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 النطاق 

 والشركات التابعة لها.  Xeroxشركة 

 

 ملخص 

والشركات التابعة لها   Xerox، والتي يجب على موظفيها االلتزام بها أثناء العمل في شركة Xeroxيصف خطاب السياسة هذا السلوكيات األخالقية في العمل بشركة  
 "(Xerox يجب على موظفي  .)"Xerox   االمتثال لجميع القوانين التي تحكم العمليات، وينبغي لهم إدارة األعمال وفقًا ألعلى المعايير األخالقية.  يُتوقع من الموظفين أن

أو  Xeroxبأي صفة، سواء داخل منشآت   Xeroxأو تمثيل شركة   Xeroxيحافظوا على أعلى معايير السلوكيات األخالقية بصفة مستمرة أثناء أداء أعمال شركة 
 خارجها.

 

 السياسة 

 ، والتي تحكم جميع الممارسات فيما يتعلق بأخالقيات العمل: Xeroxفيما يلي مبادئ سياسة أخالقيات العمل بشركة 

أو يتخذ مظهر تضارب المصالح   Xeroxال يجوز للموظفين االشتراك في أي نشاط، بما في ذلك االستثمار الشخصي الذي ينشأ عنه تضارب مصالح مع أعمال  •

ستشار بشركة . قد ينشأ تضارب المصالح عندما يكون موظف أو أحد أعضاء أسرته المباشرة على سبيل المثال يعمل كمدير، أو موظف، أو مXeroxمع شركة 

التي يمكن للموظف المشاركة فيها أو التأثير على مجراها. تتطلب جميع مصالح األعمال خارج الشركة  Xeroxمنافسة، أو شركة لديها معامالت تجارية مع  

 من قبل المدير.  Xeroxموافقة كتابية مسبقة من 

وردين، والوكالء، والتجار، وبائعي التجزئة، واالستشاريين، والعمالء، والجهات األخرى التي  يلتزم الموظفون الذين يتعاملون مع المتعاقدين، وشركات النقل، والم •

 دون محاباة أو تفضيل.  Xeroxتربطها أعمال مع الشركة بإدارة أنشطتهم لصالح شركة 

من أي   - Xeroxفيما عدا المستويات المصرح بها بموجب سياسة   -يحظر على الموظفين قبول أي هدايا، أو إكراميات، أو وسائل ترفيهية، أو أي شيء ذي قيمة  •

 في منازلهم.  .  ويُطبق هذا الحظر أيًضا على أفراد األسرة المباشرة للموظفين وأي شخص يعيش معهم Xeroxشخص يجري تعامالت تجارية مع شركة 

تقديم أي شيء ذو  قيمة أو التعهد بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى   - Xeroxال يجوز للموظفين وأيًضا الوكالء أو الممثلين الذين يعملون بالنيابة عن شركة   •

و مسؤول للحصول على عمل أو االحتفاظ به  موظف حكومي )محلي أو أجنبي(، أو أي موظف تابع لمؤسسة عالمية عامة، أو أي حزب سياسي، أو مرشح سياسي أ

ح أي هدية أو  ألي شخص، أو إحالة عمل ألي شخص، أو ضمان أي امتياز آخر غير مشروع.  يلزم الحصول على موافقة مسبقة من قِبل مكتب المستشار العام لمن

 للوحدة بدقة طبيعة أي معامالت تجارية تمت الموافقة عليها. إكرامية أو وسيلة ترفيهية مسموح بها ألي موظف حكومي.  يجب أن توضح السجالت المالية 

ثالثة   أو أي أطرافالبائعين، أو الموردين، ، أو الشركاء، أو  بائعي التجزئةأو ، مع العمالء  شفهية مكتوبة أو  جانبية أي اتفاقات الدخول في ال يجوز للموظفين  •

عقد أو   فيالمحددة  البنود أو الشروط أي من يتم بموجبه تعديل أو تغيير غير مصرح به عن اتفاقواالتفاق الجانبي عبارة  .Xerox  تتعامل معها شركة أخرى

وقد   ويُمنع منعًا باتًا االتفاقات الجانبية . العقد/الطلبلتعديل   التشغيل لوحدة العمليات واإلجراءات القياسية  بغض النظر عنتم إعداده  أصلي   أو طلب شراء اتفاقية

 .هذه السياسةانتهاًكا ل بوجود مثل هذه االتفاقيات المعرفة  القبول السلبي أو  يعتبر ،بالمثلو ، بما في ذلك إلغاء االتفاقية.عواقب وخيمة  تكون لها
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لمالية للشركات  ا  ال يجوز للمطلعين، بما في ذلك الموظفين والعاملين بالنيابة عن شركة زيروكس، شراء أو بيع األوراق المالية الخاصة بزيروكس، واألوراق •

تبادلوا المعلومات المادية  التابعة لزيروكس، أو األوراق المالية من أي شركة أخرى أثناء حيازتهم لمعلومات مادية غير متاحة للعامة حول هذه الشركة، أو )ب( أن ي 

أو الشراء إال   - Xeroxباستثناء ما تنص عليه سياسات  - Xeroxال يجوز للموظفين التعامل في األوراق المالية لشركة   غير المتاحة للعامة مع اآلخرين. 

