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ا في مجموعة فنادق ن  االلتزام بالمسؤولية في القيام باالأعمال سمة جوهرية لثقافت

ا الشاملة التي تقوم على ن ت يننتال IHG. وهي ركيزة جوهرية في استراتيجي ت   إنتركون

 االلتزام بتقديم خدمة الضيافة الراقية "True Hospitality" للجميع.

القدر نفسه من ا الطيبة، ونحتاج للعمل ب ن ا بكد ودأب كي نبني ُسمعت ن لقد عمل

ا في العمل بثقة ن  الجهد من أجل حماية هذه الُسمعة والحفاظ عليها. يجب أن يحظى أسلوب

ينا ضرورة ا. وهذا يوجب عل ن ا في االأعمال، والمجتمعات التي نعمل فيها، وبثقتكم أنتم زمالئ ن ائ   النزالء، وشرك

ا كان من نعمل معه. باع أرقى المعايير االأخالقية في مختلف أنحاء العالم وأي أمانة ونزاهة وات ا ب العمل دوًم

ا في ن ا على االلتزام بالمسؤولية في القيام بأعمال نا هذا الميثاق المبادئ التي تساعدن يحدد ل

ر القائمون عليه فعل الصواب ويحترمونه. ا نود العمل في مكان يقدِّ ًع نا جمي  جميع االأوقات. إن

 أرجو منكم تخصيص الوقت الكافي للتعرف على هذا الميثاق واستيعاب أسلوب العمل الذي

.IHG يننتال ت ا في مجموعة فنادق إنتركون  نتبعه هن

شكًرا لكم،

الرئيس التنفيذي

كلمة السيد كيث بار،

Keith Barr
الرئيس التنفيذي

الء، زم ادة ال س ال
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نلتزم في عملنا باالأمانة والنزاهة 

والحفاظ على أرقى مستوى من 

المعايير االأخالقية

مقدمة
وك؟ ل س اق ال ث ي و م ا ه م

ا الدعم والمساعدة في ًع نا جمي يننتال IHG ل ت  يقدم ميثاق السلوك )الميثاق( في مجموعة فنادق إنتركون

ا لدى ن ا االلتزام بها في عمل ًع ينا جمي ا المبادئ التي يجب عل ن   اتخاذ القرارات السديدة. فهو يبين ل

ا إلى من ينبغي أن نلجأ إليه يننتال IHG في مختلف أنحاء العالم. كما يرشدن ت   مجموعة فنادق إنتركون

ا بحاجة إلى مساعدة إضافية. ا وكن ًب ا عصي ا موقًف ن  إذا واجْه

 سيتم التعامل مع حاالت عدم االمتثال لهذا الميثاق بكل حزم. ربما ينتج عن ذلك اتخاذ إجراءات

ا الداخلية وقوانين ن ا لسياسات بية قد تشمل في بعض الحاالت الفصل من العمل، وذلك وفًق أدي   ت

 العمل والتوظيف السارية في كل بلد.

ة ي اف ات إض ب ل ط ت م

اء  ن تناول كل المواقف الصعبة التي ربما يتعرض لها الزمالء أث ال يمكن للمعلومات الواردة في هذا الميثاق أن ت

نا مدخاًل  ممارسة عملهم في مختلف أنحاء العالم. فالميثاق ما هو إال دليل إرشادي في غاية االأهمية يقدم ل

تناول كل شيء قد يهمك أنت على وجه  أو نبذة عن العديد من السياسات االأساسية العامة التي نطبقها، وال ي

ا أنه قد تكون هناك سياسات  ا دوًم ن ن الخصوص أو له صلة مباشرة بمهام عملك. ومن الضروري أن نضع نصب أعي

ضافة إلى هذا الميثاق. وإجراءات ومتطلبات أخرى تنطبق على دورك الوظيفي وينبغي عليك االمتثال لها باالإ

اق؟ ث ي م ذا ال ري ه س ن ي ى م ل ع

يننتال IHG ومراكز الحجز، ت  يجب على جميع الزمالء العاملين في مكاتب مجموعة فنادق إنتركون

جراءات   والفنادق التي تديرها المجموعة، االلتزام بتطبيق مبادئ هذا الميثاق والسياسات واالإ

يننتال IHG، فإن ت   التي يشير إليها. وحيثما تضمن الميثاق إشارة إلى مجموعة فنادق إنتركون

.IHG يننتال ت  ذلك يتضمن جميع الشركات ضمن مجموعة فنادق إنتركون

يننتال IHG مملوكة ويتم تشغيلها بصورة مستقلة. ت  الفنادق صاحبة امتياز مجموعة فنادق إنتركون

ا أم صاحبة االمتياز، يشتركون في رؤية واحدة تهدف ن دارت ا وُمالكنا، سواٌء الخاضعة الإ   غير أن جميع فنادقن

يننتال IHG وااللتزام بالمسؤولية في ت   إلى االستمرار في دعم العالمات التجارية لمجموعة فنادق إنتركون

ا بكافة االأطراف  ًق ي اًطا وث ب  القيام باالأعمال. ومبادئ ميثاق السلوك وجوهره والغرض منه ترتبط جميعها ارت

از. ي يننتال IHG بما في ذلك الفنادق صاحبة االمت ت والجهات المعنية في مجموعة فنادق إنتركون
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  يساعدنا هذا الميثاق على

فعل الصواب في

مختلف أنحاء العالم

مساعدة إضافية
تالية: ا ولم تكن تعرف ما الذي ينبغي أن تفعله، فكر في االأسئلة ال ا صعًب عندما تواجه موقًف

 

ا؟ • هل هو جائز قانونً

ا؟ • هل هو جائز أخالقًي

• هل هو آمن؟

يننتال IHG؟ ت جراءات التي نطبقها في مجموعة فنادق إنتركون • هل يتفق مع ميثاق السلوك والسياسات واالإ

نا؟ • هل يتفق مع أساليب النجاح Our Winning Ways لدي

 • هل سأشعر باالطمئنان والثقة وراحة الضمير عند شرح ذلك الموقف الأصدقائي وعائلتي؟

نترنت؟  • كيف سيكون شعوري إذا أُعلن عن ذلك في الصحف أو عبر االإ

ا أن تتحدث مع شخص ما – سيقدم ًم ا، ينبغي دائ ًق جابة على أي من هذه االأسئلة هي "ال" أو لم تكن واث  إذا كانت االإ

 لك مديرك المباشر أو المشرف عليك، أو مندوب الموارد البشرية، أو أي عضو في فريق الشؤون القانونية )توجد

تفاصيل االتصال بهم على نظام Merlin( ما تحتاجه من دعم وتوجيه.

بالغ عن أي مخاوف أو هواجس أخالقية. يرجى االطالع ننتال IHG أيًضا قناة سرية لالإ ي ت  توفر مجموعة فنادق إنتركون

اوف" لمعرفة المزيد من المعلومات. خ م ن ال الغ ع ب على قسم "الإ

ن ري دي م ل ة ل ي اف ض ات الإ ي ؤول س م ال

ضافة إلى التزامك الشخصي بتطبيق بنود الميثاق، يجب عليك: إذا كنت مسؤوالً عن إدارة آخرين، باالإ

ًدا واجتازوا كل التدريبات المطلوبة. تأكد من أن كل مرؤوسيك قد قرؤوا ميثاق السلوك وفهموه جي  • ال

 • توفير مناخ وبيئة يشجعا الزمالء على طرح االأسئلة والتعبير عن مخاوفهم.

