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 سياسة العقوبات متعلق ببيان الال. 1

)"   تراعى المشروبات  لتعبئة  هيلينيك  كوكاكوال  شركة  لتعبئة  شركة  هيلينيك  كوكاكوال  شركة 

( العقوبات ) القيوداالقتصادية أو اللوائح أو الحظر أو  العقوبات"( كافة الشركة" أو "المشروبات

على تدابير فعالة   شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروبات  تحافظو .  الشركة  تخضع لها  التي

 . المتعلقة بالعقوبات باألحكاممراعاة والتعريف لضمان 

 هذه السياسةإجراءات تتعلق بمراعاة أحكام    بتبنيقامت الشركة    ،سياسة العقوباتوبغرض سريان  

والغرض من وضع هذه اإلجراءات هو التأكد من التطبيق السليم  ما جاء بها من أحكام.   تطبيق  و 

،  قاسيةمدنية وجنائية  عقوبات  فرض     العقوباتيجوز أن يترتب على االخالل بتنفيذ    . اتللعقوب 

ما يترتب على     عن ، فضال  والمديريناألفراد والمسؤولين  موظفيها أو  أو  للشركة  بالنسبة    سواء  

 . شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروبات إلحاق ضرر كبير بسمعة ذلك من

ا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل من   بالعقوباتويعتبر االخالل  ا خطير  أمر 

غرامات  منها فرض  عواقب قانونية على األفراد المعنيين،  العقوبات  لمخالفة  يكون  وقد  العمل.  

إما إلى مسؤول    للعقوبات  محتملة  مخالفاتاإلبالغ عن أي  الموظفون ب   ويلتزموالسجن.  كبيرة  مالية  

 الشكاوى.  عبر خط ممكن للحصول على اإلرشادات أو    األخالقيات واالمتثال في أقرب وقت  

 

 

 لسياسة العقوبات األشخاص الخاضعين . 2

لدى الشركة في جميع أنحاء العالم بغض النظر  جميع األشخاص العاملين  هذه السياسة على    تسري

فريق  وأعضاء  والمديرين  جميع الموظفين  ذلك  يشمل  واألقدمية.    أو  طبيعة العمل  أو  المكان  عن  

 . الشركةب  القياده التنفيذى

المؤقتيالموظف التزام  ويشترط   والمتعاقدي ن  المدة  ن ي ن  محددة  غير  او  المدة  محددة    بعقود 

 . العقوباتهذه  فيبما جاء الشركة  نيابة عن ن والوكالء وأي طرف ثالث يعمل  ي والمستشار

مشتركة التي تسيطر عليها أن تتبنى  المشروعات الو   المملوكة بالكامل للشركةتلتزم الشركات غير  

للشركة  ،  في مشروع مشترك    ة مساهمة الشركة، دون السيطرة،  وفي حالمماثلة.    عقوباتسياسة  

 . ما جاء في هذه الالئحةمراعاة على الشركاء حث   فيالحق 

 

 

 العقوبات  تعريف. 3

الدولية )مثل األمم المتحدة( لتقييد التعامل  والمنظمات  هي إجراءات تفرضها الحكومات  العقوبات  

 مختلفة، منها: تأخذ أشكاال  و  بعينهم.واألفراد  كيانات الدول و بعض ال  مع 

 ؛  بلدان أو أفراد أو كيانات مؤسسيةبعض واسع على التعامالت مع أو داخل الحظر ال •

 ؛ حظر األسلحة وحظر تصدير بعض المعداتالقيود التجارية، بما في ذلك  •



 

 

 

 ؛ المالية، مثل تجميد األصول وحظر المعامالت المالية الجزاءات •

 .حظر السفر •

تحديث المعلومات    الضروريومن    .المفروضة للتعديل بصفة دورية  العقوبات والقيود    تخضعو 

التي  العقوبات والقيود    مع األخذ في االعتبار المتعلقة بالعقوبات والتي تسرى على نشاط الشركة،  

ا ألن  تفرضها سويسرا، يقع    شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروباتل  الرئيسيالمقر      ، نظر 

، بسبب حجم نشاط الشركة في  األوروبياالتحاد  دول    العقوبات التي تفرضهافي سويسرا، وكذلك  

 . منطقة دول االتحاد األوروبى

 

 على: االتحاد األوروبي عقوبات تسري 

 

حول  في أي مكان    بنشاطهمشركات االتحاد األوروبي ومواطني االتحاد األوروبي فيما يتعلق   •

خارج االتحاد  إحدى الشركات  لو كان أحد مواطني االتحاد األوروبي موظف ا لدى    حتى  –العالم  

 األوروبي؛ 

بمعرفة   • نشاط  األوروبي    والعاملين   الشركاتأي  االتحاد  خارج  االتحاد  من  دول  داخل  يتم 

يتم القيام   نشاط االتحاد األوروبي وأي يقومون به داخل دول فيما يتعلق بأي شيء   األوروبي

