
 

 

 

 م. 2022أبريل/ نيسان  26ميالنو بتاريخ 

 

 الزمالء األعزاء

على قيم مثل الجودة واألصالة والنزاهة والتميّز. وبدافع من اقتناعنا الراسخ بأن السلوك األخالقي   Loro Pianaلطالما تأسس تاريخ  

المبادئ  والمستدام يمثل أساس نجاحنا ونمونا، نعتقد أن مهمة كل منا تكمن في الحفاظ على سلوك مثالي، وأن نصبح سفراء لهذه 

 التوجيهية ونعكسها في أنشطتنا اليومية. 

ذلك بشكل ملموس في مدونتنا األخالقيات التي تجسد طريقتنا في التصرف والتفكير مع ضمان التماسك بين القيم واألنشطة   يتم تمثيل

 اليومية التي تقوم بها الشركة.

والتي تتشابك تماًما وتعكس فلسفتنا المميزة والحمض    LVMHالمبادئ والسلوكيات التي اعتمدتها مجموعة    Loro Pianaتتبنى  

 مما يجعلها مدونة األخالق الخاصة بها.  LVMHي وقد تبنت مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة النوو

 .Loro Pianaتوجه هذه المبادئ سلوكيات كل منا وكل شخص يعمل أو يتعاون أو يتواصل مع 

 تاجر والمصانع.أدعوكم لقراءة مدونة قواعد السلوك بعناية وإعتبارها جزءاً من أنشطتكم اليومية، في المكاتب والم

 شكرا لتعاونك. 

 Damien Bertrand 
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وُدورها LVMHمبادئ مجموعة 

مكافحة الفساد واستغالل النفوذ

"( من موظفيها وشركائها تصرفاً مثالياً من حيث النزاهة. وال LVMH)الُمشار إليها بـ "المجموعة" أو " LVMHتطالب مجموعة 

والموظفين على  –وُدورها أي انتهاك للقوانين والقواعد المعمول بها، إذ أن عدم التقيّد بها يمكن أن يعّرض المجموعة  LVMHتسامح 

إلى عقوبات جنائية. بغض النظر عن المالحقات القانونية المحتملة، يتعرض الموظفون الذين يخالفون قواعد السلوك  –الصعيد الفردي 

 ية إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.والمبادئ التوجيهية الداخل

ببرنامج امتثال صارم يعتمد على مبدأ "عدم التسامح المطلق" الذي يهدف إلى منع أي إخالل بالقوانين السارية  LVMHتزودت 

 والكشف عنها، فيما يتعلق بمكافحة الفساد واستغالل النفوذ.

فساد والستغالل النفوذ نظراً لوظيفتهم و/أو المنطقة الجغرافية التي يعملون فيها. قد يكون بعض الموظفين أكثر عرضة ألعمال ال

 و/أو ُدورها. LVMHويستفيد هؤالء الموظفون من دورات تدريبية بشأن هذا الموضوع، تنظمها 

مكنها أن تكون شاملة نظراً لتنوع تُستخدم هذه القواعد بمثابة دليل مرجعي، مع أن األمثلة المذكورة فيها ليست إال نماذج توضيحية وال ي

 الحاالت التي يمكنها أن تحدث. لهذا السبب، على الموظفين التصرف في جميع الحاالت وفقاً لحسن تقديرهم وحّسهم بالمسؤولية.

ل، القسم القانوني، في حاالت التساؤل، يتعين على الموظفين استشارة المدير المباشر أو القسم المعني )قسم الموارد البشرية، قسم االمتثا

دير قسم مراجعة الحسابات، قسم الرقابة الداخلية(. كما يمكنهم االتصال بُمراسل األخالقيات واالمتثال التابع للدار التي يعملون بها أو م

 قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة.

ظف إبالغ المسؤول عنه أو اإلدارة المختصة أو ُمراسل أما في حال اكتشاف أي إخالل بالمبادئ أو الشك باألمر، يتوجب على كل مو

أو التبليغ عن األمر عن طريق جهاز اإلنذار الداخلي لدى  LVMHاألخالقيات واالمتثال أو مدير قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى 

ى ولو ثبت أن الشكوك التي المجموعة. وال يجوز القيام بأي عمل قمعي ضد األشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بحسن نية، حت

 أّدت إلى التقرير كانت خاطئة.

ما هو الفساد واستغالل النفوذ؟

ً للقانون المعمول به، بصورة عامة مجموعة األفعال التي يقوم بها الشخص  يجمع مفهوم الفساد، الذي يختلف تعريفه القانوني وفقا

لنفسه أو لشخص آخر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )عبر طرف ثالث(، )المرتشي( في طلب أو قبول هبة أو وعد أو أي امتياز 

من أجل القيام أو االمتناع من القيام بأي إجراء يتعلق بعمله أو مهامه أو اختصاصه، أو تأخيره، لصالح طرف ثالث )الراشي(.

رة، كدفع مبلغ نقدي أو موجودات عينية أو حسم أو ويمكن أن تتألف الهبات أو الوعود أو االمتيازات أياً كان نوعها من منافع مباش

 …القيام بعمل مجاني، أو غير مباشرة، كتوظيف أحد األقرباء أو إيفاء دين لحساب شخص آخر

 ويمكن أن يقوم الشخص بعمل فاسد في إطار مهامه الخاصة )فساد خاص( أو العامة )فساد عام(.

الفساد. ويكون الفساد سلبياً عندما يقوم المرتشي بمبادرة العمل الفاسد. يكون الفساد فاعالً عندما يقوم الراشي بمبادرة

ينطبق مفهوم استغالل النفوذ عندما يسيء شخص ما استعمال نفوذه الحقيقي أو المفترض من أجل الحصول على امتيازات أو وظائف 

 منفعة.أو أسواق أو أي قرار إيجابي من سلطة أو إدارة عامة، لصالح طرف ثالث ومقابل 

ويوصف استغالل النفوذ بالعملي أو السلبي بناء على الشخص الذي قام بالمبادرة.

 يحدد القانون الجنائي في فرنسا الفساد واستغالل النفوذ وفق المواد التالية:

فھرس



 

من  L. 433-1 الفساد العام النشط واستغالل النفوذ من قبل األفراد ضد األفراد في المناصب العامة )فساد عام نشط(: المادة −

 القانون الجنائي؛

 

من القانون  L. 432-11الفساد العام السلبي واستغالل النفوذ من قبل األفراد في المناصب العامة )فساد عام سلبي(: المادة  −

 الجنائي؛

 

 .Lإلى المادة  L. 445-1الفساد النشط والسلبي من قبل األفراد الذين ال يشتغلون في مناصب عامة )فساد خاص(: من المادة  −

 من القانون الجنائي؛ 445-2-1

 

 من القانون الجنائي؛ L. 434-9-1و  L 434-9الفساد النشط والسلبي من قبل الموظفين القضائيين: المادتان  −

 .Lإلى المادة  L. 435-1الفساد النشط والسلبي من قبل الموظفين العموميين األجانب أو األوروبيين أو الدوليين: من المادة  −

 من القانون الجنائي. 435-11-1

 

 األنظمة الوطنية والدولية األخرى

تقمع العديد من التشريعات جريمة الفساد لألفراد والشركات الخاصة والمنظمات الخيرية أو المهنية وجريمتي الفساد واستغالل النفوذ 

 اللتين تشمالن المسؤولين العموميين.

 وقد تتمثل العقوبات فيما يلي:

 باهظة؛ غرامات  −

 حّل الكيان القانوني المعني؛ −

 سحب الترخيص؛ −

 سداد الكسب المالي غير المشروع؛ −

 عقوبات الحبس بالنسبة لألشخاص الطبيعيين المعنيين. −

اإلقليمية. لقة بمكافحة الفساد واستغالل النفوذ تتمتع، في بعض البلدان، ببعد يتجاوز الحدود عوتجدر اإلشارة إلى أن األحكام الوطنية المت

"( في الواليات المتحدة األمريكية؛ FCPA" وعلى سبيل المثال، يمكن ذكر قانون مكافحة ممارسات الفساد األجنبية )المختصر بـ

وقانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة؛ وفي الصين، القانون الجنائي وقانون مكافحة المنافسة غير النزيهة؛ وفي فرنسا، القانون 

المتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد وتحديث الحياة االقتصادية،  2016كانون األول / ديسمبر  9الصادر بتاريخ  1691-2016رقم 

 ".2المعروف باسم "قانون سابين 

احترام هذه األحكام الوطنية ذات الصلة بهذه المواضيع الخاصة  LVMHوعليه، يتعين على كل األطراف المعنية التابعة لمجموعة 

 بلد. بكل

 

 ما هي السلوكيات التي يمكن أن يتضمنها الفساد أو استغالل النفوذ؟

 يمكن ذكر على وجه الخصوص األمثلة التالية:

 دفع أو قبول الرشوة أو العموالت السّرية، بشكل مباشر أو غير مباشر؛  −

)مثل الضوابط الجمركية، واإلجراءات دفع إكراميات التيسير، وهي مدفوعات صغيرة غير رسمية لضمان أداء المهام اإلدارية  −

 اإلدارية ...(، تحظرها القوانين في بلدان عّدة؛

 التحريض على خرق القانون لكسب منفعة ما؛ −

 ممارسة االبتزاز المالي أو قبوله؛ −

 منح منفعة ألحد أفراد عائلة شخص ما، أو وعده بذلك، لغرض التأثير عليه؛ −



 دى سلطات اتخاذ القرار؛دفع التدخل اإليجابي لوسيط ما أمام إح −

ح عنه من عمولة وكيل ما )الرشوة(؛ −  اقتراح المدفوعات السّرية لجزء غير مصرَّ

 منح حافز ما كمكافئة على سلوك غير الئق؛ −

 منح الهدايا والدعوات التي تخالف المبادئ التوجيهية الداخلية التي وضعتها المجموعة وُدورها؛ −

ت لطرف ثالث بخدمة وسعر مشروعين وُمتّفق عليهما في االتفاقيات المبرمة مع الطرف الثالث بشكٍل عام، يجب أن تتمثل أي مدفوعا

 عينه.

 1المثال رقم 

مارك هو المدير اإلداري والمالي لدى إحدى الُدور، ويعمل على افتتاح متاجر جديدة في الشرق األوسط. ولهذا الغرض، عليه القيام 

السلطات المختصة. وبعد عدة أشهر من الذهاب واإلياب، وعدة ملفات مملوءة، يلمح له محادثه بأنه بالعديد من اإلجراءات اإلدارية مع 

يمكن حل الوضع بسرعة كبيرة إذا وافقت الدار على "التعامل معه مباشرة" ويؤكد له أن تدخله يتطلب منه العمل لساعات إضافية لن 

 تدفع له إدارته بدالً مالياً مقابلها.

 ما العمل؟

ً ما تكون غير دقيقة وغامضة، إال أن الجمع بين اإلجراء اإلداري المطول عل ى الرغم من أن الرسائل في مثل هذه الظروف غالبا

ومقترحات الموّظف العام يسمح بتوصيف هذه الحالة كمحاولة فساد. وعلى أي حال، تحظر المجموعة بصرامة أي مدفوعات لسلطة 

نظيمي، حتى لو كانت المخاطر االقتصادية للمجموعة كبيرة. يتعين على مارك تجاهل هذا االقتراح. إدارية غير مبررة بنص قانوني أو ت

ونظراً لشكوكه في النوايا الحقيقية للموظف العام، مهما كانت طريقة التماسه، يتعين على مارك إحالتها إلى المسؤول المباشر وإلى 

 ال أو مدير قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة.القسم القانوني، وكذلك مراسل األخالقيات واالمتث

 

 2المثال رقم 

انضمت لي للتو إلى إدارة قسم المبيعات في إحدى دور المجموعة. بمناسبة إعادة التفاوض على قيمة اإليجار التجاري ألحد المتاجر، 

ح لها محاورها لدى المالك بأن عرض عمل على ابنته "سيسرع اإلجراءات ال  متعلقة بالملف".لمَّ

 ما العمل؟

 إن مجرد التماس خدمة لصالح أحد األقارب مقابل عمل ما يدخل ضمن مهامه الوظائفية يمثل في حد ذاته جريمة فساد خاص.

