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 رسالتنا 

 تخفیف األلم وتحسین
 جودة حیاة األشخاص حول العالم.

 

 المبادئ التوجیھیة

 احترام مساھمات ووجھات نظر جمیع أعضاء الفریق. 
 نحترمك لمساھماتك الفردیة ووجھات نظرك المتنوعة.

 ونوفر لك فرًصا للمشاركة في نجاح الشركة.ندعم نموك المھني 

 االلتزام بأعلى معاییر سالمة المرضى والجودة والنزاھة. 
نلتزم بأعلى معاییر سالمة المرضى والجودة في منتجاتنا وخدماتنا، ونلتزم بممارسات النزاھة والممارسات المھنیة 

 األخالقیة عالمیة المستوى.

 صنع فیھا فارقًا.نتركیز مواردنا في المجاالت التي س 
نركز مواردنا في المجاالت التي نؤمن أن بإمكاننا أن نُحقّق فیھا أكبر تأثیر لعمالئنا ومرضانا من خالل معرفتنا 

 الجماعیة بحالة المرض أو السوق، والبنیة التحتیة القائمة، والخبرة الھندسیة ، ومجموعات المھارات.

 قدمھا لعمالئنا ومرضانا.نضمان أن عائد الشركة یعادل القیمة التي  
نبتكر لتوفیر القیمة من خالل حلول تتسم بالفعالیة والكفاءة للعمالء والنتائج المحسنة للمرضى لضمان أن ما نجنیھ من 

 عوائد یعادل ما نحققھ من قیمة لعمالئنا ومرضانا.

 رد الجمیل لمجتمعاتنا والمحتاجین. 
 وندعم القضایا والبرامج التي تعزز توصیل رسالتنا للمحتاجین.نتعاون مع المجتمعات التي نعیش ونعمل فیھا 



 رسالة من رئیسنا والمدیر التنفیذي 3
 

 االنتقال إلى جدول المحتویات  

 

نلتزم كل یوم بأعلى معاییر سالمة المرضى والجودة في 
النزاھة منتجاتنا وخدماتنا، ونلتزم بممارسات 

 والممارسات المھنیة األخالقیة عالمیة المستوى.

 

 عزیزي عضو الفریق،

كوننا شركة رائدة عالمیًا في مجال الرعایة الصحیة لمرضى العضالت والعظام، فإننا نسعى جاھدین 
في البحث والتطویر والتصنیع والجودة والعملیات التجاریة وجمیع  -للتمیز في جمیع جوانب أعمالنا 

یلعب كل عضو في الفریق دوًرا مؤثًرا في رسالة الشركة المتمثلة في تخفیف األلم  وظائف الدعم.
 وتحسین جودة حیاة األشخاص حول العالم.

 أنت جزء ال یتجزأ من ھذه الرسالة.

كل یوم، یجب أن نسعى  إن المساعدة في تحسین حیاة الناس شرف ومسؤولیة سامیة نتشاركھا جمیعًا.
وسواًء كنا  قیق أعلى المعاییر من حیث سالمة المرضى والجودة والنزاھة فیما نقوم بھ.جاھدین لتح

نعمل مع جراحین أو ھیئات تنظیمیة أو موزعین أو شركاء أو زمالء في الفریق، یجب أن ندرك أنھ كما 
نفس القدر  أن األفعال التي نقوم بھا للمساھمة في تحقیق رسالة الشركة مھمة فإن طریقة قیامنا بھا على

یجب أن یلتزم كل فرد منا كل یوم بمزاولة عملنا بأمانة ونزاھة ومعاییر أخالقیة عالمیة  من األھمیة.
 المستوى.

ھذا النھج المشترك لتحقیق  Zimmer Biometتحدد مدونة قواعد السلوك المھني واألخالقیات في 
یة التي تكفل لنا الحفاظ على أنفسنا وزمالئنا توضح المدونة المعاییر األخالق األداء العالي بنزاھة عالیة.

من أعضاء الفریق، كما توجھ وتلھم تعامالتنا مع العمالء واألشخاص في المجتمعات التي نعیش ونعمل 
 فیھا.

بالحفاظ على ثقافة النزاھة واالمتثال،  Zimmer Biometیلتزم مجلس إدارة وكبار القادة واإلدارة في 
المسؤولیة، بما في ذلك أنا، عن تحویل  Zimmer Biometفریق  ویتحمل كل عضو من أعضاء

 مدونة قواعد السلوك المھني واألخالقیات إلى واقع عملي كل یوم لصالح األشخاص الذین نخدمھم.

 شكًرا لكم على كل ما تقومون بھ، بأقصى مستوى من النزاھة، إلحداث فارق في حیاة المرضى.

 

 مع خالص تحیاتي،

 
 ھانسونبرایان سي 

 الرئیس والمدیر التنفیذي 
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 مقدمة

دوًرا مھماً في مجال الرعایة الصحیة لمرضى العضالت والعظام على  Zimmer Biometتلعب 
 نحن حریصون على تخفیف األلم وتحسین جودة الحیاة لألشخاص حول العالم. مستوى العالم.

(المدونة) رسالتنا ومبادئنا  Zimmer Biometتعكس مدونة قواعد السلوك المھني واألخالقیات في 
 .Zimmer Biometالتوجیھیة وتمثل األساس لسیاسات وإجراءات 

. والشركات التابعة لھا وجمیع Zimmer Biomet Holdings, Incوتسري المدونة على شركة 
، Zimmer Biometات وإجراءات االمتثال الخاصة بشركة (ألغراض المدونة وسیاس أعضاء فریقھا.

 Zimmer Biometیتم تعریف أعضاء الفریق بأنھم جمیع المسؤولین والمدیرین والموظفین في شركة 
Holdings, Inc والشركات التابعة لھا، باإلضافة إلى الموظفین المؤقتین الذین یتم استقدامھم من .

 Zimmerمتعاقدین المستقلین الذین یؤدون خدمات لصالح شركة خالل وكاالت الخدمة المؤقتة وال
Biomet(.ھؤالء یُسمون أعضاء الفریق . 

من موزعیھا ووكالء المبیعات وشركاء المشروعات المشتركة  Zimmer Biometكما تتوقع شركة 
 وغیرھم من الوكالء والممثلین الخارجیین اتباع المدونة عند التصرف بالنیابة عنھا أو لصالح الشركة.

 ویُعرف ھؤالء األشخاص مجتمعین باسم شركاء األعمال.

قراءة المدونة والقانون الساري  من المھم لجمیع أعضاء الفریق وشركاء األعمال على مستوى العالم
 وفھمھما واتباعھما.

 أھمیة طرح األسئلة

 إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كان ھناك نشاط معین یتعین فیھ االلتزام بالمدونة، فاسأل نفسك:

 ؟" Zimmer Biometبایجابیة على شركة  "ھل سینعكس ھذا النشاط

 معروفًا علنًا؟""ھل سأكون مرتاًحا إذا أصبح ھذا النشاط 

إذا كانت اإلجابة على أي سؤال "ال" أو "ال أعرف"، فاسأل مدیرك أو ممثل عن إدارة االمتثال أو الموارد 
 البشریة أو الشؤون القانونیة للحصول على اإلرشاد.

 

 لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا،
 1.877.593.4582+اتصل على 

 zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة 

والمعاییر التزامك بالمبادئ 

األخالقیة المبینة في المدونة 

یضمن استمرار شركة 

Zimmer Biomet  في العمل

 كقائد موثوق بھ في الصناعة.