خالل فترة ستة أشهر من أحدث تاريخ للشراء.  ال يجوز للموظفين   Xeroxلالستثمار.  كقاعدة عامة، يجب على الموظفين عدم بيع األوراق المالية لشركة 

بات المختلطة، بخالف  المتاجرة في الخيارات المطروحة للمضاربة العامة التي تتضمن األوراق المالية للشركة، وخيارات بيع السندات، وخيارات الشراء، والمضار 

أيًضا )ُمتاح  Xeroxالحظر على عمليات نقل األرصدة قصيرة المدى في صندوق االستثمار بشركة   تلك الخيارات التي تمنحها أي خطط للشركة.  ويُطبق هذا

 لموظفي الواليات المتحدة فقط(.   

حقاق .  كما يجب أن تفي فترة االست Xeroxينبغي التعامل مع ممارسة خيارات تداول األوراق المالية للموظفين تماًما مثل خيارات تداول األوراق المالية في  

ات  كبار المديرين إلجراء خيارات األوراق المالية للموظفين بالمعايير الالزمة التي توضح أنه تم إجراء الخيارات ألغراض االستثمار.  ويخضع موظفو الشرك

 . Xeroxمالية لشركة  اآلخرين لقيود إضافية، ويجب عليهم استشارة مكتب المستشار العام قبل البدء في اتخاذ أية إجراءات تتضمن األوراق ال

فيها أو   ال يجوز للموظفين االستثمار في أي شركة معروفة لدى الموظف باعتبارها مرفوضة أو تم رفضها في العام الماضي ألغراض الحيازة أو التصرف

 .Xeroxاالستثمار بها أو ألي أغراض عمل مشابهة من قبل 

أو نيابةً عنها لصالح أي حزب سياسي، أو  Xerox، أو التسبب في إجرائها بواسطة  Xeroxن شركة  ال يجوز للموظفين إجراء أي إسهامات سياسية بالنيابة ع •

مة الفيدرالية  لجنة، أو موظف رسمي أو مرشح ألي منصب حكومي محلي/إقليمي أو دولي، سواء أكان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، بما في ذلك الحكو

المساهمات للمرشحين خارج الواليات المتحدة وفقًا للقوانين المعمول بها، وال تتم إال بموافقة اإلدارة المختصة.  معظم الموظفين  للواليات المتحدة.  يجب أن تكون 

قد  .  Xeroxلهم مطلق الحرية في المشاركة في النشاط السياسي الفردي المشروع حسبما يرونه مناسبًا بمعزل عن أدوارهم بصفتهم ممثلين لشركة   Xeroxفي 

افية كما هو موضح يخضع مديرو الشركة، والمسؤولون التنفيذيون، و كبار  المديرين، والموظفون الذين يتعاملون مباشرةً مع الكيانات الحكومية إلى قيود إض

شارة مكتب الشؤون الحكومية العامة قبل  بموجب القوانين المحلية أو قوانين الوالية المتنوعة الخاصة بتمويل الحمالت االنتخابية.  يجب على هؤالء الموظفين است

 ؤولين سياسيين.إجراء أي إسهامات للحملة السياسية، وحضور الفعاليات السياسية لجمع التبرعات، أو اإلدالء بأي تصريحات سياسية عامة حول مرشحين أو مس

باالمتثال لجميع اللوائح والقوانين الحكومية الخاصة بالتعاقد.    Xeroxفو  في حاالت المنافسة للحصول على عقود حكومية أو عقود من الباطن أو قبولها، يلتزم موظ •

 .Xeroxيجب أن تستوفي كل المنتجات والخدمات المقدمة المواصفات المتفق عليها ومعايير الجودة العالية والنزاهة بشركة 

ال يجوز للموظفين إجراء أي اتفاق مع أي شركة منافسة من شأنه التأثير  بشكٍل منفرد ومن جانب واحد األسعار وشروط بيع المنتجات والخدمات.    Xeroxتحدد  •

