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إىل فريق العاملني يف الرشكة يف مختلف أرجاء العالم، 

إننا مًعا نقود رشكة عاملية رائعة تمس حياة ماليني األشخاص يف كل 
يوم من األيام. ومهمتنا تتمثل يف مساعدة األشخاص عىل 

االستمتاع بالعالم. فهذه املهمة هي مصدر شغفنا، إال أنها لن تعني 
أي يشء إذا لم نتمكن من تحقيقها من أجل هدف معني وبما يتوافق مع 

قيمنا.    

إننا واحدة من أكثر الرشكات تنوًعا يف العالم، حيث إننا نقوم بتوظيف 
األشخاص يف أكثر من 78 دولة عرب العديد من العالمات التجارية، كل 

منها لها ثقافتها وماهيتها الخاصة. ورغم السمات التي تميز كل من 
العالمات التجارية واملوظفني العاملني لدينا، فإن الرابط األهم الذي 

يوّحدنا هو التزامنا الجماعي بتحقيق النزاهة. وهذا االلتزام مضمن يف 
القيم الجوهرية ملجموعة Booking Holdings، وهي: األمانة 

والنزاهة واملحاسبة، وهو ما يتطلب منا أن نكون مسؤولني عن 
إجراءاتنا وقراراتنا.

وتعد مدونة السلوكيات هي أساس االلتزام الخاص بنا. فهي تتجاوز 
مجرد وسيلة اإلرشاد للمعايري القانونية واألخالقية الخاصة بنا. إنها 

 بمثابة اتفاق تعاقد بينك وبني مجتمع مجموعة
Booking Holdings. فمن ناحية، تخربك بما يمكن أن تتوقعه من 
الرشكة ومن زمالئك يف العمل، ومن ناحية أخرى، تخربك بما نتوقعه أنا 

والرشكة منك.  فكل منا مسؤول بشكل شخيص، بدًءا مني 
أنا، عن االلتزام باملدونة. 

وأنا أشجعكم عىل قراءتها بكل عناية، مع التحقق من فهم ما أطلبه منكم 
كموظفني يف مجموعة Booking Holdings. وإذا كانت لديكم يف 

أي وقت من األوقات أي استفسارات حول التزامنا باملدونة، فال ترتددوا 
يف االستفسار من املدير أو مسؤول االمتثال أو سفري األخالقيات أو حتى 

مني أنا. 

ومن الرضوري للغاية بالنسبة يل أن تبلغوا عن أي خطأ تالحظونه. 
ونحن نتعهد بتوفري بيئة آمنة لكم تدعم املصداقية والشفافية. ولن تقبل 
الرشكة أي انتقام ضد أي شخص يقوم باإلبالغ عن املخاوف بحسن نية.

أشكركم عىل تفانيكم يف العمل واجتهادكم والتزامكم املستمر تجاه دعم 
ثقافة عالية النزاهة واالرتقاء ملستوى شعار مجموعتنا، وهو النتائج 

الصائبة، بالطريقة الصحيحة. 

 جلني فوجيل
الرئيس التنفيذي للرشكة

اتفاقنا التزامنا،  مدونتنا، 

الرابط األهم الذي يوّحدنا 
هو التزامنا الجماعي 

بتحقيق النزاهة.
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إن مجموعة Booking Holdings هي 
مجموعة رائدة عامليًا يف تقديم خدمات السفر 

عرب اإلنرتنت والخدمات املتعلقة التي ُتقدم 
للمستهلكني والرشكاء املحليني يف أكثر من 
220 دولة من خالل ست عالمات تجارية 

 رئيسية، هي:
Booking.com، وpriceline.com،و

 KAYAK، وAgoda،و
.OpenTableو ،Rentalcars.com

النتائج الصائبة، 
بالطريقة 
الصحيحة



 tokyostreet  #awestrucked# لم أذهب إىل كل األماكن إال أن طوكيو تعد بمثابة نقطة انطالق
اليابان طوكيو، 

املقدمة
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الغرض من مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا
تلتزم مجموعتنا بإجراء األعمال بطريقة أخالقية وقانونية تعزيزاً ملهمتنا يف تحقيق النتائج الصحيحة، بالطريقة 

الصحيحة. 

تلخص مدونة قواعد السلوك تلك )املشار إليها باسم "املدونة"( املتطلبات القانونية واألخالقية والتنظيمية 
والسياسات التي تحكم أعمالنا عىل املستوى العاملي يف العديد من املجاالت الهامة. كذلك، تحتوي هذه املدونة عىل 

معلومات حول كيفية اإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة أو الحصول عىل إرشادات إضافية عند الحاجة.

إن هذه املدونة ال تهدف إىل تغطية كل املسائل أو املواقف التي قد تواجهها. وإنما الهدف من استخدامها يتمثل يف 
أن تكون بمثابة الدليل إىل جانب سياسات الرشكة األكثر تفصياًل ودليل املوظف الخاص بك وأفضل حكم لك. 

إذا كنت غري متأكد يف أي وقت من كيفية التعامل مع موقف معني، فاسأل قبل اتخاذ أي فعل وتحدث مع 
مديرك أو أحد املوارد املوضحة يف هذه املدونة.

نطاق مدونتنا
من املهم أن تقرأ املدونة وأن تلتزم بمبادئها. إن مدونتنا ُتطبَّق عىل كل شخص يعمل مع أو يف أي رشكة من 

رشكات مجموعة Booking Holdings. وهي تضم Booking.com وpriceline.com وKAYAK و
Agoda وRentalcars.com وOpenTable وكل من الرشكات التابعة لها )يمكن اإلشارة لكل منها بصفة 

فردية باسم "الرشكة" أو بصفة جماعية باسم "مجموعة Booking Holdings"(. ومن املتوقع أن يكون 
جميع املديرين واملسؤولني واملوظفني بالرشكة، أينما كانوا، عىل دراية باملدونة وأن يتمسكوا باملبادئ واإلجراءات 

املطبقة املوضحة يف هذه املدونة.

التزاماتنا
نحن رشكة عاملية تلتزم يف عملياتها باالمتثال لجميع القوانني املطبقة يف كل دولة نؤدي فيها أعمالنا. ويعد تحقيق 
النتائج من خالل وسائل غري قانونية أو غري أخالقية أمًرا غري مقبول. ونتوقع منك عدم القيام بأي فعل من شأنه 

املساس بالتزامنا تجاه النزاهة -فنحن نفضل خسارة األعمال عن اكتسابها بطريقة غري 
مالئمة.

يتبنى مجلس اإلدارة هذه املدونة لضمان:

u مصداقية السلوك وأخالقياته، بما يف ذلك التعامل العادل واملعالجة األخالقية لتعارض املصالح

u  االمتثال للقوانني املطبقة والقواعد واللوائح الحكومية

u ردع األفعال الخاطئة

 

ونتوقع منك عدم القيام ب�أي فعل من ش�أنه املساس ابلزتامنا جتاه الزناهة - 

فنحن نفضل خسارة الأعامل عن اكتساهبا بطريقة غري مالمئة.
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أي القوانني تطبَّق؟
تجري املجموعة أعماالً يف أكثر من 220 دولة وإقليًما حول العالم. 
ونتيجة لذلك، تخضع عملياتنا لقوانني العديد من الدول واملحافظات 

والواليات والبلديات واملنظمات مثل االتحاد األوروبي.

وتضع الطبيعة العابرة للحدود للتجارة اإللكرتونية تحديات هامة ويجب 
علينا جميًعا أن نفهم كيف قد تنطبق هذه القوانني عىل عملياتنا وأعمالنا. 

وتعكس اإلشارات الواردة يف هذه املدونة ويف سياسات رشكة العالمة 
التجارية األخرى إىل القوانني يف الواليات املتحدة والدول األخرى التي 
نجري بها أعماالً حقيقة أننا رشكة عاملية ينظمها العديد من القوانني 

املختلفة بالوقت نفسه. يف بعض الحاالت، قد يكون هناك تعارض بني 
القوانني املطبقة يف دولتني أو أكثر. عندما تواجه مثل هذا التعارض 

أو تشتبه يف وجوده، فمن املهم بشكل خاص أن تستشري مسؤول قسم 
االمتثال واألخالقيات أو قسم الشؤون القانونية لديك للحصول عىل 

إرشادات.

زيــادة مســتوى الثقة 
خقية �
نمــوذج اتخاذ القــرارات ا

� المعضلة 
ر �� فك 

ا
�خقية.

قم بقراءة القسم الساري 
� المدونة و / أو السياسة 

��
السارية.

قم بإدراك المخاطر 
ات. والتأث��

تحدث مع الشخص 
المناسب واطلب الحصول 

ع� التوجيهات.

اتخذ ا
£جراء لحل 
المعضلة ا
�خقية.
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 أي وقت موقًفا وكنت غ	
 متأكد من مسار العمل الصحيح الواجب 
إذا واجهت ��

اتخاذه، فاسأل نفسك ا��سئلة التالية:

جابة بـ "نعم" ع� كل هذه ا��سئلة، فاسأل إًذا قبل اتخاذ أي إجراء! إذا لم تستطع ا��

؟ �
هل مسار العمل قانو��

ء الصحيح الواجب فعله؟ �
هل مسار العمل هو ال��

هل مسار العمل يتوافق مع مدونتنا؟

� ا��خبار؟ أو لزم£ئك؟ أو لعائلتك؟
جراءات ¦� هل توافق ع� الكشف عن هذه ا��

انقر للتكبري
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النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة
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الرد عىل استفسارات الحكومة
نتلقى أحياًنا استفسارات من الوكاالت الحكومية املسؤولة عن تطبيق القانون. سنُرد يف الحال وبأمانة ودقة عىل 

طلبات الحكومة املالئمة واملرشوعة الخاصة بالحصول عىل املعلومات يف ضوء التعاون والشفافية. إذا قامت وكالة 
حكومية باالتصال بك، فمن الرضوري أن تتصل بمسؤول االمتثال أو بقسم الشؤون القانونية لديك عىل الفور قبل 

الرد عليهم، إال إذا أخربتك سلطة فرض القانون أو الهيئة التنظيمية ذات الصلة بخالف ذلك. 

قد تتبنى رشكة العالمة التجارية سياسات محددة تتعلق بالزيارات امليدانية أو حاالت التفتيش املباغت أو طلبات 
للحصول عىل معلومات من إحدى الوكاالت الحكومية. لذا احرص عىل معرفة هذه السياسات وفهمها.

