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 بيان السياسة أواًل: 
  اإللتزام"( بالشركة" أو "كوكا كوالوالشركات التابعة لها )ُيشار إليها مجتمعة باسم ""  إتش.بي.سيكوكا كوال  تلتزم "

أو   االقتصادية  العقوبات  قوانين  جميع  ذلك  في  بما  أعمالها  تسيير  على  المطبقة  واللوائح  القوانين  لجميع  التام 
وتنص سياسة "الشركة" على أنه يتعين على "كوكا   "(.العقوبات اللوائح أو عمليات الحظر أو التدابير التقييدية )"

لجميع العقوبات المطبقة عليهم وال يجوز لهم المشاركة في أي عمل    اإللتزامكوال والشركات التابعة لها" وموظفيها  
" باسم  الوثيقة  إليها في هذه  )ُيشار  بها  المعمول  العقوبات  ينتهك  أن  المحظورةيمكن  أي  المعاملة  بها  وُيقصد   "

وتحث إدارة "كوكا كوال" جميع موظفي "الشركة" المشاركين في المعامالت  ملة قد تنتهك العقوبات المطبقة(.  معا
لها دائًما، إذ ُيشكل ذلك عنصًرا    اإللتزامالتجارية الدولية على فهم العناصر األساسية لهذه القوانين المعمول بها و 

 حاسًما في سمعة "الشركة" ونجاحها.
"ال  تتعامل  مع  كما  جدًيا  اإللتزامشركة"  القوانين  التجر لهذه  سياسة  اعتمدت  أنها  كما  الماثلة  ي،  األهلية  من  د 
"( وغيرها من السياسات، مثل سياسة العقوبات. وفي هذا الصدد، يتعين على جميع موظفي "الشركة"، السياسة)"

كيان تسيطر عليه "الشركة" أو تديره،  بما في ذلك جميع مسؤولي "كوكا كوال" ومديريها وموظفيها وموظفي أي  
شبكة    الرجوع على  "السياسة"  هذه  من  إصدار  أحدث  على  االطالع  ويمكن  عليها.  والتعرف  السياسة  هذه  إلى 

 .comcolahellenic.-www.cocaاإلنترنت الخاصة بـ"الشركة" وموقعها اإللكتروني عبر الرابط 
قد تؤدي انتهاكات القوانين واللوائح المعمول بها إلى فرض عقوبات جنائية ومدنية جسيمة ضد "الشركة" وكذلك  

األفراد. ضد  وسجًنا  كبيرة  غرامات  العقوبات  تشمل  أن  المحتمل  ومن  تتعطل    األفراد،  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
موردين والعمالء وعامة الناس. وعليه، يجوز لـ"الشركة"  العمليات التجارية لـ"الشركة"، وقد تتضرر سمعتها أمام ال

"السياسة"   أو  بها  المعمول  القوانين  ينتهكون  الذين  الموظفين  ضد  الفصل،  ذلك  في  بما  تأديبية،  تدابير  فرض 
 الماثلة. 

أو  به  قانون معمول  أي  تنتهك  قد  أو معاملة  أي عالقة تجارية  إلى علمه وجود  ينمو  أي موظف  يتعين على 
( في أقرب  اإللتزاممسؤول االخالقيات و هذه"السياسة" إبالغ المحامي لدى القسم القانوني المختص في "الشركة" )

 وقت ممكن للحصول على مزيد من اإلرشادات أو من خالل الخط المخصص لإلبالغ. 
 .اإللتزامو مسؤول األخالقيات  رجى االتصال بمديرك أو، يُ "السياسة"أسئلة حول هذه  م أيإذا كانت لديك

 النطاق وقابلية التطبيق ثانًيا: 
المعامالت التي تجريها "الشركة" وموظفوها في أي   جميعموظفي "الشركة" وتعظي    جميع   تنطبق "السياسة" على 

 مكان في العالم. 
ويتعين على جميع موظفي "الشركة" قراءة "السياسة" وفهما، ولن تسمح "الشركة"، تحت    إلزامًيا  اإللتزامكما يعتبر  

 أو تتهاون فيه.  ذلكأي ظرف من الظروف، بأي ممارسة تجارية ال تمتثل لـ"السياسة" أو تشارك في 
 اإللتزامجهة االتصال الخاصة باألخالقيات و ثالًثا: 

