى جانبنا في كانت 

ُصحفية تقوم بتغطية المؤتمر. ومع ذلك لم أقم بالكشف عن أي شيء ذو أهمية، فأنا ال 
أريد أن تظهر جملتي على الصفحات األولى.

هك بأي  ة، يتوجب عليك دائماً أن تضع في حسبانك أنه عند تفوُّ عندما تكون في أماكن عامَّ
كلمة خالل إجرائك مقابلة صحفية على الصعيد الشخصي أو المهني، فإن كلمتك قد تتردد 
في اآلفاق. تواصل مع مدير االتصاالت لدى الشركة الذي يمتلك المعرفة لنصحك بكيفية 

القيام بذلك.

 .L’ORÉAL 9.4 - يبدو اإلنترنت أحياناً ممتلئاً بالمعلومات الخاطئة عن مجموعة
هل من مسؤوليتي تصحيح هذه المعلومات؟

ال، إذا انتشرت أي معلومات خاطئة بين العامة، فينبغي إعالم قسم العالقات العامة وهم 
سيتخذون اإلجراء المناسب إذا لزم األمر. ولكن من غير المسموح ألي شخص غير 

المصرح له أن يقوم بنشر معلومات الشركة أو وضع رأي للشركة على اإلنترنت أو في 
مكان آخر.

9.5 - قمت بحضور جمعية تجارية للمرة األولى. ما الخطوات التي ينبغي عليَّ اتخاذها 
للتأكد من عدم وجود خطر على مجموعة L’ORÉAL؟

قم بالتحقق من مديرك القانوني بخصوص نوع المعلومات المتاحة للنقاش واحصل على 
تدريب من خالل اإلنترنت في قوانين وسياسة المنافسة. ينبغي عليك أيضاً قراءة "طريقتنا 

في المنافسة" و"طريقتنا في منع الفساد".

من يجب عليك االتصال به: إذا كان لديك استفسار حول تمثيل الشركة، فال تحتفظ 
باألمر لنفسك. تحدث إلى مديرك, أومدير العالقات العامة, أو مدير الموارد 

البشرية أو مندوب األخالق الخاص بك; فسوف تكون لديهم القدرة على مساعدتك 
ودعمك )انظر أيضاً في الفصل "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

تعتمد سمعة مجموعة L’ORÉAL على سلوك كل شخص منا.
 

تمثيل
الشركة
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يحق لكل فرد منا التمتع بالخصوصية.
لهذا تحتفظ مجموعة L’ORÉAL باحترام سرية معلومات جميع مساهميها، بما في ذلك الموظفين، والمستهلكين، والشركاء التجاريين. تقوم الشركة بتجميع واالحتفاظ بمثل 

هذه البيانات الالزمة فقط لتسيير مجموعة L’ORÉAL بفعالية.
 

يجب علينا
+  يجب علينا التأكد من انه قد تم إبالغ هكذا نوع من المعلومات إلى األشخاص 

المعنيين الذين يقومون بتزويدنا بالبيانات الشخصية، وخطة كيفية استخدامنا لها و 
وكيفية التواصل معنا في حال وجود أي أسئلة

+  جمع البيانات الشخصية فقط عند اللزوم

+  إتالف أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة أو غير كاملة

+  التأكد من حفظ هذه البيانات في مكان آمن 

+   التأكد من تقديم هذه البيانات فقط لألشخاص المصرح لهم بذلك ضمن مجموعة 
L’ORÉAL، على أسس حازمة في مبدأ “ضرورة اإلطالع”

+  طلب المشورة القانونية قبل نقل هذه البيانات الشخصية خارج بلد مصدرها

+  احترام حق خصوصية زمالئنا

+  التأكد من أن األطراف األخرى التي نستطيع تفويضها لجمع أو استخدام البيانات 
الشخصية على توافق مع هذه المبادئ

يجب أال نقوم بما يلي
-  جمع أي معلومات "حساسة" )خصوصاً التي تتعلق بالحالة الصحية، أو األصل 

العرقي، أو التوجه الجنسي، أو السياسي، أو الديني( دون موافقة الشخص المعني أو 
إال إذا كان القانون يتطلب ذلك

-   تزويد بيانات شخصية ألي شخص خارج شركة L’ORÉAL، إذا لم يكن مطالًبا 
قانوًنا بالقيام بذلك أو عند استخدام مزودي الخدمات التقنية أو بإذٍن مسبق للموظف

-  االحتفاظ بهذه المعلومات لوقت أطول من الالزم عن الغرض القانوني أو التجاري 
الذي تم تجميعها ألجله

-   االمتناع عن الوصول إلى بيانات الشخصية وحفظها، إال إذا كان لدينا اإلذن الالزم 
وحاجة تجارية واضحة لهذه المعلومات

هل هذا أخالقي؟
10.1 - لماذا تحتاج مجموعة L’ORÉAL للوصول إلى البيانات الشخصية؟

تحتاج مجموعة L’ORÉAL جمع واستخدام البيانات الشخصية لتلبية المتطلبات المتنوعة 
الخاصة بالموظفين، و المستهلكين، والمساهمين. على سبيل المثال، نحن نقوم باستخدام 

عنوان البريد اإللكتروني إلرسال المعلومات التي يحتاجها المستهلكون والمساهمون. 
نقوم أيضاً بجمع البيانات الشخصية في حاالت التسويق مثل حاالت السحب على الجوائز 

وقواعد بيانات إدارة عالقات العمالء )CRM(. نحتاج البيانات الشخصية لموظفينا لنكون 
قادرين على إدارة مدفوعاتهم ووظائفهم من أجل أسباب أمنية وقانونية. يجب علينا جمع 

البيانات الشخصية في حال عزمنا العمل مع عميل أو مورد جديد. لقد قمنا مؤخراً، بجمع 
البيانات الشخصية من خالل دراسات المستهلكين أو مراكز التقييم لدينا.

10.2 - تم سرقة حقيبتي المتضمنة مفتاح USB والتي فيها بيانات شخصية لعميل، 
أثناء قيامي برحلة مهنية. لألسف الشديد، كانت غير مشفرة، لكن ال أرى ما يمكن 

"للص" أن يفعل بها.

خسارة البيانات الشخصية قد تؤدي إلى إجراءات قانونية، يمكن أن تضر بسمعة 
L’ORÉAL وربما تؤثر سلبا على األشخاص الذين تم فقدان بياناتهم. سرقة الهوية على 
أساس البيانات الشخصية التي تم فقدانها بهذه الطريقة أصبحت شائعة أكثر فأكثر. بالرغم 

من ذلك، ال بد من احترام القواعد واإلجراءات الداخلية على تشفير البيانات. لقد أصبح 
جعل البيانات الشخصية المجهولة أو استخدام قواعد األسماء البرمجية ممكناً حيثما كان 

10.3 - لقد قمنا بالوصول إلى البيانات الشخصية لمتطوعينا، من أجل الدراسات 
التقييمية. معلومات كهذه قد تهم الشركات األخرى الذين هم على استعداد لشرائها. هل 

لدينا الحق في بيعها؟

في مجموعة L’ORÉAL، نحن ملتزمون بحماية المعلومات الشخصية التي نستطيع 
جمعها كجزء من نشاطاتنا. ال يمكن استخدام البيانات الشخصية دون علم مسبق 

ألصحابها أو دون إذن خاص.

10.4 - يجب علي نقل المعلومات الشخصية للمستهلكين إلى وكالة في بلد آخر. ممن 
عليَّ طلب النصيحة؟

أفضل ما يمكنك القيام به هو التواصل مع مديرك القانوني. القوانين تختلف اختالفاً 
كبيراً من بلٍد إلى بلد. عالوة على ذلك، ال ينبغي لنا نقل المعلومات الشخصية إلى 

طرف آخر دون ضمان أنه تم التوقيع على االلتزام باحترام المعايير من أجل حماية 
البيانات الشخصية.

بصفتنا شركة

الخصوصية
وحماية البيانات



طريقة عملنا

23

10.5 - لقد تلقى قسم العمالء لدينا للتو رسالة إلكترونية من أحد العمالء يريد 
معرفة أي المعلومات الشخصية التي لدينا عنها وطلبت منا إزالتها. هل أنا مجبر 

على القيام بذلك؟

نعم. نحترم دائًما طلب العميل الذي ال يرغب في استخدام البيانات الشخصية ألغراض 
تسويقية ويجب علينا ضمان أن هذه القوائم يتم تحديثها بشكل منتظم. في بعض الدول، 
توجد هناك قوائم حول من من المستهلكين يمكنهم التسجيل إذا لم يرغبوا في استخدام 

المعلومات الشخصية الخاصة بهم. اطلب مساعدة المدير القانوني لديك حول أفضل إجابة 
لطلب هذا المستهلك.

