
ميثاق آداب  و 
قواعد سلوك 

العمل

كوكا كوال
إتش بي س ي



تطبيق القواعد

10صفحة قواعد عامة-15
10صفحة التدريب-16
10صفحة التحقيقات-17

ثقافة النزاهة

1صفحة التزامنا-1

1صفحة كيفية استخدام هذه القواعد-2

النزاهة داخل الشركة

3صفحة حقوق اإلنسان و التنوع  و الشمولية-3

3صفحة سجالت  و مستندات الشركة -4

4صفحة االستخدام املناسب ألصول شركة كوكا كوال إتش بي س ي-5

4صفحة حماية املعلومات و األصول املستخدمة فى التشغيل-6

5صفحة التعامل مع العمالء و املوردين-7

5صفحة تعارض املصالح-8

أ
ب
ج
د
ه

التعامل مع عميل محتمل أو عميل حالي أو مورد أو مسؤول عام
االستثمارات الخارجية

العمل الخارجي
النشاط السياس ي

العائلية أو العالقات الشخصية الوثيقةالعالقات

ميثاق آداب و سلوك العمل

التعامل بنزاهه مع املعايير املجتمعيه
8صفحة مكافحة الرشوة-9

8صفحة البيئة والصحة والسالمة -10
9صفحة املنافسة بنزاهة في السوق واالمتثال لقوانين املنافسة و مراعتها-11
9صفحة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية -12
9صفحة التعامل في األوراق املالية للشركة -13
9صفحة العقوبات -14

كوكا كوال
إتش بي س ي



خطاب الرئيس التنفيذي

التياملجتمعاتةثقوكذلكومستهلكيهاعمالئهابثقةأقدامهاس يبيإتشكوالكوكاشركةترسخ
.الثقةلهذهأهالنكون أنجميعاوعلينا.بهاالشركةتعمل
هذهوتتمثلالعمل،سوق فينجاحاتمننحققهوماالعملأماكنفيعليهانرتكزالتيثقافتناتنبعِقَيِمنا،منطلقومن
كيداالنطالقو ة،النزاهبالتمسكو التميز،نحوقدماواملض يموظفيناعلىوالحرصعمالئناإلرضاءالسعيفيالقيم
.والعملالتعلممنمزيدإلىواحدة

يقينعلىنحنو أفراده،منردفكلمساهماتتثمينفيجهدانأل  الالذيالفريقأعضاءبيناملتبادلاالحتراميسودهاببيئةلديناالعملأماكنتتمتع
.الجميعتشملالتىو واإليجابيةالنزاهةتملؤهابيئةظلفيإالالنجاحيتحققالأنه

رعنننحرفالاننا،إالاألسواقفيبقوةنتنافسوبينما
 
ط
 
نسلكوالبوعودنانفيأننالكذإلىباإلضافه.األخالقيةباملعاييرونلتزمالقانونيةاأل

.ابهنتواجدالتياملجتمعاتتجاهالنزاهةإاليسعناالذلككلوفوق .الصحيحةاملساراتنسلكمابقدرالسهلةاملسارات

فإننايفة،الوظبالعاملينواجباتمنوكجزء.التشغيللجنةمنكاملبدعمحظيتالتيالقواعدهذهعلىاإلدارةمجلسوافقوقد
.القواعدبهذهااللتزامجميعاهممنننتظر

هابينمنشتىمجاالتفيالتطوراتآخرمواكبة:هوالوقتهذافيالقواعدمنالجديدةالنسخةهذهإصدارفيوالسبب
املصالح،تعارضةبسياساملتعلقةكتلكالتوضيح؛منبمزيدأسئلةمنيشاعماوتناول الشخصية،البياناتوحمايةالخصوصية

.األفرادمسؤولياتحول عمليةإرشاداتفيهاتجدون ومباشرةمبسطةوثيقةأيديكمبينونضع

منوردماأنبششكالراودكمماإذاو قيمناتعزيزعلىاحرصواو بصراحةآرائكمعنالتعبيرفيتترددواال،دائمالكمونصيحتي
إذاهويتكمنعاإلفصاحدون ذلكوسيتم.عنهافأبلغواالقواعد،هذهمخالفةاحتماليةالحظتموإذا.السؤالفيتتردواالف،قواعد

.ذلكفىرغبتمما

وأنقيمناإحياءفييعاجمنتشاركأنمنكموأطلب.العالمفيواالحترامةثقللاكتساباالشركاتأكثرمنواحدةكوالكوكاشركةتكون أنإلىنطمح
فيلنعملأتيناكلمااعتزازاو فخراسيملؤنابل،فقطس يبيإتشكوالكوكاشركةنجاحفيذلكيسهمفلن.بهنقومماكل  فيالقواعدبأحكامنلتزم
.س يبيإتشكوالكوكا

،أعضاء الفريقالزمالءالسادة

ر،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدي

زوران بوغدانوفيتش، الرئيس التنفيذي

كوكا كوال
إتش بي س ي



التزامنا-1

الجميعمنتوقعاتنا

املستوى اختالفأودورناأوموقعناعنالنظربصرفالعالم،أنحاءجميعفيس يبيإتشكوالكوكاركةبشيعملمنكلعلىالعملسلوكوآدابميثاقيسرى 
كما."(الشركة"اسمبأيًضاإليهايشار)س يبيإتشكوالكوكاشركةإدارةمجلسوأعضاءالتشغيللجنهوأعضاءواملديريناملوظفينجميعذلكيشملو .الوظيفى
.ينللموردالصادرةاإلرشاداتفيالواردةمدونتنامبادئمنلعددلناالتابعون واملقاولون االستشاريون والخبراءوالوكالءواملوزعون املوردون يخضع

.أمور منعلينايلتبسماحول أسئلةوطرحاإللزاميالتدريبفيواملشاركةالقواعداشتراطاتعلىاالطالعاملسؤولياتهذهومنأفعالنا،مسؤوليةبتحملدائًمانلتزم
أوالقواعدذههمخالفةلكيحقالفاملؤسسةداخلمنصبككانومهما،استثناءاتأليمبررافليستالجماركأوالتجاريةالطلباتأوالتنافسيةلضغوطاوأما

