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 سياسة اإلبالغ عن المخالفات

 سبيك اب

 التزامنا  .1

 

مباشرة أعمال  الشركات التابعة لها "الشركة"( باألمانة والنزاهة في  وتلتزم شركة كوكاكوال هيلينيك لتعبئة المشروبات )

( والمسؤولين  المدة  محددة  غير   او  المدة  محددة  بعقود بما في ذلك الموظفين  جميع الموظفين )  التزام   من المتوقعو .  الشركة

الحفاظ على أعلى المعايير والتمسك بالقيم  بالشركة    نيابة عنوالمستشارين والمتدربين والمعارين والوكالء العاملين  

 قواعد السلوك المهني. لوالسلوكيات وفقًا  

 

 الهدف  .2

 

 : هوالهدف من هذه السياسة 

رقم  على اإلبالغ عن أي شكل من    التشجيع • البند  الموضحة في  الالئقة  السلوكيات غير  من هذه    5أشكال 

 السياسة. 

 تقديم إرشادات حول كيفية تقديم الشكاوى.  •

الخوف من    فى  واألمانةالشكاوى  مصداقية  البالغ والحفاظ على سرية  على  تأكيد  ال  • عواقب  اإلبالغ دون 

 ، حتى لو تبين أنها خاطئة فيما بعد. االبالغ

 

 النطاق  .3

 

بعقود محددة  بما في ذلك الموظفين  السياسة على الشركة والشركات التابعة لها وتشمل جميع الموظفين )هذه  تسري  

 .الشركة نيابة عن( والمسؤولين واالستشاريين والمتدربين والمعارين والوكالء العاملين  المدة او غير محددة المدة 

 

 تعاقدكم مع الشركة.  الالسياسة جزًءا من شروط   تبر هذهتُع وال 

 

 بلغ عن المخالفاتتعريف الم   .4

 

تي المخالفاتالمُ "ف  يعر تم  أو    "بلغ عن  المعارين  أو  المتدربين  أو  أو االستشاريين  المسؤولين  أو  الموظفين  بأنه أحد 

المنصوص عليها في  بالمخالفات  الوكالء التابعين للشركة والذي يقوم باإلبالغ أو اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة  

رقم   بعد،  5البند  ي  فيما  في سياق عمل توالتي  يتم  ب  ه حصل عليها  أن  المخالفات من  الشركة، على  المبلغ عن  حماية 

عدم الكشف عن هويته، لكن الشركة تحث المبلغين    "المبلغ عن المخالفات"  يفضل. وقد  العواقب الناشئة عن االبالغ

 على اإلبالغ على أساس ذكر االسم والسرية. 

 

 األمور التي يتم اإلبالغ عنها .5

 

تتعلق بسوء السلوك. وفيما يلي بعض األمثلة على  يم شكوى  تقدب الفرد    قيام   بأنه"  اإلبالغ عن المخالفات"   يتم تعريف

  أو مخالفة ألي من   فساداحتيال أو  به شبهة  الشكاوى التي يمكن تقديمها )على سبيل المثال ال الحصر(: أي سلوك  
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الممارسات االحتكاريةقانون  احكام   المنافسة و منع  أمن   ةالساري   حماية  الشخصية وأنظمة  البيانات    ومخالفة حماية 

الشركة وتعريض صحة وسالمة األفراد للخطر وتعريض البيئة للخطر وارتكاب أي جريمة جنائية وعدم  ب المعلومات

 .وإخفاء أي معلومات تتعلق بأي مما سبق ةأو تنظيميمراعاة أي قواعد قانونية  

االستشارة من مسؤول األخالقيات  طلب  ق هذه السياسة، ينبغي عليكم  في نطا  أى موضوع يدخلوفي حال عدم التأكد من  

الحصول على معلومات وإرشادات شاملة ومستقلة    كيفيةعن  باخطاركم  واالمتثال التابع له، وهو الشخص المعني كذلك  

 باإلبالغ عن المخالفات. المحلية الخاصة  القوانين  والحماية المتاحة بموجب  المخالفات  معالجةبشأن اإلجراءات وسبل 

 

 المخالفاتكيفية اإلبالغ عن  .6

 

من    قواعد التقديم البالغات بموجب هذه    يتمو.  األحوالعن المخالفات داخليًا حسب  أواًل  عليكم اإلبالغ    من المفضل

وهذه  الهاتف(   أو عبر  /و  www.cocacolahellenic.ethicspoint.comى  عبر اإلنترنت عل)  لمستقل اخالل خط المبلغين  