تعزيز االمتثال للمدونة لدى مرؤوسيك املبارشين، عن طريق القدوة والتوجيه  �
إنشاء وتعزيز ومكافأة ثقافة املساءلة والنزاهة  �
رصد امتثال مرؤوسيك للمدونة  �
تطبيق املدونة عىل الدوام  �
التأكد من تنفيذ ضوابط االمتثال املالئمة يف إدارتك أو منظمتك  �
تشجيع املوظفني عىل اإلبالغ عن املسائل بنية حسن  �
ضمان مراعاة موقف الرشكة بعدم التهاون مطلًقا حيال أية إجراءات انتقامية ضد األفراد  �

الكاشفني الذين يبلغون بنية حسنة، وتطبيقه برصامة

هناك مسؤوليات إضافية ملقاة عىل املديرين، 
تتمثل فيما ييل: 

ابحلصول عىل املعلومات يف ضوء التعاون والشفافية. سرُند يف احلال وب�أمانة ودقة عىل طلبات احلكومة املالمئة واملرشوعة اخلاصة 
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التزاماتنا األخالقية بصفتنا موظفني يف املجموعة هي:

معرفة مبادئ املدونة �
 اتخاذ قرارات متوافقة مع املدونة �
 العلم بالقوانني ولوائح نطاق )نطاقات( االختصاص القضائي حيث نقوم / تقوم باألعمال  �

واالمتثال لها

 اإلبالغ عن أي انتهاكات أو أفعال ال تتوافق مع املدونة �

إذا كنت غري متأكد، فاسأل قبل اتخاذ أي إجراء!

... ويرجى أن تقوم دائًما بإكمال التدريبات املتاحة عرب اإلنرتنت والشخصية وحًها لوجه املتعلقة 
باالمتثال يف الوقت املحدد لها! فهي تعد جزًءا مهًما من التزامنا تجاه الحصول عىل النتائج الصائبة، 

بالطريقة الصحيحة.

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة



 

      Priceline Group مدونة قواعد سلوك

#camelindesert #humpycamels #bucketlisted  !اربط حزام مقعدك
املغرب تشابيس،  إرغ 

اإلبالغ والتحقيقات
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اإلبالغ والتحقيقات
إذا نما إىل علمك أي يشء ينتهك، أو يبدو أنه ينتهك، هذه املدونة أو أي قوانني أو لوائح أو سياسات خاصة 

بالرشكة تكون سارية، فأنت مسؤول )إىل الحد املسموح به بموجب القانون املطبق( عن اإلبالغ عن املشكلة بشكل 
فوري. 

حتى إذا لم تكن لديك كل التفاصيل، فإن اإلبالغ الفوري أمر رضوري حتى يمكن لألفراد املناسبني التحقيق 
يف األمر وكشف النقاب عن كل الحقائق وتقرير ما إذا كان هناك انتهاك قد حدث بالفعل أم ال. فمن شأن ذلك 

املساعدة ليس فقط عىل منع أي انتهاكات إضافية، ولكن املساعدة كذلك عىل الحفاظ عىل األدلة وحماية موظفينا 
ومسؤولينا ومديرينا والرشكة ككل من أي أخطاء إضافية. طاملا أنك ترى بشكل معقول أن هناك انتهاك قد 

حدث، فأنت تقوم بفعل اليشء الصواب. إن الرشكة ال يمكن أن تتهاون عىل اإلطالق حيال أي 
إجراءات انتقامية ضد األفراد الذين يبلغون عن املشكالت بحسن نية.

إن تقديم مطالبة "بحسن نية" يعني امتالك اعتقاد نزيه وأمني حيال األمر املزعوم. 

 وبشكل أكثر تحديًدا، فإن ذلك يفرض )1( عدم التفريط بفعل الحقد أو أي شكل آخر من أشكال الدوافع
و)2( عدم الرتتيب الرتكاب االحتيال أو التالعب أو توجيه جدول أعمال أو أغراض لتحقيق أغراض خبيثة، 

برصف النظر عن إجراء تحقيق نزيه يف األمر املزعوم. 

لقد وضعنا عدًدا من الطرق لإلبالغ عن املسائل حتى تتمكن من تحديد أكثر السبل التي ترتاح إليها. بغض 
النظر عن الخيار الذي تحدده، سيتم التعامل مع مسألتك بحساسية وجدية. باإلضافة إىل ذلك، ستبذل الرشكة ما 
يف وسعها للتعامل مع جميع البالغات بالدرجة نفسها من الرسية والحماية حسبما يسمح به املوقف و/أو يتفق 

مع القانون املطبق.

وبرصف النظر عن موقعك، إذا كانت لديك أي مخاوف تتعلق باملساءلة والضوابط الداخلية وأمور مراجعة 
الحسابات واالحتفاظ بالسجالت املالية والجرائم املرصفية أو املالية والرشوة والفساد أو مكافحة االحتكار واملنافسة، 
يمكنك إخطار مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات العاملي أو قسم املراجعة الداخلية مبارشة، أو استخدام خط املساعدة: 
www.bknghelpline.com أو إخطار لجنة املراجعة بمجلس إدارة مجموعة Booking Holdings أو 

أي شخص تشعر باالرتياح له ليقوم بتصعيد املشكلة نيابًة عنك. وإذا كنت ترغب يف تقديم شكوى للجنة املراجعة، 
ُيرجى الرجوع إىل إجراءات التعامل مع شكاوى لجنة املراجعة.

إذا كان لديك سؤال بشأن املدونة أو كنت ترغب يف اإلبالغ عن أي فعل ترى أنه خاطئ، يمكنك االتصال بأي 
 من املوارد التالية: 

مديرك أو مرشفك 

ممثل )ممثلو( املوارد البرشية املحيل 

سفري األخالقيات املحيل )إن وجد( 

قسم الشؤون القانونية املحلية 

مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات املحيل 

مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات العاملي 

كبري املسؤولني القانونني 

www.bknghelpline.com :خط املساعدة إلدارة االمتثال

املوارد
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خط املساعدة إلدارة االمتثال
خط املساعدة عبارة عن مورد معتمد عىل شبكة الويب ويستخدم الهاتف ويتحىل باألمان واالستقاللية يستخدم 

ألغراض إثارة املخاوف املتعلقة باألخطاء أو سوء السلوك األخالقي. 

يقدم خط املساعدة إلدارة االمتثال لدينا:

u  إمكانية اإلبالغ الرسي واختيار البقاء مجهواًل 

u  خيارات اإلبالغ عن طريق الهاتف )رقم مجاني( واملعتمدة 
عىل شبكة الويب بـ 12 لغة 

u  وصول عىل مدار الساعة / طوال األسبوع

u  القدرة عىل متابعة املخاوف التي أبلغت عنها، حتى إذا 
اخرتت البقاء مجوالً 

يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك بهوية مجهولة من خالل خط املساعدة إلدارة االمتثال إذا كان القانون املحيل يسمح بذلك. 
وعىل الرغم من ذلك، يرجى الوضع يف االعتبار أنه يف بعض الحاالت قد يكون من الصعب أو املستحيل عىل الرشكة 
التحقيق بدقة يف البالغات املقدمة من مجهول. ولذلك، نحن نشجعك عىل اإلفصاح عن هويتك، ونؤكد لك أن الرشكة 
ستبذل ما يف وسعها للتعامل مع جميع البالغات بالدرجة نفسها من الرسية والحماية حسبما يسمح به املوقف و/أو 

يتفق مع القانون املطبق. 

نحن نقدر مساهمتك ونشجعك عىل اإلبالغ عن أي مخاوف متعلقة بسلوك األعمال التجارية. سيتم اتخاذ جميع 
املخاوف عىل محمل الجد، ويحظر االنتقام من أي شخص يقوم برفع أية مخاوف أو مزاعم بنية حسنة. 

ماذا يحدث بعد اإلبالغ عن مسألة؟
عن  اإلبالغ  يتم  وعندما  الجد.  محمل  عىل  املدونة  لهذه  واالنتهاكات  الترصف  بسوء  املزاعم  مجموعتنا  تأخذ 
أية مسألة للرشكة، فسنقوم بالرد يف الحال وسنبذل ما يف وسعنا للحفاظ عىل رسية هوية املوظفني الذين 

القانون.  يسمح  حسبما  للمدونة،  انتهاكات  أو  قانوني  غري  نشاط  عن  يبلغون 

سيتم التحقيق يف جميع االنتهاكات املبلغ عنها بطريقة رسية ودقيقة وموضوعية. ولضمان أن يتم اكتشاف جميع 
الحقائق وتحليلها بطريقة مالئمة، فإن جميع املوظفني مسؤولني عن التعاون مع التحقيقات الداخلية والخارجية. 

إذا تقرر حدوث انتهاك للمدونة أو للقانون، فستقوم الرشكة باتخاذ اإلجراء التأديبي والوقائي املناسب، والذي 
قد يصل إىل الفصل. يف حالة حدوث انتهاكات جنائية أو قانونية أخرى خطرية، يجوز للرشكة إخطار السلطات 

الحكومية املناسبة. يف معظم الحاالت، سوف تحاول الرشكة توفري معلومات مستوفاة عن نتائج التحقيقات الداخلية 
أو الخارجية للموظفني املتورطني.

باإلضافة إىل ذلك، يقدم مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات العاملي تقارير دورية عن جميع تحقيقات املدونة الجارية 
وقرارات املدونة النهائية، بما يف ذلك اإلجراءات التأديبية املتخذة، إىل اإلدارة العليا ولجنة املراجعة بمجلس اإلدارة.

سيمت اختاذ مجيع اخملاوف عىل محمل اجلد، وحيظر الانتقام من �أي خشص يقوم برفع 
�أية خماوف �أو مزامع بنية حسسنة. 
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موقفنا بعدم االنتقام
يؤدي املوظفون الذين يبلغون عن أفعال خاطئة خدمة مهمة للرشكة، ولن تتهاون الرشكة حيال أي إجراء 

انتقامي يف شكل قرارات توظيفية سلبية )بما يف ذلك الفصل، أو خفض الرتبة، أو التعليق عن العمل، أو 
بحسن نية. وُيعد  مخاوفك  الكشف عن  التمييز( ضدك بسبب  فقدان االمتيازات أو التهديدات أو التحرش أو 
بمثابة  الحق  تحقيق  أي  مع  نية  بحسن  تعاونهم  أو  إلبالغهم  كنتيجة  الزمالء  ضد  موظفيها  أو  الرشكة  انتقام 

للمدونة. االنتهاك 

وسوف  والثأر،  االنتقام  من  نية  بحسن  واملبلغني  البالغات  مقدمي  لحماية  تجارية  عالمة  رشكة  كل  ستسعى 
تتخذ اإلجراء التأديبي املناسب ضد كل من يقوم بذلك. وعىل العكس، يمكن أن يؤدي أي إبالغ بسوء نية إىل 

عليه. وتشتمل  العمل  من  الفصل  إىل  تصل  قد  والتي  تأديبية،  عقوبات 

لدى بعض رشكات العالمة التجارية برامج سفراء األخالقيات من أجل توسعة نطاق وظيفة االمتثال 
واألخالقيات. عرب كل العالمات التجارية، هناك أكثر من 500 من سفراء األخالقيات. ويكون سفراء 

األخالقيات هؤالء موظفني زمالء مدربني خصيًصا لكي )1( يعملون بمثابة مورد محيل وإداري للموظفني 
بشأن كيفية طرح األسئلة أو اإلبالغ عن املخاوف؛ )2( القيام بدور الوسيط بني وظيفة االمتثال واملكتب 

أو القسم املحيل؛ )3( خلق وعي واملساعدة عىل ترسيخ املدونة وقيمنا وسياساتنا بشكل أعمق داخل املنظمة 
محليًا وإدارًيا. 

إذا كنت ترغب يف أن تصبح سفريًا لألخالقيات، فتحدث مع مسؤول االمتثال لرشكة العالمة التجارية التي 
تنتمي إليها يف املجموعة ملعرفة املزيد عن الربنامج ولرؤية ما إذا كنت مؤهاًل لتصبح سفري األخالقيات يف 

موقعك أو قسمك أم ال.