10.6 - أريد أن أفاجئ إحدى زميالتي بإرسال هدية يوم ميالدها في منزلها. لهذا طلبت 
من الموارد البشرية إعطائي عنوانها الشخصي لكنهم قالوا أنهم ال يمكنهم أن يمدونني 
بتلك المعلومات، ألن ذلك يعد "انتهاًكا لحق خصوصيتها"! أليس في هذا األمر مبالغة؟

لقد كانت عدم استجابة قسم الموارد البشرية صائبة تماًما – ألن كل البيانات الشخصية 
للموظفين يجب أن تبقى طي الكتمان. وال يمكنهم بدء منح االستثناءات.

10.7 - لقد سمعت مؤخًرا مديري يتحدث مع مصلحة الموارد البشرية حول إحدى 
زميالتي التي هي مريضة للغاية. وفي أوقات فراغي، أتطوع في المنظمات الخيرية التي 

تساعد األشخاص المرضى للغاية وأود أن أعرف إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله 
للمساعدة. هل يمكنني التحدث مع زميلتي مباشرة أم علّي التحدث إلى مديري أوالً؟

ال ينبغي أن تتحدث مع زميلتك. ولكن بدالً من ذلك، ينبغي عليك إخبار مديرك و/أو قسم 
الموارد البشرية بأنك سمعت هذه المحادثة. إذا اعتقدوا أن ذلك غير مناسب، سيقومون 

باالتصال بزميلتك إلبالغها. وبالطبع، ال ينبغي أن تشارك هذه المعلومات مع أي شخص 
وذلك احتراًما لخصوصية زميلتك.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة تتعلق بالخصوصية و/أو 
البيانات الشخصية، ال تحتفظ بها لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مديرك القانوني 

أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم 
مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.
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يجب علينا
+  احترام وحماية أصول الشركة لضمان أنه لن يتم فقد أو إتالف أو إساءة استخدام 

أو تبديد أو إقراض للغير أو تحويل أو بيع أو التبرع في أي أصل من أصول 
L’ORÉAL بدون الحصول على تصريح

L’ORÉAL التأكد من أن جميع أصول ووثائق الشركة تخص  +

يجب أال نقوم بما يلي
-  استخدام أصول الشركة في أغراٍض شخصية يمكن أن يكون االستخدام المحدود 

ألدوات االتصال مثل البريد اإللكتروني والهاتف واإلنترنت مقبوالً طالما لم ُيكلف 
هذا أي مصاريف غير معقولة وال تتعارض مع مسؤوليات وظيفتنا

-  االستخدام غير المناسب ألنظمة الكومبيوتر وحسابات البريد اإللكتروني الشركة 
واإلنترنت

-  استخدام أصول تخص طرف ثالث )صور، أفالم، مقاالت، إلخ( دون ضمان أن 
L’ORÉAL تمتلك الحق في استخدامها

-  السماح بالوصول إلى قائمة جهات االتصال/دفتر العناوين اإللكترونية االحترافية 
عبر مواقع التواصل االجتماعي )Facebook، LinkedIn، الخ(

هل هذا أخالقي؟
11.1 - أشك في أن أحد أعضاء فريقي يدير شركة استشارية خارجية أثناء وقت 

العمل، ويستخدم الكمبيوتر اإللكتروني والبريد اإللكتروني الخاص بالشركة لذلك 
الغرض. لقد ذكرت ذلك إلى صديق لي في خدمات المعلومات. والذي يمكنه الوصول 

إلى البريد اإللكتروني الخاص بهذا الشخص وعرض علّي مساعدتي في التجسس عليه 
لمعرفة ما يحدث. هل هذا مقبوالً؟

ال. إذا ساورتك شكوك من هذا النوع، فينبغي أن تتوجه بها مباشرة إلى مديرك. هناك 
إجراءات محددة للوصول إلى حسابات البريد اإللكتروني الخاص بالموظفين قصد 
التحقيق في سوء سلوك. على الرغم من أن صديقك في خدمات المعلومات يمتلك 

صالحية الوصول إلى هذه الحسابات، ال ينبغي استخدام هذه الصالحية لهذا الغرض 
بدون إذن مناسب من خالل قنوات الشركة الرسمية.

11.2 - الطابعة الخاصة بنا في المنزل مكسورة، وزوجتي تحتاج إلى إرسال السيرة 
الذاتية الخاصة بها للتقدم إلى وظيفة محتملة بشكل عاجل. هل من المقبول كتابتها 

وطباعتها في العمل؟

يمكنك استخدام الكمبيوتر لكتابة الوثائق الشخصية، طالما أن ذلك يحدث من آن آلخر 
وبشكل معقول وال يعوق مسؤوليات وظيفتك وتقوم به في غير ساعات العمل.

11.3 - هناك صديق في قسم آخر يرسل لي رسائل البريد اإللكتروني "نكتة اليوم" 
بشكل مستمر، بعض منها مضحكة للغاية. وأريد إرسالها إلى زمالئي ورسم البسمة 

على وجوههم في صباح االثنين، لكنني لست متأكًدا إذا كانت مديرتي ستوافق على ذلك. 
ماذا علّي أن أفعل؟ هل استثنيها من األشخاص الذين سأرسل إليهم؟

ال ينبغي عليك إرسال هذه "النكات". وتذكر أن ليس كل إنسان يتمتع بنفس روح الدعابة. 
وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تضع في اعتبارك ضرورة عدم استخدام اإلنترنت 

والبريد اإللكتروني الخاص بالشركة في الوصول إلى أي مواد أو حفظها أو إرسالها أو 
نشرها بما ال يتوافق مع روح L’ORÉAL – خصوًصا فيما يتعلق باحترام اآلخرين. بما 

في ذلك بالطبع، الصور اإلباحية أو الصور ذات الطابع الجنسي أو المحتويات الدينية أو 
السياسية أو كُل ما يشجع على العنف أو الكراهية أو التعصب.

11.4 - هل يمكنني بيع المنتجات التي نشتريها في متجر الشركة لدينا لألصدقاء مع 
عدم الحصول على هامش ربح؟ أو هل بإمكاني بيعها ألصدقائي بأسعار السوق؟

لقد منحنا الموظفين ميزة الحصول على منتجات من متجر الشركة لتحتفظ بها لالستخدام 
الشخصي أنت وعائلتك على وجه التحديد، وال ينبغي إعادة بيعها بأي ثمن.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة تتعلق باستخدام موارد الشركة، 
تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب  ال تحتفظ بها لنفسك.

األخالق الخاص بك؛ سوف تكون لديهم القدرة على مساعدتك ودعمك )انظر أيضاً 
في الفصل حول "لدي مشكلة" "مناقشة مفتوحة"(:

بصفتنا شركة

الهدف من موارد الشركة هو مساعدة الموظفين على تحقيق األهداف التجارية لـ L’ORÉAL. تعتبر إساءة استخدام أو إهدار موارد الشركة، بما في ذلك وقت الموظف، 
.L’ORÉAL مضرة بنا كلنا فضالً عن الضرر الذي توقعه على األداء العملي والمالي لمجموعة

 

استخدام
موارد الشركة
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يجب علينا
+  لعب دورنا في ضمان سجالت تجارية ومالية دقيقة، بما فيها التقارير المالية وغير 

المالية، ويتم الحفاظ عليها في كل األوقات 

+  الحفاظ على السجالت في أماكن آمنة واتباع كل اإلرشادات المتعلقة باالحتفاظ 
بالسجالت

+  اتباع إجراءات العناية الداخلية الواجبة لذا يمكننا ضمان أننا نعمل مع العمالء الذين 
لديهم أنشطة مشروعة واألموال لديهم لم تأتي من خالل أنشطة إجرامية

+  التعاون مع المراجعين الداخليين والخارجين

يجب أال نقوم بما يلي
-  بيع أو تحويل أو التصرف في أي أصل من أصول L’ORÉAL بدون الحصول 

على الوثائق الضرورية واإلذن المناسب

-  قبول المعامالت النقدية. إذا لم تكن هناك احتماالت أخرى، وتخضع فقط لمبلغ 
مفوض بشكل قانوني، ينبغي أن يتم تفويض التعامالت النقدية بشكل واضح ويتم 

تسجيله وتوثيقه كما ينبغي

-   نلغي الدفع عن طريق استخدام أطراف ثالثة

هل هذا أخالقي؟
12.1 - لقد ُطلب مني فحص تقرير المبيعات الذي أعده مديري في نهاية العام. وأثناء 
القيام بهذا األمر، اكتشفت ما أعتقد أنه خطأ، والذي يبدو أنه لم ينتبه إليه أي شخص. 

