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مدونة قواعد السلوك املهني واألخالقيات

فعل الصواب



 تدفعنا نزعتنا الطبيعية، باعتبارنا رشكة، نحو تقديم الرعاية لآلخرين ، ويعترب هذا األمر من األمور التي متيزنا

 بصفتنا عائلة فندق حياة.  الهدف الذي تسعى فنادق حياة نحو تحقيقه هو أن يسود الشعور حول أهتامم

 الفندق  باألفراد العاملني فيه ليتمكنوا من تقديم االداء االفضل. وتعود هذه النزعة يف فنادق حياة منذ

أكرث من 60 عاماً. 

 ويعترب التزامنا نحو االهتامم بجميع أصحاب املصالح - ومن بينهم الزمالء والنزالء واملالكني واملساهمني

 واملجتمعات - بأنه القوة الدافعة لكل أعاملنا وطريقة سريها. فهو يوجهنا نحو كيفية تعاملنا مع بعضنا

 البعض، وكيفية حاميتنا للمعلومات واألصول وكيفية إظهار النزاهة يف تعامالتنا التجارية والتواصل بصدق

وشفافية والترصف كمهنيني مسؤولني.

 ستبني مدونة قواعد السلوك تلك االلتزامات وستوفر إطار العمل التخاذ القرارات املهنية األخالقية. وعىل

 الرغم من عدم احتواء املدونة عىل كافة املعلومات التي تحتاج إىل معرفتها بخصوص القوانني املطبقة عىل

عملنا التجاري ، اال أنها ستقدم لك ملحة عامة عن توقعاتنا يف النواحي الرئيسية.

 ونود أن نشكركم عىل الوقت الذي تبذلونه يف االهتامم والتواصل مع األشخاص املتواجدين حولكم واللتزامكم

املستمر يف القيام باألمور الصائبة. وأشعر بالفخر برشكتنا وأعتز بالعمل بجانب كل واحد منكم.

مع خالص تحيايت،

Mark Hoplamazian 
President and Chief Executive Officer 

Hyatt Hotels Corporation
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املقدمة:

فعل
الصواب

يرتكز مجال عملنا هنا يف فندق حياة، عىل تقديم 

الرعاية واالهتامم لألفراد العاملني ليبذلوا أفضل أداء.  

ولتتمكن من تقديم أفضل أداء لك ، فيتوجب أن 

يترصف األفراد واملنظمة عىل نحو أخالقي واتباع القوانني 

واملتطلبات التي ترسي عىل أعاملنا. ونحن نتوقع بأن 

يترصف جميع األفراد العاملني يف فندق حياة بهذه 

الطريقة  — بغض النظر عن هويتنا الشخصية وعن دورنا 

الذي نقوم به يف املنظمة. 



دعم أفضل الخيارات 

تهدف هذه املدونة إىل مساعدتنا نحو اختيار أفضل الخيارات أثناء العمل. فهي تتضمن إطار عمل 

يوضح كيفية القيام بالعمل بالطريقة الصحيحة. 

كام أننا سنشري فيها أيًضا إىل موارد الرشكة األخرى وسياسات االمتثال التي ميكنك استشارتها للحصول 

عىل املزيد من التوجيهات.

احرص عىل قراءة املدونة ملعرفة األمور املتوقعة منك وارجع إليها بعد ذلك للحصول عىل التوجيهات 

الالزمة يف أي وقت تواجه فيه أي موقف يثري تساؤالتك.

اإلعفاءات

 يتم تخويل أي إعفاء ألي حكم من أحكام هذه املدونة صادر ألي مدير مبجلس إدارة

حياة أو مسؤول تنفيذي أو واحد من كبار املوظفني املاليني أو أي شخص آخر فقط من 

 “Hyatt Board of Directors” and “Audit Committee” خالل

أي فرد، أينام كان

تنطبق املدونة عىل كل فرد يعمل ضمن عائلة فنادق حياة - مبا يف ذلك الزمالء واملرشفني واملدراء 

والقادة واإلدارة العليا ومجلس اإلدارة. 

كام أننا نسعى جاهدين لتطبيقها مع وكالء الطرف الثالث واملوردين والبائعني والرشكاء التجاريني الذين 

يشاركوننا قيمنا.

وألننا نعمل عىل مستوى عاملي، فإنه قد يتوجب علينا االلتزام بسياسات وقواعد مختلفة اعتامًد عىل 

البلد الذي نعمل فيه. وعىل الرغم حول وجوب اعتامدك عىل هذه املدونة بصفتها خارطة الطريق التي 

تسري وفقها ، إال أنه يجب أن يخضع قرارك إىل القوانني املحلية أيًضا. 

اتصل باملرشف أو مبورد امتثال آخر إذا مل تكن متأكًد حول مكان العثور عىل املعلومات الخاصة التي 

تحتاج إليها.
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االهتامم بشكل كايف 
يدفعنا نحو االفصاح 

عن آرائنا

إننا نطرح األسئلة عندما  نحتاج الحصول عىل 
التوجيهات. ونفصح عن آرائنا اذا اعتقدنا بوجود 

خطأ ما يف أحد األمور.  

يعني اهتاممنا ببعضنا البعض وبرشكتنا بأننا نتحىل بالشجاعة لإلفصاح عن أي قلق يساورنا بشأن 

الترصف بسلوكيات غري أخالقية.  وهو يعني أيًضا تعزيز بيئة يستطيع فيها الزمالء اإلفصاح بحرية 

عن آرائهم عندما يشعرون بعدم االرتياح دون أن ينتابهم أي خوف.