ا إذا كنت تعلم أو تشتبه في أي فعل ينم عن سوء سلوك. ًم  • المتابعة دائ

ي ون ان ق ال ال ث ت الم

ا. في الحاالت التي ن ا ملتزمون باالمتثال للقوانين واللوائح في البالد والدوائر القضائية التي نقوم فيها بأعمال ن  إن

ا. وإذا لم تكن  تتعارض فيها القوانين أو اللوائح مع الميثاق، يجب أن تلتزم بما يطبق أشد المعايير صرامًة وحزًم

ا أن تتصل بفريق الشؤون القانونية. ا من ذلك، ينبغي دوًم ًق واث
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 Our Winning Ways أساليب النجاح لدينا
نا. وهي تعكس القيم التي نعتز بها، وتوفر إطاًرا يُساعدنا في صياغة  أساليب النجاح هي النمط السلوكي اليومي لدي

 أسلوب عملنا في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG. وهي أيًضا جزء جوهري من الطريقة التي نتبعها في أداء أعمالنا
ا إلى جنب مع المبادئ االأخرى التي نص عليها ميثاق السلوك. يساعدنا ميثاق السلوك على التطبيق التام لكل أساليب ًب  جن

نا. النجاح والتحلي بالمسؤولية في أعمال

Do The Right Thing واب ص ل ال ع ف

ا ونمتلك الشجاعة والقناعة ا نفعل ما نراه صوابً ًم ا دائ ن  إن

 لتحويل هذا الشعار إلى ممارسة عملية حتى عندما

االأمانة  يكون من االأسهل أال نفعل ذلك. ونحن نتحلى ب

ا. ن  واالستقامة ونفاذ البصيرة في اتخاذ قرارات

Show We Care ا ن ام م ت دى اه ار م ه إظ

 نود أن نكون الشركة التي تتفهم احتياجات االأفراد وتراعيها

 أفضل من أي طرف آخر في قطاع الفنادق. وهذا يعني

ل  مراعاة شعور االآخرين، ومالحظة االأشياء المهمة، وتحمُّ

 مسؤولية فعل الصواب.

Aim Higher ل ض ى الأف ع إل ل ط ت   ال

ار الرواد المشهود لهم في قطاع  نتطلع إلى أن نكون من كب

ا يضم نخبة من ًق ا فري ن  الضيافة والفنادق؛ ولهذا شكل

 الموظفين الموهوبين الذين لديهم إرادة حقيقية لتحقيق

ا نكافح من أجل تحقيق النجاح، ونقدر الذين ن  النجاح. إن

نجاز االأمور. يسعون باستمرار الكتشاف أساليب أفضل الإ

يساعدنا ميثاق السلوك على التطبيق 

التام لكل أساليب النجاح وااللتزام 

بالمسؤولية في القيام باالأعمال

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

Celebrate Difference وع ن ت ال اء ب ف ت الح

ا نؤمن بأن المعرفة والخبرات المتوفرة لدى ن إن

ا،   موظفينا هي أهم ما يميز العالمات التجارية لفنادقن

الفروق ا ب ن ا العالمي يكمن في احتفائ  وأن سر تفوقن

بقاء على ا لضرورة االإ  واالختالفات المحلية مع إدراكن

 بعض االأمور كما هي.

ار اح والزده ج ن اس ال اون أس ع ت ال

Work Better Together 

ا. ا، نزداد قوًة ونجاًح عندما نتعاون ونعمل مًع

ا يصبح أفضل ما يكون عندما نتعاون لتشكيل   فأداؤن

ا إلى بعض ا نستمع بعُضن ن فريق قوي وناجح. إن

ا لتكوين مجموعة قوية من االأفراد ن   ونوحد خبرات

الثقة.  المتخصصين الجديرين ب
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لية أو يجب أن نتجنب المواقف التي تتعارض فيها المصالح الشخصية أو العائ

يننتال IHG. من الضروري أيًضا أن ت   المصالح المالية مع مصالح مجموعة فنادق إنتركون

 نتجنب أيًضا حتى ظهور التضارب في المصالح للعلن؛ إذ نحرص على أن يشعر الموردون

ا بعدالة وشفافية. إذا واجهتك إحدى ن ا نؤدي عمل ن الثقة في أن  وشركاء االأعمال االآخرون ب

فصاح عن التفاصيل لمديرك المباشر  حاالت تضارب المصالح المحتملة، ينبغي االإ

واالبتعاد عن المشاركة في أي عملية اتخاذ قرارات ذات صلة بهذه الحالة.

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

ا ما يحقق أكبر منفعة لمجموعة فنادق "يجب أن نفعل دوًم

 إنتركونتيننتال IHG ونتجنب أي تضارب في المصالح".

تضارب المصالح

جابة: يجوز أن يتقدم أخوك لشغل هذه الوظيفة، ولكن يجب أال يكون  االإ

 لك أي مشاركة أو دور في قرار التوظيف، ويجب أال تكون الوظيفة التي

 سيعمل فيها أخوك تحت إشرافك. إذا كان سيعمل في فريقك، يجب

فصاح عن هذا التضارب في المصالح لمديرك المباشر وللشخص  عليك االإ

الذي يدير إجراءات التوظيف.

فصاح عن هذا االأمر لمديرك جابة: نعم، يجب عليك االإ االإ

ار. فحتى ي  المباشر، وربما يجب عليك االبتعاد عن عملية االخت

 إن كان العطاء من الشركة التي تعمل بها زوجتك هو االأفضل،

ا ال نزال بحاجة إلى توخي الحرص ن ار تلك الشركة، فإن ي ا اخت  وقررن

 لتجنب ظهور أي حاالت تعارض في المصالح.

سؤال: توجد فرصة عمل في الفندق الذي أعمل فيه.

 هل يستطيع أخي التقدم لهذه الوظيفة؟

 سؤال: أراجع عطاءات ُمقدمة من عدة شركات لتوريد مفارش الفندق.

 وزوجتي تعمل في فريق المبيعات في الشركة التي قدمت أفضل

أثير على قراري، فهل  العروض. وعمل زوجتي في هذه الشركة ليس له أي ت

فصاح عن ذلك؟ ا االإ يجب عليَّ حًق

س

س

ج

ج
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ا. وال نسمح تحت أي ظرف من الظروف ن النزاهة في أعمال التحلي ب لتزمون ب ا ُم ن إن

الرشوة وبأي شكل من أشكال الجرائم المالية، مثل المبالغ غير القانونية، وغسيل   ب

االأموال، والتهرب من الضرائب أو تيسير التهرب من الضرائب. وينطبق ذلك أيًضا على

ا. ابة عن ي ن ال   أي وكالء أو مستشارين أو مزودين آخرين للخدمات الذين يعملون ب

أثير على شخص ما أو حثه على تصرف أو سلوك غير قانوني. ت  الهدف من أي رشوة هو ال

  وقد تكون الرشوة مبالغ مالية أو أي شيء له قيمة مثل الغرف المجانية. يجب أال

يننتال IHG أو أعمال الفنادق ت ًدا أي رشاوى تتعلق بمجموعة فنادق إنتركون نعرض أب

 أو نعد بها أو نقدمها، كما يجب أال نطلب الرشاوى أو نقبلها بأي حال من االأحوال.

 وهذه سياسة عامة نطبقها في جميع أنحاء العالم بصرف النظر عن أساليب العمل

   في كل بلد. وتنطبق هذه السياسة أيًضا على موظفي الحكومة والقطاع العام،

وأيًضا على تقديم الرشوة لالأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص.

الغ أو إكراميات التيسير( محظورة أيًضا. وهي الغ التسهيل )المعروفة بمب   مب

  عبارة عن مبالغ صغيرة غير رسمية تقدم لموظفي الحكومة والموظفين في

ينية مثل تخليص البضائع القطاع العام من أجل أداء أو تسريع االأعمال الروت

  من الجمارك أو الحصول على ترخيص.

ة وع م ج ة م اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م ل

وة. رش ة ال ح اف ك م ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن  ف

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

ال نتساهل مع أي شكل من أشكال الجرائم المالية بأي حال من االأحوال.

