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كن مطلًعا 
كل ما نقوم به يعكس عالماتنا التجارية، 

وقانوننا ينري لنا الطريق.

ملاذا نعتمد القواعد

من الذين تشملهم القواعد 

ما الذي ينبغي عليك فعله 

كيفية اتخاذ قرارات جيدة 

)LEO( مسؤول األخالقيات املحيل لديك

اإلبالغ عن املخاوف

نافورة من املعلوماتنرعى مجتمعاتنا
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ملاذا نعتمد القواعد

تعديالت السياسة واالستثناءات

ندرك أن القواعد لن تغطي كل الظروف املحتملة، وال سيّام عندما تنشأ مشاكل تتّصل بالعقود أو القوانني املحلية. لذلك 

يجوز للرشكة تعديل القواعد حسب الرضورة. يجب أن يوافق مجلس اإلدارة أو من يعيّنه املجلس عىل أي استثناءات من 

القواعد. ويف حال ووفق عىل استثناٍء ما يف حاالٍت نادرٍة للغاية، فسوف نفصح برسعة عن هذا االستثناء عىل النحو الصحيح 

عندما يطلب القانون ذلك. 

ما الذي يجعل كوكا كوال واحدة من العالمات التجارية األكرث إثارة لإلعجاب يف العامل؟ ليست فقط منتجاتنا هي السبب 

يف ذلك، بل األسلوب الذي نؤدي به أعاملنا ونزاهة أفعالنا أيًضا. إننا نتشبّث بثقافتنا، ونزاهتنا تلهم أعاملنا ونعزز سمعتنا 

بصفتنا رشكًة تحقق إنجازاٍت غري عادية وتؤدي دامئًا ما هو صحيح. والنزاهة هي العنرص األسايس لنجاحنا. 

قد تواجه أحيانًا ظرفًا ال يكون فيه اليشء الصحيح الذي يتعني القيام به واضًحا. وهذا هو املوضع الذي ميكن أن تساعد فيه 

قواعد السلوك املهني لدينا. فهي عىل الدوام دليلك للحفاظ عىل سمعتنا والتعايش مع قيمنا. ويف حني ال تجيب القواعد 

عن كل األسئلة، بيد أنها ميكن أن تنري طريقك للحصول عىل التوجيه الالزم عند غياب إجابة واضحة. 

كيف ميكن أن تساعدك القواعد؟

متّكنك القواعد من...

الترصّف بأمانة وعىل نحٍو أخالقي.  «

التمسك بقيمنا وحامية سمعتنا. «

فهم ما تتوقعه كوكا كوال منك. «

اتخاذ قرارات جيدة كل يوم.  «

 االمتثال للقوانني واألنظمة واملعايري التي تنطبق عىل رشكتنا.  «

  التعرّف عىل الطريق الذي ينبغي عليك أن تسلكه للحصول  «

عىل املساعدة أو التوجيه إذا كانت لديك أسئلة. 

إدارة القواعد

تتوىل لجنة األخالقيات واالمتثال مسؤولية إدارة القواعد عىل نحٍو مستقٍل وموضوعٍي ومتّسق. وتتكون اللجنة من 

مجموعة من كبار قادة الرشكة الذين ينفذون القانون، ويرشف عليها املدير املايل واملستشار العام ولجنة التدقيق التابعة 

ملجلس اإلدارة. 
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من الذين تشملهم القواعد

 ال يهّم أين تعمل وما تقّدمه للرشكة - إذ تقع عليك مسؤولية الحكم السليم واتباع قواعدنا. وهذا يشمل كل موظف يعمل 

بدوام كامل أو دوام جزيئ يف كل مستوى من مستويات الرشكة، ووصوالً إىل الجناح التنفيذي. وترسي القواعد أيًضا عىل 

الرشكات التابعة والكيانات الخاضعة للرقابة التي متتلك الرشكة فيها نصيب األغلبية أو تدير عملياتها )يشار إىل جميع ما ورد 

أعاله يف هذه القواعد باسم "الرشكة"(. ويجب عىل جميع املوظفني، وأي أشخاص آخرين خاضعني للقواعد، أن يقّروا بأنهم 

قرأوا القواعد ووافقوا عليها. 

يجب عىل أي شخص يعمل نيابة عن الرشكة )مبا يف ذلك املوردون واالستشاريون وغريهم من رشكاء األعامل( أن يشارك التزامنا 

بنزاهة من خالل اتباع مبادئ قواعدنا عند توريد السلع والخدمات للرشكة أو العمل بالنيابة عنا. ويجب عىل املوردين، مبثابة 

رشٍط للعمل معنا، أن ميتثلوا لقواعد إدارة أعامل املوردين واملبادئ التوجيهية للموردين.

االلتزام بالقانون

قد تختلف القوانني واللوائح اختالفًا كبريًا من بلد إىل آخر. ونظرًا إىل أن رشكتنا مدرجة يف الواليات املتحدة، فإن موظفينا يف جميع 

أنحاء العامل يخضعون يف كثري من األحيان للقانون األمرييك باإلضافة إىل قوانني البلد الذي يعملون فيه. ونظرًا إىل أننا نعمل يف أكرث 

من 200 دولة، ومع صعوبة معرفة القوانني التي يتعني اتباعها، فإنه ينبغي عليك أن تتأكد من معرفتك للقوانني واللوائح املتعلقة 

بعملك يف البلد )أو البلدان( الذي تنجز فيه أعامالً تجارية. وقد تتعارض أحيانًا العادات أو املامرسات املحلية مع قواعدنا أو 

القانون. يف مثل هذه الحاالت، عليك باتّباع القانون وقواعدنا. اتصل باملستشار القانوين املحيل للحصول عىل التوجيه الالزم.

حقوقك بصفتك موظًفا

بينام نتوقع منك اتباع قواعدنا، فإننا نقّر أيًضا بحقوقك بصفتك موظًفا يف الرشكة. علی سبیل املثال، لدیك الحق يف 

التحدث علًنا عن األمور ذات االهتامم العام أو املشارکة يف بعض األنشطة املتعلقة برشوط عملك وأحكامه )مبا يف ذلك 

املناقشات بشأن األجور وساعات العمل وظروفه واملخاطر الصحیة وقضایا السالمة(. ليس يف هذه القواعد أو يف أي من 
سياسات الرشكة ما يقصد به الحد من حقوقك القانونية أو التدخل فيها. 1 

عند حدوث انتهاك للقواعد

عندما ال يتّبع أحد موظفينا قواعدنا أو القوانني املعمول بها، أو يتجاهل عدم اتّباع أي شخص آخر للقواعد أو يضغط عىل 

شخص آخر النتهاكها، حينها يكون قد حدث انتهاك. ومن شأن ذلك أن يرض بسمعة الرشكة وبحدودنا الدنيا . 

نأخذ جميع االنتهاكات املحتملة لقواعدنا عىل محمل الجد. وقد تؤدي انتهاكات تلك القواعد إىل اتخاذ إجراءات تأديبية 

تتوافق مع طبيعة املخالفة و وظروفها، مبا يف ذلك تعليق الوظيفة دون أجر، والحرمان من العالوات أو الحوافز السنوية، 

وإنهاء الخدمة. وإذا كان الفعل ينتهك القانون، فقد يؤدي ذلك إىل غرامات أو مالحقات جنائية. وتوثّق انتهاكات القواعد 

أيًضا يف سجلك الوظيفي. 

ولدى الرشكة سياسات وعمليات أخرى تنظم األداء والترصفات والسلوك. ويتم التعامل مع انتهاكات السياسة التي ليست 

انتهاكات للقواعد مبوجب السياسة أو اإلجراء املناسب.

 1  تبقى رشكة كوكا كوال ملتزمة بكل من األمن املادي والرقمي للمعلومات الشخصية ملوظفيها، فضالً عن تنفيذ االلتزامات األمنية ألصحابها. وبالنسبة للموظفین يف الوالیات املتحدة، ال ینبغي تفسیر مصطلح "معلومات 

املوظفین" علی أنه مينع موظفي الرشکة أو یثنيهم عن اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بأجورھم أو منافعھم أو رشوط التوظیف وأحكامه من أجل مامرسة حقوقھم مبوجب القانون املعمول به، مبا يف ذلك لغرض املشاركة 

يف األنشطة املتضافرة املحمية مبوجب القسم 7 من قانون عالقات العمل الوطنية )29 من قانون الواليات املتحدة 157(. عىل الرغم من ذلك، ال يجوز للموظفني الكشف عام لديهم من معلومات حساسة عن املوظفني 

اآلخرين )مثل املعلومات الطبية وأرقام الهوية الصادرة عن الحكومة وبيانات التحقق من املعلومات األساسية ومعلومات الحساب املرصيف( املوكلة إليهم يف أداء واجباتهم الوظيفية للرشكة، باستثناء ما قد يلزم ألغراض 

تجارية مرشوعة. وميكن تطبيق قواعد مامثلة عىل املوظفني يف البلدان األخرى أيًضا. 
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ما الذي ينبغي عليك فعله

باعتبارنا موظفني ، يتحمل كل واحد منا مسؤولية ...

التعرف عىل القواعد ومعايشتها. قراءتها واتباعها، مع أية سياسات أخرى تنطبق عىل وظيفتك. 

