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زمالئي األعزاء،

فیھ  یتمتع  لعالم  المشتركة  أجل رؤیتنا  والعمل من  المساھمة  دواعي سروري  لمن  إنھ 
الجمیع بفرحة السمع وبالتالي االستمتاع بالحیاة دون قیود. إن التزامنا بھذه الرؤیة یوحد 
بینا في شركة Sonova. تھدف ھذه الرؤیة إلى إلھامنا مع جعلنا مسؤولین عن القیام 
بأنشطة عملنا بما یتماشى مع المعاییر العالیة التي وضعناھا لشركتنا لكسب ثقة المرضى، 

والعمالء وشركاء العمل وزمالئنا، فمن الضروري أن نلتزم بھذه المعاییر.

تضع مدونة قواعد السلوك لدینا المسار الخاص لشركتنا، من حیث من نحن وكیفیة إسھام 
كل واحد منا یومًیا. أطلب منكم أن تكونوا على درایة دائًما بمحتواھا وأن تطبقوا مبادئھا 
بشكل ثابت على عملكم، وتفاعالتكم في العمل وعلى الطریقة التي تمارسون بھا أعمالكم.

یمنحنا السلوك األخالقي میزة تنافسیة كصاحب عمل وكشریك أعمال موثوق بھ. تعتبر 
القیادة مع األخالق والنزاھة من أولویات شركتنا. إنھا تحولنا إلى شركة حیث یشعر الجمیع 
بدعوتھم للعمل فیھا، مع دعمھا لنا في نماء إیراداتنا إلى جانب تحسین سمعتنا. نلعب جمیًعا 
دوًرا في كوننا قدوة ویجب علینا جمیًعا أن نتحمل المسؤولیة فیما یتعلق بنزاھة الشركة.

نتوقع منك إعالمنا إذا كنت تعتقد أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا لم ترقى إلى المستوى 
المطلوب. تحدث إلى مدیرك المباشر، أو إدارة الموارد البشریة، أو إدارات االمتثال، أو 
األقسام القانونیة، أو استخدم موقع Speak-Up، أو الخط الساخن المخصص لالمتثال 

أو اتصل بي مباشرة.

الشفافیة عنصر أساسي وبمساعدتكم، سیتم الحفاظ على قیمنا وسمعتنا لفترة طویلة في 
المستقبل. ھیا بنا نعمل جمیًعا مًعا لضمان أن تظل شركة Sonova أفضل شركة یمكن 

أن تكون.

شكًرا لكم على التزامكم.

Arnd Kaldowski
Sonova المسؤول التنفیذي الرئیسي في شركة

رسالة من الرئیس التنفیذي

تضع مدونة قواعد 
السلوك لدینا المسار 

الخاص لشركتنا، من 
حیث من نحن وكیفیة

إسھام كل واحد منا یومًیا. 
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التزام
من خالل مدونة قواعد السلوك ھذه، نضع األساس لضمان النجاح المستمر على المدى 
الطویل لمجموعة Sonova من خالل السلوك المناسب لكل موظف. المبدأ التوجیھي 
ھو أننا نتصرف جمیًعا كأفراد أخالقیین ومسؤولین نتحمل مسؤولیة أفعالنا الخاصة وأن 

.Sonova نكون على استعداد لحمایة سمعة

نلتزم التزاًما صارًما بالقوانین الساریة والمعاییر الملزمة
یجب على أي موظف أو شریك تجاري لشركة Sonova معرفة مدونة قواعد السلوك 

ھذه واتباعھا وكذلك القوانین المطبقة علیھم وعلى Sonova في بلدھم.

إمكانیة التطبیق والموافقة
تعتبر مدونة قواعد السلوك ھذه ملزمة لكافة العاملین ضمن مجموعة Sonova وتطبق 
علیھم، وأیًضا على أي متعاقد أو بائع یعمل لصالح مجموعة Sonova. یتم توضیح 
الموضوعات المختلفة التي تغطیھا مدونة قواعد السلوك ھذه من خالل مبادئ توجیھیة 
محددة. ربما یؤدي عدم قیام الموظفین وشركائنا في العمل من اتباع مدونة قواعد السلوك 
إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة (في حالة الموظفین) والتي تصل إلى إنھاء الخدمة بالشركة 

باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونیة.