 . االتحاد األوروبيداخل دول كلي ا أو جزئي ا به 

 

 على: األمريكية العقوبات تسري 

 

، الشركات غير األمريكية  العقوبات بعض  وبالنسبة لالشركات األمريكية وفروعها الخارجية )  •

 العالم؛ حول في أي مكان   بالنشاطللشركات األمريكية( فيما يتعلق  التابعة 

( فيما يتعلق  الحاصلين على االقامةن بشكل دائم )أي  ي ن واألجانب المقيم ي األمريكين  ي المواطن •

 العالم؛حول في أي مكان   بالنشاط

في  يقومون به نشاط فيما يتعلق بأي   والمواطنين غير المتمتعين بالجنسية األمريكية  الشركات •

 ؛  كلي ا أو جزئي ا ، سواء كانالواليات المتحدة

تطبيق  كما   التي  العقوبات  يمكن  المعامالت  على  أو  تمس شخصيا  األمريكية  المتحدة  الواليات 

من النظام المالي األمريكي )مثل المعامالت المقومة    المستفيدةالمعامالت  ، بما في ذلك  تتعلق بها 

بالجنسية األمريكية أو من أصول    بالدوالر(  المتمتعين  والتي تشمل كافة الشركات واألشخاص 

 . يكيةأمر

  –إيران    على سبيل المثال  –دول  بعض العلى  الثانوية"  العقوبات  الواليات المتحدة "تطبق  كما  

المتمتعين بالجنسية    الشركات واألفراد غيرعلى  كما تطبق هذه العقوبات الثانوية مباشرة    -روسيا  

 األمريكية  



 

 

 

البلدان.    المتعاملون  تلك  هذه  ومع  من  العقوبات  تنص  مجموعة  فرض  إلقصاء    التدابير على 

 . من االقتصاد األمريكي  ،بالجنسية األمريكية   ين المتمتع غير ينالمخالف

 على: السويسرية العقوبات وتسري 

 

بموجب القانون السويسري وأي  مؤسسة  شركة  ، أي  المتمتعين بالجنسية السويسرية األشخاص   •

 . سويسراشخص، بغض النظر عن جنسيته، أثناء تواجده في 

األشخاص والشركات الموجودة خارج سويسرا فيما يتعلق بأي شيء يقومون به في سويسرا   •

 . كلي ا أو جزئي ا في سويسرا  ، سواءوأي عمل

 

 

 االلتزام بالعقوبات . 4

جميع  بوالشركات التابعة لها، وكذلك موظفيها،   شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروبات تلتزم 

العقوبات  قد يخالف في أي عمل المشاركة وال يجوز لهم  على الشخص المعنى السارية العقوبات 

 . واجبة التطبيق

 تتعلق العقوبات بما يلى: عام،  وبشكل  

 

حظر التعامل مع األفراد أو الجهات المدرجة في قوائم تجميد األصول المعمول بها، مثل قائمة   •

قائمة   أو  المحظورين  المحددة أسماؤهم بصفة  خاصة واألشخاص  للرعايا  المتحدة  الواليات 

 معنية.أي سلطة    تحتفظ بهاالمالية أو أي قائمة    فة للعقوباتالمستهد  المجمعة  االتحاد األوروبي  

المدرجة في القوائم المشار  الجهات  التي تملكها أو تسيطر عليها  الجهات  حظر التعامل مع   •

 .إليها أعاله

على سبيل المثال، يُحظر على  فقاليم.  األدول أو  بعض الالتعامل مع  وضع قيود على  حظر أو   •

األمريكيين   عام  األشخاص  وكوريا  بشكل   وسوريا  وإيران  كوبا  مع  وشبه  التعامل  الشمالية 

شركات ومواطني  كما أن هناك حظر مفروض على  "(.  المحظورةاألقاليم  جزيرة القرم )"

 األماكن. االتحاد األوروبي في تعامالتهم مع بعض هذه 

يجوز  على سبيل المثال، ال  ففيها بشكل مباشر.  المشاركة  يجوز  حظر تسهيل المعامالت التي ال   •

مواطن أمريكي دعم أو الموافقة على تعامالت شركة غير أمريكية مع شبه جزيرة القرم.  ي  أل

االتحاد  ب     القائماالتحاد األوروبي استخدام فرعها غير  إحدى دول  وبالمثل، ال يمكن لشركة في  

تجميد  أعمال  لممارسة  األوروبي   المستهدف  الشركات  احدى  االتحاد  أصولها  مع  قبل  من 

 . االوروبي

يلتزم    وبالتالي  –فقط  الشركات  على    وليس   –على األفراد    أيضا   تسريأن العقوبات  العلم  ى  رج يُ و 

خارج االتحاد  ن  و العاملوالواليات المتحدة  و سويسرا و المملكة المتحده  االتحاد األوروبي    ومواطن 



 