الرشوة والجرائم المالية

نية تقدمها ضافية تبدو تكلفة قانونية لخدمة عل جابة: نعم. فالرسوم االإ  االإ

تأشيرة الجديدة بما في  العديد من الدول. ينبغي عليك تسجيل تكلفة ال

ا للسياسات ضافية واعتمادها وفًق  ذلك رسوم "المسار المستعجل" االإ

.IHG نتال ن ي ت جراءات المتبعة في مجموعة فنادق إنتركون واالإ

القلق. فقد تكون مجموعة فنادق جابة: نعم، يجب أن تشعر ب  االإ

بة أو المشبوهة نتال IHG مسؤولة عن االأفعال المري ن ي ت إنتركون

تأكد من أنهم  لالأطراف الخارجية مثل المستشارين. ويجب أن ن

ا من الغرض تأكد تماًم ا. يجب ال ابة عّن ي ن ال    ال يقدمون رشاوى ب

الخاص بهذا المبلغ، ويجب أال تدفع هذا المبلغ حتى تطمئن

 أنه لغرض شرعي أو قانوني. إذا كان يساورك أي شك، ينبغي

 أن تتصل بفريق الشؤون القانونية للحصول على الدعم المطلوب.

ثير جابة: قد يدل هذا الطلب على سلوك غير قانوني، وي االإ

 المخاوف والشكوك بشأن شبهة احتيال، تشمل التهرب من

 الضرائب أو تسهيل ذلك. ينبغي أال تعتمد المبلغ حتى تطمئن

 إلى أنه سيذهب لصفقة قانونية لشراء االأثاث للفندق. إذا كان الغرض

بلغ بذلك المقر ًرا للشك، ينبغي أن ت ي ا ومث ًب   من المبلغ ما زال مري

ية. نتال IHG أو فريق الشؤون القانون ن ي ت الرئيسي لمجموعة فنادق إنتركون

تأشيرة في  سؤال: هناك "مسار مستعجل" معلن عنه لتمديد إجراءات ال

ا بحاجة عاجلة لتمديد  القنصلية المحلية، بشرط دفع رسوم إضافية. وأن

تأشيرة، فهل يمكنني استخدام هذه الخدمة؟ ال

ا في الحصول على ا بتعيين مستشار كي يساعدن سؤال: لقد قمن

ا. ولقد طلب المستشار يها لفندقن  جميع الرخص التي نحتاج إل

 الحصول على مبلغ إضافي قدره 20 ألف دوالر أمريكي من أجل

 "المساعدة في تيسير االأمور". هل ينبغي أن أقلق إزاء ذلك؟

سؤال: أنت المدير العام الأحد الفنادق التي تديرها مجموعة

نتال IHG وطلب منك المالك اعتماد وترتيب ن ي ت  فنادق إنتركون

 مبلغ لسداد قيمة فاتورة. وكان المبلغ لشراء كمية كبيرة من

 االأثاث، ولكنك لم تكن تعرف أن الفندق بصدد شراء أي أثاث جديد.

 وقد طرحت هذا السؤال، ولكن المالك قال لك ال تقلق بشأن ذلك.
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ا ن ي القيود التجارية مثل العقوبات أو ضوابط التصدير قد تقيد أو تحظر عل

انات أو االأفراد.  إجراء االأعمال في دول أخرى أو مع بعض الحكومات أو الكي

القيود التي قد تسري عليك أو على أنشطتك إذا كان لديك أي مخاوف تتعلق ب

،IHG ننتال ي ت ابة عن مجموعة فنادق إنتركون ي ن ال    التي تقوم بها ب

ا التواصل مع فريق الشؤون القانونية واستشارته. يجب عليك دوًم

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

إننا ملتزمون باالمتثال لكافة القيود التجارية السارية التي قد تؤثر

 على أعمالنا ورصدها باستمرار.

القيود والعقوبات التجارية
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ا أو ترتيبات مجانية أو استضافة أو ترفيه أو مجامالت قد م أو تقبل أي هداي قدِّ  ال تُ

باه في أنها تؤثر بشكل غير  تجعلك في موضع التزام أو قد توفر مبرًرا معقواًل لالشت

ا أو  قانوني على التعامالت التجارية وإجراءات االأعمال. ال يكون تقديم أو قبول الهداي

ا مع جراء متوافًق  الترفيه أو الضيافة أمًرا مقبواًل إال إذا كانت القيمة متواضعة، وكان ذلك االإ

ثقافة العمل المحلية.

بالغ واالعتماد التي نصت عليها سياسة مجموعة فنادق  يجب أن نلتزم بمتطلبات االإ

ا أو الترفيه أو االستضافة. ا والترفيه عند تقديم أو قبول الهداي ننتال IHG للهداي ي ت  إنتركون

بالغ يننتال IHG لالإ ت  وينطبق ذلك أيًضا على المتطلبات االعتيادية لمجموعة فنادق إنتركون

ا يننتال IHG للهداي ت  عن السفريات والمصروفات. تحدد سياسة مجموعة فنادق إنتركون

ا محددة. ًم ا والترفيه التي تتخطى قي بالغ واالعتماد بخصوص الهداي  والترفيه متطلبات االإ

طالق. ا والترفيه غير المقبولة على االإ كما تحتوي على إرشادات حول أنواع الهداي

 

ادق ن ة ف وع م ج ة م اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ر ت ادق إن ن ة ف وع م ج ة م اس ي ه، وس ي رف ت ا وال داي ه ل ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت إن

ات. روف ص م ات وال ري ف س ل ة ل ام ع ال IHG ال ت ن ن ي ت ون ك

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

"يجب أن ندرس بعناية مسألة الهدايا والترفيه مع أنها في أغلب االأحوال

 تساعد في بناء حسن النية في عالقات التجارة واالأعمال".

الهدايا والترفيه

ا القيمة بالغ عن الهداي جابة: في معظم االأحيان، ينبغي االإ   االإ

ا. ولكن في بعض الثقافات، ربما يكون من ًق والموافقة عليها ُمسب

بالغ عن الهدية ُمهين رفض هدية ما. وفي هذه الحالة، يجب عليك االإ   ال

  وطلب الحصول على الموافقات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

الهدية أو قد يطلب منك ردها أو قد ربما يمكنك االحتفاظ ب

باع لالأغراض الخيرية. نتال IHG أو ت ن ي ت  تحتفظ بها مجموعة فنادق إنتركون

الغ. فهي تخالف كالًّ من سياسة جابة: ال، يجب عدم دفع هذه المب  االإ

نتال IHG لمكافحة الرشوة وسياسة مجموعة ن ي ت  مجموعة فنادق إنتركون

ا والترفيه. يجب عليك االتصال بفريق نتال IHG للهداي ن ي ت  فنادق إنتركون

رشاد الالزم. الشؤون القانونية للحصول على االإ

سؤال: أعطاني نزيل يقيم في الفندق مؤخًرا هدية باهظة الثمن.

 ال أعرف إذا كان ينبغي عليَّ قبولها أم ال، لكني لم أرفضها

هانة. ماذا عليَّ أن أفعل؟ ساءة أو االإ االإ  حتى ال يشعر النزيل ب

يرادات من قاعات االجتماعات. ونرغب في ادة االإ سؤال: نحاول زي

  تقديم حافز شخصي لالأفراد الحاجزين عبارة عن مبلغ نقدي قيمته 500

يني لكل اجتماع يحجزونه. فهل هذه الفكرة صائبة؟ جنيه استرل

س
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يجب أن تكون كافة االأحكام والتقديرات المحاسبية معقولة وحصيفة. ويجب أن نتحلى 

ائق أو تقارير أو سجالت  باالأمانة وال نزور أو نزيف أو نضع معلومات مضللة في أي وث

ناء على طلب أي طرف  يننتال IHG أو ب ت ابة عن مجموعة فنادق إنتركون ي ن ال أخرى، سواء ب

قرارات الضريبية وغيرها من  انات المصروفات والفواتير وجميع االإ ي خارجي. ويشمل ذلك ب

التقارير والسجالت.

ويُشكل التدليس أو إدراج السجالت أو التقارير أو المصروفات المضللة أو اعتماد أي 

تقارير أو سجالت أو مصروفات لديك علم بعدم دقتها جريمة من جرائم االحتيال.

