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قواعد السلوك املهني

زميل إينوفيس املحرتم:

 يكمن هدف مؤسسة إينوفيس يف املحافظة عىل أرفع املعايري األخالقية يف مامرسة

 أعاملنا� ومن املهم أن يفهم كل الزمالء واملسؤولني واملديرين – بغض النظر عن مناصبهم

 أو مواقعهم – تلك املعايري وأن يقوموا بتنفيذها بأمانة� وال يتوقع عمالؤنا – باإلضافة إىل

مستثمرينا ورشكائنا يف العمل – أقل من ذلك

 ببساطة، نتحمل جميًعا املسؤولية عن االلتزام بالقانون والترصف بصورة أخالقية� وبينام

 يقود هذا املبدأ طريقتنا العامة يف كيفية تسيري أعاملنا، قد يتطلب تنفيذ هذا املبدأ يف

سياقات معينة بعض التوجيهات اإلضافية

 لقد تم تصميم قواعد السلوك املهني املاثلة – يطلق عليها يف هذه الوثيقة »القواعد«

 – بغرض مساعدة زمالئنا عىل فهم القوانني والسياسات املعمول بها يف أعاملنا ومعايرينا

 األخالقية الداخلية واالمتثال لها� وعىل الرغم من أن هذه القواعد ال ميكنها اإلجابة عن

 كل سؤال خاص بالسلوك عند ظهوره يف تسيري أعاملنا، إال أن هذه القواعد تحدد املبادئ

 التوجيهية الخاصة بنا وتعمل عىل تنبيهك باملواقف التي تتطلب اهتامًما أو توجيًها

إضافيًا

 لقد تم تقديم نسخة من هذه القواعد لكل زميل� ويف حالة عدم حصولك

 عليها، ميكنك الحصول عىل نسخة أخرى من مدير املوارد البرشية الذي تتبعه

 أو الحصول عىل نسخة إلكرتونية للقواعد واملتاحة من خالل الرابط التايل

http://ir�enovis�com/corporate-governance وعىل موقع الشبكة الداخلية الخاصة 

 برشكتك� وسيتم مراجعة وتحديث القواعد بشكل دوري، ونطلب من كل فرد منكم

مراجعة القواعد من وقت آلخر وإلزام أنفسكم مرة أخرى باملعايري التي تنص عليها

�

�

�

�

 كام ستالحظون عند مراجعة القواعد، يعد اإلبالغ عن املشاكل املحتملة من قبل زمالئنا

 مبثابة أحد املكونات الرئيسية للطريقة التي تحافظ مؤسسة إينوفيس من خاللها عىل

 معايريها األخالقية الرفيعة ومتتثل للقوانني املعمول بها� وإذا الحظتم أي يشء من شأنه

 أن ينتهك هذه املعايري أو يحول دون قيامنا باالمتثال بصورة كاملة لاللتزامات القانونية

 واألخالقية املنوطة بنا، رجاًء طرح تلك األشياء من خالل استخدام آليات اإلبالغ املوضحة

أدناه

 من الصعب الحصول عىل الثقة ومن السهل فقدانها� سمعة مؤسسة إينوفيس يف أيدينا

 جميًعا� نعتمد عىل التزامكم التام باملحافظة عىل – وتعزيز - سمعة مؤسسة إينوفيس

التي تتسم بالنزاهة

مع أطيب األمنيات

ماثيو تريروتوال

الرئيس التنفيذي

�

�
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 نستمد نزاهتنا من ترصفات كل زميل� نتحمل جميًعا املسؤولية عن االهتامم واملحافظة عىل تلك النزاهة�

 وتتم املحافظة عىل النزاهة من خالل إدارة أعاملنا يف أنحاء العامل وفًقا ألرفع املعايري األخالقية ومبا يتفق مع

 كل القوانني املعمول بها� وتم تصميم هذه القواعد لتزويدكم بالتوجيه يف أداء أنشطة األعامل بالنيابة عن

 مؤسسة إينوفيس� وال تتطلب مؤسسة إينوفيس االمتثال للمعايري القانونية املعمول بها فحسب، بل تتوقع

�أيًضا من كل زميل وممثل مامرسة كل األنشطة بطريقة مسؤولة وأخالقية

 لخدمة األغراض الخاصة بهذه القواعد، تشري كلمتا »إينوفيس« و«الرشكة« إىل مؤسسة إينوفيس وكل من

 الرشكات التابعة لها مبا يف ذلك الرشكة التابعة ملؤسسة إينوفيس التي تعمل بها، وتشري كلمة »زميل« إىل كل

 وكالء املبيعات واملندوبني واملقاولني املستقلني واالستشاريني واملوظفني واملسؤولني و- عند الترصف بالنيابة

�عن مؤسسة إينوفيس – مديري مؤسسة إينوفيس

 تم اعتامد هذه القواعد من قبل مجلس إدارة مؤسسة إينوفيس لتعزيز التزام مؤسسة إينوفيس باملعايري

 األخالقية للسلوك واالمتثال لكل القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها� ومن املهم فهم أن هذه القواعد

 تعد مبثابة الحد األدىن للمتطلبات ونتوقع االلتزام بها بصورة دامئة من قبل كل زميل� وال ميكن أبًدا ألية

�قواعد أن تغطي كل سؤال أو أسلوب أعامل محتمل؛ ولذلك، عندما يساورك الشك – اسأل قبل أن تترصف

 يتحمل كل زميل – مبا يف ذلك كل من وكالء املبيعات واملندوبني واملقاولني املستقلني واالستشاريني –

 املسؤولية عن دعم هذه القواعد، ويتعني عليه اإلقرار خطيًا سنويًا عىل األقل بأنه قام مبراجعة وفهم هذه

 القواعد� ويتحمل كل الزمالء املسؤولية عن االمتثال لهذه القواعد وعن طرح األسئلة عند الشك بشأن

 أفضل ترصف وعن اإلبالغ عن سوء السلوك املحتمل فور علمه بذلك� ويتحمل كل املديرين املسؤولية عن

 التأكد من توزيع هذه القواعد عىل كل زميل تحت إرشافه ومساعدة الزمالء يف فهم واالمتثال لهذه القواعد

�واإلرشاف عىل االمتثال لهذه القواعد وتنفيذها يف مناطق عملياتهم

 كام يتحمل املديرون املسؤولية عن اإلرشاف عىل االمتثال من قبل املوردين واملوزعني التابعني لنا ورشكائنا

 اآلخرين (»رشكاء األعامل«) لقواعد السلوك الخاصة مبؤسسة إينوفيس بشأن رشكاء األعامل والتي ميكن

 الوصول إليها من خالل موقع الويب الخاص بنا أو قواعد السلوك املهني الخاصة برشكاء األعامل املعمول

 بها يف كل وحدات األعامل� كام يتم منح رشكاء األعامل نسًخا من قواعد السلوك املعمول بها بشأن رشكاء

�األعامل، ويتوقع موافقتهم عىل االلتزام ببنودها واتباعها عند مامرسة األعامل مع ولصالح مؤسسة إينوفيس

 تنطبق هذه القواعد عىل كل وحدات األعامل التابعة ملؤسسة إينوفيس يف كل الدول وكل زمالء مؤسسة

 إينوفيس يف أنحاء العامل� كام أن لدى مؤسسة إينوفيس سياسات محددة تقدم توجيًها إضافيًا بشأن العديد

 من املوضوعات التي تتناولها هذه القواعد، عىل غرار ما تقوم به وحدات أعامل معينة تابعة ملؤسسة

 إينوفيس (مثل السياسات واإلجراءات املحددة التي تتعلق باملجال الطبي والوكالء / املوزعني)� وهذه

 السياسات متاحة عىل الشبكة الداخلية لوحدات األعامل التابعة لنا أو من إدارة االمتثال أو اإلدارة القانونية�

 ويتوقع من الزمالء أن يكونوا عىل دراية بهذه السياسات فيام يتعلق باألعامل / املناصب الخاصة بهم

 واالمتثال لكل السياسات واإلجراءات املعمول بها يف وحدات األعامل واألنشطة الخاصة بهم بصفتهم زمالء�

 ويف بعض الحاالت، قد تؤدي القواعد الخاصة بسياسة أخرى أو القانون الداخيل إىل فرض معيار أرفع للسلوك

 أو قيود بصورة أكرب من القيود املحددة يف القواعد أو العكس� إذا كان الوضع كذلك، من املتوقع منك اتباع

 القاعدة التي تفرض املعيار األرفع للسلوك واألكرث تقييًدا� وإذا تطلبت إحدى سياسات مؤسسة إينوفيس

 سلوكًا يتعارض مع هذه القواعد، يجب عليك طرح األمر عىل مدير األعامل التابع له واالستمرار يف االمتثال

 للقواعد وليس لتلك السياسة� ويف كل الحاالت، يتعني عليك االمتثال للقانون املعمول به وأرفع معيار للسلوك

�املنصوص عليه من قبل مؤسسة إينوفيس أو من قبل إحدى وحدات األعامل التابعة ملؤسسة إينوفيس

بيان السياسة والنطاق
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ملخص مبادئنا التوجيهية

 تم اعتامد هذه القواعد من قبل مجلس إدارة مؤسسة إينوفيس لتعزيز التزام مؤسسة إينوفيس باملعايري األخالقية للسلوك واالمتثال لكل القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها� ومن املهم فهم أن هذه القواعد تعد مبثابة حد

�أدىن للمتطلبات ونتوقع االلتزام بها بصورة دامئة من قبل كل زميل� وال ميكن أبًدا ألية قواعد أن تغطي كل سؤال أو أسلوب أعامل محتمل؛ ولذلك، عندما يساورك الشك – اسأل قبل أن تترصف

:ميكن تنظيم طريقتنا العامة يف إدارة أعاملنا بصورة أخالقية وبنزاهة ويف االمتثال لكل القوانني املعمول بها يف أربعة مبادئ رئيسية

 تعزيز ثقافة متفتحة ميكن فيها طرح املخاوف بال خوف من التعرض لالنتقام؛

 يتعني عىل زميلنا الترصف مبا يصب يف مصلحة الرشكة؛

 ميثل األشخاص التابعون لنا أعظم األصول الخاصة بنا؛ و

 �نتنافس برشف ومنتثل للقوانني والقواعد واللوائح املعمول بها

�فيام ييل ملخص هذه املبادئ أوالً ثم تتم أدناه مناقشة القواعد واملعايري املحددة التي تنبثق من هذه املبادئ األساسية
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 ال نتسامح مع االنتقام ونسعى جاهدين إليجاد بيئة متفتحة ميكن فيها طرح املخاوف� لقد قمنا بوضع

 إرشادات ونحافظ عىل هذه اإلرشادات ليتمكن الزمالء من طرح األسئلة التي تتعلق بالقواعد باإلضافة

 إىل اإلبالغ عن أي انتهاك فعيل أو محتمل لهذه القواعد� ميكن للزمالء الذين يطرحون موضوعات بحسن

 نية تتعلق بسوء الترصف أن يطمئنوا إىل أن مخاوفهم ستؤخذ عىل محمل الجد وسيتم التحقيق فيها

 بصورة كاملة عىل الفور وبطريقة مناسبة وأنهم يتمتعون بالحامية من االنتقام مبوجب القانون املعمول

 يتعني عىل كل زميل أن يترصف دامئًا بطريقة صادقة وأخالقية� ويتعني عىل كل زميل الترصف وفًقا

 ألرفع معايري النزاهة الشخصية واملهنية وعدم التسامح مع اآلخرين الذين يحاولون الخداع أو التهرب

 من املسؤولية عن الترصفات� ويتعني التعامل مع كل الحاالت الفعلية أو املحتملة لتضارب املصالح

 بني العالقات الشخصية واملهنية بنزاهة وبصورة أخالقية ووفًقا لهذه القواعد ولسياسات مؤسسة