 الذي يتعين عليك االتصال به على منصبك: اإللتزاميعتمد مسؤول االخالقيات و 

 . المحلىون: المدير القانوني المحلىالموظفون  •
 القانوني. اإللتزاموموظفو المجموعة: رئيس  المحلىالمدير القانوني  •
 المدراء العامون وأعضاء فريق القيادة التنفيذية والرئيس التنفيذي: المستشار العام. •
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 سياسة العقوبات نظرة عامة على رابًعا: 
عبر   اإللكتروني  وموقعها  بـ"الشركة"  الخاصة  اإلنترنت  شبكة  على  )المتاحة  بـ"الشركة"  الخاصة  العقوبات  "سياسة  تتضمن 

عليها  colahellenic.com-www.cocaالرابط   الواجب  واالطراف  العقوبات  لقيود  ملخًصا  االتحاد   اإللتزام(،  لعقوبات 
 .2والعقوبات األمريكية  1األوروبي والعقوبات السويسرية وعقوبات المملكة المتحدة

يحظر على األشخاص   العقوبات، كما  ينتهك  اتخاذ إجراء مباشر  القانوني  أو   داخلوعموًما، من غير  االتحاد االوروبي 
لسويسريين أو البريطانيين استخدام الشركات التابعة لهم من خارج االتحاد األوروبي أو سويسرا أو المملكة المتحدة للتحايل ا

 على االلتزامات التي تنطبق على هؤالء األشخاص في االتحاد األوروبي أو السويسريين أو في المملكة المتحدة. 
ب   الحظر  هذا  سُيعرف  فعلى  "التحايل".  المثال، اسم  األوروبي   بيل  االتحاد  خارج  من  لـ"الشركة"  تابعة  لشركة  ُسمح  إذا 

بالدخول في معاملة مع كيان خاضع لعقوبات االتحاد األوروبي، يعتبر هذا الكيان التابع لـ"الشركة" في االتحاد األوروبي أو  
ألوروبي إذا "شاركوا في أنشطة" تتعلق موظفيه من مواطني االتحاد األوروبي على أنهم يتحايلون على عقوبات االتحاد ا

 بمعاملة كان هدفها أو أثرها هو التحايل على العقوبات.
بالمثل  تنطبق  العقوبات األمريكية  "التسهيالت" المحظورة بموجب قانون  التالية من  الفقرة  الواردة في  وفي حين أن األمثلة 

لـ"الشركة"  على مفهوم التحايل، إ عملًيا تنفيذ سياسات أو إجراءات تشغيل شاملة لضمان ال إنه، في هذا الصدد، ُسيسمح 
 عتبر تحاياًل.للعقوبات، بيد أن تغيير سياسة تخص معاملة معينة للتهرب من العقوبات المطبقة يمكن أن يُ  اإللتزام

"تسهيل  القانوني، بموجب العقوبات األمريكية،  فإنه من غير  " تصرفات اآلخرين، حتى تصرفات األشخاص غير كذلك، 
األمريكيين، إذا كانت هذه التصرفات التي قام بها هذا الشخص األمريكي تنتهك العقوبات. وقد يشمل التسهيل المحظور 

 الذي يقوم به شخص أمريكي، على سبيل المثال ما يلي:
 أو التفويض عليها  أو الموافقة    فيها  و المساعدةأ  شخص غير أمريكي  جانبمن  تتم  تقديم المشورة بشأن معاملة   •

بأي   تنطوي هذه المعاملةبشأنها، بحيث    أو اتخاذ القرارات  تمويلهاأو    التوسط فيهاأو    إحالتهاأو    دعمهاأو    بها
 أو اإلبالغية البحتة؛ المكتبيةبخالف األنشطة ذات الطبيعة  عقوباتشكل من األشكال على هدف 

ة أي أوامر شراء أو طلبات تقديم العطاءات أو فرص العمل المماثلة التي تنطوي على هدف عقوبات إلى إحال •
 ؛ أوأمريكيغير شخص 

أو شركة تابعة أو شركة فرعية، من  تغييرا سياسات أو إجراءات التشغيل، أو تلك الخاصة بشخص غير أمريكي   •
 باالنخراط في معاملة محددة محظورة بموجب العقوبات األمريكية.أجل السماح لتلك الشركة الفرعية أو التابعة 

وتقارير   والميزانيات  العمل  وخطط  العامة  التقارير  مثل  الشركة،  بأعمال  تتعلق  عامة  معلومات  تلقي  ذلك،  مع  يجوز، 
 ركة" بشكل أعم. األرباح، وتضمين هذه المعلومات في إعداد التقارير الموحدة، واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال "الش