إنهاءحدإلىلتصقدضدهتأديبيةإجراءاتاتخاذيجوز وصرامةبكلمعهالتعامليتمفانهالقواعد،لهذهموظفأيمراعاةعدمةحالوفي.مخالفتهاعلىالتحريض
عرضأنشأنهامنالتصرفاتفهذه،الخدمة

 
.أخرى أعباءولعقوباتوموظفيهاالشركةت

من املديرينتوقعاتنا 

أعضاءإملاممنتأكدتأنوعليك.لدينابهاملعمول والقانون والسياساتالقواعداتباعفياآلخرونبهحتذييَ نموذجاتكون أنبكفيجدراملدير،منصبتشغلكنتإذا
.بأريحيةمخاوفأيعناإلبالغحريةتمنحهمأنو قواعدللالفريقأعضاءاحتراميسودهاعملبيئةتخلقوأنسؤولياتهمبمفريقك

القواعدكيفية استخدام هذه-2

الرجوع الى املسئولين عن ميثاق آداب و سلوك العمل

السلوكعدقواعناملسئولينالزمالءمعالتواصليمكنك،الواقعأرضعلىتطبيقهاوكيفيةالقواعدهذهحول سؤالأيلديككانإذا
:بالشركةمنصبكعلىوااللتزامالسلوكقواعدعنللمسئول اختياركويتوقف.توجيهكبيرحبون دائمافهم،واإللتزام

مدير الشئون القانونية للبلد: املوظفون داخل البلد 
اإللتزام القانونىقسم رئيس :بمجموعة هيلينيك  ون وظفامل

املستشار القانوني العام : بالبالد، وأعضاء فريق القيادة للمجموعة ، وأعضاء مجلس اإلدارة العموممديرين 
رئيس لجنة املراجعة واملخاطر:الرئيس التنفيذى 
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النزاهةثقافة

كوكا كوال
إتش بي س ي



املخالفةاملمارساتعناإلخطار

أوشراملبامديركإخطارطريقعنإماوذلكاملخالفة،املمارسةتلكعناإلبالغعليكيتوجب،للقواعدمخالفهأيالحظتإذا
املعنياملديراتحديًد والداخلية،املراجعةبقسماالتصالطريقعنأواألمر،علىوااللتزامالسلوكقواعدعناملعنياملوظفأواملسؤول
.إلدارتهتخضعالذيالعملسلوكوآدابميثاقبالغاتبمراجعة

أواملاليةبالشئون املتعلقةاملسائلعرض(1):اآلتيالنحوعلىوذلك،العليااإلداريةاملستوياتإلىمباشرةاملسائلبعضبعرضاإللتزام
اىعناإلشتباهحالةفىالعرض(2)؛واملخاطراملراجعةلجنةرئيسأوالداخليةاملراجعةقطاعرئيسإلىباملراجعةاملتعلقةأواملحاسبية

أنشطةأوخاطئةماليةبياناتأوكبيرةماليةمبالغعلىتنطوي التيأوالعليااإلدارةفيهااملتورطةاملخالفاتمثل–للقواعدجوهريهمخالفه
.بالشركةاملراجعةقطاعرئيسأواملالياملديرأوالقانونىاملستشارإلى–مزعومةإجرامية

أعاله،املذكورةاملخالفاتذلكفيبماوقت،أيفياملخالفةاملمارساتمننوعأيعنلإلخطار«أبسبيك»اإلبالغخطخدمةاستخداميمكنك
يتمكنواحتىالزمالء،لجميعالخدمةهذهتتاح.www.coca-colahellenic.ethicspoint.comالرابطعلىاإلنترنتعبرإليهاالوصول ويمكنك

كماذلك،فيرغبامإذااملبلغهويةعنالكشفبعدماملنصةالتزاممع،الشركةمليثاقمحتملةانتهاكاتأيعنتامةبسريةاإلبالغمن
.األمبلغتكبالغكتقديميمكنكحيث،العالمأنحاءجميعفياملنصةهذهتتاح

االنتقامعدمسياسة

انتقامي،لفعردأليالتعرضمننيةوحسنبصدقمخالفةممارساتأيعنيبلغموظفأيبحمايةس يبيإتشكوالكوكاشركةتتعهد
بحسنعتقاداإل سوى عليكفمامخالفة،ممارساتمنأثرتهفيماصوابعلىكونكحتميةيعنيالالصادقاإلخطارأنعلىالتنويهويجب

.تقدمهاالتياملعلوماتدقةفىنيه

تخذ
 
أو،القواعدبموجبفهمخاو عنيبلغالذياملوظفمنباالنتقاميقومون الذيناملديرينكبارذلكفيبما،زميلأيضدتأديبيةتدابيرت

حبط ثنيأومحاولةي  .اتاملخالفعناملبلغينسياسةعلىأيًضااالطالعيرجى.املساعدةطلبأواإلخطارعنآخرموظفأيي 
.للقواعدمخالفةالتحقيقفيالتدخلأوللمحققينكاذبةإفادةتقديمأوعمدعنباطلاتهامأيمخالفةتعتبركما

العملسلوكوآداببميثاقالخاصةاملوافقاتبوابة

.السلوكبقواعدالخاصةاملوافقاتبوابةعبرللقواعدوفقااملطلوبةاملوافقاتجميععلىالحصول يجب
بشأنموافقةعلىالحصول لزمإذاأنهمالحظةيرجى.للشركةالداخليةالشبكةعلىاملتاحاإللتزامقسممنالبوابةرابطعلىالحصول يمكنك
طلبتجديدمنبدفالشهر،12علىتزيدملدةالنشاطذلكاستمراراملقرر منوكان(املثالسبيلعلىخارجيعملكإجراء)بعينهنشاطإجراء

إدارةأوباشراململديركيجوز كما،للشركةالداخليةالشبكةإلىاملباشرالوصول منتتمكنلموإذا،جديدتغييرأيطرأحالفياملوافقة
.عنكبالنيابةاملوافقةتلكعلىالحصول طلبتقديمالبشريةاملوارد

السياسات واالشتراطات القانونية ذات الصلة

.سلوكياتناتقييمفيلنامقياًسالتكون عامةمبادئتضعولكنهاالشركة،قواعدجميعالقواعدهذهتشملال
السياساتىعلالقواعدوتشمل.املسائلبعضعلىتسري التيالشركةبقواعدالخاصةالقانونيةواألحكامالسياساتمنالعديدهناك