أشعر بالقلق إلى حد ما من ذكر ذلك األمر، ألنني ال أريد أن أفسد عالقتي بمديري. ماذا 
علّي أن أفعل؟

السبب الذي طلبنا من أجله فحص تقرير المبيعات هو بالضبط التأكد من عدم وجود 
أي أخطاء. إذا لم تقم باإلفشاء عن ذلك، فأنت ال تقوم بالمهمة بشكل صحيح كما إنك ال 
تخدم مصالح الشركة. ينبغي أن تتحدث مع مديرك حول ما اكتشفته. ال يوجد أي سبب 
يبرر غضبه أو غضبها منك، بل على العكس، لقد أبليت بالًء حسًنا عندما تفاديت تقديم 

معلومات غير دقيقة.

12.2 - أحياًنا ما تتزاحم مشاغل الحياة، وال يمكنني دوًما العثور على كل اإليصاالت 
التي احتاجها للمطالبة بنفقاتي. هل من المناسب أن أضيف بنود نفقات زائفة، حتى أصل 

إلى المبلغ اإلجمالي الصحيح؟ ولن يكون ذلك بأي حال من األحوال غير شريف، فلن 
أجني أي ربح من هذا األمر. وما فعلت ذلك إال للتأكد من أنني تلقيت ما استحقه.

ال، هذا ليس جيًدا. ألنه يعني أن تقارير النفقات غير دقيقة، ومن ثم يؤدي ذلك إلى تقارير 
محاسبية غير دقيقة كذلك. عليك أن تتحمل مسؤولية االهتمام بكل اإليصاالت، فهذا هو 

الضمان الوحيد لتلقي التسوية التي تستحقها.

12.3 - إذا طلب أحد عمالئنا أن يقوم بالسداد من خالل مزيج من الحسابات المختلفة، 
باستخدام كل من النقود العينية والشيكات. هل هذا مقبوالً؟ ماذا علّي أن أفعل؟

ينبغي عليك توخ الحذر خصيًصا في هذا النوع من المعامالت. فقد يكون غسيل أموال، 
أي العملية التي يتم فيها إخفاء األموال التي تم الحصول عليها من خالل طرق غير 

مشروعة )على سبيل المثال، المخدرات والرشوة والبغاء( أو التي يتم جعلها تبدو كما 
لو كانت قانونية. لذلك يتعين عليك اتخاذ كل الخطوات الممكنة حتى تقتنع تماًما من أن 

المعاملة ال تنطوي على أي خداع أو احتيال. ال يتم قبول السداد إال بموجب ظروٍف 
استثنائية وبعد الحصول على موافقة مديرك. ومن بين األشياء التي ينبغي االحتراز منها 
وعدم قبولها: المبالغ التي يتم سدادها بعمالت غير تلك المحددة في الفاتورة أو محاوالت 
السداد بمبالغ نقدية أو المبالغ التي يتم دفعها من قبل أشخاص ال يعتبرون طرًفا في العقد 

أو المبالغ اآلتية أو المتوجهة إلى حساب غير الحساب المستخدم عادة في المعامالت؛ 
وطلبات سداد مبالغ زائدة. إذا لم يحمل الحساب اسم الشركة التي أبرمت العقد، يجب 

رفض مبلغ السداد.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات:
حول دقة السجالت التجارية واملالية ومكافحة الفساد، تفضل بقراءة "الطريقة التي ننتهجها يف منع الفساد".

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة تتعلق بدقة السجالت التجارية 
والمالية، ال تحتفظ بها لنفسك تحدث إلى مديرك، أو مديرك المالي أو مدير 

الموارد البشرية، أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك 
ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

سيكون من واجبنا التأكد من دقة جميع سجالتنا، المالية أو غيرها. الدقة هي عامل ال غنى عنه لنجاح العمل. وهي عنصر أساسي في تشغيل الشركة بطريقة قانونية وأمينة 
وفعالة. وعلى وجه الخصوص، من المهم أن نتمكن من تقديم معلومات تتسم بالدقة والتناسق والشفافية إلى المساهمين في مجموعتنا. وأخيًرا، يجب علينا ضمان أنه لن يتم 

استخدام أنشطتنا لغسيل األموال من األنشطة اإلجرامية.
 

السجالت المالية والتجارية
ومكافحة غسيل األموال
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يجب علينا
+   توخي الحذر ألن استخدام المعلومات السرية إلجراء االستثمارات يمكن أن يقع في 

نطاق قوانين التداول بناًء على معلوماٍت متميزة 

+  الحفاظ على سرية أي معلومات داخلية والتي يمكننا الوصول إليها لتفادي أي إفشاء 
غير مقصود عنها

يجب أال نقوم بما يلي
-  بيع أو شراء أسهم في L’ORÉAL أو أي شركة أخرى إذا كان هناك لدينا معلومات 

داخلية في ذلك الوقت

-  إفشاء معلومات داخلية ألي شخص خارج الشركة

-  إفشاء معلومات داخلية ألي شخص داخل الشركة

هل هذا أخالقي؟
13.1 - لست خبيًرا قانونًيا. ما معنى "المعلومات المتميزة" بالضبط؟

"المعلومات المتميزة" هي مفهوم يحدده القانون. وبصفة عامة، هي المعلومات غير 
المتاحة للعامة والتي يمكن أن يستخدمها أي مستثمر حكيم كأحد أسباب اتخاذ قرار 

االستثمار. يمكن أن تكون هذه المعلومات متعلقة بمجموعة L’ORÉAL أو بأنشطتها أو 
بعمالئها أو مورديها أو بشركة أخرى لها اتصاالت مع مجموعة L’ORÉAL. يمكن 

العثور على معلومات إضافية في L’ORÉAL حول وثيقة أخالقيات سوق األسهم.

13.2 - لقد سمعت أن مجموعة L’ORÉAL على وشك شراء شركة أخرى. يبدو 
ذلك فرصة ممتازة لشراء األسهم في واحدة منهما أو األخرى – أو كالهما، نظًرا 

ألن قيمة األسهم سترتفع عند اإلعالن عن الصفقة. من الصائب بالنسبة لي أن أتقدم 
وأقوم بذلك؟

ال، ليس بإمكانك ذلك. باعتبارك أحد موظفي L’ORÉAL ، غالًبا ما سيتم اعتبارك متداول 
بناًء على معلومات "متميزة" ولذلك ال يمكنك شراء أو بيع األسهم سواًء في مجموعة 

L’ORÉAL أو الشركة األخرى إال بعد أن يتم اإلعالن عن الصفقة للجمهور.

13.3 - أدرك أنه ال يمكنني شراء أسهم L’ORÉAL بنفسي بناًء على المعلومات 
الداخلية. لكن ماذا لو "حدث وأخبرت" صديقتي أن اآلن ربما يكون وقًتا مناسًبا لشراء 

األسهم. هل يكون ذلك صائًبا؟

األسهم بنفسك. باإلضافة إلى أنه حتى إذا لم تستمع  ال. يعتبر ذلك مقبوالً كما لو اشتريت
صديقتك لنصيحتك، كل ما سمعته شائعة، فإن الحقيقة البسيطة لتمرير شائعة يعتبر انتهاًكا 

للقانون واألخالق لدينا.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة تتعلق بالتداول بناًء على 
معلوماٍت متميزة فال تحتفظ بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير القسم 
القانوني أو مدير الموارد البشرية، أو المستشار الداخلي حول وثيقة أخالقيات 

سوق األسهم أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك 
ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(. توخ الحذر مع 
ذلك في عدم الكشف عن أي معلومات متميزة والتي لديك معرفة بها، إن وجدت.

على  بناًء  "التداول  قواعد  اعتباره  في  يضع  أن  دائًما  منا  كل  على  يجب  المناسبة،  الشخصية  باالستثمارات  للقيام  الموظفين  حرية  تقييد  في   L’ORÉAL ترغب  ال  بينما 
معلوماٍت متميزة".