ونحن نأمل أن تشعر بالراحة عند استخدامك أي من املوارد التالية لتتمكن من مناقشة األمور 

املثرية لقلقك

الخط الساخن 
لألخالقيات

Hyatt Whistleblower Policy راجع

املرشف الخاص بك/رئيس القسم

مرشف آخر/مدير تثق به/قائد تثق به  •

املوارد البرشية  •

املدير العام/مدير املنطقة  •

فهذا يسمح لرشكتنا بدعم كل زميل من زمالئنا وتصحيح الوضع عند الحاجة. 

إذا احتجت الحصول عىل توجيهات إضافية  

اذا شعرت بعد قيامك مبناقشة ما يقلقك مع أحد املوارد الواردة أعاله بعدم قيام هذه 

الجهات باإلجابة عىل كافة أسئلتك أو اذا شعرت بعدم مقدرتك الوصول إىل أي من 

املصادر املذكورة أعاله ، فرنجو منك التواصل مع أي من الجهات التالية:  

(ethics@hyatt.com) Corporate Compliance Office  •

 General Counsel  •

 Internal Audit  •

الخط الساخن لألخالقيات  • 

)لدعم اإلبالغ دون الكشف عن الهوية(

ماذا تتوقع الحصول عليه أذا قدمت بالغ ما 

 ستتوقع بأنه سيتم التعامل معك عىل نحو منصف وعادل. وفًقا لسياسة

 Hyatt Whistleblower Policy وتحظر فنادق حياة اتخاذ اية
 اجراءات انتقامية ضد أي شخص يقدم بالغ بحسن نية . ونحن نأخذ هذه األمور

مبحمل الجد. 

 توقع بأنه سيتخذ فندق حياة إجراء اتجاه بالغك.  سيطلع األفراد املعنيون

يف فندق حياة عىل موضوع الشكوى وسيتخذون القرار حول رضورة إجراء التحقيق أم 

ال. واذا تبني رضورة اجراء التحقيق ، فسيتم إجراءه بشكل منصف ومبوضوعية استناًد إىل 

املعلومات الواردة يف بالغك. 

توقع حول استمرارية اعتامدنا عىل تعاونك معنا. فإذا احتاجت الرشكة إىل إجراء 

التحقيق حول مخاوفك املتعلقة بسوء السلوك، فسيعترب تعاونك معنا هاًما إلجراء تحقيق 

شامل وكفؤ.  فنحن نعتمد عليك لتكون صبوًرا ومرتٍو وصادق.

توقع تعاملنا معك باحرتام. تحظى جميع البالغات التي ترد إلينا باالهتامم والتقدير، 

ألنها تساعدنا عىل املحافظة عىل تحقيق أفضل مستوى يف األداء.  لذلك فسيقوم فندق حياة 

بالتعامل مع بالغك مبنتهى الرسية وسيتابع معك بالغك قدر اإلمكان. 

دولًيا: 

 تفضل بزيارة املوقع االلكرتوين

.www.hyattethics.com انقر فوق ”,yes“ )نعم،( 

وأدخل البلد الذي تتواجد فيه، ثم اتبع التعليامت.

عىل املتصلني الدوليني االتصال دامئًا عىل الرقم 

2412-726-503 )والطلب من عامل الهاتف 

احتساب التكاليف عىل املُتصل به(.

االتصال:

 املوقع االلكرتوين لألخالقيات:

www.hyattethics.com

أرسل بريًدا إلكرتونيًا للخط الساخن لألخالقيات 

ethics@hyatt.com عىل

الواليات املتحدة: 

اتصل عىل الرقم املجاين 1-866-294-3528

 يوفر فندق حياة طريقة تستطيع من خاللها

 - اذا كنت تفضل ذلك - تقديم البالغ من دون 

اإلفصاح عن هويتك.  

ويرجى األخذ بعني االعتبار بأنه اذا قمت بتقديم 

بالغ مجهول الهوية، فسيكون من الصعب عىل 

الرشكة طرح أسئلة ملتابعة الحالة ، فريجى منك 

تقديم تفاصيل كافية تتيح للشخص املعني اجراء 

التحقيق الالزم يف موضوع الشكوى.
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تتم مالحظة سوء السلوك 

أو يتم استالم البالغات 

حول وجود شكوك تتعلق 

باملصداقية  

 يُسجل املوضوع يف نظام إدارة

التحقيقات

يُحول املوضوع إىل املورد 

الداخيل املناسب له، مثل:

 التحقق من االدعاءاتوضع خطة للتحقيق

أو دحض اإلدعاءات 

النتائج املرتتبة بعد اتخاذ االجراءالتحقيق

التحديد فيام إذا كان من 

الرضوري إبالغ الحكومة

التحديد فيام إذا كان من 

 الالزم إجراء املزيد من

التدريب/االتصاالت

التحديد فيام اذا كانت 

 تحتاج السياسات أو اإلجراءات

إىل التغيري

اإلجراءات التأديبية إذا كان 

ذلك مناسبًا

ماذا يحدث عند التقدم ببالغ؟

القسم القانوين

غري ذلك حسب االقتضاء

التدقيق الداخيل

املوارد البرشية 

أمن الرشكة

الصحة والسالمة البيئية



االحرتام املتبادل

نستطيع أثناء عملنا مًعا املساهمة يف بناء الثقافة املستندة عىل أسس االحرتام املتبادل والكرامة. ويعترب االحرتام بأنه أحد 

قيم رشكتنا، وهو يعني الرتحيب وإظهار التقدير لجميع من حولنا — بدًء من زمالئنا وحتى رشكائنا التجاريني وصوالً إىل 

النزالء — عالوًة عىل خلق بيئة تتيح للزمالء الحرية يف التعبري عن أنفسهم من دون أي خوف حول تعرضهم للتحرش أو 

الرتهيب.