.للشركةالداخليةالشبكةعلىاملتاحةاألساسية
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الشركةنزاهة

:أمثلة على سجالت األعمال

تقارير النفقات والسفر•
الفواتير•
أوامر الشراء•
وثائق مراقبة الجودة•
تقارير الحوادث•
سجالت الجرد•
مراجعات األداء•
أوجه الكفاءة التشغيلية للنظام •
االستقصائية REDدراسات•
تقارير املسح الضوئي امللون •

ناسب،املوبالقدرالصحيح،الزمنياإلطارضمن:وتحديًدا،ومناسبصحيحبشكلالتجاريةاملعامالتتسجيلمندائًماتأكد
 بهاملصرح

ً
.للمعاملةالفعليةالطبيعةوصفمعاملناسبين،األشخاصِقَبلمنداخليا

:امليثاققواعدانتهاكاتعلىأمثلة

فضلأنتائجتقديمطريقعنمضللةرئيسيةأداءمؤشراتعناإلبالغ•
الواقعفيتحقيقهتممما

املصروفاتعندقيقةغيرتقاريرتقديم•
املوافقةعمليةلتسهيلالخدماتأوالسلعشراءأوامرتقسيم•
الوقتضيقبسبببدقةالجردعملياتتسجيلعدم•
.إجراء مسح ضوئي بألوان مصطنعة•
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والشموليةوالتنوعاإلنسانحقوق -3

نقدركماأفرادها،جميعنبيوالتقديراالحترامويسودهاأفرادهامنفردكلوإمكاناتقدراتفيتثقبيئةظلفيواحدةكيدوالعملموظفيناعلىالحرصفياألساسيةقيمناتتمثل
.الخبرةوامتالكاألداءوحسنملهاراتوااملؤهالتتوافرعلىاألول املقامفيلديناالوظيفيوالتقدمالتوظيفسياسةوتعتمدالجميع،تشملبيئةخلقإلىونسعىالعاملينبيناالختالفات

التوجهأوالجنس يامليلأواإلعاقةأوالسنأوالدينأواالجتماعياملستوى أواألصلأواللون أوالجنسأوالعرق أساسعلىالتمييزأشكالمنشكلأينقبلال
.التطبيقواجببالقانون املصانةاألمور منأيأوالسياس ي

ميثاقعنسئول املإلىالرجوعيمكنكسؤال،أيلديككانإذا.لدينااملعتمدةوالتنوعالشموليةوسياسةاإلنسانحقوق سياسةمراجعةيرجىاملعلومات،منملزيد
.لهاالتابعالبشريةاملواردإدارةأواإللتزاموالسلوك

الشركةبنشاطاملتعلقةاملستنداتحفظ-4

يميةة لقانونيةة والتنظينعكس حفظ السجالت واإلبالغ الدقيق عن املعلومات املاليةة وغيةر املاليةة علةى شةركتنا سةمعتها و ةي جةزء مهةم مةن التزاماتنةا ا
. هم الحجر االساس ى في نزاهة شركتنا التي تعد  واحدة من قيمنا األساسية. كشركة مدرجة

على أساس الجدارةدقة حفظ السجالت وإعداد التقارير ضروري أيًضا لتقييم األداء الفردي وتقييم التعويضات لجميع املوظفين بشكل عادل،
.والنتائج الفعلية

االهميهعدملكدابولوحتىودقيقة،مكتملةالشركةوثائقمنوثيقةكلتكون أنينبغي.عديدةتفسيرات«األعمالسجالت»مصطلحيتضمن
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س يبيإتشكوال كوكاشركةألصول املناسباالستخدام-5

( لةةةة واألجهةةةزة اللوحيةةةةاألمةةةوال واملنتجةةةات واملركبةةةات والهواتةةةف وأجهةةةزة الحاسةةةب املحمو والتةةةي تتضةةةمن علةةةى سةةةبيل املثةةةال، )تتةةةوفر أصةةةول شةةةركة كوكةةةا كةةةوال إتةةةش بةةةي سةةة ي 
عمةةل املةةوظفين وملكيةةتهم أوقةةاتكمةةا ينبغةةي اسةةتثمار . السةةتخدامها فةةي تسةةيير أعمالهةةا، بحيةةث يةةتم إتاحتهةةا لكةةم لضةةمان القيةةام بعملكةةم بةةأكثر قةةدر مةةن الكفةةاءة والفعاليةةة

. ى فائةدة ممكنةة للشةركةفةي تحقيةق أق ة ( أي ش يء ننتجه ضمن أوقات عملنا لدى شركة كوكا كوال إتش بي س ي، أو على نفقتها أو ضمن نطاق مهامنا الوظيفية)الفكرية
ةا كةةوال إتةةش بةةي سةة ي لتحقيةةق أغةةراض أو منةةافع شخصةةيةعلةةى عةةدم السةةماح لنةةا القواعةةد تةةن   سةةمح باالسةةتخ. باسةةتخدام أصةةول شةةركة كوكة دام الشخ ةة ي ومةةع ذلةةك، ي 

ت عملنةةةةا وقةةةةاع أاملحةةةدود للهواتةةةةف وأجهةةةةزة الحاسةةةب املحمولةةةةة واألجهةةةةزة اللوحيةةةةة، شةةةريطة أن يكةةةةون ذلةةةةك االسةةةةتخدام ضةةةمن اإلطةةةةار القةةةةانوني الصةةةةحيح وأال يتةةةداخل مةةةة
.تمثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرقة أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركة، مهمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت قيمتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ، مخالفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة جوهريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للقواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد. بالشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركة

باستخدامعلقيتفيمااستثناءاتأيمنحيمكنوال.العملسلوكوآداببميثاقالخاصةاملوافقاتبوابةعبراستثناءاتأيبشأنموافقةعلىالحصول يلزم
.املهنةالقياتأخأوالقانون معتتعارضأعمالبأيالقيامفيأوأخرى،شخصيةمكاسبلتحقيقأوخارجيعملأيتنفيذفيس يبيإتشكوالكوكاشركةأصول 