 إينوفيس� ويتعني عىل الزمالء االمتناع عن إساءة استخدام املمتلكات أو املعلومات الرسية الخاصة

 مبؤسسة إينوفيس� كام يحظر رسقة معلومات امللكية أو حيازة معلومات خاصة باألرسار التجارية التي

 تم الحصول عليها دون موافقة املالك أو التحريض عىل اإلفصاح عن معلومات األرسار التجارية من قبل

�موظفني سابقني أو حاليني يف رشكات أخرى

 ميثل األشخاص التابعون لنا مع سمعتنا أعظم أصولنا� ونعمل بجد للمحافظة عىل بيئة عمل إيجابية وآمنة وشاملة ونتوقع االلتزام بها من قبل كل زميل لنا� ويتعني عىل الزمالء التعامل باحرتام فيام بينهم� كنا نحافظ

�بصورة مناسبة عىل خصوصية املوظفني التابعني لنا وسجالتهم الطبية

 يعد االلتزام بالقانون – يف نصه وروحه – مبثابة أحد األسس التي تقوم عليها سياساتنا األخالقية� ويتعني

 عىل كل الزمالء احرتام القوانني والقواعد واللوائح الحكومية الخاصة باملدن والواليات والدول التي

 نعمل فيها واالمتثال لها� ويف حالة تعارض أي قانون محيل مع هذه القواعد أو مع إحدى سياسات

 مؤسسة إينوفيس، يتعني عليك االمتثال للقانون؛ وإذا تعارض أحد األساليب أو املامرسات املحلية مع

 هذه القواعد أو مع إحدى سياسات مؤسسة إينوفيس، يتعني عليك االمتثال للقواعد أو للسياسة� يف كل

 الحاالت، يتعني عليك االمتثال للقانون املعمول به وأرفع معيار للسلوك منصوص عليه من قبل مؤسسة

 إينوفيس أو إحدى وحدات أعامل مؤسسة إينوفيس� ويجب عىل الزمالء االتصال باإلدارة القانونية

�ملؤسسة إينوفيس إذا كانت لديهم أسئلة بشأن متطلبات قانونية محددة أو بشأن ما يسمح به القانون

 به وسياسة مؤسسة إينوفيس� وسيتعرض الزمالء الذين ينتهكون القواعد إلجراءات تأديبية تصل إىل

�وتشمل إنهاء الخدمة

 باإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل الزمالء االحتفاظ بسجالت الرشكة بصورة مناسبة وأن يكونوا مبارشين

 وصادقني وأمناء يف مناقشاتهم مع – أو الرد عىل طلبات الحصول عىل املعلومات من – مسؤويل الوكاالت

 التنظيمية واملسؤولني الحكوميني باإلضافة إىل كل تعامالتهم مع العمالء والزبائن� ويتعني عىل الزمالء

 االمتناع عن املساس بجودة املنتجات والخدمات التي نقدمها لعمالئنا ويتعني عليهم التعامل باحرتام مع

�عمالئنا وموردينا ومنافسينا

 نسعى للحصول عىل مزايا تنافسية بنزاهة وأمانة من خالل األداء الفائق وليس من خالل مامرسات

 األعامل غري األخالقية أو غري القانونية وهذا أمر ال نقوم به مطلًقا� ويجب عىل كل زميل السعي إىل

 احرتام حقوق – والتعامل بأمانة ورشف مع – عمالئنا وموردينا ومنافسينا وموظفينا� ويجب عىل الزمالء

 عدم االستفادة من أي شخص بطريقة غري عادلة من خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة االستخدام

 للمعلومات املميزة أو تحريف حقائق مادية أو أية مامرسات تعامالت متعمدة أخرى تتسم أنها غري

�عادلة

تعزيز ثقافة متفتحة ميكن فيها طرح املخاوف بال خوف من التعرض لالنتقام

الترصف مبا يصب يف مصلحة الرشكة 

ميثل األشخاص التابعون لنا أعظم األصول الخاصة بنا

التنافس برشف واالمتثال للقوانني واللوائح املعمول بها
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 تعزيز ثقافة متفتحة ميكن فيها طرح املخاوف بال
خوف من التعرض لالنتقام

طرح األسئلة واإلبالغ عن االنتهاكات

 كام هو موضح بالتفصيل يف إجراءات مؤسسة إينوفيس لشكاوى الزمالء فيام يتعلق

 مبسائل املحاسبة أو التدقيق (»سياسة املبلغني عن املخالفات«) – املتاحة عرب الرابط التايل

http://ir�enovis�com/corporate-governance - وإرشادات اإلبالغ - املتاحة يف الشبكة الداخلية لوحدة 

 األعامل الخاصة بك واملقدمة إىل كل زميل عقب تعيينه – فإن أي زميل يف مؤسسة إينوفيس يصبح عىل

:دراية بأي انتهاك فعيل أو محتمل لهذه القواعد يجب عليه اإلبالغ عن شكواه أو مخاوفه إىل

◆ أي عضو يف اإلدارة القانونية؛

	 ◆ مدير املوارد البرشية التابع له؛ أو

 الخط الساخن لألخالقيات يف مؤسسة إينوفيس (“الخط الساخن لألخالقيات”) عىل 
 الرقم 888-469-1538 (للزمالء خارج الواليات املتحدة وكندا، رجاًء استخدام رقم
 الخط الساخن املرتبط مبوقعك عىل النحو املحدد يف الجدول رقم (1)) أو موقع ويب
�www�enovis�ethicspoint�com أخالقيات مؤسسة إينوفيس عىل

 سيتم رفع الشكاوى واملخاوف التي يتم اإلبالغ عنها بشكل تصاعدي – عىل النحو املناسب – وفًقا لسياسة

 مؤسسة إينوفيس للمبلغني عن املخالفات وإرشادات اإلبالغ� يجب عىل كل زميل عدم اإلبالغ عن أي انتهاك

 فعيل أو محتمل للقواعد ألي شخص متورط يف األمر املتسبب يف ظهور االنتهاك الفعيل أو املحتمل� يجب

 عىل املديرين واملسؤولني التنفيذيني االتصال باملستشار العام أو برئيس لجنة التدقيق إذا كانت لديهم أسئلة

�بشأن هذه القواعد أو يرغبون يف اإلبالغ عن انتهاك فعيل أو محتمل

هل لديك أسئلة؟

 إذا كانت لديك أية أسئلة تتعلق بالقواعد، رجاًء االتصال برئيسك املبارش أو مدير املوارد البرشية أو

 إدارة االمتثال أو الخط الساخن لألخالقيات عىل األرقام أو عرب موقع الويب املحدد أعاله� إذا كان

 هناك أي سبب لعدم مالمئة االتصال برئيسك املبارش أو مدير املوارد البرشية أو إدارة االمتثال (مثل

 التورط يف انتهاك القواعد)، يجب عليك االتصال بأي عضو من أعضاء اإلدارة القانونية أو الخط

�الساخن لألخالقيات
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اإلبالغ من مجهول

 عند استخدام الخط الساخن لألخالقيات، ميكن للزمالء عدم تحديد هويتهم� ومع ذلك، نشجعك عىل تحديد هويتك وذلك لتيسري املتابعة والتحقيق ويجب أن تضع يف اعتبارك أن إخفاء الهوية قد يعيق التحقيق الكامل

�للمسألة يف بعض الحاالت� وإذا اخرتت عدم تحديد هويتك، رجاًء التأكد من تقديم وصف تفصييل كاف لألساس الفعيل لالدعاء بحيث ميكن إجراء تحقيق مناسب

التحقيق يف البالغات؛ مكافحة االنتقام

 ميكن للزمالء الذين يطرحون موضوعات بحسن نية تتعلق بسوء الترصف أن يطمئنوا إىل أن مخاوفهم

 ستؤخذ عىل محمل الجد وسيتم التحقيق فيها بصورة كاملة عىل الفور وبطريقة مناسبة� وقد يتضمن ذلك

 التحدث إىل الزمالء املتورطني بشكل مبارش باإلضافة إىل آخرين بحوزتهم معلومات تتعلق باملوقف� وسيتم

�التعامل مع كل البالغات برسية للدرجة املمكنة بشكل معقول� ويتعني عىل الزمالء التعاون مع أي تحقيق

 تتم حامية الزمالء الذين يطرحون مخاوفهم بحسن نية من االنتقام مبوجب القانون املعمول به وسياسة

 مؤسسة إينوفيس. ولن تتسامح مؤسسة إينوفيس مع أي انتقام بسبب اإلبالغ عن انتهاكات فعلية أو

 محتملة لهذه القواعد أو املساعدة يف تحقيق يف أي بالغ. وسيتعرض أي شخص يشارك يف سلوك انتقامي

 إلجراءات تأديبية تصل إىل وتشمل – إذا كان ذلك مناسًبا – إنهاء الخدمة. كام قد يؤدي إساءة استخدام

.هذه القواعد من خالل تقديم معلومات كاذبة عن قصد أو بتهور إىل اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة

 يجب عىل كل عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو مدير أو رئيس قسم يستلم شكوى أو بالًغا يزعم أو يتعلق

 بانتهاك فعيل أو محتمل لهذه القواعد أن يشجع الزميل عىل اإلبالغ عن ذلك أو تقديم الشكوى إىل أي عضو

 من أعضاء اإلدارة القانونية أو مدير املوارد البرشية أو إدارة االمتثال أو الخط الساخن لألخالقيات عىل النحو

�املناسب

التعامل مع االنتهاكات

 سيتعرض الزمالء املسئولون عن االنتهاكات إلجراءات تأديبية مناسبة للظروف وتتفق مع القانون املعمول به وتصل إىل وتشمل إنهاء الخدمة� وبناًء عىل طبيعة الواقعة، قد يتعرض األفراد املتورطون أيًضا للمحاكمة بسبب

�ارتكاب مخالفات مدنية أو جنائية

تعزيز ثقافة متفتحة ميكن فيها طرح املخاوف بال خوف من التعرض لالنتقام
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الجودة

الترصف مبا يصب يف مصلحة الرشكة

 تحظى الجودة بأولويتنا القصوى يف مؤسسة إينوفيس. وبصفتنا موردي منتجات للعديد من مقدمي الرعاية

 الصحية والجهات الحكومية البارزة باإلضافة إىل املنتجات واألدوات والخدمات الطبية التي تؤثر عىل املرىض،

 ندرك أن عمالئنا يطلبون منتجات وخدمات آمنة وعالية الجودة يتم تقدميها بنزاهة ووفًقا لكل القوانني

 واللوائح واملتطلبات التعاقدية املعمول بها� ولتحقيق هذا الهدف، تم اعتامد وتنفيذ نظم وعمليات متوافقة

 مع القواعد التنظيمية� ويقوم كل الزمالء بدور هام يف االمتثال لهذه املعايري التنظيمية والتعزيز املستمر

�لنظم وعمليات الرشكة لضامن الجودة

 يجب عىل الزمالء الترصف وفًقا لهذه القواعد وسياسات أعامل مؤسسة إينوفيس واللوائح املعمول بها لدعم

 وتطوير هدفنا الذي يتمثل يف تقديم منتجات وخدمات تلبي أو تتجاوز توقعات عمالئنا بشأن الجودة

�والسالمة والنزاهة واملوثوقية

تضارب املصالح

ما تعريف تضارب املصالح؟

 يتوقع من كل الزمالء تجنب املواقف التي تتضارب فيها املصالح الشخصية مع مصالح مؤسسة

 إينوفيس� ويحدث »تضارب املصالح« عندما تتداخل املصالح الخاصة بأحد األشخاص بأية طريقة مع

 املصالح الخاصة مبؤسسة إينوفيس ككل وميكن أن يحدث ذلك نتيجة لظهور تقديم املصالح الخاصة

 بأحد األشخاص عىل املصالح الخاصة مبؤسسة إينوفيس� ويشمل ذلك املصالح الخاصة بأحد أفراد

�األرسة (عىل النحو املحدد أدناه) أو الرشكات املرتبطة بعالقة مع أحد الزمالء أو أحد أفراد األرسة

 يجب اإلفصاح عىل الفور عن الصفقات أو الرتتيبات التي قد تنطوي عىل تضارب مصالح بحيث ميكن

 مراجعتها واملوافقة عليها بصورة محددة ومسبًقا، وبحيث ميكن – إذا كان ذلك مناسبًا – اتخاذ خطوات

 إلدارة التضارب� كام أن مؤسسة إينوفيس لديها إجراءات – مفصلة بصورة أكرب يف سياستنا الخاصة بتضارب

 املصالح املتاحة عىل الشبكات الداخلية لوحدات األعامل – ملراجعة واعتامد فئات محددة أو عامة من

 الصفقات والرتتيبات من قبل أحد أعضاء اإلدارة العليا الذي يشغل منصب نائب رئيس أو منصبًا أكرب (يف

 حالة املوظفني) أو لجنة مجلس اإلدارة للرتشيح وحوكمة الرشكات (يف حالة املسؤولني أو املديرين التنفيذيني(.