تعامل مع جميع األفراد املتواجدين حولك بالطريقة التي تأمل أن يعاملونك بها.   •

تعرف عىل السلوك غري املحرتم إذا وقع أمامك، وساعد عىل وقفه.  •

ال تيسء أو تهني أو تضايق أي شخص عىل االطالق  •

ال تشارك أبًدا يف أي تواصل جسدي أو مقدمات جنسية غري مرغوب فيها.  •

تجنب املحادثات التي تنطوي عىل النكات الجنسية أو اإلساءات املبطّنة أو السخرية من عرق األفراد أو   •

معتقداتهم الدينية. 

 اعتمد عىل حكمك: 

أظهر التعاطف

تعاطف مع كل من حولك. والحظ أن األمور التي تبدو 

مضحكة لك قد تكون مؤذية أو مسيئة لشخص آخر. لذا 

توقف وفكر حول كيفية استقبال اآلخرون لألمور التي 

ستقولها 

 االهتامم بالزمالء عن طريق االفصاح

عن الرأي

إن االهتامم يعني أن تفصح عن رأيك إذا وجدت شخًصا 

يترصف عىل نحو غري محرتم. تحدث إىل الشخص نفسه، إذا 

 كنت مرتاحا للقيام بذلك، أو تحدث إىل مديرك أو مرشفك. 

•  االحرتام املتبادل
•  التنوع واإلدماج
•  مكان عمل آمن
•  حقوق اإلنسان

 كيف نتعامل مع
بعضنا البعض        

راجع Our Commitment to Inclusion ش  8



التنوع والشمول

إننا نحتفل بعامل مياثل يف تنوعه تنوع األفراد والنزالء لدينا. وقد ترتب عىل النهج الذي نتبناه يف فندق حياة 
نحو تبني التنوع ودعم اإلدماج إىل جذب قوة عمل رائعة تضم أفراًد موهوبني ، ولقد ساعدنا اختالفهم عىل 

التواصل مع بعضنا البعض كبرش بطريقة أكرث تأثريًا. فمعاملة األشخاص عىل قدم املساواة وتقدير اختالفاتهم 

هو جزء مام منحنا ميزة تنافسية وجعلنا األفضل.

تعامل مع كل فرد بلطف ومهنية، بغض النظر عن أشكالهم أو أصولهم أو مدى أختالف أفكارهم عن   •

أفكارك.

ال تتخذ قراًرا للتوظيف مطلًقا يستند عىل ميزة يحميها القانون )سواء التعيني أو عدم تعيني أو الرتقية(.  •

تستفيد رشكتنا العاملية عندما يساهم الزمالء بوجهات نظرهم وخرباتهم وخلفياتهم املختلفة. فهذا التنوع   •

رضوري ملواصلة نجاحنا. 

مكان عمل آمن

إن خلق بيئة عمل آمنة وصحية هو جزء من االهتامم الذي نبديه لبعضنا البعض يف فندق حياة. وتعمل 

رشكتنا بجد لتضمن خلو مكان عملنا من أية ظروف غري آمنة أو الترصفات العنيفة.  

أبلغ عن أي مخاوف من أعامل عنف أو تهديدات بالعنف عىل الفور.  •

ال تحرض معك أسلحة يف العمل عىل اإلطالق.  •

ارتد شارة الهوية الخاصة بك وفًقا لسياسات الرشكة.  •

ال تسمح الستخدامك للعقاقري املخدرة والكحول بأن تضعف من أداءك لعملك  • 

أو تعوق سالمتك أو سالمة من حولك.

اقرأ ما بني السطور: كيف تحمينا القوانني؟ 

 إن احرتام التنوع ميثل جزًء من هويتنا. ولكن القوانني أيًضا

تحمي األفراد من التمييز القائم عىل خصائص محددة، مثل: 

االهتامم بالنزالء

انتبه للظروف غري اآلمنة التي ميكن أن ترض بزميل أو نزيل. 

إذا وقع أمامك أمر غري صائب، فانظر إذا كان بوسعك تصحيحه. 

فإن مل تستطع، أو إذا كان تصحيحه غري آمن لك، فأبلغ عنه.

– العمر
– الساللة
– املواطنة

– اللون
– اإلعاقة

– الهوية الجنسية

– الحالة العسكرية
– الحالة االجتامعية

– الجنسية 
– العرق
– الدين

– التوجه الجنيس
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حقوق اإلنسان

تلتزم فنادق حياة منذ أمد بعيد بتوفري الحامية األساسية لحقوق اإلنسان لجميع األفراد. فنحن ندعم حقوق 

الزمالء والنزالء وأعضاء مجتمعاتنا ونبدي لها االحرتام الواجب. كام أننا نحرتم أيًضا حقوق الرشكاء التجاريني ونتوقع 

منهم دعمهم لنفس املبادئ. 