التشغيلفىاملستخدمهواألصول املعلوماتحماية-6

شاطهااملعلومات والبيانات املتعلقلة بنشاط الشركة لتحقيق الغرض من نتعتمد شركة كوكا كوال إتش بي س ي اعتماًدا كبيًرا على نظم بياناتها و 

يلحقضرر أيوعلىةالتجاريللبياناتفقدانأوتسريبأيعلىاملترتبةاملخاطرمنوالحدآمنة،بطريقةالدوامعلىالعملضمانعناملسؤوليةشركتناأفرادمنفردكليتحمل
والتيللجمهور املتاحةغيرأوعنهااإلفصاحيتملموالتيالشركةبأعمالاملتعلقةالسريةالبياناتحمايةعلىخاصةبصفةنحرصأنوينبغي.لهااالستخدامإساءةأومعلوماتنابنظم
.عنهااإلفصاحتمإذاس يبيإتشكوالكوكاشركةبمصالحاإلضرارشأنهامن

املعلوماتحمايةسياسة
منعةواسمجموعةضدالتجاريةومعلوماتنابياناتنانظمحمايةخاصتنااملعلوماتحمايةسياسةتكفل

.تهاوسالمتوافرهاومدىالتجاريةاملعلوماتنظمسريةعلىسلًباتؤثرقدالتيواألحداثالتهديدات

واإلجراءاتعاييراملاملثال،سبيلعلىالبياناتحمايةبقواعداملتعلقةاملعلوماتحمايةسياسةإلىالرجوعيرجى
.معهاتتوافقأواملعلوماتحمايةسياسةإلىتستندالتي–واإلرشاداتوالقواعد

العملسلوكوآدابمخالفاتعلىأمثلة

شركةالنظممختلفعلىاملوافقاتمنحأوطلباتأيملعالجةعملكزمالءأحدمعالحاسوبمروركلمةترك
.إجازةفيتكون عندما

املقبول االستخدامسياسة

خاصةاداتإرشوتعطيكاملعلوماتحمايةسياسةمنجزًءالدينااملعتمدةاملقبول االستخدامسياسةتشكل
اآلليالحاسبو واإلنترنتاإللكترونيالبريدمثل)بشركتنااملعلوماتمصادروحمايةالصحيحاالستخدامحول 

.(ذلكإلىومااملحمولة،والهواتفوالتطبيقات

الرقميةاألخالقياتقواعد

عبرش يءأيتشاركعندمالذا،.االجتماعيالتواصلوسائلمعمتزايدبشكلللتعاملعرضةجميًعاأصبحنا
كنيلمماالشركةعننيابةالشخصيةآرائكعنالتعبيرعدمعلىفاحرصاالجتماعي،التواصلوسائل

أومنتجأوشخ أيمجموعةخاللمنأوشخصةبصفةقذفأومهاجمةتجنبوعليك.ذلكلكمسموًحا
االطالعيرجىاإلرشادات،منملزيدمنهمبأيالتشهيرأوبالشركةعالقةالمنأيأوعملزميلأوموردأوعميل
.بشركتناالخاصةالرقميةوااللتزاماألخالقياتقواعدعلىأيًضا

العملسلوكوآدابمخالفاتعلىأمثلة
فيمنتجاتناتخداماسأوالشخصية،لسيارتكبالشركةالخاصةالوقودبطاقاتاستخدامأوالعائلية،شركتكأعمالإلدارةلشركتكالتابعاللوحيالجهازاستخدام

.الشخ  يلالستخدامألحدتقديمهااملقرر منكانتذكرةأياستخدامأوشخصية،مسائل

كوكا كوال
إتش بي س ي
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الحالة،هذهففياملوردين،أحدلدىأخوكويعملجديد،مورد  الختيارمناقصةإجراءعمليةفيمشاركأنت:مثال
حساسةوماتمعلأيتلقيتجنبعليككما.املناقصةهذهفياملشاركةعنوالتوقفاألمربهذاالشركةإبالغعليك
قواعدودابابميثاقالخاصةاملوافقاتبوابةفياإلجراءاتهذهتسجيلمعالقرار،اتخاذعمليةفياملشاركةوعدم

.املنهيالسلوك

واملوردينالعمالءمعالتعامل-7

موردأولعميأيمناالستفادةشخ أليفليسواملوردين؛العمالءمعبنزاهةالتعاملعلىدائًمانحرص
وعليك.املشروعةغيرالتعاملأشكالمنذلكغيرأوالسريةاملعلوماتاستخدامإساءةأوالخداعطريقعن
صبالشركةمصلحةوضعمورد،أوعميلأيمعالتعاملعند

 
االعتباراتمنعداهاماعلىوتغليبهاعينيك،ن

.للقواعدمخالفةيعدمماواملوردين،العمالءمعالتعاملفيالتفرقةالشخصية،

املصالحتعارض-8
إشكاليةتأتينولكاألساسية؛قيمنارأسعلىفالتميز،واالستحقاقالكفاءةأساسعلىقائًمانهًجانتبنى

أومصالحكأوأنشطتكبيناملصالحوتضارب.التميزذلكتحقيقعلىقدرتنالتعرقلاملصالحتضارب
املهنيةباتكواجأداءعلىتوثربحيثالشركةمصالحمعالشخصيةاملصلحةتعارضعندالشخصيةعالقاتك
مصلحةميخدبماالعملعلىقدرتكعلىتؤثرأوس ي،بيإتشكوالكوكاشركةلدىيعملموظفأوكمدير
عليكيعدلمولحتىمصداقيتكعلىسلًبايؤثراملصالحفيالتعارضفهذاس ي،بيإتشكوالكوكاشركة

.شخصيةبمنفعة

أيعناملنهي،السلوكقواعدبمدونةالخاصةاملوافقاتبوابةطريقعنباإلخطار،املسارعةعليكينبغيلذا،
إطار  فياراتاإلخطجميعمعالتعاملويتمالشركة،تجاهواجباتكأداءعلىتؤثرقدأوتوثرمصالحأوعالقات

.التامةالسريةمن

كلييمتقيجبلذا،املصالح؛تضاربإلىتؤديقدالتيالعالقاتأواملواقفجميعوتحديدحصريتعذر
فيأنهاركاعتبفيتضعأندائًماوعليك.املصالحتضاربوأمثلةحاالتبعضيليوفيماحدة،علىموقف
 إيجاديمكنالحاالتمعظم