 إذا وافقت لي على مثل هذا العمل، فسيتم التشكيك في مسؤوليتها الجنائية وكذلك مسؤولية صاحب العمل.

 ح وإحالته فوراً على مسؤولها المباشر.يتعين على لي رفض هذا االقترا

 

 ما هي الحاالت التي تتطلب الحذر الشديد؟

 تتطلب بعض الحاالت توخي الحذر الشديد قبل اتخاذ أي قرار:

 تدخل الوسطاء؛  −

 السمعة المشبوهة ألحد الموّردين؛  −

 في العقود؛طلبات الدفع على حسابات مصرفية أجنبية أو إلى أشخاص / كيانات غير تلك المذكورة  −

 طلبات المساهمة في المنظمات الخيرية المرتبطة بإحدى المنظمات السياسية؛ −

 طرق الدفع المشكوك فيها، نقداً أو عبر حوالة مالية؛ −

 عمليات سلف غير مبررة؛ −

 فواتير ال تحوي التفاصيل الكافية؛ −



 رسوم غير مرتبطة بالخدمة المقدمة. −

 لمعتادة مشكوكاً فيه، وبالتالي يجب التحقق منه دائماً مسبقاً.يجب اعتبار أي طلب للدفع خارج القنوات ا

 1المثال رقم 

ة بينه ُعيّن برافين للتو في قسم الشؤون اإلدارية والمالية إلحدى الُدور. عند وصوله، طلب منه أحد الموردين دفعاً مقّدماً، على أنها العاد

ورد بهدف الحصول على المعلومات والوثائق الداعمة المناسبة، ولكنه لم يحصل وبين سلفه. أرسل برافين عدة رسائل إلكترونية لهذا الم

 على إجابة شافية. وبالتالي، هو في حيرة من أمره.

 ما العمل؟

 يتطلب هذا الموقف توخي الحذر الشديد.

 كان برافين على حق في أن يفاجأ بوسائل الدفع هذه، وأن يطلب وفقاً لذلك األدلة ذات الصلة.

 دفع أي مبلغ، يجب عليه تلقي موافقة المسؤول المباشر.فقبل 

 

 2المثال رقم 

تعمل روكسان كمراجعة للحسابات، وهي في طور العمل على إغالق حسابات إحدى الُدور. وأثناء مراجعة تقارير نفقات أحد الكوادر 

ٍف. فتتصل مرات متعددة بهذا الكادر الذي يقول العاملة في شركة تابعة للدار في الخارج، تتفاجأ بعدة مصاريف غير مبررة بشكل كا

 لها في آخر المطاف بأنها مساهمات للشركة التابعة في الفعاليات الخيرية المنظمة في ذلك البلد.

 ما العمل؟

 تستوجب طلبات المساهمات غير المبررة بشكل كاٍف لصالح جمعيات خيرية توخي الحذر الشديد، إذ تتوفر لدى المجموعة إجراءات

 لتقديم مساهمات للجمعيات الخيرية، ويجب أن يتم ذلك بكل شفافية.

 يتعين على روكسان إبالغ المسؤول المباشر

 ويجب فتح تحقيق داخلي في أي محاولة إلخفاء النفقات المشكوك في أمرها.

 

 ما إذا كانت رشوة أو ال؟أرغب في إهداء/قبول هدية/دعوة ولكن أخشى أن يتم اعتبارها محاولة للرشوة: كيف يمكنني معرفة 

 تجدر اإلشارة إلى األمور التالية:

 ال تُعتبر ممارسة تقديم الهدايا والدعوات وتلقيها ممارسةً سيئة تلقائياً؛ −

يمكن أن تشكل الهدايا والدعوات وسائل مجاملة مقبولة في إطار عالقات عمل قائمة، ما دام نطاقها محدوداً أو قيمتها محدودة،   −

يمها علناً وبكل شفافية، وفي حال يسمح القانون المحلي أو التقاليد القائمة في البلد بتلك الممارسة، وفي حال كانت وفي حال تقد

 ترمي إلى التعبير عن التقدير والشكر وال يراد منها أي مقابل؛

وحلول العام الجديد، وافتتاح موقع  تتسم بعض الفعاليات عادة بتبادل الهدايا أو الدعوات، مثل األعياد المشتركة في أحد البلدان،  −

 جديد، وإطالق عرض ما... وتمثل هذه الفعاليات مناسبات يعرب فيها الشركاء التجاريون عن احترامهم المتبادل.

غير أن الهدايا أو الدعوات غير المالئمة أو المبالغ فيها قد تشكل نوعاً من الفساد وقد تؤدي إلى حاالت تضارب المصالح. وفي بعض 

الحاالت، يمكن أن تخضع تلك الممارسات الخاصة بالهدايا والدعوات ألحكام مكافحة الفساد أو غيرها من القواعد القانونية التي يتعيّن 

 معرفتها والتقيّد بها.



ة أو المهنية وعلى أي حال، فإن منح أو تلقّي حافز، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل عملية انتهاك للقانون أو لاللتزامات التعاقدي

 يُعتبر فساداً.

وباإلضافة إلى ذلك، قد تحد القواعد األخالقية الخاصة بمهن معينة من مناسبات تبادل هذه الهدايا أو الدعوات، أو تحد من وتيرتها أو 

 قيمتها. كذلك، إن مكانة بعض األشخاص تمنعهم من تلقي أية هدية، أقله بصفة شخصية.

يتعين إذاً وضع قيود معينة لضمان امتثال المجموعة للمقتضيات القانونية، والحد من مخاطر تضارب المصالح وضمان تقديم الهدايا 

والدعوات وتلقيها لغايات تجارية مشروعة. وبالمثل، ال يجب أن توحي ممارسة تقديم الهدايا والدعوات بأنها تمنح امتيازاً تجارياً ال 

 و/أو دورها. ويجب أن تكون الهدايا والدعوات مصدقة بصورة مالئمة. LVMHها تمنحه فعلياً، لصالح مبرر له، أو أن

ويطبقونها  LVMHوعليه، فمن الضروري أن يعرف الموظفون القواعد التي تنص عليها مبادئ "الهدايا والدعوات" الخاصة بمجموعة 

 بصرامة.

ه ال يمكن تقديم هدية أو دعوة نيابة عن الدار، فال يجوز للموظف أن يقدمها من أمواله وعالوة على ذلك، فبعد تحليل الوضع وإذا بدا أن

الخاصة. إّن كل موظف ذي صلة شخصية مع المتلقي مدعو لمراجعة المبادئ التوجيهية الداخلية بعنوان "إدارة تضارب المصالح" 

 ه عند االقتضاء.للتأكد من أن وضعه يتوافق مع سياسة الشركة في هذا المجال، وتسويت

في حال الشك، يتعين على الموظفين استشارة مديرهم المباشر و/أو األقسام المعنية )الموارد البشرية، قسم االمتثال، القسم القانوني، 

ن كيانات قسم المراجعة والتدقيق الداخلي(، في إطار األحكام التي ينص عليها النظام الداخلي أو الوثائق التنظيمية الخاصة بكل كيان م

 المجموعة.

 1المثال رقم 

جيان هو مدير إحدى متاجر المجموعة، ويود أن يقدم هدية رمزية إلى رئيس بلدية المنطقة التي يقع فيها متجره عربون تقدير وشكر، 

 نظراً إلى أن إدارات البلدية أتاحت تنظيم فعاليات ترويجية ذات جودة عالية.

 ما العمل؟

ى جيان التأكد من أن تقديم الهدية إلى موظف في القطاع العام مسموح به بموجب القانون المحلي المطبق، وأن في هذه الحالة، يتعين عل

الهدية مقدمة علنياً بكل شفافية وبدون مقابل. وعلى جيان أن يطلب اإلذن المسبق من القسم القانوني أو قسم االمتثال أو من مدير قسم 

وعة. ويجب أن يحرص على أن تكون الهدية مالئمة وفق القوانين المعمول بها في هذه اإلدارة. "األخالقيات واالمتثال" لدى المجم

 وبالنظر إلى الظروف، قد يبدو من المالئم اختيار هدية جماعية تقدَّم إلى كل اإلدارات المعنية.

 السنة، األعياد الوطنية...(.وبصفة عامة، يمكن تقديم هدية رمزية حسب الظروف التي تناسب األعراف المحلية )مثل رأس 

.( في المقابل، يجب أن يحظر تقديم الهدايا في فترات قد تثير الريبة إزاء الهدية )أي فترات طلب تصريح ما، أو في أثناء حملة انتخابية..

 وعدم تخطي القيمة المعتادة للهدايا في هذه المناسبات وال تقدم الهدايا مطلقاً بناًء على طلب.

 

 2م المثال رق

يعمل دييغو في قسم المشتريات في إحدى ُدور المجموعة. وبمناسبة حلول العام الجديد، يتلقى من أحد الموردين المدرجين في حافظة 

 إدارة عملياته غرضاً قيمته أعلى من قيمة الهدايا التي تقدم عادةً ألغراض الترويج. فضالً عن ذلك، ثمة مناقشات تتعلق بإعادة التفاوض

 مارس. هل يمكن لدييغو أن يقبل الهدية؟ / دى العقود التي تربط الدار العاملة مع هذا المورد سوف تجرى في شهر آذاربشأن إح

 ما العمل؟

يبدو أن هذه الهدية تندرج في إطار مهني وتعزز عالقة قائمة أصالً بين الدار والمورد. غير أنه يتعين على دييغو أن يكون متنبهاً 

ثمة عملية تخصيص عقود ستستهل قريباً. وال يمكنه أن يستبعد أن الهدية التي أرسلت له كانت بهدف التأثير  بصورة خاصة إلى أن

 عليه. ونظراً إلى ما سبق، وإلى قيمة الهدية، يتعين على دييغو رفضها وإعادتها إلى مرسلها وإبالغ مديره المباشر بذلك.



 يعرض الدار فعلياً لخطر قانوني وقد يسيء إلى سمعتها. ةفقبول هذه الهدي

حتى ولو لم يكن من المرتقب القيام بأي عملية إعادة تفاوض، قيمة الهدية في حد ذاتها، إذا تخطت ما تنص عليه األعراف المهنية، من 

 شأنها أن تبث الشك لدى دييغو وتدفعه إلى استشارة مديره المباشر قبل قبول أي شيء.

 

 ط للعمل مع وسيط محلي: ما العمل؟أخط

من المحتمل أن يتصل الوسطاء )مثل مراسلين محليين أو مستشارين أو مستشارين ماليين أو قانونيين( بموظفي المجموعة أو أن يبحث 

 الموظفون عنهم ليؤكدوا قدرتهم على "المساعدة" في الحصول على عقد أو لتسهيل إجراءات عملية ما.

عمليات تحقق مسبقة  LVMHتخدام الوسطاء التجاريين لن يعّرض المجموعة بأي طريقة إلى خطر الفساد، تفرض وللتأكد من أن اس

 وعملية إقرار بما يتناسب مع حجم التحديات الماثلة.

االمتثال، وفي مثل هذه الحالة، إذا ثبتت المصلحة االقتصادية لمثل هذه العملية، فإن الموظف المعني يقود، مع مراسل األخالقيات و

وأي قسم آخر معني، عمليات تحليل المخاطر ليس فقط على الشريك المحلي، ولكن أيًضا، عند االقتضاء، على الشخص الذي أوصى 

 بهذا األخير.