استفد من تدريباتك الخاصة لرصد أي بوادر محتملة لإلتجار بالعاملة أو ألغراض جنسية. وإذا رأيت نشاطًا   •

مريبًا، فأبلغ عنه إلدارة الفندق.

إذا كنت مدير، فاضمن حصول املوظفني عىل التعويض املناسب وأوقات اسرتاحة وعطالت مدفوعة أو إجازات.   •

احرتم حقوق اآلخرين يف اختيار ما إذا كانوا يرغبون يف متثيلهم من قبل مؤسسة عاملية، تخضع للقوانني   •

املحلية. 

االهتامم بالنزالء:

يعترب اإلتجار بالبرش جرمية ميكن أن تتداخل مع القطاع الفندقي. 

وللمساعدة يف وقفها، فإنه تتخذ فنادق  حياة تدابري صارمة للمساعدة 

يف تحديد نشاط اإلتجار ومحاولة منعه. 

وتؤكد السياسات والتدريبات واملامرسات التي نقوم بتنفيذها عىل نطاق 

عاملي التزامنا بهذه القضية الهامة، ويف عام 2014 أخذنا إجراًء 

وقائيًا إضافيًا من خالل تحديد املواقع املعروفة باإلتجار يف الفنادق 
األمريكية ومنعنا الوصول إليها. 

Hyatt Human Rights Statement راجع
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• املعلومات الرسية
• حامية األصول واالستخدام السليم لها 

كيف نحمي 
املعلومات واألصول 
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اعتمد عىل حكمك: معرفة ماهية املعلومات الرسية

إذا تساءلت عام إذا كانت املعلومات رسية، فتوخى الحيطة والحذر. فاملعلومات الرسية تتضمن أي 

معلومات غري متاحة للجمهور ميكن أن ترض برشكتنا أو نزالئنا أو رشكائنا التجاريني إذا تم الكشف عنها أو 

وضعها يف أيدي منافسينا. ومن األمثلة عىل ذلك:
االهتامم باملعلومات الشخصية

 تحتاج فنادق حياة إىل جمع وتخزين املعلومات املتعلقة

 باألفراد لتتمكن من إدارة عملها  وتعترب املحافظة عىل املعلومات

 الشخصية العائدة ألحد املوظفني أو ألحد النزالء  أي االحرتام عىل

 الدوام  لجميع املعلومات الشخصية التي نطلع عليها  إننا ال منتثل

 فقط للقوانني التي تحمي املعلومات الشخصية، ولكننا أيًضا نتأكد

 من عدم الوصول للمعلومات إال إذا كان لدينا اإلذن للقيام بذلك

وكان هذا األمر مطلوبًا كجزء من عملنا.

املعلومات الرسية

يتيح لنا العمل يف فندق حياة فرصة االطالع يف معظم األحيان عىل املعلومات التي تخص الرشكة أو الزمالء أو النزالء أو 

الرشكاء التجاريني والتي ال ينبغي إتاحتها للعامة. لذلك فإننا نضمن اطالع االفراد املناسبني فقط عىل هذه املعلومات الرسية 

واستخدامنا لهذه املعلومات بالطريقة الصحيحة وفًقا للسياسات والقوانني، وذلك ملنع تعرض رشكتنا واألشخاص املتواجدين 

حولنا إىل األذى.  

احرص عىل حامية املعلومات الرسية الخاصة برشكتنا وزمالئنا ونزالئنا ورشكائنا التجاريني.   •

ال تناقش علًنا املعلومات التجارية التي قد تتضمن األرسار التجارية أو الخطط الرسية الخاصة بفنادق حياة.  •

تعرف عىل املعلومات التي تعترب ملكية فكرية وافهم كيفية حاميتها.   •

اقرأ ما بني السطور: حامية معلوماتنا 

 تتضمن حامية معلومات الرشكة أيًضا مسؤولية الحفاظ عىل

 امللكية الفكرية التي تنفرد بها رشكة فنادق حياة.  فعىل سبيل

 املثال، يجب أن نتأكد من استخدام العالمات التجارية والشعارات

 وأسامء العالمات التجارية وأنظمة الكمبيوتر الخاصة بالرشكة

بعناية ووفًقا لسياساتنا. 

– معايري العالمات التجارية

– أدلة التشغيل

– نظم معالجة البيانات

– الربامج 

– اإلجراءات

– قواعد البيانات أو غريها من البيانات

– معلومات عن النزالء، كأرقام غرفهم أو أماكن 
وجودهم

– اإلسرتاتيجيات أو املعلومات الخاصة بالتسويق 
أو املبيعات

– املعلومات املالية، ومن بينها أداء الرشكة 
وبنود االتفاقيات التجارية

ال تلتقط أو تشارك صوًرا للزمالء أو النزالء إال إذا حصلت عىل املوافقة املالمئة منهم.  •

ال ترتك املعلومات الرسية مرئية وغري مراقبة سواء عىل مكتبك أو آلة النسخ أو عىل شاشة كمبيوتر غري مقفلة.    •

اتبع جميع سياسات وآليات تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف الحفاظ عىل رسية املعلومات  واستخدام كلامت   •

رس قوية عىل أنظمة الرشكة وأجهزتها، وتوخي الحذر عند استالم رسائل الربيد اإللكرتوين من مصدر غري معروف، 
وعدم فتح املرفقات أو الضغط عىل الوصالت إال إذا كنت تعرف بأنها وصالت أو مرفقات آمنة. 