األخالقيات سفراء 

إن تقديم مطالبة "بحسن نية" يعني امتالك اعتقاد نزيه وأمني حيال األمر املزعوم. 

وبشكل أكرث تحديًدا، فإن ذلك يفرض )1( عدم التفريط بفعل الحقد أو أي شكل آخر من 
أشكال الدوافع و)2( عدم الرتتيب الرتكاب االحتيال أو التالعب أو توجيه جدول أعامل أو أغراض 

لتحقيق أغراض خبيثة، برصف النظر عن إجراء تحقيق نزيه يف األمر املزعوم.
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      Priceline Group مدونة قواعد سلوك

احرتام مكان العمل

Priceline Group مدونة قواعد سلوك

 الرحلة املستحيلة هي الرحلة التي ال تبدأها عىل اإلطالق 
#journeybegins  #norwegianmountains  #journeyneverends #glentherentalcars.comguru #thanksrentalcars

النرويجية الجبال 
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التنوع والشمول
األشخاص هم أعظم ثروة وقوة لدينا، ونحن نقدر كل موظف عىل مساهماته يف نجاحنا. تقوم الرشكة 

بتنفيذ العمليات يف أكثر من 70 دولة. وتماشيًا مع الطبيعة العاملية لرشكتنا وأعمالنا، فإننا نسعى 
للعمل بطريقة تتوافق مع الثقافات املحلية والعادات التجارية طاملا ال يوجد تعارض مع هذه املدونة تلك 

املطبقة.  القانونية  واملتطلبات 

يساهم تنوع قوة العمل لدينا يف تحقيقنا للنجاح من خالل األفكار واآلراء واملهارات والقيم الفريدة. إننا نسعى 
لتعزيز بيئة عمل حيث يحصل كل األفراد عىل فرص متكافئة ويحظون بمعاملة تتسم باالحرتام والكرامة. ويستند 

التوظيف عىل الجدارة واملؤهالت الفردية املتصلة مبارشة بالكفاءة املهنية. إننا نعرتف بمساهمات املوظفني ذوي 
الخربات والخلفيات املتنوعة ونقدرها. ونسعى جاهدين إلنشاء فريق عاملي يعكس تنوع املجتمع الذي نخدمه، 

ونطلب من موظفينا تبني الثقافة وقوى العمل الشاملة. وتدعم الرشكة جميع القوانني واللوائح التي تحكم ممارسات 
التوظيف لدينا وتلتزم بها، كما نحظر التمييز غري القانوني من أي نوع.

التزامنا تجاه املواطنة الصالحة
لدينا تاريخ من النجاح من خالل املمارسات التجارية الصادقة والعادلة يف كل رشكة من رشكات العالمة التجارية. 

إننا ال نسعى للحصول عىل مزايا تنافسية من خالل وسائل غري قانونية أو غري أخالقية. كما نقدر املواطنة 
الصالحة واملسؤولة ونحظر أي ترصف أو فعل قد يرض بسمعة مجموعتنا. نحن نعتقد يف معاملة الناس معاملة 

إنسانية وعدم استغالل نقاط الضعف لدى اآلخرين. ونحن ال نشارك يف استخدام االتجار بالبرش أو الرق أو عمالة 
األطفال غري القانونية أو العاملني غري املوثقني. 

نحن ال نقوم بالتمييز بشكل غري أخالقي. فنحن نقوم بتقييم كل املوظفني واملوظفني املحتملني حسب 
امتيازاتهم ومؤهالتهم، وال نقوم بتقييمهم عىل اإلطالق وفًقا للسمات الفردية، مثل:

الِعرق �
اللون �
الدين �
الجنس �
النوع �
األصل القومي �
العمر �
الحالة االجتماعية �

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة

الحمل / الوالدة والحاالت الطبية املقرتنة بذلك �
اإلعاقة �
التوجه الجنيس / الهوية الجنسية �
الخدمة العسكرية / االنتماء / حالة املحاربني القدماء �
أي سمات قد تكون محمية بموجب سياسة الرشكة أو القانون �
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السلوك يف مكان العمل والتحرش والرتهيب 
لجميع موظفينا الحق يف العمل يف بيئة يشعرون فيها باالحرتام واألمن واألمان. نحن نتوقع من موظفينا احرتام 

هذا الحق والترصف بشكل احرتايف. ال نتهاون الرشكة يف استخدام التعليقات املهينة أو الضارة أو التهديدية أو 
املسيئة. يجب أن يكون كل املوظفني عىل دراية بالتنوع يف وجهات النظر واملعتقدات والقيم املوجودة لدى كل 

زمالئنا واحرتامها، كما يجب يمتنعوا عن التعبري عن آرائهم حول املوضوعات الحساسة أو توجيه تلك اآلراء، مثل 
اآلراء املتعلقة بالسياسة أو الدين والتي ال تكون لها عالقة بمكان العمل، والتي تؤثر بشكل سلبي عىل مكان العمل 

أو التي تتداخل مع قدرتك أو قدرة زمالئك عىل تنفيذ املهام املوكلة إليكم. 

ولذا، تحظر الرشكة أي تهديدات أو ترهيب أو تحرش غري قانوني من أي نوع، بما يف ذلك التحرش العاطفي أو 
الجسدي أو الجنيس. إذا كنت تشعر بأنك تعرضت للتحرش أو التمييز ضدك، يجب عليك فوًرا االتصال بمديرك 

املحيل أو ممثل املوارد البرشية املحيل حتى يتم اتخاذ إجراء فوري وتصحيحي. تذكر أننا لن نتهاون مع أي انتقام 
يتم ضد أي شخص يرفع مخاوف أو شكوى بالتحرش أو التمييز بنية حسنة. ملزيد من املعلومات حول هذا 

املوضوع، يرجى الرجوع إىل دليل املوظف الخاص بك.

يشمل احرتامنا ملوظفينا التزامنا بمكان عمل آمن وخاٍل من املخاطر البرشية والبيئية. إذا كان لديك أية مخاوف 
عىل صحتك أو أمنك يف العمل، فريجى االتصال بمديرك فوًرا.

نحن نعرف "التحرش" عىل أنه أي شكل من أشكال السلوكيات 
اللفظية أو غري اللفظية أو املادية غري املرغوب فيها والتي 

تحدث ويكون هدفها أو تأثريها متمثالً يف انتهاك كرامة 
شخص، خصوًصا عندما يؤدي ذلك إىل خلق بيئة تهديدية أو 

عدائية أو تحط من الشأن أو مهينة أو عدائية.

والتي تهدف إىل التقليل من شأن فرد أو مجموعة من خالل املحاوالت االنتقامية أو القاسية أو الخبيثة أو املهينة ويعني "الرتهيب يف مكان العمل" السلوكيات املسيئة من 
املوظفني.

عامل اآلخرين بكرامة واحرتام ولطف. تشتمل األفعال التي قد تعترب تحرًشا عىل ما ييل: 

التعليقات أو النكات املسيئة أو غري  �
املناسبة ملكان العمل

البلطجة �
االتصال الجسدي أو اإليماءات غري  �

املرغوب فيها 
إنشاء بيئة عمل عدائية أو تخويفية، بما  �

يف ذلك بيئة العمل التي قد تدفع املوظفني 
للمشاركة يف ممارسات عمل غري مناسبة 

"لالندماج" 

التهديدات اللفظية أو الجسدية من أي نوع  �
الصور أو النصوص الرصيحة أو التي  �

تقلل من شأن اآلخرين والتي ال تتناسب 
مع مكان العمل 

التلميحات الجنسية أو طلبات للحصول  �
عىل خدمات جنسية 

السباب العرقية أو اإلثنية  �

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة
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مكان عمل آمن
نحن ال نتهاون مع استخدام املخدرات املمنوعة. فالعمل تحت تأثري املخدرات املمنوعة أو الكحول قد ينشئ ظروف 

عمل غري آمنة لك وملن حولك. ويجب عىل املوظفني الذين يشهدون أو لديهم مخاوف بأن أحد الزمالء قد يكون 
متعاطيًا للمخدرات أو الكحول ضمن نطاق عمله االتصال باملدير أو ممثل املوارد البرشية. ُيرجى أيًضا مراجعة 

سياسة املخدرات والكحول لرشكة العالمة التجارية التي تنتمي إليها يف املجموعة أو دليل املوظف ملزيد من 
اإلرشادات. 

نحن نمنع جميع أعمال العنف والترصف التهديدي يف مكان العمل. كما يحظر حيازة األسلحة، بما يف ذلك 
السكاكني واألسلحة النارية داخل ممتلكات مجموعة Priceline Group. ويف حال قررت الرشكة أن أحد 

املوظفني قد ترصف بعنف أو ترصف بطريقة غري مناسبة أو بتهديد، فسيتم اتخاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة 
وقد يتم االتصال بوكاالت إنفاذ القانون املناسبة.

قم بإبالغ املدير املحيل بشكل فوري عن أي سلوكيات أو أنشطة تعرض صحة وسالمة املوظفني أو قوة العمل 
للخطر. إذا كنت تشعر أنك أنت أو أي شخص آخر معرض لخطر محدق، يحب أن تتصل بالسلطات املحلية / 

خدمات الطوارئ.

بالغ املدير احمليل بشلك فوري عن �أي سلوكيات �أو �أنشطة تعرض حصة  وسالمة املوظفني �أو قوة العمل للخطر. مق ابإ
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الصني العظيم،  السور 

 مكافحة-الرشوة
والفساد

 #bridgepuns  #powerpose شكًرا لكم عىل دعمكم ،Golden Gate

األمريكية املتحدة  الواليات  كاليفورنيا،  فرانسيسكو،  سان  الذهبية،  البوابة  جرس 
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حظر الرشوة 
سياستنا هي عدم التهاون مطلًقا مع أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد. إننا نجري أعماالً يف جميع أنحاء 
العالم، وتخضع لعدد من القوانني التي تحظر بشكل صارم عرض أو تقديم أو الترصيح بدفع رشاوى من أي نوع. 

ويحظر العديد من هذه القوانني أيًضا تلقي رشاوى )أو عموالت( ذات صلة بإجراء أعمال مجموعتنا. بالنظر إىل 
النطاق متعدد الجنسيات لهذه القوانني، تتمثل سياسة الرشكة يف االلتزام بنص وروح كل الترشيعات السارية املتعلقة 
بمكافحة الرشوة، بما يف ذلك قانون ممارسات الفساد األجنبية )FCPA( األمريكي وقانون الرشوة الربيطاني لعام 

2010 )قانون الرشوة الربيطاني(. وبسبب القوانني املعقدة يف هذا املجال، فقد وضعنا السياسة الشاملة ملكافحة 
الرشوة والفساد لتقدم لك املزيد من اإلرشادات بشأن توقعات مجموعتنا من كل املوظفني والجهات الخارجية فيما 

يتعلق بهذا املوضوع. ومع ذلك ينبغي أن تكون املبادئ التالية بمثابة دليل لك:

إعطاء وعرض مدفوعات غري مالئمة: ال يجوز ألي موظف يف مجموعة Priceline Group تقديم أو عرض 
أو الترصيح بتقديم أي يشء ذي قيمة ملسؤول حكومي أو جهة خاصة )أي: بائع أو مورد أو مقاول أو عميل أو 
ممثل ألي جهة( بغرض الحصول عىل عمل أو االحتفاظ به أو اكتساب نفوذ أو أي معاملة تفضيلية أو أي ميزة 

أخرى للمجموعة. وال يقترص هذا الحظر عىل تقديم مدفوعات ملسؤولني حكوميني، بل يمتد ليشمل تقديم مدفوعات 
ملمثيل املؤسسات التجارية الخاصة التي تمارس املجموعة العمل معها. 