یمكن أن یؤدي عدم االمتثال للقوانین ولمدونة قواعد السلوك ھذه عواقب وخیمة على 
Sonova ولألشخاص المعنیین. لضمان استمرار نزاھة العمل في كافة أنحاء الشركة، 
یوجد برنامج عالمي للتواصل والتدریب لتعزیز الوعي بضرورة االمتثال لمدونة قواعد 

السلوك.

ال تتسامح Sonova مع السلوك الذي یتسم بعدم االلتزام. سیتم مساءلة كافة الموظفین 
الذین ینتھكون مدونة قواعد السلوك ھذه. تلتزم Sonova بمعالجة حاالت عدم االمتثال 
بشكل مناسب من خالل االستماع إلى االدعاءات على محمل الجد والتحقیق فیھا بفعالیة 
والعقوبات  التدابیر  واتخاذ  ونزاھة  بموضوعیة  الوقائع  وتقییم  المناسب،  الوقت  وفي 

المناسبة، في حالة إثبات االدعاء. 

تمت  الضرورة.  عند  ومراجعتھا  منتظم  بشكل  ھذه  السلوك  قواعد  مدونة  مراجعة  تتم 
الموافقة علیھا من قبل مجلس إدارة Sonova في ۲۳ أغسطس ۲۰۱۲ وتم تحدیثھا 

في سبتمبر ۲۰۱۹.

یجب على أي موظف أو شریك أعمال 
مع شركة Sonova معرفة مدونة 

قواعد السلوك ھذه وااللتزام بھا.
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مسؤولیة الشركة
العمل مع تحمل المسؤولیة

لدى Sonova التزام راسخ لتحقیق النجاح المستدام. تتوافق أھدافنا التجاریة بشكل جید 
مع أھدافنا االجتماعیة األوسع نطاًقا؛ مع خلق تأثیر إیجابي من خالل مساعدة األشخاص 
على سماع كل ما یجول حول العالم، مع تحمل مسؤولیة أفعالنا تجاه موظفینا، وشركائنا، 

والبیئة واألجیال القادمة.

بأعمالنا بطریقة مستدامة، واجتماعیة وبیئیة على نحو مسؤول  القیام  التزام نحو  لدینا 
البیئي  التأثیر  باإلضافة إلى أننا نسعى لالستفادة من الموارد الطبیعیة بكفاءة مع تقلیل 

ألنشطتنا ومنتجاتنا خالل دورة حیاتھم.

نحترم كرامة وحقوق اإلنسان لجمیع األشخاص ونلتزم بالقوانین المتعلقة بحریة تكوین 
الجمعیات، والخصوصیة، وكذلك القوانین التي تحظر العمل القسري، واإلجباري، وعمل 

األطفال، واالتجار بالبشر والتمییز في العمل.

إننا ندیر أعمالنا بما یتماشى مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وباالمتثال لھذا اإلعالن 
واتفاقیات العمل األساسیة الثمانیة لمنظمة العمل الدولیة (ILO) واالتفاق العالمي لألمم 
نحن  ذلك،  إلى  باإلضافة  االتفاقات.  ھذه  جمیع  على   Sonova وقعت  وقد  المتحدة، 
ومنظمة  الدولیة  العمل  ومنظمة  المتحدة  األمم  التي وضعتھا  الدولیة  بالمعاییر  نعترف 

التعاون االقتصادي والتنمیة. 

إننا نتصرف كأفراد یتمتعون بحس 
أخالقي ویخضعون للمحاسبة، ونتقبل 

تحمل المسؤولیة.
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إننا نحمي السریة ونضمن سالمة 
البیانات، بما في ذلك البیانات 
الشخصیة للموظفین والعمالء.

السریة والمعلومات 

نحمي حقوق ملكیتنا الفكریة
إن حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بنا تساعدنا على تقدیم حلول فریدة تمیزنا عن منافسینا، 
وتمكننا من أن نصبح واحدة من الشركات الرائدة في المجال. تعد االختراعات واألفكار 
وبراءات االختراع والعالمات التجاریة والتصامیم واألسرار التجاریة وحقوق التألیف 
والنشر من األصول الھامة التي تصب في مصلحة العمالء وتؤدي إلى إحداث تقدم على 
مستوى منتجاتنا وخدماتنا. ونحتاج للحفاظ على معلوماتنا المشمولة بحق الملكیة واإلبقاء 

علیھا في حیز السریة.