التفكري قبل الترصف. استخدم ُحكاًم سلياًم وصادقًا وأخالقيًا يف كل إجراء تقوم به. وإذا طلب منك انتهاك القواعد، فال 

تفعل ذلك. أبلغ عن املخاوف يف أقرب وقت ممكن باستخدام املوارد املتاحة لك. 

اتبع القانون. وافهم القوانني التي تنطبق عىل عملك وأعاملنا. وإذا مل تكن عىل علم بأي قانون أو الئحة، فاتصل باملستشار 

القانوين للرشكة. 

اطلب املساعدة. عندما تكون اإلجابة غري واضحة، اطلب التوجيه قبل اتخاذ أي إجراء. 

كن يقظًا. اهتم اهتامًما وثيًقا بأي نشاط يتناىف مع القواعد أو سياساتنا أو القانون. 

أبلغ عن املخاوف. ال تتجاهل االنتهاك. امنع الرضر الذي قد يلحق برشكتنا وسمعتها من خالل اإلبالغ عن مخاوفك 

عىل الفور. 

وإذا كنت مديًرا ، فإنك تتحمل مسؤوليات إضافية ...

التحرك يف اإلطار القانون ويف ضوء قيمنا. تعزيز ثقافة النزاهة من خالل اتخاذ القرارات األخالقية وإبراز املصداقية 

والنزاهة يف كل ما تقوله وتفعله. عدم تشجيع أي موظف أو توجيهه لتحقيق نتيجة تجارية عىل حساب انتهاك 

قواعدنا أو القانون. 

تحدث عن القواعد. اقرأ القواعد واستوعب ما فيها. يرجى الرجوع إليها أو إىل مسؤول األخالقيات املحيل لديك أو إىل 

موارد األخالقيات واالمتثال عىل للحصول عىل إجابة عىل أسئلتك. اجعل املحادثات األخالقية جزًءا من أعاملك املعتادة. 

كن عىل علم. اعلم أنك قد ال تجد دامئًا اإلجابات التي تحتاجها يف القواعد، لذا فإن عليك أن تعرف من أين تحصل عىل 

اإلجابات عندما تكون هناك أسئلة. 

توّقع األفضل. ناقش أهمية األخالق واالمتثال وأخرب املوظفني أنك تتوقع منهم أن يفعلوا دامئًا اليشء صحيح. 

كن متجاوبًا وانرش ثقافة "التحدث". شجع املوظفني عىل أن يأتوا إليك بأسئلتهم أو مخاوفهم. استمع إليهم بعناية 

وقدم إليهم التوجيه عندما يحتاجون إىل املساعدة، مبا يف ذلك تحديد املوارد املتاحة لإلبالغ. واحرص أيًضا عىل عدم 

تهيئة بيئة يشعر فيها املوظفون أن بإمكانهم فقط اإلبالغ عن املخاوف إىل اإلدارة املحلية. 

اتخاذ إجراًءا. ارصد سوء السلوك وأبلغ به مديرك أو مسؤول األخالقيات املحيل أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو 

EthicsLine إذا رأيت ذلك. 

ضع يف الحسبان ما ييل

"نحن حًقا ال ميكننا أن نفقد هذا الجانب".

"دعنا نحافظ عىل هذا ألنفسنا."

"ال احد يحتاج اىل معرفة هذا".

ميكن أن تؤدي هذه التعليقات إىل خلق سوء فهم 

لدى املوظفني الذين يسمعونها. فاحرص عىل نرش 

رسائل حول تحقيق أهداف نشاطنا التجاري مع 

التذكري بأننا ال نستطيع فعل ذلك إال عىل نحٍو 

أخالقي. وذكّر املوظفني أيًضا باملوارد العديدة املتاحة 

للتعبري عن مخاوفهم. 
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هدفنا هو القيام مبا هو صحيح. إذا كان اليشء الصحيح الذي يجب القيام به غري واضح، فاسأل نفسك: 

إذا كنَت تستطيع اإلجابة بـ "نعم" عىل كل هذه األسئلة، فرمبا يكون اإلجراء صحيًحا. ولكن أية إجابة بـ "ال" أو حتى "رمبا" 

هي إشارة إىل أنه ينبغي التوقف والحصول عىل املشورة أو طرح األسئلة. وبعد كل هذا، من األفضل دامئًا أن نسأل قبل أن 

ترشع يف الترصف، وخصوًصا عندما تكون غري متأكد. اتصل بأي من املوارد التالية: 

كيفية اتخاذ قرارات جيدة

مديرك
مكتب األخالقيات 

واالمتثال

مسؤول األخالقيات 

املحيل لديك
EthicsLine

هل يتفق مع قواعدنا؟

هل هو قانوين؟

هل يتوافق ذلك مع سياساتنا؟

ھل يفید ذلك الرشکة ککل - ولیس فقط فرًدا معیًنا أو 

مجموعة بعينها؟

هل سأكون مرتاًحا إذا أُبلغ عن أفعايل؟ 
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)LEO( مسؤول األخالقيات املحيل لديك

ُعّد مسؤول األخالقيات املحيل لديك مبثابة أمنٍي عىل القواعد - مورٍد لك إذا كانت لديك أسئلة أو أردت إبالغه عن مخاوفك. 

يف بعض الحاالت، ستحتاج إىل موافقة خطية من مسؤول األخالقيات املحيل قبل اتخاذ إجراء. أمثلة عىل الحاالت التي قد 

تتطلب موافقة خطية من مسؤول األخالقيات املحيل: 2 

استخدام أصول الرشكة «

تضارب املصالح )أو بادرة ظهور تعارض(  «

الهدايا والوجبات والرتفيه «

يستمر حدوث بعض الحاالت عىل مدى فرتة طويلة من الزمن، ما يتطلب املوافقة عليها سنويًا عىل األقل وعندما تتغري 

الظروف أو عىل فرتات أخرى أكرث تكراًرا عىل النحو الذي يتطلبه مسؤول األخالقيات املحيل.

من هو مسؤول األخالقيات املحيل لدي؟

تُعنّي الرشكة أحد املوظفني لدعم كل عملية مبثابة مسؤول أخالقيات محيل لها. ويحق ملسؤويل األخالقيات املحليني أن يعطوا 

موافقات خطية وأن يقدموا توجيهاتهم بشأن قضايا األخالقيات واالمتثال.

كيف ميكنني الوصول إىل مسؤول األخالقيات املحيل الخاص يب؟

جميع مسؤويل األخالق املحليني مدرجون يف الشبكة الداخلية لألخالقيات واالمتثال. 

كيف أحصل عىل املوافقة؟

عند طلب الحصول عىل موافقة من مسؤول األخالقيات املحيل الخاص بك، فإن أفضل خيار لك هو استخدام أداة الحصول 

عىل موافقة مسؤول األخالقيات املحيل عرب اإلنرتنت. إذا مل تكن لديك إمكانية الوصول إىل أداة الحصول عىل موافقة من 

مسؤول األخالقيات املحيل، فاتصل مبكتب األخالق وااللتزام أو مسؤول األخالقيات املحيل الخاص بك للحصول عىل نسخة 

مطبوعة من منوذج الطلب.

ماذا لو كنُت أنا مسؤول أخالقيات محلًيا واحتاج إىل موافقة؟

بالنسبة ملسؤويل األخالقيات املحليني:

عندما يحتاج مسؤول األخالقيات املحيل إىل موافقة مبوجب القواعد، وإذا مل يتوفر حل تقني معتمد، فيجب أن تأيت املوافقة 

من مسؤول األخالقيات املحيل يف املستوى األعىل التايل يف مؤسسته أو من كبري مسؤويل األخالقيات واالمتثال. 

بالنسبة للمسؤولني التنفيذيني:

يعمل كبري مسؤويل األخالقيات واالمتثال بصفته مسؤول األخالقيات املحيل عن املسؤولني التنفيذيني. ومع ذلك، فإن املوافقات 

الخاصة بأنواع معينة من النزاعات واستخدام أصول الرشكة تتطلب موافقة خطية من الرئيس التنفيذي أو مجلس اإلدارة.

2  يجوز للرشكة تنفيذ حلول تقنية لتسهيل املوافقات املطلوبة مبوجب هذا القانون. وستشتمل املراجع الواردة يف هذا القانون متطلبات موافقة مسؤول األخالقيات املحيل عىل موافقات أي حلول تقنية معتمدة من مكتب 

األخالقيات واالمتثال.
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اإلبالغ عن املخاوف

 رمبا تشعر أن شيئًا ما ليس صحيًحا يف العمل. ورمبا رأيَت شيئًا أو سمعت عن فعل قد ينتهك قواعدنا أو سياساتنا أو القانون. 

وإذا كان األمر كذلك، فإنك تتحمل مسؤولية مشاركة مخاوفك عن طريق اإلبالغ عنها فوًرا - حتى إذا مل تكن متأكًدا من 

حدوث انتهاك للقواعد. 

وعند اإلبالغ عن املخاوف، ميكنك مساعدتنا يف معالجة املشكالت عىل النحو الصحيح وإصالح املشكالت قبل حدوثها 

ومعالجة الحاالت التي حدثت بالفعل. كام ميكنك املساعدة يف بناء الثقة مع بعضنا البعض ومع العمالء و املوردين و الرشكاء 

التجاريني اآلخرين. 

