سياسة دعم المجتمعات
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We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

نلتزم بالمشاركة الفعالة في المجتمعات المحلية التي تقع
 وهذا يعني أن نكون شريكًا.ضمنها فنادقنا ومكاتب شركتنا
فاعالً يتحمل المسؤولية في المجتمع عن طريق التأكد من أن
.أهداف أعمالنا تحسن من جودة الحياة في المجتمع
يكمن الهدف من استثمارنا في المجتمع في دعم الجهود
العالمية التي تمثل أهداف األعمال الخاصة بمجموعة فنادق
إنتركونتيننتال التي تحدث تغييرًا إيجابياً على المجتمعات التي
 يجب أن تتسق األنشطة التي ندعمها مع.ندير فيها أعمالنا
قيمنا المؤسسية وأساليب النجاح وميثاق األخالقيات
.وسلوكيات األعمال

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

Who we support
At a corporate level, we focus on:


The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)



Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.

Community partnerships
In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:


exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus



recognise innovative approaches in addressing the defined need



demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal



explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.

الجهات التي ندعمها
: ينصب تركيزنا على ما يلي،على المستوى المؤسسي
البيئة – نتفهم مسؤوليتنا إزاء احترام البيئة وإدارة آثارها
لصالح المجتمعات التي ندير فيها أعمالنا (على سبيل
) توفير الطاقة والمياه وتخفيض النفايات،المثال
الفرص االقتصادية المحلية – ندعم تطوير الفرص
 والسيما فيما يتعلق بالتعليم،المستدامة في المجتمع
ومهارات التدريب لتحسين فرص التوظيف في قطاع
 وبشكل رئيسي من خالل أكاديمية،الضيافة
IGH Academy إنتركونتيننتال
اإلغاثة في حاالت الكوارث – من خالل برنامج اإليواء
IHG من العواصف من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
 نلتزم بالمساعدة في تقديم،Shelter in a Storm Programme
اإلغاثة عند حدوث كوارث طبيعية أو ناتجة عن أعمال
.بشرية تصيب فنادقنا ومجتمعاتنا المحلية المحيطة بها







الشراكات المجتمعية
 يتم منح،عند اختيار المؤسسات المجتمعية التي سندعمها
:األولوية للطلبات التي تلبي المعايير التالية
 عرض هدف واضح واحتياج محدد في إحدى المجاالت
الثالثة التي تركز عليها مجموعة فنادق إنتركونتيننتال
)GHI(
 إقرار أساليب مبتكرة في التعامل مع الحاجة المحددة
 إثبات قدرٍ عالٍ من التنظيم وشرح قدرة المؤسسة على
مواصلة مشروعها
 توضيح الفوائد التي ستعود على مجموعة فنادق
) ومجتمعات فنادقناGHI( إنتركونتيننتال
 ينصب أسلوبنا على تشجيع المديرين،على المستوى المحلي
والموظفين المحليين الستخدام هذه السياسة كدليل الح
الجماعي في تقرير ما هو صالح لمجتمعهم مع التأكد من
.اتخاذ جميع القرارات التي تمتثل لميثاق األخالقيات لدينا

© InterContinental Hotels Group PLC 2018

سياسة دعم المجتمعات

Our approach to charitable giving
Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:



individuals



religious organisations



general operating support for hospitals and health care institutions



capital campaigns



endowment funds



conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests



multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation



political donations of any kind.

Review structure and process


Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)



The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy



The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.

األسلوب الذي نتبعه في التبرعات الخيرية
ال يتم منح أي تبرعات إال للمؤسسات التي لديها سجل
تبرعات معتمد وتتوافق مبادئها األخالقية مع ميثاق
األخالقيات لدينا وتتسق مع إحدى المجاالت الثالثة التي نركِز
.عليها
ال ندعم المؤسسات التي تتبنى التمييز على أساس العرق أو
الدين أو المعتقد أو النوع أو السن أو اإلعاقة البدنية أو
 ال نقدم بشكل عام، إضافةً إلى ذلك.الجنسية األصلية
:التبرعات إلى أي من التالي
 األفراد
 المؤسسات الدينية
 الدعم العام لتشغيل المستشفيات ومؤسسات الرعاية
الصحية
 حمالت جمع التبرعات
 صناديق المنح
 المؤتمرات أو ورش العمل أو الندوات التي ال تتعلق
بشكل مباشر بمصالح أعمالنا
 المنح المقدمة لعدة سنوات؛ حيث يتم ضمان السنة األولى
من طلبات ذات اإلطار متعدد السنوات مع تقديم الدعم في
السنوات التالية حسب التقييم السنوي
. التبرعات السياسية من أي نوع
مراجعة الهيكل والعملية
تخضع التبرعات المؤسسية للفريق التوجيهي المعني
)CRT( بفريق المسؤولية المؤسسية
) ورقة عملCRT( يضع فريق المسؤولية المؤسسية
للموظفين لتقديم اإلرشاد بشأن سياستنا حول "دعم
"مجتمعاتنا
) بميزانية سنويةCRT( يوصي فريق المسؤولية المؤسسية
 ويضع السياسات،العتمادها بواسطة اللجنة التنفيذية
 ويعتمد،واإلرشادات والمعايير والتوجيهات االستراتيجية
.جميع التبرعات تحت إشراف اللجنة التنفيذية
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