 

بصفتنا شركة

التداول
بناًء على معلومات متميزة
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يجب علينا
+  المحافظة على سجالت ودفاتر شاملة ودقيقة

+ تحضير اإلقرارات الضريبية لدينا

يجب أال نقوم بما يلي
-  السماح لـ L’ORÉAL بالتهرب عن عمد من التزاماتها الضريبية

هل هذا أخالقي؟
14.1 - لقد كنت أحاول االتصال بمورد يقول أن لديه طريقة لسبك الحديد ستوفر لنا 
األموال. وهو يعرض تمرير المستندات لشراء طلبية نهاية العام من السلع عبر دولة 
ثالثة لتفادي دفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة علينا في حالة عدم تنفيذ 

ذلك. يبدو مخطًطا ذكًيا – هل أوافق عليها؟

ال: تعتبر أي محاولة للتهرب من تحقيق التزاماتنا الضريبية بالكامل – وهو ما 
سيكون عليه الوضع في مثل هذه الحالة – أمًرا غير قانوني وغير أخالقي. فموازنة 

L’ORÉAL تتضمن أقساًما لسداد كل الضرائب المشروعة.

14.2 - أعتقد أننا قمنا بخطأ في إقرار ضريبي ما منذ بضعة سنوات والتي خفضت 
معدل الضرائب في ذلك الوقت. ماذا علّي أن أفعل؟

من حيث المبدأ، فإننا نقوم بدفع الضرائب بما يتوافق مع القوانين المحلية التي تعتبر 
موثوقة من قبل سلطات الضرائب. يجب عليك التحدث في هذا األمر مع المدير المالي 
لديك أو عضو إدارة الضرائب بالمجموعة، حتى يمكنهم فحص ما إذا كان هناك خطأً 
حقيقًيا، وإذا كان األمر كذلك كيف يمكن الوصول إلى سلطات الضرائب باإلضافة إلى 

تقرير أي الخطوات سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذا الخطأ في المستقبل.

14.3 - هناك بعض مقاالت في اإلعالم حول الشركات التي تتهرب من الضرائب. هل 
ممكن أن يحدث هذا في L’ORÉAL؟

في L’ORÉAL، يمكننا دفع كل الضرائب المطلوبة في كل الدول التي نعمل بها. نحن 
ننظر إلى هذا كأحد الطرق يمكننا أن نجعل منها مساهمة إيجابية في الدول والجماعات 

في أي مكان نتواجد به.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول الضرائب، فال تحتفظ 
بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مديرك القانوني أو مدير الموارد البشرية، 

أو مندوب األخالق الخاص بك؛ أو مسؤول الضرائب في المجموعة؛ وسيكون 
بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة 

مفتوحة"(.

تهدف L’ORÉAL أن تكون شركة مواطنة جيدة حيثما تعمل. ومن العوامل الرئيسية لتحقيق ذلك بدقة هو احترام كل قوانين الضرائب المعمول بها، وسداد الضرائب الوطنية 
والمحلية بالكامل وفًقا لما تنص عليه هذه القوانين.

 

الضرائب
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جدول المحتويات
2 9 صفحة 

الصحة والسالمة والحماية

3 0 صفحة 
التنوع

3 2 صفحة 
التحرش والتسلط

3 3 صفحة 
التحرش الجنسي

احترام التزامنا كرب عمل

نضع نصب أعيننا جعل L’ORÉAL مكان عمل رائع. فنحن 
ندرك أن موظفينا هم أهم أصول شركتنا."
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يجب علينا
+  اتخاذ كل احتياط معقول للحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية

+  التأكد من عدم تعريض أنفسنا أو اآلخرين للخطر بسبب إجراءاتنا

+  التأكد من معرفة ما ينبغي فعله إذا حدثت حالة طارئة في مكان العمل الخاص بنا

+ إبالغ مدير السالمة بالموقع أو اإلدارة لدينا بكل الحوادث، مهما كانت صغيرة، 
باإلضافة إلى أي سلوك أو تجهيزات أو أي عناصر أخرى من شأنها التأثير على 

سالمة البيئة التي نعمل فيها

يجب أال نقوم بما يلي
-  تجاهل قواعد الشركة حول الصحة والسالمة في العمل 

هل هذا أخالقي؟
15.1 - مديرتي تقول أنها قلقة من عدم حصولي على قسط كاف من النوم واقترحت 

علّي عدم الخروج كثيًرا في المساء بعد العمل. وتقول أنها قلقة من حدوث إغفاءة 
لي ووقوع حادث. حسًنا، لقد غفلت مرة أو مرتين، لكن ما زال بإمكاني القيام بعملي. 
وبالتأكيد ما أفعله بعد ساعات العمل شيء ال يخصها؟ أليس لي حق في حياة خاصة؟ 

أعتقد أن هذه سخافة منها. ماذا علّي أن أفعل؟

قرار ما تفعله في أمسياتك هو أمر راجع لك. ولكن إذا عّرضك إلرهاق أو عرض اآلخرين 
للخطر، فعندئذ يملك مديرك الحق في مناقشة هذا األمر معك – على الرغم من أنه كان 
ينبغي عليها أن تفعل ذلك مع مراعاة واحترام لخصوصيتك. وعلى الرغم من أننا نحترم 

حياة الموظفين الخاصة، إال أنه ال يمكن قبول السلوك الذي قد يشكل خطًرا على سالمتك أو 
سالمة زمالئك. ال يمكن أن نسمح بأي شيء قد يمس بسالمتك.

15.2 - طلب مني مشرف اإلنتاج الخاص بي على نحٍو استثنائي أن أقوم بتعطيل جهاز 
السالمة الذي يبطئ خط اإلنتاج. ماذا علّي أن أفعل؟

يتعين عليك أال تتجاهل أو تفصل أو تقوم بتعطيل أي جهاز للسالمة أو جهاز للمراقبة بدون 
اعتماد مسبق مناسب من ممثل السالمة. إذا ألح مشرف اإلنتاج لديك، ينبغي عليك الرفض 
وإبالغ إدارة الموقع ومدير إدارة الموارد البشرية لديك. السالمة هي التزام مطلق ال ينبغي 

التنازل عنه بسبب الجداول الزمنية لإلنتاج أو ألي سبب آخر.

15.3 - بصفتي مندوب المبيعات، عادة ما أقود السيارة بعد الغروب مع عينات من 
المنتجات في المدن الكبرى والمناطق الريفية. وأحياًنا ال أشعر باألمان. لقد تحدثت حول 

مسألة حمايتي مع مديري لكنه لم يفعل أي شيء لتهدئة مخاوفي. هل ينبغي أن أتحدث مع 
شخص آخر في الشركة حول هذا األمر؟

ينبغي االتصال بمدير الموارد البشرية من أجل مناقشة الحلول الممكنة لتفادي وضع 
نفسك في هذا الموقف.

15.4 - لدي زميل يبدو اآلن مرهًقا بشكل كبير. سعيت للتحدث إليه عن هذا، لكنه 
رفض القيام بذلك. باألمس، سقط مغشًيا عليه في العمل. ماذا علّي أن أفعل؟

من المهم أن تطلع إدارة الموارد البشرية ومدير زميلك على األمر على الفور حتى يتسنى 
لهم التصرف سريًعا. إذا لم تكن على يقين من حدوث هذا األمر، ال تتردد في تصعيد 

المسألة من جانبك.

15.5 - لقد علمت اآلن أن المتعاقد الفرعي التابع لنا قد تناول المشروبات الكحولية 
في أماكن عملنا. ونظًرا ألنه من الناحية التقنية ال يعتبر أحد موظفي مجموعة 

L’ORÉAL، فهل علينا القلق من ذلك؟

)أ( ينبغي لك إبالغ مديرك بأي سلوك قد يؤثر على سالمة البيئة التي تعمل فيها أو 
يعرض أي شخص للخطر.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول الصحة والسالمة 
تحدث إلى مديرك، أو مدير الصحة  والحماية، فال تحتفظ بالمسألة لنفسك

والسالمة أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب األخالق الخاص بك؛ 
وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: 

مناقشة مفتوحة"(.

يملك كل فرد منا يعمل مع مجموعة L’ORÉAL حق التمتع ببيئة صحية وآمنة تمكننا من العمل فيها بأمان.
 