كيف ميكنني مشاركة املخاوف؟

فيام يتعلق مبسائل القواعد:

عليك التحدث إىل أي من:

مديرك «

مسؤول األخالقيات املحيل لديك «

مكتب األخالقيات واالمتثال «

أو االتصال عىل:

EthicsLine

تُشّغل خدمة اإلبالغ أطراف ثالثة مستقلة، وهي متاحة عىل مدار الساعة و تسمح لك بعدم تحديد هويتك متى سمح 

القانون بذلك. وميكنك إما االتصال أو اإلبالغ عرب اإلنرتنت. وتتوفر أيًضا خدمات الرتجمة. 

  www.KOethics.com عليك بزيارة املوقع :EthicsLine للوصول إىل

 أو االتصال بالرقم املجاين من خالل طلب رمز الوصول الخاص ببلدك، والذي ميكن العثور عليه عىل 

املوقع اإللكرتوين. 

مذكرة خاصة باالتحاد األورويب: تحّد العديد من الدول يف االتحاد األورويب من أنواع البالغات التي ميكنك تقدميها إىل 

 .EthicsLine تعرف عىل هذه القيود عىل الشبكة الداخلية لألخالقيات واالمتثال واملوقع اإللكرتوين لـ .EthicsLine

لالستفسارات القانونية:

اتصل باملستشار القانوين املحيل 

بالنسبة للمسائل الجنائية املحتملة:

اتصل باألمن اإلسرتاتيجي املحيل 

لالستفسارات عن السياسة املحاسبية واملالية واإلجراءات:

اتصل بكبري املوظفني املاليني املحليني
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اإلبالغ عن املخاوف متابعة

ماذا يحدث عند اإلبالغ عن أحد املخاوف املتصلة بالقواعد

ميكنك أن تختار إبقاء هويتك مجهول، وذلك عندما يسمح القانون بذلك.

إذا كنت تعطي اسمك، فسنفعل كل ما بوسعنا لحامية هويتك مبا يتفق مع إجراء تحقيق شامل.

 نأخذ كل بالغ عىل محمل الجد وسيحقق فريق التحقيق املعني بقسم إدارة التدقيق املؤسيس )أو مندوب إلدارة محلية 

أو ألمور أخرى( فيه بدقة ورسية قدر اإلمكان.

نتوقع من جميع األطراف املعنية أن تتعاون تعاونًا كامال وأميًنا.

 ولضامن االتساق يف تحليل القضايا التي تنشأ يف جميع أنحاء العامل، تُعرض نتائج التحقيق عىل لجنة األخالقيات واالمتثال 

)أو مندوبها املسؤول عن املسائل التي تدار محليًا( والتي ستحدد ما إذا كان هناك انتهاك للقواعد استناًدا إىل حقائق 

املقدمة.

 إذا قررت لجنة األخالقيات واالمتثال أنه قد حدث انتهاك للقواعد، فسوف تحدد إجراءات تأديبية منصفة ومتسقة وفًقا 

للقانون املعمول به.

وميكن ألولئك الذين انتهكوا القانون أن يطلبوا إعادة النظر وفًقا لتوجيهاتنا بشأن التعامل مع قواعد السلوك املهني.

 للحصول عىل مزيد من املعلومات حول التحقيق يف التعليامت الربمجية وعملية اتخاذ القرار، راجع إرشاداتنا للتعامل مع 

قواعد السلوك املهني.

ال لالنتقام 

أنت عيون وآذان رشكتنا، ونحن نقدر مساعدتك يف تجنب سوء السلوك املحتمل وكشفه. إننا نحظر بشدة االنتقام من أي 

نوع ضد أي شخص يبلغ عن مخاوفه بحسن نية أو يشارك يف تحقيق بشأن القواعد. إن مشاركة إحدى املخاوف بشأن 

القواعد بحسن نية وبرصاحة، حتى لو تبني أنه ال أساس لها من الصحة – ليست أبًدا ذريعة ألي نوع من االنتقام. 

ما هو االنتقام؟

نعرّف االنتقام مبوجب قواعدنا عىل أنه أي إجراء من شأنه أن مينع شخًصا ما من اإلبالغ عن انتهاك للقواعد أو املشاركة يف 

تحقيق بشأن القواعد. وقد تتضمن أمثلة االنتقام تخفيض الرتبة أو الفصل من الوظيفة أو تخفيض الراتب أو إعادة تحديد 

الوظيفة أو التهديد أو التحرش أو أي إجراء آخر يُتّخذ ضد شخص ما بسبب إثارة مخاوفه بشأن القواعد أو املشاركة 

يف تحقيق يتصل بالقواعد أو محاولة ردع شخص ما عن انتهاك القواعد. ويف حني أننا نأخذ أحكام مكافحة االنتقام يف 

قواعدنا عىل محمل الجد، إال أن هذه األحكام ال تحميك من اإلجراءات التأديبية بشأن سوء سلوكك أنت، وهذا يعني 

أن عليك اإلبالغ عن إحدى املخاوف الخاصة بالقواعد ببساطة لتتجنب اإلجراء التأديبي جراء انتهاكك للقواعد أو إلحدى 

سياسات الرشكة. 

ال لالتهامات الخاطئة

بقدر ما نشجع اإلبالغ بصدق وأمانة، إال أننا ال نتسامح مع البالغات الكاذبة عن علم بعدم صحتها. إن توجيه اتهام كاذب 

من شأنه أن يحّول موارد التحقيق بعيًدا عن مخاوف حسن النية املوثوقة ويرض باملعنويات. أبلغ عام لديك من اعتقاد 

حقيقي ومعقول وبحسن نية، ولكن ال توّجه أبًدا عن قصٍد اتهاًما كاذبًا أو تكذب عىل املحققني أو ترفض التعاون يف التحقيق، ألن 

هذه األفعال قد تنتهك أيًضا قواعدنا. 
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حامية ممتلكاتنا
نهتم بجميع األصول التي 

تجعلنا رشكة كوكا كوال األمريكية.

نحمي املعلومات غري العامة 

نحمي أصول الرشكة 

نحتفظ بسجالت دقيقة 

مننع غسل األموال

نافورة من املعلوماتنرعى مجتمعاتنا
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نحمي املعلومات غري العامة

ما نؤمن به 

إن وصفة كوكا كوال هي واحدة من أكرث األرسار كتامنًا عىل مّر الزمن. وإننا نجيد الحفاظ عىل رسيّتها وعىل رسية الكثري من 

املعلومات األخرى غري العامة، ذلك ألننا نعي أن حامية املعلومات غري العامة عن رشكتنا تساعدنا عىل الحفاظ عىل ميزتنا 

التنافسية والحفاظ عىل سمعتنا مبثابة رشكة رائدة يف هذه الصناعة. 

كيف نعايش ذلك 

إن مسؤوليتنا عندما يتعلق األمر باملعلومات هي:

معرفة أنواع املعلومات التي تُعّد رسية.  «

معرفة طرق حاميتها. «

نعّد أيّة معلومات غري عامة عن الرشكة باإلضافة إىل معلومات معينة 

عن عمالئنا أو املوردين أو الرشكاء التجاريني اآلخرين أو املستهلكني 

الذين قد تتعامل معهم )أو ميكنهم الوصول إليها( كجزء من عملك 

معلومات رسية. من املمكن أن تكون مكتوبة أو منطوقة أو إلكرتونية. 

نستخدم أحد نظم التصنيف لتحديد املعلومات غري العامة 

وحاميتها. ميكن العثور عىل تفاصيل حول تصنيف املعلومات يف 

سياسة حامية املعلومات.

تبادل املعلومات غري العامة فقط مع أولئك الذين لديهم إذن للوصول إليها ويحتاجون إىل معرفة املعلومات من أجل القيام 

بوظائفهم. واتخذ الخطوات املناسبة لحامية املعلومات املصنفة مثل مطالبة الرشكات أو األفراد خارج كوكا كوال بالتوقيع عىل 

اتفاقية الرسية قبل الحصول عىل معلوماتنا واتباع القواعد األخرى املوضحة يف سياسة حامية املعلومات. وإذا مل تكن متأكًدا من 

إمكانية مشاركة املعلومات أو كيفية مشاركتها، فاسترش مديرك أو املستشار القانوين للرشكة.

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

راقب ما تقوله. إن مشاركة املعلومات غري العامة مع األصدقاء أو العائلة أو مناقشتها يف األماكن العامة مثل املصاعد 

ووسائل النقل العام واملطاعم أو عىل مواقع التواصل االجتامعي ميكن أن تعرّض هذه املعلومات لخطر الكشف عنها 

)ورمبا إساءة استخدامها( قم بدورك يف الحفاظ عىل سالمتها. )الحظ أن هذا ال يقصد به الحد من حقوقك أو التدخل فيها 

مبوجب القانون - راجع قسم حقوقك كموظف(. 

تذكر أن واجبك تجاه املعلومات غري العامة يتواصل خارج نطاق 

عملك. إذ ينطبق التزامك بحامية املعلومات غري العامة عىل العمل 

الذي قمت به قبل أن تأيت إىل الرشكة وعند مغادرتك. ال تشارك 

مطلًقا معلومات غري عامة عن صاحب عملك السابق - أو تطلب 

من اآلخرين القيام بذلك - ، وإذا تركت العمل يف كوكا كوال، فال 

تشارك معلوماتنا غري العامة مع اآلخرين. 