 أعضاء فریقناااللتزام تجاه  6
 

 االنتقال إلى جدول المحتویات    zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة  1.877.593.4582+لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا، اتصل على  
 

 
 

 أعضاء فریقنا ھم أھم أساساتنا 

، نعمل بجھد للحفاظ على خطوط التواصل Zimmer Biometبھدف خلق ثقافة قوامھا االحترام في  
یكون لدى أعضاء الفریق فھم أفضل ألعمالنا ورسالتنا، ویمكن لھم مواصلة المفتوحة داخلیًا بحیث 

 أعمالھم من منطلق تحقیق الفوز، ومراعاة االنضباط، والشعور بالحاجة الملحة إلنجاز األعمال.

نحن ملتزمون باالمتثال لجمیع القوانین من أجل إیجاد مكان عمل صحي وآمن وعادل وخاٍل من 
قیام بذلك، نساعد في الحفاظ على سمعة قویة في مجال الرعایة الصحیة لمرضى ومن خالل ال التحرش.

 العضالت والعظام ومكانتنا كصاحب عمل ممیز.

نحن نعمل بجھد للحفاظ 
على خطوط التواصل 

المفتوحة داخلیًا بما 
یضمن اكتساب أعضاء 

الفریق فھًما أفضل 
 ألعمالنا ورسالتنا.
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 التوظیف والتطویر

أعضاء الفریق على تحقیق أقصى  نحن ملتزمون بجذب أفضل المواھب واالحتفاظ بھا ومساعدة

ونستند في إجراءات التوظیف والتعویض والترقیة الخاصة بنا على المؤھالت والخبرة  إمكاناتھم.

وال نقدم ألحد وظیفة كوسیلة للحصول على األعمال أو مزایا األعمال أو االحتفاظ بھا على  والمھارات.

 Zimmerفي قائمة األطراف المقیدة لدى شركة  ال نقوم بتعیین األفراد المدرجین نحو غیر مشروع.

Biomet.وھي قائمة منسقة داخلیًا لألفراد والكیانات التي قررت الشركة عدم مزاولة األعمال معھم ، 

نقدم ألعضاء الفریق الدعم والتدریب الضروریین لتلبیة أھدافھم المحددة.* ونراجع أداء أعضاء الفریق 

 یتیح لھم إمكانیة المشاركة في النجاحات التي یساعدون في تحقیقھا. بشكل دوري ونقدم برنامج تعویض

فرًصا إلنماء مھارات أعضاء الفریق وتطویرھم من خالل التعلیم  Zimmer Biometكما توفر شركة 

المستمر.* ونشجع أعضاء الفریق على التحدث إلى مدیریھم أو مشرفیھم بشأن فرص محددة للنمو 

 المھني.

بقوانین األجور  Zimmer Biometتلتزم شركة  قیام بیئة عمل عادلة وتنافسیة. نعمل على تعزیز

 ویجب على المدیرین والمشرفین اتباع ھذه القوانین وضمان قیامنا بذلك أیًضا. والساعات.

ونتبع قوانین العمل  حقوق اإلنسان وكرامة وخصوصیة األفراد. Zimmer Biometتحترم شركة 

أو شركائھا التجاریین بالمشاركة في عمالة األطفال  Zimmer Biometالمعمول بھا وال نسمح لشركة 

 أو العمل القسري أو االتجار بالبشر.

تحرص شركة 
Zimmer Biomet 

على توفیر فرص لنمو 
أعضاء الفریق 

وتطویرھم من خالل 
 التعلیم المستمر.

 

 

 

 .Zimmer Biometلعاملین بدوام كامل وبدوام جزئي في شركة *یشیر إلى الموظفین ا
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 التنوع في مكان العمل

ویعني التنوع أكثر بكثیر من مجرد  وتدعم التنوع في القوى العاملة. Zimmer Biometترحب شركة 
ویمثل ھذا أحد العوامل  ونحترم جمیع أفكار ووجھات نظر أعضاء الفریق.فئات األشخاص، فنحن نقدر 

 المھمة في دفع نجاحنا.

 

نحن ملتزمون بتوفیر 
فرص عمل متساویة 
 لجمیع أعضاء فریقنا.

وملتزمون بتوفیر فرص عمل متساویة لجمیع أعضاء الفریق بصرف النظر عن العرق أو اللون أو العقیدة أو  
الدین أو األصل القومي أو الجنسیة أو النوع أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي أو الحالة االجتماعیة أو حالة 

 عسكریة أو وضع المحاربین القدامى.الحمل أو العمر أو الحالة الطبیة أو اإلعاقة أو الحالة ال
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 السلوك في مكان العمل والتحرش 

التنوع لدى كل عضو من أعضاء الفریق  Zimmer Biometتقدر شركة  أعضاء الفریق ھم أساس نجاحنا.
أي تمییز أو مضایقة من أي نوع بناًء على حالة محمیة، بما في ذلك ولن نتسامح مع  ومساھماتھم الفریدة.

االھتمام غیر المرغوب فیھ أو السلوك التمییزي على أساس العرق أو اللون أو العقیدة أو الدین أو األصل 
حمل أو القومي أو الجنسیة أو نوع الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي أو الحالة االجتماعیة أو حالة ال

 العمر أو الحالة الطبیة أو اإلعاقة أو الحالة العسكریة أو وضع المحاربین القدامى.

فما قد یراه شخص ما غیر مؤٍذ  ویمكن أن یشمل التحرش السلوك اللفظي أو غیر اللفظي أو البدني أو الجنسي.
ولیست النیة ھي ما  عن التصورات. وتذكر، قد تختلف النیة قد یراه آخر مسیئًا أو عدائیًا أو مروًعا أو مھینًا.

في أنشطة  وإنما التصور المعقول للشخص المستھدف بالسلوك أو الذي تعرض لھ. یحدد ما یُعتبر تحرًشا،
 العمل والتفاعل مع اآلخرین، ال یجوز ألعضاء الفریق المشاركة في:

 النمطیة العنصریة أو الدینیة أو القائمة على نوع الجنس أو خالفھ 

 النكات أو اإلیماءات المھینة 

 السلوك البدني أو اللفظي ذي الطبیعة الجنسیة أو العنصریة أو التشھیریة 

 األفعال المروعة أو العدوانیة جسدیًا 

 الدعابة غیر الالئقة 

 لمرتبطة بالعملاتوصیل أو عرض مواد مسیئة في مكان العمل أو أثناء األنشطة  

إن الدور الذي یلعبھ المدیرون والمشرفون لدینا بالغ  كأعضاء فریق، لكل منا دور في توفیر بیئة عمل إیجابیة.
األھمیة في تأسیس ثقافة التقدیر واالحترام واإلنصاف والثقة التي تُسھم في تحقیق الراحة الجسدیة والنفسیة 

 والمشرفون قدوة ألعضاء الفریق من خالل سلوكھم اللفظي وغیر اللفظي.یُعد المدیرون  ألعضاء فریقنا.
وبالمثل، تقع على عاتق أعضاء الفریق مسؤولیة مماثلة في دعم إیجاد تجربة مكان عمل إیجابیة لكل فرد 

 والمساعدة في ذلك.

ب وقت وفي حالة حدوث تحرش في مكان العمل، یجب على أعضاء الفریق اإلبالغ عن الحوادث في أقر
ممكن إلى مدیرھم أو المشرف علیھم أو إلى الموارد البشریة أو من خالل الخط الساخن لالمتثال لدى شركة 

Zimmer Biomet. 