ً
نفتاحباال تتسممناقشاتإجراءخاللمناملصالحتضاربإلشكاليةحلوال

.مخالفةاإلخطارعدمولكن،للقواعدبالضرورةاملصالحتضاربيمثلوال،والشفافية

التعامل مع عميل محتمل أو عميل حالي أو مورد أو مسؤول عام( أ)8

حصولكندعأوالشخصية،املصلحةبدافععاممسؤولأوموردأوحاليأومحتملبعميليتعلقالعمليخ قراًرااتخاذكعنداملصالحتعارضينشأ
القةعبهمتربطكالذيناألشخاصأوأقاربكأحدشاركإذاوكذلك.عاممسؤولمنأومورديناأواملحتملينعمالئناأحدمنشخصيةمنفعةعلى

 وكنتس يبيإتشكوالكوكاشركةنشاطيخ قراراتخاذعمليةفيوثيقةشخصية
ً

؛املصالحعارضتإلىذلكيؤديفقد،القرارهذااتخاذعنمسؤوال
قواعدوأدابعنل املسئو باملباشراملديرإخطارخاللمنوذلكاملصالح،فيالتعارضهذامنعمسؤوليةعاتقكعلىتقعالحاالتهذهمثلفيفإنهلذا،

.الفور علىباملوقفااللتزاموالسلوك

كوكا كوال
إتش بي س ي
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العمل ال يمكنك العمل كمدير أو موظف أو وكيل أو مستشار ألحد موردينا، كما أنه ال يمكنك: مثال
.لدى أحد العمالء في عطلة نهاية األسبوع إذا كنت تعمل بصفتك مطور أعمال

الخارجيالعمل(ج)8
إذاعليهقةموافعلىوالحصول العملهذاعناإلخطاريجبلذااملصالح؛تعارضإلىالشركةفيعملكساعاتانتهاءبعدخارجيلعملمزاولتكتؤديقد
االعملذلككان

ً
غيرهمأولها،موردينأوس يبيإتشكوالكوكالشركةعمالءمعالتعامل:املثالسبيلاألشكال،علىمنشكلبأيالشركةعملبنشاطمرتبط

ترغبكنتوإذا.يس بيإتشكوالكوكاشركةلدىعملكعلىيؤثرقدمماوطاقتكوقتكمنالكثيريستهلكالعملهذاكانإذاأوالشركة،معيتعاملون ممن
عبراملسبقةوافقةاملعلىالحصول منبدفالاملصالح،فيتضاربإلىيؤديأناملحتملمنوالذيالشركة،فيعملكساعاتانتهاءبعدخارجيعملمزاولةفي

بمصالحضرًراحقتلقدبطريقةقراراتكعلىيؤثرقدالذيالخارجيالعملعلىاملوافقةتتمال.العملسلوكقواعدواداببميثاقالخاصةاملوافقاتبوابة
إتشكوالكوكاكةشر تخ سريةمعلوماتأيةمشاركةعناالمتناعفعليكالخارجي،العملعلىموافقةعلىالحصول حالةوفيس ي،بيإتشكوالكوكاشركة

.س يبي
ذالتياألعمالأواالستشارات،تقديمأوالحر،العملأوجزئي،بدوامأوكاملبدوامالوظائفذلكفيبماالعمل،أشكالجميععلىالقواعدهذهتسري  نفَّ

 
ملرةت

.موافقاتأيعلىالحصول الخيريةالجمعياتفيالعمليتطلبوال.تقديميةعروضأوكلمةإلقاءمثلواحدة

الخارجيةاالستثمارات(ب)8

كوكاركةشعننيابةللقراراتاتخاذكعلىتؤثرقداستثماراتفيالدخول عناالمتناععليك
أومنافسيهاأوس يبيإتشكوالكوكاشركةعمالءمعاالستثمارذلكفيبما،س يبيإتشكوال

يجوز تيوالالعام،للتداول مطروحةشركاتفيأسهمبامتالكيتعلقماباستثناء،مورديها
علىيؤثرأناملحتملمناستثمارإجراءتنوي كنتوإذا.الشخ  ياالستثمارألغراضامتالكها
عبربذلكةموافقعلىالحصول عليك،س يبيإتشكوالكوكاشركةعننيابةللقراراتاتخاذك

.العملسلوكقواعدوبأدابالخاصةاملوافقاتبوابة

كوكا كوال
إتش بي س ي
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أشهر،ستةإلىلتصملدةكمتدربينإالالشركةفياإلدارةمجلسمديري أقاربأوالتشغيلية،اللجنةأعضاءأقاربتعيينشركتناتحظر
.واملخاطرالتدقيقلجنةموافقةعلىالحصول البندبهذايتعلقفيمااستثناءأيإلجراءويلزم

لك نظًرا لطبيعة يمكن أن يحدث تعارًضا في املصالح حتى لو كان املوظفون الذين تربطهم عالقات وثيقة يعملون في أقسام مختلفة، وذ
.مهمة تدقيق عمل اآلخر أو اعتماده أو مراجعتهمهامهم الوظيفية، وال سيما عندما يتولى أحد هؤالء املوظفين 

العائلية أو العالقات الشخصية الوثيقةالعالقات( ه)8
ذلكبتشكيليامهمقاحتماليةأوالعملفياآلخرينزمالئهممعوثيقةشخصيةعالقاتأوعائليةبعالقاتاملوظفينارتباطاحتماليةنعيحيث
تربطهملذينااألشخاصأواألقارببعملنسمحالفإنناولذا،؛الفرصوتكافؤالجدارةبمبدأالتمسكعننحيدالفإنناالعالقات،منالنوع

.ألحدهمالنهائيةأواملباشرةاإلدارةتحتوثيقةشخصيةعالقات

فمنل،العموحدةأوالقسمنفسفيلوظيفةالبشريةاملواردإلدارةة/القطري ة/املديرة/زوجتقدمإذا:مثال
ة/القطري ة/ديراملسيكون حيث)بديلةتدابيراتخاذعبرتداركهيمكنالاملصالحفيتضارًبايحدثأناملحتمل

 فريقها/فريقهأوالبشريةاملواردإلدارة
ً
نرفضإننافثم،ومن؛(ذلكإلىوماها،/زوجتهأداءتقييمعنمسؤوال