 يجب عىل املديرين الرجوع إىل إرشادات الرشكة حول حوكمة الرشكات )متاحة عىل موقع الويب الخاص بنا

http://ir�enovis�com/governance�cfm) .للسياسات اإلضافية التي تنطبق بصورة محددة عىل سلوكهم 

 باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل املديرين واملسؤولني التنفيذيني يف الرشكة الرجوع إىل سياسة الرشكة حول

.(http://ir�enovis�com/governance�cfm صفقات األشخاص املعنيني )متاحة عىل موقع الويب الخاص بنا
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 ميكن أن ينشأ موقف التضارب – عىل سبيل املثال – عندما يقوم أحد الزمالء باتخاذ إجراءات أو تكون له

 مصالح قد تؤدي إىل صعوبة أداء عمله يف الرشكة مبوضوعية وفعالية� كام قد تنشأ مواقف تضارب املصالح

 عندما يحصل أحد الزمالء – أو أي من أفراد األرسة (عىل النحو املحدد أدناه) لذلك الشخص – عىل مزايا

 شخصية غري الئقة نتيجة ملنصبه يف مؤسسة إينوفيس� كام قد تؤدي القروض – فيام عدا القروض التي يتم

 منحها يف املسار الطبيعي لألعامل – أو الضامنات لاللتزامات املنوطة باملوظفني أو بأفراد أرسهم إىل التسبب

�يف ظهور موقف تضارب مصالح

 فيام ييل أدناه العديد من األمثلة الشائعة لألنشطة التي قد تؤدي إىل ظهور تضارب املصالح� وهذه القامئة

 ليست شاملة� ومع ذلك، فاملبدأ العام بسيط: يجب عىل الزمالء السعي إىل تجنب أي موقف قد يبدو فيه

�أن إجراءات تم اتخاذها ألسباب غري التي تصب يف مصلحة مؤسسة إينوفيس

 يحظى الزمالء الذين يتعاملون مع موردي إينوفيس مبنصب خاص يتسم باألمانة والثقة� ويتطلب

 هذا املنصب منك اتخاذ الحيطة يف التعامل مع املوردين� وكقاعدة عامة، يجب عىل أي زميل عدم

 الحصول عىل أية دفعة مالية أو أي يشء ذي قيمة مقابل أحد قرارات الرشاء� وتعرتف مؤسسة

 إينوفيس باالستثناء الخاص بالهدايا الرمزية (مثل التقويم) ذات القيمة االسمية (تبلغ حوايل 50

 دوالًرا أمريكيًا أو أقل)� انظر القسم من هذه القواعد والسياسات املعمول بها التي تتعلق بالرشاوى

 والهدايا والعطايا وأية معلومات مقدمة من جانب إدارة املوارد البرشية أو إدارة االمتثال أو اإلدارة

 القانونية ملزيد من اإلرشادات حول الهدايا أو الرتفيه فيام يتعلق مبقدمي الرعاية الصحية أو

.املسؤولني الحكوميني

	  العمل لصالح أو الحصول عىل مصلحة مالية كبرية يف رشكة تقوم بالبيع إىل – أو الرشاء من -

 مؤسسة إينوفيس (فيام عدا أية مصلحة تقل عن 1% من قيمة األوراق املالية املستحقة لرشكة

�(عامة

	  تتطلب مؤسسة إينوفيس االهتامم الكامل من قبل العاملني بها� وبشكل عام، سيؤدي هذا املستوى

 من االهتامم إىل أنه من غري عميل للزمالء أن يسعوا للحصول عىل عمل إضايف خارج مؤسسة

 إينوفيس� يحظر عىل الزمالء العمل لصالح أو خدمة مجلس إدارة كيان خارجي منافس ملؤسسة

 إينوفيس و/ أو انتهاك السياسات املعمول بها يف وحدة أعاملهم، وتتطلب الخدمة يف مجلس إدارة

 أية رشكة هادفة للربح املراجعة مبقتىض سياستنا الخاصة بتضارب املصالح� ويتم السامح عادة

 بالعضوية يف مجالس إدارة الرشكات غري الهادفة للربح وال تتطلب مراجعة إال إذا ظهر موقف

 تضارب مصالح آخر نتيجة لتلك الخدمة� ويتعني يف أي تعيني خارجي أو قبول عضوية يف مجالس

 إدارة يف كيانات تعد من العمالء أو املوردين الفعليني أو املحتملني ملؤسسة إينوفيس للموظفني

 اإلرشافيني وما فوق ذلك أن يتم املوافقة عليه مسبًقا من قبل املستشار العام يف مؤسسة إينوفيس

 (فيام عدا التعيني العريض وبدوام جزيئ)� يجب عىل املديرين الرجوع إىل إرشادات الرشكة حول

.حوكمة الرشكات للسياسات اإلضافية التي تنطبق بصورة محددة عىل سلوكهم

◆

◆

◆

 تحويل أية فرصة عمل قد تستفيد منها مؤسسة إينوفيس لتحقيق مكاسب شخصية إال إذا قررت

 مؤسسة إينوفيس التخيل عن الفرصة� ويدين كل زميل بواجب الوالء تجاه مؤسسة إينوفيس� ويتم

 انتهاك ذلك الواجب إذا قام الزميل باالستفادة من أية فرصة عمل من حق مؤسسة إينوفيس� وميكن

 أن تنشأ هذه املشكلة عندما يكون ألحد الزمالء مصلحة يف كيان يقدم منتًجا أو خدمة ميكن تقدميها

�من قبل مؤسسة إينوفيس أو عندما يقوم أحد الزمالء بعرض تقديم منتج أو خدمة بصورة مبارشة

 يحظر الحصول ملصلحتك – أو مساعدة آخرين عىل الحصول ملصلحتهم – عىل أية فرصة عمل يتم

 اكتشافها أو متابعتها من خالل استخدام ممتلكات أو معلومات مؤسسة إينوفيس أو من خالل

 منصبك يف مؤسسة إينوفيس أو تم طلبها من قبل أو عرضها عىل مؤسسة إينوفيس ما مل تتم املوافقة

 عىل ذلك من قبل اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو إدارة االمتثال التابع لها وفًقا لسياسة

�تضارب املصالح

 استخدام أصول مؤسسة إينوفيس (مبا يف ذلك أجهزة الحاسب اآليل واملعدات األخرى أو الهواتف أو

�املواد أو املوارد أو معلومات امللكية) لعمل خارجي

 وجود عالقة شخصية تؤثر – أو يبدو أنها تؤثر – عىل قرارات األعامل مثل اإلرشاف عىل أحد أفراد

�األرسة

 استخدام االسم أو امللكية أو املعلومات الخاصة مبؤسسة إينوفيس أو منصبك يف مؤسسة إينوفيس

�لتحقيق مكاسب شخصية

 قد ال يكون تضارب املصالح واضًحا بصورة دامئة، لذلك إذا كان لديك سؤال، يجب عليك
 الرجوع إىل اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو إدارة االمتثال التي تتبعها�

 ويجب عىل أي زميل ينمو إىل علمه تضارب أو احتامل وجود تضارب – أو يعرف بشأن
 أية صفقة أو عالقة مادية ميكن أن يتوقع بصورة معقولة أن تؤدي إىل ظهور ذلك

 التضارب – أن يقوم عىل الفور بإبالغ اإلدارة القانونية أو إدارة االمتثال أو الخط الساخن
�لألخالقيات

 مبا يخدم األغراض الخاصة بأحكام هذه القواعد، يشري مصطلح »أحد أفراد األرسة« عموًما إىل الزوج / الزوجة

 واآلباء واألطفال واإلخوة واألخوات ألي شخص سواء كانت تلك الصلة بسبب القرابة أو املصاهرة (مبا يف ذلك

�ما يكون عن طريق الزواج) أو التبني أو أي شخص يقيم يف منزل ذلك الشخص

◆

◆

◆

◆

◆
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حلاصملا براضت



التداول من الداخل

 ال يتم السامح للزمالء الذين لديهم حق الوصول إىل املعلومات الرسية باستخدام أو املشاركة يف تلك

 املعلومات ألغراض تداول األسهم أو ألي غرض آخر إال لتسيري أعاملنا� ويجب النظر والتعامل مع كل

 املعلومات غري العامة املتعلقة مبؤسسة إينوفيس عىل أنها معلومات رسية� ويتم النظر إىل استخدام

 املعلومات غري العامة لتحقيق مصلحة مالية شخصية عن طريق التداول يف أسهم مؤسسة إينوفيس أو رشكة

 أخرى – أو »إرشاد« آخرين (مبا يف ذلك – عىل سبيل املثال ال الحرص – األصدقاء وأفراد األرسة) الذين قد

 يتخذون قراًرا استثامريًا عىل أساس هذه املعلومات – عىل أنه أمر غري أخالقي فحسب بل أيًضا عىل أنه غري

 قانوين� يعد التداول من الداخل مبثابة جرمية يعاقب عليها بعقوبات مدنية وجزاءات جنائية والسجن� كام

 قد تواجه الرشكات عقوبات مدنية بسبب مخالفات التداول من الداخل من قبل موظفيها ووكالئها� وميكن

 الحصول عىل مناقشة أكرث تفصيالً عن قوانني مخالفات التداول من الداخل يف سياستنا الخاصة باالمتثال

 للتداول من الداخل، تلك السياسة التي يتم تقدميها إىل كل الزمالء وميكن الحصول عليها من إدارة املوارد

 البرشية أو اإلدارة القانونية� وال يجوز لكل املديرين واملسؤولني التنفيذيني يف الرشكة وزمالء محددين فقط

 التداول إال يف الفرتات املحددة يف السياسة الخاصة باالمتثال للتداول الداخيل، وال يجوز لكل املديرين

�واملسؤولني التنفيذيني فقط التداول إال بعد الحصول عىل إذن من املستشار العام

الحامية واالستخدام الالئق ألصول الرشكة

 يجب عىل كل الزمالء حامية أصول مؤسسة إينوفيس والتأكد من استخدامها بشكل فعال. وللرسقة واإلهامل واإلهدار أثر مبارش عىل ربحية مؤسسة إينوفيس� ويجب استخدام كل أصول مؤسسة إينوفيس ألغراض األعامل

�القانونية� ويتم السامح باالستخدام الشخيص العريض ملعدات مثل أجهزة الحاسب اآليل والهواتف واملستلزمات

نظم معلومات مؤسسة إينوفيس

 يتم توفري نظم إينوفيس للحاسب اآليل والتطبيقات والتقنيات ذات العالقة ألغراض أعامل مؤسسة