 

اء فریق، لكل كأعض
منا دور في إیجاد بیئة 

 عمل إیجابیة.



 االلتزام تجاه أعضاء فریقنا 10
 

 االنتقال إلى جدول المحتویات    zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة  1.877.593.4582+لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا، اتصل على  
 

 

 الصحة والسالمة والبیئة

 بحمایة صحة وسالمة عمالئھا وأعضاء الفریق والجمھور والبیئة. Zimmer Biometتلتزم شركة 

وھي مسؤولیة  جھودھا لتوفر مكان عمل آمن وصحي ألعضاء فریقھا، Zimmer Biometوتكرس شركة 
مشتركة بین أعضاء الفریق یتعین علیھم النھوض بھا من خالل اتباع قواعد وممارسات الصحة والسالمة 

ویشمل ذلك اإلبالغ عن الحوادث واإلصابات المرتبطة بالعمل،  .Zimmer Biometالخاصة بشركة 
 باإلضافة إلى المعدات أو الممارسات أو الظروف غیر اآلمنة.

 لن یتم التسامح مع العنف والسلوك المھدد. وبصرف النظر عن الموقف، فإن بعض السلوكیات غیر مقبولة.
یع المخدرات بما یخالف القانون المعمول بھ أو سیاسة ویُحظر استخدام أو حیازة أو تصنیع أو بیع أو توز

من  Zimmer Biometوتتوقع شركة  في مقر الشركة و/أو في الوظیفة. Zimmer Biometشركة 
 أعضاء الفریق أداء واجباتھم دون قصور ناجم عن التأثر بالمخدرات أو الكحول.

ونمتثل  للحد من اآلثار السلبیة على البیئة.أنشطتھا بطریقة مستدامة بیئیًا  Zimmer Biometتمارس شركة 
لجمیع القوانین البیئیة المعمول بھا، بما في ذلك القوانین ذات الصلة بانبعاثات الھواء ونقاء المیاه والتخلص من 

 النفایات.

 

 Zimmerتلتزم شركة 
Biomet  بحمایة صحة

وسالمة عمالئھا وأعضاء 
 الفریق والجمھور والبیئة.
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یُتوقع من أعضاء الفریق فعل الشيء الصحیح واتباع القواعد وسیاسات الشركة وإجراءاتھا في 
 عملھم بالنیابة عن الشركة.

وسمعتھا من خالل  Zimmer Biometیساھم أعضاء الفریق بشكل مباشر في نجاح شركة 
 Zimmerتتوقع شركة  توظیف مھاراتھم الفریدة واإلحساس بالمسؤولیة وممارسة الحكم السلیم.

Biomet :من أعضاء فریقھا 

 التقید في تصرفاتھم برسالة الشركة ومبادئھا التوجیھیة 

 الحفاظ على معاییر األمانة 

 تحمل المسؤولیة عن وظائفھم والمساءلة عن عملھم 

 لجیدة بموارد الشركةاالعنایة  

 مجامالت العمل (مثل الوجبات وتذاكر السفر)

مثل الوجبات وتذاكر  -یمكن تقدیم مجامالت العمل 
  أو قبولھا -السفر 

تعتقد شركة  وفقًا لسیاسات الشركة وإجراءاتھا.
Zimmer Biomet  أن القرارات المتعلقة بالمنتجات
نحن  ون في مصلحة المرضى.والخدمات یجب أن تك

ال نحاول كسب األعمال من خالل عرض أو قبول 
مجامالت العمل كإغراءات غیر مالئمة لصانعي 

  القرار.

 لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا، 
 1.877.593.4582+اتصل على 

 zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة 
 

االلتزام 
 باألمانة.
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 تضارب المصالح

أو یبدو أنھا  -ینشأ تضارب المصالح عندما تؤثر المصالح الخاصة لشخص ما على أو تتعارض مع 
أو أداء عضو الفریق أو مسؤولیاتھ أو والئھ  Zimmer Biometمصالح شركة  -تتعارض مع 
یعتمد وجود تضارب المصالح على الظروف، بما في ذلك طبیعة المصالح المعنیة  تجاه الشركة.

یُحظر تماًما تضارب المصالح ما لم یتم اإلفصاح عنھ إلى إدارة الموارد البشریة  وأھمیتھا النسبیة.
 لشركة وإجراءاتھا.أو إدارة االمتثال وحلھ وفقًا لسیاسات ا

وإذا ما ساور أي من أعضاء الفریق الشك بشأن ما إذا كان نشاط أو موقف معین یمثل تضاربًا فعلیًا 
 أو محتمالً في المصالح، فیجب علیھ االتصال بإدارة الموارد البشریة أو االمتثال.

 الفرص المؤسسیة

أو نائبھ،  Zimmer Biometیُحظر على أعضاء الفریق، دون الحصول على موافقة مجلس إدارة 
أو  Zimmer Biometقبول فرص األعمال الشخصیة التي یتم اكتشافھا من خالل مناصبھم في 

ویجب على أعضاء الفریق وضع مصالح شركة  استخدامھم لممتلكات الشركة أو معلوماتھا.
Zimmer Biomet .ال یجوز ألعضاء الفریق استخدام  أوالً عند ظھور فرص األعمال ھذه

أو معلوماتھا أو مناصبھم داخل الشركة لتحقیق مكاسب  Zimmer Biometممتلكات شركة 
 ھم التنافس مع الشركة بشكل مباشر أو غیر مباشر.شخصیة، وال یجوز ل

 

ال نحاول كسب األعمال من 
خالل عرض أو قبول مجامالت 

العمل كإغراءات غیر مالئمة 
 لصانعي القرار. 
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 السجالت المؤسسیة

یجب الحفاظ على جمیع دفاتر وسجالت الشركة وحساباتھا وبیاناتھا المالیة بتفاصیل معقولة وضمان 
على  كونھا تعكس بدقة المعامالت التي یتم إجراؤھا وتلبي المتطلبات القانونیة والضوابط الداخلیة.

 سبیل المثال، یجب على أعضاء الفریق:

التأكد من أن وثائق التصنیع تفي بالمتطلبات الداخلیة والخارجیة ودعم جھود شركة  
Zimmer Biomet بشأن سالمة المنتجات 

 الحفاظ على البیانات السریریة التي تلبي معاییر السریة التنظیمیة والمؤسسیة 

 توثیق نفقات األعمال وتسجیلھا بدقة 

 Zimmerتطلب شركة  مسجلة أو "خارج الدفاتر".یُحظر تماًما استخدام أموال أو أصول غیر 
Biomet  من موظفیھا تسجیل المعلومات واإلبالغ عنھا بدقة ونزاھة للمساعدة في التحكم

ویجب االحتفاظ  بالعملیات، والكشف عن الفجوات وإغالقھا، واتخاذ قرارات أعمال مسؤولة.
 .Zimmer Biomet بالسجالت أو إتالفھا وفقًا لسیاسات االحتفاظ بسجالت شركة

یمكن كذلك  إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت نفقات معینة مشروعة، فاسأل مدیرك أو مشرف آخر.
 الحصول على القواعد والمبادئ التوجیھیة من إدارة الشؤون المالیة.

مسؤولیة ویتحمل أعضاء الفریق 
الحفاظ على دقة جمیع السجالت 

وسریتھا وأمنھا.
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 استخدام األصول المؤسسیة

مسؤولیة أخالقیة تجاه المساھمین تتمثل في مزاولة أعمالھا  Zimmer Biometتتحمل شركة 
وبالمثل، یتحمل أعضاء الفریق مسؤولیة أخالقیة في حمایة أصول وممتلكات  بفعالیة من حیث التكلفة.