 التي تعمل فيها الشركة.   دولالالخدمة متاحة بجميع لغات 

أو    مدير االدارةألفراد اإلبالغ عن شكاويهم مباشرةً إلى مسؤول األخالقيات واالمتثال أو المدير العام أو  ل   يمكنكما  

)عبر   كتابة أو شفاهة تقديم الشكاوى   ويتم.  القانونيأو المستشار  العملمدير المراجعة لمخالفات ميثاق اداب وسلوك 

 ه،بناًء على طلب  بلغ عن المخالفات،  مع المُ   ي.  ويجوز تحديد ميعاد اجتماع فعلالهاتف أو عبر نظام الرسائل الصوتية(

   .خالل إطار زمني معقول

 

وسلوك    يلتزمو اداب  ميثاق  لمخالفات  المراجعة  بب  العملمدير  عن  اسجالت  االحتفاظ  المحتملة    المخالفاتإلبالغ 

إدارة   نظام  من خالل  المتخذة  المراجعة    يلتزمو .  البالغاتواإلجراءات  المراجعة  برئيس  لجنة  إلى  البالغات  تقديم 

 .والمخاطر، على أساس ربع سنوي وحسب عدد وطبيعة وحالة الشكاوى الواردة

 

على استخدام خطوط اإلبالغ الداخلية لضمان إجراء التحقيق في الوقت المناسب. ومع ذلك، يجوز لألفراد    نشجعكمو

  وتوصي الشركة . حسب القانون المحليكذلك اإلبالغ عن شكاويهم إلى السلطات الخارجية المعنية على النحو المقرر 

ة خارجية. وينبغي عليكم سؤال مسؤول األخالقيات قبل اإلبالغ عن أي شكاوى ألي جهداخلياً  االستشارة    الحصول على

التي يمكن اإلفصاح    تحديد الجهات  لمحليا  لقانونا  ويحددأي استشارة مستقلة.    طلب    كيفيةواالمتثال التابعين له عن  

 .   المخالفاتلها عن مثل هذه 

 

 السرية .7

 

، بما يتوافق مع إجراء أي تحقيق  بالغستتخذ الشركة كافة التدابير المناسبة للحفاظ على سرية هوية أي شخص يقدم أي  

  المسئول عن السارية. ولن يُسمح ألي شخص باالطالع على أي بالغ سوى الموظف لقوانين ا مراعاةو شامل وعادل 

موافقته الصريحة باستثناء الموظفين  الحصول على عن هوية الشخص المقدم للبالغ دون  ال يجوز االفصاح البالغ. و 

الخاصة     بسرية الذين يتلقون البالغ ويتابعونه. وتضمن الشركة التعامل مع جميع البيانات الشخصية وفقًا لسياستها 

 .البيانات إلى جانب إلمام جميع المشاركين في التحقيق بمتطلبات حماية البيانات

 

 إجراءات التحقيق .8

 

باستالميتم   أقصاه    االخطار  السياسة خالل موعٍد  تحت هذه  تندرج  التي  تاريخأيام    7الشكاوى  استالمها. ويتم    من 

 .التحقيق في الشكاوى على الفور بحيادية و بما يتماشى مع إرشادات التحقيق المعتمدة من الشركة
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المبلغ عن  الشركة    تقومو ال  المخالفاتبإخطار  إنجازه في  يتم  و  بما  التحقيقزمني  ال جدول  التحقيق  .  المتوقع النهاء 

 .وينبغي عليكم التعامل مع أي معلومات حول التحقيق بصفتها معلومات سرية

 

  . ويمكن االطالع ما تقضى به النتائجوتراجع اللجنة التأديبية المعنية قرار البت في النتائج وتتخذ اإلجراء المناسب حسب

في إرشادات  المشار إليها السلوكيات  لمخالفةاإلجراءات التأديبية المحتملة  خطوات التحقيق كاملة، باإلضافة إلىعلى 

 قواعد السلوك المهني. التعامل مع المخالفات المحتملة ل

 

 الحماية .9

 

تقديم الشكاوى بشأن السلوكيات المشتبه بها الواجب اإلبالغ عنها، شريطة    في  موظفأي    بحماية حق تلتزم الشركة  

اإلبالغ وقت  ودقتها  المعلومات  بصحة  يؤمن  تجعله  معقولة  أسباب  لديه  يكون  يتمأن  وأن  هذه  ل  وفقاً بالغ  التقديم    ، 

أو حماية كل  العواقب الناشئة عن اإلبالغ  من    عن المخالفات  المبلغ  قد تنص القوانين المحلية على حمايةالسياسة.  كما  