 وفي جميع الحاالت المماثلة، يتعين على الموظف التأكد من أن الوسيط:

 بها ومعرفة بالقوانين والسياق والممارسات المحلية؛يتمتع بسمعة جيدة وشبكة عالقات مالئمة وكفاءة مهنية معترف  −

ليس موظفًا أو وكياًل رسمياً إلحدى البلديات أو حزب سياسي أو عميل محتمل أو منافس له عالقة أو اهتمام بالمشروع الذي يُطلب  −

 فيه منه تقديم الخدمات؛

 ؛يمتثل للقوانين واألنظمة المعمول بها، وقادر على التدخل بصفة قانونية −

 لم يتم اختياره بناًء على توصية عميل محتمل فقط؛ −

 تم اختياره والموافقة عليه وفقًا لإلجراءات المعمول بها؛ −

 يثبت حقيقة خدماته، ال سيما عن طريق تقارير األنشطة المنتظمة والدورية، على األقل سنوياً. −

 باإلضافة إلى ذلك، يتعين على أي موظف يتعامل مع الوسطاء أن:

 المسؤول المباشر واإلدارات المعنية باالمتثال أو الشؤون القانونية. يستشير  −

 يوضح بدقة في العقد الخدمات المنتظرة؛ −

 يدرج بنوداً يتعهد بموجبها الوسيط باحترام مبادئ قواعد سلوك المجموعة فيما يتعلق بمكافحة الفساد واستغالل النفوذ؛  −

 حسابات خارجية(.يرفض طرق الدفع المشكوك فيها )نقداً أو على  −

 1المثال رقم 

يتفاوض كريم، موظف المجموعة في الشرق األوسط، على إنشاء العديد من المتاجر. وبهذه المناسبة، يتعرف من خالل صديق مشترك 

محترفاً لكريم، على وسيط محلي يؤكد له إمكانيته في تسهيل هذا اإلنشاء، بفضل شبكة معارفه في البلد المعني. حتى لو بدا هذا الوسيط 

 إاّل أنه فّضل االستعالم عنه واكتشف أنه يتمتع بسمعة سيئة جداً.

 ما العمل؟

 اتخذ كريم اإلجراءات الصائبة عندما أجرى بحوثاً بشأن هذا العميل.

 وإذا كانت شبكته حقيقية، فإن سمعته ال تتطابق مع صورة المجموعة وامتثالها لألنظمة المعمول بها.

 االت، يتعين على كريم رفض عرض تدخل الوسيط وال يجب أن يتابع إجراءات الموافقة الموضحة أعاله.في مثل هذه الح

 



 2المثال رقم 

يشغل جان منصب رئيس شركة تابعة إلحدى ُدور المجموعة، ويعمل منذ عشرة أعوام مع وسيط محلي. ولطالما عمل معه هذا األخير 

بأجره. غير أن جان يدرك أن الفواتير األخيرة لهذا الوسيط مبهمة وال تتوافق مع نشاط  بشفافية تامة، سواء فيما يتعلق بنشاطه أو

حقيقي، وال يدري ما الذي عليه القيام به نظراً لوجود عقد ما زال يربطه بهذا الوسيط لمدة خمس سنوات، ويحتوي على بند ينص على 

 حصل الوسيط على المبالغ المستحقة بالكامل.أنه في حالة إنهاء العقد، إال في حالة مالحقات قانونية، سي

 ما العمل؟

 إذا ثبت أن هذا الوسيط غير قادر على تبرير حقيقة وشرعية تدخالته بسرعة، فيجب إنهاء عقده على الفور.

ئمة وقبل كل شيء، يتعين على جان االتصال بالقسم القانوني في أقرب وقت ممكن لمعالجة الوضع وإنهاء العقد في الظروف المال

 للمجموعة.

 

 هل التبرعات والمساهمات الخيرية أو ذات طابع سياسي مسموح بها؟

وُدورها بانتظام تبرعات أو مساهمات مالية لصالح الجمعيات الخيرية أو في إطار برامج الرعاية. ويتم اختيار المنظمات  LVMHتمنح 

 المستفيدة بطريقة شفافة بعد إجراء عمليات التحقق المعتادة.

 األموال لصالح منظمات سياسية. LVMHتدفع ال 

يجوز للموظفين تقديم تبرعات أو مساهمات خيرية أو ذات طابع سياسي بصفتهم الشخصية وكأفراد، بشرط أال تهدف هذه الدفعات إلى 

 خلق فرص تجارية أو الحصول على منفعة في إطار إحدى المعامالت التجارية.

 مثال

سمح فيه بالحصول على تبرعات من الشركات، يتصل أحد السياسيين بأحد كوادر المجموعة لكي يساهم خالل حملة انتخابية في بلد يُ 

 هذا األخير في تمويل حزبه السياسي.

 ما العمل؟

يتعين على كادر المجموعة رفض هذا االقتراح، مشيراً إلى أن المبادئ التوجيهية للمجموعة تحظر أي مساهمة ذات طابع سياسي أو 

 لحزب سياسي. أي تمويل



وُدورها LVMHمبادئ مجموعة 

إدارة تضارب المصالح

"( من موظفيها وشركائها تصرفاً مثالياً من حيث النزاهة. وال LVMH)الُمشار إليها بـ "المجموعة" أو " LVMHتطالب مجموعة 

والموظفين على  –وُدورها أي انتهاك للقوانين والقواعد المعمول بها، إذ أن عدم التقيّد بها يمكن أن يعّرض المجموعة  LVMHتسامح 

إلى عقوبات جنائية. بغض النظر عن المالحقات القانونية المحتملة، يتعرض الموظفون الذين يخالفون قواعد السلوك  –الصعيد الفردي 

 ية إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.والمبادئ التوجيهية الداخل

قد يواجه أي موظف موقفاً حيث تؤثر مصلحته الشخصية أو مصالح المقربين منه سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو قانونيين على 

 ممارسته ألعماله المهنية أو تتضارب مع مصالح المجموعة أو الدار التي يعمل لديها.

المذكورة فيها ليست إال نماذج توضيحية وال يمكنها أن تكون شاملة نظراً لتنوع األمثلة بمثابة دليل مرجعي، مع أن  تُستخدم هذه القواعد

 الحاالت التي يمكنها أن تحدث. لهذا السبب، على الموظفين التصرف في جميع الحاالت وفقاً لحسن تقديرهم وحّسهم بالمسؤولية.

استشارة المدير المباشر أو القسم المعني )قسم الموارد البشرية، قسم االمتثال، القسم القانوني، فين في حاالت التساؤل، يتوجب على الموظ

أو مدير  التابع للدار التي يعملون بهاكما يمكنهم االتصال بُمراسل األخالقيات واالمتثال  قسم مراجعة الحسابات، قسم الرقابة الداخلية(.

 المجموعة."األخالقيات واالمتثال" لدى قسم 

في حال اكتشاف أي إخالل بالمبادئ أو الشك باألمر، يتوجب على كل موظف إبالغ المسؤول عنه أو اإلدارة المختصة أو ُمراسل أما 

أو التبليغ عن األمر عن طريق جهاز اإلنذار الداخلي لدى  LVMHاألخالقيات واالمتثال أو مدير "األخالقيات واالمتثال" لدى 

وز القيام بأي عمل قمعي ضد األشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بحسن نية، حتى ولو ثبت أن الشكوك التي أّدت المجموعة. ال يج

 إلى التقرير كانت خاطئة.

التعرف على تضارب المصالح

هامه قد يحصل تضارب في المصالح عندما تتداخل المصالح الشخصية أو تبدو متداخلة مع قدرة الموظف المعني على ممارسة م

 لمصلحة المجموعة.

وتعني مصلحة الموظف الشخصية أي منفعة مالية أو غير مالية، مباشرة أو غير مباشرة، لصالحه أو لصالح أفراد عائلته أو معارفه 

 أو مؤسسات يقيم أو أقام معها، هو أو عائلته أو أصدقائه أو معارفه الشخصية، عالقات عمل.

 ً  ، ملموساً أو ظاهراً، أو محتمالً:يمكن أن يكون تضارب المصالح حقيقيا

ً يكون  − الشخصية. بمصالحه واضحشكل عندما تتأثر مهام الموظف في الحاضر أو في المستقبل ب حقيقيا

على سبيل المثال

أحد الموردين إلحدى ُدور المجموعة، ويقرر جوليان، المسؤول عن المشتريات لدى الدار، االستثمار مع شقيقه في  Xتمثل الشركة 

 تلك الشركة. يجد جوليان نفسه عندئذ في حالة تضارب حقيقي للمصالح.

الحال. عندما تبدو مهام الموظف متأثرة بمصالحه الشخصية، حتى عندما ال تكون هي ملموساً أو ظاهراً  يكون −

على سبيل المثال

فھرس



أحد الموردين إلحدى ُدور المجموعة، ويكتشف جوليان، المسؤول عن المشتريات لدى الدار، بأن شقيقه قام باالستثمار  Xتمثل الشركة 

 في تلك الشركة. يجد جوليان نفسه عندئذ في حالة تضارب ظاهر للمصالح.

 عندما ال تتأثر مهام الموظف بمصالحه الشخصية، إال أنها قد تتأثر بها في المستقبل. محتمالً يكون  −

 على سبيل المثال

أحد الموردين إلحدى ُدور المجموعة، ويكتشف جوليان، المسؤول عن المشتريات لدى الدار، بأن شقيقه ينوي االستثمار  Xتمثل الشركة 

 حالة تضارب محتمل للمصالح.في تلك الشركة. يجد جوليان نفسه عندئذ في 

 

 تجنّب تضارب المصالح

ومن مسؤولية كل واحد إبداء حسن التقدير فيما يتعلق بحالته الخاصة لتقييم  LVMHمن واجب كل موظف أن يكّن الوالء لمجموعة 

 وجود تضارب المصالح سواء كان حقيقياً أو ظاهراً أو ُمحتمالً.

أي حالة قد  قد تؤثرالت قد تتضارب فيها مصالحه الشخصية مع مصالح المجموعة. وعلى كل موظف السعي إلى تفادي نشوء حا

على األداء السليم وعلى سمعة المجموعة، كما قد تعرضها  LVMHتوحي بإمكانية تعارض مصالح الموظف الشخصية مع مصالح 

 لمخاطر قانونية.

 بناء على ذلك، على الموظفين تجنّب بوجه خاص األعمال التالية:

 ستثمار شخصياً في شركات خارجة عن المجموعة، مع التذكير بأن عقود عمل الموظفين تشمل شروط التعامل الحصري؛اال −

حيازة مساهمة مالية كبيرة، سواء مباشرة أو غير مباشرة )بما فيها عن طريق أفراد من العائلة او معارف( لدى أحد المنافسين أو  −

الشركة أو في أي شركة أخرى قد تتعارض نشاطاتها مع قدرة الموظف على ممارسة مهامه الموردين أو المتعاقدين أو زبائن 

 لمصلحة المجموعة أو ُدورها بطريقة موضوعية وفعّالة؛

 التعامل، باسم المجموعة وُدورها، مع شركات الموردين التي يديرها أو يمتلكها األصدقاء أو أفراد العائلة؛ −

دى المجموعة أو الُدور في إطار النشاطات التجارية الخارجية والخطابات والعروض اإليضاحية االستفادة دون إذن من مركزهم ل −

 والمنشورات.

ويجب أيضاً توخي الحذر الشديد عند توظيف أقرباء في مراكز تخضع لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة، إذ يتوجب على إدارة الموارد 

 البشرية دراسة األمر جيداً مسبقاً.

 

 إلى تضارب المصالح اإلشارة

ورؤساء الُدور التابعة للمجموعة والموظفين المعنيين لدى المجموعة القيام بتصريح  LVMHعلى أعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة 

سنوي عن غياب أي تضارب في المصالح أو اإلبالغ عن الحاالت التي من المحتمل أن تُنشئ تضارباً في المصالح. تُرسل تصريحات 

ورؤساء الُدور التابعة للمجموعة إلى مدير "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة. وتُرسل  LVMHاللجنة التنفيذية لمجموعة أعضاء 

 تصريحات غيرهم من الموظفين إلى اإلدارات المختصة )االمتثال أو القانونية أو الموارد البشرية( وفقاً للدار.

تصريحه إلى امتالكه أي تفويض تشريعي أو إداري أو قضائي قد يؤثر على أدائه  باإلضافة إلى ذلك، على كل شخص اإلشارة في

 لمهامه.