 إينوفيس� ويجب عىل الزمالء عدم استخدام أي جهاز أو برنامج أو خدمة أو اشرتاك أو تطبيق أو تقنية

 أخرى مملوكة أو مقدمة أو مسدد مثنها من قبل مؤسسة إينوفيس ألي غرض غري مرصح به أو غري مهني

 أو غري قانوين أو ألي غرض أو بأية طريقة قد تتسبب يف إحراج مؤسسة إينوفيس� وهذا يعني – بشكل

جزيئ – أنه ال يجوز

للزمالء استخدام أي من هذه الوسائل من أجل:

◆ عرض أو تنزيل أو نقل مواد غري قانونية أو مسيئة أو مدنسة أو إباحية أو رصيحة جنسيًا؛

◆ نقل أي يشء ميكن تفسريه عىل أنه ينم عن التحرش أو التمييز؛

 الكشف عن أية معلومات مهينة أو رسية عن مؤسسة إينوفيس أو عن أي عميل أو رشيك أعامل

ملؤسسة إينوفيس؛ أو

 إرسال أو تنزيل مواد تتمتع بحقوق النرش أو أرسار تجارية أو معلومات ملكية أو مالية أو تتعلق

 بالعمالء أو املوظفني أو معلومات تسويقية أو بيانات خاضعة للتحكم يف التصدير أو مواد

�مامثلة إال بعد الحصول عىل املوافقة املناسبة

◆

◆

 تذكر دامئًا أن نظم مؤسسة إينوفيس ألجهزة الحاسب اآليل واألجهزة الطرفية ملكية خاصة مبؤسسة

 إينوفيس� وألقىص درجة يسمح بها القانون، متتلك الرشكة الرسائل واملواد والبيانات التي يتم تكوينها أو

 نقلها أو استالمها أو تخزينها أو الوصول إليها من خالل أجهزة الحاسب اآليل واألجهزة الطرفية املذكورة أو

 عىل تلك األجهزة، وتحتفظ الرشكة بالحق يف مراقبة كل استخدام لشبكة إينوفيس ونظم أجهزة الحاسب

 اآليل واألجهزة الطرفية� ويعني ذلك أنه ما مل ينص القانون املعمول به عىل غري ذلك، ال يتوقع الزمالء

 الخصوصية فيام يتعلق بهذه النظم واملواد� باإلضافة إىل ذلك، عند مغادرة أي عمل، ال يجوز لك تنزيل أو

 نسخ أية بيانات مبا يف ذلك - عىل سبيل املثال ال الحرص – املعلومات الرسية أو معلومات امللكية من نظم

 مؤسسة إينوفيس ألجهزة الحاسب اآليل واألجهزة الطرفية إال بعد الحصول عىل موافقة خطية رصيحة من

 إدارة

�تقنية املعلومات واإلدارة القانونية أو إدارة االمتثال

 لذلك، من األهمية مبكان للزمالء االمتثال إلرشادات مؤسسة إينوفيس حول استخدام تقنية الرشكة، تلك

 اإلرشادات املتاحة يف الشبكة الداخلية لوحدة األعامل التي تتبعها وأية إرشادات إضافية مقدمة من قبل

 إدارة تقنية املعلومات التي تتبعها� من بني أمور أخرى، تحدد هذه اإلرشادات كيفية الوصول إىل أمن

 املعلومات واستخدام املوارد اإللكرتونية وتجنب املحاوالت الهادفة إىل ما يطلق عليه »الهندسة االجتامعية«

�وإدارة السجالت واإلبالغ عن أية مسائل تتعلق بتقنية إينوفيس
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سجالت األعامل

 نعتمد جميًعا عىل دقة واكتامل سجالت أعامل مؤسسة إينوفيس من أجل (1) التوصل إىل إفصاح كامل

 وعادل ودقيق ويف الوقت املناسب ومفهوم يف تقاريرنا ووثائقنا التي يتم تقدميها وفًقا للقواعد واملتطلبات

 الخاصة بلجنة األوراق املالية والبورصة يف سوق نيويورك لألوراق املالية وإعالنات الطرح العام األخرى و(2)

�اتخاذ القرارات اإلدارية و(3) تحليل عمليات مؤسسة إينوفيس

 تعد دقة تلك السجالت أمرًا رضوريًا لنجاح األعامل بصورة مستمرة وعىل املدى الطويل� وباإلضافة إىل ذلك،

 قد يقتيض القانون أموًرا مثل السالمة أو مسك سجالت البيئة، وقد يكون له تأثري بالغ عىل عمليات مؤسسة

�إينوفيس وصحة املوظفني واملجتمعات التي نعمل فيها

 نقوم باالحتفاظ بسجالت األعامل وإدارتها لتمكني مؤسسة إينوفيس من اإلجابة عىل األسئلة التي قد تظهر

 عن عمليات التدقيق أو املراجعات الرضيبية أو اإلجراءات القانونية� ويتوقع من الزمالء إعداد كل سجالت

 األعامل بعناية لضامن اكتاملها ودقتها� وال يتم تحت أي ظروف قبول االحتفاظ بسجالت كاذبة أو مضللة

�أو غري دقيقة

 سيوضح كل الزمالء بدقة يف كل الفواتري الصادرة للعمالء سعر البيع وأحكام البيع للمنتجات املباعة أو

 الخدمات املقدمة� وال يجوز قيد أية مدخالت كاذبة أو مضللة أو مصطنعة من قبل أي زميل يف الدفاتر

�والسجالت الخاصة مبؤسسة إينوفيس

 يجب عىل كل الزمالء الذين تقع عىل عاتقهم مسؤوليات إرشافية وضع وتنفيذ الضوابط املحاسبية الداخلية

 املناسبة لكل مجاالت مسؤولياتهم لضامن حامية أصول مؤسسة إينوفيس ودقة سجالتها وتقاريرها املالية�

 وقد أقرت مؤسسة إينوفيس الضوابط وفًقا الحتياجاتنا الداخلية ومتطلبات القوانني واللوائح املعمول بها�

 ويتعني اتباع هذه املامرسات واإلجراءات املحاسبية املوضوعة لضامن اكتامل ودقة تسجيل كل املعامالت�

 ويتوقع من كل الزمالء – يف مجاالت مسؤولياتهم – االلتزام بهذه اإلجراءات وفًقا لتوجيهات املسؤول املايل

�األول أو املسؤول املحاسبي األول

 يجب أن تتم املوافقة من قبل املسؤول املايل األول أو املسؤول املحاسبي األول يف مؤسسة إينوفيس عىل

 أية تعديالت محاسبية تخرج بشكل مادي عن مبادئ املحاسبة املقبولة عموًما� باإلضافة إىل ذلك، يتعني

 اإلفصاح للمسؤول املايل األول أو املسؤول املحاسبي األول عن كل املعامالت املادية خارج امليزانية والرتتيبات

 وااللتزامات – الطارئة وغري ذلك – والعالقات األخرى ملؤسسة إينوفيس مع كيانات غري مدمجة أو أشخاص

 آخرين قد يكون لها آثار حالية أو مستقبلية عىل املوقف املايل أو تغيريات يف املوقف املايل أو نتائج العمليات

�أو السيولة أو النفقات الرأساملية أو املوارد الرأساملية أو املكونات الرئيسية لإليرادات أو املرصوفات

 ال يجوز ألي موظف أو ألي عضو مجلس إدارة غري موظف التدخل يف أو السعي إىل التأثري بصورة غري الئقة

 – بطريقة مبارشة أو غري مبارشة – عىل تدقيق السجالت املالية ملؤسسة إينوفيس� وينتج عن مخالفة هذه

�األحكام اتخاذ إجراء تأديبي يصل إىل ويشمل إنهاء الخدمة، كام قد يؤدي إىل تعرض املخالف ملسؤولية كبرية

االحتفاظ بالسجالت

 يتعني عىل كل الزمالء االمتثال لكل القوانني والقواعد واللوائح التي تتعلق بحفظ السجالت. ويجب أن يتم

 االحتفاظ والترصف الالئق يف سجالت مؤسسة إينوفيس وفًقا للسياسات املالية ملؤسسة إينوفيس واملتطلبات

 القانونية والتنظيمية املعمول بها� للحصول عىل املزيد من املعلومات التفصيلية عن إرشادات حفظ

 السجالت التي قد تنطبق عىل عملك، راجع األمر مع رئيسك املبارش أو إدارة املوارد البرشية أو املسؤول

�املحاسبي األول

 إذا علمت بوجود إجراء قانوين معلق أو تهديدي، أو أمر استدعاء أو تحقيق، قم باالتصال عىل الفور باإلدارة

 القانونية� يف بعض األحيان، قد تحتاج مؤسسة إينوفيس إىل االحتفاظ بسجالت معينة بسبب إجراء قانوين

 معلق أو تهديدي أو أمر استدعاء أو تحقيق� يف مثل ذلك املوقف، ستقوم اإلدارة القانونية بإصدار »تعليق

 قانوين« يحدد أنواع السجالت التي يتعني االحتفاظ بها� ويتحمل الزمالء املسؤولية عن االمتثال لتعليامت

 »التعليق القانوين« أثناء رسيانه� وإذا كان لديك سؤال حول ما إذا كان أحد السجالت يتعلق بإجراء قانوين

�معلق أو تهديدي أو أمر استدعاء أو تحقيق، اتصل باإلدارة القانونية قبل الترصف يف السجل املعني
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االتصاالت الخارجية

 يتحمل كل الزمالء املسؤولية عن حامية املعلومات الرسية الخاصة مبؤسسة إينوفيس. ويكون ذلك داخل

 وخارج مؤسسة إينوفيس باإلضافة إىل األوقات يف أثناء وبعد العمل لدى مؤسسة إينوفيس� وباستثناء ما

 يتطلبه القانون أو القواعد أو اللوائح أو مبوجب موافقة مناسبة، يتعني عىل كل زميل يتعامل مع املعلومات

 الرسية أن يقوم بقرص اإلفصاح عن هذه املعلومات عىل زمالء مؤسسة إينوفيس الذين هم بحاجة واضحة

 للمعرفة وتجنب اإلفصاح لألشخاص خارج مؤسسة إينوفيس مبا يف ذلك الزوج / الزوجة وأفراد األرسة

�اآلخرين واألصدقاء� ويستمر رسيان هذا االلتزام بعد انتهاء خدماتك مع مؤسسة إينوفيس

 تتعلق املعلومات الرسية للرشكة عادة بعمليات مؤسسة إينوفيس مثل قوائم العمالء أو سياسات األسعار أو

 أساليب اإلنتاج أو الهندسة أو الرسومات أو التصميامت أو »األرسار التجارية« – لكنها تتضمن كل املعلومات

 غري العامة التي يحصل عليها أي زميل – من أي مصدر – يف أثناء أداء املسؤوليات املنوطة به تجاه مؤسسة

�إينوفيس

 تنطبق القواعد األساسية ذاتها عىل املعلومات الرسية الخاصة بأطراف خارجية يحصل عليها الزمالء يف أثناء

 أداء املهام املنوطة بهم يف مؤسسة إينوفيس� وتقوم مؤسسة إينوفيس بحامية املعلومات الرسية ومعلومات

 امللكية الخاصة بالذين منارس معهم أعامالً وتم تكليفنا بها يف عملياتنا العادية� ويف هذا الصدد، نتوقع من

 الزمالء الترصف بطريقة تؤدي إىل متكني مؤسسة إينوفيس من االمتثال لكل املتطلبات التعاقدية - مثل

 اتفاقات الرسية واتفاقات ترخيص الربامج - وكل القوانني والقواعد واللوائح� ويف أعاملنا للرعاية الصحية،