أما الملكیة الفكریة التي نعمل على تطویرھا فھي حق من حقوق الشركة. ویجب أن نكون 
منتبھین عند تحدیدھا، وأن نتخذ الخطوات المناسبة لحمایتھا، والتأكد من استخدامھا فقط 

لصالح مجموعة Sonova وبالتالي لصالح العمالء والمستھلكین.

إننا نحافظ على سریة المعلومات ذات الصلة
باإلضافة إلى حقوق الملكیة الفكریة، تمتلك مجموعة Sonova مجموعة متنوعة كبیرة 
كانت  والتي  الشركة،  خارج  المتوفرة  غیر  أو  المعروفة  غیر  السریة  المعلومات  من 
معرفتھا أو توفرھا من المحتمل أن تصبح ذات قیمة كبیرة بالنسبة لمنافسینا. وتشمل بعض 
األمثلة على ھذه المعلومات المعرفة الفنیة وبیانات البحث والتطویر وأسالیب التصنیع 
والشفرات المصدریة للبرامج ومعلومات الموظفین وخطط واستراتیجیات العمل وقوائم 
العمالء والبیانات المالیة والرؤیة السوقیة. ھذه ھي األصول الھامة التي تخص الشركة.

الكشف  عدم  علینا  ویتعین  السریة،  معلوماتنا  لحمایة  مناسبة  خطوات  نتخذ  أن  یجب 
عنھا ألي شخص خارج الشركة، إال في المعامالت التجاریة المعتمدة. یجب أن تكون 
مشاركة المعلومات السریة، حتى داخل الشركة، مستندة إلى مبدأ الحاجة إلى المعرفة 
تتم مشاركتھا،  التي  المعلومات  ماھیة  بشأن  قراٍر  اتخاذ  بشكٍل حصري، ویجب علیك 
تتم  أجلھ  منھ  الذي  األصیل  التجاري  والھدف  معھم،  مشاركتھا  تتم  الذین  واألشخاص 
للمعلومات  بھ  إفشاء غیر مصرح  بنشاط أي  الشركة  المعلومات. ستتابع  مشاركة ھذه 
أو  عملك  انتھاء  بعد  حتى  السریة  الشركة  معلومات  بحمایة  التزامك  ویستمر  السریة. 

.Sonova عالقتك مع مجموعة

نحترم حقوق اآلخرین المشمولة بالملكیة
نحترم حقوق اآلخرین في الملكیة الفكریة، ولن نحصل على معلومات سریة تخص أطراف 

أخرى بوسائل غیر مناسبة، ولن نكشف عن ھذه المعلومات دون تصریح.

نحمي ملكیة الشركة ونقّیُم ملكیة الشركة
Sonovaبصفتك موظًفا في مجموعة Sonovaبصفتك موظًفا في مجموعة Sonova، فإنك تتمتع من قبلنا بإمكانیة الوصول إلى بعض 
ممتلكات الشركة مثل أجھزة الكمبیوتر والھواتف المحمولة وغیر ذلك، یجوز استخدام 
ملكیة الشركة فقط من أجل األعمال التجاریة المشروعة للشركة ولیس لتحقیق منفعة أو 
مكاسب شخصیة أو ألي سبب غیر مناسب أو غیر قانوني، ما لم ُینص على خالف ذلك.

إننا نستخدم البرید اإللكتروني واإلنترنت واإلنترانت ووسائل التواصل االجتماعي كما 
ینبغي

قد یكون الستخدام األدوات اإللكترونیة، مثل البرید اإللكتروني واإلنترنت واإلنترانت 
ووسائل التواصل االجتماعي عواقب قانونیة على الشركة والموظفین بشكٍل شخصي. 
یجب أن یكون محتوى رسائل البرید اإللكتروني والمستندات التي ننشئھا والبیانات التي 
نتمكن من الوصول إلیھا مالئمة دائًما. یجب عدم استخدام البرید اإللكتروني واإلنترنت 
ووسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى محتوى غیر قانوني أو مسيء أو مثیر للمشاكل 
أو ربما تمییزي، أو نشره. یجب استخدام البرید اإللكتروني واإلنترنت ووسائل التواصل 
االجتماعي ألغراض تجاریة مشروعة فقط، ما لم ُینص على خالف ذلك. عند نشرك 
ألي شيء عبر اإلنترنت، یجب أن تفترض أنھ سیصبح عاًما، ویجب أال تنشر أي شيء 

قد یسبب اإلحراج لك أو لمجموعة Sonova أو لآلخرین.