أو خدماتها فيما يتعلق بمنتجات وخدمات الشركة المنافسة.  ال يجوز للموظفين إجراء أي اتفاقية مع أي  Xeroxعلى األسعار أو بنود أو شروط البيع لمنتجات 

ألسعار، أو قرار العرض.  ال يجوز للموظفين تبادل المعلومات بشأن األسعار، أو التكاليف، أو الجوانب  شركة منافسة تؤثر في عروض األسعار، أو بنود عرض ا 

.  يجب على الموظفين المشتركين في نشاط اتحاد مهني أو نشاط محدد للمعايير استشارة مكتب المستشار  Xeroxاألخرى من المنافسة مع أي شركة منافسة لشركة  

 خاللها. العام قبل المشاركة و 

الدخول في عالقة عمل مع أحد العمالء تلزم .  Xeroxتعد المطالبة بـ و/أو الموافقة على المعامالت التجارية التبادلية اإللزامية أمًرا مخالفًا لممارسات العمل في   •

. وبالمثل، يجب  Xeroxأو خدماتها يعد انتهاًكا لسياسة   Xeroxبشراء منتجات العمالء أو خدماتهم كشرط تعاقدي للعميل مقابل شرائه منتجات    Xeroxشركة  

أو خدماتها. ويجب اتخاذ قرارات التعهيد عموًما   Xeroxعدم اتخاذ قرارات الشراء المستندة إلى الشرط الذي يوافق المورد من خالله على استخدام منتجات  

، فإن قرارات  Xeroxنظًرا ألن العالقة بالعميل جزء ال يتجزأ من نجاح شركة    على أساس الجودة، والسعر، ومستوى الخدمة/الموثوقية للمورد. مع ذلك، 

االعتبار   بعين  تأخذ  قد  االقتضاء  -الشراء  للموظفين    -حسب  ينبغي  الحاالت،  تلك  وفي  األخرى.  العوامل  تفضيلي ضمن  كعامل  العمالء  لعالقات  اعتبارات 

 عام.  المختصين بالشراء استشارة اإلدارة ومكتب المستشار ال
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إلدارة األعمال بالنيابة عن  Xeroxواألسرار التجارية أو اإلفصاح عنها بخالف ما تتطلبه    Xeroxال يجوز للموظفين استخدام المعلومات المملوكة لشركة   •

وتأمين األجهزة اإللكترونية التي  الشركة.  يجب على الموظفين مراعاة كل االحتياطات المنطقية، بما في ذلك المحافظة على سرية المعلومات بطريقة صحيحة، 

من قِبل األطراف   Xeroxالداخلية أو المعلومات التي اؤتمنت عليها شركة  Xeroxتحتوي على هذه المعلومات أو التي تدخل إليها لضمان عدم إفشاء معلومات  

.  يلتزم الموظفون بأداء واجباتهم الوظيفية لشركة Xeroxركة  ( داخل أو خارج شالخارجية )مثل العمالء، والموردين، وبائعي التجزئة، والتجار، والموزعين

Xerox  دون االعتماد على معلومات تجارية سرية لشركة أخرى أو استخدامها، أو تنزيلها، أو تخزينها في إحدى منشآتXerox   أو أجهزتها الحوسبية إال إذا

 حصلوا على مصادقة من قبل الشركة األخرى.  

االلتزام بجميع   Xeroxفيما يتعلق بمعلوماتهم الشخصية.  يجب على موظفي   Xeroxاحترام حقوق الخصوصية لجميع موظفي  Xeroxيجب على موظفي  •

 القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحقوق خصوصية الموظف.  

لحقوق اإلنسان، ومدونة سلوكيات العمل، وموقفنا من أعمالها في ظل احترام كبير لحقوق اإلنسان.  إن دعمنا لهذه المبادئ يظهر في سياستنا  Xeroxتدير شركة   •

تهاك لحقوق اإلنسان  عالقات العمل، وممارسات التوظيف، وعالقتنا بالموردين وكيفية تأسيس عملنا في األسواق الناشئة.   ونحن ال نتسامح في حالة حدوث أي ان 

 تبط بأي شكل من أشكال اإلتجار بالبشر. األساسية فيما يتعلق بإجراءات العمل، بما في ذلك الحظر الصارم المر

بأسلوب يحافظ على    Xeroxبحماية البيئة وصحة موظفيها، وعمالئها وسالمتهم، وحماية المجتمعات التي نجري فيها أعمالنا.  ستعمل شركة   Xeroxتتعهد شركة  •

 الموارد الطبيعية، وستلتزم بجميع القوانين التي تنظم هذه األمور.