.ها/توظيفه

يمكنهأنإالاملصالح؛تعارضإلىذلكيؤديفقداألعمال،وحداتبإحدىالقسمنفسفيزوجانعملإذا:مثال
سلوكالبقواعداملعنيواملوظفالبشريةاملواردومسؤولاملباشراملديرمنكل  قامإذاالتعارضهذامنع

منامنهمأي  بعملخاصةموافقاتعلىالحصول عدم:املثالسبيلعلى)القواعدمنمجموعةبوضعواالمتثال
يكوناناصبمنتوليللزوجينيمكنالحيث)الوظيفيتقدمهمعلىاملفروضةبالقيودصراحةوإعالمهما،(اآلخر

قدم،(البعضبعضهماأماممباشرةمسؤوليةفيهامسؤولين املوافقاتةبوابعبرموافقةعلىالحصول طلبوي 
.املنهيالسلوكقواعدبمدونةالخاصة

السياس يالنشاط(د)8
أالشريطة،السياسيةالعمليةوفياملدنياملجتمعفياألفرادمشاركةنشجع
نوي تكنتوإذا.عملكعلىالشخصيةالسياسيةأنشطتكأوآراؤكتؤثر

عبربقةمسموافقةعلىالحصول فعليكقبوله،أوعاممنصبلتوليالسعي
.املنهيالسلوكقواعدبمدونةالخاصةاملوافقاتبوابة

كوكا كوال
إتش بي س ي

أشهر،ستةإلىلتصملدةكمتدربينإالالشركةفياإلدارةمجلسمديري أقاربأوالتشغيلية،اللجنةأعضاءأقاربتعيينشركتناتحظر
.واملخاطرالتدقيقلجنةموافقةعلىالحصول البندبهذايتعلقفيمااستثناءأيإلجراءويلزم

لك نظًرا لطبيعة يمكن أن يحدث تعارًضا في املصالح حتى لو كان املوظفون الذين تربطهم عالقات وثيقة يعملون في أقسام مختلفة، وذ
.مهمة تدقيق عمل اآلخر أو اعتماده أو مراجعتهمهامهم الوظيفية، وال سيما عندما يتولى أحد هؤالء املوظفين 

العائلية أو العالقات الشخصية الوثيقةالعالقات( ه)8
ذلكبتشكيليامهمقاحتماليةأوالعملفياآلخرينزمالئهممعوثيقةشخصيةعالقاتأوعائليةبعالقاتاملوظفينارتباطاحتماليةنعيحيث
تربطهملذينااألشخاصأواألقارببعملنسمحالفإنناولذا،؛الفرصوتكافؤالجدارةبمبدأالتمسكعننحيدالفإنناالعالقات،منالنوع

.ألحدهمالنهائيةأواملباشرةاإلدارةتحتوثيقةشخصيةعالقات

فمنل،العموحدةأوالقسمنفسفيلوظيفةالبشريةاملواردإلدارةة/القطري ة/املديرة/زوجتقدمإذا:مثال
ة/القطري ة/ديراملسيكون حيث)بديلةتدابيراتخاذعبرتداركهيمكنالاملصالحفيتضارًبايحدثأناملحتمل

 فريقها/فريقهأوالبشريةاملواردإلدارة
ً
نرفضإننافثم،ومن؛(ذلكإلىوماها،/زوجتهأداءتقييمعنمسؤوال

.ها/توظيفه

يمكنهأنإالاملصالح؛تعارضإلىذلكيؤديفقداألعمال،وحداتبإحدىالقسمنفسفيزوجانعملإذا:مثال
سلوكالبقواعداملعنيواملوظفالبشريةاملواردومسؤولاملباشراملديرمنكل  قامإذاالتعارضهذامنع

منامنهمأي  بعملخاصةموافقاتعلىالحصول عدم:املثالسبيلعلى)القواعدمنمجموعةبوضعواالمتثال
يكوناناصبمنتوليللزوجينيمكنالحيث)الوظيفيتقدمهمعلىاملفروضةبالقيودصراحةوإعالمهما،(اآلخر

قدم،(البعضبعضهماأماممباشرةمسؤوليةفيهامسؤولين املوافقاتةبوابعبرموافقةعلىالحصول طلبوي 
.املنهيالسلوكقواعدبمدونةالخاصة

السياس يالنشاط(د)8
أالشريطة،السياسيةالعمليةوفياملدنياملجتمعفياألفرادمشاركةنشجع
نوي تكنتوإذا.عملكعلىالشخصيةالسياسيةأنشطتكأوآراؤكتؤثر

عبربقةمسموافقةعلىالحصول فعليكقبوله،أوعاممنصبلتوليالسعي
.املنهيالسلوكقواعدبمدونةالخاصةاملوافقاتبوابة

أشهر،ستةلىإتصلملدةكمتدربينإالالشركةفياإلدارةمجلسأعضاءأقاربأوالتشغيل،لجنةأعضاءأقاربتعيينشركتناتحظر
.واملخاطرالتدقيقلجنةموافقةعلىالحصول البندبهذايتعلقفيمااستثناءأيإلجراءويلزم

لك نظًرا لطبيعة يمكن أن يحدث تعارًضا في املصالح حتى لو كان املوظفون الذين تربطهم عالقات وثيقة يعملون في أقسام مختلفة، وذ
.مهمة تدقيق عمل اآلخر أو اعتماده أو مراجعتهمهامهم الوظيفية، وال سيما عندما يتولى أحد هؤالء املوظفين 

العائلية أو العالقات الشخصية الوثيقةالعالقات( ه)8
اآلخرين في احتمالية ارتباط املوظفين بعالقات عائلية أو عالقات شخصية وثيقة مع زمالئهمندركحيث 

اة  بين ؛ ولذا، لضمان العدالة واملساو وتكافؤ الفرصالتميز بمبدأالعمل، فإننا ال نحيد عن التمسك 
ت اإلدارة بعمل األقارب أو األشخاص الذين تربطهم عالقات شخصية وثيقة تحال نسمح العاملين فإننا 