"املسؤول الحكومي" هو أي شخص يترصف بصفته الرسمية نيابة عن أي حكومة أجنبية أو وكالة أو قسم أو 
سلطة تنظيمية أو وساطة. فاملصطلح غري معّرف بشكل دقيق، ويشمل أيًضا موظفي الحكومة الوطنية أو حكومة 

الوالية أو الحكومة املحلية، واملرشحني للمناصب السياسية، واألحزاب السياسية، ومسؤويل األحزاب السياسية، 
واملوظفني يف مؤسسات مملوكة للحكومة أو الدولة )بما يف ذلك الخطوط الجوية الوطنية أو الفنادق اململوكة 
للحكومة( وموظفي/ممثيل املنظمات غري الحكومية شبه العامة أو الدولية مثل األمم املتحدة والصليب األحمر.

طلب وتلقي مدفوعات غري مالئمة: يحظر أيًضا عىل موظفي الرشكة تلقي أو طلب أي يشء ذي قيمة بشكل 
غري مالئم من الجهات الخارجية، مثل البائعني أو املوردين أو املقاولني أو العمالء أو ممثيل أي جهة. ويحظر فعل 

ذلك سواء كان بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.

لن يتم تأنيب أي موظف لرفضه دفع رشوة، بغض النظر عن التأثري السلبي عىل اإليرادات أو املبيعات أو غري ذلك 
من جوانب أعمالنا. فالتكلفة والتداعيات الضارة للرشاوى والفساد تفوق بكثري أي منافع نراها عىل املدى القصري.

تعد انتهاكات قوانني مكافحة الرشوة، والتي تشمل قانون ممارسات الفساد األجنبية وقانون الرشوة يف اململكة 
املتحدة، خطرية جًدا وقد تؤدي إىل فرض عقوبات جنائية ومدنية عىل الرشكة ومديريها ومسؤوليها وموظفيها 

كأفراد. يمكن لهذه العقوبات أن تشمل غرامات مالية كبرية والسجن لألشخاص املتورطني.

هي عدم التهاون مطلًقا مع أي شكل من أشكال 
سياستنا 

الرشوة أو الفساد. 
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الدفاتر والسجالت الدقيقة
يجب أن يقوم كل املوظفني بتسجيل املدفوعات وغري ذلك من التعويضات يف دفاتر وسجالت وحسابات رشكة 

العالمة التجارية التي ينتمون إليها يف املجموعة يف الوقت املناسب مع ذكر التفاصيل املنطقية. ال يجوز تأسيس 
حسابات ال يتم الكشف عنها أو ال يتم تسجيلها ألي غرض من األغراض. ويحظر تسجيل أي إدخاالت مزيفة أو 

مضللة أو غري كاملة أو غري دقيقة أو مصطنعة يف الدفاتر والسجالت. ال يجوز استخدام األموال الشخصية لتنفيذ 
اإلجراءات املحظورة بأي شكل آخر بموجب هذه السياسة وسياسات الرشكة األخرى.

التعامل مع وكالء خارجيني
تحظر قوانني مكافحة الرشوة عىل الرشكة توظيف وكالء خارجيني لتقديم مدفوعات فاسدة نيابة عنا. وتجرم 
قوانني مكافحة الرشوة مثل هذا السلوك ليس فقط عند معرفة الرشكة بحدوث مثل هذا السلوك بالفعل، ولكن 
أيًضا يف إطار الظروف التي يمكن منها استنتاج أن الرشكة كانت عىل علم أو كان يجب عليها العلم بتقديم مثل 

هذه املدفوعات.

لذلك، فمن الرضوري أن يفهم جميع وكالئنا الخارجيني أنه يحظر عليهم تماًما دفع أو تلقي أي رشوة )وذلك 
يتضمن مدفوعات التسهيالت، أو مدفوعات التعجيل أو "اإلكراميات"( نيابة عنا. وعىل هذا النحو، يجب خضوع 

جميع الوكالء الخارجيني للرشكة الذين يترصفون بالنيابة عنا للفحص الدقيق وإلجراء العناية الواجبة ويجب 
توعيتهم بما تتوقعه منهم الرشكة من التزام بقوانني مكافحة الرشوة ذات الصلة، والذي يتضمن تقديمهم إلقرار / 
بيان حول مكافحة الرشوة. ويرجى العمل مع مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات املحيل للحصول عىل إقرار / بيان 

حول مكافحة الرشوة وضمان فحص وكالئنا الخارجيني.

يشمل مصطلح "وكالء خارجيني" أي كيانات أو أفراد يترصفون بالنيابة عنا، بما يف ذلك الوكالء )مثل وكالء 
الجمارك / العقارات( واملقاولني واالستشاريني ورشكات تقديم الخدمات للرشكات ومقدمي خدمات املرتبات 

ووكاالت اإلعالن ورشكات املحاماة.

بسبب القوانني املعقدة يف هذا املجال، يرجى الرجوع إىل السياسة العاملية ملكافحة الرشوة والفساد و / أو 
االتصال بمسؤول قسم االمتثال واألخالقيات املحيل إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف. وحيظر تسجيل �أي اإدخاالت مزيفة �أو مضلةل �أو غري اكمةل �أو غري دقيقة �أو 

مصطنعة يف ادلفاتر والسجالت. 
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وإعداد  املالية  النزاهة 
رير لتقا ا

 #foodie #diningout  ؟OpenTable ،ما املوجود يف القائمة
أملانيا برلني، 
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      Priceline Group موسكومدونة قواعد سلوك باسيل،  سانت  كاتدرائية 

إعداد التقارير والكشوف املالية والضوابط الداخلية
يتعني علينا بصفتنا رشكة عامة مدرجة يف NASDAQ تقديم كشوف عامة تشمل معلومات مالية عن الرشكة. 

فمن املهم أن نقوم بتقديم تقارير دقيقة عن املعلومات املالية وغريها من املعلومات للجمهور. يمكن أن يؤدي عدم 
القيام بذلك إىل وقوع مسؤولية قانونية عىل الرشكة، ويف حاالت معينة، عىل املسؤولني أو املديرين أو املوظفني 

بالرشكة، وقد يؤدي إىل فقدان ثقة املستثمرين واملحللني واآلخرين يف الرشكة. 

يجب أال تحتوي البيانات العامة لنا، بما يف ذلك البيانات الصحفية وامللفات العامة، عىل أي معلومات غري صحيحة 
أو مضللة. يجب أن تكون طلبات التقديم الرضورية إىل  لجنة األوراق املالية والبورصة )SEC( األمريكية كاملة 

ويف الوقت املحدد لها وملتزمة بمتطلبات لجنة األوراق املالية والبورصة. 

يف  معامالتنا  معالجة  تتم  وأن  مناسب  داخلية  ضوابط  نظام  عىل  الرشكة  حفاظ  نضمن  أن  جميًعا  علينا  يجب 
القانونية.  أو  املحلية  املطبقة  املبادئ  من  غريها  أو  عموًما  املقبولة  املحاسبية  للمبادئ  وفًقا  محددة  مواعيد 

أن:  عىل  املعقول  للتأكيد  املصمم  الداخلية  الضوابط  من  بنظام  والتمسك  وضع  عن  مسؤولون  ونحن 

u كل معاملة مسجلة بشكل مالئم ومرصح بها بطريقة مناسبة من قبل اإلدارة

u تصان أصول الرشكة بشكل مناسب وأن تستخدم فقط بطريقة تتوافق مع ترصيح اإلدارة

u  كل معاملة يتم تسجيلها بطريقة كافية للسماح للرشكة بحرص ممتلكاتها ومسؤولياتها، وكذلك إلعداد 
البيانات املالية وفًقا للمعايري املحاسبية املناسبة 

إن كل موظف يف الرشكة له دور يف ضمان أن دفاترنا وسجالتنا دقيقة وأن نظام الضوابط الداخلية لدينا فعال 
وال يوجد به تحايل. وفيما يتعلق بهذا املطلب، يتعني عىل جميع موظفي الرشكة الحصول عىل وثائق كافية لدعم 

املعامالت التي يشاركون فيها. إن السجالت أو الدفاتر املزورة أو املضللة أو غري الدقيقة انتهاك للقانون ويمكن أن 
تؤدي إىل فرض غرامات كبرية وعقوبات بالسجن. 
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إذا ُطلب منك تحضري أو تقديم أو املوافقة عىل عقد أو قسيمة سداد أو أي مستند أو سجل آخر للرشكة 
والذي ال يعكس بشكل دقيق جوهر املعاملة، فيجب عليك رفض القيام بذلك مع اإلبالغ الفوري لهذا 

السلوك من خالل القنوات املحددة تحت القسم "اإلبالغ والتحقيقات".

وباملثل، يجب أال تطلب أبداً من جهة خارجية )بما يف ذلك البائعون أو املوردون أو االستشاريون أو 
الجهات الخارجية األخرى( تقديم سجل ال يعكس بدقة مضمون املعاملة.

ونحن نشجعك لتقديم أية مخاوف إذا كنت تشتبه يف احتمال قيام اآلخرين إما بالتخريب أو التحايل عىل 
الضوابط الداخلية بقصد أو بدون قصد. ويرجى تذكر أننا لن نتهاون مع أي انتقام يتم ضد أي موظف 

قام برفع مخاوف بنية حسنة. 

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة



مسؤوليات إضافية للمديرين واملسؤولني واملوظفني املشاركني يف األمور املتعلقة بعمليات الكشف
باإلضافة إىل ما سبق، يجب عىل كل مدير أو مسؤول أو موظف مشارك يف عملية الكشف بالرشكة أن يكون عىل 
دراية بضوابط وإجراءات الكشف للرشكة ويمتثل لها، وكذلك جميع الضوابط الداخلية عىل إعداد التقارير املالية 

ذات الصلة بمجال مسؤولياته. 

يجب عىل كل شخص له سلطة مبارشة أو إرشافية بشأن عمليات التقديم إىل لجنة األوراق املالية والبورصة، أو أي من 
املراسالت العامة املالية األخرى للرشكة، اتخاذ جميع الخطوات املناسبة لضمان أن تتحىل عمليات الكشف بأنها كاملة 

وعادلة ودقيقة وتتم يف الوقت املناسب ومفهومة، بما يف ذلك استشارة املسؤولني اآلخرين يف الرشكة. 

