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 رسالة من
الرئيس التنفيذي

زمالئي األعزاء،

أفترض أن العديد منكم لديهم نفس شعوري: إنه لمن الممتع المساهمة 
في العمل لتحقيق رؤيتنا المشتركة للعالم حيث يستمتع الجميع بحاسة 
 Sonova السمع وبالتالي يعيشون حياة بال قيود. إن ما يوحدنا في
هو التزامنا بهذه الرؤية. حيث تهدف إلى إلهامنا وفي نفس الوقت 
جعلنا مسؤولين على تنفيذ أنشطة تجارية تتماشى مع أعلى المعايير 

التي وضعناها لشركتنا. 

إن مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا تشّكل أعمالنا والتزاماتنا الفردية؛ 
حيث تحدد أسلوب هذه الشركة. لقد تم وضع المدونة لتوفير اإلرشاد 
والدعم لنا في الحفاظ على أعلى معايير السلوك األخالقي. ففي كل 
وحدة أعمال وفي كل سوق، يتحمل موظفونا المسؤولية عن ترسيخ 
هذه القيم وضمان أننا جميًعا نحترم ونلتزم بالمبادئ الموضحة في 

مدونة قواعد السلوك. 

لقد وّجهت مدونة قواعد السلوك شركتنا لفترة طويلة. وأطلب منك 
إعادة قراءتها من وقت آلخر وتطبيق مبادئها بما يتسق مع عملك 

وطريقة قيامك به. 

يمكن للمدونة أن تعمل فقط كأساس ألخالقيات عملنا إذا حافظنا عليها 
حية وموجودة، وإذا قمنا بمراعاتها.  إذا حدث وواجهت مواقف في 
Sonova أن المبادئ الواردة في المدونة لم تكن حية أو لم يتم 

مراعاتها، فيرجى إعالمنا. تحدث مع مديرك المباشر، أو قسم مراقبة 
االمتثال أو القسم القانوني، أو الخط الساخن لالمتثال - أو معي. إننا 
نريد أن نكون جميًعا قادرين على الشفافية وأن يتم سماعنا. تحدث 

بصراحة!

إن الريادة مع االلتزام باألخالق والنزاهة لهي فرصة هامة لشركتنا 
- يمكن أن تميزنا في مجالنا، مما يجعلنا شركة يشعر الجميع أنه 
مدعو للعمل فيها، وتدعمنا في زيادة عوائدنا إلى جانب سمعتنا. يجب 
أن نكون جميًعا أمثلة يحتذى بها على نزاهة الشركات. فمن خالل 
مساعدتك، نثق أنه سيتم الحفاظ على قيمنا وسمعتنا لفترة طويلة في 
المستقبل. ولنعمل مًعا جميًعا على ضمان أن تصل Sonova إلى 

أفضل مكانة يمكن أن تكون عليها بين الشركات. 

شكًرا لك على التزامك.

أرند كالدوفسكي 
Sonova ،الرئيس التنفيذي
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الهدف

الصالحية

نهدف من قواعد السلوك هذه إلى ضمان النجاح الدائم على المدى الطويل لمجموعة سونوڤا من خالل السلوك المناسب لكلِّ 
موظف يعمل فيها.

ه لنا هو تصرفنا كأفراد مخلصين وشرفاء يتحملون المسؤولية تجاه سلوكهم. إنَّ المبدأ الموجِّ

د  قواعد السلوك هذه ُملزمة، وهي تنطبق على جميع العاملين في مجموعة سونوڤا والشركات التابعة لها وعلى أيِّ مقاول أو مورِّ
لة في مبادئ  يها قواعد السلوك مفصَّ يعمل مع مجموعة سونوڤا أو في أيِّ شركة تابعة لها. قد تكون بعض الموضوعات التي تغطِّ
دة. ويمكن أن يؤدي فشل موظفين في اتباع قواعد السلوك التخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، بما في ذلك الفصل من  توجيهية محدَّ

العمل.
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المسؤولية اإلجتماعية 
للمجموعة