ما هي املعلومات غري العامة؟

ميكن أن تتضمن املعلومات غري العامة 

عن رشكتنا ... 

-  خطط األعامل وصيغ املنتجات 

وإسرتاتيجيات التسويق وإطالق املنتجات 

الجديدة

-  املعلومات املالية مثل التسعري واملقرتحات 

وتكاليف املنتجات 

-  املعلومات التشغيلية مثل التغيريات اإلدارية 

الرئيسية وخطط االندماج واالستحواذ

لفتة إضافية أخرى 

سياسة حامية املعلومات

اتفاقية الرسية وإجراءاتها

املعلومات الشخصية والشخصية الحساسة

اطرح السؤال التايل

السؤال    مرشفتي تسافر كثريًا وهي مشغولة للغاية. وخالل إحدى رحالتها التجارية، طلبت مني تسجيل الدخول إىل نظام 

رشكة يحتوي عىل معلومات مقيدة للغاية باستخدام معرّف هوية املستخدم وكلمة مروره السرتداد بعض التقارير 

التي لن يتسنى يل الوصول إليها بطريقة أخرى. هل هذا أمر مقبول؟ 

اإلجابة    ال. يُعّد تبادل كلامت الرس أمرًا يتعارض مع سياسة الرشكة. كذلك، فإن الوصول إىل املعلومات املقيدة للغاية 

يجب أن يقترص فقط عىل أولئك الذين يؤذن لهم بالوصول. ويجب عليك رفض الطلب وتذكري املرشفة بأنك ال 

تستطيع الوصول إىل هذا النظام وهذه املعلومات نظرًا لحساسيتها. أبلِغ فوًرا عن ذلك إىل مديرك أو مسؤول 

األخالقيات املحيل أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو Ethicsline حيث ميكن ألي منها مساعدتك يف معالجة 

هذا الوضع عىل نحٍو صحيح. ويف الحاالت التي يسمح فيها لك بخالف ذلك بالوصول إىل املعلومات، يجب اتخاذ 

خطوات معينة لتزويدك بالوصول املناسب دون استخدام كلمة مرور مستخدم آخر. 
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نحمي أصول الرشكة

ما نؤمن به 

املباين التي نعمل فيها، والتكنولوجيا التي تربطنا باآلخرين، واألفكار التي نطورها، ورسائل الربيد اإللكرتوين التي نتبادلها، 

وتذاكر الرشكة التي نقدمها، واملركبات التي نستخدمها لتسليم منتجاتنا، وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة املحمولة التي 

نستخدمها للقيام بعملنا ... كل هذا وأكرث منه يعد من أصول الرشكة التي نكلف جميًعا بحاميتها. إننا نستخدمها لتنفيذ 

أعامل الرشكة ويجب حاميتها من األرضار والخسائر وسوء االستخدام والرسقة. 

كيف نعايش ذلك 

ال تستخدم أصول الرشكة:

لكسب عمل خارجي أو مكاسب شخصية أخرى «

 للحصول عىل أي يشء غري قانوين أو غري أخالقي )مثل الوصول إىل - مادة إباحية قبيحة - أو نرشها(  «

يسمح باالستخدام الشخيص لبعض األصول، يف حدود املنطق، وحسب ما تسمح به السياسات واإلجراءات املحلية، ولكن 

يجب أن يكون استخدامك مناسبًا وغري متكرر وقانونيًا وال يتعارض أبًدا مع الوقت أو املوهبة أو العاطفة التي تجلبها أنت، 

أو أي موظف آخر، إىل العمل. قد يتطلب االستخدام الشخيص الحصول عىل موافقة مسؤول األخالقيات املحيل. 

األصول املادية - تُوفّر املمتلكات واملوارد املادية لكل واحد منا ملساعدتنا عىل القيام بوظائفنا. وعند حامية أصول الرشكة، 

فإنك تحافظ عىل قدرتنا عىل النمو واالزدهار. ال تقرضها أو تبعها أو تعِطها أبًدا إال إذا كنت مخوال بذلك. 

األصول اإللكرتونية - نعّول عىل كل موظف أن يستخدم األصول اإللكرتونية عىل النحو الصحيح )مبا يف ذلك أجهزة 

الكمبيوتر واألجهزة والربمجيات واألجهزة املحمولة والوسائط األخرى(. ميكنك القيام بدورك باتباع سياساتنا واستخدام 

الُحكم الجيد. كن عىل علم بأن أية معلومات تنشئها أو تشاركها أو تنزّلها عىل أنظمة الرشكة تنتمي إىل الرشكة، وإننا 

نحتفظ بالحق يف مراقبة استخدام النظام يف أي وقت بالحد الذي يسمح وفقه القانون بذلك. 

امللكية الفكرية - براءات االخرتاع وحقوق النرش والتأليف والعالمات التجارية واألرسار التجارية هي أيًضا من أصول الرشكة 

القيّمة. احِم امللكية الفكرية بشغف، وتذكر أن الرشكة متتلك أي نتاج عمل )مثل األفكار والعمليات واالخرتاعات( تطّوره أو 

تصّممه يف عملك معنا إىل الحد الذي يسمح به القانون. تستمر هذه امللكية حتى إذا تركَت رشكتنا. 
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نحمي أصول الرشكة متابعة

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

اتباع املامرسات األمنية الجيدة. ينبغي عليك االعتناء بأي ممتلكات أسندت إليك )مثل املفاتيح أو بطاقات الدخول إىل 

املبنى(، وقم بدورك ملنع إساءة استخدامها أو االستخدام غري املرصح به أو الوصول إىل منشآتنا. 

 نقطة العملية 

إن استخدام أي من أصول الرشكة خارج مسؤوليات 

الرشكة - عىل سبيل املثال، استخدام جهاز كمبيوتر يف 

الرشكة ألخذ صنف معني أو قطعة من املعدات ملرشوع 

املنزل أو تذاكر الرشكة ألسباب شخصية )باستثناء تلك 

التي يتم الوصول إليها عىل نحو صحيح من خالل نظام 

إدارة التذاكر لدينا( - يتطلب الحصول عىل موافقة 

خطية مسبقة من مسؤول األخالقيات املحيل. ويجب 

تجديد هذه املوافقة سنويًا إذا استمر استخدامك لألصل 

خارج العمل.

 لفتة إضافية أخرى 

سياسة االستخدام املقبول

أداة املوافقة لدى مسؤول األخالقيات املحيل

اطرح السؤال

السؤال    طلبْت كبري قادة الرشكة مساعديت يف تنظيم مزاد صغري هادئ لجمع التربعات لصالح جمعية خريية تدعمها هي 

ولكن ال ترعاها الرشكة. وقالت إنها سوف توجه دعوة لجميع من يف القسم للحضور، وإنها سوف تقيم املزاد يف 

قاعة املؤمترات بالرشكة. هل هذا استخدام مناسب ألصول الرشكة؟ 

اإلجابة    ال. وعىل الرغم من حسن النية، فإن هذه اإلجراءات تشكل إساءة استخدام ألصول الرشكة. وهذا االستخدام قد 

ميثل أيًضا انتهاكًا لسياسات الرشكة األخرى بناًء عىل موقعك. يجب أن تدع هذه املرشفة تعرف أنك ال تستطيع 

مساعدتها بهذه الصفة. وإذا كنت تشعر بعدم االرتياح يف أن تقول لها "ال"، فيجب عليك استشارة مسؤول 

األخالقيات املحيل أو مكتب األخالقيات واالمتثال. 

السؤال    أعمل يف منشأة للتوزيع وأحتاج إىل نقل بعض األثاث من شقتي. ومتتلك الرشكة عربة صغرية بعجالت، من شأنها 

أن تساعد عىل جعل النقل يتم بصورة أسهل. هل ميكنني استعارتها ليوم واحد؟ 

اإلجابة    يختلف األمر من حالة ألخرى. إن أي استخدام ألحد أصول الرشكة كهذا لسبب شخيص يتطلب موافقة من قبل 

مسؤول األخالقيات املحيل. 

السؤال    أنا مدير حسابات وحصلت عىل تذكرتني مملوكتني للرشكة ألحد العمالء ولنفيس لحضور حفلة تباع تذاكرها 

لفرقة شعبية تقوم بالعزف يف املدينة. ومع ذلك، ففي اللحظة األخرية أخربين العميل أنه ال يستطيع الحضور. هل 

ميكنني استخدام التذاكر بنفيس؟ 

اإلجابة    يجب أن تبذل كل جهد معقول إليجاد استخدام تجاري للتذاكر أوال. ابحث مع مديرك والزمالء اآلخرين 

لرتى ما إذا كانوا قد يعلمون استخداًما تجاريًا مناسبًا لها. وإذا مل يكن األمر كذلك، فيجب عليك مراجعة 

مسؤول األخالقيات املحيل وأية قواعد أو سياسات تنطبق عىل هذا االستخدام ملعرفة ما إذا كان االستخدام 

الشخيص يدخل ضمن الخيارات املتاحة أم أنه يجب التخلص من التذاكر بطريقة أخرى والحصول عىل جميع 

املوافقات الالزمة. يف جميع األوقات، تذكر أن عليك التحيل بالصدق والشفافية بشأن استخدام التذاكر.
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نحتفظ بسجالت دقيقة

ما نؤمن به 

يساعدنا حفظ السجالت وتقديم البالغات بدقة يف تلبية متطلباتنا القانونية والتنظيمية. وينعكس الحفاظ عىل النزاهة 

املالية إيجابًا عىل سمعتنا ومصداقيتنا. إن كل واحد منا - عىل كل مستوى من مستويات رشكتنا - يتحمل مسؤولية ضامن 

دقة جميع أعامل الرشكة وسجالتها املالية. 