ي ب اس ح م دق ال ن ف ل ال ي ى دل ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ات.  روف ص م ات وال ري ف س ل ة ل ام ع ال IHG ال ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج ة م اس ي وس

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

ا المالية دقيقة ومكتملة. نتحمل جميًعا مسؤولية الحرص على أن تكون تقاريرن

التقارير الدقيقة

طالق التالعب بالسجالت بمثل هذه جابة: ال، ليس من المقبول على االإ  االإ

الطريقة. يجب أن تتحدث مع مديرك المباشر للوصول إلى حل.

 سؤال: لقد فقدت إيصاالت الوجبات الخاصة بإحدى رحالت العمل

يصاالت الشخصية التي تتضمن  االأخيرة. هل يمكنني استخدام بعض االإ

لة للمطالبة بمصروفاتي بداًل منها؟  قيمة مماث

س

ج
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 تحدد سياسة تفويض الصالحيات المستويات التي يستطيع الزمالء في مجموعة فنادق

يننتال IHG عندها اعتماد االلتزامات والمصروفات، والبدء في المشاريع، وتوقيع ت  إنتركون

 العقود. كما تحدد مدى ضرورة إجراء مراجعة مسبقة من ِقبل فريقي الشؤون القانونية

الفندق على دارة الخاصة ب  والمشتريات. يحتوي كل من دليل الفندق المحاسبي واتفاقية االإ

.IHG يننتال ت الفنادق التي تديرها مجموعة فنادق إنتركون متطلبات إضافية خاصة ب

ادق ن ة ف وع م ج ة م اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، يُ وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ي. ب اس ح م دق ال ن ف ل ال ي ات، ودل ي الح ص ض ال وي ف ت ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت إن

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

يجب على الزمالء عدم اعتماد أي مصروفات أو إبرام أي عقود

 دون الحصول على الموافقات واالعتمادات المطلوبة.

تفويض الصالحيات
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يننتال IHG ويستفيد منها في إطار ت ا يستخدم أصول مجموعة فنادق إنتركون  كل من

وظيفته ومهام عمله. وتشمل االأصول الملموسة مثل المخزون والمعدات والمال،

 وغير الملموسة مثل الملكية الفكرية وأنظمة الكمبيوتر، والمعلومات السرية.

يننتال IHG من أجل منفعة شخصية. ت  يجب عدم استخدام أصول مجموعة فنادق إنتركون

بالغ عن أي احتيال مشتبه لن نسمح باالحتيال تحت أي ُمسمى. ويجب عليك االإ

بالغ المحددة في نهاية هذا الميثاق.  فيه لمديرك المباشر أو بما يتفق مع إجراءات االإ

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

 ينبغي علينا تجنب إساءة استخدام أي من أصول مجموعة فنادق إنتركونتيننتال

IHG، ويجب على كل منا اتخاذ أي خطوات معقولة متاحة لحماية هذه االأصول.

حماية االأصول واالحتيال
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 تتضمن الملكية الفكرية العالمات التجارية )االأسماء والشعارات( لمجموعة فنادق

ننتال IHG، وبراءات االختراع، وحقوق النسخ والنشر، و"المعرفة التطبيقية ي ت  إنتركون

ا التجارية بصورة صحيحة، ن والعملية"، واالأسرار التجارية. ينبغي استخدام عالمات

 وإال فستضيع الحماية الخاصة بهذه العالمات. اتصل بفريق الشؤون القانونية

بالغ عن ا التجارية واالإ ن  للحصول على إرشادات حول االستخدام الصحيح لعالمات

.IHG يننتال ت  أي إساءة في استخدام الملكية الفكرية لمجموعة فنادق إنتركون

إذا قمت بتطوير أو إنشاء أي ملكية فكرية ضمن إطار دورك الوظيفي أو

،IHG يننتال ت ناء استخدام موارد أو معلومات مجموعة فنادق إنتركون  أث

.IHG يننتال ت  تصبح هذه الملكية الفكرية مملوكة لمجموعة فنادق إنتركون

 وتتضمن هذه الملكية الفكرية التصميمات واالأفكار والعمل الفني

 ومطوري البرمجيات واالختراعات وغيرها من المواد االأصلية االأخرى.

ا أيًضا احترام حقوق الملكية الفكرية لالآخرين ومنها الصور ن ي يجب عل

 الفوتوغرافية والموسيقى واالأفالم والبرامج والمعلومات المكتوبة االأخرى.

   ربما تكون هذه االأنواع من المواد محمية بحقوق الطبع والنشر وربما

يننتال IHG إلى رخصة قبل التمكن ت تحتاج مجموعة فنادق إنتركون

لها.   من استخدامها أو نسخها أو تنزي

 

ادات ى إرش ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م ل

ة. اري ج ت ات ال الم ع دام ال خ ت ال IHG لس ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج   م

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

نا،  "تمثل الملكية الفكرية واحدة من أهم أصول

 وينبغي التعامل معها بصورة صحيحة."

الملكية الفكرية

جابة: إذا كانت حقوق الملكية الفكرية تخص استشاريين خارجيين  االإ

تأكد من استخدام اتفاقية مكتوبة لضمان امتالك مجموعة   يجب عليك ال

المشروع. نتال IHG للحقوق قبل البدء في أي عمل ب ن ي ت فنادق إنتركون

 سؤال: إنني أستعين بأحد المستشارين في بعض أعمال

 التصميم. هل أحتاج إلى القلق بشأن حماية الملكية الفكرية؟
س

ج
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ننتال IHG هي أحد االأصول ي ت  فالمعلومات التي تحتفظ بها مجموعة فنادق إنتركون

  التي لها قيمة تجارية، ويجب حمايتها على هذا االأساس. يجب أن يكون التعامل

انات الشخصية للنزالء والزمالء، في ي ب   مع بعض أنواع المعلومات، مثل ال

ا اتباع سياسات ومعايير ًع نا جمي ي   إطار قانوني وبصورة مسؤولة. يجب عل

 .IHG يننتال ت  وإجراءات تأمين المعلومات في مجموعة فنادق إنتركون

انات  ي ب فشاء عن المعلومات الشخصية مثل خطط العمل، واالأسعار وال يجب عدم االإ

يننتال IHG دون سبب مشروع يخص العمل. ت  المالية، خارج مجموعة فنادق إنتركون

،IHG يننتال ت   إذا كنت تنقل معلومات سرية لشخص ما خارج مجموعة فنادق إنتركون

  يجب أن يكون ذلك في إطار اتفاق مكتوب لحماية السرية، وأن تتم عملية

انات.  ي ب ا لمتطلبات حماية وتأمين ال  النقل وفًق

ا أيًضا الموردون والمالك وشركاء العمل االآخرون المعلومات  ربما يشاركن

تأكد من حماية هذه المعلومات والتعامل معها   السرية الخاصة بهم. ويجب ال

بمسؤولية، ومن ذلك االمتثال الأي التزامات بالحفاظ على السرية. يجب أن يكون جمع 

ًدا أي  المعلومات حول المنافسين فقط بطريقة قانونية وأخالقية. ال تستخدم أب

ية.  معلومات سرية أو مملوكة للمنافس إذا ساورك الشك في جمعها بطريقة غير قانون

ات اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ات.  وم ل ع م ن ال ي أم ت ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج  م

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

 نتحمل جميًعا مسؤولية حماية المعلومات الخاصة

ا. ن  بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG التي في حوزت

تأمين المعلومات والسرية

اناته  ي جابة: ال. عليك التزام تجاه صاحب عملك السابق بحماية ب االإ

بادل هذه المعلومات أمر غير أخالقي وينتهك هذا الميثاق. السرية. وت

ًدا عن كلمة المرور التي تستخدمها. ينبغي  جابة: ال. يجب أال تكشف أب االإ

رشادات  ا المعلومات للحصول على االإ عليك االتصال بفريق تكنولوجي

حول إتاحة وصول الزميل للنظم والتطبيقات الضرورية.