 وضمان االستخدام الفعّال لھا. Zimmer Biometشركة 

، مثل مستلزمات المكاتب، Zimmer Biometبصفة عامة، ال یجوز استخدام ممتلكات شركة 
تسمح شركة  ومعدات اإلنتاج، والمنتجات والمنشآت ألعمال شخصیة أو أعمال ال تخص الشركة.

Zimmer Biomet دام الشخصي العرضي والمالئم باستخدام أجھزة الكمبیوتر والھواتف لالستخ
 طالما كان ھذا االستخدام ال:

 یؤثر سلبًا على أداء العمل 
 Zimmer Biometیؤدي إلى تكلفة كبیرة على شركة  
 Zimmer Biometیتسبب في مسؤولیة أو أضرار أخرى على شركة  

الشركة على إعادة االستثمار  تؤثر السرقة واإلھمال والھدر تأثیًرا مباشًرا على الربح وھو ما یعرقل بدوره قدرة
في تطویر المنتجات الجدیدة، وتوفیر التدریب، والحفاظ على باقات المزایا والتعویضات المقدمة ألعضاء 

 الفریق.*

أو السفر نیابة عنھا، یجب أن ینفق أعضاء الفریق بشكل مسؤول ومعتدل  Zimmer Biometعند تمثیل شركة 
 وفقًا إلرشادات الشركة الموضوعة.

 المواد المحمیة بحقوق الطبع والنشر وبرامج الحاسوب

 من وقت آلخر، قد یُطلب من أعضاء الفریق نسخ عمل محمي بموجب حقوق الطبع والنشر ألغراض العمل.
 یجب أن یضمن أعضاء الفریق أن ھذا النسخ یتوافق مع قانون حقوق الطبع والنشر المعمول بھ.

 نسخ البرامج المرخصة واستخدامھا إال بموجب اتفاقیة ترخیص برامج ساریة.وبالمثل، ال یجوز ألعضاء الفریق 

 ویجب على أعضاء الفریق االتصال بإدارة الشؤون القانونیة لطرح األسئلة المتعلقة بحمایة حقوق الطبع والنشر.

 .Zimmer Biomet*یشیر إلى الموظفین العاملین بدوام كامل وبدوام جزئي في شركة 
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نحن نعمل بجد لكسب ثقة أخصائیي الرعایة الصحیة والمرضى  
والجھات التنظیمیة الحكومیة والصناعیة من خالل بذل المزید من 

 الجھد في كل ما نقوم بھ.

األخالقیة، ومزاولة أعمالنا بنزاھة، واالمتثال ونحافظ على ھذه الثقة من خالل االلتزام بأعلى المعاییر 
 لجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا.

ویُعد االلتزام بالقانون، سواًء نصھ أو روحھ، األساس الذي تستند علیھ المعاییر األخالقیة لشركة 
Zimmer Biomet.  یجب على جمیع أعضاء الفریق احترام جمیع القوانین واللوائح والقواعد

 .Zimmer Biometمعمول بھا وااللتزام بھا وكذلك بسیاسات وإجراءات ال
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 المدفوعات غیر المشروعة

باالمتثال لقوانین مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد المعمول بھا في  Zimmer Biometوتلتزم شركة 
یجب على أعضاء الفریق وشركاء األعمال عدم تقدیم  جمیع الدول التي لھا عملیات بھا أو تعمل فیھا.

أو الوعد بتقدیم أو التصریح بتقدیم أو دفع رشوة أو أي شيء ذي قیمة (بشكل مباشر أو غیر مباشر) 
د من أجل الحصول بطریقة غیر الئقة على معاملة تفضیلیة أو المكافأة علیھا في سیاق إلى فر

وال تقدم الشركة أو تعرض أو تقبل مدفوعات غیر مشروعة تحت أي ظرف من  المعامالت التجاریة.
 الظروف، حتى وإن كانت النتیجة النھائیة فقدان األعمال أو االنسحاب منھا.

 ل ومكافحة االحتكارالمنافسة والتعامل العاد

فنحن نسعى جاھدین  إلى التفوق على منافسیھا بنزاھة وأمانة. Zimmer Biometتسعى شركة 
الكتساب مزایا تنافسیة من خالل األداء الفائق، ولیس من خالل ممارسات األعمال غیر األخالقیة أو 

علیھا بطریقة غیر مشروعة  یُحظر تماًما سرقة المعلومات مسجلة الملكیة أو الحصول غیر القانونیة.
من شركة أخرى أو حیازة أسرار تجاریة تم الحصول علیھا دون موافقة المالك أو تحریض أعضاء 

 الفریق السابقین أو الحالیین في الشركات األخرى على اإلفصاح عن مثل ھذه المعلومات.

ء والموردین تتوقع الشركة من أعضاء الفریق وشركاء األعمال التعامل بإنصاف مع العمال
نحن ال نسعى إلى الحصول على میزة غیر عادلة ضد أي  والمنافسین وأعضاء الفریق اآلخرین.

شخص من خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام المعلومات السریة أو التحریف للحقائق 
 الجوھریة أو أي ممارسات تعامل غیر عادلة أخرى مقصودة.

یُحظر أیًضا على أعضاء الفریق وشركاء 
األعمال التعاون مع أي من المنافسین أو 
اتخاذ إجراءات قد یكون لھا تأثیر مضاد 

للمنافسة دون الحصول على موافقة مسبقة من 
 إدارة الشؤون القانونیة.

 

 بھا،لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ 
 1.877.593.4582+اتصل على 

 zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة 
 

 

 Zimmerتطبق شركة 
Biomet  سیاسة عدم

التسامح المطلق مع 
 المدفوعات غیر المشروعة.

تسعى شركة 
Zimmer Biomet 

إلى التفوق على 
منافسیھا بنزاھة 

 وأمانة.
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 التعامل مع أخصائیي الرعایة الصحیة

تُعد عالقات  بالتعامل األخالقي مع أخصائیي الرعایة الصحیة. Zimmer Biometوتلتزم شركة 
العمل القویة مع أخصائیي الرعایة الصحیة ضروریة لنجاح الشركة، وكذلك للتحسین المستمر 

 واالبتكار في رعایة المرضى.

وشركاء أعمالھا بانتظام مع أخصائیي الرعایة الصحیة ذوي  Zimmer Biometكة تتشاور شر
الخبرة الذین یقدمون الخدمات للشركة في مجاالت مختلفة، بما في ذلك تطویر المنتجات والبحث 

العدید من ھؤالء األخصائیین ھم  السریري والتدریب والتعلیم بشأن االستخدام اآلمن والفعّال لمنتجاتنا.
 ا عمالء یوصون بمنتجاتنا وخدماتنا ویستخدمونھا.أیضً 

ویتم تنظیم تعاوننا مع أخصائیي الرعایة الصحیة عن كثب من قبل السلطات الحكومیة ویخضع تعاملنا 
معھم للتدقیق اإلضافي بسبب األدوار المختلفة والعالقات المالیة التي قد تربط أخصائیي الرعایة 

 و، فإننا نلتزم على نحٍو صارم بالقواعد التالیة:وعلى ھذا النح الصحیة بالشركة.

 

وشركاء أعمالھا التعامل مع أخصائیي الرعایة الصحیة للتأثیر  Zimmer Biometال تستخدم شركة 
بشكل غیر مالئم على قرارات الشراء أو التأجیر أو التوصیة أو االستخدام أو الوصفة الطبیة أو قرارات 

 التغطیة المرتبطة بمنتجات وخدمات الشركة.