نحافظ على أمان البیانات ونمتثل لقوانین خصوصیة البیانات 
للموظفین  الشخصیة  البیانات  ذلك  بما في  البیانات،  السریة ونضمن سالمة  إننا نحمي 
والعمالء، من خالل وسائل فنیة وتنظیمیة. نلتزم بالقوانین المعمول بھا فیما یتعلق بحمایة 
البیانات. نستخدم تقنیات الذكاء االصطناعي فقط من أجل مصلحة عمالئنا ومستخدمي 
منتجاتنا. لن تخفي أي أنظمة نستخدمھا للذكاء االصطناعي ھویتھا الفردیة أو تدعي أنھا 

بشر في التعامالت مع عمالئنا ومستخدمي منتجاتنا.
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السلوك تجاه حملة األسھم والجمھور

نمتنع عن التداول بناًء على معلومات داخلیة
تمنع قوانین التداول بناًء على معلومات داخلیة األشخاص من تداول األوراق المالیة بناًء 
على معلومات جوھریة غیر عامة قد تؤثر على سعر السھم إذا أصبحت متاحة للجمھور. 
ولذلك،  آخر.  إلى أي شخص  الشخصیة  تمریر معلوماتك  القوانین تحظر  أن ھذه  كما 
ُیحظر شراء أسھم Sonova أو بیعھا مع معرفة المعلومات الجوھریة غیر العامة (مثل 
الشركات  تداول أسھم  ینطبق عند  نفسھ  أو توقعات األرباح). األمر  الكبرى  المشاریع 
Sonovaباستخدام المعلومات التي تلقیتھا أثناء عملك مع Sonovaباستخدام المعلومات التي تلقیتھا أثناء عملك مع Sonova. وتجمعنا مصلحة مشتركة في 
حظر التداول بناًء على معلومات داخلیة، وبالتالي یصب ذلك في حمایة سمعة الشركة.

نحافظ على الدقة ونستكمل الدفاتر والسجالت ونلتزم بكل القوانین الضریبیة المعمول 
بھا.

نحتفظ بحساباتنا المالیة محدثة، ودقیقة وكاملة باإلضافة إلى تسجیل المعامالت التجاریة 
بصورة كاملة ومنصفة. وتحقیًقا لھذه الغایة، فإننا نتبع المعاییر المعمول بھا والعملیات 

والضوابط الداخلیة الصارمة.

وإننا ننشئ معامالتنا التجاریة، بما في ذلك تدفق بضائعنا استناًدا إلى األساس المنطقي 
التجاري والتعلیل التجاري بما یتماشى مع القوانین واللوائح الضریبیة المعمول بھا. نقدم 
اإلقرارات الضریبیة وغیرھا من عملیات الكشف المطلوبة في الوقت المناسب وبدقة 
التخطیط  مبادرات  فقط  ونتابع  المحدد.  الوقت  في  الُمسَتحقة  الضرائب  وندفع  وبأمانة، 
الضریبي التي لن تؤثر سلًبا على سمعة مجموعة Sonova. نسعى إلى تبني موقف 
واضح واستباقي تجاه اإلدارات الضریبیة. إننا نطبق مبادئنا الضریبیة في كل األوقات.

https://www.sonova.com/sites/default/files/tax_principles_final.pdf

نبلغ الجمھور في وقت مناسب وبطریقة دقیقة
كشركة ُمسجلة، فإننا نتحلى بمسؤولیة اإلفصاح عن نتائجنا المالیة وغیرھا من معلومات 
الشركة الھامة في الوقت المناسب وبطریقة دقیقة. وفي الوقت نفسھ، نطبق قواعد صارمة 
فیما یتعلق بجمیع عملیات الكشف ھذه. إننا نقدم كشًفا كامالً وعادالً ودقیًقا وفي الوقت 
للمدیر  فقط  یمكن  للجمھور.  المتاحة  األخرى  والوثائق  التقاریر  في  ومفھوماً  المناسب 
التنفیذي (CEO) والمدیر المالي (CFO) واألشخاص المعینین على وجھ التحدید من 

قبل الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي التحدث إلى الجمھور نیابًة عن الشركة.