نهتم بمسؤوليتنا
تكفل مجموعة سونوڤا عالًما يقدم لكلِّ من يعاني من ضعف في السمع الحّل األمثل، كي يتمتع جميع الناس فيه بالقدر نفسه من نعمة 
السمع. نسعى لتحقيق هذا الهدف عبر تكنولوجيا مبتكرة ، التفاني في العمل، بذل قصاري جهدنا في العناية بالخدمات، الضمان، 
المسؤولية في جميع ما نقوم به. نحن ملتزمون بالقيام باألعمال بطريقة متواصلة مع مراعاة األوضاع االجتماعية والبيئية. خالل 

مزاولتنا ألنشطتنا نأخذ في االعتبار االستخدام األمثل للطاقة وللمواد والتخلُّص بأمان من النفايات المتبقية.
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 سير
العمل

نلتزم تماًما بالقوانين النافذة والسارية والمعايـير المتداولة
ُينتظر من الموظفين معرفة ومتابعة قانون كلِّ سوق تتعامل سونوڤا معها. االلتزام بجميع القوانين واألنظمة في الدول التي تتعامل 

سونوڤا فيها، التمسك بقواعد السلوك وأيًضا جميع السياسات المناسبة كشرط أساسي لعمل كلِّ موظف.

نحترم ونـتبع قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة
نحترم قوانين المنافسة ومكافحة االحتكار لضمان المنافسة الحرة والمفتوحة في األسواق وهو مبدأ تؤيده سونوڤا بصورة كاملة. 

أمثلة على السلوك المحظور على سبيل المثال ال الحصر:
 عقد اتفاقيات مع المنافسين لتحديد األسعار، تقييد المبيعات أو تخصيص المناطق الجغرافية؛	 
تبادل المعلومات السرية مع المنافسين؛	 
 عقد اتفاقيات مع الموزعين / البائعين لتحديد أسعار إعادة البيع، فضاًل عن بعض القيود المفروضة على إعادة بيع أخرى فيما 	 

يتعلق بالمناطق الجغرافية و/أو العمالء؛
 في حاالت إساءة الهيمنة على األسواق.	 

نحمي ممتلكاتنا الفكرية
تساعدنا ملكيتنا الفكرية على تقديم الحلول الفريدة التي ُتميِّزنا عن منافسينا والتي تجعلنا واحدة من الشركات الرائدة في مجال 
صناعتنا. إنَّ الملكية الفكرية هي إحدى أصول الشركة الموجودة في األفكار الخالقة التي تؤدي لالبتكارات والتطورات في منتجاتنا 
وتساعد أيًضا في التكنولوجيا والخدمات. نقدم اختراعاتنا، براءات األختراع وعالماتنا التجارية وحقوقنا الفكرية بصورة عامة.

رها في مجموعة سونوڤا تنتمي للشركة. نضع في االعتبار توخي الحذر في تحديدها واتخاذ الخطوات  إنَّ الملكية الفكرية التي نطوِّ
المناسبة لحمايتها والتأكد من كونها تستخدم فقط لصالح مجموعة سونوڤا.

نحمي ونزيد من قيمة ممتلكات الشركة
كونك موظف في مجموعة سونوڤا يتاح لك استخدام بعض ممتلكات الشركة مثل الحواسيب األلكتروتية والهواتف المحمولة. 
إلخ، ما لم ُينصُّ بخالف ذلك، يمكن استخدام ممتلكات الشركة لألغراض التجارية المشروعة للشركة فقط وليس لمنفعة خاصة 

أو لتحقيق مكاسب شخصية.
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نحافظ على سرية المعلومات ذات الصلة
لدى مجموعة سونوڤا تشكيلة عريضة من المعلومات السرية غير المعروفة أو غير المتاحة خارج الشركة، وستكون ذات قيمة 
كبيرة لمنافسينا. بعض األمثلة على ذلك الدراية التقنية والبحوث وبيانات التطوير وطرائق التصنيع، ومخططات التكاليف، وخطط 
األعمال واالستراتيجيات، والمعلومات المتعلِّقة بالموظفين وقوائم الزبائن والمعلومات المالية وكود المصدر للبرامجيات. هذه 

هي األصول الملموسة للشركة.