استرشتوجيهات االتصاالت العامة قبل االلتزام مبقابلة خارجية أو املشاركة بإلقاء كلمة.  •

راجع Hyatt Public Communications Guidelines العامة
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االهتامم برشكتنا

يُقصد بحامية أصولنا الحفاظ عليها ضد االحتيال وسوء االستخدام. ميكن أن يكون 

االحتيال ضد رشكتنا عىل هيئة هجوم عىل عالمتنا التجارية وسمعتنا وحتى مبادئنا 

األخالقية. وفيام ييل بعض األمثلة عىل االحتيال:

إجراء عمليات رشاء شخصية باستخدام بطاقات االئتامن الخاصة بالرشكة أو من    –

خالل حساباتها األخرى.

التامس سداد النفقات ألنشطة شخصية وغري مرتبطة بالعمل.    –

إصدار خصومات غري موافق عليها للحصول عىل منفعة شخصية.    –

استخدام ممتلكات الرشكة وأصولها مبسؤولية ولغرض األنشطة التجارية فقط.  •

توخي الحرص عند استخدام أجهزة الكمبيوتر والشبكات.   • 

عدم استخدام اسم مستخدم أو كلمة رس أو معلومات دخول أخرى خاصة عائدة 

لشخص آخر عىل اإلطالق.

تحري الدقة وااللتزام باملوعد عند تقديم تقارير عن النفقات التجارية.  •

راجع الربنامج العائد لفندق حياة حول الخصوصية العاملية

حامية األصول واستخدامها بطريقة سليمة 

باعتبارنا أعضاء ضمن فريق العمل يف فندق حياة، فإننا نحتاج بأن نترصف بوعي ومسؤولية عند التعامل مع أصول الرشكة - 

املشتملة عىل املمتلكات املادية، كالهواتف أو املواد الغذائية أو املستلزمات املكتبية، وصوالً إىل أموال الرشكة وحتى الوقت الذي 

تقضيه يف العمل. يعني الترصف مبسؤولية بأن نستخدم األحكام الجيدة عند استخدامنا ألصول الرشكة.

استخدام ممتلكات الرشكة وأصولها مبسؤولية ولغرض األنشطة التجارية فقط.  •

توزيع العينات املجانية والخدمات املجانية والخصومات بشكل مناسب وفقاً لسياساتنا وإجراءاتنا، وليس لتحقيق   •

مصلحة شخصية مطلًقا. 

 اقرأ ما بني السطور: 

أثناء وقت العمل

عندما نقول لك بأنه يتوجب عليك استخدام ممتلكات الرشكة لخدمة أهداف العمل 

فقط ، فإننا نعني ما نقوله بالفعل.  ويستثنى من ذلك بعض الحاالت القليلة فقط.

عىل سبيل املثال، يحق لك إجراء مكاملة هاتفية شخصية قصرية باستخدام هاتف 

الرشكة أو  جهاز كمبيوتر للتأكد برسعة من جدول مواعيد القطار أو ملعرفة األحوال 

الجوية. 

وعند السامح لك باستخدام ممتلكات الرشكة استخداما شخصياً، فيمكنك استخدامها 

ضمن الحد األدىن ويجب أن تتأكد عدم تعارض هذا األستخدام مع مسؤوليات 

وظيفتك. 
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 كيف نظهر النزاهة يف
تعامالتنا التجارية

• الهدايا والرتفيه

• الرشاوي والعموالت الخفية

• املنافسة والتعامل العادل



الرشاوى والعموالت الخفية

 نحن نلتزم بجميع القوانني التي تحظر الحصول عىل الرشوة، وال نقطع وعوًدا أو نسدي معروفًا مقابل

 الحصول عىل ميزة تجارية. يلتزم فندق حياة عىل إبداء الحرص الواجب عند توظيف واإلرشاف عىل جميع

 األطراف الثالثة، حيث يتحمل فندق حياة املسؤولية عن أية إجراءات غري قانونية يرتكبها الطرف الثالث

عند تأديته لعمله نيابة عن الفندق. 

ال تستخدم أو تقدم األموال أو األصول أو الخدمات أو مرافق فندق حياة عىل اإلطالق من أجل التأثري بشكل   •

غري سليم عىل قرار تجاري.

ال تعرض تقديم خدمات عملك التي تفوق أو تقل عن نطاق عملك الحايل من أجل الحصول عىل أعامل إضافية.  •

إذا كنت تدير األطراف الثالثة، فاحرص عىل أن يكونوا عىل دراية بقواعد فندق حياة املتبعة ضد الحصول عىل   •

الرشوة وكذلك اإلرشاف عىل أعاملهم عن كثب. 

سجل جميع املدفوعات واملعامالت بصدق وبشكل صحيح، وال تحاول إخفاء الغرض الفعيل ألي من النفقات.   •

الهدايا والرتفيه

نحن نعلم يف فندق حياة بأنه ميكن أن يساعد تقديم الهدايا املناسبة والرتفيه يف بناء عالقات تجارية. لذا فإننا 

نستخدم الحكم الجيد عند تبادلنا الهدايا وسبل الرتفيه. كام أننا نحرص عىل التأكد دوًما من عدم السامح للهدايا 

أو الرتفيه بالتأثري عىل قدرتنا عىل اتخاذ قرارات موضوعية وعادلة - أو حتى جعلها تبدو وكأننا قد تعرضنا ملا 

يثري الشبهة. 