الصحة
والسالمة والحماية
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يجب علينا
+  دعم وتعزيز التزام L’ORÉAL بالتنوع، المتمثل فيما يتعلق بالموارد البشرية 

والتسويق والشراء والمساهمة في المجتمعات

+   ضمان أن الموردين والمستهلكين وشركاء األعمال على دراية بسياسة التنوع 
.L’ORÉAL لدى

يجب أال نقوم بما يلي
 -  التمييز أو التحرش/التسلط على أساس: 

 - النوع
 - اإلعاقة

 - الحالة االجتماعية أو الحالة العائلية
 - التوجه الجنسي

 - العمر
 - اآلراء السياسية والفلسفية

 - المعتقدات الدينية
 - النشاط النقابي

 - األصل القومي أو الثقافي أو االجتماعي أو العرقي
، ال ينطبق حظر التمييز هذا فقط على التوظيف ولكن على كل القرارات المرتبطة 
بالتدريب والترقية والتوظيف في إطار العقد الغير محدد المدة وشروط العمل بشكل 

عام، باإلضافة إلى عالقاتنا مع الموردين والعمالء وشركاء األعمال واألطراف 
الثالثة لدينا

هل هذا أخالقي؟
16.1 - ماذا تقصد مجموعة L’ORÉAL بالضبط من "التمييز"؟ هل هذا هو نفس 

التعريف حول ذلك في القانون في دولتي، أم أنه مختلف؟

القاعدة األولى هي أن مجموعة L’ORÉAL تحترم القوانين الوطنية ولذلك أي موظف 
ينتهك المقتضيات القانونية المتعلقة بالتمييز في دولته قد يعرض نفسه للجزاء. ولكن 

تعتبر مجموعة L’ORÉAL أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالتمييز في بعض الدول ال 
تحظر سلوكيات معينة هي في نظر الشركة غير مقبولة. على سبيل المثال، ال تعارض 

L’ORÉAL التمييز المباشر فقط، لكن التمييز غير المباشر أيًضا. 
يعني التمييز المباشر أن أي إجراء يتم اتخاذه مرتبط بالتدريب والترقية والتوظيف في 
إطار العقد الغير محدد المدة وشروط العمل أو أي جانب آخر من الحياة العملية والتي 

تعني أن هؤالء المتضررين ال يحظون بالمساواة في المعاملة أو الفرص. 
أما التمييز غير المباشر فهو أي إجراء يبدو محايًدا، يضع أمام أي شخص ينتمي لنوٍع أو 

ذي عمر أو إعاقة معينة أو أي خصائص أخرى في وضع أقل امتياز مقارنة باآلخرين.

16.2 - تقترح الموارد البشرية علي دمج شخص معاق في فريقي. أعلم أن أهمية التنوع 
بالنسبة إلى L’ORÉAL، لكن هذا الشخص سيكون غالًبا في إجازات مرضية واألهم أن 
ذلك من شأنه تعطيل باقي الفريق، كما سأضطر لمنحه معاملًة خاصة، مما سيحدث الغيرة 

من جانب أعضاء الفريق اآلخرين.

هذه أفكار مسبقة. أثبتت التجربة أن وجود أشخاص معاقين ال يغير بشكل مادي عالقات 
العمل. فيما يتعلق بالمرشحين المعاقين، شأنهم شأن غيرهم، يكون التوظيف على أساس 

المهارة. االختالف الوحيد هو فحص توافق الوظيفة بشكل منهجي. ربما تكون بعض تدابير 
التكيف ضرورية لكن هذه الحالة نادرة في الواقع.

16.3 - بلغت إحدى أعضاء فريقي 50 عاًما. كنت أود تنظيم حفلٍة صغيرٍة لالحتفال بهذه 
المناسبة، لكنها ال تود ذلك، قائلًة أن L’ORÉAL ال تقدم أي مستقبل مهني لألكبر سًنا 

وأنها ال تود لفت األنظار لعمرها. ما ذا يمكنني أن أقول لها؟

طمأن زميلتك وأطلب منها مقابلة مدير الموارد البشرية لديها للتحدث عن التخطيط لحياتها 
الوظيفية. تلتزم L’ORÉAL بتقديم مهن حيوية للجميع، بغض النظر عن العمر، والسماح 

للجميع بالمساهمة في تطورهم المهني.

16.4 - لم يقم أحد زمالئي باختيار مورد ما، والذي يبدو من وجه نظري، يلبي كل 
توقعاتنا. ينتابني الشك في أن التعليقات التي قدمها هذا الزميل، هي بسبب جنسية المورد 

أو أصوله العرقية. ماذا علّي أن أفعل؟

من غير المقبول لدى L’ORÉAL أن يكون هناك أي تمييز يستند إلى لون البشرة أو 
الجنسية أو األصل العرقي. فهو ينفي االحترام الذي يستحقه كٌل منا. حاول التحدث مع 
مندوب التنوع لديك وإال ينبغي عليك رفع المسألة إلى مديرك أو مديرك في المشتريات.

16.5 - ال أشعر باالرتياح عند سماع نكات تفتقر إلى الذوق حول زمالئي المثليين. ماذا 
علّي أن أفعل؟ هل ينبغي علي التحدث إلى إدارة الموارد البشرية؟

من غير المقبول تماًما كراهية المثليين. كل منا له الحق في أن يحظى باحترام اآلخرين. 
نود أن تكون بيئة العمل شاملة ومنفتحة. إذا واجهت مشاكل من هذا القبيل، حاول أن تجعل 
هؤالء الذين يطلقون النكات أن يتفهموا أن سلوكياتهم غير مقبولة. إذا لم تفعل ذلك، تحدث 

إلى مديرك أو مدير الموارد البشرية أو مندوب التنوع أو مندوب األخالق الخاص بك.

16.6 - أحب اختتام أسبوع العمل باجتماع للفريق عشية الجمعة حتى نتمكن من مناقشة 
كل المسائل التي قد طرأت أثناء األسبوع. أدرك أن هذا يصعب على اثنين من أعضاء 

فريقي اللذان يفضالن، ألسباب دينية، المغادرة مبكًرا أيام الجمعة. هل يعتبر هذا تمييًزا 
غير مباشر؟

قد يكون تمييز عنصري غير مباشر إذا لم تكن هناك حاجة مشروعة لعقد اجتماع عشية 
الجمعة، أو إذا كان هناك وسائل أكثر مالئمة تلبي احتياجاتك. ويبدو أنك لديك حاجة مشروعة 

لعقد االجتماع )أال وهو رصد تقدم الفريق وإتاحة الفرصة لطرح أسئلتهم( – ولكن السؤال 
هو هل أنت مضطر حًقا لعقد االجتماع عشية الجمعة؟ أال يمكنك الحصول على النتيجة نفسها 

بعقد االجتماع في وقت مبكر من يوم الجمعة – أو برمجته كأول التزام صباح االثنين؟

كرب عمل

يعزز تنوع مهارات األفراد في القوى العاملة لدينا من إبداعنا ويسمح لنا بالتطور وتحقيق منتجات ذات صلة بالسوق. تثمن L’ORÉAL كل أنواع الجمال.
تعتبر L’ORÉAL شركة شاملة ورب عمل يسعى لتكافؤ الفرص. نقوم بتسهيل االندماج المهني لألشخاص الذين لديهم تمثيل أدنى في القوى العاملة، وعلى وجه الخصوص 

أولئك األشخاص الذين لديهم إعاقات ولديهم تمثيل أقل في المجتمع و/أو المجموعات العرقية.
 

التنوع
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16.7 - طالما سمعت عن مدى أهمية التنوع بالنسبة للمجموعة. هل هذا يعني أنه يتعين 
علي توظيف أو ترقية النساء أو األشخاص من األقليات العرقية فقط؟

ال، ليس هذا هو المطلوب. ففي مجموعة L’ORÉAL، نقوم بالتوظيف على أساس الجدارة، 
ولذلك ينبغي أن تختار أفضل مرشح للوظيفة. ولكن تذكر أن هذا التنوع ليس مقصوًرا على 

األقليات العرقية والنساء. فالتنوع يتضمن أيًضا الفئات األخرى التي غالًبا ما تتعرض للتمييز 
العنصري، مثل المعاقين وكبار السن إلخ.