اء العمل هناك،  ن سؤال: كنت أعمل في السابق لدى أحد المنافسين. أث

إمكاني االطالع على معلومات سرية للغاية حول إستراتيجية التطوير  كان ب

بادل هذه المعلومات مع فريقي الجديد في  للمنافس. هل يمكنني ت

نتال IHG؟  ن ي ت مجموعة فنادق إنتركون

سؤال: أعتزم الحصول على إجازة وأحتاج إلى زميل كي يؤدي بعض االأعمال 

ابة عنى. هل أعطيه اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كان ذلك  ي ن ال ب

لنظام/تطبيق واحد.
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انات الشخصية ي ب يننتال IHG مع كميات هائلة من ال ت تتعامل مجموعة فنادق إنتركون

  مثل االأسماء وتفاصيل االتصال وغيرها من المعلومات التي تحدد هوية االأفراد بصورة

 مباشرة وغير مباشرة – من النزالء والزمالء والمساهمين والمالك وشركاء االأعمال. كما قد

يانات شخصية أكثر حساسية مثل المعلومات التي تكشف النشأة  نتعامل أيًضا مع ب

انات ي ب انات المتعلقة بالصحة. تحدد القوانين العالمية لخصوصية ال ي ب  العرقية أو ال

عدُّ االمتثال انات. ويُ ي ب انات( أسلوب التعامل مع هذه ال ي ب  )تعرف أيًضا بقوانين حماية ال

ا من االلتزام بالمسؤولية في القيام باالأعمال. على وجه ا جوهريً ًب  لهذه القوانين جان

فصاح أو سوء االستخدام انات الشخصية من الفقد أو االإ ي ب  التحديد، يجب أن نحمي ال

انات. ي ب جراءات وقوانين حماية ال ا اللتزامات التعاقدات واالإ وفًق

أثير ا مراعاة أي ت ا دوًم ن ي ضافة إلى متطلبات تأمين المعلومات وحمايتها، يجب عل باالإ

انات الشخصية أو عند إعداد أي نظام أو ي ب انات عند التعامل مع ال ي ب   على خصوصية ال

انات الشخصية. يجب تحديد وتقييم ومواجهة ي ب إجراءات جديدة تتضمن استخدام ال

اناتهم ي   أي مخاطر على حقوق وحريات االأفراد فيما يتعلق بأسلوب التعامل مع ب

ا التفكير في المعلومات التي ينبغي أن نخبر بها االآخرين ن ي الشخصية. يجب عل

اتهم الشخصية لكي يطمئنوا إلى ان ي ا في التعامل مع ب ن ا أو طريقت ن  حول أسلوب

يانات شخصية إلى خارج ا. إذا نُقلت أي ب ن ا نطبق النزاهة والشفافية في أعمال ن  أن

يننتال IHG، على سبيل المثال الأحد مزودي الخدمة، ت  مجموعة فنادق إنتركون

 يجب أن يتولى فريق الشؤون القانونية مراجعة العقد.

 

ة وع م ج ة م اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م ل

ة. ي ص خ ش ات ال ان ي ب ع ال ل م ام ع ت ل ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن  ف

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

يقع على عاتقنا جميًعا ضمان ثقة كل من يتعامل معنا في الطريقة التي نتعامل بها مع بياناتهم.

التعامل مع البيانات الشخصية

تها أمر لنزالء وحماي انات الشخصية ل ي ب جابة: الحفاظ على خصوصية ال  االإ

بيان ا. يمكنك إحالة النزيل ل ن ي النسبة إل  على درجة قصوى من االأهمية ب

IHG نتال ن ي ت الخصوصية المنشور على موقع مجموعة فنادق إنتركون

انات ي ب ل ا ل ن بيان معلومات حول طريقة إدارت نترنت. ويقدم ال   على االإ

بيان على معلومات االتصال الخاصة بمكتب  الشخصية. ويحتوي هذا ال

نتال IHG، الذي يمكنك االتصال ن ي ت  الخصوصية في مجموعة فنادق إنتركون

انات الشخصية. ي ب ال به لمعرفة أي تساؤالت أو مخاوف تتعلق ب

جابة: ال. ينبغي التخلص من السجالت التي تحتوي على االإ

انات الشخصية بصورة آمنة، مثل التمزيق أو استخدام ي ب  ال

 المعدات االآمنة للتخلص من المستندات.

  سؤال: طلب أحد النزالء المزيد من المعلومات

نتال ن ي ت حول طريقة تعامل مجموعة فنادق إنتركون

انات الشخصية. ماذا علىَّ أن أقول له؟ ي ب  IHG مع ال

انات الشخصية لكثير ي ب سؤال: لديَّ بعض االأوراق التي تحتوي على ال

 من الموظفين وتفاصيل الرواتب ولم أعد بحاجة إلى هذه االأوراق.

نفايات العامة؟ إلقائها في سلة ال  هل يمكنني التخلص منها ببساطة ب
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سيتولى كل من فريق الشؤون الدولية للشركة، وفريق عالقات المستثمرين،

انات خارجية أو تصريحات أو ردود على االأسئلة من الصحف ي  تنسيق أي ب

عالم، خاصة تلك التي ترتبط بأسعار االأسهم أو المعلومات الحساسة  ووسائل االإ

يننتال ت ا. يجب عدم مناقشة االأمور المتعلقة بأنشطة وأداء مجموعة فنادق إنتركون   تجاريً

عالم ما لم يكن لديك تفويض محدد في إطار دورك الوظيفى.  IHG مع وسائل االإ

 كشكل آخر من أشكال التصريحات الخارجية، يتم تنسيق منشورات مجموعة فنادق

قليمي يننتال IHG في مواقع التواصل االجتماعي على المستوى العالمي واالإ ت  إنتركون

 وعلى مستوى العالمة التجارية لضمان التوافق والدقة. يحق فقط للزمالء الحاصلين

 على تفويض محدد بذلك في إطار دورهم الوظيفي نشر االأخبار والمستجدات على هذه

النشر يننتال IHG. إذا كنت مفوًضا ب ت ابة عن مجموعة فنادق إنتركون ي ن ال المواقع ب

،IHG يننتال ت ابة عن مجموعة فنادق إنتركون ي ن ال  على مواقع التواصل االجتماعي ب

يننتال IHG بوضوح، ويجب ت  يجب أن تذكر عالقتك بمجموعة فنادق إنتركون

.IHG يننتال ت ابة عن مجموعة فنادق إنتركون ي ن ال  أن توضح أنك تنشر ب

ادق ن ة ف وع م ج ة م اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ي. اع م ت ل الج واص ت ع ال واق ي م ر ف ش ن ل ة ل ام ع ال IHG ال ت ن ن ي ت ون رك ت إن

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

"يجب أن تكون جميع الرسائل والتصريحات والبيانات

 الصادرة عن مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG متوافقة ودقيقة".

التصريحات الخارجية

نتال IHG الزمالء ن ي ت جابة: تحث مجموعة فنادق إنتركون   االإ

ا لسياسة المجموعة  على المشاركة في مواقع التواصل االجتماعي وفًق

 للنشر في هذه المواقع. يجب أن تذكر عالقتك بمجموعة فنادق

نتال IHG بوضوح، وتوضح ما إذا كنت تنشر آراءك الخاصة أم ن ي ت  إنتركون

نتال IHG. إذا ساورك الشك ن ي ت ابة عن مجموعة فنادق إنتركون ي ن ال  تنشر ب

 حول مالءمة نشر أو توجيه أو مشاركة شيٍء ما، يُرجى التحدث إلى أحد

ية للشركة أو فريق التسويق االجتماعي. أعضاء فريق الشؤون الدول

سؤال: هل يمكنني أن أذكر مجموعة فنادق

نتال IHG في مواقع التواصل االجتماعي؟ ن ي ت   إنتركون
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’المعلومات الداخلية‘ هي تلك المعلومات غير المتاحة للجماهير التي

 قد يستغلها أحد المستثمرين في اتخاذ القرار بشراء االأوراق المالية

يننتال IHG أو بيعها. ت   لمجموعة فنادق إنتركون

 إذا كانت لديك أو في حوزتك معلومات داخلية، يجب أال تشتري أو تبيع أو تتعامل

 بأي صورة من الصور في االأوراق المالية للشركة في البورصة. كما يجب عليك أال تنقل

 معلومات داخلية الأي شخص آخر لكي يستخدمها في إجراء تعامالت البورصة. التعامالت

ائية في المملكة  في البورصة للُمطلعين على المعلومات الداخلية هي جريمة جن

 المتحدة والواليات المتحدة االأمريكية والعديد من الدول االأخرى.