�يتعني عىل الزمالء االمتثال للقوانني والقواعد واللوائح التي تتعلق مبعالجة معلومات املرىض

 كام تتم مناقشته مبزيد من التفصيل أدناه، يف عملية الرشاء االتحادية األمريكية، يتعني عىل الزمالء عدم

 الحصول أو االستخدام أو اإلفصاح بصورة غري الئقة عن املعلومات التي تتعلق باختيار املصادر الحكومية

 أو معلومات امللكية مثل أسعار العطاءات املختومة أو خطط التقييم الفني أو قرارات النطاق التنافيس أو

�تصنيف العروض

 إذا كانت هناك أية أسئلة حول املعلومات الرسية أو التعامل مع املعلومات التي يعتقد أنها رسية، رجاًء

�االتصال باإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس

هل لديك أسئلة؟

 إذا كانت هناك أية أسئلة حول املعلومات الرسية أو التعامل مع املعلومات التي يعتقد أنها رسية،

�رجاًء االتصال باإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس

الخصوصية

املعلومات الرسية

 كام تحرتم مؤسسة إينوفيس خصوصية زمالئنا. وكحد أدىن، يتعني يف الوصول إىل السجالت الخاصة باملوظفني

 السابقني والحاليني والسجالت الطبية ومعرفة محتوياتها أن يقترص عىل من يحتاجون بصورة قانونية إىل

 معرفتها، ويتعني عىل الزمالء االمتثال لكل القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها التي تفرض معياًرا أرفع

 لرسية تلك السجالت� كام يتعني عىل كل الزمالء االمتثال لكل القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها التي

 يتعني عىل كل الزمالء االمتثال لسياسة مؤسسة إينوفيس حول اإلفصاح العام، تلك السياسة املتاحة يف

 الشبكة الداخلية لوحدة األعامل الخاصة بك. باإلضافة إىل ذلك، يتوقع من الزمالء االمتناع عن السلوك الذي

 سيكون له تأثري سلبي عىل سمعة مؤسسة إينوفيس� ويتعني عىل الزمالء عدم نرش أية معلومات مهينة أو

 تنظم اإلفصاح عن املعلومات الخاصة باملوظفني واملعلومات الطبية عن أي زمالء حاليني أو سابقني يف

 مؤسسة إينوفيس� وبصورة مامثلة، يف أعاملنا للرعاية الصحية، يتعني أيًضا عىل الزمالء االمتثال لكل القوانني

 والقواعد واللوائح املعمول بها التي تنظم اإلفصاح عن معلومات املوظفني أو املعلومات الطبية الخاصة

�بالعمالء واملرىض

 رسية عن مؤسسة إينوفيس أو عن أي من مامرسات أعامل مؤسسة إينوفيس أو عن أي عميل أو رشيك

 أعامل ملؤسسة إينوفيس� وينطبق ذلك عىل كل أشكال النرش – الشخصية واملهنية – مبا يف ذلك املنشورات

اإللكرتونية واملدونات والتغريدات
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الترصف مبا يصب يف مصلحة الرشكة
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ميثل األفراد التابعون لنا أعظم أصولنا
التعيني

 تعد مؤسسة إينوفيس مبثابة مؤسسة عمل ذات فرص متكافئة تقدم فرص عمل عند وجود وظائف شاغرة لكل األشخاص املؤهلني� وندرك أن زمالئنا ميثلون أهم مصدر لنا أال وهم الرجال والنساء الذين يعد التزامهم وإبداعهم

�ومهاراتهم وطاقتهم عنرصًا أساسيًا يف أهداف أعاملنا� ونشجع العمل الجامعي وبيئة بال لوم تعمل مًعا لزيادة النمو والقبول املهني

مكافحة التمييز؛ مكافحة التحرش

 من املهم أن يظل مكان عملك خاليًا من كل أشكال التمييز والتحريض والتحرش� وال ميكن لبيئة يستطيع

 فيها الزمالء زيادة إمكانياتهم إىل أقىص حد ممكن أن توجد إال عندما تتم معاملة كل شخص بعدل واحرتام�

 وستقوم مؤسسة إينوفيس – كحد أدىن – باحرتام كل قوانني وقواعد ولوائح التعيني املعمول بها مبا يف ذلك

 القوانني والقواعد واللوائح التي تحكم ظروف العمل واألجور وساعات العمل واملزايا واالستحقاقات والحد

 �األدىن لسن التعيني يف أي مكان تقوم فيه مبامرسة أعاملها

 وستقوم مؤسسة إينوفيس باتخاذ كل اإلجراءات مع زمالئها – يف كل مراحل عالقة التعيني – دون

 االلتفات للجنس أو اللون أو العرق أو امليل الجنيس أو اإلعاقة الجسدية أو الذهنية أو العمر أو

 الحمل أو الدين أو الخربة أو املنشأ الوطني أو أي وضع آخر يحظى بحامية قانونية� ويتوقع من

 الزمالء االمتثال لسياسة مؤسسة إينوفيس ملكافحة التحرش والتمييز، وتلك السياسة متاحة عىل

�الشبكة الداخلية لوحدة األعامل الخاصة بك

السالمة يف مكان العمل

 تلتزم مؤسسة إينوفيس بتوفري مكان عمل آمن وصحي. ويتحمل كل زميل املسؤولية عن مراعاة كل قواعد السالمة والصحة املعمول بها� ونتحمل جميًعا املسؤولية عن اتخاذ االحتياطات لحامية أنفسنا وزمالئنا من الحوادث

�أو اإلصابات أو أي ظرف غري آمن� باإلضافة إىل ذلك، يتعني عىل كل الزمالء إبالغ رؤسائهم يف العمل عىل الفور عن أية حوادث أو إصابات أو ظروف أو مامرسات أو معدات غري آمنة أو غري صحية

تعاطي املخدرات

 تلتزم مؤسسة إينوفيس مبكان عمل خال من تعاطي املخدرات. ونعرض أنفسنا للخطر ويعرض كل منا اآلخر للخطر إذا قمنا بأداء العمل بصورة ضعيفة بسبب تأثري الكحول أو املخدرات� ويجب عىل الزمالء أداء العمل

 بحالة تسمح بأداء املهام املنوطة بهم دون التأثر باملخدرات غري القانونية أو غري املرصح بها أو إساءة استخدام العقاقري أو الكحول املوصوف بصورة قانونية� باإلضافة إىل ذلك، يحظر استخدام أو حيازة أو توزيع املخدرات أو

�الكحول غري القانوين أو غري املرصح به يف أوقات العمل يف مؤسسة إينوفيس أو يف املباين الخاصة مبؤسسة إينوفيس� ونشجع الزمالء عىل تلقي العالج من مشاكل تعاطي الخمر واملخدرات
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التنافس برشف واالمتثال
للقوانني واللوائح املعمول بها 

املنافسة غري الرشيفة / مكافحة االحتكار

 باإلضافة إىل ذلك، قد يكون من غري القانوين ربط أو رشط بيع أحد منتجات مؤسسة إينوفيس ببيع

 منتج آخر أو التسعري بسعر أقل من التكاليف النرثية أو »الهامشية« أو رفض التعامل مع عمالء معينني

 أو الدخول يف ترتيبات تعامل حرصية معينة أو التمييز يف األسعار أو العروض الرتويجية بني مشرتين

 معينني يف ظل ظروف معينة� وميكن للمعايري القانونية فيام يتعلق بكل من هذه املسائل أن تكون

�معقدة للغاية� وعند الشك، رجاًء الرجوع إىل اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس

 االتصال مبنافسني يف املعارض التجارية أو اجتامعات الجمعيات التجارية ممن هم ليسوا ملتزمني بقوانني

 مكافحة االحتكار� نتيجة لذلك، يجب أن تكون هذه االتصاالت محدودة قدر املستطاع واملحافظة

 برصامة عىل املوضوعات املفصلة يف جدول األعامل الرسمي لالجتامع� ال تشارك يف أي اجتامع من

 اجتامعات أية جمعية تجارية أو معرض تجاري ال يضم جدول أعامل محدًدا، وال تشارك يف أية مناقشات

 أعامل مع منافسني – بغض النظر عن كونها غري رسمية – ليست مدرجة عىل جدول األعامل� وعندما

 يساورك الشك بشأن مالمئة جدول األعامل (عىل سبيل املثال إذا تضمن جدول األعامل موضوع وضع

 املعايري أو أي من املوضوعات الحساسة املوضحة أعاله)، عليك بالرجوع إىل اإلدارة القانونية التابعة

 ملؤسسة إينوفيس� وإذا انحرفت املناقشة يف املعرض التجاري أو يف االجتامع عن موضوعات جدول

�(األعامل إىل جوانب قد تكون مثرية للمشاكل مبوجب هذه القواعد، غادر االجتامع عىل الفور

 ال تشارك أو تتناقش عىل اإلطالق مع منافسني أو رشكاء أعامل آخرين بشأن أية أنشطة محظورة أو

�أنشطة أخرى قد يتم تفسريها عىل أنها جهود لتقييد أو الحد من املنافسة بصورة غري الئقة

 ال تستخدم عىل اإلطالق معلومات رسية من صاحب عمل سابق وامتثل دامئًا لكل االتفاقات السارية

 مع أصحاب العمل السابقني مبا يف ذلك – عىل سبيل املثال ال الحرص – متطلبات عدم السعي للحصول

�عىل عمالء

 يتعني الحصول بصورة الئقة وقانونية عىل كل بيانات التسويق التي تطلبها مؤسسة إينوفيس مبا يخدم

 أغراض أعاملها� ال تطلب من منافسني إرسال قوائم أسعارهم إليك، وال ترسل قوائم أسعار مؤسسة إينوفيس

 إىل منافسني� وال تحصل عىل أو تستخدم أية معلومات رسية خاصة بالعمالء أو معلومات رسية خاصة

�بالحكومات من أي مصدر بحيث يكون هناك سبب لالعتقاد بأن إصدار املعلومات غري مرصح به

 ال يجوز للزمالء املشاركة يف أي مخطط لالحتيال عىل أي أموال أو ممتلكات أو خدمات أمينة من أي شخص

�لشخص آخر� ندفع فقط أسعاًرا عادلة ومعقولة مقابل السلع والخدمات التي يتم استالمها بالفعل

قوانني االسترياد وضوابط التصدير والعقوبات االقتصادية

 تتطلب قوانني تجارة الواردات األمريكية أن يتم اإلعالن بدقة عن كل السلع املستوردة ودفع الرسوم والرضائب

 عند الرضورة� وعند املشاركة يف أنشطة استرياد، يتعني علينا استخدام وثائق دقيقة وقواعد تعريفة جمركية محددة

 بشكل صحيح واإلعالن عن التقدير املناسب ومعرفة كل تكاليف اإلنتاج ذات العالقة بالسلع املستوردة باإلضافة

 إىل أية تراخيص تصدير و/ أو استرياد وفواتري تجارية ودعم تفضيل الرسوم وامللصقات وعالمات بلد املنشأ ودفاتر

�نقل دقيقة

◆

◆

◆

◆

 تعتمد كل القرارات الخاصة باألسعار وحجم اإلنتاج وأحكام البيع ومدى إمكانية الرشاء أو البيع عىل العرض

 والطلب وظروف السوق األخرى وتكاليفنا واحتياجاتنا� ويجب عدم مناقشة تلك القرارات عىل اإلطالق مع

 أي منافس، ويتعني عدم اتخاذها كجزء من اتفاق رسمي أو غري رسمي مع أي منافس� وتتضمن ظروف

 السوق الوضع يف السوق العاملي لذلك املنتج واملنتجات ذات العالقة باإلضافة إىل العوامل القومية واإلقليمية