كيف نعايش ذلك 

من السري الذاتية، وكشوف الوقت واستامرات املطالبة باالستحقاقات إىل تقارير النفقات، وسجالت ضامن الجودة، وتنبؤات 

امليزانية واإليداعات التنظيمية، نتعامل جميًعا مع "سجالت" الرشكة. تأكد من اتباع جميع العمليات الداخلية والسياسات 

واملبادئ املحاسبية املقبولة عموًما بحيث تعكس سجالتنا جميع املعامالت بدقة. احرص عىل الصدق والدقة والكامل فيام 

تسجله. 

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

صّنف املعامالت عىل نحو صحيح. ومن املهم عدم تشويه 

الطبيعة الحقيقية ألية معاملة. تأكد دامئًا من تسجيل 

املعامالت وتصنيفها يف الفرتة املحاسبية الخاصة بها ويف 

الحساب املناسب والقسم املعني. ال ترسع مطلًقا أو تتباطأ 

يف تسجيل اإليرادات أو النفقات من أجل تحقيق هدف ما يف 

امليزانية. 

احرص عىل الحفاظ عىل معايرينا العالية. نحن ال نزيف أو 

نخطئ يف أي سجل أو حساب أو معاملة. ال ميكننا إنشاء أي 

حسابات غري معلنة أو غري مسجلة أو غري رسمية ألي غرض من 

األغراض. إذا قّدمت مرصوفات لسدادها أو سداد مدفوعات 

نيابة عن رشكتنا، فعليك استيفاء أية وثائق مؤيدة وموافقات 

مطلوبة. ويجب أيًضا دعم التقديرات واملستحقات من خالل 

الوثائق املناسبة وبناًء عىل أفضل تقدير من جانبك. 

كن صادًقا مع املسؤولني الرسميني. إذا كانت وظيفتك تتطلب منك الكشف عن املعلومات إىل الحكومة أو السلطات 

التنظيمية، فتأكد من أن املعلومات التي تقدمها كاملة ومنصفة ودقيقة ويف وقتها املناسب ومفهومة. 

أِدر السجالت عىل نحٍو صحيح. اعرف السياسات املتعلقة بصيانة السجالت وتخزينها والتخلص منها واتّبعها. ال تتلف 

مطلًقا املعلومات التي قد تكون رضورية للتحقيق أو التدقيق أو اإلجراءات القانونية أو تتخلص منها. وإذا تلقيَت إشعاًرا 

بحفظ قانوين، فاتبع اإلرشادات الواردة يف اإلشعار. وإذا مل تكن متأكًدا مام هو مطلوب، فراجع املستشار القانوين وسياسة 

االحتفاظ بالوثائق 

اطرح السؤال

السؤال    مل يستغل فريقنا جميع ميزانيات املشاريع املعتمدة هذا العام. وللحفاظ عىل هذا املستوى من التمويل يف 

املستقبل، فهل من املقبول أن نطلب من املورد أن يقدم لنا فاتورة هذا العام عن أحد مشاريع العام املقبل، مع 

اإلشارة إىل أمر رشاء يف السنة الحالية؟ 

اإلجابة    ال. ومن شأن القيام بذلك أن يؤدي إىل تزوير النفقات املسجلة يف دفاترنا وسجالتنا، ما يؤدي إىل سوء تقدير 

توقيت اإلنفاق الفعيل. يطلب القانون منا االحتفاظ بسجالت دقيقة، وتعتمد اإلدارة أيًضا عىل سجالت مالية 

دقيقة لتوجيه األعامل واتخاذ القرارات. وهذا اإلجراء يشكل انتهاكًا لقواعدنا. 

السؤال    أنا أعمل يف مجال الجودة. خالل فرتة مزدحمة للغاية، وثّقت أنه تم إجراء بعض االختبارات عىل الرغم من أنني 

مل أكن قادًرا عىل إكاملها. االختبار عادة ما يؤدي الغرض عىل نحو جيد. لذا فإن خطر املشكلة يبدو منخفًضا جًدا. 

هل هذا نهج معقول؟ 

اإلجابة    ال. إن عمالءنا ومستهلكينا يثقون بجودة منتجاتنا، لذلك ال يجوز لنا أبًدا أن نهدر هذه الركائز أو نيسء تفسري 

النتائج. إن تزويرًا من هذا النوع ميثل انتهاكًا للقانون. 

السؤال    أعمل يف مجال املبيعات وأتجه حاليًا إىل ما دون حجم املبيعات املستهدف. كنت أفكر يف مطالبة أحد العمالء 

بعمل طلبية ملنتج ال يحتاج إليه اآلن، وأخربه أنه ميكنه دامئًا إعادته بعد انتهاء الفرتة. هل هذا أمر جيد؟

اإلجابة    ال. فمن شأن التالعب يف تسجيل اإليرادات أن ينتهك قواعدنا. ومن املرجح أن يؤدي الطلب أيًضا إىل وضع العميل 

يف وضع حرج قد يلحق الرضر بالعالقة معه. 

ضع يف الحسبان ما ييل

"اجعل األرقام تعرب عن نفسها".

" احتفظ بهذه الصفقة التجارية إىل الشهر املقبل 

حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا يف الربع القادم".

"سجل حضوري نيابة عني عىل بطاقة الوقت 

الخاصة يب أليّن سأتأّخر."

هل سمعت تعليقات مثل هذه؟ توقف واطلب 

املساعدة. إذا كان يبدو هذا غري قانوين أو غري أخالقي، 

فمن املحتمل أن يكون كذلك.
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ما نؤمن به 

لن نلتفت أبًدا إىل أسلوب مخالف مع علمنا بذلك عندما يتعلق األمر بأنشطة غري قانونية، ولكننا نعي أن النشاط اإلجرامي 

مثل غسيل األموال قد ال يكون واضًحا عىل الدوام، لذلك من املهم أن نعمل عىل تقليل التعرض لدينا واإلفصاح عن أي يشء 

مشبوه. 

كيف نعايش ذلك 

غسيل األموال عملية تنقل فيها األموال الناتجة عن أنشطة 

إجرامية، – مثل اإلرهاب، واالتجار باملخدرات، والتهرب 

الرضيبي، واالتجار بالبرش، واالحتيال، – عن طريق األعامل 

التجارية املرشوعة من أجل إخفاء أصلها اإلجرامي. نحن 

ملتزمون بإدارة األعامل بطريقة متنع استخدام معامالتنا 

التجارية من قبل أولئك الذين قد يسيئون التعامل، ولذلك 

نلتزم بقوانني مكافحة غسل األموال والجرائم املالية ومكافحة 

اإلرهاب يف جميع البلدان التي نعمل فيها. 

نأخذ وقتًا كافيًا يف التعرف عىل املوردين والرشكاء التجاريني 

اآلخرين والسمعة التي يتمتعون بها يف اتباع القانون، وذلك 

من خالل بذل العناية الواجبة والفحص املناسب. 

كن مبادًرا نشطًا عندما يتعلق األمر بالكشف عن املعامالت 

املالية التي قد تشري إىل مشكلة، وأبلغ عن مخاوفك 

إذا كنت ترى أو تشك بنشاط أو معاملة خارج نطاق 

العمليات الطبيعية. 

ما الذي مُيكنك فعله أيًضا؟

كن حذًرا. فانتبه إىل وجود مدفوعات نقدية كبرية أو تحويالت مالية غري عادية إىل بلدان أجنبية أو منها؟ وانتبه إىل العمالء 

أو املوردين الذين يقدمون معلومات غري مكتملة أو يتجنبون متطلبات حفظ السجالت؟ حيث ميكن أن تكون هذه عالمات 

تحذير. تَعرّف عىل أنواع املعامالت واألنشطة يف القسم الخاص بك التي هي أكرث عرضة ألعامل غسل األموال وتتطلب زيادة 

.EthicsLine املراقبة. بَلّغ مديرك أو مسؤول األخالقيات املحيل أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو

مننع غسل األموال

 نقطة العملية 

من أفضل الطرق ملنع غسيل االمتثاُل إلجراءات فحص العناية الواجبة. 

طلب مدفوعات من بلد ثالث: ال نسمح لآلخرين بالتهرب من الرضائب أو من قوانني العملة املحلية. وهذا هو 

السبب يف أنه ال ينبغي عموًما دفع مستحقات املورّدين إال للشخص أو الرشكة التي توفر فعال السلعة أو الخدمة يف 

بلد قام فيه املورد إما بأعامل تجارية أو ببيع بضائع أو بتقديم خدمات إىل رشكتنا. يجب أن تكون االستثناءات من 

هذه السياسة معتمدة من مكتب األخالقيات وااللتزام. 