القلق من احتمالية وجود معلومات داخلية في حوزتك، ينبغي إذا كنت تشعر ب

  أن تتصل بسكرتير الشركة أو فريق الشؤون القانونية قبل أن تجري أي تعامالت على

يننتال IHG في البورصة. ت  االأوراق المالية لمجموعة فنادق إنتركون

النسبة ا أن نتذكر أنه حتى لو كانت المعلومات غير داخلية، فقد ال تزال سرية ب ن  يجدر ب

فصاح عنها خارج مجموعة فنادق يننتال IHG، ويجب عدم االإ ت  إلى مجموعة فنادق إنتركون

ننتال IHG دون سبب مشروع يخص العمل. إذا كان يساورك أي شك، ينبغي أن ي ت  إنتركون

رشادات قبل كشف أي معلومات. تتصل بفريق الشؤون القانونية ليقدموا لك االإ

 

ة وع م ج ل م ي ى دل ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م ل

ل ام ع ت ات ال ارس م د م واع اح، وق ص ف راءات الإ ج ال IHG لإ ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن  ف

ال IHG ش. م. ع. ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج م ة ل ي ال م ي الأوراق ال  ف

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

كمجموعة عامة مدرجة في البورصة، يجب علينا االلتزام بالقوانين

فصاح عن ’المعلومات الداخلية‘  واللوائح التي تتعلق باالإ

المعلومات الداخلية وتعامالت
 الُمطلعين في البورصة

الغ مع أي معلومات جابة: ال. يجب التعامل بحرص ب   االإ

نتال IHG قد ن ي ت  غير متاحة للجمهور تتعلق بمجموعة فنادق إنتركون

تُستخدم في اتخاذ قرار استثماري بشراء االأوراق المالية لمجموعة

ية. نتال IHG أو بيعها؛ فقد تُعتبر معلومات داخل ن ي ت  فنادق إنتركون

تائج هي معلومات شديدة السرية ويجب ن  كما أن معلومات ال

 عدم إدراجها في نشرات التحديثات الداخلية أو تداولها مع

ائج بصورة ت ن  الزمالء بصورة عامة. انتظر حتى إعالن هذه ال

بادلها مع أفراد فريقك.  رسمية عامة قبل ت

تائج نصف السنوية. هل من المناسب ن عالن بعد عن ال  سؤال: لم يتم االإ

ا مع أعضاء فريقي؟ ن بادل أرقام االأرباح الخاصة بمنطقت  ت
س

ج
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تعزز قوانين المنافسة )تعرف أيًضا بقوانين مكافحة االحتكار( المنافسة العادلة بين 

تنافس بقوة على أساس السعر  الشركات وتساعد في حماية المستهلكين. يجب أن ن

والخدمة، ويجب أال نناقش االأسعار أو نتفق عليها أو ننسق بشأنها مع الجهات المنافسة، 

تبادل معها أي معلومات يمكن أن تؤثر على سلوك السوق أو قرارات تحديد االأسعار. أو ن

يننتال IHG الذين يحضرون ت  يجب على الزمالء في مجموعة فنادق إنتركون

  اجتماعات الفندق أو الجمعية التجارية االلتزام بإرشادات مجموعة فنادق

يننتال IHG للجمعيات التجارية. ت  إنتركون

يننتال IHG الذين يقدمون خدمات إدارة  ت وينبغي على الزمالء في مجموعة فنادق إنتركون

يرادات. دارة االإ يننتال IHG الإ ت يرادات للفنادق االلتزام بإرشادات مجموعة فنادق إنتركون االإ

ادات ة وإرش اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، يُ وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ار. ك ت ة الح ح اف ك ة/م س اف ن م ن ال ي وان ق ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج  م

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

 المنافسة العادلة عنصر أساسي في التحلي بالمسؤولية في القيام باالأعمال،

  وهي تفيد النزالء وتساعد في حماية السمعة الموثوقة لمجموعة فنادق

 إنتركونتيننتال IHG وعالماتها التجارية.

قانون المنافسة/مكافحة االحتكار

جابة: يمكن أن تُطبق قوانين المنافسة من بعض الدول على  االإ

ا كان مكانك أو موقعك، يجب عليك االلتزام   أي مكان في العالم. أي

نتال IHG لقوانين المنافسة/مكافحة  ن ي ت بسياسة مجموعة فنادق إنتركون

االحتكار. إذا كانت متطلبات هذه السياسة تتعارض مع القوانين المحلية، 

ية. يجب أن تتواصل مع فريق الشؤون القانون

جابة: يجب عليك أن تكون شديد الوضوح مع هذا المدير في  االإ

إمكانك الموافقة أو حتى مناقشة االأسعار. حتى المحادثات   أنه ليس ب

ا لقوانين المنافسة. تهاًك لة قد تمثل ان العرضية المماث

 سؤال: يقع فندقي في دولة ليست بها قوانين منافسة

 أو مكافحة احتكار. هل ما زال ينبغي عليَّ االلتزام بسياسة مجموعة 

نتال IHG لقوانين المنافسة/مكافحة االحتكار؟ ن ي ت فنادق إنتركون

 سؤال: التقيت المدير العام لفندق منافس في إحدى الفعاليات

ية. وقال إنهم يفكرون في زيادة أسعارهم بحلول العام القادم   المحل

ا تجنب حروب االأسعار. ماذا عليَّ أن أفعل؟ ًع ا جمي ن ي وإنه يجب عل

س

س

ج
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 يشمل التحرش سلوكيات التحرش الجنسي والتصريحات المهينة أو عبارات السب

 والقذف، أو التهديدات، أو النكات المرتبطة بالساللة أو اللون أو االأصل العرقي أو

 الوطني، أو النوع، أو الميول الجنسية أو الهوية والتعبير الجنسي، أو العمر، أو الدين،

عاقة. أي مدير أو زميل يتورط في مثل هذا السلوك البغيض  أو الحالة االجتماعية، أو االإ

أديبية، قد تصل إلى الفصل من الخدمة وتشمله. جراءات ت  سوف يتعرض الإ

 يتحمل كل مدير مسؤولية توفير مناخ وبيئة خاليين من التمييز والتحرش، ويجب على كل

 الزمالء احترام حقوق زمالئهم، والحرص على التعامل فيما بينهم بكل مودة ومهنية.

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

ال تتساهل مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG بشأن تعرض أي

 زميل إلى التحرش من أي شخص الأي سبب.

االحترام في مكان العمل

جابة: إذا تعرضت للتحرش، أو علمت بتعرض آخرين االإ

بلغ على الفور بذلك مديرك المباشر أو موظفي   للتحرش، ينبغي أن ت

دارة في الفندق. الموارد البشرية أو القيادات في فريق االإ

س سؤال: إنني أتعرض للتحرش أو التهديد، ما الذي يجب عليَّ أن أفعله؟

ج
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ا باعتبارهم أفراًدا من طراز فريد لكل منهم مستوى متميز ا نقدر زمالءن ن إن

أفكار مختلفة ووجهات نظر  من الحماس، ويثري كل منهم مكان العمل ب

تبنى ثقافة شاملة تشجع كل العاملين  متنوعة. لدعم هذا التنوع والثراء، ن

  على التصرف بطبيعتهم والسير على سجيتهم.