نحتفظ بحساباتنا المالیة 
محدثة، ودقیقة وكاملة 
باإلضافة إلى تسجیل 

المعامالت التجاریة بصورة 
كاملة ومنصفة.
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السلوك المفروض تجاه العمالء والموردین والشركاء 
التجاریین

نضع األولویة للعمالء
العمالء ھم مركز عملنا التجاري. نحن نسعى جاھدین من أجل حصول عمالئنا على 
المبتكرة والجودة  التكنولوجیا  توفیر  Sonova من خالل  أفضل تجربة مع مجموعة 
العالیة للمنتجات والرعایة السمعیة وااللتزام بجمیع معاییر الصحة والسالمة ذات الصلة. 
نحافظ على وعودنا للعمالء ونأخذ ھذه الوعود باإلضافة إلى احتیاجاتھم على محمل الجد.

نضمن توفیر ممارسات تسویقیة مسؤولة
نلتزم بالممارسات التسویقیة األخالقیة، ونمنع الممارسات غیر المناسبة والمزاعم الكاذبة. 
إننا نضمن تقدیم معلومات دقیقة ومتوازنة وغیر مضللة في إعالناتنا والتغلیف والمواد 

الترویجیة الخاصة بنا.

ندیر أعمالنا التجاریة بشكل عادل وال نرتكب جریمة الرشوة أو نتسامح مع مرتكبیھا
ندیر أعمالنا بإنصاف، اعتماًدا على مزایا منتجاتنا، وخدماتنا وموظفینا. ُیحظر محاولة 
مجموعة  لصالح  بالعمل  متعلقة  قرارات  أي  التخاذ  الموردین  أو  العمالء  على  التأثیر 

Sonova من خالل دفع المال أو تقدیم الھدایا.

ُیمنع منًعا باًتا دفع المال بشكل غیر مالئم (رشاوي أو عموالت أو أموال أخرى ألغراض 
غیر قانونیة) لموظفین حكومیین أو مسؤولین حكومیین أو للعمالء أو ألخرین. ال ُیطبَُّق 
ھذا الحظر على الدفع المباشر لألموال فحسب، بل یمتد أیًضا لیشمل الدفع غیر المباشر 
لألموال الذي یتم بأي شكل من األشكال من خالل استشاریین أو جھات خارجیة أخرى.

https://www.sonova.com/sites/default/files/ 
sonova_global_antibribery_policy_april_2018_vf.pdf

نلتزم بقواعد التجارة الدولیة والضوابط المفروضة على التصدیر
منتجاتنا  قد یخضع تصدیر  منتجاتنا وطبیعتھا،  إلیھا  التي نصدر  الوجھة  اعتماًدا على 
للوائح الرقابة على الصادرات والعقوبات التجاریة. تحظر ھذه القیود تجارًة ما أو تحظر 
تصدیًرا ما أو تشترط وجود ترخیٍص من السلطات المختصة أو إرسال إخطاٍر إلیھا. 
ُیعّرُض عدم االمتثال للوائح التجارة الدولیة األفراد والشركة لغرامات كبیرة والحرمان 

من امتیازات التصدیر والسجن. 

نقّدُر مصالح شركائنا التجاریین
لدینا اھتمام كبیر بإقامة عالقة تجاریة طویلة األمد مع شركائنا التجاریین. لذلك، نعمل 
باستمرار على خلق وضع مربح للجانبین. نتوقع من شركائنا التجاریین وموردینا االمتثال 
لیس فقط للقوانین وأفضل الممارسات المعمول بھا دولًیا، لكن نتوقع منھم أیضاً أن یتحملوا 
Sonovaمسؤولیاتھم االجتماعیة والبیئیة على محمل الجد وفًقا لمبادئ مجموعة Sonovaمسؤولیاتھم االجتماعیة والبیئیة على محمل الجد وفًقا لمبادئ مجموعة Sonova الخاصة 

بالموردین على أقل تقدیر.
https://www.sonova.com/sites/default/files/

SupplierPrinciples_English.pdf

ال نقبل ھدایا قّیمة من شركائنا التجاریین أو نمنحھا لھم
أحیاًنا، عند التعامل مع الشركاء التجاریین، ُتعرض علینا ھدایا، وتتم دعوتنا إلى مناسباٍت 
قیمتھا  تزید عن  أشیاء  قبول  Sonova في عدم  ترفیھیة. وھذه ھي سیاسة مجموعة 
االسمیة، أو منحھا. في حالة قبول الھدایا، یجب أال یفسر ذلك على أنھ قبول موّرد أو 
قبول عالقة تجاریة، كما یجب أال یفسر ھذا القبول على أنھ تأثیٌر على قرارنا التجاري.

