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في الواليات المتحدة   Xerox Corporationهي عالمة تجارية لشركة  ®Xerox. جميع الحقوق محفوظة. Xerox Corporationلشركة  2023لعام  © حقوق النسخ والنشر 
 .BR38396. أو بلدان أخرى/و

 
 فتحات 
 والشركات التابعة لها.  Xeroxشركة 

 
 ملخص 

هاكات قواعد السلوك المهني  تحظر هذه السياسة االنتقام من الموظفين الذين يثيرون بحسن نية مخاوف تتعلق باألخالقيات واالمتثال أو يبلغون عنها ، بما في ذلك انت
 أو أي قانون أو الئحة.  Xeroxأو سياسات   Xeroxالخاصة بشركة  

 
 

 السياسة 

 عدم ارتكاب أفعال انتقامية  

ارتكاب أفعال انتقامية ضد أي موظف يقوم بطرح بالغ حسن نية أو تقديمه، حيث يدَّعي فيه حدوث خرق محتمل لمدونة قواعد السلوك المهني   Xeroxتحظر شركة  
أو غير قائم على  ، أو أي قانون أو الئحة تنظيمية، بغض النظر عما إذا كان البالغ قد تحدد أنه قائم على أسس وجيهة Xerox، أو سياسات  Xeroxالخاصة بشركة  

يتم ارتكاب األفعال االنتقامية عندما يقوم صاحب العمل باتخاذ  .  لن يتم التسامح مع ارتكاب أفعال انتقامية كرد على بالغ حسن النية. أسس وجيهة عقب إجراء تحقيق ما
إنهاء   (1: )اإلجراءات الشديدة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي  وتشمل األمثلة على. إجراء شديد ضد أحد الموظفين نتيجة إبالغه عن أحد المخاوف أو خرق محتمل

والتأثير سلبًا   (3)وعدم التوظيف أو إعادة التوظيف أو وضعه في االعتبار عند الترقية الوظيفية عمًدا؛  (2)عقد العمل أو خفض الرتبة الوظيفية أو التوقيف عن العمل؛ 
إنَّ أي شخص ُوجد أنه قد ارتكب أفعاالً انتقامية ضد  .  وخلق بيئة عمل عدوانية أو مخيفة (4) اقات العمل له بدالً من ذلك؛ على شروط العمل أو رفض تقديم أي من استحق

 . شخص ما قام باإلبالغ عن خرق محتمل كحسن نية، عرضة التخاذ إجراء تأديبي بشأنه، مما يصل إلى ويشمل إنهاء العمل تماًما

 تقديم بالغ بحسن نية  

إنَّ أي شخص يقوم بتقديم بالغ بسوء نية، على سبيل المثال، عندما يتم  .  إنَّ بالغات حسن النية هي تلك التي تم تقديمها وهي تحتوي على سبب منطقي يدعم صحة البالغ
ف بسوء نية بدالً من ذلك، عرضة تقديم بالغ بشكل ضار أو مع العلم أنَّ البالغ كاذب، أو الذي يقدم معلومات خاطئة أو مض للة أثناء الخضوع لتحقيق ما، أو يتصرَّ

من إدارة المخاوف   Xeroxال تعمل هذه السياسة على تحصين الطرف صاحب البالغ من عواقب سوء سلوكه الشخصي وال تمنع شركة .  التخاذ إجراء تأديبي بشأنه
 .  عن أحد المخاوف أو خرق محتملبشأن األداء ومعالجة المشكالت السلوكية بعد اإلبالغ 

 اإلبالغ عن أحد المخاوف أو خرق محتمل 

، أو أي قانون أو  Xerox، أو سياسات Xeroxالذين لديهم اعتقاد راسخ بأنه قد تم خرق مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة   Xeroxإنَّ العاملين في شركة 
توجد  . 866-979-0001أو عن طريق االتصال بالرقم  Xeroxلخط المساعدة بشأن األخالقيات لدى رق المشتبه بها  الئحة تنظيمية واجب عليهم اإلبالغ عن حالة الخ

إذا قمت باإلبالغ عن أحد المخاوف أو خرق محتمل، فنحن نشجعك على تقديم معلومات  . hicswww.xerox.com/etأرقام اتصال إضافية متاحة على الرابط التالي 
في حدوث  ( أين/متى/ماذا/من)قد تتسبب اإلسقاطات أو األخطاء في البيانات المبدئية التي تم اإلبالغ عنها . دقيقة وكاملة للسماح بإجراء تحقيق أو إنشاء استجابة شاملة

سيتم التعامل مع جميع البالغات بطريقة  . أو التحقيق في القضية أو التأثير عليها سلبًا/القضايا، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث تأخير في عملية تعيين وتأخير في عملية تلقي 
و التصحيحية المالئمة، أو لتلبية  سرية، مع تقييد اإلفصاح عن المعلومات حسب الحاجة إلجراء تحقيق كامل لحالة الخرق المزعومة، أو لتنفيذ اإلجراءات التأديبية أ

 . المتطلبات القانونية

 

 المراجع 

   Xeroxمدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة 
 صعيد الداخلي  إجراءات الت  /عملية االنفتاح:  107.1الموارد البشرية  
 تكافؤ الفرص وعدم التمييز والمضايقة المستمرة : 201.3الموارد البشرية  
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