ويمكن للموظف الذي قّدم تصريحاً إتمامه أو تغييره أو تحديثه في وقت الحق لدى اإلدارة المختصة، خاصة عند نشوء أي حالة تضارب 

 مصالح، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

نظيم لقاء بين الموظف والمسؤول عنه التخاذ التدابير المناسبة من أجل الحد من المخاطر الُمحتملة التي قد تنجم ويمكن عند الحاجة ت

 أو احتوائها.



في جميع األحوال، عندما يكون أحد الموظفين موجوداً أو معرض ألن يكون موجود في مركز اتخاذ قرارات للمجموعة قد تتأثر 

رة إلى تلك الحالة فوراً وخطياً إلى المسؤول عنه و/أو إلى اإلدارات المختصة )االمتثال أو القانونية أو بمصالحه الشخصية، عليه اإلشا

 الموارد البشرية(.

قد يعّرض عدم االلتزام بهذه المبادئ، وخاصة التستّر عن أي تضارب مصالح حقيقي أو ملموس أو ظاهر أو محتمل، إلى إجراءات 

 لخدمة.تأديبية قد تصل إلى إنهاء ا

 

 معالجة تضارب المصالح

تؤدي معالجة تضارب المصالح إلى تشاور بين الموظف المعني والمسؤول عنه، وتنطوي على تنفيذ إجراءات قد تلغي، أو على األقل 

تثال أو تقلل من المخاطر المرتبطة بها. ويعود القرار النهائي في هذا الشأن إلى المسؤول، باالشتراك مع اإلدارات المختصة )االم

 القانونية أو الموارد البشرية(.

 ويتوجب على المسؤول واإلدارات المختصة القيام بما يلي:

 معالجة المعلومات التي أشار إليها الموظف بالسريّة والموضوعية المناسبة؛ −

 تقييم الحالة بكل إنصاف، وخاصة المخاطر التي تمثلها لمصالح المجموعة التجارية أو سمعتها؛ −

 الضرورة وفي الحاالت المعقّدة، استشارة ُمراسل األخالقيات واالمتثال واإلدارة القانونية أو الموارد البشرية المختصة؛عند  −

 اتخاذ قرار عملي لمعالجة تضارب المصالح وتقليل المخاطر على المجموعة مع الحفاظ على مصالح الموظف الشخصية. −

 سب الحالة.ويتطلب تنّوع حاالت تضارب المصالح حلوالً ح

وعندما تبدو الحالة فائقة التعقيد للمسؤول )بعد تداول األمر مع اإلدارات المختصة(، أو عندما ال يوافق الموظف على تقييم الوضع، 

 .LVMHيتوجب عندئذ عرض الحالة إلى ُمراسل األخالقيات واالمتثال لدى الدار المعنية أو إلى مدير "األخالقيات واالمتثال" لدى 

 

 1ال رقم المث

توكَّل سيلفي بترميم عدة متاجر، وتحصل بهذا الصدد على عدة عروض أسعار تشمل عرضاً من شركة تصميم داخلي تمتلك شقيقتها 

 فيها أسهماً. تتساءل سيلفي عن هذه الحالة، خاصة ألن الشركة المعنية مشهورة وأنها عرضت سعراً متوافقاً مع أسعار السوق.

 ما العمل؟

 سيلفي قيّمت الوضع بطريقة موضوعية ألنها اكتشفت تضارب مصالح محتمل.يظهر أن 

نظراً لسمعة الشركة الجيدة واألسعار المناسبة، عليها الرجوع إلى المسؤول عنها الذي قد يقّرر توكيل قرار االختيار والتفاوض إلى 

 موظف آخر للتخفيف من احتمال تضارب المصالح.

 

 2المثال رقم 

فة مدقّق إداري في القسم المالي لدى إحدى ُدور المجموعة. ويكتشف خالل حفل غداء عائلي أن ابن عّمه قد انضم يعمل سيرغي بص

حديثاً بصفة مدير تجاري إلى إحدى الشركات الموردة للجلود للدار التي يعمل لديها. ومع أن سيرغي ال يعمل في إدارة المشتريات، 

 ات بصفته مدقّق إداري.فإنه مع ذلك مسؤوالً عن مراقبة النفق

 



 ما العمل؟

ً بأن الوضع ينطوي على  بما أن الوضع بين المورد والدار سابق لتوظيف ابن عّم سيرغي وليس على عالقة بذلك، ال يبدو مبدئيا

ي، تضارب مصالح. على سيرغي إعالم المسؤول عنه بأن ابن عّمه بات يعمل لدى أحد الموردين األساسيين للدار بصفة مدير تجار

 وستتخذ الدار اإلجراءات الضرورية كي ال يقوم سيرغي بالتدقيق في عمل ابن عّمه.

 

 3المثال رقم 

 يدير علي داراً للمنتجات الجلدية ويرغب باالستثمار بصفة شخصية في شركة ناشئة متخّصصة في تعقّب الجلود النادرة.

 ما العمل؟

وانتظار موافقتهم قبل  LVMHنظراً لمركزه لدى الدار، على علي إبالغ نيّته للسلطة المرتبطة به ومدير "األخالقيات واالمتثال" لدى 

 اتخاذ أي قرار.



وُدورها LVMHمبادئ مجموعة 

الهدايا والدعوات

"( من موظفيها وشركائها تصرفاً مثالياً من حيث النزاهة. وال LVMH)الُمشار إليها بـ "المجموعة" أو " LVMHتطالب مجموعة 

والموظفين على  –وُدورها أي انتهاك للقوانين والقواعد المعمول بها، إذ أن عدم التقيّد بها يمكن أن يعّرض المجموعة  LVMHتسامح 

إلى عقوبات جنائية. بغض النظر عن المالحقات القانونية المحتملة، يتعرض الموظفون الذين يخالفون قواعد السلوك  –الصعيد الفردي 

 ية إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.والمبادئ التوجيهية الداخل

ً وهدايا ودعوات أو أن يقّدموها. ويجب أن يتم توخي الحذر إزاء هذه  LVMHيمكن أن يتلقى موظفو مجموعة  ودورها عروضا

روري أيضاً أخذ طبيعة الممارسات بصورة خاصة، وفقاً للمبادئ المذكورة في هذه المدونة وللقواعد الداخلية الخاصة بالدور. ومن الض

 األنشطة التي تقوم بها المجموعة في االعتبار من أجل اعتماد سلوك مالئم لكل حالة.

المذكورة فيها ليست إال نماذج توضيحية وال يمكنها أن تكون شاملة نظراً لتنوع األمثلة تُستخدم هذه القواعد بمثابة دليل مرجعي، مع أن 

 لهذا السبب، على الموظفين التصرف في جميع الحاالت وفقاً لحسن تقديرهم وحّسهم بالمسؤولية.الحاالت التي يمكنها أن تحدث. 

ي، في حاالت التساؤل، يتوجب على الموظفين استشارة المدير المباشر أو القسم المعني )قسم الموارد البشرية، قسم االمتثال، القسم القانون

أو مدير  . كما يمكنهم االتصال بُمراسل األخالقيات واالمتثال التابع للدار التي يعملون بهاقسم مراجعة الحسابات، قسم الرقابة الداخلية(

 قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة.

أما في حال اكتشاف أي إخالل بالمبادئ أو الشك باألمر، يتوجب على كل موظف إبالغ المسؤول عنه أو اإلدارة المختصة أو ُمراسل 

أو التبليغ عن األمر عن طريق جهاز اإلنذار الداخلي لدى  LVMHواالمتثال أو مدير قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى األخالقيات 

المجموعة. وال يجوز القيام بأي عمل قمعي ضد األشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بحسن نية، حتى ولو ثبت أن الشكوك التي 

 أّدت إلى التقرير كانت خاطئة.

ئ العامةالمباد

 تجدر اإلشارة إلى ما يلي:

ال تعتبر الممارسة التي تقوم على تقديم الهدايا والدعوات وتلقيها ممارسةً تلقائياً سيئة؛ −

يمكن أن تشكل الهدايا والدعوات وسائل مجاملة مقبولة في إطار عالقات عمل قائمة، ما دام نطاقها محدوداً أو قيمتها محدودة،  −

علناً وبكل شفافية، وفي حال يسمح القانون المحلي أو التقاليد القائمة في البلد بتلك الممارسة، وفي حال كانت وفي حال تقديمها 

 ترمي إلى التعبير عن التقدير والشكر وال يراد منها أي مقابل؛

العام الجديد، وافتتاح موقع  تتسم بعض الفعاليات عادة بتبادل الهدايا أو الدعوات، مثل األعياد المشتركة في أحد البلدان، وحلول −

 جديد، وإطالق عرض ما... وتمثل هذه الفعاليات مناسبات يعرب فيها الشركاء التجاريون عن تقديرهم المتبادل.

غير أن الهدايا أو الدعوات غير المالئمة أو المفرطة يمكن أن تمثل شكالً من أشكال الفساد وأن تؤدي إلى حاالت من تضارب المصالح. 

ض الحاالت، يمكن أن تخضع تلك الممارسات الخاصة بالهدايا والدعوات ألحكام مكافحة الفساد أو غيرها من القواعد القانونية وفي بع

 التي يتعيّن معرفتها والتقيّد بها.

فيها الدعوات، في المقابل، ثمة قواعد أخالقية خاصة ببعض المهن من شأنها أن تحّد عدد المناسبات التي تهدى فيها الهدايا أو تقدم 

 ووتيرتها وقيمتها. كذلك، إن مكانة بعض األشخاص تمنعهم من تلقي أية هدية، أقله بصفة شخصية.

فھرس



ويجب أن توضع بعض القيود إذاً لضمان امتثال المجموعة للمقتضيات القانونية، والحد من مخاطر تضارب المصالح، وضمان تقديم 

روعة. وأيضاً، ال يجب أن توحي ممارسة تقديم الهدايا والدعوات بأنها تمنح تميزاً تجارياً الهدايا والدعوات وتلقيها لغايات تجارية مش

 و/أو دورها. ويجب أن تكون الهدايا والدعوات مسجلة ومصدقة بصورة مالئمة. LVMHال مبرر له، أو أنها تمنحه فعلياً، لصالح 

"مكافحة الفساد  LVMHالمبادئ وتلك الواردة في مبادئ مجموعة  وبالتالي، يجب أن يعرف الموظفون القواعد التي تنص عليها هذه

 والرشوة" و"إدارة تضارب المصالح"، وأن يطبقوها تطبيقاً صارماً.

 

 القواعد الواجبة الرئيسية

 ودورها القواعد التالية: LVMHمن الضروري أن يراعي موظفو مجموعة 

يا وال سيما إرسال الهدايا الشخصية، سواء أكان إلى موظفين آخرين لدى يُطلب من الموظفين أن يحّدوا من ممارسة تقديم الهدا −

 المجموعة أم إلى أطراف ثالثة؛

كنة يمنع منعاً باتاً تقديم الهدايا النقدية أو ذات الطبيعة المماثلة، وأيضاً الهدايا أو الدعوات المنافية للسلوك وتلك المرسلة إلى أم −

 اإلقامة؛

دعوة هو عمل يجب أن يبقى ضمن إطار المهنية وأن يخدم غرضاً تجارياً مشروعاً. على كل حال، تقضي تقديم أو قبول هدية أو  −

 الممارسة الفضلى بأن يتشارك الموظفون بعضهم البعض الهدايا التي يتلقونها؛

 وفيما يتعلق بالعالقات مع أطراف ثالثة )موردين، مزّودي الخدمات...(: −

 ا تجارية لمورديهم وشركائهم إال في حال الحصول على الموافقة المسبقة من المدير المباشر؛ال يجوز للموظفين تقديم هداي• 

يجب أن يثني الموظفون مورديهم وشركائهم عن تقديم هدايا لهم، مع اإلشارة إلى أن المزايا الشخصية )مثل وجبات الطعام واألسفار • 

 اشرة وغير مباشرة الموردون أو مزّودو الخدمات، تُعتبر هدايا؛وبطاقات حضور فعاليات رياضية( التي يمّولها بصورة مب

في كل األحوال، يجب أن ينم تقديم الهدية أو الدعوة عن عالقة قائمة أصالً، وال يمكن في أي حال من األحوال أن يرمي إلى إنشاء • 

 ل مقابالً لخدمة؛عالقة أو أن يبدو أنه يرمي إلى إنشاء عالقة، أو إلى الحصول على طلبية أو أن يمث

 الغموض المحيط بطبيعة البادرة يجعلها غير مقبولة؛• 

بعد النظر في الحالة، إذا لم يكن في وسع المجموعة أن تقدم الهدية باسمها أو باسم الدار، ال يجوز ألحد الموظفين أن يقدمها من  −

 ماله الخاص؛

هدية أو دعوة، أو تقديمها، ويتعين عليهم رفض أي سلوك من  في كل الحاالت، يطلب من الموظفين أن يفكروا في إمكانية قبول −

 شأنه أن يسيء إلى صورة المجموعة أو دورها رفضاً تلقائياً. ويمنع الموظفون منعاً باتاً طلب هدية أو دعوة؛

الهدية غير ينبغي للموظفين رفض أي هدية أو دعوة ال تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة، ويجب أن ترد  −

 المالئمة على وجه السرعة إلى مرسلها مرفقة بشرح لهذه المبادئ وبمبررات رفضها.