16.8 - إذا كنت أشارك بعض زمالئي نفس القناعات الدينية، هل يمكنني دعوتهم إلى 
مجموعة للمصلين؟

يمكنك دعوة الموظفين الذين يشاركونك في نفس الدين. ومع ذلك، فإننا نطلب من الجميع 
احترام معتقدات اآلخرين. وهذا يعني االمتناع عن نشاط الهداية لمعتقد جديد )أي محاولة 

إقناع اآلخرين العتناق دين آخر(.

16.9 - أنا على وشك الحصول على إجازة والدة وينتابني القلق بشأن ما سيحدث عند 
عودتي وفرص مستقبلي المهني. من ينبغي علي التشاور معه؟

إن سياسة L’ORÉAL هي دعم الموظفات أثناء إجازة الوالدة. باإلضافة إلى أن إجازة 
الوضع مدفوعة الثمن، تضمن L’ORÉAL إعادة الموظف إلى عند انتهاء إجازة الوضع، 

في وظيفتهم السابقة أو إلى وظيفة معادلة من ناحية المكانة والراتب. ينبغي عليِك مناقشة 
المسألة مع مدير الموارد البشرية لديِك قبل بدء إجازة الوالدة.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول التنوع، فال تحتفظ 
بالمسألة لنفسك تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب التنوع 

أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا 
الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.
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يجب علينا
+  دعم وتشجيع التزام L’ORÉAL بتوفير مكان عمل خاٍل من التسلط والتحرش 

بكافة أشكاله

+  التحلي بالكياسة: أي نعامل جميع زمالئنا في العمل وشركاء األعمال بالطريقة التي 
نحب أن يعاملونا بها

يجب أال نقوم بما يلي
-   نقوم بمضايقة شخص ما أو اإلساءة إليه أو دفعه إلى ارتكاب خطأ

هل هذا أخالقي؟
17.1 - ماذا تقصد مجموعة L’ORÉAL بالضبط من "التحرش" و"التسلط"؟ ال 

أعتقد أن لدينا قانون ما حول هذه المسألة في دولتي.

القاعدة األولى هي أن مجموعة L’ORÉAL تحترم القانون المحلي ولذلك أي موظف 
ينتهك المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحرش في دولته قد يعرض نفسه للجزاء. ولكن 

تعتبر مجموعة L’ORÉAL أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحرش في بعض الدول 
ال تحظر سلوكيات معينة هي في نظر الشركة غير مقبولة. وعلى حسب الظروف، يمكن 

اعتبار سلوك معين غير مناسب، مثل:
-  التصرفات التي تهدف إلى إلحاق األذى باآلخرين أو مضايقتهم

-  دفع شخص ما إلى ارتكاب خطأ عن عمد
-  اإلهانة أو الترهيب

-  المقاطعة أو العزل الفعلي أو االجتماعي )وهو ما يعرف باسم "المعاملة الصامتة"(
يمكن أن يوجد التحرش أيًضا بين الزمالء. قد ال يكون هناك قانون خاص بهذا 

الموضوع بعينه في بلدك. ولكن، من المحتمل أن تجد هذه األنواع من السلوكيات 
محظورة من قبل القانون، حتى إذا لم تتم اإلشارة إليها باسم التحرش أو التسلط.

17.2 - تثير مديرتي الكثير من الرهبة في نفوسنا. أعرف أنها تعاملنا بشدة لتسليم عمل 
بجودة عالية، ولكن أحياًنا تهين األشخاص حًقا، األمر الذي يؤثر على معنويات الفريق 

ككل. هل هناك أي شيء يمكنني فعله بخصوص ذلك؟

من المتوقع أن تقوم مديرتك بدفع وحث فريقها على تحقيق جودة العمل المتوقعة في 
L’ORÉAL. مما يعني أنها ستنتقد أو تعلق على أداء أعضاء الفريق. ومع ذلك، من 
المتوقع أيًضا أن تقوم المديرة بمعاملة أعضاء الفريق باحترام وتراعي مشاعرهم عند 

التعامل معهم. إذا شعرت أنه ال تتم معاملتك بطريقة مهنية، فينبغي أن تحاول وتتحدث مع 
مديرتك. كما يمكنك أيًضا استشارة مدير الموارد البشرية. فال يمكن تحقيق بيئة عمل جيدة 

إال في ظل دعم ومشاركة الجميع – المديرون والموظفون على حٍد سواء.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول التحرش و التسلط، فال 
تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب  تحتفظ بالمسألة لنفسك
الفصل  األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا

حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

كرب عمل

يحق لكل فرد منا التمتع باالحترام والكرامة اإلنسانية. في مجموعة L’ORÉAL، يعد هذا المبدأ جزًءا ال يتجزأ من طريقة عملنا. لهذا يكون من غير المقبول كل سلوك أو 
تصرف من شأنه المساس بهذا الحق، وعلى وجه الخصوص، أي شكل من أشكال التحرش أو التسلط.

 

التحرش
والتسلط
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يجب علينا
+  دعم وتشجيع التزام L’ORÉAL بتوفير مكان عمل خاٍل من التحرش الجنسي 

بكافة أشكاله

+  االمتناع عن أي تحرش جنسي داخلًيا أو خارجًيا مع مراعاة األطراف الثالثة التي 
يربطنا بها اتصال مهني

يجب أال نقوم بما يلي
-   مواصلة أي سلوك تم إبالغنا بأنه غير مرحب به

هل هذا أخالقي؟
18.1 - ماذا تقصد مجموعة L’ORÉAL بالضبط من "التحرش الجنسي"؟ هل هذا هو 

نفس التعريف حول ذلك في القانون في دولتي، أم أنه مختلف؟

القاعدة األولى هي أن مجموعة L’ORÉAL تحترم القانون المحلي ولذلك أي موظف 
ينتهك المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي في دولته قد يعرض نفسه للجزاء. 

ولكن تعتبر مجموعة L’ORÉAL أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحرش الجنسي 
في بعض الدول ال تحظر سلوكيات معينة هي في نظر الشركة غير مقبولة. وعلى حسب 
الظروف، يمكن اعتبار سلوكيات معينة، بسبب خطورتها أو تكرارها، غير مناسبة، مثل:

-  المالمسة الجسدية غير المرحب بها أو غير المناسبة أو رسائل البريد اإللكتروني أو 
أو الدعوات أو الطلبات ذات  النكات أو النظرات أو اإليماءات األخرى أو التعليقات

الطبيعة الجنسية
-   توزيع أو عرض وثائق أو ملصقات أو أشياء، إلخ( ذات طبيعة جنسية

-  اشتراط التقدم الوظيفي أو أي فوائد توظيف أخرى بنشاط جنسي أو عاطفي
يمكن أن يؤثر التحرش الجنسي على كٍل من الرجال والنساء. ويمكن أن يحدث في موقع 

عمل ما في L’ORÉAL أو في أي مكان أخر نقوم فيه بأعمالنا.

18.2 - أثناء حفلة ما للفريق، وجدت إحدى زميالتي أن المدير تصرف معها بشكل 
غير مناسب فيما يتعلق بلغة الجسد والتعليقات. ورغم ذلك خشيت الكشف عن هذا، 
ألنها ال ترغب أن تبدو كمحتشمة أو أن تعرض حياتها المهنية للخطر. ماذا علّي أن 

أفعل بشأن هذه المسألة؟

ينبغي عليك أن تشجع زميلتك على التحدث مع المدير مباشرًة إذا كانت تشعر باالرتياح 
لفعل ذلك. إذا كان األمر غير ذلك، يمكنها أيًضا رفع المسألة لمدير الموارد البشرية. إذا لم 
تتخذ زميلتك إجراًء، عليك أن ترفع تقريًرا إلى إدارة الموارد البشرية حول ما أخبرتك به 

– حتى لو لم تكن معك جميع الحقائق أو لم تالحظ التحرش بنفسك. فمن المهم للغاية إيقاف 
السلوك المهين قبل أن تخرج األشياء عن السيطرة.

18.3 - كان لدي اجتماع مع عميل ما وكان يقوم دائًما بلمسي وكان يعطي تعليقات 
حول شكلي ومظهري ومدى كونه يود شراء المزيد منا إذا ذهبت لتناول العشاء 

معه. إنه عميل، وليس موظف آخر في L’ORÉAL، لذا لست على يقين من أن 
L’ORÉAL ستفعل أي شيء بخصوص ذلك.