�واملحلية التي تؤثر عىل األسواق الخاصة بتلك املنتجات

 تم تصميم قوانني ضد املنافسة غري الرشيفة – وتتضمن قوانني مكافحة االحتكار أو قوانني التجارة العادلة –

 لحامية السوق التنافيس� ويتعني عىل كل الزمالء االمتثال للقوانني والقواعد واللوائح املعمول بها يف كل الدول

 التي منارس أعاملنا فيها� وتحمي هذه القوانني نظام املؤسسات الحرة وتشجع املنافسة القوية والعادلة� ومن

 بني االشرتاطات األخرى، تحظر هذه القوانني أي اتفاق أو خطة أو برنامج رسمي أو غري رسمي بني منافسني

 تتضمن األسعار أو األقاليم أو اإلنتاج أو تقسيم األسواق أو حصة السوق أو العمالء املراد خدمتهم واألنشطة

�أو االتفاقيات التي تقيد املنافسة بصورة غري رشيفة أو تقيض عىل أي منافس

:من خالل التوضيح غري الشامل، تعد األمثلة التالية مبثابة قامئة جزئية للمخاوف

 من غري القانوين االتفاق مع أي منافس (سواء بطريقة مبارشة أو من خالل وسيط) للقيام بأي مام

 ييل، ويجب عليك عدم مناقشة أي مام ييل مع أي منافس فعيل أو محتمل (إال إذا كانت املفاوضات

:(رضورية إلمتام عالقة حسنة النية بني مورد وعميل

 تحديد أسعار (مبا يف ذلك رشوط االئتامن والخصومات والضامنات وهامش الربح) أو نطاقات

 األسعار أو السياسات أو األحكام أو الرشوط الخاصة بالبيع أو الرشاء أو كميات املنتجات أو

الخدمات؛

 تنسيق إعالنات األسعار مع إعالنات أحد املنافسني أو اإلعالن عن خطط أسعار مقدًما من أجل

»اختبار الوضع يف السوق«؛

تقسيم أو تخصيص العمالء أو األسواق أو األقاليم أو املنتجات؛

تقديم أو عدم تقديم عطاء لحساب جديد والرشوط الخاصة بذلك العطاء؛

مقاطعة أو رفض القيام بأعامل مع عمالء معينني أو مصادر معينة للمنتجات أو للخدمات؛

االتفاق مع رشكة أخرى عىل القيام باألعامل مع موردين أو عمالء معينني أو وفًقا لرشوط معينة؛ أو

 تبادل أو مناقشة معلومات غري عامة عن املبيعات أو التكاليف أو هامش الربح أو الكميات أو

�التسويق أو الرتويج أو العمالء أو املنتجات الجديدة أو البحث والتطوير

 كام قد يتم النظر إىل بعض االتفاقيات املربمة مع عمالء أو رشكاء األعامل عىل أنها غري تنافسية وغري

 قانونية� عىل سبيل املثال، تحظر قوانني مكافحة االحتكار عادة عىل الرشكات تحديد أو االتفاق عىل

 السعر الذي يبيع به البائع منتجاته� وميكن لالتفاقات غري الالئقة أن تكون خطية أو شفهية وال تتضمن

�فقط التزامات محددة بل تتضمن أيًضا تفاهامت غري رسمية

◆

◆
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 تفرض العديد من الدول (مبا يف ذلك الواليات املتحدة) ضوابط و/ أو محظورات عىل معامالت دولية معينة

 ألسباب تتعلق باألمن القومي والسياسة الخارجية وأسباب أخرى� وتحكم قوانني مراقبة الصادرات صادرات

 املنتجات والربامج والتقنية (مبا يف ذلك البيانات التقنية واملساعدة التقنية) والخدمات (»املواد«)� باإلضافة

 إىل ذلك، مبوجب بعض القوانني – مبا يف ذلك القانون األمرييك – ميكن للصادرات أن تتضمن عمليات إعادة

 التصدير أو تحويالت املواد داخل الدولة أو اإلفصاح عن املواد ألشخاص أجانب يف البلد املعني� وقد تؤدي قوانني

 مراقبة الصادرات إىل تقييد بيع و/ أو شحن املنتجات إىل دول محددة معينة وكيانات محددة وأفراد محددين

 والستخدامات نهائية محددة� ومبوجب هذه القوانني، قد تتم عملية التصدير أو التحويل عن طريق أية وسيلة مبا

�يف ذلك التحويل اإللكرتوين أو االجتامعات أو املكاملات الهاتفية

 تنطبق قوانني العقوبات االقتصادية األمريكية عىل املواطنني األمريكيني واملقيمني الدامئني – أيًا كان مكانهم

 – والكيانات التي يتم تنظيمها مبوجب قوانني الواليات املتحدة وأي كيان أو فرد داخل الواليات املتحدة و-

 يف حاالت محدودة – الرشكات األجنبية التابعة للرشكات األمريكية (»األشخاص األمريكيون«)� وتؤدي قوانني

 العقوبات االقتصادية األمريكية إىل تقييد املعامالت – مبا يف ذلك املعامالت املالية – من قبل األشخاص

 األمريكيني مع دول أو أقاليم أو أفراد أو كيانات مستهدفة معينة� كام تؤدي هذه القوانني إىل حظر قيام

 األشخاص األمريكيني بتسهيل املعامالت من قبل أطراف ثالثة يحظر عىل الشخص األمرييك املشاركة فيها

�بصورة مبارشة� وتنطبق قوانني العقوبات االقتصادية غري األمريكية بصورة مامثلة

اللوائح األمريكية ملكافحة املقاطعة االقتصادية

الرشاوى

الهدايا والعطايا واملرصوفات

 يتعني عىل زمالء إينوفيس – أيًا كان مكانهم – االمتثال لكل القوانني والقواعد واللوائح املعمول بها وأرفع

 معيار للسلوك املنصوص عليه من قبل مؤسسة إينوفيس أو أية وحدة من وحدات أعامل إينوفيس� وقد

 يؤدي التقاعس عن االمتثال لتلك القوانني والقواعد واللوائح إىل عقوبات جنائية أو مدنية و/ أو إدارية للفرد

�باإلضافة إىل مؤسسة إينوفيس مبا يف ذلك فقدان امتيازات استرياد أو تصدير خاصة مبؤسسة إينوفيس

هل لديك أسئلة؟

 قبل املشاركة يف أية معاملة دولية، يتعني عليك التأكد من امتثال تلك املعاملة لكل القوانني والقواعد

 واللوائح املعمول بها وسياسات إينوفيس� وتتوفر إرشادات إضافية بشأن ضوابط االسترياد والتصدير

 والعقوبات االقتصادية لدى إدارة االمتثال التجاري التابعة ملؤسسة إينوفيس� وعند الشك أو إذا

 كان لديك أية أسئلة بخصوص االمتثال لقوانني االسترياد أو وضوابط التصدير أو قوانني العقوبات

 االقتصادية، رجاًء االتصال بإدارة االمتثال التجاري التابعة ملؤسسة إينوفيس� ويجب عىل الزمالء إبالغ

 إدارة االمتثال التجاري التابعة ملؤسسة إينوفيس أو اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو

�الخط الساخن لألخالقيات عن أية عملية استرياد أو تصدير غري ممتثلة

 يجب عىل الزمالء – أيًا كان مكانهم – إبالغ إدارة االمتثال التجاري التابعة ملؤسسة إينوفيس أو اإلدارة

 القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو الخط الساخن لألخالقيات عىل الفور إذا تم استالم أي طلب اتخاذ

 إجراء أو طلب حصول عىل معلومات تتعلق باملقاطعة االقتصادية بحيث ميكن ملؤسسة إينوفيس االمتثال

 ألية متطلبات إبالغ معمول بها� وإذا تلقيت طلبًا للمشاركة يف أي نشاط يبدو أنه يتعلق باملقاطعة

 االقتصادية، يجب عليك عدم الرد عىل الطلب إال بعد الحصول عىل إرشادات وتوجيه من إدارة االمتثال

 التجاري التابعة ملؤسسة إينوفيس� وميكن أن يؤدي انتهاك قوانني ولوائح مكافحة املقاطعة االقتصادية إىل

�عقوبات مدنية وجنائية

 منفعة تجارية أو إجراء حكومي) للتأثري بصورة غري الئقة عىل أي شخص أو ملكافئة أي شخص عىل األداء

 غري الالئق ألية وظيفة أو ألي واجب أو مع االعتقاد بأن استالم اليشء القيم غري الئق� ويتم تعريف »اليشء

 ذي القيمة« بصورة موسعة ويتضمن املال لكنه ميكن أيًضا أن يتضمن أي يشء يعتربه املستهلك مرغوبًا فيه

 أو مفيًدا مثل الهدايا والرتفيه وعروض التعيني واملساهامت السياسية والخريية� كام تحظر مؤسسة إينوفيس

�بشدة عىل أي زميل طلب أو قبول رشاوى من أي شخص

 الرعاية الصحية للحصول عىل مزيد من التوجيه� ولدى العديد من الرشكات السياسات الخاصة بها حول منح

 وقبول الهدايا والرتفيه� وحتى لو كان مسموًحا به مبوجب سياسة أعامل مؤسسة إينوفيس، يجب عىل أي

 زميل عدم عرض هدايا أو ترفيه لشخص آخر إذا عرف الزميل أن القيام بذلك يؤدي إىل انتهاك سياسات يف

 الرشكة املستلمة (ويجب عليه السؤال أوالً إذا مل يكن الزميل عىل دراية باألمر)� ويتعني عىل الزمالء التأكد

 من أن نفقات التسويق الخاصة بهم رضورية ومتعقلة وذات عالقة بالعمل وتتفق مع سياسات مؤسسة

�إينوفيس� وقد تقوم مؤسسة إينوفيس مبراجعة أي من تلك النفقات لتأكيد مطابقتها للمتطلبات

 يحظر القانون األمرييك عىل الرشكات األمريكية والرشكات التابعة سواء األمريكية أم األجنبية لتلك الرشكات

 وعىل كل موظفيهم االمتثال أو الدعم أو التأييد للمقاطعة االقتصادية غري األمريكية التي مل تصدر عقوبات

 بشأنها من قبل الواليات املتحدة� وتتضمن عمليات املقاطعة املذكورة التمييز ضد املؤسسات األمريكية

 أو املواطنني األمريكيني عىل أساس العرق أو الدين أو الجنس أو املنشأ الوطني� كام تحظر لوائح مكافحة

 املقاطعة االقتصادية املساعدة يف مقاطعة الجامعة العربية إلرسائيل واملقاطعات املامثلة األخرى� من أشكال

 انتهاك هذه اللوائح التعاون مع الطلبات الخاصة بتقديم معلومات أو اتخاذ إجراءات – مثل رفض القيام

 بأعامل تجارية – تدعم أية مقاطعة اقتصادية غري أمريكية� وقد تظهر تلك الطلبات يف خطابات االئتامن

 أو مناقصة عطاء أو إرشادات شحن أو شهادات منشأة أو وثائق أخرى تتعلق بالعقود� وتتطلب لوائح

 مكافحة املقاطعة االقتصادية قيام مؤسسة إينوفيس عىل الفور بإبالغ الحكومة األمريكية بشأن أية طلبات

 حصول عىل معلومات أو إجراءات تتعلق باملقاطعة االقتصادية حتى لو مل يتم اتخاذ إجراء من قبل مؤسسة

 إينوفيس� تتوفر إرشادات إضافية بشأن لوائح مكافحة املقاطعة االقتصادية من إدارة االمتثال التجاري

�التابعة ملؤسسة إينوفيس

 ال تتسامح مؤسسة إينوفيس مع الرشوة. ويجب عىل مؤسسة إينوفيس وزمالئها الدخول يف كل عالقات

 العمل بنزاهة وبصورة أخالقية� ويتوقع من الزمالء االمتثال للسياسات واإلجراءات اإلضافية الخاصة مبكافحة