تحظر معظم القوانين الخاصة بهذا المجال في جميع أنحاء العالم حظراً صارماً تقديم الهدايا إلى موظفي القطاع العام. ويمنع تقديم  −

ين، أو قد يجوز ذلك لكن في حدود مبلغ معين أو قيمة معينة، وذلك في بعض الهدايا إلى القادة االتحاديين والمحليين والحكومي

 الحاالت االستثنائية. وعليه:

o  يجب أن يصدق القسم المعني لدى الدار )قسم االمتثال أو القسم القانوني( كل هدية تقدَّم إلى المسؤول العام، ويجب التدقيق

 طبيق حظر أو تقييد فيما يتعلق بالممارسة المحلية المتعلقة بتقديم الهدايا؛في القوانين المرعية لتحديد ما إذا كان ينبغي ت

o ال تقدَّم هدية مطلقاً بناًء على طلب؛ 

o  يحظر تقديم الهدايا في الفترات التي من شأنها أن تثير الريبة )في أثناء طلب تصريح أو بعده بفترة وجيزة، في أثناء حملة

 ة الهدية القيمة المعتادة المرصودة لهذه الحاالت.انتخابية...( وال يجب أن تتخطى قيم

ومن باب التذكير، ليست هذه المبادئ، مثل القواعد الداخلية للدور، سوى إيضاحات مقدمة على سبيل المثال ال الحصر، تراعي تنوع 

ريها الموظفون في الحاالت كافة التي الحاالت التي يمكن أن تطرأ. لذلك يتعين االستنارة بحس التمييز والمسؤولية في العمليات التي يج

 قد تطرأ. ويمكن أن يساعد التساؤل أيضاً على اتخاذ القرار المناسب:



 هل سأواجه صعوبات في تبرير سلوكي أمام مديري المباشر؟ −

 هل تحققت من القواعد والقوانين المحلية المطبقة في مجال الهدايا وسواها من المزايا؟ −

 م عن هذه الهدية أو هذه الدعوة إساءة إلى سمعتي أو إلى سمعة رب العمل؟هل يشكل كشف وسائل اإلعال −

 هل قبول هذه الهدية أو هذه الدعوة من شأنه أن يثير شكوكاً بشأن عدم تحيزي أو عدم تحيز الطرف اآلخر؟ −

البشرية، قسم االمتثال، القسم القانوني، في حال الشك، يتعين على الموظفين استشارة مديرهم المباشر و/أو األقسام المعنية )الموارد 

 قسم المراجعة والتدقيق الداخلي(، في إطار األحكام التي ينص عليها النظام الداخلي أو الوثائق الناظمة النظيرة في كل كيان من كيانات

 المجموعة.

 

 أمثلة:

 1المثال رقم 

حلول العام الجديد، يتلقى من أحد الموردين المدرجين في حافظة يعمل دييغو في قسم المشتريات في إحدى ُدور المجموعة. وبمناسبة 

 إدارة عملياته غرضاً قيمته أعلى من قيمة الهدايا التي تقدم عادةً ألغراض الترويج.

فضالً عن ذلك، ثمة مناقشات تتعلق بإعادة التفاوض بشأن إحدى العقود التي تربط الدار العاملة مع هذا المورد سوف تجرى في شهر 

 مارس. هل يقبل دييغو هذه الهدية؟ / آذار

 ما العمل؟

يبدو أن هذه الهدية تندرج في إطار مهني وتعزز عالقة قائمة أصالً بين الدار والمورد. غير أنه يتعين على دييغو أن يكون متنبهاً 

تي أرسلت له كانت بهدف التأثير بصورة خاصة إلى أن ثمة عملية تخصيص عقود ستستهل قريباً. وال يمكنه أن يستبعد أن الهدية ال

 عليه. ونظراً إلى ما سبق، وإلى قيمة الهدية، يتعين على دييغو رفضها وإعادتها إلى مرسلها وإبالغ مديره المباشر بذلك.

 يعرض الدار فعلياً لخطر قانوني وقد يسيء إلى سمعتها. الهديةفقبول هذه 

إعادة تفاوض، قيمة الهدية في حد ذاتها، إذا تخطت ما تنص عليه األعراف المهنية، من حتى ولو لم يكن من المرتقب القيام بأي عملية 

 شأنها أن تبث الشك لدى دييغو وتدفعه إلى استشارة مديره المباشر قبل قبول أي شيء.

 

 2المثال رقم 

لمجموعة كهدية بمناسبة بداية العام سارة هي موظفة ذات خبرة تعمل في الصين، وتتساءل ما إذا كان في وسعها تقديم إحدى منتجات ا

الجديد إلى أحد موردي المجموعة الذين تعمل معهم. التشاورات كانت معقدة بالفعل، وسارة تود أن تعرب عن شكرها لمدير هذه الشركة 

 ألنه أتاح إبرام العقد.

 ما العمل؟

إبرام عقود تجارية بسيطة، ال يمكن اعتبار هذا النهج غير ذي إذا كان التقليد في الصين يقضي بتبادل الهدايا لدى إبرام العقود أو لدى 

أهمية ويتطلب حذراً خاصاً. ففي حالة مماثلة، ينبغي لسارة أن تضع في اعتبارها قيمة الهدية، وطبيعة العالقة مع هذا المورد، والمنصب 

في الدار التي تعمل لديها. وفي حال وجود شك ما، عليها الذي يشغله، والقواعد األساسية لهذه المبادئ، وكذلك القواعد المحلية السارية 

 أن تلجأ إلى مديرها المباشر قبل القيام بأي عرض.

 

 



 3المثال رقم 

 بيير هو مدير التسويق في إحدى الدور، وقد دعاه أحد الموردين إلى عشاء عمل في مطعم مشهور.

 ما العمل؟

يجب أن يناقش مسبقاً. ويجب توخي نوع خاص من الحذر إذا كانت األطراف في قرار قبول هذه الدعوة إلى العشاء أو عدم قبولها 

طور إعادة التفاوض أو المناقشة فيما يتعلق بمشاريع جديدة. وإذا تقرر قبول الدعوة، ال يجب أن تتخطى قيمة الفاتورة مبلغاً معقوالً 

عوة ال يمكننا أن نرد مثيلتها. ويمكن أن يكون من األنسب بحسب األعراف التجارية السارية. وبصورة عامة، من األنسب عدم قبول د

 أيضاً دعوة موظفين آخرين من المجموعة أو الدار.

 

 4المثال رقم 

جيان هو مدير إحدى متاجر المجموعة، ويود أن يقدم هدية رمزية إلى رئيس بلدية المنطقة التي يقع فيها متجره كعربون تقدير وشكر، 

 بلدية أتاحت تنظيم فعاليات ترويجية ذات جودة عالية.نظراً إلى أن إدارات ال

 ما العمل؟

 في هذه الحالة، يتعين على جيان التأكد ما إذا كان تقديم الهدية إلى موظف في القطاع العام مسموحاً به بموجب القانون المحلي المطبق،

ن المسبق من القسم القانوني أو قسم االمتثال أو من مدير وأن الهدية مقدمة علنياً بكل شفافية وبدون مقابل. وعلى جيان أن يطلب اإلذ

قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة. ويجب أن يحرص على أن تكون الهدية مالئمة وفق القوانين المعمول بها في هذه اإلدارة. 

 وبحسب الظروف، قد يبدو من المالئم اختيار هدية جماعية تقدم إلى كل اإلدارات المعنية.

 وبصورة عامة، يمكن أن تقدم هدية رمزية وفق المناسبة المالئمة بحسب التقاليد المحلية )حلول العام الجديد، أعياد وطنية...(.

( في المقابل يجب أن يحظر تقديم الهدايا في فترات قد تثير الريبة إزاء الهدية )أي فترات طلب تصريح ما، أو في أثناء حملة انتخابية...

 القيمة المعتادة للهدايا في هذه المناسبات وال تقدم هدية مطلقاً بناًء على طلب.وعدم تخطي 



وُدورها LVMHمبادئ مجموعة 

مكافحة تبييض األموال واالحتيال المالي وانتهاك الجزاءات االقتصادية والتجارية

"( من موظفيها وشركائها تصرفاً مثالياً من حيث النزاهة. وال LVMH)الُمشار إليها بـ "المجموعة" أو " LVMHتطالب مجموعة 

والموظفين على  –وُدورها أي انتهاك للقوانين والقواعد المعمول بها، إذ أن عدم التقيّد بها يمكن أن يعّرض المجموعة  LVMHتسامح 

إلى عقوبات جنائية. بغض النظر عن المالحقات القانونية المحتملة، يتعرض الموظفون الذين يخالفون قواعد السلوك  –الصعيد الفردي 

 ية إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.والمبادئ التوجيهية الداخل

ً ما تُجري مجموعة  ، بصفتها منظمة عالمية، عمليات مالية يمكن أن تنطوي على مخاطر قانونية ومجازفة بالسمعة. LVMHغالبا

على ذلك. لذا يتعين على وتبييض األموال وانتهاك الجزاءات االقتصادية والتجارية )"الجزاءات"(، المحددة فيما يلي، هما مثاالن 

أنشطتها، وأن يحرصوا على التنبه  LVMHالموظفين أن يراعوا القواعد األخالقية والمقتضيات القانونية الخاصة بكل بلد تمارس فيه 

 من القيام بأي عمليات مالية غير عادية، منها عمليات التبييض وانتهاك الجزاءات.

كل التدابير المتخذة لمكافحة تبييض األموال وانتهاك الجزاءات، سواء أكان على الصعيد الدولي أم على صعيد  LVMHتؤيد مجموعة 

التشريعات الوطنية في البلدان التي تجري أعمالها فيها. فالموظفون والشركاء مدعوون إلى توخي أقصى درجات التيقظ من أجل تحديد 

 أي انتهاك محتمل.

إلى تفادي التعرض للمساءلة الجزائية فحسب، بل أيضاً إلى إقامة عالقات طويلة األمد مع موردينا وشركائنا  هذه السياسة ال ترمي

وعمالئنا، مبنية على الثقة، وإلى تفادي أي إساءة إلى صورة المجموعة وكل خطر قضائي ناتج عن ربط أنشطتها بعمليات تبييض 

 عدم امتثالها للجزاءات. أموال أو

المذكورة فيها ليست إال نماذج توضيحية وال يمكنها أن تكون شاملة نظراً لتنوع الحاالت األمثلة ، مع أن لمبادئ شروطناتحّدد هذه ا

 التي يمكنها أن تحدث. لهذا السبب، على الموظفين التصرف في جميع الحاالت وفقاً لحسن تقديرهم وحّسهم بالمسؤولية.