ضع يف الحسبان ما ييل

قد تتضمن إنذارات الخطر طلبًا...

بتحويل املدفوعات إىل كيانات أو بلدان ال تتعلق 

باملعاملة أو منها

مبعالجة املعاملة بطريقة فيها تحايل عىل 

املعالجة العادية

مببادلة العديد من الفواتري ضئيلة القيمة بواحدة 

كبرية القيمة

سداد املدفوعات نقًدا

إن إنذارات الخطر إشارة لطرح املزيد من األسئلة 

لفهم املعاملة بشكل أفضل. إذا كانت هناك شبهة يف 

األمر، فيجب التحدث عن ذلك - فإن الوعي هو مفتاح 

مكافحة غسل األموال.
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التأكيد عىل املساءلة
اسمنا مرادف للنزاهة، واألمر مرتوك لنا للحفاظ عىل ذلك الطريق.

نتجنب تضارب املصالح

نحن مسؤولون عن الهدايا و الوجبات و الرتفيه

نبني عالقات شفافة

نافورة من املعلوماتنرعى مجتمعاتنا
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ما نؤمن به 

من املتوقع منا جميًعا أن نعمل يف مصلحة الرشكة. وهذا يعني أنه يجب علينا أال ندَع ملصالحنا الشخصية تؤثّر إطالقًا عىل 

أعاملنا باسم الرشكة. ويجب أن يكون كل قرار نتخذه أثناء العمل موضوعيًا ويضع مصالح الرشكة التجارية يف الحسبان. 

كيف نعايش ذلك 

يف مجال األعامل التجارية، قد ال يتضح الخط الفاصل بني املصالح 

الشخصية واملهنية بسهولة. وقد يكون الفصل بينهام صعبًا، ال 

سيام عندما تكون العالقات الشخصية أو العاملة الخارجية أو 

االستثامرات مشرتكة ومتشابكة. 

قبل الترصف نيابة عن الرشكة، يجب أن تكون قادرًا عىل التعرف 

عىل التضارب املحتمل للمصالح وأسلوب تجنبه. يحدث التضارب 

عندما تسمح للمصالح الشخصية بالتدخل يف القرارات التجارية 

التي تتخذها بصفتك موظًفا. إن مجرد ظهور التضارب يعد أمرًا 

غري مناسب وميكن أن يرض برشكتنا وسمعتنا. 

عليك أن تتعرف عىل أنواع الحاالت التي ميكن أن تؤدي إىل 

نزاعات أو ظهور تضارب. ويجب الكشف عن أوجه التضارب 

املحتملة واملوافقة عليها من خالل أداة املوافقة لدى مسؤول 

األخالقيات املحيل. 

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

التعرف عىل النزاعات املحتملة . رمبا ال تدرك عىل الفور أن الوضع قد يكون تضاربًا يف املصالح. تتخذ الرصاعات أشكاال 

مختلفة، ولكنها غالبًا ما تشمل: 

االستثامرات الشخصية والفرص يف بناء محفظتك املالية، ستجد العديد من الرشكات التي ميكنك االستثامر 

فيها. يرجى أخذ العلم بأن هناك قواعد عندما تتضمن هذه االستثامرات رشكات توريد و عمالء و منافسني 

أو رشكاء أعامل آخرين، خاصة إذا كنت تتعامل مع هذه املؤسسات من خالل عملك. ومن شأن هذا أن 

يكون رصاًعا، مثل اغتنام فرصة لتحقيق مكاسب شخصية اكتشفتَها من خالل عملك. 

هل تعلم؟

 إذا كانت لديك سلطة تقديرية للتعامل مع مورد أو عميل أو رشيك تجاري آخر، فقد ال يكون لديك أية  «

مصلحة مالية يف تلك الرشكة بدون موافقة من قبل مسؤول األخالقيات لديك. وإذا مل تكن لديك أية سلطة 

تقديرية مع تلك الرشكة، فإنه ميكنك امتالك ما يصل إىل ٪1 من أسهمها، وكذلك ما يصل إىل ٪1 من أسهم أحد 

املنافسني. 

 ومبوجب موافقة مسؤول األخالقيات لديك، قد متتلك أكرث من ٪1 من أي عميل أو مورد أو رشيك تجاري آخر  «

أو مخزون منافس طاملا مل تكن لديك سلطة تقديرية. 

  تنطبق هذه القواعد عىل الرشكات التي يتم تداولها بشكل عام واملحتفظ بها بشكل خاص.  «

ولكن هذه القيود ال تنطبق عىل الصناديق املشرتكة أو االستثامرات األخرى التي متلك مجموعة واسعة من 

الرشكات والتي ال ميكنك فيها السيطرة عىل الرشكات املوجودة يف الصندوق.

 يجب تجديد املوافقات مبوجب هذا القسم سنويًا إذا كنَت مستمًرا يف امتالك األسهم. «

نتجنب تضارب املصالح

ضع يف الحسبان ما ييل

عندما يقول أحد الناس ...

"هل ميكنك أن تقول كلمة طيبة يف حقي؟"

"ليس ألحد أن يعلم بذلك األمر - ميكنك القيام 

بالعمل يف وقت فراغك."

"ابن أخي لديه رشكة ..."

كن مطلًعا. قد تكون هذه عالمات تحذيرية عىل احتامل 

حدوث نزاع.
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التوظيف الخارجي. يُسمح بوجود عمل ثان أو فرصة استشارية طاملا أنه ال يتعارض مع قدرتك عىل القيام بعملك 

مع الرشكة. 

هل تعلم؟

قبل شغل أية وظيفة ثانية أو أخذ فرصة استشارية مع عميل أو مورد أو رشيك تجاري أو منافس آخر، ينبغي عليك أن 

تطلب موافقة من مسؤول األخالقيات لديك.

األحاديث الخارجية أو العروض التقدميية . كثريًا ما يطلب منا التحدث يف املؤمترات أو تقديم عروض ألننا موظفون بالرشكة 

أو بسبب خربتنا الناشئة عن مسؤولياتنا الوظيفية. ومن املمكن أن ينشأ نزاع إذا قدمت إليك مدفوعات أو عرض عليك 

سداد النفقات املتعلقة بذلك. 

هل تعلم؟

يحظر قبول املكافآت واملنح الفخرية من موردينا وعمالئنا وغريهم من الرشكاء التجاريني، أما تلك الواردة من املؤسسات 

األخرى فهي عموًما ليست محل ترحيب، وينبغي رفضها. إذا كنت غري قادر عىل رفض املكافآت الرشفية، فيجب عليك أن 

تطلب أن يتم التربع بها عىل رشفك لصالح جمعية خريية من اختيارك مبارشة من قبل الكيان الدافع. 

قبل قبولك ألتعاب أو دفعات أخرى أو تسديد النفقات من الغري عن أحاديث أو عروض خارجية، يجب أن تتلقى 

موافقة من مسؤول األخالقيات لديك إذا: 

كان الحديث أو العرض التقدميي جزًءا من عملك مع الرشكة. «

كان يرشح عملك بالرشكة. «

كان يُعرّف عنك بصفتك موظًفا يف الرشكة. «

إذا كان حديثك أو عرضك التقدميي يناقش املسائل املتعلقة بالرشكة، فقد تحتاج أيًضا إىل موافقة مديرك والشؤون العامة و 

املستشار القانوين وغريهم بشأن املحتوى الخاص بك. 

نتجنب تضارب املصالح متابعة
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خدمة املؤسسات األخرى. إن قبول منصبًا كمدير أو عضو استشاري أو مسؤول ملؤسسة أخرى قد يتداخل مع التزاماتك 

للرشكة ويخلق تضارب يف املصالح. ويُتطلب الحصول عىل موافقة من مكتب األخالقيات واالمتثال كام هو موضح أدناه. 

وتُثنيك الرشكة عموًما عن الجلوس يف مجلس العميل أو املورد إذ كانت لديك سلطة تقديرية يف التعامل مع العميل أو 

املورد كجزء من وظيفتك.

بالنسبة للخدمة الربحية: إذا كنت تعمل كمدير أو عضو استشاري أو مسؤول لدى رشكة ربحية، فيجب عليك 

إبالغ مكتب األخالقيات واالمتثال عن هذه الخدمة والحصول عىل موافقة عليها. ويلزم اإلفصاح والحصول عىل 

املوافقة باستثناء تلك الحاالت التي تطلب فيها الرشكة جلوسك يف مجلس مستثمري رشكة تعبئة أو كيان كجزء 

من وظيفتك للرشكة. ويف مثل هذه الحاالت، ال تكون املوافقة مطلوبة إال وقت التعيني وفًقا لوفد الهيئة.

بالنسبة للخدمة غري الربحية: إذا كنت تعمل كمدير أو عضو استشاري أو مسؤول لدى مؤسسة غري ربحية 

ولديك سلطة تقديرية بشأن ما إذا ما كان سيتم تقديم أموال أو دعم آخر نيابة عن الرشكة لخدمة غري ربحية، 

يتعني عليك اإلفصاح عن هذه الخدمة ملكتب األخالقيات واالمتثال والحصول عىل موافقة عىل أساس سنوي.