غيرهم    الىباإلضافة  بالعمل، على أن تتسم مساعدتهم له بالسرية،  تعلق  ي  موضوعأي    عن  اإلبالغ    من يساعده على

بالعمل.  تعلق ي موضوعفي أي  لعواقب االبالغوالذين قد يتعرضوا  عن المخالفات المبلغينبمن األشخاص المرتبطين 

أو    ،أو فقدان المزايا  الوظيفية   للفصل من العمل أو خفض الدرجة  ، بوجه خاص،المبلغ عن المخالفاتيتعرض    الو

بلغ، يجوز له تقديم طلب إجازة  تتعلق بسالمة المُ   تحفظاتالتهديد أو المضايقة أو التمييز أو التحيز. وفي حال وجود  

لهذا البند من جانب أي موظف أو    مخالفةأي  عتبر  تو.  دى جأو تغيير مؤقت لمكان العمل، ويتم النظر في طلبه بشكل  

لقواعد السلوك المهني ويتم التعامل معه على هذا النحو. وإذا شعر أي فرد يتقدم    مخالفةمسؤول أو استشاري أو مقاول  

اتخاذ أي إجراءات   خالل أي من المسؤولين    من  التظلمضده نتيجة لتقدمه بالبالغ، فيمكنه    تعسفيةبأي بالغ أنه تم 

 .المحددين في الملحق

 

لإلجراءات التأديبية الواردة في  الخضوع  الحماية و  ديتم فق،  عمدعن  بالغ كيدي  وإذا اكتُشف في أي وقت تقدمكم أي  

 .مدونة قواعد السلوك المهني

 

 تقديم أي شكاوى بموجب هذه السياسة.  يمنع ما يسري أي شرط وارد في أي عقد أو اتفاقية الو

 

قدم ب المستجدات المتعلقة .10  البالغ الم 

 

في  وما تم احرازه    يتم اخطاره بالمستجدات  ،    األحوال  حسب  ،  المبلغ عن المخالفاتعن هوية    االفصاح  ةفي حال

 .التحقيق

 

اإلبالغ  تاريخ  خالل ثالثة أشهر من    بأى مستجدات. وسنوافيكم  بما سيتم اتخاذه في شأن البالغمذكرة  كما أنه يتم ارسال  

الحاالت   باألدلة، على)أو ستة أشهر في  للشركة  (،  األحوالحسب    المدعمة  الحاالت ال يجوز  أنه، في بعض  على 

بتفاصيل سريان التحقيق والجزاءات التأديبية المتخذة في هذا الشأن، وذلك حفاظا على  إخطار المبلغ عن المخالفات  

   سرية التحقيق من جانب الشركة.

 

 معلومات سرية. على أنها  التعامل مع أي معلومات حول التحقيق و/أو النتيجة يجب و

 

 هذه السياسة  بات الناشئة عن مخالفةالعقو .11
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( أو مسؤول أو استشاري  بعقد محددة المدة او غير محددة المدةأي موظف )بما في ذلك أي موظف    مخالفة  ةفي حال

 لقواعد السلوك المهني ويتم التعامل معه وفقًا لذلك.  مخالفةأو وكيل تابع للشركة لهذه السياسة، فيعتبر هذا 

 

 الشفافية  .12

 

للشركة  ب   المتعلقةمعلومات  الفر  ا تتو الداخلية  الشبكة  المخالفات على  لمعالجة شكاوى اإلبالغ عن  الشركة  إجراءات 

 ويُشار إليها في قواعد السلوك المهني الخاصة بالشركة. 

 

  تغيير طرأ أي  ويجوز تعديل هذه السياسة إذا ما  .   وتعديلها من وقت إلى آخرهذه السياسة بنود  وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل 

السوق أو تعديل قانون العمل أو أي قرارات تتطلب تعديل هذه    ظروففي    االختالفات التي تحدثعلى نشاط الشركة بسبب  

   . وفى جميع األحوال يتم مراجعة هذه السياسة سنويا. السياسة

 

 جميع بنودها اعاة هداف هذه السياسة، كما يجب التأكد من فهم ومرأل وعلى الجميع االلتزام بالعمل طبقا 
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 الملحق

 

المتعلقة بالمخالفات المحتملة   المفوضون على مستوى المجموعة ممن يمكن لألفراد اإلفصاح عن شكاويهم  لهذه  المسؤولون 

 : هم لسياسةا

 رئيس لجنة المراجعة والمخاطر  •

 القانوني المستشار   •

 رئيس المراجعة   •