ستشارة المدير المباشر أو القسم المعني )قسم الموارد البشرية، قسم االمتثال، القسم القانوني، في حاالت التساؤل، يتوجب على الموظفين ا

أو مدير  قسم مراجعة الحسابات، قسم الرقابة الداخلية(. كما يمكنهم االتصال بُمراسل األخالقيات واالمتثال التابع للدار التي يعملون بها

 عة.قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجمو

أما في حال اكتشاف أي إخالل بالمبادئ أو الشك باألمر، يتوجب على كل موظف إبالغ المسؤول عنه أو اإلدارة المختصة أو ُمراسل 

أو التبليغ عن األمر عن طريق جهاز اإلنذار الداخلي لدى  LVMHاألخالقيات واالمتثال أو مدير قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى 

ز القيام بأي عمل قمعي ضد األشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بحسن نية، حتى ولو ثبت أن الشكوك التي المجموعة. وال يجو

 أّدت إلى التقرير كانت خاطئة.

تعريف تبييض األموال

جرمية. ويجب قد يحصل تبييض األموال عند القيام بعمل يراد عن طريقه إخفاء المصدر الحقيقي لألموال أو األصول المرتبطة بأنشطة 

على الموظفين أن يتأكدوا من أن أنشطة المجموعة ال تساهم في تغذية أنشطة تجارية قانونية باستخدام عائدات الجرم أو األنشطة 

 الجرمية. وعملية شراء وإعادة بيع المنتجات المترفة هي تقنية تستخدم غالباً لتبييض األموال.

فھرس



 تعريف الجزاءات االقتصادية والتجارية

الجزاءات االقتصادية والتجارية هي قيود قانونية تفرضها البلدان على األنشطة التجارية المباشرة أو غير المباشرة )عن طريق جهات 

 ثالثة( التي تجرى مع أفراد أو كيانات على أساس موقعها الجغرافي أو انخراطها في أنشطة جرمية.

ة للجزاءات التي يفرضها االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية وسويسرا وفيما يتعلق بالجزاءات الجغرافية، تمتثل المجموع

وغيرها من البلدان التي تفرض قيوداً على األنشطة التي تجرى مع أفراد أو كيانات في بلدان أو مناطق معينة، أو تحظر تلك األنشطة. 

لمتحدة األمريكية، هي جزاءات يتجاوز نطاق تطبيقها الحدود الوطنية. فالجزاءات التي يفرضها االتحاد األوروبي، وخصوصاً الواليات ا

فعلى سبيل المثال، تنطبق الجزاءات التي تفرضها الواليات المتحدة األمريكية على مواطني الواليات المتحدة األمريكية، وعلى المقيمين 

عي في الواليات المتحدة األمريكية، وعلى كل شخص موجود بصورة دائمة فيها، وعلى الكيانات التجارية المنشأة وفقاً للقانون المر

بشخصه في الواليات المتحدة األمريكية. وتنطبق أيضاً على الشركات التابعة وفروع الشركات األمريكية أو الشركات األجنبية )أو 

ريكيون، وكذلك على العمليات بالدوالر الشركات التابعة لها أو فروعها( التي تديرها أو تسيطر عليها كيانات أمريكية أو مواطنون أم

 األمريكي أو التي يعنى بها النظام المالي األمريكي بأي طريقة أخرى.

من أجل التخفيف من خطر انتهاك الجزاءات، تطبق المجموعة سياسات وإجراءات محددة فيما يتعلق باالستثمارات واألنشطة التجارية 

دليل عن القوانين  LVMH Voicesنيين بها. ويتاح للدور على الموقع اإللكتروني األخرى في البلدان و/أو مع األشخاص المع

واألنظمة المتعلقة بالجزاءات في الواليات القضائية الرئيسية التي تجري فيها المجموعة أعمالها، ويجري تحديث هذا الدليل كل ستة 

 في كل الظروف.أشهر. ويلزم الموظفون بمراعاة القوانين واألنظمة المحلية األحدث 

 

 الوقاية من تبييض األموال وانتهاك الجزاءات االقتصادية والتجارية

 مراقبة الموردين والشركاء اآلخرين

بغية الحد من مخاطر تبييض األموال وانتهاك الجزاءات، يجب على الموظفين أن يجروا بصورة تلقائية تقييماً لشركائهم التجاريين قبل 

ة وفي أثنائها. ويشمل هذا التقييم جمع المعلومات الجغرافية والتجارية المتعلقة بالشركاء التجاريين وتوخي استهالل العالقة التجاري

 أقصى درجات التيقظ إزاء الطلبيات التجارية والفواتير والمدفوعات غير االعتيادية.

 الموقع الجغرافي

بالغ األهمية ألن القانون المطبق في مجال الجزاءات، وخصوصاً أنظمة التأكد من الموقع الجغرافي ألحد الموردين أو الشركاء هو أمر 

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية، يحظر التعامل التجاري مع بعض البلدان. ويختلف نوع األنشطة المحظورة بحسب 

 استيراد وتصدير عدد كبير من السلع الكمالية. التشريع المرعي والبلدان المعنية. وتحظر بعض التشريعات الخاصة بالجزاءات تحديداً 

 كذلك، إن قائمة البلدان واألشخاص الخاضعين لجزاءات ونطاق األنشطة المحظورة ليست نهائية.

 ينبغي إيالء اهتمام خاص بكل عملية يحتمل أن تخضع لجزاءات أمريكية نظراً إلى نطاق هذا التشريع العابر للحدود الوطنية.

ن أسباب، ال يجب أن يجرى أي نشاط تجاري مقترح مع أفراد أو كيانات في البلدان الخاضعة لجزاءات إال إذا كانت ال ولكل ما ذكر م

القابضة موافقة مسبقة  LVMHتنتهك القوانين المرعية المتعلقة بالجزاءات. فضالً عن ذلك، يجب أن توافق عليها اإلدارة العامة لشركة 

 وأن تصدقها.

 ريةالمعلومات التجا

وفي بعض الحاالت، عن األفراد أو الكيانات التي تحكم هؤالء  –يجرى هذا التقييم عن طريق جمع بيانات عن المورد أو الشريك 

والنابعة من وثائق و/أو بحوث، بما يشمل اللجوء إلى جهات ثالثة تتولى إجراء البحوث وذلك بحسب مستوى  –الموردين أو الشركاء 

 ذه البيانات بصورة منتظمة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالعمليات الكبرى.الخطر. وينبغي تحديث ه

 ويمكن أن تتناول البحوث المجاالت التالية:



تحديد موقع الشريك وكياناته المختلفة )الشركات التابعة، ومواقع اإلنتاج...( خصوصاً في البلدان التي يعرف عنها أنها مشبوهة  −

 )المالذات الضريبية(؛

 الهيئات العامة أو المنظمات غير الحكومية من جزاءات تجارية أو أي حظر آخر لعملية تجارية؛ما تفرضه  −

 تاريخ العمليات التجارية التي أجراها الشريك؛ −

 سمعة الشريك )العقوبات المحتملة أو المنازعات القائمة(؛ −

 وجود سياسة وقائية في مجال تبييض األموال لدى الشريك أو غيابها؛ −

 د المستفيدين النهائيين من الشركة وتقفي أثرهم )األفراد الذين يملكون األسهم(؛سهولة تحدي −

 تنظيم آليات الدفع ووضع الفواتير؛ −

 الحساب المصرفي المستخدم؛ −

 ما يعتمده الشريك من تنظيم وإجراءات على الصعيد التشغيلي لممارسة نشاطه التجاري؛ −

 ون قد جمعت مسبقًا.كل معلومة أخرى مهمة في ضوء المعلومات التي تك −

 

 اعرف عمالءك

تلزم المجموعة، بحسب البلدان، ببعض المتطلبات المتعلقة بمكافحة تبييض األموال فيما يخص معرفة العمالء والمستهلكين، ال سيما 

 بالنظر إلى الحد األقصى للدفع نقداً.

)وهذا هو الحال في فرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا ويعمد عدد كبير من البلدان األوروبية إلى تحديد حد أقصى للدفع النقدي 

 والبرتغال(، فيما فرضت بلدان أخرى متطلبات اإلعالن )منها الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا والصين(.

تبييض األموال والمطبقة دليل عن القوانين المتعلقة ب LVMH Voicesويمكن لألنظمة أن تتطور. ويتاح للدور على الموقع اإللكتروني 

في الواليات القضائية الرئيسية التي تجري فيها المجموعة أعمالها. ويجري تحديث هذا الدليل كل ستة أشهر. وتقع على عاتق الموظفين 

 مسؤولية تطبيق أحدث القوانين السارية محلياً على الدوام.

 

 ات االقتصادية أو التجاريةمعرفة العمليات المشابهة لتبييض األموال أو انتهاك الجزاء

 يمكن أن تمثل بعض أنواع السلوك إشارات تدعو إلى توخي حذر خاص تجاهها، ومنها:

أن يلجأ شريك أو عميل إلى آليات دفع غير اعتيادية من دون مبرر معقول وفق األعراف التجارية )دفع مبالغ كبيرة نقداً، عن  −

 متعددة بدون مبرر...(؛طريق وسطاء أو حسابات أجنبية، إجراء دفعات 

 أن يقوم أحد العمالء بعمليات شراء مستعجلة، بدون أن يولي اهتماماً بارزاً لخصائص المنتجات التي تم شراؤها؛ −

أن يبدو أحد العمالء أو الشركاء مطلعاً جداً على األنظمة المتعلقة بتبييض األموال و/أو يبدو أنه يقوم بكل ما في وسعه للتقرب  −

 من الحد األقصى المعتمد للدفع نقداً؛ قدر اإلمكان

 أن يقوم أحد العمالء بشراء عدة منتجات متشابهة ذات قيمة كبرى بدون مبرر جلي؛ −

أن يطلب أحد العمالء استرداد المبلغ الذي دفعه لكن على حساب مختلف عن الحساب المستخدم إلجراء عملية الشراء أو لصالح  −

 راء؛شخص غير الشخص الذي قام بعملية الش

أن يطلب أحد الشركاء القيام بالدفع على حساب مصرفي باسم شخص مختلف، أو كيان مختلف، ال سيما إليفاء عملية تجارية تضم  −

 دفعات عدة؛

أن يرغب أحد الشركاء بتسديد أتعابه على حساب مصرفي موطن في بلد مختلف عن البلد الذي ينتمي إليه الكيان الدائن، وحيث  −

 سرية المصرفية؛القوانين ترعى ال

 أن يشترط أحد الشركاء استالم المال نقداً أو مكافئ النقدية )الحواالت النقدية بصورة خاصة(؛ −

 أن يتم تعيين شركة وكيلة كوجهة نهائية للمنتج أو أن يكون مسار المنتج ال يتناسب مع الوجهة النهائية للمنتج؛ −

ع أو وسائل إرسال المنتجات المدرجة أعاله بدون تقديم مبرر تجاري عندما يطلب أحد الشركاء اللجوء إلى إحدى وسائل الدف −

 معقول لطلبه، يجب أن ترفض عملية الدفع.

 



رفض العمليات المؤدية إلى تبييض األموال أو انتهاك الجزاءات االقتصادية أو التجارية

كون في متناولهم والتي تتعلق بالمورد أو ينبغي لموظفي المجموعة والدور توخي أقصى درجات الحذر في ضوء المعلومات التي ت

 الشريك أو العميل.

إّن أكثر الجهات المعرضة بصورة خاصة لخطر التبييض تضم مديري كل كيان من كيانات المجموعة واألقسام التجارية المسؤولة عن 

المسؤولة عن إرسال البضائع. فعلى  عمليات شراء السلع والخدمات، وعن المدفوعات في المتجر، والشراء بالتجزئة وبالجملة، وتلك

هذه الجهات إذاً أن تكون متيقظة بصورة خاصة لهذه المواضيع، وأن تلتزم بالشروط التي تضعها المجموعة والدار التي تعمل لديها 

 فيما يتعلق بالمدفوعات النقدية وإرسال البضائع من أجل تفادي أي انتهاك للتشريع.