نتجنب تضاربات المصالح
ُیتوقع منك أن تؤدي وظیفتك لمصلحة Sonova وعمالئھا وحملة أسھمھا فقط. یحدث 
تضارب المصالح عند تداخل مصالحك الخاصة أو حتى لو كان یبدو أنھا تتداخل، بأي 
Sonovaطریقة مع مصالح Sonovaطریقة مع مصالح Sonova. ویمكن أن یظھر تضارب المصالح عند اتخاذك إلجراءاٍت 

الة. أو تكون لدیك مصالح قد تصعب علیك أداء عملك بالشركة بطریقة متجردة وفعَّ

وتشمل أمثلة تضاربات المصالح، أن تكون لدیك أو لدى أحد أفراد عائلتك مصلحة أو 
تعمل بشكل مباشر أو غیر مباشر لصالح جھة منافسة أو مورد أو عمیل ما أو تنحاز ألي 
.Sonova منھم أو أنك متعاقد تجارًیا مع أقارٍب أو أصدقاء لك أثناء أدائك لوظیفتك في

ندیر أعمالنا بإنصاف، 
اعتماًدا على مزایا 
منتجاتنا، وخدماتنا 

وموظفینا.



۹

السلوك المفروض تجاه المنافسین

نحن ملتزمون بتحقیق منافسة عادلة
لدى منافسینا مصالح تجاریة مشروعة - وكذلك نحن. یتعین أن یستفید العمالء من التنافس 

العادل بین المنافسین.

نحترم ونتبع القوانین المتعلقة بمكافحة االحتكار وقوانین المنافسة
تتطلب األسواق الحرة منافسة قویة. تجعل القوانین المتعلقة بالمنافسة ومكافحة االحتكار 
من غیر القانوني تقیید المنافسة وضمان منافسة حرة ومفتوحة في السوق. في حین أننا 
كشركة ننافس بجد ولكن بعدالة، فھذه القوانین والمبادئ التي تشمل سیاستنا القانونیة في 

المنافسة یجب اتباعھا بدقة دائمة.

اتفاقات مع  نحن ال نشارك أي معلومات حساسة تجارًیا مع المنافسین، وال ندخل في 
المنافسین على نحٍو بحرم العمالء من االستفادة من المنافسة.

تشمل األمثلة على السلوك المحظور:
عقد اتفاقاٍت مع المنافسین لتثبیت األسعار أو وضع قیود على المبیعات أو مقاطعة • 

أحد الموردین أو تخصیص األراضي؛
تبادل المعلومات السریة مع المنافسین، بما في ذلك في المؤسسات التجاریة؛• 
إبرام اتفاقاٍت مع الموزعین أو البائعین لتثبیت أسعار أو شروط إعادة البیع ووضع • 

بعض القیود األخرى إلعادة البیع فیما یتعلق بالمناطق و/أو العمالء؛
إساءة استخدام مركز مھیمن في السوق.• 

لدى منافسینا مصالح تجاریة 
مشروعة - وكذلك نحن.



۱۰

السلوك تجاه موظفینا وزمالئنا في العمل

نعتبر موظفینا بمثابة مفتاح لنجاحنا
موظفونا ھم شریان الحیاة لـشركة Sonova. نعمل على تحسین نوعیة الحیاة لمالیین 
األشخاص من خالل تحسین السمع لمن یعانون من ضعف السمع. تمثل قیمنا المشتركة 
في الشركة الثقافة التي تمیزنا وتوحدنا كشركة عبر جمیع العالمات التجاریة والمناطق. 
بنزاھة واحترام في  الجمیع  نعامل  بثقافة منفتحة وشاملة،  المشترك  االلتزام  من خالل 
جمیع األوقات، ونقدر المنظور المختلف لشتى األفراد من جمیع أنحاء العالم تبًعا لتنوعھم. 