 الفساد والتي يتم تنفيذها من قبل وحدة العمل التي يتبعونها� بصورة محددة، ال يجوز ألي زميل إينوفيس

 أن يقوم – بصورة مبارشة أو غري مبارشة – مبنح أو وعد أو عرض أو السامح بتقديم رشوة إىل أي شخص�

 وتتضمن »الرشوة« منح أي يشء ذي قيمة لتأمني الحصول عىل ميزة غري الئقة (مثل الحصول عىل عقد أو

 بينام ميكن أن يكون تقديم هدايا بسيطة وترفيه معقول مناسبًا يف مواقف معينة لبعض رشكات مؤسسة

 إينوفيس، يحظر ذلك يف املواقف األخرى� ال يتم السامح بالهدايا والرتفيه فيام يتصل مبقدمي الرعاية الصحية

 أو املسؤولني الحكوميني ويتعني عىل الزمالء االمتثال لكل اللوائح املعمول بها يف مجال عملهم� لذلك، يحظر

 عىل أي زميل أو ممثل ملؤسسة إينوفيس أن يقوم بصورة مبارشة أو غري مبارشة مبنح أو وعد أو عرض أو

 السامح بتقديم هدايا أو خدمات إال إذا تم السامح بذلك بصورة محددة مبقتىض سياسة أعامل مؤسسة

 إينوفيس املعمول بها� ويجب عىل الزمالء يف مجال الرعاية الصحية الرجوع إىل سياسة التعامل مع مقدمي

20 Enovis مدونة إينوفيس لقواعد سلوك العمل

ميثل األفراد التابعون لنا أعظم أصولنا

ةيداصتقالا ةعطاقملا ةحفاكمل ةيكيرمألا حئاوللا



قانون مكافحة املامرسات األجنبية الفاسدة

إبرام أعامل تجارية مع الحكومة أو
إرشاك برامج أو صناديق مالية حكومية 

 ال يجوز لك استخدام أي طرف ثالث للقيام بيشء غري مسموح لك بالقيام به بصورة مبارشة� وهذا يعني

 أنه ال يجوز استخدام أي وسيط خارجي – مثل وكيل أو ممثل مبيعات – كقناة ملدفوعات مالية فاسدة أو

 النتهاك هذه القواعد� ولن تستخدم مؤسسة إينوفيس الخدمات الخاصة بأي وكيل أو ممثل مبيعات إال

 بعد الحصول عىل موافقة خطية مسبقة بصيغة معتمدة من قبل اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس

 تحدد بوضوح وبصورة كاملة كل الخدمات التي سيتم تنفيذها واملقابل الذي سيتم دفعه� يجب عىل كل

 الوكالء وزمالئهم املشاركة يف تقديم خدمات أعامل قانونية مقابل أتعاب ال تزيد عن املعدل املحيل املتعارف

 عليه لتقديم خدمات مامثلة� ويتعني دفع أجر للوكيل بواسطة شيك من شيكات الرشكة أو سحب أو تحويل

 إلكرتوين باالسم الذي يظهر يف عقد الوكيل وفقط يف بلد إقامة الوكيل أو يف بلد املوكل إال إذا متت املوافقة

 من قبل املدير املايل ملؤسسة إينوفيس� وال يجوز االحتفاظ بأي وكيل إذا كان الوكيل أو أي شخص يتم تعيينه

 من قبل الوكيل أو مهتم ماليًا بأعامل الوكيل زميالً أو مسؤوالً لدى عميل حكومي أو عميل حكومي محتمل

 ملؤسسة إينوفيس� ويجب يف أية اتفاقات مع استشاري التسويق (أي االستشاريني املتوخى إبرامهم عقود

 تتعلق بالتسويق أو باملبيعات مع أطراف خارجية بالنيابة عن مؤسسة إينوفيس) ومع ممثيل املبيعات أن

 تتضمن بنًدا يتطلب االلتزام بالقواعد كرشط لالتفاق� كام يتعني عىل كل الوسطاء الخارجيني االمتثال لكل

 السياسات املعتمدة من قبل مؤسسة إينوفيس فيام يتعلق بتلك األطراف الخارجية باإلضافة إىل أية سياسات

�يتم تنفيذها داخليًا من قبل رشكاتهم

  قانون مكافحة العموالت الخفية لسنة 1986

 يتعني عليك االمتثال بصورة صارمة لقانون مكافحة العموالت الخفية لسنة 1986 الذي يحظر منح أو استالم

 أي يشء ذي قيمة من أجل تلقي معاملة مالمئة فيام يتصل باملواد أو الخدمات املدفوع مثنها من قبل

 الحكومة األمريكية� وإذا شاركت يف عقود حكومية، يجب عليك االمتناع عن تقديم أي يشء ذي قيمة إىل

 أو تلقي أي يشء ذي قيمة من مورد أو عميل أو مقاول من الباطن إال بعد الحصول عىل موافقة مسبقة

 من قبل املدير العام لوحدة األعامل التي تتبعها والذي سيقوم بدوره باملراجعة مع اإلدارة القانونية التابعة

 ملؤسسة إينوفيس� وبصورة مامثلة، إذا قمت بتسويق أو بيع منتجات يتم سداد مثنها من قبل الحكومة

 األمريكية – مثل منتجات الرعاية الصحية من خالل مؤسسة »ميديكري« – يجب عليك االمتناع عن منح

 أي يشء ذي قيمة أو استالم أي يشء ذي قيمة من أي عميل أو مصدر إحالة� رجاًء الرجوع إىل السياسات

 الخاصة بأعاملك للحصول عىل مزيد من التفصيل والتوجيه� ويف حالة وجود أية شكوك أو أسئلة، رجاًء

 االتصال باإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو إدارة االمتثال التابعة ملؤسسة إينوفيس أو الخط

�الساخن لألخالقيات

 يلتزم كل زمالء مؤسسة إينوفيس أيًا كان مكانهم بنص وروح كل قوانني مكافحة الفساد والرشوة املعمول

 بها يف كل الدول التي تعمل فيها مؤسسة إينوفيس، ويتعني عىل الزمالء االمتثال دامئًا ألرفع معيار سلوك

 منصوص عليه من قبل مؤسسة إينوفيس أو من قبل أية وحدة من وحدات أعامل مؤسسة إينوفيس�

 وتتضمن قوانني مكافحة الفساد والرشوة املعمول بها القانون األمرييك ملكافحة املامرسات األجنبية الفاسدة

 والقانون الربيطاين ملكافحة الرشوة (»قانون مكافحة الرشوة«) وقوانني مكافحة الرشوة التي تسنها الدول

 وفًقا التفاقية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف

 املعامالت التجارية الدولية� وتتضمن السياسات املعمول بها سياسة مؤسسة إينوفيس ملكافحة الرشوة

 والفساد� وعىل الرغم من عدم قبول الدفعات املالية غري الالئقة ألي شخص، إال أن القانون األمرييك ملكافحة

 املامرسات األجنبية الفاسدة يحظر منح أو وعد أو عرض أو السامح بتقديم أموال أو مواد ذات قيمة ألي

 مسؤول أجنبي بغرض التأثري عىل أي قرار أو الحصول عىل أعامل تجارية� ومبوجب القانون األمرييك ملكافحة

 املامرسات األجنبية الفاسدة، يتم تعريف مصطلح »مسؤول أجنبي« بصورة موسعة وميكن أن يتضمن أي

 موظف أو مسؤول أو شخص يترصف بصفة رسمية لصالح: (1) حكومة محلية أو وطنية؛ (2) إدارة أو وكالة

 حكومية؛ (3) مؤسسة تجارية مملوكة أو خاضعة للتحكم من قبل حكومة مبا يف ذلك أي مستشفى أو كيان

 رعاية صحية آخر؛ أو (4) منظمة دولية عامة مثل األمم املتحدة� ويتم النظر إىل األحزاب السياسية األجنبية

 وموظفيها ومسؤوليها واملرشحني ملنصب سيايس أجنبي عىل أنهم »مسؤولون أجانب« مبوجب القانون

 األمرييك ملكافحة املامرسات الفاسدة األجنبية� كام يحظر القانون األمرييك ملكافحة املامرسات األجنبية

 الفاسدة منح أموال أو مواد ذات قيمة ألي شخص أو رشكة عندما يكون هناك سبب لالعتقاد بأن أي جزء

 منها سيتم متريرها ملسؤول حكومي لهذا الغرض� ويحظر عىل الزمالء عمل أو وعد أو عرض أو السامح أو

 التوصية بأية دفعة مالية من صناديق أموال أو أصول مؤسسة إينوفيس إىل أو ملصلحة أي ممثل ألية حكومة

�محلية أو أجنبية

 باإلضافة إىل أحكام هذه القواعد والسياسات األخرى ملؤسسة إينوفيس، يقع عىل عاتق الزمالء الذين

 يعملون داخل حكومات أو كيانات أو برامج متولها حكومات اتحادية أو وطنية أو داخلية أو محلية يف تلك

 الدول التي نعمل بها مسؤولية إضافية ملعرفة وفهم وااللتزام بالقوانني واللوائح والسياسات األخالقية الخاصة

 بتلك الحكومات والتي قد تكون أشد رصامة من القوانني واللوائح والسياسات التي تنطبق عىل عمالئنا

 وموردينا غري الحكوميني� وقد يتعرض الزمالء الذين يعملون يف عقود حكومية أو يف عقود حكومية من

 الباطن أو يشاركون بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف تقديم مطالبة بالدفع من قبل الحكومة لعقوبات مدنية

 أو جنائية إذا قدموا بيانات كاذبة بشأن عملهم يف العقد أو تسليم أو التسبب يف تسليم مؤسسة إينوفيس

 مطالبة تحتوي عىل معلومات كاذبة أو مضللة أو تنتهك بصورة أخرى القوانني و/ أو اللوائح األمريكية� ويقر

�الزمالء بأنهم يفهمون هذه الحقيقة عندما يقرون بهذه القواعد عىل النحو املنصوص عليه أدناه

 سيكون املديرون واملرشفون عىل دراية وميتثلون لقوانني ولوائح تضارب املصالح التي تغطي املشرتيات

 الحكومية مبا يف ذلك الظروف التي قد يتم فيها عرض – أو قد يقبلون فيها - منصب وظيفي يف مؤسسة

�إينوفيس عىل زمالء حكوميني حاليني أو سابقني

قانون الصدق يف املفاوضات

 يف املعامالت التي تشمل الحكومة األمريكية، يتعني عليك االمتثال ألحكام قانون الصدق يف املفاوضات

 والتأكد من أن البيانات الخاصة بالتكاليف واألسعار حديثة ودقيقة وتامة ويتم اإلفصاح عنها بصورة الئقة

�وموثقة ويتم االحتفاظ بها يف ملفات مناسبة
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ميثل األفراد التابعون لنا أعظم أصولنا

ةيموكح ةيلام قيدانص وأ جمارب كارشإ وأ ةموكحلا عم ةيراجت لامعأ ماربإ



تعيني املسؤولني الحكوميني الحاليني والسابقني

 هناك قواعد مفصلة تتعلق بتعيني املسؤولني الحكوميني الحاليني أو السابقني� وقبل الرشوع يف مناقشات

 التعيني مع أي مسؤول حكومي حايل أو سابق، يتعني عليك االتصال باإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة

�إينوفيس أو الخط الساخن لألخالقيات

متطلبات أخرى

:هناك العديد من املتطلبات األخرى التي تلتزم مؤسسة إينوفيس باالمتثال لها� بصورة محددة، يتعني عليك

إصدار فاتورة تكاليف العاملة واملوارد بصورة صحيحة؛

 تقديم بيانات التكاليف واألسعار بصورة صحيحة وفًقا ألحكام قانون الصدق يف املفاوضات باإلضافة إىل