اورهم شكوك بشأن مورد أو شريك، أو بشأن صحة عملية من حيث التشريع الخاص بتبييض األموال ويتعين على الموظفين الذين تس

أو الجزاءات، أن يتصلوا فوراً بمديرهم المباشر أو بالقسم القانوني أو بجهة االتصال الخاصة باألخالقيات واالمتثال أو بمدير قسم 

على إرشادات فيما يتعلق بالتدابير التي ينبغي اتخاذها. وقد يبدو ضرورياً "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة من أجل الحصول 

طلب تفسير من المورد أو الشريك أو العميل وإيقاف عملية الدفع بانتظار تزويدهم بمزيد من المعلومات.

المورد أو الشريك أو العميل، وفي حال استمرار الشكوك بعد الحصول على رأي األشخاص المذكورين، وفي ضوء التفسير الذي يقدمه 

 يجب رفض عملية الدفع.

 انتظام الحسابات والدفاتر والسجالت

ال يجوز القيام بتدوين خاطئ أو ال أساس له في دفاتر المجموعة ودورها أو في سجالتها ألي سبب من األسباب.

والعمليات كافة التي أجرتها المجموعة والدور التابعة لها ويجب أن تسجل بشفافية مطلقة كل المعلومات المتعلقة باألصول والخصوم 

في ضبط حسابات هذه الكيانات. ويجب أن تبيَّن في الوثائق المحاسبية، بصورة صادقة ودقيقة، العمليات التي أجريت، وأن تعّد تلك 

 الوثائق وفقاً للمعايير واألطر المحاسبية المعمول بها.

ق المحاسبية عن أصول المجموعة كافة ما إن يتم نقل الملكية والمخاطر المرتبطة بها. ويجب أن تبيَّن ويجب أن يتم اإلبالغ في الوثائ

العمليات التجارية والمالية بصدق في الوثائق التي تسوغها. وال يمكن أن تصدق أي عملية دفع أو تجرى، ولو جزئياً، لغرض يختلف 

 دفع.عن الغرض المبيّن في الوثائق التي تدعم طلب ال

1المثال رقم 

تعمل میرنا في أحد متاجر المجموعة. ویرغب أحد عمالئھا، وھو غیر مقیم ضریبي في فرنسا، في الدفع نقداً لقاء مشتریاتھ التي 
تناھز قیمتھا 000 20 یورو. فتبلغ میرنا عمیلھا بأن الحد األقصى للدفع النقدي في فرنسا ھو 000 10 یورو. ویستغرب العمیل 

ولكن یعبّر عن رغبتھ رغم ذلك بالدفع نقداً. وكانت مدیرة میرنا المباشرة غائبة لمدة ساعتین. 

ما العمل؟

یتعین على میرنا أن تذكر عمیلھا بأن القانون الفرنسي یمنعھا من قبول أیة عملیة دفع نقدي یجریھا مواطن ضریبي أجنبي إذا كانت 
قیمتھا تتخطى 000 10 یورو. 

فإذا قبل ھذا العمیل باختیار وسیلة دفع أخرى )للمبلغ الكامل أو للجزء من المبلغ الزائد عن قیمة 000 10 یورو(، یجوز لمیرنا أن 
تنجز عملیة البیع ولكن علیھا أن تحصل على كل المعلومات الالزمة لمعرفة ھویة العمیل. 

عملية البيع.وإذا رفض هذا العميل استخدام وسيلة دفع أخرى، ال يجوز لميرنا أن تقبل بإنجاز 



 2المثال رقم 

يعمل جان في قسم المحاسبة في إحدى ُدور المجموعة. يطلب أحد موردي الدار بأن يتم تحويل المبلغ المستحق له إلى حساب مختلف 

عن الحساب المذكور في العقد، والذي كان مستخدماً حتى ذلك الحين. وهذا الحساب موجود في دفاتر مصرف آخر، والمصرف موجود 

 في جورجيا.

 ما العمل؟

 يتعين على جان أن يتخذ كل التدابير الممكنة للتأكد من أن العملية قانونية وليست عبارة عن محاولة احتيال.

ومن بين إشارات اإلنذار تظهر في هذه الحالة تغيير المعلومات المصرفية وعنوان المصرف الذي يقع في بلد قد يثير الشك. على جان 

 مديره المباشر و/أو األقسام المعنية بهذه الحالة وأن ينتظر تلقي اإلرشادات قبل المتابعة. أن يبلّغ كتابةً 

 

 3المثال رقم 

تعمل ناتالي في إحدى المتاجر التابعة لدور المجموعة في نيويورك. يطلب أحد العمالء من ناتالي إرسال طلبيته إلى منزله الكائن في 

 إرسال هذه الطلبية؟سوريا. هل يمكن لناتالي أن ترتب 

 ما العمل؟

ة، ال يمكن لناتالي أن تقبل طلب إرسال الطلبية إلى العميل. نظراً إلى أن سوريا مشمولة بالجزاءات األمريكية، يمنع أن تنفذ أنشطة تجاري

 مباشرة أو غير مباشرة، مع أفراد أو كيانات موجودة في سوريا.

 

 أ3المثال رقم 

ح التالي الذي يقدمه العميل: "يمكننا التحايل على هذه الجزاءات االقتصادية: أرسلي الطلبية إلى تركيا وأنا ماذا يكون الرد على االقترا

 أرسل أحداً الستالمها". هل يجوز لناتالي أن تقوم بإرسالها؟

 ما العمل؟

كانوا يعلمون أو كان عليهم أن يعلموا بشأن ال ينبغي لناتالي أن تقوم بإرسال الطلبية. ال يجوز للموظفين أن يقوموا بأنشطة تجارية إذا 

تبعات هذا النشاط، المباشرة أو غير المباشرة، مع فرد خاضع لجزاءات أو لكيان يقع في بلد خاضع لجزاءات. فرغم استالم الطلبية في 

 تركيا، ناتالي تعرف وجهتها النهائية، أي سوريا في هذه الحالة.



وُدورها LVMH مبادئ مجموعة

عمليات اإلقراض والتوكيل والحسومات والبيع للموظفين

"( من موظفيها وشركائها تصرفاً مثالياً من حيث النزاهة في إدارة LVMH)الُمشار إليها بـ "المجموعة" أو " LVMHتطالب مجموعة 

 –وُدورها أي انتهاك للقوانين والقواعد المعمول بها، إذ أن عدم التقيّد بها يمكن أن يعّرض المجموعة  LVMHأعمالهم. وال تسامح 

إلى عقوبات جنائية. بغض النظر عن المالحقات القانونية المحتملة، يتعرض الموظفون الذين  –والموظفين على الصعيد الفردي 

 ية إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.يخالفون قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخل

تتطلب طبيعة عمل أو مهام بعض الموظفين والمدراء وكذلك بعض االتفاقيات المعقودة مع أشخاص من خارج المجموعة ارتداء مالبس 

عمليات اإلقراض أو دفع وُدورها في هذه الحاالت إلى  LVMHأو إكسسوارات أو غيرها من المنتجات المصنوعة لدى الُدور. وتلجأ 

 البدل، باإلضافة إلى الحسومات.

من جهة أخرى، تقدم المجموعة وُدورها لبعض الموظفين في مناسبات معينة إمكانية االستفادة من مبيعات خاصة للموظفين تسمح لهم 

 بشراء منتجات الُدور بشروط ميّسرة.

التقيّد بها.تخضع هذه اآلليات المختلفة إلى قواعد خاصة يتوجب عليهم 

المذكورة فيها ليست إال نماذج توضيحية وال يمكنها أن تكون شاملة نظراً لتنوع األمثلة تُستخدم هذه القواعد بمثابة دليل مرجعي، مع أن 

 الحاالت التي يمكنها أن تحدث. لهذا السبب، على الموظفين التصرف في جميع الحاالت وفقاً لحسن تقديرهم وحّسهم بالمسؤولية.

ي، في حاالت التساؤل، يتوجب على الموظفين استشارة المدير المباشر أو القسم المعني )قسم الموارد البشرية، قسم االمتثال، القسم القانون

 أو مدير قسم مراجعة الحسابات، قسم الرقابة الداخلية(. كما يمكنهم االتصال بُمراسل األخالقيات واالمتثال التابع للدار التي يعملون بها

 قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة.

أما في حال اكتشاف أي إخالل بالمبادئ أو الشك باألمر، يتوجب على كل موظف إبالغ المسؤول عنه أو اإلدارة المختصة أو ُمراسل 

اإلنذار الداخلي لدى  أو التبليغ عن األمر عن طريق جهاز LVMHاألخالقيات واالمتثال أو مدير قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى 

المجموعة. وال يجوز القيام بأي عمل قمعي ضد األشخاص الذين يستخدمون هذا الجهاز بحسن نية، حتى ولو ثبت أن الشكوك التي 

 أّدت إلى التقرير كانت خاطئة.

عمليات اإلقراض والتوكيل

خاص الخارجين عن المجموعة، مالبس أو إكسسوارات قد يتم إقراض بعض المدراء والموظفين لدى المجموعة وُدورها، أو بعض األش

 أو غيرها من منتجات الُدور، تطبيقاً لشروط عقد أو نظراً لعملهم أو مهامهم.

تبقى هذه المنتجات ملكاً لإلدارة المعنية، وتُسلّم فقط على أساس شخصي ومؤقت.

تها، وتتشارك هذه الشروط مع مدير "األخالقيات واالمتثال" لدى تُحّدد كل دار شروطاً رسمية تتعلق بتسليم المنتجات واستخدامها وإعاد

 المجموعة. ويعمل المستفيدون من عمليات اإلقراض على التقيّد بالشروط طوال مدة اإلقراض. بشكل عام، يتعيّن عليهم ما يلي:

 التأكد من الحصول على اإلذن الُمسبق من المسؤول عنهم أو من أي شخص مؤهل؛ −

 باالستعمال الشخصي بحت للمنتجات الُمقرضة؛التقيّد  −

 الحرص على تفادي تعّرض المنتج للسرقة أو الفقدان أو التلف؛ −

التبليغ عن أي سرقة أو فقدان أو تلف قد حصل خالل مدة اإلقراض، عند اإلعادة على أقصى تقدير؛ −

فھرس



عليها قد  مؤتمنالصول األعدم إعادة مة، إذ نذكر بأن إعادة المنتجات الُمقرضة ضمن الفترة الزمنية المحددة ووفقاً للشروط القائ −

 يتخذ طابع العمل الجنائي )إساءة استخدام أموال الشركة، اختالس أو سرقة(.

 

 الحسومات والمخصصات

تُشّجع المجموعة وُدورها بعض الموظفين الذين يشغلون مواقع تمثيلية على ارتداء مالبس وإكسسوارات وغيرها من المنتجات من 

 صنع ُدورها. ولهذه الغاية، قد يستفيدون من حسومات دائمة و/أو مخصصات للمالبس.

تُحّدد كل دار شروطاً رسمية تتعلق بمنح هذه الحسومات، وترسلها إلى مدير "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة. بشكل عام، يتعيّن 

 على المستفيدين من الحسومات ما يلي:

 ذن الُمسبق من المسؤول عنهم أو من أي شخص مؤهل؛التأكد من الحصول على اإل −

 التقيّد باالستعمال الشخصي بحت لهذه االمتيازات؛ −

 عدم تجاوز الحدود أو الحصة القصوى لهذه االمتيازات؛ −

 عدم استخدام هذه اآللية بهدف إعادة البيع؛ −

 التقيد بجميع الشروط التعاقدية القائمة. −

 

 البيع للموظفين

 عمليات بيع خاصة لمنتجات من صنعها يستفيد منها جميع أو بعض موظفي المجموعة.تنظم بعض الُدور 

تُحّدد كل دار شروطاً رسمية تتعلق بشروط تنظيم عمليات البيع الخاصة واالستفادة منها، وترسلها إلى مدير "األخالقيات واالمتثال" 

 لدى المجموعة.