نشجع وجود مكان عمل آمن وصحي ونوفر ھذا المكان
ُتعد الصحة والسالمة المھنیة جزًءا ال یتجزأ من أنشطتنا، ونحن نمیز المخاطر المتعلقة 
بالصحة والسالمة في عملیاتنا، وندیرھا. إننا نعزز وجود ثقافة السلوك الصحي واآلمن 

ونشجع على تبني ھذه الثقافة.

ندعم ونحترم حقوق اإلنسان وحریة تكوین الجمعیات
نسعى جاھدین للتأكد من احترام أنشطتنا (بشكل مباشر أو من خالل عالقاتنا التجاریة) 
لحقوق اإلنسان األساسیة، على النحو المنصوص علیھ في میثاق األمم المتحدة لحقوق 

اإلنسان واالتفاقیات األساسیة لمنظمة العمل الدولیة. 

نحن ندرك ونحترم حق جمیع الموظفین في االنضمام إلى أي جمعیة موظفین، بشرط 
احترام القانون المحلي. نشارُك في حواٍر بناٍء مع الموظفین وممثلیھم المختارین بحریة.

نحن نعزز التنوع في شركتنا ونحترم السالمة الشخصیة لموظفینا
و/أو  الجنسیة  والھویة  والمعتقدات  والثقافة  العرقي  واألصل  والخلفیة  اللغات  تنوع  إن 
التعبیر الجنساني والتوجھ الجنسي بمثابة أمٍر مفضل في شركتنا وینعكس ھذا على قاعدة 
عمالئنا. نحن نقدر ھذا التنوع كمفتاٍح مھم لنجاحنا ونعزز وجود بیئة عمل شاملة یمكن 
فیھا للجمیع المساھمة وتحقیق إمكاناتھم الكاملة. نحن نقدم فرص عمل متساویة، بما في 

ذلك التوظیف والتطویر والتقدم.

تحظر Sonova التمییز والتصرفات غیر الالئقة أو غیر القانونیة القائمة على األصل 
العرقي أو القومي للشخص أو الدین أو المیل الجنسي أو الحالة االجتماعیة أو الجنس 
أو الھویة الجینیة أو اإلعاقة المرتبطة بالعمر أو أي وضع آخر محمي قانوناً. ال یوجد 
لدینا أي تسامح مع التنمر أو مع أي نوع من اإلساءة أو المضایقة اللفظیة وغیر اللفظیة 

والجسدیة، سواء كان ذلك جنسًیا أو جسدًیا أو نفسًیا. 

على  للقضاء  الصلة  ذات  المتسقة  والمبادئ  بالقواعد  نلتزم  التصرفات،  ھذه  مثل  لمنع 
االنتھاكات. كن مراعًیا لمشاعر اآلخرین من خالل طریقة تعاملك مع زمالئك واحترم 

الخصوصیة الفردیة في جمیع األوقات.

نحن نقدر التنوع باعتباره 
مفتاح مھم لنجاحنا، ونعزز 

توفر بیئة عمل شاملة. 



كیفیة االلتزام وكیفیة الحصول على المساعدة

بالرغم من أن مدونة قواعد السلوك ھذه توفر إطاًرا للعمل، إال أنھا ال یمكن أن تغطي جمیع المواقف محتملة الحدوث. إذا كان السؤال ینطوي على مسألة قانونیة، فإن سبیلنا 
واضح وال لبس فیھ - فنحن نتبع القانون.

فیما یلي الخطوات التي یجب وضعھا في االعتبار واألسئلة التي یجب طرحھا.

قم بتجمیع الحقائق ذات الصلة. من الصعب إیجاد إجابات تتعلق بكل الحقائق ذات الصلة. 
فال یمكن التوصل إلى النتیجة الصحیحة بدون ھذه اإلجابات.

ما الذي ُیطلب مني القیام بھ على وجھ التحدید؟ ینبغي أن یتیح لك ذلك التركیز    .۱
على المسألة المحددة التي تواجھھا والبدیل الذي یمكن أن یكون لدیك.