ميكنك تقديم واستالم الهدايا فقط إذا كانت معقولة يف التكلفة وتُقدم بشكل غري منتظم.  •

ال تقدم أي هدايا أو سبال للرتفيه أو تحصل عليها والتي قد تؤثر بشكل غري سليم عىل قرار العمل.   •

سجل جميع الهدايا يف تقارير النفقات، وفًقا لسياسة الرشكة.  •

اقرأ ما بني السطور: متى ميكن قبول اإلكراميات

إننا نعمل يف مجال تجاري يتيح لنا قبول اإلكراميات والهبات 
النقدية يف أدوار معينة.  

فعىل سبيل املثال، تكون اإلكراميات النقدية مقبولة متاًما 

بالنسبة لحامل األمتعة من نزيل لقاء عمل قام به بصورة 

جيدة. ولكن من غري املقبول أن يقبل املوظف القائم عىل 

تخطيط فعالية ما الحصول عىل إكرامية من بائع يسعى بأن 

يستمر فندق حياة يف استخدام نشاطه التجاري يف املستقبل.  

 اعتمد عىل حكمك: 

ال تقدم الرشوة
نحن يف فندق حياة ال نتعامل بالرشوة. الرشوة جرمية ال 

تتجزأ، سواء كنا نتعامل مع مسؤول حكومي أو وكيل أو 

موظف أو مورد أو نزيل أو أي شخص آخر. 

اقرأ ما بني السطور: العموالت أو العوائد

تحظر سياستنا أن نقبل أي يشء ذي قيمة إلحالة أطراف ثالثة 

إىل أي شخص أو مؤسسة أو مجموعة لها نشاط مع فندق 

حياة أو تسعى للعمل معها.

اعتمد عىل حكمك: الهدايا املحظورة

هناك أشكال معينة من الهدايا والرتفيه غري املقبولة عىل اإلطالق ، مثل:

الهدايا الفخمة، كزجاجة نبيذ باهظة الثمن .   –

الرتفيه ببذخ، كتذاكر ملباراة "سوبر بول" أو دورة ألعاب أوملبية أو    –

كأس العامل. 

أشكال الرتفيه غري املناسبة والتي سيكون لها مردود يسء عىل    –

الرشكة. 

Hyatt Gift Policy راجع
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املنافسة والتعامل العادل

إننا نحرص عىل املنافسة الرشيفة – من خالل تقديم أفضل تجربة لنزالئنا. وهناك قوانني للمنافسة متعارف عليها يف 
جميع أنحاء العامل تهدف إىل حامية املستهلكني وضامن سوق حرة. ونحن نلتزم بهذه القوانني وال نحاول مطلًقا تقييد 

املنافسة أو حدها.

ال تقم مطلًقا بإبرام اتفاقات )سواء بصورة شخصية أو كتابية، وبشكل رسمي أو غري رسمي( مع املنافسني يكون من   •

شأنها تقييد املنافسة.

تعامل بإنصاف مع جميع  املوردين إىل فندق حياة.  •

ال تزيف الحقائق عند التفاوض نيابة عن فندق حياة.  •

اقرأ ما بني السطور: احرتس من هذه األنواع من االتفاقات

إن عقد اتفاقات مع املنافسني لتقييد املنافسة هو انتهاك خطري للقانون. 

عىل سبيل املثال، كأن توافق الرشكات عىل:

– تقسيم األسواق

– تحديد األسعار

– تقييد اإلنتاج

– مقاطعة األفراد أو الكيانات
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التواصل املسؤول

إن االتصاالت الصادقة واملبارشة متكن زمالئنا ونزالئنا واملالكني وكذلك املساهمني من الثقة بنا. ولضامن التواصل الدائم 

بصدق وبدقة وعىل نحو يتسق مع الرشكة، فإننا نفوض أفراًد محددين يف الرشكة للتحدث نيابة عنها.  ونحن نتحمل 

مبنتهى الجدية مسؤوليتنا لحامية املعلومات الرسية الخاصة بالرشكة وال نكشفها مطلًقا بشكل غري الئق. 

ال تتحدث نيابة عن الرشكة إال إذا كنت مفوًضا بصفة خاصة للقيام بذلك. وهذا يشمل تبادل املعلومات عرب   •

اإلنرتنت أو من خالل وسائل اإلعالم االجتامعية.

االمتثال مع القواعد املعمول بها يف فندق حياة توجيهات االتصاالت العامة قبل االلتزام بعقد مقابلة خارجية أو املشاركة   •

بإلقاء كلمة. 

اتصل باملدير العام يف فندقك أو بفريق االتصاالت العاملي إذا تلقيت استفساًر عن الفندق أو الرشكة من الجمهور أو   •

عرب وسائل اإلعالم.

استخدام وسائل اإلعالم االجتامعية عىل نحو مسؤول. كن مهنيًا، وتجنب األلفاظ النابية، أعد التفكري عند نرش خرب مشني، وال   •

توحي يف الكالم الذي تنرشه بأنك تتحدث نيابة عن فندق حياة أو عالمته التجارية إال إذا اندرج هذا األمر ضمن مسؤوليات 

وظيفتك عىل نحو محدد. 