يجب عىل كل مدير أو موظف أو مسؤول يشارك يف عملية الكشف للرشكة:

u .أن يكون عىل دراية بمتطلبات الكشف املطبقة عىل الرشكة، فضالً عن العمليات التجارية واملالية للرشكة 

u  أال يحرف عمًدا أو أن يتسبب يف تحريف اآلخرين للحقائق عن الرشكة، بما يف ذلك مراجعو حسابات 
الرشكة املستقلون، والجهات التنظيمية الحكومية واملنظمات ذاتية التنظيم.

u  املراجعة املالئمة والتحليل النقدي لعمليات الكشف املقرتحة لضمان دقة واكتمال املعلومات )أو عند 
اقتضاء األمر، تفويض هذه املهمة لآلخرين(.

جيب عىل لك مدير �أو مسؤول �أو موظف مشارك يف معلية الكشف ابلرشكة �أن 

جراءات الكشف للرشكة وميتثل لها. يكون عىل دراية بضوابط واإ
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Priceline Group مدونة قواعد سلوك

 

وتعارض  الهدايا 
املصالح

 

 #planespotting خطوة صغرية واحدة نحو األمان، تساوي قفزة عمالقة نحو السحاب
العالم من  ما  مكان  يف  عشوائي،  مطار 
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تعترب "القيمة االسمية" بصفة عامة أقل 
من 100 دوالر / يورو أو ما يكافئ ذلك 

بالعملة املحلية.

Priceline Group مدونة قواعد سلوك كونج هونج  ميناء  يف  مدونة قواعد سلوك Priceline Groupسامبان 

الهدايا والخدمات الرتفيهية والضيافة
يعد تقديم هدايا أو وسائل الرتفيه املتعلقة باألعمال وتلقيها وسيلة متعارف عليها لتعزيز العالقات التجارية وهي 

ممارسات تجارية قانونية ومقبولة ولكن مع بعض القيود. 

ومع ذلك، يجب أن ال تمس الهدايا والخدمات الرتفيهية نزاهة العالقات التجارية للرشكة عىل اإلطالق.

يجب الحذر عند إجراء أعمال مع املسؤولني الحكوميني. فعىل الرغم من أن تقديم الخدمات 
الرتفيهية والهدايا والضيافة إىل أي طرف يمكن أن تثري مسألة ما، إال أن الخطورة تكون أكرب بشكل خاص إذا تم 

تقديمها ملسؤولني حكوميني. يتطلب تقديم أو عرض هدايا أو وسائل ترفيه أو ضيافة فيما يتعلق بالتفاعل مع الحكومة 
أو مسؤول حكومي وجود ترصيح مسبق من قسم الشؤون القانونية لديك، ويجب أن يلتزم الترصيح بشكل صارم 

بالسياسة العاملية ملكافحة الرشوة والفساد وسياسة الهدايا ووسائل الرتفيه لديك.

بصفة عامة، تتمثل سياسة الرشكة بأنه يمكن ملوظفي الرشكة إعطاء وتلقي الهدايا ووسائل الرتفيه املناسبة فيما 
يتعلق بعملهم مع املوردين واألطراف غري الحكومية، رشيطة أن تكون كل تلك الهدايا ووسائل الرتفيه ذات قيمة 

اسمية ويجب أن تتسم بما ييل:

u أال تتعارض مع املمارسات التجارية املقبولة واملتعارف عليها

u أال تتكرر بطريقة غري معقولة أو مفرطة

u  أال تكون من النوع الذي يمكن تفسريه ألسباب معقولة عىل أنه دفعة أو مقابل للتأثري عىل أو ملكافأة قرار 
أو فعل معني

u  أال يكون يف شكل أوراق مالية، أو نقود أو مكاِفئات نقدية أو ما شابه ذلك )عىل سبيل املثال البطاقات 
املقدمة كهدايا، أو القسائم أو كوبونات أخرى(

u أال تنتهك القوانني املطبقة

u أال تكون مصدر إحراج للرشكة إذا ُكشفت علنًا

هناك استثناءات ومحاذير لهذا البيان العام عىل الهدايا والخدمات الرتفيهية. وملزيد من املعلومات واإلرشاد 
والقيود، ُيرجى مراجعة سياسة الهدايا والخدمات الرتفيهية الخاصة بك.

انتبه ملحاوالت تقديم مدفوعات أو طلب مدفوعات:

بعمالت أخرى غري تلك املحددة يف الفاتورة، أو العقد أو الوالية القضائية حيث سيتم تأدية الخدمات �
إىل أو من دول أخرى مع عدم وجود صلة ظاهرة باألعمال التجارية �
النقد أو املكاِفئات النقدية �
من قبل أو إىل شخص ليس طرًفا يف املعاملة �
إىل أو من حساب غري الحساب العادي للعالقة التجارية  �
عن طريق شيكات أو مسودات متعددة �
عندما تالحظ وجود مدفوعات زائدة �
يشارك فيها وسطاء غري معروفني أو غري رضوريني إال إذا كنت تعلم دورهم بوضوح �
حيث توجد تعقيدات غري رضورية أو ال يوجد غرض تجاري واضح ومرشوع لها �
التي تنطوي عىل دول أو أطراف مقابلة ذات مخاطر عالية. �

إذا واجهت أي من هذه العالمات التحذيرية، فيجب إبالغ مديرك أو قسم الشؤون القانونية باملسألة.

إذا كنت غري متأكد، فاسأل قبل اتخاذ أي إجراء!

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة
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غسيل األموال
تلتزم مجموعتنا باالمتثال لجميع القوانني والقواعد واللوائح املطبقة ملكافحة غسيل األموال. وغسل األموال هو عملية 

إخفاء األموال غري املرشوعة أو جعلها تبدو كما لو أنها مرشوعة. يجب عليك أن تتخذ خطوات لضمان إجراء أعمال 
مع بائعني موردين وزبائن ومقاولني وعمالء جيدي السمعة فقط و أن تكون أنشطتهم التجارية مرشوعة بأموال من 

مصادر مرشوعة.

يجب عليك أيًضا أن تأخذ الحذر لتجنب املشاركة يف أي معاملة منظمة بطريقة يمكن النظر إليها باعتبارها تخفي 
سلوًكا غري قانوني أو طبيعة مشبوهة لإلجراءات أو األصول قيد النظر يف املعاملة. إذا كنت تشتبه يف صفقة نحن 

مشاركون فيها والتي قد تكون مسألة غسيل أموال، فريجى االتصال بقسم الشؤون القانونية لديك أو مسؤول 
قسم االمتثال واألخالقيات فوًرا.

تعارض املصالح
بصفتنا موظفني، لدينا مسؤولية الترصف ملصلحة الرشكة يف جميع األوقات. وتشمل هذه املسؤولية تجنب التعارض 

الحقيقي والظاهري يف املصالح والذي ينشأ كلما تدخلت مصالحنا الشخصية أو االجتماعية أو املالية أو يبدو أنها تتداخل 
مع مصالح الرشكة. للموظفني واملسؤولني واملديرين واجب تجاه الرشكة بتعزيز املصالح التجارية لها كلما تتاح 

لهم الفرصة للقيام بذلك. فيما ييل بعض األمثلة الشائعة من التعارض املحتمل يف املصالح:

التوظيف الخارجي
أن تكون لك وظيفة أخرى خارجية يمكن أن يعوق قدرتك عىل الترصف يف مصلحة الرشكة أو تقلل من إنتاجيتك، 
وخاصة إذا كان العمل الثاني مع منافس للمجموعة أو إذا كانت ساعات العمل تتداخل مع يوم العمل الخاصة بك 

يف الرشكة.

ال ينطبق التوظيف الخارجي فقط عىل الوظائف الثانية التقليدية، ولكنه يشري أيًضا إىل الخدمات املهنية أو االستشارية 
التي يمكن تأديتها خالل يوم العمل. ويعد استخدام موارد الرشكة )بما يف ذلك الوقت خالل ساعات العمل( لألعمال غري 

الخاصة بالرشكة انتهاًكا لسياسة الرشكة.

إذا كنت تفكر يف وظيفة ثانية خارج نطاق الرشكة، يرجى مناقشة األمر مع مديرك أوالً لضمان عدم وجود 
تعارض يف املصالح.

فرص الرشكة
يحظر عىل املوظفني أو املسؤولني أو املديرين أخذ فرص تجارية )أو توجيهها لطرف خارجي( اكتشفت من خالل 
استخدام ممتلكات الرشكة أو معلوماتها أو مناصبهم بها، إال إذا تم بالفعل عرض الفرصة عىل الرشكة ورفضتها. 
وبصورة أعم، يحظر عليك استخدام ممتلكات الرشكة أو معلوماتها أو منصبك بها لتحقيق مكاسب شخصية من 

املنافسة ضد الرشكة.

أحياًنا، يصعب تحديد الخط الفاصل بني الفرص الشخصية وفرص الرشكة، وقد تكون هناك فرص شخصية وفرص 
للرشكة مًعا يف بعض األنشطة. يرجى استشارة مديرك قبل استخدام ممتلكات الرشكة أو معلوماتها أو منصبك يف الرشكة 

بطريقة ال تحقق مصلحة الرشكة فقط. وغسل الأموال هو معلية اإخفاء الأموال غري املرشوعة �أو جعلها تبدو كام لو �أهنا 

مرشوعة.
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االنتماءات الخارجية واملصالح املالية
يجب ضمان أن االنتماءات واألنشطة واملصالح املالية الخاصة بك ال تتعارض مع التزاماتك تجاه مصلحة الرشكة.

باستثناء امللكية غري املادية لألسهم، ال يجوز للموظفني امتالك مصالح مالية يف جهة منافسة أو موردة ملجموعة 
Booking Holdings من دون موافقة مسؤول االمتثال واألخالقيات العاملي أو مدير قسم الشؤون القانونية. 

ال يجوز للموظفني تقديم خدمة بمجلس اإلدارة )اإلداري / اإلرشايف(، )أو أي سلطة أو هيئة مماثلة( ألي منظمة تقوم بتوريد 
السلع أو الخدمات للرشكة أو تتنافس مع الرشكة، وذلك بدون موافقة من مسؤول االمتثال واألخالقيات العاملي أو مدير قسم 

الشؤون القانونية.

العالقات األرسية والشخصية
يجب عليك تجنب املواقف التي تتعارض فيها العالقات األرسية أو الشخصية أو يبدو أنها تتعارض مع التزامك بالترصف 

من أجل تحقيق مصلحة الرشكة يف جميع األوقات. بعض العالقات الشخصية يمكن أن:

u تتداخل مع الحكم املستقل للموظفني 

u .تخلق مشكالت معنوية للموظفني 

u تؤدي إىل تعارض املصالح أو حتى التحرش الجنيس

u تخلق شكالً غري مالئم

u تؤدي إىل املسحوبية أو املحاباة

يجب أال يشارك املوظفون سواء بشكل مبارش أو غري مبارش يف أي إدارة مبارشة أو يمتلكوا القدرة عىل مراجعة أو 
التأثري عىل حالة التوظيف أو تقييم الوظيفة أو الدفع أو االمتيازات أو أي حالة عمل أخرى ألي فرد لديك عالقة شخصية 

معه. 