قم بتوضیح مسؤولیتك. العدید من المواقف التي نواجھھا تنطوي على مسؤولیة    .۲
مشتركة. ھل تم إبالغ األطراف األخرى؟ من خالل إشراك اآلخرین وإثارة القضایا، 

عادًة ما یظھر مسار جید للعمل.

ھل ھذا أمٌر عادل؟ إذا بدا المنھج غیر عادل، فافحص السبب الذي یبدو ألجلھ المنھج    .۳
غیر عادل ومن الذي سیتضرر جراء ذلك. ھل سیتضرر العمیل؟ ھل ستتأثر مصالح 

الشركة؟ ھل سیتضرر الموظفون اآلخرون؟

ناقش المشكلة مع مدیرك المباشر. ھذا ُیعد مبدأ إرشادي أساسي لجمیع المواقف   .٤
تقریًبا. سیتمتع مدیرك المباشر بمنظوٍر أوسع، وسوف یقدر إشراكھ في عملیة صنع 

القرار في الوقت المناسب.

تتوفر مساعدة إضافیة. عندما ال یكون من المناسب مناقشة مشكلة ما مع مدیرك،    .٥
قم بمعالجتھا داخلًیا مع مدیر الموارد البشریة أو المدیر اإلداري لشركة المجموعة.

إذا كنت ترید المساعدة أو تود اإلبالغ عن انتھاك لمدونة السلوك:
السلوك ھذه  قواعد  مدونة  مبادئ  أن  بارتیاٍب من  تشعر خاللھا  أوقات  ھناك  تكون  قد 
یمكن أن تكون قد انُتِھكْت. نشجعك على اإلبالغ عن مثل ھذه الحاالت لمدیرك أو لمدیر 
الموارد البشریة الداخلي، إذا كان ذلك مناسًبا. سیتم الحفاظ على سریة بالغك إلى أقصى 
حد ممكن، ولن یتعرض أي متصل أو مقدم شكوى أو شاھد لالنتقام بسبب بالغ تم تقدیمھ 
بأمانة. یمكنك أیًضا االتصال بإدارة شؤون االمتثال مباشرًة أو من خالل موقعنا اإللكتروني 
Sonova أو استخدام خط Sonova أو استخدام خط Sonova الساخن المعني بشؤون االمتثال، والذي یتوفر  Speak Up

لك طوال الیوم على مدار األسبوع.

۱۱

إذا لم تكن متأكًدا مما یجب 
علیك فعلھ في أي موقف، 

فاطلب التوجیھ قبل التصرف.

تجرأ على 
التحدث!



خط Sonova الساخن المعني بشؤون االمتثال
إننا نعیش ثقافة المسؤولیة المشتركة. یمكن ألي شخص لدیھ مخاوف مشروعة التحدث بحریة دون الخوف من االنتقام. ُیعد خطنا الساخن المعني بشؤون االمتثال إحدى الطرق التي 
نشجع بھا موظفینا على التعبیر عن مخاوفھم المتعلقة باالنتھاكات المحتملة لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا. یرد متخصصون مستقلون على المكالمات، ویرسلون البالغات إلى 

الشخص المناسب في مجموعة Sonova إلجراء مزیٍد من التحقیق، وذلك في سریة تامة. ویمكن للموظفین الحًقا طلب معلومات للمتابعة.

أرقام الھواتف 
 10-800-711-0748 الصین:  

 (866) 447-5045 كندا:  
 0800-180-3417 ألمانیا:  

 0800-56-3263 سویسرا:  
الوالیات 

 (866) 447-5045 المتحدة األمریكیة: 
 (704) 521-1168 فیتنام:  

 +1 866 447 5045 البلدان األخرى: 

المدونة بلغتك
تتوفر مدونة قواعد السلوك الخاصة بمجوعة Sonova بإصدارات اللغات التالیة.

العربیة

汉语 (الصینیة)

(الیابانیة)  日本語

(الھولندیة) Nederlands

English (اإلنجلیزیة)

(الفرنسیة)  Français

(األلمانیة) Deutsch

(الفیتنامیة) Tiếng Việt

Dansk (الدنماركیة)

(اإلیطالیة)  Italiano

עברית (العبریة)

Magyar (المجریة)

(البولندیة)  Polski

(البرتغالیة)  Português

Русский (الروسیة)

(اإلسبانیة)  Español

Türkçe (التركیة)

한국어 (الكوریة)
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