يتضمن كل برنامج عقوبات يديره االتحاد األوروبي وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة أحكاًما ومحظورات مختلفة،  
 بشكل كبير.  للعقوبات المعمول بها على الحقائق  اإللتزاموتعتمد األسئلة المتعلقة ب 

 .اإللتزامالقيات و يتعين توجيه أي أسئلة في هذا الصدد إلى مسؤول األخ 
 

 تجريد أهلية فرد في االتحاد األوروبي أو سويسرا أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدةخامًسا: 
األوروبي االتحاد  عقوبات  مواطني   تنطبق  جميع  ذلك  في  )بما  األوروبي  االتحاد  موظفي  جميع  )أواًل(  على 

في االتحاد األوروبي فيما يتعلق   المسجلةالشركات  االتحاد األوروبي والمقيمين الدائمين( في "الشركة". و)ثانًيا(  

 
لعقوابت    اإللتزاميتم تضمني إشارة إىل عقوابت اململكة املتحدة يف التحديث التايل لسياسة العقوابت. كما يرد ملخص لألطراف اليت يتعني عليها    1

 اململكة املتحدة يف القسم اخلامس من هذه السياسة. 
خاصة، نظًرا ألن مقر "كوكا كوال" يقع يف سويسرا، والعقوابت اليت  حسب ما هو مبني يف سياسة العقوابت، فإن العقوابت السويسرية ذات أمهية    2

 يفرضها االحتاد االورويب، نظًرا ألن "كوكاكوال" تدير نسبة كبرية من أعمال يف االحتاد األورويب.
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الموظفين من خارج االتحاد األوروبي الموجودين فعلًيا باألعمال التي تتم داخل االتحاد األوروبي وخارجه و)ثالًثا(  
يجب استبعاد األشخاص في االتحاد األوروبي )بما في ذلك أي إدارة عليا أو مديرين(  في االتحاد األوروبي. و 

القانونية المصرح وغيرها    اإللتزامم مشورة  ، باستثناء تقديالمعامالت المحظورةمن أي مشاركة في   من الخدمات 
 . بها

)أواًل( جميع الموظفين السويسريين )بما في ذلك جميع المواطنين السويسريين   تنطبق العقوبات السويسرية على
"الشركة"  والمقيمين   في  الشركات  الدائمين(  داخل   سويسرافي    المسجلةو)ثانًيا(  تتم  التي  باألعمال  يتعلق  فيما 

الموظفين    اوخارجه  سويسرا السويسريينو)ثالًثا(  في    غير  فعلًيا  و سويسراالموجودين  األشخاص  .  استبعاد  يجب 
في    السويسريين أي مشاركة  أو مديرين( من  عليا  إدارة  أي  ذلك  في  المحظورة)بما  تقديم المعامالت  باستثناء   ،

 .الخدمات القانونية المصرح بها منوغيرها  اإللتزاممشورة 

)أواًل( جميع موظفي المملكة المتحدة )بما في ذلك جميع مواطني المملكة   على  عقوبات المملكة المتحدة تنطبق  
و  "الشركة"  المتحدة  في  الدائمين(  باألعمال  المقيمين  يتعلق  فيما  المتحدة  المملكة  في  المسجلة  الشركات  و)ثانًيا( 

المملكة المتحدة وخارجها و)ثالًثا( إلى جانب الموظفين من خارج المملكة المتحدة الموجودين فعلًيا  التي تتم داخل  
)بما في ذلك أي إدارة عليا أو مديرين( من    في المملكة المتحدةيجب استبعاد األشخاص  في المملكة المتحدة. و 

 .من الخدمات القانونية المصرح بهاوغيرها  اإللتزام، باستثناء تقديم مشورة المعامالت المحظورةأي مشاركة في 

جميع الموظفين األمريكيين )بما في ذلك جميع المواطنين األمريكيين والمقيمين   على  العقوبات األمريكيةتنطبق  
االمريكيين   غير  األشخاص  وكذلك  مشتركة،  مشاريع  أو  صلة  ذات  كيانات  أي  أو  "الشركة"،  في  الدائمين( 

المتحدة الواليات  في  فعلًيا  الموجودين  مشورة  و   .الموظفين  تقديم  الخ  اإللتزامباستثناء  من  القانونية  وغيرها  دمات 
بها في  ،  المصرح  تورط  أي  من  مديرين(  أو  عليا  إدارة  أي  ذلك  في  )بما  األمريكيين  األشخاص  استبعاد  يجب 

 المعامالت المحظورة. 