"العالقات الشخصية" ألغراض املدونة هي العالقات التي تمتد بما يتجاوز العالقات االحرتافية. تشتمل العالقات 
الشخصية عىل ما ييل:

u  العالقات مع أفراد العائلة أو العائلية )األقارب أو أولياء األمر / األطفال، أو الزوج / الزوجة، أو الزوج 
/ الزوجة بحكم الواقع أو الرشيك أو أبناء العم أو ابن األخ / األخت أو ابنة األخ / األخت أو العمة / 

الخالة أو العم / الخال أو الجد أو األحفاد أو العالقات الناجمة عن الزواج مثل الصهر أو أخت الزوج / 
الزوجة(؛

u العالقات الرومانسية و / أو الجنسية؛ أو

u .الصداقات أو العالقات الشخصية األخرى املقربة

يجب عليك أال تشارك يف أو تسعى إىل التأثري يف أي قرارات تتعلق بأعمال مجموعة Booking Holdings مع أفراد 
األرسة واألقارب. ونحن نحدد جميع البائعني واملوردين ورشكاء األعمال، ونتخذ قرارات التوظيف حسب مؤهالتهم 

وليس عىل أساس أي ارتباطات أرسية أو عالقات شخصية.

ولهذا الغرض، يتم تعريف ملكية األسهم غري الجوهرية عىل أنها املصالح التي تكون قيمتها أقل من 
100000 دوالر أمرييك ومتثل أقل من 1% من إجاميل حصص ملكية رشكة مملوكة ملكية 

خاصة أو عامة.

تتوقع الرشكة أن يتحمل املوظفني املسؤولية الشخصية للتحقق من 

عدم االنخراط يف العالقات التي تعيق مكان العمل أو تؤثر عليه 
بشكل سلبي. 
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من غري املناسب للموظفني االستفادة من أي امتيازات غري مناسبة من الصفقات التجارية للرشكة مع أي شخص يمتلكون 
معه عالقات شخصية نتيجة مناصبهم يف الرشكة. ُيرجى مراجعة سياسة العالقات الشخصية يف العمل ملزيد من 

اإلرشاد بشأن هذا املوضوع.

أخريًا، من املهم أن تفهم أنه مع تغري الظروف، قد يتسبب موقف ما لم يؤد إىل تعارض مصالح سابًقا يف إحداث تعارض 
مصالح الحًقا. أنت ملزم باإلبالغ عن أي مواقف تشكل تعارًضا فعليًا أو محتمالً يف املصالح أو تبدو أنها وتشكل 

تعارًضا يف املصالح. إذا نما إىل علمك وجود موقف قد يحدث تعارًضا باملصالح، فرُيجى إكمال نموذج الكشف  عن 
التعارض باملصالح أو مناقشة األمر مع مرشفك أو مسؤول االمتثال واألخالقيات.

يف كثري من الحاالت، يمكن حل التعارض أو الحد منه من خالل خطوات بسيطة و/أو ضوابط.

األنشطة السياسية والخريية
للموظفني بالرشكة الحرية يف املشاركة يف العملية السياسية ويف األنشطة الخريية. ولكن يجب القيام بذلك يف 

وقتك الخاص ومن مواردك الخاصة. ومن غري الالئق استخدام ممتلكات الرشكة أو معداتها أو وقتها لألنشطة 
الشخصية. باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل املوظفني املشاركة يف األنشطة السياسية أو الخريية بصفتهم مواطنني 

عاديني، وليس بصفتهم ممثلني عن صاحب العمل.

يجوز للرشكة املشاركة يف مسائل السياسات العامة ذات الصلة بمصالح الرشكة، ويجوز لها بموافقة مجلس 
اإلدارة أو من ينوب عنه، تقديم مساهمات خريية وسياسية يف حدود ما يسمح به القانون وسياساتها الداخلية.

نحن نلتزم بجميع قوانني ممارسة الضغط، ويجوز لها إرشاك املوظفني أو جماعات الضغط املهنية 
للعمل مع املسؤولني الحكوميني نيابة عنا. تحظر الرشكة املشاركة يف أي أنشطة ضغط نيابة عن رشكة 

Booking Holdings أو أي رشكة أخرى يف املجموعة دون الحصول عىل ترصيح محدد من كبري املسؤولني 
.Booking Holdings القانونيني لرشكة

العادلة/  املنافسة 
االحتكار مكافحة 

"العالقات الشخصية" ألغراض املدونة هي العالقات التي تمتد بما يتجاوز العالقات االحرتافية. 

تشتمل العالقات الشخصية عىل ما ييل:

� 

العالقات مع أفراد العائلة أو العائلية )األقارب أو أولياء األمر / األطفال، أو الزوج / 

الزوجة، أو الزوج / الزوجة بحكم الواقع أو الرشيك أو أبناء العم أو ابن األخ / األخت 

أو ابنة األخ / األخت أو العمة / الخالة أو العم / الخال أو الجد أو األحفاد أو العالقات 

الناجمة عن الزواج مثل الصهر أو أخت الزوج / الزوجة(؛
� 

العالقات الرومانسية و / أو الجنسية؛ أو
� 

الصداقات أو العالقات الشخصية األخرى املقربة.

يجب عىل املوظفني تجنب العالقات واالستثمارات والفرص التي تتعارض فيها املصالح الشخصية مع 
مصالح الرشكة. وإذا كنت تجد صعوبة يف اتخاذ قرار تجاري عادل وحيادي نيابة عن الرشكة بسبب 
مصالح شخصية متنافسة، يجب عليك استشارة مديرك و / أو أحد أفراد قسم املوارد البرشية و / أو 

مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات لديك فوًرا ملعالجة املوقف.

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة
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أيسلندا سنيفيلزيوكول،  مدونة قواعد سلوك Priceline Groupبركان 

العادلة/  املنافسة 
االحتكار مكافحة 

#wallofchina يف بعض األحيان، كل ما تفعله هو أخذ فرتة راحة والتوجه نحو الجدار
الصني بكني،  العظيم،  السور 
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املنافسة العادلة/مكافحة االحتكار 
نحن نؤمن أن املنافسة الرشيفة والعادلة جيدة للجميع وتربز أفضل ما يف كل واحد منا بما يف ذلك منافسينا، 

ونحن ملتزمون باملنافسة العادلة والرشيفة يف السوق. 

تخضع أنشطتنا التجارية لقوانني املنافسة يف معظم الدول بجميع أنحاء العالم. تهدف هذه القوانني لتعزيز 
املنافسة العادلة من خالل حظر األنشطة التي تقيد املنافسة أو تمنعها بدون سبب معقول. تطبق قوانني املنافسة 

عىل كثري من جوانب عملنا، بما يف ذلك املبيعات والتسويق واملشرتيات والعقود وعمليات االندماج واالستحواذ. هذه 
القوانني تحظر أو تقييد عىل وجه التحديد االتفاقات أو الرتتيبات غري التنافسية بـ: 

u  تثبيت أو تنسيق أو السيطرة عىل األسعار

u  تسهيل التواطؤ يف تقديم العطاءات أو تزويرها

u  تخصيص أو تقسيم الزبائن أو األقاليم أو األسواق

u  الحد من املنافسة ضد مشاركني آخرين يف السوق

u  مشاركة املعلومات مع املنافسني حول األرباح واألسعار أو هوامش الربح 

u  تقسيم أو تخصيص األسواق أو األقاليم أو الزبائن

u  تبادل أو مشاركة أي معلومات غري منشورة بشأن األسعار أو أية معلومات تنافسية أخرى مع أحد 
املنافسني

عىل الرغم من أن روح قوانني املنافسة مبارشة، يمكن أن يكون تطبيقها عىل مواقف معينة معقد للغاية. يف العديد 
من الواليات القضائية، بما يف ذلك الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، تؤدي انتهاكات قوانني املنافسة إىل عقوبات 

مدنية قاسية وتعويضات عن األرضار، وكذلك غرامات وحكم بالسجن لألفراد يف اإلجراءات الجنائية. إذا كانت 
لديك أية أسئلة حول كيفية تطبيق قوانني مكافحة االحتكار واملنافسة عىل موقف محدد، ُيرجى مراجعة سياسة 

وإرشادات املنافسة العاملية واطلب النصيحة من قسم الشؤون القانونية قبل اتخاذ إجراء.

الدولية التجارة 

حنن ملزتمون ابلتنافس بشلك عادل 
ونزيه يف السوق. 
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Priceline Group مدونة قواعد سلوك

الدولية التجارة 
 #nofilter #vibrantsoul تكوين الصداقات من مختلف أرجاء العالم

الهند جايبور،  املقدس،  االحتفال 
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التجارة الدولية 
نحن نخضع لقوانني وعادات العديد من الدول التي نعمل فيها بسبب الطبيعة الدولية ألعمال رشكة 

Booking Holdings. ولهذا فنحن مسؤولون عن فهم جميع القوانني املطبقة يف تلك الدول واالمتثال لها. 
اتصل بقسم الشؤون القانونية املحلية لديك فوًرا إذا بدى لك أن القوانني املحلية تتعارض مع مبادئ هذه املدونة 

أو مع قوانني الدولة حيث تقيم أنت أو يقع مقر رشكة العالمة التجارية التابعة للمجموعة.

الدول واألطراف الخاضعة للقيود
نحن نلتزم باالمتثال لقرارات الحظر والعقوبات التجارية املطبقة بما يف ذلك القيود التي تفرضها الواليات املتحدة 

واالتحاد األوروبي واألمم املتحدة وهولندا وسنغافورة واململكة املتحدة )أو غريها من القوانني املطبقة(. هذه 
القوانني تحظر التعامل مع دول وحكومات ورشكات وأفراد خاضعني لقيود.

ويمكن أن تنشأ مسألة مشاكل بموجب هذه القوانني يف عالقتنا مع الباعة واملوردين ورشكاء األعمال اآلخرين 
والزبائن. تحفظ مجموعة Priceline Group مبادئ إرشادية داخلية عن األنشطة املسموح بها يف مختلف 

الدول الخاضعة للعقوبات. إذا كانت لديك أسئلة، فيجب عليك االتصال بقسم الشؤون القانونية لديك أو بمسؤول 
قسم االمتثال واألخالقيات العاملي ملزيد من اإلرشاد يف هذا املجال.

الواردات والصادرات
إذا كان دورك ينطوي عىل إرسال أو تلقي السلع مثل معدات تكنولوجيا املعلومات أو الربمجيات أو املواد 

الرتويجية أو غريها من املعدات عرب الحدود الوطنية، فلديك التزام ملعرفة وفهم قوانني االسترياد والتصدير 
املطبقة )وبخاصة فيما يتعلق بسلع االستخدام املزدوج/السلع العسكرية(. هذه القوانني تطبق عىل عمليات النقل 

داخل وبني Booking Holdings وكذلك عمليات النقل مع أطراف خارجية مثل مانحي الرتاخيص، والبائعني 
واملوردين. ويمكن للرشكات أو األفراد الذين ينتهكون ضوابط التصدير أو االسترياد أن يخضعوا لعقوبات مدنية 

و/أو جنائية قاسية. 

أي انتهاكات للقيود التجارية يمكن أن يؤدي إىل عقوبات مدنية قاسية وتعويضات عن األرضار، وكذلك 
غرامات وحكم بالسجن يف اإلجراءات الجنائية ألي من املوظفني واملسؤولني واملديرين املتورطني.