منظمة األعامل التجارية اململوكة لألرسة أو/الرابطة التجارية: يلزم اإلفصاح السنوي وموافقة مكتب األخالقيات 

واالمتثال فقط عىل الخدمة يف األعامل التجارية اململوكة لألرسة أو الرابطة التجارية عندما تكون األعامل 

التجارية اململوكة لألرسة أو الرابطة التجارية تتمثل يف عميل أو مورد أو منافس للرشكة.

هل تعلم؟

إذا ُقدم لك راتًبا كجزء من خدمتك، ميكنك االحتفاظ بهذا الراتب.

 إذا كنت تعمل كمدير لرشكة تعبئة أو رشكة استثامر بناًء عىل طلب الرشكة، فيمكنك امتالك ما يصل إىل  «

واحد باملائة من أسهمها دون الحصول عىل موافقة مكتب األخالقيات واالمتثال إذا كانت ملكية األسهم 

رشطًا لخدمتك.

 ما مل تكن خدمتك كمدير لرشكة تعبئة أو رشكة استثامر أو ُصنِّفت عىل أنها ذات أغراض تجارية مرشوعة  «

للرشكة، تُعترب الخدمة ملؤسسة أخرى نشاطًا شخصًيا ويجب أال يتعارض مع قدرتك عىل القيام بوظيفتك مع 

الرشكة، كام يخضع الوقت بعيًدا عن العمل لدعم هذا النشاط لسياسات اإلجازة والعطالت املطبقة.

 تتطلب الخدمة كمدير أو عضو استشاري أو مسؤول لرشكة منافسة مراجعة و موافقة مكتب األخالقيات  «

واالمتثال سنويًا.

العالقات الشخصية. قد يكون لدى العديد من موظفينا أقارب يعملون لصالح، أو لديهم استثامرات عند عمالئنا أو 

موردينا أو رشكائنا التجاريني اآلخرين أو منافسينا. ومُيكن أن يوحي وجود عالقة شخصية مع أي طرف ثالث لآلخرين 

إعطائك معاملة تفضيلية ألصدقائك وعائلتك. وقد ينشأ تضارب إذا كان أي من أقاربك يتفاعل مع الرشكة نيابة عن الطرف 

الثالث، أو إذا كان لديك سلطة تقديرية يف التعامل مع هذا الطرف الثالث. ويف بعض األحيان، قد يكون لدى الصداقات 

التي تنميها مع األفراد املرتبطني مع عمالئنا أو موردينا أو رشكائنا التجاريني اآلخرين أيًضا عىل األقل ظهوًرا مؤثرًا عىل 

ترصفاتك نيابة عن الرشكة. 

هل تعلم؟

 أنك بحاجة إىل موافقة مسؤول األخالقيات املحيل إذا كان قريبك يعمل لصالح عميل أو مورد أو رشيك  «

تجاري آخر أو لديه استثامر عند أٍي منهم، وسواء كان:

لديك سلطة تقديرية يف التعامل مع الطرف الثالث، أو  «

يتعامل قريبك مع الرشكة نيابة عن الطرف الثالث.  «

 كام أنك بحاجة أيًضا ملوافقة مسؤول األخالقيات املحيل الخاص بك إذا كان قريبك يعمل لصالح منافس،  «

أو ميتلك استثامًرا لدى هذا املنافس – ف قد ميتلك أحد األقارب أقل من ٪1 من األسهم يف أحد الرشكات 

املنافسة إذا كانت رشكة مطروحة للتداول العام دون موافقة مسؤول األخالقيات املحيل.

 ومُيكن أن يكون أحد األقارب: الزوج أو الوالد أو األخ أو الجد أو الطفل أو الحفيد أو رشيك حياة من  «

األقرباء أو من نفس الجنس أو من جنس مختلف، وبالنسبة ألهداف قانوننا، قد يكون القريب أيًضا 

شخص يعيش معك أو يعتمد عليك مالًيا أو تعتمد أنت عليه مالًيا بغض النظر عن العالقة األرسية. 

 باإلضافة إىل التعريف النسبي الوارد أعاله، يجب الحرص عىل أال تتداخل عالقاتك مع أفراد األرسة اآلخرين  «

واألصدقاء مع قدرتك عىل اتخاذ القرارات نيابة عن الرشكة أو غري ذلك من القيام بعملك بالنسبة للرشكة ، 

ألن هذه العالقات الوثيقة األخرى قد تُحدث أيًضا تضارب.

 إذا مل تكن متأكًدا مام إذا كانت إحدى العالقات الشخصية تؤدي إىل ظهور تضارب يف املصالح، فاتصل  «

مبديرك أو مسؤول األخالقيات املحيل أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو EthicsLine، وانَحز دامئًا إىل 

جانب اإلفصاح.

نتجنب تضارب املصالح متابعة
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هل هذا تضارب؟ 

اسأل نفسك ...

هل ميكنها أن تبدو بهذا 

الشكل لشخص آخر؟

هل ميكن ملصالحي أو عالقايت 

الشخصية أن تؤثر يف القرارات 

التي أتخذها؟

إذا كانت اإلجابة نعم ، فمن املحتمل 

أن يكون تعارًضا. اطلب التوجيه 

واإلرشاد عندما ال تكون متأكًدا.

نتجنب تضارب املصالح متابعة

اطرح السؤال

السؤال    من خالل عالقتي مع أحد املوردين الذين أرسيُت عليهم عقًدا مؤخرًا، أدركت أن هذا املورد آخذ يف التوسع ورشاء 

رشكة أصغر. واستناًدا إىل املعلومات التي تم جمعها والنمو املتوقع والفرص املحتملة، فإين أود رشاء أسهم لدى 

ذلك املورد. هل ميكنني القيام بذلك بدون موافقة يف ضوء دوري الحايل بالرشكة؟ 

اإلجابة    ال. ومبا أن لديك سلطة تقديرية يف التعامل مع الرشكة كجزء من عملك، فإنه ال يجوز أن تكون لديك أية مصلحة 

مالية يف تلك الرشكة دون الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من مسؤول األخالقيات املحيل. باإلضافة إىل ذلك، 

فإن هذا االستثامر يعّد تداواًل من الداخل، ما ميثل انتهاكًا للقواعد والقانون. 

السؤال    الحظُت أن أسهم العميل تسري عىل ما يرام وستكون استثامًرا شخصيًا جيًدا بالنسبة يل ولعائلتي. هل ميكنني 

االستثامر يف أسهم العميل ألنني ال أملك أي اتصال مع العميل كجزء من وظيفتي؟ 

اإلجابة    نعم. إذا كان االستثامر ٪1 أو أكرث، سوف تحتاج موافقة مسبقة من قبل مسؤول األخالقيات املحيل. ونظرًا ألن 

موقعك الحايل ال يتضمن اتصاال بالعميل، فمن املرجح أن تتم املوافقة عىل طلبك من خالل مسؤول األخالقيات 

املحيل، ويتطلب األمر موافقات سنوية الحقة. 

السؤال    أنا مسؤول عن التخطيط الجتامع كبري يف منشأتنا وأحتاج إىل متعهد لتقديم الطعام. ومن قبيل الصدفة، بدأت 

أختي للتو أعامل املطاعم. هذا الحدث سيكون مساعدة كبرية لها. وأنا أعلم أنها سوف تقوم بعمل عظيم وتقّدم 

أسعاًرا مشجعة. فهل ميكنني توظيفها؟ 

اإلجابة    ال، ليس بدون موافقة من مسؤول األخالقيات املحيل. عىل الرغم من أنه قد تكون هناك أسباب مرشوعة 

لتوظيفها، فإنه من املمكن أن يبدو لآلخرين أنها منحت تلك الوظيفة ملجرد أنها أختك. 

نقطة العملية 

إذا كنت تشعر أنك قد تتورط يف تضارب محتمل 

للمصالح أو يف مظهر لتضارب يف املصالح، فأبلغ مسؤول 

األخالقيات املحيل لديك عن طريق أداة طلب املوافقة 

من مسؤول األخالقيات املحيل أو أحد حلول التكنولوجيا 

األخرى املعتمدة من قبل مكتب األخالقيات واالمتثال. 

فإن عدم الكشف عن أحد أوجه التضارب أمر خطري وقد 

يؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية. 

 لفتة إضافية أخرى

مدير املبادئ التوجيهية املعني

تفويض السلطة

سياسة توظيف األقارب
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ما نؤمن به

نقّدر العالقات التي بنيناها مع عمالئنا، وموردينا و رشكاء أعاملنا اآلخرين. ومن املهم أن تظل هذه العالقات إيجابية 

وأخالقية - مل تتأثر أبدا بعروض الهدايا أو الضيافة غري الالئقة. 

كيف نتعايش مع هذه األمور

إن تبادل الهدايا والرتفيه ليس شيئًا جديًدا يف مجال األعامل التجارية. بل هو وسيلة تقليدية للتعبري عن االمتنان وبناء 

العالقات. ولكن الهدية السخية ميكن أن تضغط عىل املتلقي لها إلعادة املصالحة أو الشعور باالمتنان إىل املتربع - مع 

القرارات التي تفيد املانح وتخلق تضاربًا يف املصالح أو تصوًرا لتضارب املصالح. 