المتحدة يحظر  و  الواليات  أو  المتحدة  المملكة  أو  سويسرا  أو  األوروبي  لالتحاد  التابعة  الكيانات  جميع  على 
  سويسرا ديرين الشخصيين )بما في ذلك األشخاص من خارج االتحاد األوروبي أو  والموظفين أو المسؤولين أو الم

المشاركة في مثل هذه   المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة أثناء وجودهم في تلك البلدان(من هم من خارج  أو  
 ، ذات صلة أو مصرح بها بطريقة أخرى المعامالت أو دعمها بطريقة أخرى ما لم يتم ترخيصها من قبل سلطة  

ل  وذلك فيها  التي يسمح  الظروف  بها، وفقً ـ"كوكا كوال"في  المعمول  للقوانين  أعمال تجارية من    بالمشاركة،  ا  في 
معامل تكون  أن  االتحاشأنها  بموجب  محظورة  األوروبية  بموجب،  د  أو   أو  البريطانية  أو  السويسرية  العقوبات 

يُ و   األمريكية. الظروف،  هذه  مثل  عليهم في  يجب  الذين  المديرين  أو  المسؤولين  أو  الموظفين  جميع  من  طلب 
 للعقوبات االلتزام باإلجراءات التالية:  اإللتزام

الصلة، بشكل عدم تقديم أي مشورة أو مساعدة أو أي دعم آخر فيما يتعلق باأل • التجارية ذات  عمال 
 مباشر أو غير مباشر، ألي معاملة محظورة.

عدم اإلشراف على أي عمل ذي صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعاملة محظورة أو اإلذن به أو   •
 الموافقة عليه، أو إدارته أو توجيه سلوك الموظفين اآلخرين فيما يتعلق بهذه األعمال.
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أي معاملة أو مستندات صفقة أو الموافقة عليها أو التعليق عليها، أو االنخراط في  عدم مراجعة شروط   •
خرى في تنفيذ معاملة تتعلق، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي أي مفاوضات أو المساعدة بطريقة أ

 معاملة محظورة. 
المتعلقة، خدمات بغرض تسهيل األعمال    أوعدم المشاركة في إعادة هيكلة أي معامالت أو عمليات   •

 بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعاملة محظورة. 
لدعم   • الفنية(  والخدمات  العقود  وإدارة  اللوجستية  والخدمات  المحاسبة  )مثل  خدمات  أي  تقديم  عدم 

 األعمال التجارية ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعاملة محظورة.
إحالة أي نشاط تجاري مرتبط، بشكل مباشر أو غير  • إلى شخص من    عدم  مباشر، بمعاملة محظورة 

من  شخص  تلقى  وإذا  المتحدة.  الواليات  أو  المتحدة  المملكة  أو  سويسرا  أو  االوروبي  االتحاد  خارج 
يتعلق  استفساًرا  المتحدة من أي شخص  الواليات  أو  المتحدة  المملكة  أو  أو سويسرا  األوروبي  االتحاد 

عل مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  تنطوي،  محظورةبمسألة  معاملة  المنتمي ى  الشخص  على  يتعين   ،
المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة عدم الرد )أو التأكيد بعدم القدرة  لالتحاد األوروبي أو سويسرا أو 

سويسرا أو المملكة على الرد(، وأن يمتنع عن إحالة المسألة إلى شخص من خارج االتحاد االوروبي أو  
 الواليات المتحدة.المتحدة أو 

تتعلق   • أو  المطبقة  االستحقاق  فترة  تتجاوز  لفترة  جديد  دين  بتمديد  يتعلق  فيما  أي خدمات  تقديم  عدم 
 بحقوق ملكية جديدة للكيانات المدرجة في قوائم العقوبات القطاعية.

لتعزيز األعمال عدم المشاركة في أي جزء من اجتماع أو لجنة، بما في ذلك التخطيط أو التصويت   •
 ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعاملة محظورة. 

عدم المشاركة في تغيير السياسات أو إجراءات التشغيل لمعاملة معينة قد تسمح بأعمال غير مصرح  •
 بها تتعلق بمعاملة محظورة. 

يتعين على الموظفين أو المسؤولين أو المديرين الذي ال ينتمون لالتحاد االوروبي أو سويسرا أو المملكة المتحدة 
الواليات  أو  المتحدة  المملكة  أو  أو سويسرا  االوروبي  االتحاد  داخل  من  أشخاص  مشاركة  المتحدة  الواليات  أو 

في أي عمل ينطوي، بشكل مباشر أو غير مباشر،    المتحدة أو أي أشخاص موجودين في تلك الواليات القضائية
من الموظفين أو المسؤولين أو المديرين من خارج االتحاد    في مثل هذه الظروف،   ،يطلبو على معاملة محظورة.  

 أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة االلتزام باإلجراءات التالية: سويسرااألوروبي أو 
لق، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعاملة محظورة أثناء وجودهم في  عدم المشاركة في أي مسائل تتع  •

 االتحاد األوروبي أو سويسرا أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة.
أو  • المتحدة  المملكة  أو  سويسرا  أو  األوروبي  االتحاد  داخل  شخص  أي  إلى  مسؤولية  تفويض  عدم 

ر أو غير مباشر، بمعاملة محظورة، أو الطلب من الواليات المتحدة، عن أي مسائل تتعلق، بشكل مباش
المساعدة في   المتحدة  الواليات  المتحدة أو  المملكة  أو  أي شخص داخل االتحاد األوروبي أو سويسرا 

 تلك المعاملة.
معاملة محظورة  صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في    عدم مناقشة أي أطراف أو جوانب أخرى ذات •

المتحدة، باستثناء  الواليات  المتحدة أو  المملكة  أو  مع أي شخص داخل االتحاد األوروبي أو سويسرا 
 .اإللتزاملهذه السياسة أو إثارة قضية تتعلق ب اإللتزاملغرض تنبيههم بضرورة 
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ت المتحدة في عدم تضمين أي شخص داخل االتحاد األوروبي أو سويسرا أو المملكة المتحدة أو الواليا  •
أي مناقشات أو اجتماعات أو مراسالت أخرى تتعلق بأي مسائل تتعلق، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

 بمعاملة محظورة. 
الواليات   • أو  المتحدة  المملكة  أو  أو سويسرا  األوروبي  االتحاد  داخل  أشخاص من  إشراك  عدم محاولة 

مباشر، المتحدة   غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق،  مسائل  أي  حجب   في  طريق  عن  محظورة  بمعاملة 
المعلومات )على سبيل المثال، إزالة اإلشارات، عمًدا، إلى اسم شخص خاضع للعقوبات من المراسالت 

 أو االتصاالت(.
إليها وتوثيق هذه   "الشركة" من جنسية جميع الموظفين والمسؤولين والمديرين المحتملين أثناء انضمامهم  تتحقق 

جميع الموظفين أو المسؤولين أو المديرين اخطار قسم الموارد البشرية بصورة استباقية الجهود، كما يتعين على  
 بأي تغييرات تطرأ على وضعهم، باعتبارهم مهاجرين.

 
 سادًسا: التدريب 

المعنيين على   "الشركة"  "السياسة" بمجرد تعيينهم وعلى أساس سنوي فيما بعد.   اإللتزاميتم تدريب موظفي  لهذه 
و  االخالقيات  يتم   اإللتزامويحتفظ مسؤول  التي  والموضوعات  تدريب كل موظف  فيه موعد  يوثق  تدريب  بسجل 

 تدريبه عليها.
 

 سابًعا: إثارة المخاوف 
المعلومات فوًرا إلى مسؤول األخالقيات في حالة مالحظة سلوك ينتهك هذه "السياسة"، يتعين اإلبالغ عن هذه   
توظيفي سلبي  ، وإيقاف النشاط المقترح حتى وإلى أن يتم الحصول على تصريح. ولن يتم اتخاذ أي إجراء اإللتزامو 

 ضد أي موظف بسبب اإلبالغ عن انتهاك "السياسة" الماثلة. 
 

 والغرامات اإللتزامثامًنا: عدم 
لـ"السياسة" الماثلة باعتباره مسألة خطيرة تستدعى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك    اإللتزامسنتعامل مع عدم  

الفصل، حيثما يسمح القانون بذلك. وقد ُتعّرض انتهاكات قوانين العقوبات "الشركة" ومديريها وموظفيها لعقوبات  
 عن العقوبات اإلدارية.  مدنية وجنائية خطيرة، بما في ذلك الغرامات المالية الكبيرة والسجن، فضاًل 

 طلب التوجيه في حالة الشكتاسًعا: 
ُيرجى   عموًما،  العقوبات،  بقوانين  متعلقة  قضايا  أو  "السياسة"  بهذه  تتعلق  مخاوف  أو  أسئلة  وجود  حالة  في 

 أو من خالل الخط المخصص لإلبالغ. اإللتزاماالتصال بمسؤول األخالقيات و 
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