كمدونة قواعد سلوك لموردينا   مدونة قواعد السلوك الخاصة ببنك االحتياطي األستراليتستخدم زيروكس   (.RBA) تحالف األعمال المسؤولةزيروكس عضو في  •

 لتعزيز معايير عالية من السلوك األخالقي في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بنا. 

بخلق جو مشجع على االمتثال لخطاب سياسة أخالقيات العمل وجوهره، ودعم سياسات الشركة وممارساتها.  يجب على الشركات، والمجموعات،   Xeroxيلتزم مديرو  

.  وينبغي أن تشتمل ممارسات الدعم هذه على  Xeroxالتابعة العاملة أن تتبنى الممارسات المناسبة لوحداتها من أجل دعم سياسة أخالقيات العمل بشركة  والشركات 

وظفين وذلك لتطوير ممارسات  تلتزم جميع الوحدات بتعيين مسؤولين عن أخالقيات العمل وامتثال الم توصيل  مفهوم مدونة سلوكيات العمل، وتدريب جميع الموظفين. 

 . Xeroxالعمل المناسبة، والمحافظة عليها، وتداولها ضمن وحداتهم لتأكيد االلتزام بسياسات أخالقيات العمل بشركة 

ل واالمتثال أو إلى قسم  يجب على كل الموظفين اإلبالغ فوًرا عن جميع انتهاكات السياسة سواء الغير مقصودة أو خالفه بمجرد علمهم بها إلى مكتب أخالقيات العم

، بما في ذلك االشتباه حول وقوع انتهاكات لسياسات الشركة أو مدونة سلوكيات العمل أو عمليات المراقبة الداخلية.  تتضمن بعض  Xeroxالموارد البشرية لشركة 

األمور التي تنطوي على احتيال )على سبيل المثال، الممارسات   لحصر، األشكال النتهاكات السياسة المشتبه بها التي يجب اإلبالغ عنها دائًما، على سبيل المثال ال ا 

ستخدام المعلومات السرية/معلومات  الخادعة والتجاوزات األخرى في عناصر المراقبة الداخلية، مثل المراجعة، أو الحساب، أو التقارير المالية(، واإلفشاء غير المالئم، وا

قًا لالتفاقيات للشركات غير المنافسة و/أو اتفاقيات غير ُملحة، وخرقًا لحقوق الملكية الفكرية، وممارسات غير الئقة/دفعات  األسرار التجارية أو خرق آخر لها، وخر

ت  النافذ في الواليا   Foreign Corrupt Practices Actخاطئة )ومن ذلك أي انتهاك يقع بالفعل أو على وجه االحتمال بحق قانون الممارسات األجنبية الفاسدة 

( النافذ في المملكة المتحدة، أو قوانين مكافحة غسيل األموال، أو قوانين مكافحة تمويل اإلرهاب(  UK Bribery Actالمتحدة األمريكية، أو قانون مكافحة الرشوة )

  Sarbanesأو على وجه االحتمال بحق قانون   والتداول بناًء على معلومات داخلية، وعدم االمتثال التنظيمي )ومن ذلك، على سبيل المثال، أي انتهاك يقع بالفعل

Oxley  وقواعد ،SEC  ه لقيم  أو اللوائح الحاكمة/لوائح المراقبة المشابهة، أو العقوبات االقتصادية أو التجارية النافذة، أو ضوابط التصدير(، وأي انتهاك مشتبه ب

Xerox .)كما تم اإلفصاح عنه في بيان قيم الشركة و/أو خطابات السياسة(   

باإلضافة إلى ذلك،  على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة على الفور بخصوص جميع االنتهاكات التي تقع فيما يتعلق بالسياسة والممارسات.  Xeroxتعمل شركة 

 يمكن لألفراد تحت طائلة المسؤولية أن يواجهوا المسؤولية المدنية والجنائية عن سوء اإلدارة. 

 ال تتهاون الشركة في التعامل مع أي شكل من أشكال االنتقام ضد أي موظف يقوم باإلبالغ أو يشارك في فحص انتهاك مشتبه به.  

https://www.xeroxethicshelpline.com/
https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics
https://www.responsiblebusiness.org/
https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/


    2خطاب السياسة رقم 

 POL 002 الرقم:  الموضوع: أخالقيات العمل 

 2023 يناير 1 تاريخ السريان:  

 POL 002 يبطل: 

 2022يناير  1 بتاريخ: 

  
 

 

 

Xerox Global Ethics Helpline: https://www.xeroxethicshelpline.com or 1-866-979-0001 

Ethics & Policies MyXerox Page: https://xerox.sharepoint.com/teams/Ethics 
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