یض ولیس مقابل أي نوع من ویجب اتخاذ جمیع القرارات المتعلقة بالمنتجات بما یحقق مصلحة المر
 المدفوعات أو میزة أخرى تقدمھا الشركة.

أخصائیي الرعایة الصحیة وتستعین بھم لتقدیم  Zimmer Biometتختار شركة 
الخدمات االستشاریة فقط بناًء على مؤھالتھم وتجاربھم ومھاراتھم وخبراتھم من أجل 

ي أعمال الشركة الفعلیة أو تلبیة احتیاجات محددة، ولیس على أساس مدى مساھمتھم ف
 المحتملة.

بتعویض أخصائیي الرعایة الصحیة عن الخدمات  Zimmer Biometوتقوم شركة 
 المشروعة المقدمة بناًء على مبادئ القیمة السوقیة العادلة.

مع العلم أنھ یجب الحصول على موافقة بشأن جمیع الترتیبات مع أخصائیي الرعایة 
 اسب.الصحیة وتوثیقھا بشكل من

أو تمنح ترتیبات مالیة مع  Zimmer Biometال تشترط شركة 
 Zimmer Biometوال تقدم شركة  أخصائیي الرعایة الصحیة.

وشركاء أعمالھا منتجات أو خدمات أو منح مجانیة ألخصائیي الرعایة 
الصحیة مقابل اتفاقیة صریحة أو ضمنیة تقتضي استخدام أو شراء 

 منتجات الشركة أو طلبھا أو التوصیة بھا.

 

ال تشترط شركة 
Zimmer Biomet 
أو تمنح ترتیبات مالیة 
مع أخصائیي الرعایة 

 الصحیة.
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 التعامالت مع أخصائیي الرعایة الصحیة

قد  اعتمدت جمیع الدول قوانین تحظر تداول األسھم استناًدا إلى معلومات داخلیة جوھریة غیر عامة.
ھذه المعلومات الداخلیة في سیاق عملھم، بما في ذلك معلومات عن یضطلع أعضاء الفریق على 

عملیات االستحواذ المحتملة أو األرباح أو المنتجات الجدیدة أو االكتشافات أو موافقات المنتجات أو 
 تغییرات اإلدارة الرئیسیة أو الدعاوى القضائیة القادمة أو اإلجراءات التنظیمیة أو المشاریع المشتركة.

وال یُسمح ألعضاء الفریق الذین لدیھم حق الوصول إلى معلومات داخلیة استخدام أو مشاركة 
المعلومات (إفشاء األسرار) ألغراض تداول األسھم بغیة تحقیق مكاسب شخصیة، لصالح فرد آخر أو 

 .Zimmer Biometألغراض أخرى بخالف مزاولة أعمال شركة 

ت األوراق المالیة وإفشاء المعلومات السریة المتعلقة بشركة یشمل ھذا الحظر تداول األسھم ومعلوما
Zimmer Biomet :وكذلك 

 Zimmer Biometالعمالء الحالیین أو المرتقبین أو شركاء األعمال في شركة  

 Zimmer Biometالشركات التي تتفاوض على اتفاقیات مع شركة  

إضافة إلى حظر التداول بناًء على معلومات داخلیة، یجب أن یكون أعضاء الفریق منتبھین إلى كیفیة 
إن نقل المعلومات مبكًرا أو  خارج الشركة. Zimmer Biometنقل معلومات داخلیة عن شركة 

 بصرف النظر عن كون ھذا النقل یبدو غیر مؤثر أو بال -بشكل غیر صحیح أو بدون تصریح مناسب 
قد یكون لھ تأثیر خطیر على الوضع التنافسي للشركة أو سعر السھم أو  -ضرر أو بحسن نیة 

 الدعاوى المعلقة أو قیمة المساھمین لدیھا.

 ممارسات الشراء

 توریداتھا وخدماتھا على أساس الجودة والسعر والقیمة فقط. Zimmer Biometتشتري شركة 
 ة وأمانة.ونتعامل مع شركاء األعمال بنزاھة وصراح

القوانین  Zimmer Biometوفي جھودنا لدعم المجتمع الدولي الذي نُعتبر جزًءا منھ، تتبع شركة 
نحن نشارك في إجراء  واللوائح المعمول بھا التي تحكم اإلفصاح والسلوك المتعلق بمعادن الصراع.

 ھا وتسلسل حیازتھا.عملیة العنایة الواجبة المعقولة مع موردینا بشأن منشأ معادن الصراع ومصدر

 

األفراد الذین ینتھكون قوانین 
 التداول بناًء على معلومات داخلیة

من خالل التداول أو إفشاء األسرار 
لعقوبات مدنیة وجنائیة قد یخضعوا 

شدیدة، حتى إذا لم یكونوا قد 
شاركوا بأنفسھم في المعاملة أو 

 استفادوا شخصیًا من التداول.
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 التوقعات من شركاء األعمال

من شركاء أعمالھا التصرف بنفس المستوى العالي من النزاھة  Zimmer Biometتتوقع شركة 
من  Zimmer Biometوتطلب شركة  وااللتزام بممارسة األعمال األخالقیة كأعضاء الفریق.

كما نطلب منھم االمتثال للسیاسات  شركاء األعمال االلتزام بھذه المدونة وجمیع األحكام الواردة فیھا.
واإلجراءات األخرى للشركة، بما في ذلك أدلة االمتثال الصادرة عن الشركة، واالمتناع عن إشراك 

 بالشركة.األفراد أو الكیانات المدرجین في قائمة األطراف المقیدة الخاصة 

جھودھا لتصنیع منتجات  Zimmer Biometتكرس شركة  
 بأعلى مستوى من الجودة والسالمة والفعالیة.

ونحن نحترم القوانین واللوائح الخاصة بجمیع الدول التي نمارس فیھا أعمالنا وندرك أھمیة عالقاتنا 
 مع الجھات التنظیمیة لتعزیز ممارسة األعمال بسالسة.

 

 ونتعامل مع شركاء
األعمال بنزاھة وصراحة 

 وأمانة.

 



 التمیز التنظیمي والجودة 20
 

 االنتقال إلى جدول المحتویات   
 

 

 التزامنا بالجودة

 یعتمد المرضى وأخصائیو الرعایة الصحیة على التزام الشركة بجودة منتجاتھا وأدواتھا وخدماتھا.
تنفیذھا بما یضمن أعلى معاییر  تطبق الشركة األنظمة والعملیات المتوافقة مع اللوائح وتحرص على

 الجودة والسالمة.

ویلعب جمیع أعضاء الفریق دوًرا رئیسیًا في تحسین أنظمة وعملیات ضمان الجودة في الشركة 
ونعتمد على أعضاء الفریق في اتباع القوانین واللوائح والسیاسات واإلجراءات المعمول  باستمرار.

غ عن المخاوف بشأن القضایا التي قد تؤثر على جودة أو ونشجعھم على طرح األسئلة واإلبال بھا،
 سالمة المنتجات واألدوات والخدمات.

 قیود التجارة الدولیة

 بانتظام ببیع وشحن منتجاتھا على المستوى الدولي. Zimmer Biometبصفتھا شركة عالمیة، تقوم 
المعمول بھا في الوالیات  ونحن ملتزمون باتباع قوانین ولوائح الرقابة على االستیراد والتصدیر

 المتحدة وفي الدول التي نمارس فیھا أعمالنا.