ال تنرش عىل االطالق يف وسائل االعالم االجتامعية أية معلومات رسية خاصة بفندق حياة أو نزالئها أو رشكائها   •

التجاريني. 

اعتمد عىل حكمك: وسائل اإلعالم االجتامعية

 استند إىل الحكم الجيد يف منشوراتك ، وتذكر بأنه من األفضل أن تحافظ عىل نرش

 الرسائل اإليجابية واملثمرة. وتذكر أن تعليقاتك يجب أال تجعل أي شخص يشعر بعدم

االرتياح أو التخويف أو التهديد.   

 كيفية تواصلنا
بصدق وشفافية 

• التواصل املسؤول
• السجالت الدقيقة والشفافة والتقارير املالية

راجع املبادئ التوجيهية العائدة لفندق حياة حول االتصاالت العامة
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السجالت الدقيقة والشفافة والتقارير املالية

نحتفظ يف فندق حياة بحسابات مالية صحيحة وكاملة و لدينا ضوابط داخلية لتقديم تقارير مالية دقيقة وموثوق 

بها. فنحن نقوم بإنشاء السجالت عىل نحو مسؤول، بحيث نضمن أنها متثل بشكل صحيح نوايانا واإلجراءات 

والقرارات التي نتخذها، ونحتفظ بها وفًقا لسياسات وقوانني الرشكة. 

احرص عىل أن تكون دقيًقا وصادقًا عند تسجيل األصول والخصوم واإليرادات والنفقات، متبًعا يف ذلك جميع   •

السياسات وإجراءات الرقابة الداخلية املعمول بها يف الرشكة.

كن مسؤوالً عند وضع تقارير النفقات أو املوافقة عليها. ال تطالب بالنفقات الشخصية كنفقات تجارية، وال   •

توافق عىل يشء مل تفحصه بعناية. 

احتفظ بالسجالت وفًقا لسياسة الرشكة الخاصة بحفظ السجالت.  •

اتبع التعليامت الواردة من إدارة الشؤون القانونية بعناية وذلك إذا طلب منك االحتفاظ بسجالت معينة تتعلق   •

بتحقيق أو بإجراءات قانونية.

منع االحتيال

تلحق أعامل االحتيال أرضاًر جسيمة بالرشكة. ونحتاج يف فندق حياة إىل العمل مًعا لحاميته من االحتيال. ال 

تسمح ألي شخص بإقناعك بتزييف الحقائق أو تسجيل يشء يبدو لك غري صحيح، وتيقظ لحدوث يشء من هذا 

القبيل حولك.

اقرأ ما بني السطور: إنشاء السجالت

تعترب سجالتنا بأنها قاعدة للكشوف املالية املتعلقة باألرباح والتقارير املالية وملفات اإليداع العامة وغريها من 

اإلفصاحات لألطراف الثالثة، وتساعد السجالت يف توجيه عملية اتخاذنا للقرارات والتخطيط االسرتاتيجي.  

لذا احرص عىل التمعن والدقة عند تسجيل املعلومات التي تتضمنها يف سجالت الرشكة، مثل:

– معلومات الحجز

البيانات الشخصية للعمالء  –

– كشف الراتب

البطاقات الزمنية  –

تقارير النفقات والسفر  –

– الربيد اإللكرتوين

البيانات املالية واملحاسبية  –

– سجالت األداء والقياس

– ملفات البيانات اإللكرتونية

Hyatt Records Management and Legal Hold Policies راجع
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تضارب املصالح وفرص الرشكات

نحن نسعى يف فندق حياة لتجنب تضارب املصالح منذ البداية  وهذا يعني أننا ال نهدف إىل تحقيق مصالح خاصة 

تتداخل أو يبدو أنها تتداخل مع مصالح فندق حياة أو من شأنها تقييد قدرتنا عىل أداء وظائفنا. واألهم من ذلك، إذا 

كنت تشعر بالقلق إزاء أي تضارب محتمل يف املصالح، فريجى منك االفصاح عن هذا األمر إىل أحد موارد االمتثال يف 

أقرب فرصة ممكنة بعد علمك بهذا األمر.  

تعرف عىل املواقف والعالقات التي ستخلق تضاربًا يف املصالح وتجنبها.  •

ال تطلب أو تقبل مطلًقا أي مزايا شخصية )أو متكن أفراد عائلتك أو أصدقائك الشخصيني املقربني للحصول عىل   •

مزايا شخصية(نتيجة ملنصبك الذي تشغله يف فندق حياة ، باستثناء املزايا أو االمتيازات أو سياسات املوارد البرشية 

املعتمدة واملسموح بها. 

ال تنتهز أبًد أي فرصة تجارية علمت عنها بسبب منصبك يف فندق حياة لخدمة مصالحك الشخصية.   •

أفصح عن جميع حاالت تضارب املصالح أو الحاالت التي يحتمل أن تُحدث تضاربًا يف املصالح يف أقرب وقت   •

ممكن.

التداول من الداخل

نحن نلتزم بجميع القوانني املتعلقة بالتداول من الداخل والسياسة املتبعة يف فندق حياة حول التداول من الداخل. 

وال نضارب باألسهم أو األوراق املالية الخاصة بفندق حياة أو ال نقدم إكراميات للمضاربة استناداً عىل املعلومات 

األساسية غري العلنية. وميكن أن يؤدي انتهاك قوانني التداول من الداخل إىل فرض غرامات ورسوًما طائلة عىل 

األفراد وكذلك الرشكة.