المتحدة الواليات   / المتحدة/األوروبي  المملكه  يكونوا على  أن    سويسرا/و 

 . العقوبات الواجب االلتزام بها بمعرفة رب العمل باإلضافة إلى  بالعقوبات الملتزمين بهادراية 

 

المزمع    لشركات االخرىالتحقق من اعملية    شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروبات  تديرو 

ت  إلى تحديد ما إذا كان التحقق  تهدف عملية  و.  بغرض مراعاة االلتزام بالعقوبات ،  التعامل معها

معها  التعامل  المزمع  قوائم  في    ة مدرج   الشركة  أو  إحدى  األصول  ألحدتجميد  مملوكة   أنها 

 .  األشخاص المدرجين في إحدى هذه القوائم

  األقاليماإلجراءات الواجب اتباعها للحصول على الموافقة الالزمة للتعامل مع  بيان ب   بعدوفيما  

المشروباتتأخذ  أن  وينبغي    .المحظورة لتعبئة  هيلينيك  لها    شركة كوكاكوال  التابعة  والشركات 

والتأمين،   عقود القروض، مثل   عقود التمويلفي    الناشئة عن العقوباتاالعتبار االلتزامات  بعين  

 . العقوباتااللتزامات القانونية التي تفرضها  قد تتعدىوالتي 

 

 الالزمة الموافقات 

أي شخص  أو  يشارك به أحد األقاليم المحظورة    ،أي معاملة أو نشاط أو مشروع مقترحتتطلب  

مسبقة من  كتابية  الحصول على موافقة    ،آنفة الذكرالعقوبات  إحدى قوائم  في  أي جهة واردة  أو  

  تحدد وي " (.  مسؤول األخالقيات واالمتثاللشركة )"ة المعنية لدى االقانوني اإلدارة  أحد المحامين في  

 :المهام الوظيفية التاليةعلى  مسؤول األخالقيات واالمتثال  المسئول الواجب االتصال به من جانب  

 .  بفرع الشركة ةالقانوني الشئون  رئيس : داخل البلد الشركة موظفون  •

بلد  ة القانوني   الشئون  رؤساء • رئيس  فريق  وموظفو    بكل    القانوني   االلتزامقسم  المجموعة: 

 بالمجموعة. 

 . القانونيوأعضاء فريق القيادة التنفيذية والرئيس التنفيذي: المستشار العموميون  المديرون  •

أو  للمراجعين  االحتفاظ بنسخ من هذه الموافقات وإتاحتها  ب مسؤول األخالقيات واالمتثال    ويلتزم

 عند اللزوم. المحققين  

 

 

 تقديم الشكاوى . 5

أو إحدى الشركات التابعة    شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروبات نمى إلى علمكم مشاركة    إذا

قصد   غير  عن  عمل    لها  أي  العقوبات  في  مسؤول  م  عليكفينبغي  ،  الساريةيخالف  إبالغ  إما 

أو اإلبالغ عن  المعلومات  ممكن للحصول على مزيد من    األخالقيات واالمتثال في أقرب وقت  

لشركة للتعامل مع  أمام اإلى إتاحة الفرصة  مما يؤدى.  !Speak Upالشكاوى خط  ذلك من خالل 

ا للقانون أو  يصبح مخالف ا قبل أن األمر ومعالجته   . على سمعة الشركةيمثل خطر 

 

 

 



 

 

 

 

 االخالل بسياسة العقوبات . 6

ا يتطلب  يعتبر االخالل ب ا خطير  الفصل  ويشمل  يصل إلى  فرض إجراء تأديبي  هذه السياسة أمر 

عواقب قانونية على األفراد  العقوبات    مخالفة  ويترتب على.  يسمح به القانونبحسب ما  ،  من العمل

 . والسجنالكبيرة  المعنيين، بما في ذلك الغرامات المالية 

 

 

 يجوز الحصول على معلومات إضافية في حالة الشك،  .7

سلوك معين غير  وجود أي    ةفي حالأو  مع أحد المواقف  التعامل  من كيفية  في حال عدم التأكد  

للسياسة،   أو مخالف ا  ا طلب  م  عليكفينبغي  الئق  الالزمة  دائم  األخالقيات  المعلومات  من مسؤول 

 . واالمتثال قبل اتخاذ أي إجراء

بمسؤول األخالقيات    االتصال بمديرك أوبرجاء  أي أسئلة حول هذه السياسة،  وجود    ةوفي حال

 . واالمتثال

السياسة وتحديثها من  و  تعديل هذه  ويجوز  المجموعة.  صالحيات  لهيكل  آلخر وفق ا  وقت  يجوز 

، وفى جميع  رئيس االمتثال القانونييُقدم إلى  بناء  على طلب    المحدثة   على هذه السياسةاالطالع  

   colahellenic.com-www.cocaالموقع اإللكتروني  األحوال، يجوز الرجوع إليها على

 

 

http://www.coca-colahellenic.com/