في التجارة مع الدول الخاضعة للعقوبات أو المقاطعات  Zimmer Biometال تشارك شركة 
 المحظورة دون موافقة كتابیة من إدارة االمتثال التجاري العالمي في الشركة.

 لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا،
 1.877.593.4582+اتصل على 

 zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة 
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 عملیات التفتیش والتحقیق الحكومیة

حكومیین أو نتلقى منھم طلبات للحصول على من وقت آلخر، قد یتم االتصال بنا من جانب محققین 
یجب أال  تتمثل سیاسة الشركة في التعاون الكامل مع عملیات التفتیش والتحقیق الحكومیة. معلومات.

یقوم أعضاء الفریق مطلقًا بتدمیر أو تغییر المستندات أو الكذب أو تقدیم بیانات مضللة إلى محقق 
ضو آخر في الفریق بتقدیم معلومات غیر دقیقة، و/أو إعاقة حكومي، و/أو محاولة التسبب في قیام ع

ویجب أن یتعاون  أو تضلیل أو تأخیر توصیل المعلومات أو المستندات إلى السلطات الحكومیة.
 أعضاء الفریق بشكل كامل أثناء عملیات التفتیش والتحقیق.

الحكومیین، فیجب علیھ  إذا تلقى أحد أعضاء الفریق اتصاًال أو طلب معلومات من أحد المحققین
 إخطار:

 مدیره 

 إدارة الشؤون القانونیة على مستوى القسم أو المنطقة 

 إدارة االمتثال اإلقلیمي 

ویجب على إدارة الشؤون القانونیة واالمتثال بدوره إخطار المستشار العام وكبیر مسؤولي االمتثال 
ن الحكومیین دون الحصول على موافقة وال یجوز ألعضاء الفریق تقدیم الوثائق إلى المحققی بالطلب.

 كتابیة مسبقة من كبیر مسؤولي االمتثال أو المستشار العام.

 Zimmerتمتلك شركة 
Biomet  أنظمة وعملیات

ساریة لضمان أعلى معاییر 
 الجودة والسالمة.
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 أھمیة إشراك أصحاب المصلحة Zimmer Biometتدرك شركة  
 الرئیسیین بالمجتمعات التي نعمل فیھا.

وكشركة مساھمة عامة، باإلضافة إلى شركة رعایة صحیة في مجال أمراض العضالت والعظام، 
مبادئ توجیھیة محددة في اإلعالن والتسویق وإصدار المراسالت  Zimmer Biometتتبع 

 للجمھور والمشاركة في العملیة السیاسیة.

من البیانات تُعد أمًرا ضروریًا عالوة على ذلك، فإن حمایة بیانات أعضاء الفریق والعمالء وغیرھا 
 للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین للشركة.

ومن منطلق حرصنا على المواطنة الصالحة، فإننا نشجع المشاركة في المنظمات الخیریة والتعلیمیة 
 واإلنسانیة وندعمھا بشكل منتظم في جمیع أنحاء العالم.

 االتصاالت المؤسسیة

ممارسة األعمال، نتواصل مع العمالء، وأخصائیي الرعایة الصحیة، والمسؤولین  في سیاق
إن التواصل مع ھؤالء بأسلوب مدروس  الحكومیین، والمحللین المالیین، وغیرھم في المجال العام.

 وواعٍ ومالئم أمر حیوي لحمایة سمعتنا.

بما في ذلك  -الجمھور الخارجي تجب مراجعة جمیع المراسالت الكتابیة والشفھیة التي تستھدف 
من قبل االتصاالت المؤسسیة وربما  -كلمات المؤتمرات والنشرات الصحفیة والعروض التقدیمیة 

 مراجعین آخرین قبل إصدارھا.

إذا كانت ھذه المراسالت موجھة إلى مجتمع االستثمار/المحللین، فیجب على إدارة عالقات 
 المستثمرین مراجعتھا كذلك.

التي قد یقوم أعضاء الفریق  Zimmer Biometه السیاسة أیًضا على معلومات شركة تنطبق ھذ
 بنشرھا عبر اإلنترنت أو مشاركتھا عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا،
 1.877.593.4582+اتصل على 

 zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة 
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 ممارسات اإلعالن والتسویق

القوانین واللوائح  Zimmer Biometتتبع شركة  اإلعالن والتسویق أدوات مھمة تساھم في نجاحنا.
ویخضع اإلعالن عن منتجات  المحلیة واإلقلیمیة والخاصة بالدولة بشأن ممارسات اإلعالن والتسویق.

 الشركة والترویج لھا لعملیات موافقة داخلیة، بما في ذلك موافقة إدارة الشؤون القانونیة.

 طریقة قانونیة وصادقة.في الترویج لمنتجاتھا وتسویقھا ب Zimmer Biometتتمثل سیاسة شركة 
یجب أن یكون أعضاء الفریق حریصین على تقدیم بیانات دقیقة بشأن قدرات المنتجات والخدمات 

ویجب أن تكون جمیع العروض الترویجیة، بما في ذلك إفادات مزایا المنتج والمقارنات،  وفوائدھا.
 المنتج.دقیقة ومتوازنة وعادلة وموضوعیة وغیر غامضة ومتناسقة مع ملصقات 

مع منتجات المنافسین عادلة وموثوقة  Zimmer Biometوبالمثل، یجب أن تكون مقارنات منتجات 
 Zimmer Biometیجب عدم وضع ملصقات على منتجات شركة  ووفقًا لجمیع القوانین واللوائح.

ویجب أال نحط من شأن منتجات المنافسین أو  أو تسویقھا بطرق یمكن أن تخلط بینھا وبین منافسیھا.
 خدماتھم أو موظفیھم.

نحن نقوم بتسویق منتجاتنا لالستخدامات المعتمدة لھا فقط حسبما تحددھا الجھات التنظیمیة والوكاالت 
 الحكومیة.

ي األنشطة التي تروج ألخصائیي الرعایة ف Zimmer Biometوبصفة عامة، ال تشارك شركة 
ویجب أن تتوافق األنشطة المتعلقة بأخصائیي الرعایة الصحیة مع الممارسات  الصحیة أو مؤسساتھم.

 القانونیة واإلقلیمیة المعمول بھا وأن تفي بمتطلبات القیمة السوقیة العادلة.

 

 

نحن نقوم بتسویق 
منتجاتنا لالستخدامات 

 المعتمدة لھا فقط.
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 المعلومات مسجلة الملكیة أو السریة

یجب على أعضاء الفریق استخدام أفضل تقدیرھم عند اإلفصاح عن معلومات مسجلة الملكیة أو سریة 
أو عمالئھا إلى أعضاء الفریق اآلخرین ویجب علیھم اإلفصاح  Zimmer Biometتتعلق بشركة 

ویُحظر على أعضاء الفریق  عن تلك المعلومات فقط على أساس الحاجة المشروعة إلى المعرفة.
اإلفصاح أو السماح باإلفصاح عن أي معلومات خاصة أو سریة إلى أفراد غیر أعضاء الفریق، إال 

عندما یكون ھذا اإلفصاح مصدقًا علیھ مسبقًا من قِبل إدارة الشؤون القانونیة أو بموجب القوانین 
 واللوائح المعمول بھا.

أو عن قصد، إلى أشخاص غیر إن وصول المعلومات السریة أو مسجلة الملكیة، سواًء مصادفةً 
ویستمر  و/أو عمالئھا. Zimmer Biometمصرح لھم بالحصول علیھا قد یلحق أضراًرا بشركة 

حتى بعد  Zimmer Biometالتزام أعضاء الفریق بالحفاظ على سریة المعلومات المملوكة لشركة 
 انتھاء فترة عملھم.