يننتال IHG بتوفير المساواة في الفرص دون أي ت تلتزم مجموعة فنادق إنتركون

اًدا فقط إلى ن ا وترقيتهم است ا نتخذ قرارات توظيف االأفراد في فنادقن ن  تمييز. إن

تبنى أي تمييز بينهم على أساس الساللة أو  مؤهالتهم المالئمة للوظيفة، وال ن

  اللون أو االأصل العرقي أو الوطني، أو النوع أو الميول الجنسية أو الهوية أو التعبير

عاقة، أو أي سمة أخرى تحميها  الجنسي، أو العمر، أو الدين، أو الحالة االجتماعية، أو االإ

المتطلبات القانونية على المستوى الوطني أو مستوى الواليات أو المستوى المحلي.

 

ة اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م   ل

ول. م ش وع وال ن ت ل ة ل ام ع ال IHG ال ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج م

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

ندرك أهمية وميزة التأكد من أن القوة العاملة

 لدينا تمثل المجتمعات التي نعمل بها والنزالء

ا.  الذين يقيمون في فنادقن

التنوع والشمول
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ا بقوانين الصحة والسالمة واالأمن السارية، ن ا وأنشطت ن ات ي  يجب أن تلتزم جميع عمل

.IHG يننتال ت ضافة إلى المعايير الداخلية في مجموعة فنادق إنتركون   باالإ

 وذلك أحد الجوانب الجوهرية لاللتزام بالمسؤولية في القيام باالأعمال.

ًعا مسؤولية العمل بأسلوب آمن، والقيام بدور يساهم في المحافظة نتحمل جمي

ا من ن ا بالسالمة واالأمن على ما لدي   على بيئة عمل سليمة وآمنة وصحية. ويعتمد التزامن

ا تعلم إجراءات ًع نا جمي ي  معايير وإرشادات وأدوات ودورات تدريبية وموارد. ويجب عل

ا الوظيفية ومكان العمل وااللتزام بها. ق على أدوارن  السالمة التي تُطبَّ

ا. ن نا خالل أداء أعمال ناء تنقالت اه إلى مخاطر السالمة أث ب ت ا االن ًع ينا جمي  كما ينبغي عل

بالغ عن جميع حوادث االأمن والسالمة، وإذا كان لديك أي هاجس أو  ينبغي عليك االإ

 مخاوف تتعلق باالأمن أو السالمة ينبغي أن تبلغها على الفور لمديرك المباشر أو موظفي

دارة في الفندق.  الموارد البشرية أو القيادات في فريق االإ

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

لدى مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG إيمان راسخ بأهمية توفير

 بيئة آمنة وسليمة وصحية لجميع زمالء العمل والنزالء والزوار.

السالمة واالأمن

ار المديرين الذي يجب بالغ عن الحادث إلى أحد كب جابة: يجب االإ االإ

 عليه بدوره إبالغ فريق إدارة المخاطر في مجموعة فنادق إنتر

بلغ عن الحادث، تأمين المعنية. وإذا لم يُ نتال IHG وشركة ال ن ي ت كون

 فلن نعرف سبب حدوث الحريق وكيفية منع وقوع حريق مماثل.

تأمين، كما سيؤثر ذلك على ا أي حق في مطالبات ال ن  ولن يكون ل

نتال IHG إذا نشر ن ي ت  السمعة الموثوقة لمجموعة فنادق إنتركون

ا حيال ذلك. ًئ  االأمر في الصحف ولم نفعل شي

ا مؤخًرا حريق في الفندق أدى إلى منع استخدام ن سؤال: اندلع لدي

لة. لم يتعرض أحد الأذى، ولكن المدير ي  بعض غرف النزالء الأيام قل

ا أال نخبر أي شخص بذلك. فهل هذا الطلب على صواب؟  طلب من

س

ج
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ا أثيرن بيئة وحمايتها وتقليل ت بيئية والمحافظة على ال ا ملتزمون باالمتثال للوائح ال ن  إن

اه. ونعيد استخدام وتدوير ا من الطاقة والمي  عليها. ولهذا نسعى لخفض استهالكن

 الموارد المستهلكة في العمل، حيثما أمكن، كما نشجع على تطوير التقنيات المستدامة

Green IHG لكتروني ا في تطبيق ذلك برنامج االستدامة االإ  واستخدامها. ومن أمثلة جهودن

 Engage الذي يوضح للفنادق الحالية والجديدة ما يمكنها أن تفعله لكي تصبح فنادق

بناءة مع جميع الجهات المعنية في المشاركة ال ا ملتزمون ب ن بيئة". كما أن ل  "صديقة ل

الجهود المستمرة لتحقيق النمو المستدام.

 

ة اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م   ل

ة. ئ ي ب ى ال ل اظ ع ف ح ل ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج م

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

االستثمار في حماية البيئة هو في حقيقة االأمر استثمار فى

 مستقبلنا على مختلف االأصعدة – ولهذا ينبغي أن تضع قرارات

ا التأثير على البيئة نصب عينها.  العمل دوًم

البيئة

جابة: يجب على الفندق أن يستفيد من خدمة إعادة التدوير االإ

أثيرها على ا ملتزمة بخفض ت  ما دامت متاحة. ففنادقن

بيئة وحماية المجتمعات التي تعمل فيها.   ال

جابة: ينبغي عليك دائما إطفاء المصابيح غير المستخدمة. االإ

اني أعلى تكلفة تتكبدها معظم الفنادق، ونحن   تكلفة الطاقة هي ث

ا أن ًع ا جمي ن ي يئة. يجب عل ب ا على ال يرن أث  نسعى بشكل حثيث لتخفيض ت

ا. ا لخفض استهالك الطاقة في جميع فنادقن نكثف جهودن

ية التي نتبعها الفصل بين سؤال: تفرض السلطة المحل

عادة التدوير في الفندق. أال يمكنني لة الإ  القمامة والمواد القاب

نفايات؟  فقط إرسال كل شيء إلى مكب ال

ا المصابيح مضاءة في المكاتب. ا ما يترك فريقن ًم سؤال: دائ

لة للغاية. فهل هذا االأمر صائب؟ ي  إنها مجرد مصابيح قل

س

س
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ا مع أساليب النجاح التي ن يجب أن تتماشى االأنشطة التي ندعمها في مجتمعات

  نتبعها والقيم الموضحة في هذا الميثاق. فتقديم التبرعات الخيرية ينبغي أن يكون

ا. ن يننتال IHG لدعم مجتمعات ت ا لسياسة مجموعة فنادق إنتركون  فقط وفًق

وينبغي عدم تقديم أي تبرعات إذا كان هناك احتمال النظر إليها باعتبارها تؤثر

يننتال IHG على نحو مشبوه أو غير قانوني. ت  على أعمال مجموعة فنادق إنتركون

IHG يننتال ت   ينبغي تقديم جميع طلبات التبرعات الخيرية من مجموعة فنادق إنتركون

ا على الويب. ويجب عدم دفع لكتروني لطلب التبرعات في موقعن  من خالل النموذج االإ

تابعة للشركة.  التبرعات باستخدام بطاقة االئتمان ال

ا المحلية من خالل وسيلتين محوريتين، هما: أكاديمية مجموعة ن ا ندعم مجتمعات ن  إن

.IHG® يننتال ت يننتال ®IHG ومؤسسة مجموعة فنادق إنتركون ت  فنادق إنتركون

ننتال IHG جهودها لتدريب ي ت تكرِّس أكاديمية مجموعة فنادق إنتركون

 المجتمعات المحلية على مهارات العمل في مجال الفنادق والضيافة. ومن

  خالل التعاون مع مزودي الخدمات التعليمية والجمعيات والمنظمات االأهلية في

كاديمية فرص عمل ودورات تدريبية، وتساعد أفراد المجتمع المجتمع، تقدم االأ

  المحلي على تحسين المهارات التي تمكنهم من العثور على فرصة عمل.