.املباشرة أو العليا ألحدهم

العمل،وحدةأوالقسمنفسفيلوظيفةالبشريةاملواردإلدارةالبلدنفسبداخلة/املديرة/زوجتقدمإذا:مثال
داخلة/املديرون سيكحيث)بديلةتدابيراتخاذعبرتداركهيمكنالاملصالحفيتضارًبايحدثأناملحتملفمن
 فريقها/فريقهأوالبشريةاملواردإلدارةالبلدنفس

ً
فإنناثم،ومن؛(ذلكإلىوماها،/زوجتهأداءتقييمعنمسؤوال

.ها/توظيفهنرفض

يمكنهأنإالاملصالح؛تعارضإلىذلكيؤديفقداألعمال،وحداتبإحدىالقسمنفسفيزوجانعملإذا:مثال
االلتزاموالسلوكقواعدعناملسئول البشريةاملواردومسؤولاملباشراملديرمنكل  قامإذاالتعارضهذامنع

،(خراآل منمنهماأي  بعملخاصةموافقاتعلىالحصول عدم:املثالسبيلعلى)القواعدمنمجموعةبوضع
مسؤولينكونانيمناصبتوليللزوجينيمكنالحيث)الوظيفيتقدمهمعلىاملفروضةبالقيودصراحةوإعالمهما

قدم،(البعضبعضهماأماممباشرةمسؤوليةفيها الخاصةاتاملوافقبوابةعبرموافقةعلىالحصول طلبوي 
.املنهيالسلوكقواعدوأداببميثاق

السياس يالنشاط(د)8
أالشريطة،السياسيةالعمليةوفياملدنياملجتمعفياألفرادمشاركةنشجع
نوي تكنتوإذا.عملكعلىالشخصيةالسياسيةأنشطتكأوآراؤكتؤثر

عبرملسبقةااملوافقةعلىالحصول فعليكقبوله،أوعاممنصبلتوليالسعي
.العملسلوكقواعدوأداببميثاقالخاصةاملوافقاتبوابة
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الرشوةمكافحة-9
بشكلإعطاء،باإلذنأوالوعدأوالعرضأوبإعطاءواملديريناملوظفينقياميجوز والبالرشوة،األمريتعلقعندمامطلقاالتسامحعدمسياسةنتبع

يرجىومات،املعلمنوملزيد.قانونيغيربشكلنشاطأومهمةتنفيذعلىلحثهآخرشخ أيأوعاممسؤولأليميزةأوقيمةأيمباشر،غيرأومباشر
.الرشوةمكافحةسياسةعلىاالطالع
أوتفويضهأوارجيخطرفتكليفلكيجوز ال.عنابالنيابةالتصرفعندومقاوليناومستشاريناووكالئناوموزعينامورديناعلىنفسهاالقاعدةتسري 

عاممسؤولعمالتواصلبمسؤوليةإليهنعهدخارجيطرفأييخضعكما.الشركةعننيابةأوعنكنيابةقانونيةغيرمدفوعاتأيبتقديملهالسماح
املقدمةالرشوةملكافحةاجبةالو العنايةببذلاملتعلقةالتوجيهيةباملبادئااللتزامدائًماوعليك.الحثيثةملراقبتناس يبيإتشكوالكوكاشركةعننيابة
.الرشوةمكافحةسياسةفيوالواردةللغير
كوكاشركةاسمبسياس يدعمتقديمأوتفويضمنحقبلس يبيإتشكوالكوكاشركةإدارةمجلسمنكتابيةموافقةعلىالحصول عليكيتوجبكما
.سياس يحزبإلىباسمكتبرعتقديمحالةفيمسبقةموافقةعلىالحصول يلزمالبينماس ي،بيإتشكوال

والسالمةوالصحةالبيئة-10

يرجى . فًقا لسياساتناملقبول و واتحظر شركتنا تبادل الهدايا أو الدعوات مع الغير، في حال كانت تلك الهدايا أو الدعوات تندرج تحت بند الرشوة أو تتجاوز الحد املعتاد
الشركاء التجاريين م منيرهاالطالع على السياسة املحلية للهدايا والدعوات، والتي توضح كيفية تقديم الهدايا وتوجيه الدعوات أو قبولها من العمالء واملوردين وغ

.واملسؤولين العموميين وفًقا لسياسة مكافحة الرشوة املعتمدة من الشركة

بينمنيس بيإتشكوالكوكاشركةوكانتاستثنائيةفعاليةلحضور العمالءأحددعوةفيترغبكنتإذا:مثال
 فعليكللفعالية،الراعيةالجهات

ً
لكمسموًحاكانإذاماملعرفةوالدعواتللهدايااملحليةالسياسةعلىاالطالعأوال

علىصول للحطلبتقديمعليكيجبكانإذامامعرفةفعليكبذلك،لكمسموًحاكانوإذاالدعوات،تلكتوجيه
 املوافقة

ً
.العملسلوكبقواعدالخاصةاملوافقاتبوابةعبرأوال

والسالمةوالصحةيئةبالباملتعلقةالتطبيقواجبةللقوانينوفًقاعملياتناوإجراءمرافقناإدارةعلىدائًمانحرص
ومستهلكيوعمالئنااومقاولينموظفيناوصحةسالمةحمايةفياألولىأولويتناتتمثلحيثالشركة؛ملعاييرووفًقا

بالبيئةاملتعلقةاآلثاردائًمااعتبارنافينأخذوإننا.نشاطنافيهانزاول التياملجتمعاتأفرادوكذلكمنتجاتنا
والسالمةحةوالصالبيئةملعاييراملتعمدهاملراعاةعدمويمثل.العملتخ قراراتاتخاذعندوالسالمةوالصحة

ابناالخاصة
ً
والصحةبالبيئةقةاملتعلسياساتناراجعالتفاصيل،مناملزيدعلىولالطالع.القواعدلهذهانتهاك

(ويرالتدوإعادةالتغليفمخلفاتوسياسةالغذاء،وسالمةالجودةسياسةذلكفيبما)والسالمة

كوكا كوال
إتش بي س ي



املنافسةقوانينومراعاةالسوق فيبنزاهةاملنافسة-11
البعدكلبعيدينونحن.النزيهةالتجاريةاملنافسةميدانفيبالنجاحاتحافلسجلفلدينااألساسية،قيمنارأسعلىرضاهموكسبالعمالءجذبيأتي
سةقوانينجميعبمراعاةنقومإنناكما.أخالقيةغيرأوقانونيةغيرتجاريةممارساتإجراءخاللمناملنافعتحقيقعن