یحق لكل عضو في الفریق طلب الحفاظ على سریة بعض سجالت التوظیف والمعلومات الشخصیة  
لھ، مثل عنوانھ، وتاریخ المیالد، ورقم الھویة الحكومیة، والتعویض ووثائق األداء، بما یتفق مع 

بجمع وحفظ ھذه المعلومات الشخصیة بما  Zimmer Biometالقوانین المعمول بھا.* وتقوم شركة 
نحن نقید الوصول إلى ھذه المعلومات حسب االقتضاء  توافق مع القوانین واللوائح المعمول بھا.ی

ونستخدمھا فقط حسب الضرورة ألغراض العمل المشروعة، بما في ذلك مسؤولیات إدارة الموارد 
 البشریة.

ع م Zimmer Biometیجب أن تتوافق جمیع استخدامات العالمات واألسماء التجاریة لشركة 
الملكیة الفكریة لآلخرین ولن تنتھك  Zimmer Biometتحترم شركة  سیاسات الشركة وإجراءاتھا.

یجب  عن قصد براءات االختراع والعالمات التجاریة و/أو حقوق التألیف والنشر الصالحة لآلخرین.
حقوق  على أعضاء الفریق الذین یعتقدون أن شركة أخرى تنتھك براءة اختراع أو عالمة تجاریة أو

 االتصال بإدارة الشؤون القانونیة. Zimmer Biometنشر تخص شركة 

 .Zimmer Biomet*یشیر إلى الموظفین العاملین بدوام كامل وبدوام جزئي في شركة 

ما ھي المعلومات مسجلة 
 الملكیة أو السریة؟

وبراءات المعلومات مسجلة الملكیة: معلومات الملكیة الفكریة، مثل األسرار التجاریة 
االختراع والعالمات التجاریة وحقوق التألیف والنشر، باإلضافة إلى خطط األعمال 

والتسویق والخدمات، وأفكار الھندسة والتصنیع، والتصمیمات، وقواعد البیانات، والسجالت، 
 ومعلومات الرواتب وأي بیانات وتقاریر مالیة غیر منشورة.

العامة التي قد تكون ذات فائدة للمنافسین أو إعالنھا یضر  المعلومات السریة: جمیع المعلومات غیر
بالشركة أو عمالئھا؛ وتتضمن المعلومات السریة أیًضا معلومات یمكن استخدامھا لتحدید المرضى 

 .Zimmer Biometالذین یستخدمون منتجات شركة 

 

 Zimmerتأخذ شركة 
Biomet  السریة على

 محمل الجد.
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 اإلفصاح العام 

 بمعاییر معینة فیما یتعلق باإلفصاح واإلعالنات العامة. Zimmer Biometكشركة عامة، تلتزم 
إلى المساھمین  Zimmer Biometیجب أن تكون جمیع اإلفصاحات واإلعالنات التي تقدمھا شركة 

أو مجتمع االستثمار دقیقة وكاملة وعادلة حسبما تظھر في موضوع اإلفصاح (سواًء كان الوضع 
المالي للشركة أو نتائج العملیات أو التدفقات النقدیة أو السیولة الخاصة بھا أو غیر ذلك) ویجب 

 السوق المالیة. مشاركتھا في الوقت المناسب، حسبما یقتضي القانون المعمول بھ ومتطلبات

وقد یتم استدعاء أعضاء الفریق لتقدیم أو مراجعة المعلومات التي سیتم تضمینھا في ملفات شركة 
Zimmer Biomet  التي یتم تقدیمھا إلى لجنة األوراق المالیة والبورصات األمریكیة أو الوكاالت

من جمیع أعضاء  Zimmer Biometوتتوقع شركة  الحكومیة األخرى أو اإلفصاح عنھا للجمھور.
الفریق أخذ ھذه المسؤولیة على محمل الجد وتقدیم معلومات ذات صلة وموضوعیة ودقیقة وكاملة 

 لتعزیز اإلفصاح الكامل والعادل والدقیق في الوقت المناسب.

 الجھود الخیریة أو التعلیمیة أو اإلنسانیة

تعمل فیھا من خالل تشجیع على عاتقھا مساعدة المجتمعات التي  Zimmer Biometتأخذ شركة 
وھذه الجھود ال یجوز  المشاركة في المنظمات واألنشطة الخیریة والتعلیمیة واإلنسانیة ودعمھا.

استخدامھا مطلقًا بغرض التأثیر بشكل غیر الئق على قرارات الشراء أو التأجیر أو التوصیة أو 
  وخدماتھا. Zimmer Biomet االستخدام أو الوصف طبیًا أو التغطیة المرتبطة بمنتجات شركة

 العملیة السیاسیة والمساھمات

 غالبًا ما یحتاج المسؤولون الحكومیون إلى معلومات صالحة في الوقت المناسب لبناء قراراتھم علیھا.
في بعض األحیان، من خالل المتحدثین الرسمیین المعینین،  Zimmer Biometوقد تقدم شركة 

نحن  تؤثر على مصالح أعمال الشركة أو أعضاء الفریق أو العمالء. رأیھا بشأن التشریعات التي قد
نمتثل لجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا بشأن حشد الدعم أو محاولة التأثیر على المسؤولین 

 مساھمات سیاسیة. Zimmer Biometومع ذلك، ال تقدم شركة  الحكومیین.
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تحدد المدونة المبادئ والمعاییر األخالقیة التي تنطبق على  
 جمیع أعضاء الفریق.

ویتوقع منك أن تتقید في سلوكیاتك بالمعاییر القانونیة واألخالقیة المبینة في المدونة وبسیاسات شركة 
Zimmer Biomet .وإجراءاتھا 

 تجنب حتى مجرد الظھور بمظھر السلوك غیر الالئق. یجب أن یسعى أعضاء الفریق إلى

من جمیع أعضاء الفریق وشركاء األعمال قراءة المدونة وفھمھا  Zimmer Biometتتوقع شركة 
ویُتوقع من أعضاء الفریق كذلك القیام بصفة دوریة، بجانب استكمال متطلبات التدریب، بالتوقیع  واتباعھا.

 قرأوا المدونة وفھموھا ووافقوا على ما جاء فیھا. على إقرار كتابي یفید بأنھم قد

 

 

 

 لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا،
 1.877.593.4582+اتصل على 

 zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة 
 



 استخدام المدونة 27
 

 االنتقال إلى جدول المحتویات   zimmerbiomet.ethicspoint.comأو تفضل بزیارة  1.877.593.4582+لإلبالغ عن مشكلة معروفة أو مشتبھ بھا، اتصل على  
 

 

 اإلبالغ عن انتھاك محتمل أو معروف

من وقت آلخر، قد یعلم أعضاء الفریق أو شركاء األعمال بمخالفة أو یشتبھون في مخالفة أعضاء 
الفریق أو شركاء األعمال اآلخرین لسیاسات الشركة وإجراءاتھا أو القوانین واللوائح وقواعد الصناعة 

 المعمول بھا.

ألعمال اإلبالغ عن أي مخاوف أو انتھاكات معروفة أو مشتبھ بھا یُطلب من أعضاء الفریق وشركاء ا
 إما إلى مدیریھم أو مشرفیھم أو إدارة االمتثال أو من خالل الخط الساخن لالمتثال في الشركة.