يمكن لقوانني التجارة الدولية أن تكون معقدة وصعبة االستيعاب. فإذا كنت تعمل يف قسم يتعامل مع 
هذه األمور، يجب عليك استشارة قسم الشؤون القانونية لديك قبل اتخاذ القرارات التي يمكن أن تنتهك 

القانون الدويل أو القوانني األمريكية التي تنظم األعمال التجارية الدولية.

إذا كنت غري متأكد، فاسأل قبل اتخاذ أي إجراء!

النتائج الصائبة، بالطريقة الصحيحة
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باستغالل  التداول 
داخلية معلومات 

 #iloveamsterdam #amsterdamstyle صورة إجراء دراجة إلزامية
هولندا أمسرتدام، 
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التداول باستغالل معلومات داخلية
نحن نحظر تماًما التداول باستغالل معلومات داخلية. وتحظر قوانني التداول باستغالل معلومات داخلية عىل األفراد 

رشاء األوراق املالية للرشكة، أو الرتبح من أي نوع آخر أثناء حيازتهم ملعلومات جوهرية غري عامة عن تلك الرشكة. كما 
تحظر القوانني الكشف عن املعلومات الجوهرية غري العامة )"التزويد بمعلومات رسية"( لآلخرين الذين يتاجرون أو 

يرتبحون من كشف هذه املعلومات. 

يجب عىل موظفي رشكتنا توخي الحذر ويجب عدم التداول بشكل مبارش أو غري مبارش باألوراق املالية لرشكة 
Booking Holdings أو أي رشكة أخرى عامة التداول عىل أساس معلومات رسية أو غري عامة. باإلضافة إىل ذلك، 

يجب أال تكشف مطلًقا أو تنقل معلومات رسية خاصة بالرشكة والتي قد تكون يف حوزتك ما لم يرصح القيام بذلك. 

تشمل املعلومات الجوهرية املعلومات التي قد يكون لها -أو يحتمل أن يكون لها- تأثري كبري عىل أسعار األوراق املالية. 
يكون األمر أيًضا جوهرًيا إذا كان هناك احتمال كبري أن يعتربه شخص حصيف أمًرا مهًما يف اتخاذ قرار باالستثمار، 

ويشمل ذلك: 

u  معلومات حساسة عن األسعار

u  معلومات تجارية حساسة

u  معلومات تنافسية حساسة

u  نتائج مالية غري معلنة

u  العقود الجديدة أو الخارسة ذات األهمية

u  التغيريات الكبرية يف اإلدارة

u  )التحقيقات الحكومية )بما يف ذلك حاالت التفتيش املباغت

u  دعاوى مادية معلقة أو التسويات القانونية املادية

u  االندماجات أو االستحواذ أو التصفيات املحتملة

u  املنتجات أو العروض الجديدة ذات األهمية

املخاطر يف هذا املجال عالية، ومن املحتمل أن يؤدي عدم االمتثال إىل فرض غرامات كبرية والحبس. إذا كان لديك أي 
أسئلة يف هذا املجال، تشاور مع قسم الشؤون القانونية الخاصة بك وقم بالرجوع إىل سياسات التجارة الداخلية 

.Booking Holdings قبل رشاء أو بيع األوراق املالية لرشكة
Priceline Gro تويخ احلذر 

up جيب عىل موظفي مجموعة

وجيب عدم التداول بشلك مبارش �أو غري مبارش ابلأوراق املالية جملموعة 

رى عامة التداول عىل 
Priceline Gro أو أي رشكة أخ

up

رسية أو غري عامة. 
أساس معلومات 
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صية لخصو  ا
البيانات وأمن 

Priceline Group مدونة قواعد سلوك

#wanderlust #lostboy #adventureislife ليس كل من يهيمون عىل وجوههم تائهون
ميانمار باغان،  هاتلومينو،  معبد 
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الخصوصية وأمن البيانات
نحن نجمع ونعالج املاليني من معلومات الزبائن الشخصية، بما يف ذلك األسماء ومعلومات بطاقة االئتمان 

وعناوين الربيد اإللكرتوني ومسارات السفر. يقدم لنا زبائننا معلوماتهم الشخصية وهم يتوقعون أننا 
سنقوم بصونها بشكل مناسب من إساءة استخدامها و/أو معالجتها بشكل غري مرصح به. ووفًقا لذلك، فإن 

Booking Holdings وجميع الرشكات الفرعية التابعة لها تتبع قوانني الخصوصية وأمن البيانات املطبقة 
وسياسات أمن البيانات والخصوصية الخاصة بنا عند جمع املعلومات الشخصية للعميل والتعامل معها 

ومعالجتها، وأيًضا املعلومات الشخصية عن املوظفني والجهات الخارجية. ويجب عىل املوظفني يف جميع األوقات 
الحفاظ عىل خصوصية وأمن ورسية جميع املعلومات الشخصية التي يف عهدتهم، إال عندما يرصح لهم بالكشف 

عنها أو طلب ذلك بشكل قانوني. 

حماية املعلومات الشخصية للزبائن
سوف نتبع مبادئ الخصوصية التالية فيما يتعلق باملعلومات الشخصية للزبائن:

اإلخطار والكشف - سوف نقوم بإخطار عمالئنا والكشف لهم عن موعد وكيفية جمع 
  1

معلوماتهم الشخصية ومعالجتها عن طريق سياسات الخصوصية الخاصة بنا؛ 

 الغرض - سوف نقوم بتجميع الحد األدنى من املعلومات الشخصية للعمالء الرضورية لتحقيق 
  2

الغرض، وسوف نستخدم املعلومات الشخصية للعمالء لألغراض املنصوص عليها وليس ألي 
أغراض أخرى لم نحصل عىل موافقة لها مع االحتفاظ باملعلومات الشخصية للعمالء لفرتة ال 

تتجاوز ما هو رضوري لتلك األغراض أو للوفاء باملتطلبات السارية؛ 

املوافقة - سوف نقوم بالكشف عن معلومات العميل الشخصية لآلخرين فقط عند الحاجة 
  3

إلجراء املعامالت املطلوبة أو حسبما ترصح به املوافقة أو ألسباب قانونية أو تجارية مهيمنة؛ 

 األمن - سوف نستخدم األساليب الوقائية املالئمة لحماية وصون بيانات العميل من سوء 
 4

االستخدام والوصول واملعالجة غري املرصح بهما؛ 

  الوصول - سوف نوفر لعمالئنا الوصول املعقول ملعلوماتهم الشخصية وإجراء التصحيحات عىل 
 5

أي بيانات غري دقيقة؛ 

  املساءلة - سوف نكون مسؤولني عن املبادئ املوضحة أعاله.
 6

حماية املعلومات الشخصية للموظفني
نحن نقوم بجهد حثيث ومنسق للحفاظ عىل خصوصية وأمن املعلومات الشخصية ملوظفينا. 

تقع عىل املوظفني الذين يمكنهم الوصول إىل - أو العمل مع - املعلومات الشخصية لزمالئنا مسؤولية التعامل مع 
هذه املعلومات الشخصية بشكل مناسب واتخاذ جميع االحتياطات املعقولة للحفاظ عىل رسيتها وفًقا لسياسات 

الخصوصية وأمن البيانات الخاصة بنا. 

إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا املوضوع أو ترغب يف اإلبالغ عن أي خرق أمني محتمل للبيانات، فريجى مراجعة 
سياسات أمن البيانات لديك أو االتصال بمديرك و / أو بقسم الشؤون القانونية لديك و / أو بمسؤول األمن 

لديك.
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الرشكة أصول  حماية 

#takingatraingoinganywhere       األشخاص ال يذهبون يف رحالت، بل الرحالت هي ما تذهب إىل األشخاص." - جون شتاينبيك" 

بوالندا الحديدية،  للسكك  املركزية  وارسو  محطة 
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حماية أصول الرشكة 
ينبغي لجميع املوظفني واملسؤولني واملديرين حماية أصول الرشكة وضمان كفاءة استخدامها. تشمل أصول الرشكة 

املوارد مثل اللوازم املكتبية واملعدات )أجهزة الكمبيوتر املحمولة، والهواتف النقالة، إلخ(، وأنظمة االتصاالت واملركبات، 
باإلضافة إىل املعلومات اململوكة واملوارد املالية وملفات الرشكة وسجالتها ومستنداتها.

األصول املادية
ينبغي عىل املوظفني استخدام أصول الرشكة بمسؤولية وتجنب هدر أو سوء االستخدام أو رسقة ممتلكات الرشكة. 
رغم أن الهدف من استخدام أصول الرشكة هو لألغراض التجارية فقط، تسمح الرشكة عامًة للموظفني باالستخدام 
الشخيص املحدود واملعقول للموارد اإللكرتونية، بما يف ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر ووصالت اإلنرتنت، والربيد 

الصوتي والربيد اإللكرتوني. 

قد تنفذ بعض اإلدارات واملواقع الُقطرية سياسات أكثر تقييًدا بشأن استخدام موارد الرشكة لالستخدام الشخيص، 
ولذا يرجى التحقق من مديرك أو رئيس القسم ما إذا كان ُيسمح لك باستخدام موارد الرشكة ملثل هذا الغرض.

إذا سمحت لك إدارتك باالستعمال الشخيص املحدود، فينبغي أن يكون استخداًما موجًزا ومن حني آلخر، ويجب أال 
يعوق عملك أو مسؤولياتك يف الرشكة. وفًقا للقيود التي يفرضها القانون املطبق، تحتفظ الرشكة بالحق يف مراقبة 

اتصاالت املوظفني التي تتم من خالل أنظمة الرشكة والوصول إليها. 

املعلومات اململوكة للرشكة
نحن ملتزمون بصون أصول الرشكة، بما يف ذلك حماية املعلومات اململوكة للرشكة. وتشمل هذه املعلومات كل 

أنواع امللكية الفكرية مثل الشفرة الربمجية، وبراءات االخرتاع، واألرسار التجارية، وخطط األعمال، وحقوق النرش 
والعالمات التجارية. 

إن املعلومات اململوكة للرشكة رسية للغاية ويمكن أن يؤدي نرشها غري املرصح به أو غري املالئم إىل التأثري سلبًا عىل 
نجاحنا يف املستقبل. يجب أال تكشف املعلومات اململوكة للرشكة مطلًقا دون ترصيح مناسب واتفاق عدم الكشف عن 

املعلومات من قسم الشؤون القانونية. ويستمر التزامك بالحفاظ عىل رسية املعلومات اململوكة للرشكة حتى بعد نهاية 
توظيفك بالرشكة.

يجب أال تكشف املعلومات اململوكة للرشكة مطلًقا دون ترصيح مناسب 

واتفاق عدم الكشف عن املعلومات من قسم الشؤون القانونية.
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احرتام امللكية الفكرية لآلخرين
سنحرتم حقوق امللكية الفكرية الخاصة باألطراف الخارجية ولن تتعمد التعدي عىل امللكية الفكرية لآلخرين أو 

استخدامها عىل نحو غري مالئم.

يف معظم الحاالت، إذا رغبنا يف استخدام امللكية الفكرية الخاصة بشخص أو رشكة أخرى، فيجب علينا رشاؤها 
أو الحصول عىل ترخيص الستخدامها. وتقع املسؤولية عىل عاتقك لتحديد ما إذا كنا نمتلك أو نتمتع بالحق يف 
استخدام أية ملكية فكرية ترغب أنت يف استخدامها. إذا كنت غري متأكد، فاسأل رئيس القسم أو قسم الشؤون 

القانونية لديك. 