يجب علينا اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية هذا النوع من المعلومات وعدم كشفها ألشخاص من خارج الشركة، ما عدا في 
المعامالت التجارية الُمعتمدة. وستالحق الشركة بحزم أيَّ إفشاء غير مصرح به للمعلومات السرية. ويستمر واجبنا في حماية 

سرية المعلومات حتى بعد انتهاء عملنا مع مجموعة سونوڤا.

وهذا االلتزام ال يمنع من مكاشفة ومناقشة المعلومات الشخصية السرية مع اآلخرين طالما لم نكن نحن كعاملين في إطار نشاطنا 
التجاري الرسمي في حيز تلك المعلومات.

نحترم حقوق ملكية اآلخرين
نحترم حقوق الملكية الفكرية لآلخرين وال نحصل على معلومات سرية من أطراف أخرى بطريقة غير شرعية أو بالكشف عن 

هذه المعلومات دون الحصول على إذن.

نبقي تأمين البيانات ونمتـثل لخصوصية البيانات
نحن نحمي سرية البيانات وسالمتها، بما في ذلك بيانات الموظفين والزبائن، من خالل وسائل تقنية وتنظيمية متطورة. نتمسك 

بأنظمة حماية البيانات المعمول بها.
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نحظر التداول باستخدام المعلومات الداخلية
تحظر قوانين التداول باستخدام المعلومات الداخلية األشخاص من المتاجرة باألوراق المالية على أساس المعلومات غير المألوفة 
والملموسة والتي يمكن إذا أصبحت عامة، أن تؤثر على سعر السهم. تمنع أيًضا األفساح لهذه المعلومات أليِّ شخص آخر. ينطبق 
ذلك التقييد على تداول األوراق المالية للشركات األخرى التي تستخدم معلومات سرية قد يكون حصل عليها الموظف أثناء عمله. 

نتقاسم مصلحة مشتركة في حظر التداول باستخدام المعلومات الداخلية وهكذا يمكننا حماية سمعة الشركة.

نستخدم البريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت بنحو مناسب
ًدا بخالف  اء استخدام األشياء اإلباحية و/أو الفاحشة. ما لم يكن محدَّ قد تترتب آثار قانونية على الشركة والموظفين شخصّيًا من جرَّ
ذلك، يمكن استخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت فقط ألغراض تجارية مشروعة مثل : األدوات التجارية من رسائل البريد 
رها والبيانات التي نلج إليها عبر شبكة اإلنترنت مقبولة والئقة  اإللكتروني واإلنترنت. محتوى رسائل البريد اإللكتروني التي نحرِّ

دائًما. ال يستخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت للوصول أو نشر محتوى غير شرعي أو تخريبي أو يحتمل التمييز.
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 السلوك تجاه
الزبائن

نعطي األولويــــة للعمالء
يقع العمالء في صميم عملنا. نحن نريد لزبائننا أن يخبروا أصدقائهم حول تجربتهم اإليجابية مع مجموعة سونوڤا. نفي بوعودنا 
لعمالئنا ونريد لزبائننا أن يشعروا بأننا نأخذهم على محمل الجد. نستمر في مساعدة كلِّ عميل على حدة حتى يتمَّ تحقيق أغراضه 

التي يريدها منا.

ندير أعمالنا بصورة مرضية وال نتهاون بالرشوة
نؤدي أعمالنا بصورة مرضية باالعتماد على مزايا منتجاتنا وخدماتنا وموظفينا. إنه من غير المناسب وربما من غير القانوني 
محاولة التأثير على أحد الزبائن أو الموردين التخاذ قرار لصالح مجموعة سونوڤا المجموعة من خالل دفع مبلغ معين أو تقديم هدية 
غير عادية. حتى وإن لم تـكن هذه التقدمات غير قانونية في كلِّ الدول فإنها يمكن أن تعطي مظهًرا غير الئق وتضرُّ بسمعة الشركة.