االمتثال لكل املتطلبات األخرى لهذا القانون؛

عدم تقديم أية مطالبات كاذبة أو مضللة باملعنى املقصود يف قانون املطالبات الكاذبة؛

االمتثال بصورة كاملة لكل مواصفات ومتطلبات العقود؛

الحساب الصحيح لتكاليف األبحاث والتطوير واإلبالغ عن االبتكارات التي متت مبوجب العقد؛ و

�املحافظة عىل سجالت مناسبة مثل سجالت الفحص واالختبار والفواتري وبطاقات التوقيت

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

املعلومات محظورة االطالع

 يتعني عليك االمتثال برصامة لكل القوانني واللوائح التي تتعلق بحامية املعلومات الخاصة التي يجب إتاحتها

 فقط لألفراد الذين يحتاجون إىل معرفتها والذين يحملون الترصيح األمني الحكومي الالئق� وقد تؤدي

 االنتهاكات إىل السجن أو غرامات� وإذا كنت عىل دراية بشأن انتهاك محتمل، يتعني عليك اإلبالغ عن ذلك

�عىل الفور لرئيس األمن يف منشأتك باإلضافة إىل رئيسك املبارش

املعلومات الرسية

 ال يجوز لك محاولة الحصول عىل أو استخدام املعلومات الرسية الخاصة برشكات أخرى أو معلومات تتعلق

 باختيار املصادر الحكومية� وتعترب معلومات اختيار املصادر مبثابة معلومات تستخدمها الحكومة من أجل

 تقييم العطاءات أو العروض� وإذا كنت تعتقد أنك تلقيت معلومات رسية أو معلومات اختيار املصادر،

 يجب عليك أن تقوم عىل الفور باالتصال باإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو الخط الساخن

�لألخالقيات� ويجب عليك عدم فحص املعلومات أو نسخها

املساهامت واألنشطة السياسية

حامية السالمة العامة والصحة والبيئة

 نشجع زمالءنا عىل أن يكونوا نشطاء يف الحياة السياسية واملدنية يف مجتمعاتهم مبا يف ذلك األنشطة الخريية أو

 التعليمية� ويجب القيام بهذه األنشطة يف وقت فراغك وليس يف وقت عملك� وعند املشاركة يف هذه األنشطة

 وإجراء أية اتصاالت عامة، يجب عليك توضيح أن آراءك خاصة بك بصورة فردية وال يتم التعبري عنها بصفتك

 موظًفا يف مؤسسة إينوفيس� وال يجوز لك تقديم أية مساهمة سياسية بصفتك ممثالً ملؤسسة إينوفيس� كام

 يتعني عليك تجنب أنشطة الضغط أو حتى مامرسة الضغط عىل أية جهة حكومية أو مسؤول عام بصفتك ممثالً

 ملؤسسة إينوفيس إال بعد الحصول عىل املوافقة الرصيحة من قبل اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس�

 وال يجوز ألي زميل تقديم أو الترصيح أو السامح بأية مساهامت أو نفقات غري قانونية أو استخدام أموال أو

 ممتلكات الرشكة ألغراض سياسية� ويجوز بالطبع ملوظفي مؤسسة إينوفيس املشاركة يف أية أنشطة سياسية

�ومدنية يختارونها عىل أساس فردي بأموالهم وأوقاتهم الخاصة

 تحظر القوانني يف العديد من الواليات وغريها من الواليات القضائية عىل الرشكات تقديم مساهامت سياسية

 معينة� وال يجوز املساهمة بأموال أو أصول مؤسسة إينوفيس – بصورة مبارشة أو غري مبارشة – يف أي حزب أو

 لجنة أو مرشح سيايس أو صاحب أي منصب حكومي اتحادي أو داخيل أو محيل داخل الواليات املتحدة إال بعد

 الحصول عىل املوافقة الخطية املحددة املسبقة من قبل الرئيس التنفيذي� يف دول غري الواليات املتحدة التي

 يتم السامح فيها باملساهامت السياسية مبوجب القانون، ال يجوز تقديم مساهامت سياسية إال بعد الحصول

 عىل املوافقة الخطية املحددة املسبقة من قبل الرئيس التنفيذي� ويحظر عىل املديرين أو املسؤولني أو أي فرد

 يترصف بصفة إدارية أو إرشافية توجيه أو الضغط عىل أو إكراه الزمالء بأية طريقة لتقديم مساهمة ألي حزب

�أو لجنة سياسية أو ألي مرشح للمنصب الحكومي أو لصاحب أي منصب حكومي

 يقع عىل عاتق كل زميل االمتثال بصورة كاملة لكل القوانني واألوامر واللوائح والتصاريح املعمول بها التي تتعلق بالصحة العامة والسالمة والبيئة� ويتعني عىل الزمالء اإلبالغ عىل الفور عن أية مشاكل مل يتم حلها بشأن عدم

�امتثال أحد املرشفني� وتقوم مؤسسة إينوفيس بدعم الربامج واملامرسات التي تضمن إجراء عملياتها بطريقة سليمة بيئيًا� ونتواصل ونعزز املساءلة عن اإلرشاف البيئي يف كل أنحاء مؤسسة إينوفيس
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ميثل األفراد التابعون لنا أعظم أصولنا

ةيسايسلا ةطشنألاو تامهاسملا



الزمالء غري األمريكيني

* * * * * 

 التساهل يف قواعد السلوك املهني أو التغيريات فيها

عالقة العمل

اإلقرار والتدريب

 إينوفيس� من املهم تذكر أن مؤسسة إينوفيس قد تخضع لعقوبات مدنية و/ أو جنائية صارمة بسبب أية

 انتهاكات لهذه القوانني� وإذا كانت لديك أية أسئلة حول مسؤوليتك عن االمتثال لهذه القوانني، رجاًء الرجوع

�إىل اإلدارة القانونية التابعة ملؤسسة إينوفيس أو الخط الساخن لألخالقيات قبل أن تقوم بالترصف

 تحتفظ مؤسسة إينوفيس بالحق يف تعديل أو تغيري أو إنهاء هذه القواعد أو السياسات التي تقوم عليها يف

�أي وقت وألي سبب

 يجب عىل كل الزمالء مامرسة أعاملهم بالنيابة عن مؤسسة إينوفيس مبا يتفق مع القوانني الدولية ملكافحة

�الفساد وقوانني التجارة املوضحة أعاله

 ال تحل أية مامرسات أو أعراف محلية يف أي بلد أجنبي محل رضورة االمتثال للقوانني الدولية ملكافحة

 الفساد وقوانني التجارة وأرفع معيار للسلوك املنصوص عليها من قبل مؤسسة إينوفيس لوحدة أعامل

 ال يتم التساهل يف القواعد إال يف ظروف محدودة� ويجب عىل أي زميل يسعى إىل التساهل التحدث إىل

 اإلدارة القانونية أو إدارة االمتثال التي يتبعها مام قد يحتاج إىل االستعانة بأشخاص آخرين للنظر يف طلب

 التساهل� وال يجوز يف أي تساهل – أو تغيريات يف – هذه القواعد – تنطبق عىل املسؤولني التنفيذيني أو

 املديرين أن يتم إجراؤها إال من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة، ويتعني اإلفصاح

�عنها عىل الفور للمساهمني وفًقا للقواعد املعمول بها

 بغض النظر عن أي يشء يتعارض مع ذلك يف هذه القواعد، هذه القواعد ليست مقصودة من أجل – وال تؤدي إىل – تغيري عالقة العمل الخاصة بك مع مؤسسة إينوفيس إال إذا وباستثناء ما يكون للدرجة املتضمنة بصورة

�محددة (وفًقا للقانون املعمول به أو ما شابه) يف أي عقد عمل أو عقد مفاوضات جامعية أو عقد عمل جامعي أو عقد مامثل يحكم عملك

 يتعني عىل الزمالء تزويد مؤسسة إينوفيس بإقرار خطي بشكل سنوي عىل األقل عند التدريب (ويف األوقات األخرى التي قد تطلبها مؤسسة إينوفيس) لتأكيد قيام الزمالء مبراجعة وفهم هذه القواعد� وميكن ملؤسسة إينوفيس

�ترتيب تدريب دوري للزمالء فيام يتعلق بهذه القواعد� ويتعني عىل الزميل اجتياز ذلك التدريب الذي تطلبه مؤسسة إينوفيس
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ميثل األفراد التابعون لنا أعظم أصولنا

بيردتلاو رارقإلا



الجدول (1)
0- 800- 555- 0906 األرجنتني

1- 800- 339276 أسرتاليا

0800- 291870 النمسا

0800- 77004 بلجيكا

0800- 8911667 الربازيل

00- 800- 0010

عند الطلب، اتصل بالرقم  888-469-1538

بلغاريا

1-888- 469- 1538

1-855-350-9393

كندا

1230- 020- 5771 تشييل

***10- 800- 712- 1239 (الصني (الشاملية*

***10- 800- 120- 1239 (الصني (الجنوبية**

01800- 9- 155860 كولومبيا

800- 142- 550 جمهورية التشيك

80- 882809 الدامنارك

800- 12001

عند الطلب، اتصل بالرقم 888-469-1538
إستونيا

0800- 1- 14945 فنلندا

0800- 902500 فرنسا

0800- 1016582 أملانيا

800- 964214 هونج كونج

06- 800- 17199 املجر

000- 800- 100- 1071 الهند

001- 803- 011- 3570 إندونيسيا

1- 800615403 أيرلندا

800- 786907 إيطاليا

0066- 33- 112505 اليابان

8- 800- 121- 4321 كازاخستان

00798- 14- 800- 6599 كوريا (الجنوبية)

8000- 0937 التفيا

503- 597- 4365 ليتوانيا

1- 800- 80- 8641 ماليزيا

001- 800- 840- 7907 املكسيك

0800- 0226174 هولندا

800- 15654 الرنويج

001- 800- 507- 2386 بنام

0800- 52116 بريو
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0- 0- 800- 1211571 بولندا

8008- 12499 الربتغال

0808- 03- 4288

عند الطلب، اتصل بالرقم 1538 -469 -888

رومانيا

8- 10- 8002- 6053011 روسيا

800- 1204201 سنغافورة

0800- 001- 544 سلوفاكيا

080- 09- 92604 جنوب أفريقيا

900- 991498 إسبانيا

020- 79- 8729 السويد

0800- 562907 سويرسا

00801- 13- 7956 تايوان

001- 800- 12- 0665204 تايالند

503-268-5716 تونس

0- 800- 502- 886

عند الطلب، اتصل بالرقم 1538 -469 -888
أوكرانيا

8000- 555- 66

8000- 021

8000- 061

عند الطلب، اتصل بالرقم 1538 -469 -888

اإلمارات العربية املتحدة

0800- 032- 8483 اململكة املتحدة

1-888- 469- 1538 الواليات املتحدة

0800- 1- 00- 4586 فنزويال

*    �تشمل الصني الشاملية: بكني وتيانجني وهيلونغيانج وجيلني ولياونينغ وشاندونغ وشانيس وهويب وهونان ومنغوليا الداخلية

 تشمل الصني الجنوبية: شنغهاي وجيانغسو وتشجيانغ وآنهوي وفوجيان وجيانغيش وهويب وهونان وقوانغدونغ وقوانغيش وهاينان وتشينغتشينغ وسيتشوان ويونان ومنطقة التبت ذاتية الحكم وشانيش وقانسو وتشينغهاي ونينغشيا 

�ومنطقة الحكم الذايت

*** سيطلب من الزمالء يف الصني إدخال الرقم التايل بعد طلب رمز الوصول املدرج أعاله: 1538 -469 -888

**
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الجدول (1)



Enovis قواعد السلوك املهني

التحديث األخري بتاريخ: أبريل 2022