 

تشمل األنشطة المعروفة 
أو المشتبھ بھا التي یجب 

 اإلبالغ عنھا ما یلي:

 ناعة المعمول بھا انتھاك القوانین أو اللوائح أو قوانین الص
 متطلبات برنامج الرعایة الصحیة الفیدرالي في الوالیات المتحدة انتھاك

 المدونة انتھاك
 انتھاك السیاسات واإلجراءات

المخاوف بشأن المحاسبة أو الرقابة المحاسبیة الداخلیة أو المسائل المتعلقة بالتدقیق لدى شركة 
Zimmer Biomet. 

 

من مصلحتنا الجماعیة اإلبالغ عن مثل ھذه االنتھاكات على الفور ألن القیام بذلك قد یساعد شركة 
Zimmer Biomet  في منع أي سلوك غیر قانوني أو غیر أخالقي من الحدوث أو االستمرار وقد

 یحول دون تفاقم الموقف.

وسیتّم التعامل مع البالغات وھویات المبلّغین بشكل سّري قدر اإلمكان، وبالتنسیق مع التزام الشركة 
عضاء الفریق وشركاء ویجوز أل في التحقیق بھذه البالغات وأي متطلّبات قانونیة بشأن اإلفصاح.

األعمال اختیار تقدیم مثل ھذه البالغات دون الكشف عن الھویة من خالل الخط الساخن ما لم ینص 
االنتقام ضد أي شخص یقدم بالًغا  Zimmer Biometتحظر شركة  القانون على خالف ذلك.

 بحسن نیة بشأن مسألة معروفة أو مشتبھ بھا.

وبناًء على خطورة  اكات المعروفة أو المحتملة إلى عواقب وخیمة.وقد یؤدي عدم اإلبالغ عن االنتھ
االنتھاك والقوانین المعمول بھا، یخضع أعضاء الفریق أو شركاء األعمال الذین یخالفون القواعد، أو 

یخفقون في اإلبالغ عن مشكلة محتملة تتعلق باالمتثال، أو یحجبون معلومات عن امتثال فعلي أو 
 ضون التعاون في تحقیق، إلجراء تأدیبي مالئم قد یتضمن إنھاء العمل أو الخدمة.مشتبھ بھ، أو یرف

إضافة إلى ذلك، یمكن ألعضاء الفریق أو شركاء األعمال الذین ینتھكون القوانین واللوائح الحكومیة 
 للغرامات والعقوبات وأضرار كبیرة. Zimmer Biometأن یعرضوا أنفسھم وشركة 

 

تُجدر اإلشارة إلى أنھ یتم تشغیل 
الخط الساخن لالمتثال لشركة 

Zimmer Biomet  من قبل
موفر خدمة خارجي وھو متاح 

ساعة في الیوم،  24على مدار 
 سبعة أیام في األسبوع.
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 االنتقال إلى جدول المحتویات   
 

 

 

 

 

 (مجانًا في الوالیات المتحدة وكندا وبورتوریكو) 1.877.593.4582+اتصل على 

أرقام ھواتف أعضاء الفریق خارج الوالیات المتحدة وكندا وبورتوریكو متاحة تحت عالمة تبویب الھاتف 
 على موقع الخط الساخن لالمتثال.

 compliance.hotline@zimmerbiomet.com البرید اإللكتروني

 zimmerbiomet.ethicspoint.com الموقع اإللكتروني
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 عدم االنتقام

االنتقام من أعضاء الفریق أو شركاء األعمال الذین یقّدمون بالًغا  Zimmer Biometتحظر شركة 
و"حسن النیة" ال یعني أن عضو  بحسن نیة بشأن مسألة امتثال أو مسألة قانونیة معروفة أو مشتبھ بھا.

الفریق أو شریك األعمال یجب أن یكون محقاً، لكنھ یعني أن عضو الفریق یعتقد أنھ یقدم معلومات 
على أعضاء الفریق أو شركاء األعمال الذین یشعرون بأنھم قد تعرضوا لالنتقام اإلبالغ  یجب صادقة.

 عن الموقف إلى إدارة الموارد البشریة أو االمتثال أو من خالل الخط الساخن لالمتثال.

 Zimmerویمكن ألعضاء الفریق أو شركاء األعمال طرح األسئلة أو اإلبالغ عن المخاوف إلى شركة 
Biomet .یجب أن یختار أعضاء الفریق أو شركاء األعمال طریقة  من خالل إحدى القنوات المتاحة

 اإلبالغ التي یكونون أكثر اطمئنانًا إلیھا.

ویمكن اعتبار االستجواب البسیط لعضو الفریق أو شریك األعمال الذي یقوم باإلبالغ عن انتھاك شكالً 
أو شریك األعمال یشعر بأنھ قد ارتكب خطأً عندما قام  من أشكال االنتقام، ألنھ قد یجعل عضو الفریق

 باإلبالغ عن الحادث أو أنھ كان ینبغي علیھ استخدام طریقة إبالغ مختلفة.

ویُعامل االنتقام من أعضاء الفریق أو شركاء األعمال اآلخرین على خلفیة إبالغھم عن انتھاكات 
خالقیة على أنھ انتھاك للمدونة ویعرض صاحبھ إلجراء معروفة أو مشتبھ بھا اللتزاماتنا القانونیة أو األ

عالوة على أن االنتقام قد یمثل أیًضا انتھاًكا للقانون ویمكن أن  تأدیبي یصل إلى الفصل من العمل.
 للمسؤولیة القانونیة. Zimmer Biometیعرض الشخص المنتھك وكذلك وشركة 
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 التعارضات

توفر المدونة توجیھات بشأن القوانین واللوائح المعمول بھا في األماكن التي تعمل فیھا شركة 
Zimmer Biomet ؛ ومع ذلك، فإن ھذه القوانین واللوائح غالبًا ما تكون معقدة وتختلف من دولة إلى

حة، یسري في حالة وجود تعارض بین أحكام المدونة وبین األحكام الواردة في قانون أو الئ أخرى.
 الحكم األكثر صرامة.

ویجب على أعضاء الفریق الذین یعتقدون بوجود تضارب بین المدونة والقانون أو الالئحة االتصال 
 بإدارة الموارد البشریة أو االمتثال.

 

 االستثناءات من أحكام المدونة

یجب على  معینة.قد یكون من المالئم تقدیم استثناء من تطبیق حكم من أحكام المدونة في ظروف 
أعضاء الفریق الذین یطلبون استثناًء من تطبیق حكم معین التحدث إلى مدیرھم أو المشرف علیھم والذي 

وما لم یقدم كبیر مسؤولي االمتثال موافقة كتابیة مسبقة على أي استثناء،  بدوره یتصل بإدارة االمتثال.
 تنطبق جمیع أحكام ھذه المدونة.

 Zimmer Biometءات من المدونة للمسؤولین التنفیذیین أو مجلس إدارة شركة وال یجوز تقدیم استثنا
إال من قبل مجلس اإلدارة وبشرط اإلفصاح عن ھذه االستثناءات على الفور وفقًا للمتطلبات المعمول بھا 

 في لجنة األوراق المالیة والبورصات األمریكیة.

ة بصفة دوریة لتحدید ما إذا كانت ھناك بالحق في مراجعة المدون Zimmer Biometتحتفظ شركة 
 حاجة إلى أي تغییرات وإدخال التغییرات الضروریة.

 
Zimmer Biomet 

 ®وعدنا. تقدمك.
 

345 E. Main St. Warsaw, IN 46581-0708 

zimmerbiomet.com 
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