ال يجوز تقديم مدفوعات مبالغ فيها )الرشاوى والعموالت، أو غيرها من المدفوعات ألغراض غير قانونية( لموظفي الحكومة أو 
المسؤولين أو والزبائن، أو غيرهم. ال ينطبق هذا الحظر فقط على المدفوعات المباشرة، بل يسري أيًضا على المدفوعات غير 

مة في أيِّ صورة بواسطة استشاريين أو أطراف ثالثة. المباشرة المقدَّ

نتمسك بالوائح لقواعد التجارة الدولية وضوابط التصدير
ا  اعتماًدا على ونوع وطبيعة منتجاتنا تحضع تصدير منتجاتنا لنظم ضوابط التصدير والعقوبات التجارية. تحظرهذه القيود إمَّ
ض األفراد  التجارة أو تحظر التصدير أو تحتاج إلى ترخيص أو إخطار السلطات. إنَّ عدم االلترام بقواعد التجارة الدولية يعرِّ

وكذلك الشركة لغرامات كبيرة وللحرمان من امتيازات التصدير بل قد تصل للسجن )بالنسبة لالفراد(.
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 السلوك مع
المنافسين

نلتزم بالمنافسة الشريفة
لدى منافسينا مصالح تجارية مشروعة مثلنا ومع ذلك يكون الفوز للشركة األفضل. ينبغي أن يستفيد الزبائن من هذا التنافس ولهذا 
السبب يجب أن تكون المنافسة عادلة. نحن منفتحون على مصالحنا ونعبر عن وجهة نظرنا بكلِّ ثقة وصدق ووضوح تجاه عمالئنا.
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 السلوك تجاه
الجمهور

نخطر المجتمعات العامة والمحلِّية في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة
ة في  باعتبارنا شركة مدرجة في البورصة فإنَّ لدينا مسؤولية الكشف عن النتائج المالية للشركات وغيرها من المعلومات المهمَّ
الوقت المناسب وبطريقة دقيقة ونراعي في الوقت نفسه وبكلِّ دقة القوانين واللوائح المعنية بالكشف المماثلة. سياستنا هي الكشف 
الكامل والسليم والدقيق في الوقت المناسب والمفهوم في صورة تقديم تقارير ووثائق أخرى مماثلة تكون متاحة للجمهور. يجوز 
فقط لرئيس مجلس اإلدارة )CEO( وللمدير المالي )CFO( وللموظفين المعيَّنين خصيًصا من قَبل رئيس مجلس اإلدارة أو 

المدير المالي التحدث إلى الجمهور باسم الشركة.
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 السلوك تجاه
موردينا وشركائنا 

التجاريينن
نحترم مصالح شركائنا التجاريين

بصفة عامة، إنَّ لشركائنا التجاريين، مصلحة تجارية على المدى الطويل مع مجموعة سونوڤا. نحن نحترم هذا ونعمل على إنشاء 
وضع مربح للجانبين.

نتوقع من شركائنا التجاريين ومن الموردين االلتزام ليس فقط بالقوانين والقواعد التجارية المعمول بها دولّيًا ولكن أيًضا أخذ 
دي مجموعة سونوڤا. ، على األقل وفًقا لمبادئ مزوِّ المسؤولية االجتماعية والبيئية بمحمل الجدِّ

ى الحذر عند قبول أو تقديم الهدايا من وإلى شركائنا التجاريين نتوخَّ
م لنا الهدايا و/أو بعض األشياء الترفيهية ذات الصلة. عند التعامل أحياًنا مع الشركاء التجاريين والموردين تقدَّ

إنَّ سياسة مجموعة سونوڤا هي عدم قبول أو إعطاء األشياء المذكورة أكثر من قيمة اسمية منخفضة. األشياء العينية ذات القيمة 
ر هذه الهدايا على أنها عالقة مع البائع  الرمزية مثل القلم مع اسم الشركة قد تكون مقبولة. وال ينبغي بأيِّ حال من األحوال أن تفسَّ

أو أنها عالقة تجارية.
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 السلوك تجاه
 موظفينا
وزمالئنا