َ
جميعفيهاباملعمول املناف

املخالفاتحالةفيةاملفروضالعقوباتكانتربما.والغيرواملوزعينالعمالءمعالتجاريةممارساتناالقوانينهذهوتنظمأعمالنا،فيهانزاول التياألماكن
رضأنويمكنقاسية، عَّ

 
تفصيليةإرشاداتلهتابعالالقانونيةالشئون قسميوفر..واملسئولياتالعقوباتمنللعديدوموظفيهاالشركةاملخالفاتتلكت

.املنافسةقانون مراعاةشأنفىوالتدريب
.بناالخاصاملنافسةقانون دليلأيًضاراجعبناالخاصاملنافسةقانون دليلأيًضاراجع
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الشخصيةالبياناتوحمايةالخصوصية-12
قِدرإننا
 
الجميععاتقعلىوتقع.اتنامنتجمستهلكيوكذلكالتجاريين،وشركائنالدينا،للوظائفواملتقدمينموظفينا،جميعخصوصيةعلىونحافظن

:الشخصيةالبياناتمعالتعاملعندالتاليةاألساسيةباملبادئااللتزاممسؤولية

.معالجة البيانات بشفافية وبطريقة قانونية وحيادية-1
.جمع البيانات ألغراض محددة وواضحة ومشروعة فقط-2
.عدم جمع البيانات غير الضرورية أو معالجتها-3
.الحفاظ على دقة البيانات وتحديثها-4
.تحديد املدة التي يتم فيها االحتفاظ بالبيانات املجمعة-5
.توفير الحماية الالزمة للبيانات الشخصية-6

املعتمدة لدينابسياسة حماية البيانات الشخصية وسياسة خصوصية البيانات التزم دائًما 

للشركةاملاليةاألوراقفيالتعامل-13
سريةمعلوماتأوداخليةمعلوماتعلىبناءً أخرى شركةأيأوس يبيإتشكوالكوكالشركةاألخرى املاليةاألوراقأواألسهمبيعأوشراءلكيجوز ال

املاليةألوراقاأوباألسهماالحتفاظأوبيعأوشراءبشأنقراراتخاذعندللمستثمرمهمةتكون قدوالتيللعامةاملتاحةغيراملعلوماتأيجوهرية،
سريةعلوماتمأوداخليةمعلوماتعلىبناءً املاليةاألوراقأواألسهمتداول إن.("داخليةمعلوماتعلىبناءً التداول "باسميعرفنشاطوهو)األخرى 

مسؤوليةفردلك عاتقعلىوتقع.جنائيةدعوى إلىتؤديجوهريةمخالفةيمثلبالتداول،يقومون قدالذينلآلخريناملعلوماتهذهتقديمأوجوهرية،
.داخليةمعلوماتعلىبناءً التداول قواعدلمراعاة

صَرحلمماشخ أليجوهريةسريةمعلوماتأوداخليةمعلوماتعناإلفصاحيمكنكال املديرينروكبااإلدارةمجلسأعضاءويخضع.بذلكلكي 
أدابميثاقعلىاالطالعيرجى.األسهمتداول فياملشاركةعندوالقيودااللتزاماتمنملزيد–إداريةمناصًبايتولون الذين–الرئيسييناملوظفينوبعض

.أسئلةأيةلديككانتإذابالشركةالقانونيةالشئون قسماستشارةيمكنككمابنا،الخاصةاملاليةاألوراقفيالتعاملقواعدو

العقوبات-14
هيئةعلىتأتيماوعادة،واألفرادوالكياناتالدول بعضمعالتعامللتقييد(املتحدةكاألمم)الدوليةوالهيئاتالحكوماتتفرضهاتدابيرفيالعقوباتتتمثل
انتهاكأيأنماك.العقابيةالسياسةمراعاةعلىالقواعدوتن .االعتباريةالكياناتأواألفرادأوالدول بعضمعالتعاملوحظرماليةوعقوباتتجاريةقيود

 ومديريها،ومسؤوليهاالشركةموظفيأوشركتنامنكل  علىصارمةوجنائيةمدنيةعقوباتفرضإلىيؤديقدالعقابيةللسياسة
ً
كبيرضرر إلحاقعنفضال

أيةلديككانتإذاالقانونيةالشئون قسمإلىالتوجهيرجىكمااملعلومات،منمزيدعلىللحصول للشركةالعقابيةالسياسةمراجعةيرجى.الشركةبسمعة
.أسئلة

كوكا كوال
إتش بي س ي
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عامةقواعد-15
وال.لحاالتاجميعتغطيةيمكنهاقواعدتوجدوال.املوظفينسلوكاتساقلضمانالقواعدهذهوضعتم

.املحليةوانينالقتسرى التعارض،حالةوفياملحلية،القوانينمعيتعارضقدماعلىالقواعدهذهتشتمل
.كانسبب  وأليوقتأيفيتغييرهاالقواعدأوهذهتعديلفيبالحقس يبيإتشكوالكوكاشركةتحتفظ

التدريب-16
التدريب،نهجبمتتعلقأسئلةأيلديككانتوإذا،دوريةبصفةالقواعدتطبيقعلىالتدريباملقرر من

موظف،كلىعلإلزامىالتدريبحضور ويعتبر.واالمتثالالسلوكقواعدبسئول املمعالتواصلفيرجى
.والتفاعلبااللتزامحضورهيتسموأن

التحقيقات-17
دعاوى الجميعفي–الحاجهحسب–س يبيإتشكوالكوكابشركةواملراجعةالتدقيققسميحقق

َقَدم.قللتحقيس ىبىإتشكوكاكواللبروتوكول وفًقاللقواعداملحتملةباملخالفاتالخاصة
 
دوريةتقاريروت

 والتحقيقات،الدعاوى هذهبشأن
ً
كوكالشركةياالعلاإلدارةإلىللتحقيقات،النهائيةالنتيجةمتضمنة

.اإلدارةملجلسالتابعةواملخاطرالتدقيقلجنةوإلىس ي،بيإتشكوال

كوكا كوال
إتش بي س ي