ال تستخدم املعلومات األساسية غري العلنية لتحقيق مكاسب شخصية.  •

ال تدفع "إكرامية" عىل االطالق ألي شخص للقيام بعمليات التداول عىل أساس املعلومات األساسية غري العلنية.  •

إذا کانت لدیك أیة أسئلة حول ما إذا کان من املالئم إجراء تداول، فاتصل بإدارة الشؤون القانونیة.    •

اعتمد عىل حكمك: تضارب املصالح

هناك أنواًعا معينة من املصالح التي غالبا ما تخلق تضاربًا. 

عىل سبيل املثال، ال يجب أبًدا أن:

– تعمل لصالح منافس لفندق حياة أثناء عملك بصفتك موظف لفندق حياة.
– الحصول عىل مصلحة مالية كبرية من أحد املنافسني أو املوردين إىل رشكة فنادق حياة. 

– تستخدم أفراد عائلتك يف العمل أو متنحهم فرًصا غري متاحة لآلخرين.

ويعترب االشتباه بوجود تضارب للمصالح يف بعض مستويات السلطة بأنه أمراُ مثرياً للقلق. 

اقرأ ما بني السطور: اإلفصاح عن التضارب

من املمكن عدم وضوح أو  وجود صعوبة يف حل الحاالت 
املشتملة عىل تضارب املصالح.  ولذلك فلقد وضعنا موارد 

لالمتثال للتعامل مع هذه الحاالت. وستساعدك مصادر 
االمتثال يف اتخاذ القرار فيام اذا كان املوقف سيخلق تضاربًا 

أو نزاًعا محتمالً يف املصالح، كام ستساعد عىل التخفيف 
من وطأة املوقف - مام يسمح لك يف كثري من األحيان 
مبواصلة السعي لتحقيق مصلحتك الخاصة دون تعريض 

الرشكة للخطر. 

االهتامم برشكتنا

نحن ال نسعى لتحقيق منفعة شخصية من الفرص التي 
تظهر نتيجة عملنا مع فندق حياة، ألننا جميًعا نعمل 

يف نفس الفريق. وهذا يعني أننا ال نستخدم املمتلكات 
أو املعلومات العائدة إىل فندق حياة لتحقيق مكاسب 
شخصية أو للتنافس بأي شكل من األشكال مع فندق 

حياة.  ويعترب احرتامنا لذلك جزء من اهتاممنا بالرشكة. 

 اقرأ ما بني السطور: 

ما املقصود باملعلومات األساسية غري العلنية؟ 

تشري املعلومات األساسية غري العلنية إىل أي معلومات قد تؤثر 
عىل سعر األوراق املالية وغري متاحة للجمهور. عىل سبيل املثال، 
معلومات التخطيط اإلسرتاتيجي الرسية الخاصة بالرشكة أو خطط 
بناء فندق جديد أو إجراء تغيري كبري يف القيادة أو أخبار الدمج 

أو االستحواذ تعترب جميعها معلومات أساسية غري علنية. 

Hyatt Insider Trading Policy راجع
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املشاركة السياسية

تحرتم فنادق حياة املشاركة السياسية لألفراد مع الحفاظ عىل الفصل ما بني مشاركاتهم السياسية عن أعامل الرشكة. 

وتلتزم الرشكة بجميع القوانني التي تحكم مشاركة الرشكات يف العملية السياسية.

ال تستخدم أموال الرشكة أو مرافقها أو أي أصول أخرى لدعم املرشحني أو األحزاب أو املنظامت السياسية أو   •

القضايا السياسية دون الحصول عىل إذن رصيح من الشخص املناسب.

ال تلتمس مطلًقا الحصول عىل الدعم أو املساهامت السياسية أثناء العمل.   •

إذا شارکت يف العملیة السیاسیة أثناء وقتك الشخيص، فاحرص عىل أن توضح دوًما أن آرائك السیاسیة ھي آراءك   •

الخاصة وال متثل آراء الرشکة. 
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يتضمن االهتامم باألفراد التزام الرشكة مبسؤوليتها االجتامعية واملامرسات التجارية 

املستدامة. وتستند إسرتاتيجية ومنصة املسؤولية الخاصة برشكتنا عىل وجود االستيعاب 

حول امكانية خلق أعاملنا قيمة طويلة األجل لألفراد الذين نتعامل معهم واملجتمعات 

التي نعمل فيها، مام يوفر الحامية الشاملة للكوكب لخدمة األجيال القادمة.

كيف نهتم مبجتمعاتنا وكوكبنا 



ليك تكون األفضل ستبذل جهًدا شاقًا والتزاًما صارًما، لذا يشعر جميع 

االفراد العاملون يف فندق حياة باالمتنان جراء هذا األمر. 

فنحن ممتنون اللتزامكم الثابت ملامرسة األعامل بالطريقة الصحيحة   •

عىل الدوام.

ونحن ممتنون الهتاممكم باآلخرين وبالرشكة عند طرحكم األسئلة   •

حول األمور الصحيحة الواجب القيام بها وإبدائكم آرائكم عند 

معرفتكم بوجود خطأ ما. 

ونحن ممتنون للغاية لنزاهتكم.  •

ونود أن نشكركم عىل الوقت الذي تبذلونه يف التواصل واالهتامم 

باألشخاص املتواجدين حولكم وااللتزام بفعل الصواب.

الخامتة