نعتبر موظفينا السر وراء نجاحنا
موظفونا هم شريان الحياة لسونوڤا. تبادل المعلومات ذات الصلة بالعمل كفريق واحد جنًبا إلى جنب مع نظرائنا عبر المجموعة. 
نؤمن بالتعامل مع بعضنا البعض باحترام ونزاهة في جميع األوقات ونحن نقدروندرك أختالف وجهات النظر لدى بعض األفراد 

عبر أنحاء العالم.
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نـتجنَّب تضارب المصالح
يرتقب منا أن نعمل لصالح مجموعة سونوفا وعمالئها ومساهميها وينشأ التضارب بين المصالح عندما تتعارض مصالحنا 
الشخصية مع مصالح سونوفا بأي شكل من األشكال أو تعطي تلك انطباعاً بأنها تتضارب معها. وقد ينشأ مثل هذا التضارب بين 
المصالح عندما يتم القيام بأعمال أو تكون هناك مصالح تجعل من الصعب علينا أداء عملنا لصالح سونوفا بموضوعية وفاعلية. 

تشمل أمثلة على تضارب مصالح العمل بصورة مباشرة أوغير مباشرة مع منافس لمجموعة سونوڤا، التعاقد من األقارب، العمل 
ا امتالك الموظف أو أحد أفراد األسرة المباشرين امتالك جزئيٌّ أو وجود حصة لهم  كعضو في مجلس إدارة شركة منافسة و/أو إمَّ

في الشركة التي تنتافس بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة سونوڤا.

ع في شركتنا ز التنوُّ نعزِّ
اختالف التنوع العرقي واللغات واألصل والتنوع الفكري والثقافي واألديان والحالة الصحية هي ضمن السمات الموجودة في 
ز ونشجع هذا التنوع باعتباره الحجر األساسي  الشركة وتمثِّل الركيزة األساسية في التعامل مع عمالئنا في شتي انحاء العالم. نعزِّ

لنجاحنا.

نحترم السالمة الشخصية لموظفينا
ش الجنسي من خالل مراقبة قواعد مناسبة ومعاقبة االنتهاكات باستمرار. تقوم سياستنا على توفير  نمنع االستقواء والعنف والتحرُّ
ش  ش الجنسي فإنَّ التحرُّ ش“ يشير في معظم األحيان إلى التحرُّ شات. على الرغم من أنَّ „التحرُّ بيئة عمل نظيفة وخالية من التحرُّ
ش القائم على التميز في المعاملة سواء على أساس الجنس )معاملة األناث على سبيل المثال(  في أماكن العمل المقصود به: التحرُّ
أو الدين أو األصل القومي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو السن أو اإلعاقة الجسدية )بالنسبة للمعوقين وذو العاهات( أو 
ش والتمييز بجميع أشكاله سواء أكان جسدّيًا أم لفظّيًا أم غير لفظي. أيَّ عمل آخر غير الئق و/أو غير قانوني. تحظر سونوڤا التحرُّ

كن كيًِّسا في الكيفية التي تتعامل فيها مع زمالئك واحترم دائًما الخصوصية الفردية.

ش أو عند االقتضاء مدير الموارد البشرية المحلِّي. سيبقى التقرير الخاص بك  نحن نحثَّك على إبالغ مديرك عن حاالت التحرُّ
سرّيًا ألقصى حدٍّ ممكن ولن يتعرض الشاكي أو الشاهد للعقاب بسبب التقرير الذي قدمه بحسن نية.
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على الرغم من أنَّ قواعد السلوك هذه تمثِّل إطاًرا للعمل، فإنه ال يمكن تغطية جميع الحاالت المحتملة. إذا كان السؤال منطوًيا على 
ع الموظفون على اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه فيها  مسألة قانونية فإنَّ طريقنا واضح الشك فيه – وهو اتباع القانون الذي ُيشجَّ

فوًرا. إنَّ أفضل مسار للعمل هو أن نفهم كيفية معالجة المشاكل الصعبة والسعي بأفضل الطرق لحلِّها.

كيف تطلب المساعدة

1   اجمع الحقائق ذات الصلة بالموضوع. إذا تعثر عليك الوصول لإلجابات الكافية ذات الصلة فهذا ال يعني أنه ليس من 
المستحيل التوصل لالستتناجات الصحيحة بدونها.