ينبغي عليك التحدث إلى مديرك أو مدير الموارد البشرية لديك. سياسة L’ORÉAL هي 
ضمان عدم تعرض موظفيها للتحرش الجنسي، حتى وإن كان من قبل شركاء األعمال.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول التحرش الجنسي، فال 
تحتفظ بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو مندوب 
األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا الفصل 

حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

يحق لكل فرد منا التمتع باالحترام والكرامة اإلنسانية. في مجموعة L’ORÉAL، يعد هذا المبدأ جزًءا ال يتجزأ من طريقة عملنا. لهذا يكون غير مقبول كل سلوك أو تصرف 
من شأنه المساس بهذا الحق، وعلى وجه الخصوص، أي شكل من أشكال التحرش الجنسي.

 

التحرش
الجنسي
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جدول المحتويات
3 5 صفحة 

األنشطة والضغوط السياسية

3 6 صفحة 
الريادة البيئية

3 7 صفحة 
المساهمة في المجتمع

احترام التزاماتنا بصفتنا شركة مسؤولة ومواطنة

"نحن نقوم بدورنا في خلق عالم من الجمال واإلنصاف."
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يجب علينا
+  إذا قمنا بالمشاركة في األنشطة السياسية، علينا توضيح أننا ال نمثل مجموعة 

L’ORÉAL بأي شكٍل من األشكال.

+  إعالم مديرنا أنه إن كانت مشاركتنا في األنشطة السياسية يمكن أن تمنعنا من الوفاء 
بواجبنا في L’ORÉAL أو تخلق خلط بين وجهات نظرنا السياسية الشخصية 

والعاملين في L’ORÉAL )انظر الفصل المتعلق بـ "تضارب المصالح"(

+  احترام قواعد L’ORÉAL بنحو صارم من حيث منع الهدايا والترفيه والرشاوي 
)انظر الفصل حول "المبالغ المدفوعة لتسهيل العمل"(

يجب أال نقوم بما يلي
-   نستخدم أموال الشركة ومواردها )ويشمل ذلك، وقت الشركة والهواتف واألوراق 
والبريد اإللكتروني وأصول الشركة األخرى( إلجراء أو دعم األنشطة السياسية 

الشخصية لدينا

- استخدام مكان العمل بصفته منبر سياسي

-  الدفع إلى األعتقاد بأن L’ORÉAL تدعم أنشطتنا السياسية الشخصية

-  الدخول في مناقشات مع ممثلي السلطات العامة أو األحزاب السياسية فيما يتعلق 
بالتشريعات المحلية والدولية دون تفويض صريح من مدير الشركة/البلد واألنتهاء 

إلى جماعات الضغط إن وجدت إحداها

هل هذا أخالقي؟
19.1 - أقوم بعمل تطوعي لمرشح محلي تتوافق سياساته إلى حد كبير مع قيم 

L’ORÉAL. هل يمكنني استخدام آلة النسخ لنسخ قليل من المنشورات؟

ال. ال تستخدم وقت الشركة أو مواردها أًيا كان نوعها لدعم األنشطة السياسية.

19.2 - سألني مديري المباشر إذا كنت أريد التبرع لحملة البلدية الخاصة بابنته. هل 
هذا مناسًبا؟

ال. حتى إذا لم يضغط عليك مشرفك، فمن غير المناسب التقدم بمثل هذا الطلب، مهما كان 
بريًئا والذي قد يكون ملزًما.

19.3 - أود إدارة مكتب سياسي في مدينتي. في ملصقاتي، أنوي ذكر حقيقة أني أعمل 
.L’ORÉAL لدى

هذا ليس مناسًبا بحيث من الممكن أن تظهر L’ORÉAL كأنها تدعم ترشيحك بشكل كامل.

19.4 - ما هو الضغط على وجه التحديد؟ عندما نسمع عن ذلك في وسائل اإلعالم، 
ليس لهذا دائًما سمعة جيدة.

ممارسة الضغط هو نشاط يتضمن المساهمة في عملية صنع القرار المتعلق بالتشريعات 
المحتمل أن تؤثر على أنشطتنا، لذا صناع القرار العام يمكنهم فهم كيف تؤثر هذه 

التشريعات علينا. إذا كنا نعتقد بأن التشريعات يمكن أن تلحق الضرر، نقوم بجعلها 
معلومة ونحاول تحديد تأثيراتها. تتصل L’ORÉAL بشكل منتظم بمواقعها وبالسلطات 
العامة والمؤسسات التي تشارك بها في هذا النقاش، مع االحترام الصارم لجميع القوانين 

السارية المعنية.

19.5 - هل ينبغي على الموظفين التعبير عن آرائهم السياسية والتزاماتهم في 
مكان العمل؟

تحترم L’ORÉAL حق موظفيها في المشاركة كأفراد في العملية السياسية، لكن مكان 
العمل ليس هو المكان المناسب لمناقشة السياسة.

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة تتعلق باألنشطة أو الضغوط 
السياسية، ال تحتفظ بها لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو 
مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا 

الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

ال تشارك L’ORÉAL في األحزاب السياسية أو مع الساسة أو المؤسسات ذات الصلة. ومع ذلك، تعتقد L’ORÉAL، بصفتها رائدة صناعة مستحضرات التجميل، أن من 
واجبها استباقية التصرف والمشاركة في عملية صنع القرار العام في الدول التي نعمل بها. 

تحترم مجموعة L’ORÉAL حق الموظفين في المشاركة كأفراد في العملية السياسية – طالما أنهم يحرصون على أنهم بذلك ال يمثلون الشركة.
 

األنشطة والضغوط
السياسية
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بصفتنا شركة مسؤولة ومواطنة

يجب علينا
+  تنفيذ التزام L’ORÉAL بإنجاز عمليات غير مضرة بالبيئة

+  تفضيل استخدام المواد الخام القابلة للتجديد وتطوير تعليب غير ضار بالبيئة

+  وضع في عين االعتبار في كل جوانب عملنا كيفية تأثير سلوكنا على البيئة، وذلك 
حتى يتسنى لنا الحد من هذا التأثير قدر اإلمكان: على سبيل المثال، باالستغناء عن 

السفر غير الالزم وتوفير المياه والطاقة وتفادي تكوين النفايات. وعندما تصبح 
النفايات أمًرا ال مفر منه، يجب علينا التأكد من إعادة تصنيع المواد أو التخلص منها 

بطريقة مسؤولة. فحتى المبادرات الصغيرة، مثل فصل نفايات الطعام عن أماكن 
تناول الطعام في الشركة، يمكن أن يحدث فرًقا

+  اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمنع وإيقاف انتهاكات سياسة L’ORÉAL البيئية

+   إبالغ المدير أو مدير الصحة والسالمة فوًرا بأي تسربات أو انبعاثات غير معتادة 
إلى الهواء أو الماء

يجب أال نقوم بما يلي
-  تجاهل قواعد الشركة حول الريادة البيئية

هل هذا أخالقي؟
20.1 - يوجد عطل بجهاز التحكم في التلوث في جزء مهم من آلة التصنيع. ولقد علمت 

للتو أن الحصول على قطع الغيار وإصالح اآللة سيستغرق ثالثة أيام. هل يمكننا حًقا 
تحمل تبعيات توقف اإلنتاج خصوًصا عندما يكون لدينا كمية كبيرة من الطلبيات المتراكمة 

والتي تأخر تلبيتها؟

ليس لدينا خياًرا آخر. فالتزامنا بإجراءات غير ضارة بالبيئة له األولوية على األرباح 
قصيرة األمد أو الجداول الزمنية لإلنتاج. يجب عدم تشغيل اآللة بدون جهاز التحكم في 

التلوث المناسب. ينبغي عليك إبالغ مديرك المباشر لمساعدتك على إيجاد حل.

 L’ORÉAL 20.2 - طالما أننا نلتزم بالقانون المحلي، لماذا يجب علينا اتباع معايير
البيئية إذا كانت في غير صالحنا من الناحية التنافسية؟

التزام L’ORÉAL نحو البيئة يتعدى مجرد االمتثال للقانون. إذا شعرت أن هناك مسألة 
تجارية تنافسية على المحك، فينبغي عليك مناقشتها مع مديرك.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات:
حول سياسة L’ORÉAL يف الريادة البيئية، يٍرجى قراءة "األهداف 2020: مشاركة الجامل مع الجميع"

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول الريادة البيئية، فال تحتفظ 
بالمسألة لنفسك تحدث إلى مديرك، أو مدير الصحة والسالمة أو مدير الموارد 
البشرية، أو مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك 

)انظر أيًضا الفصل حول "لدي مشكلة: مناقشة مفتوحة"(.