 بقواعدها. بشكل عام، يتعيّن عليهم ما يلي:ويعمل المستفيدون من عمليات البيع على التقيّد 

 التقيّد باالستعمال الشخصي البحت لرموز الدخول والدعوات إلى عمليات البيع؛ −

 عدم بيع رموز الدخول والدعوات لعمليات البيع الخاصة بهم؛ −

 عدم شراء المنتجات بهدف إعادة بيعها؛ −

 التقيّد بالحصص والقيم القصوى المسموح بها؛ −

 لقواعد المتّصلة بسّرية هذه المبيعات.التقيّد با −

 يتم التأكد من احترام كافة القواعد، ويعّرض أي إخالل بها إلى عقوبات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة، وفي جميع األحوال، قد تسبّب

 بإلغاء تلك االمتيازات والمنع بصورة نهائية أو مؤقتة من المشاركة في عمليات البيع.



وُدورها LVMHمبادئ مجموعة 

استخدام األصول

"( من موظفيها وشركائها تصرفاً مثالياً من حيث النزاهة في إدارة LVMH)الُمشار إليها بـ "المجموعة" أو " LVMHتطالب مجموعة 

 –وُدورها أي انتهاك للقوانين والقواعد المعمول بها، إذ أن عدم التقيّد بها يمكن أن يعّرض المجموعة  LVMHأعمالهم. وال تسامح 

إلى عقوبات جنائية. بغض النظر عن المالحقات القانونية المحتملة، يتعرض الموظفون الذين  –والموظفين على الصعيد الفردي 

 ية إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة.يخالفون قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية الداخل

تتمثل مهّمة أصول المجموعة والُدور في السعي إلى تحقيق رضا الزبائن والمساهمين، وتوليد قيمة من خالل توسيع أعمالنا مع مرور 

 الزمن.

د. ويتم توكيلها لمن يساهم، من خالل تسمح هذه األصول بالقيام باستثمارات مهمة تكمن في المهارات والمواهب والمعدات والموار

 القيام بمهامه، بالسعي إلى تحقيق أهدافنا وتنفيذ مهامنا.

تتطلب الثقة المتجسدة بتسليم األصول أن يتم استخدامها وفقاً لحّس المسؤولية الذي تدعو إليه.

ماذج توضيحية وال يمكنها أن تكون شاملة نظراً لتنوع المذكورة فيها ليست إال ناألمثلة تُستخدم هذه القواعد بمثابة دليل مرجعي، مع أن 

 الحاالت التي يمكنها أن تحدث. لهذا السبب، على الموظفين التصرف في جميع الحاالت وفقاً لحسن تقديرهم وحّسهم بالمسؤولية.

البشرية، قسم االمتثال، القسم القانوني، في حاالت التساؤل، يتوجب على الموظفين استشارة المدير المباشر أو القسم المعني )قسم الموارد 

أو مدير  قسم مراجعة الحسابات، قسم الرقابة الداخلية(. كما يمكنهم االتصال بُمراسل األخالقيات واالمتثال التابع للدار التي يعملون بها

 قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى المجموعة.

مر، يتوجب على كل موظف إبالغ المسؤول عنه أو اإلدارة المختصة أو ُمراسل أما في حال اكتشاف أي إخالل بالمبادئ أو الشك باأل

أو التبليغ عن األمر عن طريق جهاز اإلنذار الداخلي لدى  LVMHاألخالقيات واالمتثال أو مدير قسم "األخالقيات واالمتثال" لدى 

الجهاز بحسن نية، حتى ولو ثبت أن الشكوك التي  المجموعة. وال يجوز القيام بأي عمل قمعي ضد األشخاص الذين يستخدمون هذا

 أّدت إلى التقرير كانت خاطئة.

حماية األصول المادية وغير المادية

وُدورها مجموعة الموجودات والحقوق التي تملكها المجموعة، سواء كانت عناصر مادية )منتجات واردة و/أو  LVMHتشمل أصول 

واألحذية والمنتجات الجلدية والساعات والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل من صنع الُدور كالمالبس واإلكسسوارات 

ووسائل االتصال والمعدات والبرامج المعلوماتية والمفروشات واألبنية والموجودات...( أو غير مادية )حقوق الملكية الفكرية والخبرات 

 والعقود والمعلومات الحساسة...(.

لمستندات والمعلومات التجارية الحساسة )ملفات الزبائن والموردين والموظفين وإطالق المنتجات تُعتبر البيانات والخبرات وا

والمعلومات المالية والقانونية...( جزءاً ال يتجزأ من أصول المجموعة، ويتوجب على الموظفين الذين يمكنهم الوصول إليها المحافظة 

 مغادرتهم المجموعة. على سريّتها. ويبقى هذا االلتزام قائماً حتى بعد

وُدورها وعالماتها التجارية أصوالً ذات قيمة عالية يجب المحافظة عليها بعناية. أما األشخاص  LVMHكذلك، تمثل صورة وسمعة 

عة الذين يعترفون بانتمائهم للمجموعة أو لُدورها أو لعالماتها التجارية أو المعروفين بذلك، فعليهم احترام قيم وقواعد سلوك المجمو

 .LVMHوُدورها، ال سيما تلك المذكورة في قواعد السلوك الخاصة بمجموعة 

فھرس



 مسؤولية االستخدام المهني واألخالقي

سواء كانت األصول المنتجة للقيم مادية أو غير مادية، إّن كل واحدة منها مخّصصة ألغراض خاصة. يتعيّن على األشخاص الموكلين 

وفي ظروف تتفق مع المحافظة عليها، على أن يحرصوا على تجنّب جميع أنواع اإلهدار والسرقة  بها استخدامها لألغراض المحددة لها

 والفقدان والتلف أو االستخدام ألغراض غير شرعية.

إن وضع تلك األصول بالتصّرف من قبل الكيانات المعنية ليس إال لالستخدام المهني وضمن المهام الموكلة، إذ أن أي استخدام آخر 

إلى إذن. يمكن أن يكون اإلذن عاماً، كما هي الحال في االستعمال الشخصي لمعدات االتصاالت ألغراض خاصة ضمن الشروط يحتاج 

. وفي غياب تلك التسهيالت الواضحة، يجب الحصول LVMHالمنصوص عليها في ميثاق أمن النظام المعلوماتي الخاص بمجموعة 

 المختصة )االمتثال أو القانونية أو الموارد البشرية(.على إذن محّدد من المسؤول أو من اإلدارات 

أو لُدورها ضمناً أن الشخص الذي يستخدم تلك األصول يحترم حالتها الجيدة ويشير إلى  LVMHتعني حيازة أصول تعود لمجموعة 

 إي مشكلة قد يواجهها )فقدان أو تلف أو سرقة...(.

 

 الوضع بالتصّرف الشخصي والمؤقت

الموضوعة بتصّرف موظفين ومقّدمي الخدمات لدى المجموعة والُدور ملكاً لإلدارة المعنية، ويتم تسليمها شخصياً وعلى تبقى األصول 

 أساس مؤقت للقيام بعملهم أو بمهامهم.

 وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على المعدات والبرامج المعلوماتية واالتصاالت والمنتجات والمركبات والمعدات والمعلومات

 واإلبداعات.

يتم تحديد الصفة المؤقتة وشروط استخدام األصول الموضوعة بالتصّرف عند تسليمها. ويستثني ذلك أن يقوم الشخص الموكل باألصول، 

إال في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها بشكل واضح، باالستغناء عنها أو استخدامها ألغراض تجارية من قِبله أو من قِبل أي 

 .شخص آخر

وعند انتهاء الموظفين أو مقّدمي الخدمات المعنيين لدى المجموعة أو الُدور من المهام واألعمال المرتبطة بها، تُعاد األصول الموكلة 

 إليهم إلى اإلدارة التي تملكها، إال في الحاالت االستثنائية المنصوص عليها بشكل واضح.

عدة صفات قانونية: مثالً إساءة استخدام أموال الشركة، اختالس، وفي بعض  إن عدم إعادة األصول الموكلة إلى شخص ما قد يتخذ

موعة الحاالت سرقة. يجب التقيّد باألحكام القانونية الخاصة بكل بلد والمتعلّقة بهذه المسائل، وذلك من قبل جميع األفرقاء المعنيين من مج

LVMH .وُدورها 

 

 1المثال رقم 

، في رحلة عمل إلى أمريكا الجنوبية ويتساءل عّما إذا كانت زوجته LVMHالشركة القابضة يذهب كالرانس، موّظف كادر لدى 

 تستطيع مرافقته.

 ما العمل؟

بخصوص رحالت العمل والسالمة". يمكن للزوج أو الزوجة أو  LVMHعلى كالرانس التقيّد بالقواعد المنصوص عليها في "سياسة 

أي فرد آخر من العائلة )بما فيهم األطفال( مرافقة الموظف على شرط أال يتداخل ذلك مع قيامه بمهامه. ويجب إعالم المسؤول عن 

م من أفراد العائلة التي تكون جميعها الموظف بذلك قبل تاريخ السفر. ال تتحمل الشركة المصاريف العائدة للزوج أو الزوجة أو غيره

 على عاتق الموظف.

 



 2المثال رقم 

تعمل ناديا منذ عشر سنوات في مشاغل المنتجات الجلدية لدى إحدى ُدور المجموعة، وتفكر بتأسيس مؤسستها الخاصة لصناعة 

ح لها بإعادة استخدام المعلومات التي حصلت المنتجات الجلدية. وتتساءل عن الشروط التي تسمح لها القيام بذلك، وإلى أي حد سيُسم

 عليها ضمن قيامها بمهامها لدى الدار.

 ما العمل؟

 على ناديا مراجعة القوانين والمواثيق القائمة لدى الدار، وإذا لزم األمر، عقد العمل واالتفاق الجماعي الُمطبق.

 ويجب التمييز بين حالتين مختلفتين:

ؤسستها ومزاولة عملها لدى الدار، عليها التأكد من عدم تناقض واجب اإلخالص أو شروط التعامل في حال أرادت ناديا تأسيس م• 

الحصري مع تأسيسها للمؤسسة خالل تنفيذها لعقد العمل لدى الدار. ال يمكن أن يحصل تأسيسها للمؤسسة إال في أوقات فراغها وال 

 يمكن أن يتعّدى ذلك على أوقات عملها لدى الدار؛

ال أرادت تأسيس المؤسسة بعد إنهاء مهامها لدى الدار، قد يضع شرط عدم المنافسة حدوداً مؤقتة لحريتها بالقيام بأعمال مماثلة في ح• 

 لتلك التي كانت تقوم بها سابقاً، بعد فسخ العقد.

رب في المصالح، سواء كان في جميع األحوال، يجب أن تتأكد ناديا من أن نيّتها بتأسيس مؤسسة خاصة لها لن تضعها في موقف تضا

 حقيقياً أو ظاهراً أو محتمالً.

أما بخصوص إعادة استخدام المعلومات التي حصلت عليها ضمن أدائها لمهامها لدى الدار، على ناديا أن تحرص، إذا لزم األمر، على 

 لومات على نحو غير سليم.التقيد بالتزاماتها التعاقدية للحفاظ على السريّة الموقعة سابقاً وعدم استغالل هذه المع

ال لدى نظراً لهذه الحالة المعقّدة، على ناديا استشارة المسؤول عنها واإلدارة القانونية أو الموارد البشرية أو ُمراسل األخالقيات واالمتث

 لداخلية للمجموعة.الدار قبل القيام بأي إجراء قد يمثل انتهاكاً اللتزاماتها التعاقدية أو غيرها، و/أو للمبادئ التوجيهية ا



؟تواجھ مسألة أخالقیة

!لنتحدث عنھا

:یمكنكم في أّي وقت أن تتصلوا

منصة للوصول إلى LVMHباإلضافة إلى ذلك، توفر لكم 
Alert lineلوك للتمكن من اإلبالغ بسریة وأمان عن أّي س

.مخالف للقوانین أو مبادئ السلوك الداخلیة

حسن ال یجوز اتخاذ أي إجراء تأدیبي ضد األشخاص الذین استخدموا ھذه القنوات ب
.نیة إلرسال إنذار

https://alertline.lvmh.com

بمدیركم•
بإدارة الموارد البشریة•
بمراسل األخالقیات واالمتثال•

فھرس