إذا كانت لدينا الرخصة باستخدام امللكية الفكرية لشخص آخر أو رشكة أخرى، فيجب عليك اتباع أية حدود تشمل 
عليها الرخصة وأية مبادئ إرشادية استخدام أو أية قيود أخرى مقدمة من املالك.

إدارة السجالت
جميعنا لديه مسؤولية إنشاء اتصاالت وسجالت دقيقة والحفاظ عليها. فالرشكة تتخذ قرارات تجارية مهمة وفًقا 

للسجالت التي يتم إنشاؤها عرب املنظمة، وتكون دقة هذه السجالت أمًرا حيوًيا. من األمثلة الشائعة للسجالت 
التجارية ما ييل:

u النفقات تقارير 
u الفواتري
u  الوقت سجالت 
u املالية التقارير 
u املوظفني ملفات 
u األعمال خطط 
u العقود
u الزبائن قوائم 

يجب الحفاظ عىل جميع السجالت وتدمريها بما يتفق مع سياسات االحتفاظ بالسجالت لرشكة العالمة التجارية 
الخاصة بك. ال تدمر أبداً السجالت إلخفاء أفعال خاطئة محتملة أو لتعرقل تحقيق. 

يف حالة وجود توقيف متعلق بتحقيق أو دعوى، يجب عليك تعليق أي مسح ملستندات ذات صلة واستشارة قسم 
الشؤون القانونية الخاصة بك قبل اتخاذ أي فعل باإلتالف فيما يتعلق بأي من السجالت التجارية املرتبطة بالتوقيف 

القانوني. 

إذا كانت لديك أسئلة حول طريقة التعامل أو التخلص املناسبة من سجالت الرشكة، يجب أن تسترش مديرك أو 
قسم الشؤون القانونية الذي تتبعه.

ال تدمر �أبداً السجالت الإخفاء �أفعال 

خاطئة حممتةل �أو لتعرقل حتقيق. 
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مانشسرت يف  الجسور  Priceline Group مدونة قواعد سلوك

العادل  التعامل 

#underthesea #familyvacay #familyfun  !10000 بطولة تحت سطح البحر

اسرتاليا كيونزالند،  العظيمة،  الحاجزة  املرجانية  الشعاب 
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العادل  التعامل 
التعامل العادل 

إننا ال نسعى ملزايا تنافسية من خالل ممارسات تجارية غري قانونية أو غري أخالقية. يجب عليك أن تبذل ما يف 
وسعك للتعامل العادل مع زبائننا، ومقدمي الخدمات، واملوردين، واملنافسني وغريهم من موظفي رشكة العالمة 

التجارية. ويجب عليك عدم أخذ ميزة غري عادلة من أي شخص بالتالعب أو الخداع أو اإلخفاء، أو إساءة استخدام 
املعلومات الرسية أو تحريف الوقائع الجوهرية. 

إن التعرف عىل منافسينا ُيعد من املمارسات التجارية الجيدة، لكنه يجب أن يتم بطريقة عادلة وباالمتثال لجميع 
القوانني واللوائح املوجودة داخل الواليات املتحدة وخارجها. فيجب عليك السعي للحصول عىل املعلومات التنافسية 

فقط عندما تعتقد لسبب معقول يف مرشوعية تلقي املعلومات واستخدامها عىل حد سواء. 
تشمل املعلومات التنافسية أي يشء يتعلق بالبيئة التنافسية أو بمنتجات املنافس أو خدماته أو أسواقه أو أسعاره 

أو خطط أعماله. فيما تتضمن املصادر املرشوعة للمعلومات التنافسية املعلومات املتاحة للجمهور مثل التقارير 
اإلخبارية واستطالعات الصناعة ومعروضات املنافسني يف املؤتمرات واملعلومات املتاحة للجمهور عىل شبكة 

اإلنرتنت. 
يمكنك أيًضا معرفة معلومات تنافسية بشكل مناسب من اآلخرين )إال إذا كان يحظر عليهم مشاركة تلك املعلومات( 

عن طريق الحصول عىل رخصة الستخدام املعلومات أو رشائها.

ال تسع للحصول عىل استخدام: 

� 

املعلومات التي تم الحصول عليها من خالل وسائل غري أخالقية بما يف ذلك 

التنصت أو تلقي رسالة بريد إلكرتوني من أو عن طرف خارجي بشكل غري 
مقصود؛ 

� 
املعلومات املشمولة بحق امللكية لآلخرين؛ 

� 

املعلومات التي تم الحصول عليها مقابل تعويض أو اعتبارات توظيف أو هدايا أو 

أي يشء آخر ذي قيمة؛ 
� 

املعلومات غري العامة الخاصة بصاحب العمل السابق املطلوبة من املوظف الجديد؛ 
� 

املعلومات التي تحتوي عىل بيانات تقنية أو هندسية والتي قد تكون محمية 

بموجب قوانني الرسية التجارية
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االجتماعي  التواصل  وسائل 
العامة  واالتصاالت 

 #airplanemode #windoseat غرفتي ذات إطاللة مميزة
متنها عىل 
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األردن البرتاء،  الليل،  أثناء  الخزنة 

الهند أمريتسار،  يف  الذهبي  املعبد 

الوسائط االجتماعية
يجب عىل املوظفني ممارسة الحكم السليم عند نرش التعليقات املتعلقة بالرشكة يف أي مكان عىل شبكة اإلنرتنت، 

بما يف ذلك املدونات والوسائط االجتماعية، ومواقع التواصل التي تتعامل مع العامة مثل Facebook و
LinkedIn. بصفة عامة، يجب أال تقوم بنرش املعلومات يف مدونات أو منشورات حول األمور املتعلقة بالرشكة إال 
إذا كنت متحدًثا رسميًا عن الرشكة. إذا كنت متحدًثا معتمًدا عن الرشكة، ينبغي أن تكون التعليقات يف إطار الذوق 
السليم وأال تشمل محتوى مبتذالً أو مهينًا أو محرًجا. يجب أن ال تكشف املنشورات املعلومات املشمولة بامللكية أو 

معلومات رسية مثل أداء الرشكة وخطط األعمال، والتسعري، إلخ.

االستخدام الشخيص
ألننا نحرتم حق موظفينا يف الخصوصية، ال نهتم عادة بما يفعله أي شخص خارج العمل، إال إذا كان هذا العمل 

يعوق أداءه يف العمل أو يهدد سمعتنا أو مصالحنا التجارية املرشوعة. 

يجب عليك أن تنتبه عند املشاركة يف املحادثات عرب اإلنرتنت التي تشري لرشكة Booking Holdings أو لرشكة 
العالمة التجارية أو التي ُنرشت باستخدام معدات الرشكة أو من خالل شبكة الرشكة. يجب أن تعلم أن اتخاذ مواقف 

عامة عىل اإلنرتنت مخالفة ملصالح الرشكة قد يسبب تعارًضا ويمكن أن يكون له تداعيات تأديبية. 

بينما يحق لنا جميًعا التعبري عن وجهات نظرنا وآرائنا، فأنت مسؤول شخصيًا عن التعليقات العامة التي تنرشها عىل 
شبكة اإلنرتنت. ووفًقا للقانون املطبق، يجوز للرشكة مراقبة الوسائط االجتماعية ومواقع اإلنرتنت األخرى لضمان أن 

املنشورات التي تنرش ال تنعكس سلبًا عىل الرشكة أو ترض بسمعتها. 

يرجى الرجوع إىل سياسة الوسائط االجتماعية ملزيد من التفاصيل وإذا كان لديك أي أسئلة حول هذا املوضوع. 

التواصل مع الجمهور واملستثمرين ووسائل اإلعالم
لقد قمنا بتعيني متحدثني محددين للتحدث عن الرشكة وبالنيابة عنها، ويجب عىل املوظفني غري املرصح لهم 

االمتناع عن القيام بذلك. ينبغي إحالة جميع االستفسارات وأسئلة وسائل اإلعالم وطلبات املقابالت وإلقاء الكلمة 
إىل فريق العالقات العامة يف رشكة العالمة التجارية أو قسم الشؤون القانونية لديك فوًرا. ملزيد من التفاصيل، 

ُيرجى مراجعة إرشادات وسياسة االتصاالت للرشكة.

�أنت مسؤول خشصًيا عن التعليقات 

العامة اليت تنرشها عىل شسبكة االإنرتنت. 
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تمة خا
 #canaryisles #sunsetgram #horizon اليوم األخري يف الجنة

الكناري جزر  كروز،  سانتا  مدينة 
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يجب علينا جميًعا أن نعمل مًعا لتعزيز السلوك األخالقي والقانوني وللتأكد من أننا نحقق دائًما النتائج 
الصحيحة بالطريقة الصحيحة. ولهذه الغاية، يجب أن نسعى جاهدين لضمان االمتثال لهذه املدونة نًصا وروًحا. 

وتذكر دائًما: 

u  .الرجوع إىل موارد الرشكة املتاحة مثل دليل املوظف الخاص بك والسياسات األخرى 

u  اإلبالغ عما تشتبه به من انتهاكات قانونية أو انتهاكات للمدونة يف الحال

u  تشجيع الزمالء عىل االلتزام باملعايري األخالقية العالية

u !يف حالة الشك، اسأل قبل اتخاذ أي فعل

التنازل/التعارض مع السياسات األخرى
قد تكون هناك ظروف نادرة وغري متوقعة يجب أن يتم فيها استثناء من أحكام هذه املدونة. يف هذه الحاالت 

املحدودة، يجوز ملجلس اإلدارة فقط التنازل عن حكم من أحكام هذه املدونة. ستقوم الرشكة بالكشف يف الحال عن 
أي تنازل من هذا القبيل كما يقتيض القانون. 

يف حالة وجود تعارض بني أحكام املدونة واألحكام الواردة يف السياسات األخرى للرشكة )بما يف ذلك دليل 
املوظف الخاص بك(، يسود تطبيق األحكام واملبادئ الواردة يف املدونة. يف حالة وجود أي تعارض من هذا 

القبيل، يكون لقسم الشؤون القانونية لديك و/أو مسؤول قسم االمتثال واألخالقيات املحيل السلطة األساسية 
لتفسري كيفية تطبيق أحكام هذه املدونة عىل موقف معني يف املقام األول مع مشاركة من مسؤول قسم االمتثال 
واألخالقيات العاملي و/أو كبري املسؤولني القانونيني. وتؤول السلطة النهائية يف تفسري املدونة إىل مجلس إدارة 

 .Booking Holdings

ال توفر هذه املدونة أن حقوق، سواء تعاقدية أو بخالف ذلك، ألي جهات خارجية. أحكام املدونة تخضع للمراجعة 
أو التغيري أو التعديل يف أي وقت كما يحدد من قبل الرشكة ووفًقا للقانون املطبق. 

آخر تحديث ملدونة قواعد السلوك تلك يف: 21 فرباير، 2017

جيب �أن نسعى جاهدين لضامن 

الامتثال لهذه املدونة نًصا وروًحا.
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