تحترم مجموعة L’ORÉAL البيئة وتسعى للحد من تأثيرها البيئي إلى أقصى حد. ونسعى إلى التصريح حول إنجازاتنا في هذا المجال، فضالً عن التحديثات التي تواجهنا.
التأثير على قدر اإلمكان مسؤولية كل فرد منا. ولكل خطوة  الحد من هذا  البيئة. ويعتبر  تأثيًرا مباشًرا على  العديد من اإلجراءات الالزمة لطرح منتجاتنا في األسواق  تؤثر 

صغيرة قيمتها.
 

الريادة
البيئية
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يجب علينا
+  إدراك أن فعل الخير هو التزام طويل األمد. وينبغي أن تتسم كل األفعال، بغض 

النظر عن حجمها، بخطة واضحة حول كيفية تطوير الشراكة بمرور الوقت

يجب أال نقوم بما يلي
-  بإشراك مجموعة L’ORÉAL في إجراءات ال تعكس استراتيجية الشركة الخيرية 

وال تعكس مبادئ شركتنا

-  إجبار الموظفين أو شركاء األعمال على التبرع بهدايا أو أموال لصالح مشروعات 
L’ORÉAL األعمال الخيرية التي تدعمها

هل هذا أخالقي؟
21.1 - تساءل المكتب التنفيذي للبرنامج الخيري الذي أشارك فيه في مدينتي إذا كان 
بإمكان مجموعة L’ORÉAL تقديم بعض المنتجات المجانية لدعم قضيتهم. وأنا أعلم 

أن هناك كمية كبيرة من الشامبو وغسول االستحمام سيتم تدميرها ألنها في العلب 
القديمة. ويمكنني الترتيب لتجميعها دون أن يعرف أي شخص. هل يمكنني منحها لهم؟

يسعد مجموعة L’ORÉAL دعمك في جهودك الخيرية إذا كانت تتوافق مع استراتيجية 
الشركة. ينبغي عليك إعالم مديرك، الذي يمكنه البت فيما إذا كان هذا السبب الخيري 
متوافًقا مع إستراتيجية مجموعة L’ORÉAL واقتراحه على الشخص المسؤول عن 

األعمال الخيرية في دولتك.

21.2 - المستشفى الذي أتطوع للعمل فيه طلب منا إشراك متطوعين جدد ويريدني أن 
أقوم بإشراك مجموعة L’ORÉAL أكثر. وأنا أعرف أن العديد من زمالئي قد يبدون 

استعدادهم. هل يمكنني التحدث معهم مباشرًة؟

إذا كان هذا المستشفى يمثل فرصة تتماشى مع اإلستراتيجية العامة لألفعال الخيرية 
لمجموعة L’ORÉAL، فينبغي عليك التحدث إلى مديرك لمعرفة إذا كان من الممكن 

عقد شراكة بين الشركة والمستشفى. تبذل مجموعة L’ORÉAL قصارى جهدها 
"للمشاركة بأكثر من األموال" ولتنمية شراكات تجمع بين التبرعات العينية والنقدية 

وأيًضا مشاركة الموظفين وخصوًصا إفادة الغير بالخبرة التي لدينا.

 للحصول عىل مزيدٍ من املعلومات: 
حول مساهمة L’ORÉAL يف املجتمع، يٍرجى قراءة "األهداف 2020: مشاركة الجامل مع الجميع"

من يجب عليك االتصال به: إذا كنت تواجه مسألة حول المساهمة في المجتمع، 
فال تحتفظ بالمسألة لنفسك. تحدث إلى مديرك، أو مدير الموارد البشرية، أو 

مندوب األخالق الخاص بك؛ وسيكون بإمكانهم مساعدتك ودعمك )انظر أيًضا 
الفصل حول "لدي مشكلة" مناقشة مفتوحة"(.

تعد L’ORÉAL شريًكا مسؤوالً في المجتمع، تتميز بحسن الجوار ومواطنة معنية بالمجتمعات التي لدينا أعمال بها. فنحن نشجع الموظفين على لعب دوٍر فعال في المجتمع.
 

المساهمة
في المجتمع
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كيف يمكنك أن تكون قدوة يحتذى بها
بعيًدا عن سلوكك اليومي، والذي ينبغي أن يكون نموذجًيا، يوجد بعض المبادرات التي 

يمكنك القيام بها إلظهار األهمية التي توليها لألخالق في L’ORÉAL، وتتمثل في:
إظهار روح L’ORÉAL في مكتبك

أن تتوفر قواعد األخالق دائًما في متناول يديك
-  عدم طلب أو حتى اقتراح تجاهل فريقك لقواعد األخالق
-  قضاء الوقت في شرح قواعد األخالق للموظفين الجدد

-  إيجاد أوقات أثناء العام )ليس فقط Ethics Day )يوم األخالق( لمناقشة 
المسائل األخالقية

-  التفكير بشكل منتظم في المشكالت األخالقية التي قد تحدث في عملك
-   شرح الكفاءات األخالقية بالتفصيل مثل "العمل/الريادة من خالل مراعاة الشعور 

اإلنساني" و"الحصول على نتائج االندماج" أثناء التقييمات السنوية للعاملين
-  طالما أتيحت لك الفرصة، تعرف على موظف ما وقم بتقييمه خصوًصا من ناحية 

السلوك األخالقي والشجاعة 

يمكن أن يتردد العاملون لديك أيًضا في التحدث إليك عن مخاوفهم األخالقية وأسئلتهم. 
يمكنك أن تهدأ من روعهم بإخبارهم بشكل منتظم، أنك تتواجد لالستماع إلي مشاكلهم 

وقم بتذكيرهم بأن الموظف الذي يقوم بمشاركة مشكلته أو مشكلتها، بحسن نية، لن 
يتعرض لالنتقام.

كيف يمكنك ضم األخالق في عملية صنع القرار الخاصة بك
عندما ينبغي عليك اتخاذ قرار ما، تفضل بالرجوع إلى األسئلة المتوفرة في قسم "كيفية 

استخدام هذه القواعد". تذكر أنه لمجرد أن لك الحق في فعل شيء ما، ال يعني أنه 
يتماشى مع مبادئ المجموعة األخالقية.

إذا اتخذت قرار ما ألسباٍب أخالقية، قم بمشاركته مع فريقك، بموجب قواعد السرية 
لدينا، لذا يمكنهم االستفادة من معرفتك ويحذو حذوك.

كيفية اإلجابة على أسئلة الفريق
تأكد من أنك على دراية بسياسات المجموعة األخالقية المتعددة. فمن مسؤوليتك أن 

تكون على يقين بمعرفة فريقك بها. أيًضا، اقض ما يلزم من الوقت في االستماع إلى 
موظفيك: نادًرا ما يكون سهالً إحضار هذه األنواع من األسئلة بالنسبة إليهم.

إذا لم تكن تعلم كيفية اإلجابة على هذه األسئلة، ينبغي لك توجيهها مباشرًة إلى الشخص 
األفضل إلسداء النصح.

أيهما أكثر أهمية بالنسبة لي بصفتي مديًرا: تلبية االلتزامات لتحقيق األهداف المالية أو 
التجارية أم االلتزام بتلك التي تم عرضها في قواعد األخالق؟

كٌل منهما مالزًما لآلخر – وتربطهما صلة مباشرة. ففعل األشياء الصائبة ألسباب صائبة 
هو دوًما العمل الجيد. فالممارسات التجارية غير األخالقية أو غير القانونية ال تخدم 

مصالح الشركة على اإلطالق.

هل تنطبق المبادئ األخالقية على كل مستويات اإلدارة، حتى اإلدارة العليا؟

تنطبق المبادئ األخالقية على الجميع. وكلما أضطلع الشخص بمسؤولياٍت أكبر، كلما 
وجب عليه أن يكون لديه سلوًك نموذجًيا أكثر. فالمعايير المزدوجة غير مقبولة وتناقض 

.L’ORÉAL أخالقيات

بصفتك المدير، تتحمل مسؤولية إضافية ألنك:
- عليك أن تعتبر قدوة وتروج للسلوك األخالقي
- صانع القرار في مسائل أكثر خطورًة وتعقيًدا

- من يلجأ إليه الفريق للحصول على النصح والمساعدة
 

دور
المدير
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