يننتال IHG فهي مؤسسة خيرية مستقلة بدأت عملها ت  أما مؤسسة مجموعة فنادق إنتركون

القوة والصحة. ناء مجتمعات مزدهرة حول العالم تنعم ب  في فبراير 2016 للمساعدة في ب

أثير دائم، من خالل التعاون مع مؤسسات خيرية مختارة ودعم المشروعات التي لها ت

ا ًي يننتال IHG الأفراد هذه المجتمعات نموذًجا عمل ت   تقدم مؤسسة مجموعة فنادق إنتركون

يعكس مفهوم الضيافة الراقية True Hospitality، مساهمة بذلك في إحداث

  تغيير إيجابي كل يوم. لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن العمل في مؤسسة مجموعة

ihgfoundation.org. وكيف يمكنك أن تدعمها، يرجى زيارة ،IHG ننتال ي ت فنادق إنتركون

ادق ن ة ف وع م ج ة م اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م  ل

ال ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج ة م اس ي ا، وس ن ات ع م ت ج م م دع ال IHG ل ت ن ن ي ت ون رك ت إن

ي. رون ت ك ل رع الإ ب ت ب ال ل وذج ط م ات، ون روف ص م ات وال ري ف س ل   IHG ل

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

يقوم كل فندق ومكتب لدينا في مختلف أنحاء العالم بدوٍر مهم في المجتمع المحلي.

االأنشطة المجتمعية والتبرعات الخيرية

تبرعات في االأسبوع المقبل. هل  سؤال: تُنظم مدرسة ابني فعالية لجمع ال

ابعة للمجموعة؟ ت تبرع باستخدام بطاقة االئتمان ال يمكنني ال

ابعة ت تبرعات باستخدام بطاقة االئتمان ال جابة: يجب عدم دفع ال  االإ

 للشركة. يمكنك طلب الحصول على تبرعات خيرية من مجموعة فنادق

تبرعات. يوضح لكتروني لطلب ال نتال IHG من خالل النموذج االإ ن ي ت  إنتركون

ير التي يجب تحقيقها للحصول على تبرع خيري معتمد.  ذلك المعاي

لكتروني لمجموعة فنادق  يمكن االطالع على النموذج في الموقع االإ

ية المسؤول نتال IHG في صفحات الموقع الخاصة ب ن ي ت   إنتركون

االجتماعية للشركة.

س

ج
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ا أحرار في المشاركة بصورة شخصية في االأنشطة السياسية في ًع نا جمي إن

ننتال ي ت ا نمثل مجموعة فنادق إنتركون ن أن ا ب اًع ا. ولكن ينبغي أال نترك انطب   أوقات فراغن

ا يننتال IHG مع القضاي ت  IHG في هذه االأمور. عندما تتعامل مجموعة فنادق إنتركون

 التشريعية والسياسية التي تؤثر على أعمالها، فإنها ال تقدم تبرعات سياسية حزبية، بل

تتعامل مع الحكومة القائمة بخصوص االأمور التي تمس أعمالها.

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG ال تقدم تبرعات الأي أحزاب

  سياسية أو تتدخل في االأمور السياسية لالأحزاب.

االأنشطة السياسية
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ا ن تأكد من عدم وجود آثار سلبية الأعمال نسان وال ا احترام حقوق االإ ا دوًم ن ي عل

ا واالأطراف الذين ن ا ونزالئ ن نسان بما يشمل حقوق زمالئ  على حقوق االإ

  نعمل معهم، والمجتمعات التي نعمل فيها.

نسان، بما في ذلك أعمال السخرة ال نتهاون وال نسمح بأي انتهاكات لحقوق االإ

ا أو  أو أي شكل من أشكال الرق الحديث أو استغالل االأطفال سواٌء في مرافقن

ا كمواقع النتهاكات تأكد أيًضا من عدم استخدام فنادقن  لدى الموردين. يجب أن ن

البشر أو االستغالل الجنسي. نسان مثل االتجار ب   حقوق االإ

نسان. نتعامل بجدية وصرامة مع أي مزاعم أو ادعاءات بعدم احترام حقوق االإ

  إذا كان لديك أي مخاوف بشأن حالة النزالء أو الزمالء أو سالمتهم، ينبغي

  إبالغ مديرك المباشر أو مشرفك في أسرع وقت ممكن.

 

ة اس ي ى س ل الع ع ى الط رج ات، ي وم ل ع م ن ال د م زي م ة ال رف ع م ل

ان. س ن وق الإ ق أن ح ش ال IHG ب ت ن ن ي ت ون رك ت ادق إن ن ة ف وع م ج ادات م  وإرش

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

نسان في مجاالت عديدة مثل الرق  المساعدة في مكافحة انتهاكات حقوق االإ

 الحديث جانب بالغ االأهمية من التزامنا بالمسؤولية في القيام باالأعمال.

نسان والرق الحديث حقوق االإ

جابة: حتى لو كانت الشائعات غير صحيحة، يجب التحقق منها. االإ

ا من صحة الشائعات، ولم تعالج الشركة هذه المشكالت على أكدن   إذا ت

نحو ُمرٍض، ينبغي إنهاء التعاقد معها وإبالغ السلطات المعنية عنها.

العمالة المؤقتة تجبر ا ب سؤال: سمعت إشاعة أن شركة تزودن

   موظفيها على العمل لساعات طويلة وال تدفع لهم مقابل

جميع الساعات التي يعملونها. ولم يسبق أن حدثت أي

ا؟ ًئ ا مع هذه الشركة. هل ينبغي عليَّ أن أفعل شي ن   مشكالت لدي

س

ج
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دث! ح ت

ا تحمل مسؤولية االلتزام بالسلوك  ًع نا جمي ي ينما يتعين عل  ب

،IHG يننتال ت  االأخالقي وحماية ُسمعة مجموعة فنادق إنتركون

ا يتعارض   من المحتمل أن يسلك عدد قليل من الزمالء سلوًك

 مع المبادئ الموضحة في هذا الميثاق.

بالغ عن أي مخاوف أخالقية على الفور  نأمل أن تكون لديك القدرة على االإ

  لمديرك المباشر أو الموارد البشرية أو عضو آخر في إدارة الفندق أو المكتب

ننتال ي ت   الذي تعمل فيه. وبجانب ذلك، توفر مجموعة فنادق إنتركون

بالغ عن مثل هذه الحوادث إذا كنت تفضل ذلك.  اة إبالغ سرية أيًضا لالإ  IHG قن

ثارة االأسئلة أو الشكوك أو المخاوف تالي الإ  استخدم المنهج المتدرج ال

ثأر من الموظفين ال   حول تفسير أو انتهاكات هذا الميثاق. ونحن ال نسمح ب

  الذين يبلغون بنية حسنة عن مخالفات الميثاق المشتبه فيها، حتى

يننتال IHG لبعض االأعمال.  ت  لو تسبب ذلك في خسارة مجموعة فنادق إنتركون

ا. ه ع ب ت ي ت ت ل ال م ع دة ال ن وح م ا/ ض ًي ل ح ك م اوف خ ن م غ ع ل 1 . ب

اتصل بمديرك المباشر أو المشرف

المندوب المحلي للموارد البشرية اتصل بمدير آخر أو ب

ف. ات ه دام ال خ ت اس ة أو ب ري ة س ي رون ت ك ورة إل ص ك ب اوف خ ن م غ ع ل   2 . ب

لكترونية على  يمكنك تقديم البالغات االإ

www.ihgethics.com لكتروني  الموقع االإ

 يمكن تقديم البالغات الهاتفية باستخدام رقم مجاني لبلدك.

  يمكن العثور على التفاصيل في ملصق المخاوف االأخالقية المعروض

www.ihgethics.com لكتروني  في فندقك أو مكتبك أو على الموقع االإ

 إذا لم تفلح أيٌّ من هذه الخطوات في تحقيق نتيجة ُمرضية، فعليك

  االتصال برئيس قسم المراجعة الداخلية أو المستشار العام وسكرتير

المملكة    الشركة؛ وكالهما يعمالن في المقر الرئيسي لمجموعة IHG ب

انات االتصال بهما في نظام Merlin في ي  المتحدة )يمكن االطالع على ب

.)Responsibility والمسؤولية Business Reputation صفحَتي ُسمعة االأعمال 

IHG® ا ن ميثاق السلوك لدي

بالغ عن أي مخاوف.  نتحمل جميًعا مسؤولية االإ

بالغ عن المخاوف االإ
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