دة تواجهك وعلى البدائل التي قد  2   ما الذي ُيطلب منِّي عمله بالتحديد؟ هذا ما يجب أن يسمح لك بالتركيز على مسألة محدَّ
تتوافر لديك.

3   توضيح مسؤوليتك. تنطوي العديد من المواقف التي نواجهها على مسؤولية مشتركة. هل تعلم األطراف األخرى بذلك ؟ 
عبر مشاركة اآلخرين والتنويه عن المشكالت، يعطي سياق جيِّد للعمل عادة.

4   هل هذا منصف؟ إذا بدا لك سياق العمل غير منصف، افحص سبب ذلك ومن ُيحتمل تعرضه للضرر. هل هو الزبون ؟ 
مصالح الشركة ؟ الموظفون اآلخرون؟

5   مناقش المشكلة مع مديرك المباشر. هذا هو التوجيه األساسي لجميع الحاالت تقريًبا. سيكون لمديرك المباشر منظور 
ر إدخاله في آلية صنع القرار قبل فوات األوان. أوسع، وهو سيقدِّ

6   هناك المزيد من المساعدة المتاحة لك. اعرضها محلّيًا على مدير الموارد البشرية أوألً وإن كان ال يستطيع حلُّها فأعرض 
األمر على المدير المنتدب للشركة التابعة لها في المجموعة.

7   تواصل مع جهة االتصال المسؤولة عن االمتثال لدينا. االتصال مع اإلدارة القانونية. كحلٍّ أخير، يمكنك االتصال بالخط 
الساخن لالتصال بمجموعة سونوڤا، هذا الخط متاح على مدار أيام األسبوع. يمكن الحصول على رقم الخط الساخن 

 لالتصال بمجموعة سونوڤا لبلدك من موقع اإلنترانت المعني بقواعد السلوك:
http://collaboration.sonova.com/orgunits/ch-ph-reg-pol/Pages/code-of-conduct.aspx

ا  هذه هي الخطوات التي تؤخذ في االعتبار واألسئلة التي تطرح. إذا كنت غير متأكٍد ممَّ
يجب عمله في أيِّ حالة التمس التوجيه قبل أن تـتصرف.
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الخط الساخن لالتصال 

الخط الساخن لالتصال يتيح الفرصة للموظفين في مختلف أنحاء العالم للتعبير عن المخاوف المتعلقة بانتهاكات محتملة لقواعد 
السلوك. يجيب متخصِّصون مستقلِّون على المكالمات.

م التقارير إلى الشخص المسؤول في مجموعة سونوڤا لمزيد من التحقيق. يمكن للموظفين طلب متابعة المعلومات الحًقا. ثم تقدَّ

أرقام االتصال
10-800-711-0748 الصين:  

)866( 447-5045 كندا:  
0800-180-3417 ألمانيا:  
0800-56-3263 سويسرا:  

)866( 447-5045 الواليات المتحدة األمريكية:  
)704( 521-1168 فيتنام:  

+1 866 447 5045 البالد األخرى:  
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 قواعد السلوك
بلغتك

المصادقة
تمَّت الموافقة على قواعد السلوك في سونوڤا من قبل مجلس إدارة سونوڤا بتاريخ  32 آب/أغسطس عام 2012، وتم تعديلها لغوياً 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وهي تحلُّ محلَّ قواعد السلوك في سونوڤا الصادرة في عام 2008.

قواعد السلوك في سونوڤا متوفرة أيًضا باللغات التالية.

 )عربي( 

 )صيني( 

Nederlands )هولندي(

English )إنكليزي( 

Français )فرنسي( 

Deutsch )ألماني(

 )هندي( 

Italiano )إيطالي( 

 )ياباني(

Polski )بولوني( 

Português )برتغالي( 

 )روسي(

Español )إسباني( 

 )ڤيتنامي(

www.sonova.com/codeofconduct

النسخة اإلنكليزية تمثِّل النصَّ المعتمد أساًسا.
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