سياسة الرشكة بسيطة. ال تتبادل الهدايا أو نواحي الرتفيه التي تبدو وكأنها محاولة لتأثري غري الئق يف قرارات األعامل. وسواء 

أكنت املقّدم أو املتلقي، فإنك بحاجة إىل التعرف عىل األوقات التي يكون فيها العرض مفرطًا يف إطار سياستنا. 

قد يكون من الصعب معرفة متى تتجاوز الهدية هذا الخط، كام أن القوانني والعادات تتفاوت يف بلدان مختلفة اختالفًا 

كبريًا. تلك هي النقطة التي ميكن أن يساعد فيها موقفنا بشأن الهدايا والوجبات والرتفيه. اقرأ األحكام الواردة يف هذا القسم 

عن كثب ملعرفة ما هو مقبول أو غري مقبول. 

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

فقط قل "ال". وارفض الهدايا من أية قيمة من املوردين الحاليني أو املحتملني أو العمالء أو رشكاء األعامل اآلخرين إذا كان 

من شأنها خلق مظهر لتضارب املصالح. وال تطلب أبًدا الهدايا أو الوجبات أو الرتفيه أو املزايا من هذه األطراف الخارجية - 

فإن القيام بذلك يعد انتهاكًا لقواعدنا. 

نحن مسؤولون عن الهدايا و الوجبات و الرتفيه

 ال تقبلها 

إال إذا كانت: 

متواضعة القيمة «

 عنرصًا رمزيًا مثل قلم أو يت شريت أو عنرٍص  «

لعالمة تجارية لها شعارها

 رمزية، مثل تذكار منقوش أو متثال ذي سعٍر  «

متواضع

 ووفق عليه ملجموعة كبرية من املوظفني «

ال تقبلها إذا كانت: 

قد ُقّدمت مقابل القيام بفعٍل ما «

 لها أية قيمة نقدية أو ما يعادلها من  «

النقد، مثل بطاقة هدية أو شهادة هدية

عىل هيئة أسهم أو أوراق مالية «

تتجاوز كونها متواضعة القيمة «

 غري متاحة لآلخرين، مثل الخصم الخاص «

هل ميكنني 

قبول هدية؟
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نحن مسؤولون عن الهدايا و الوجبات و الرتفيه متابعة

يف بعض األحيان، قد ال تكون متأكًدا مام إذا 

كانت الهدية مفرطة أم ال، عىل سبيل املثال:

هل يجب أن أفعل أي يشء إذا تلقيت هدية؟ إذا تلقيت هدية تتجاوز هذه الحدود، فيجب عليك االتصال 

مبسؤول األخالقيات املحيل للحصول عىل املوافقة. ضع يف حسبانك أن هناك بعض الهدايا التي ميكن ملسؤول األخالق 

املحيل أن يوافق عليها، مثل هدايا األسهم / األوراق املالية، والنقدية أو ما يعادلها. 

لكني قد أيسء إىل املانح! يف بعض األحيان قد يكون من الصعب رفض الهدية، وخاصة إذا كنَت قلًقا من إهانة املانح أو 

إذا قدمت إليك هدية أمام مجموعة من الناس. إذا مل تتمكن من رفض الهدية، فاقبلها، ولكن عليك عىل الفور إخطار 

مسؤول األخالقيات املحيل الذي سيعمل معك عىل التربع بها أو توزيعها أو الدخول بها يف سحب بني مجموعة كبرية من 

املوظفني. كذلك، شارك قواعد رشكتنا فيام يتعلق بالهدايا مع املانح للمساعدة يف منع حاالت مامثلة يف املستقبل. 

ماذا عن وجبات الطعام والرتفيه؟ كام تفعل مع الهدايا، ال تقبل وجبات الطعام أو الرتفيه مقابل القيام بإجراء ما. نحن 

ندرك أن تقاسم وجبات الطعام والرتفيه شائع يف األعامل التجارية، لذا فإنه يجوز لك أن تقبل وجبات عرضية من العمالء 

واملوردين ورشكاء األعامل اآلخرين إذا كانوا هم أيًضا حارضين، والتكاليف معقولة وعرفية. 

السفر والفعاليات املتميزة. إذا تلقيت عرًضا لسفر مدفوع التكلفة إىل موقع خارج املدينة أو إىل حدث متميز مثل 

األلعاب األوملبية أو كأس العامل أو سوبر باول أو عروض الجوائز، فاحرص أوال عىل التحدث يف ذلك إىل مديرك. مًعا ميكنك 

تحديد ما إذا كان هناك أي من دواعي األعامل التجارية الجيدة التي تتطلب حضورك. ثم، إذا كان هناك سبب تجاري 

جيد للحضور، فإنه يجب عىل الرشكة عىل األقل دفع نفقات السفر )تذكرة الطريان واإلقامة( وأية نفقات أخرى تعترب 

مناسبة من قبل مسؤول األخالقيات املحيل الخاص بك. ينبغي دامئًا اعتامد تذاكر السفر أو تذاكر األحداث املتميزة من 

مسؤول األخالقيات املحيل الخاص بك.

متى ال تكون مقبولةمتى تكون مقبولة

عرض للذهاب لتناول 

الغداء مع مورد جديد

وجبة فاخرة لعائلتك بالكامل يدفع 

تكلفتها أحد املوردين غري الحارضين

حقيبة هدايا يف مؤمتر املوردين 

مملوءة بوجبات خفيفة ومستلزمات 

صغرية للحامم

سلة هدايا مملوءة بجهاز تعقب إلكرتوين 

للياقة البدنية باهظ الثمن، من بني عنارص 

أخرى، أرسلها أحد املوردين إليك

نزهة للجولف ووجبة غداء يف دورة 

محلية مع أحد املوردين

رحالت جوية وأماكن 

إقامة يف منتجع للجولف

عرض لتناول مرشوب 

مع أحد املوردين

صندوق من 

مرشوب فاخر

ساعة مكتب مع شعار 

رشكة أحد املوردين

ساعة باهظة الثمن
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نحن مسؤولون عن الهدايا و الوجبات و الرتفيه متابعة

ماذا عن إعطاء الهدايا والوجبات والرتفيه؟ هناك أيضا أوقات قد تحتاج أو تريد فيها تقديم هدايا أو وجبات أو ترفيه إىل 

جهة اتصال تجارية. يف هذه الحاالت، تأكد من أن الهدية أو الوجبة أو الرتفيه يدعم غرًضا تجاريًا مرشوًعا وأنه معقول 

ومناسب يف ظل الظروف السائدة. ضع يف االعتبار دامئًا أن رشكاءنا يف العمل لديهم قواعد خاصة بهم بشأن تلقي الهدايا 

والوجبات والرتفيه وال تقم أبًدا بتقديم أي يشء من شأنه أن ينتهك تلك القواعد وأن يضع رشيك تجاري يف موقف من 

املحتمل أن يكون غري الئق.

 نقطة العملية 

اعتامًدا عىل املكان الذي تعمل فيه، فإن فريق اإلدارة 

املحلية - بالتشاور مع مكتب األخالقيات واالمتثال - قد 

يتبع حدوًدا أكرث تحديًدا بشأن ما يجوز لك قبوله. ميكنك 

العثور عىل مزيد من املعلومات حول الشبكة الداخلية 

لألخالقيات واالمتثال. 

اطرح السؤال

السؤال    إن الوكالة التي أعمل معها تعرف أنني متزلج متحمس. قبل العطالت، أرسلوا يل معدات التزلج واملالبس 

الستخدامها يف عطلتي العائلية. وقد عملت هذه الرشكة لصالح رشكتنا لسنوات عديدة بنتائج جيدة، والجميع 

يريد مواصلة العالقة معها. هل ميكنني قبول الهدية؟

اإلجابة    ال. إن هدية من هذا النوع فخمة وتتجاوز بشكل واضح ما هو مقبول. فهي تخلق مظهرًا يوحي بأننا نتخذ 

القرارات بناء عىل ما يعطى لنا بشكل شخيص بدال مام هو أفضل لصالح الرشكة. لذا، يجب أن تُرد الهدية. 

السؤال    دعاين أحد املوردين للذهاب معه إىل حفلة تباع تذاكرها. قبل يومني من الحفل، تغريت خططه وظروفه فأعطاين 

التذاكر حتى أمتكن من اصطحاب زوجتي بداًل منه. هل ميكنني قبول التذاكر؟

اإلجابة    ال. فإن التذاكر، يف هذه الحالة، تعد هدية من املورد. وال يعّد الحدث ترفيهيًا إال إذا انضم املورد إليك 

لحضور الحفل. ومبا أن التذاكر ذات قيمة أكرب من القيمة املتواضعة، لذا ال ميكنك قبولها دون موافقة 

مسؤول األخالقيات واالمتثال. 

 لفتة إضافية أخرى 

سياسة السفر والرتفيه

القواعد املحلية
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نبني عالقات شفافة

ما نؤمن به

إن موردينا و عمالءنا و مستهلكينا و رشكاء أعاملنا اآلخرين يضعون قدًرا كبريًا من الثقة يف عالماتنا التجارية، ونحن 

مصممون عىل عدم السامح لهم أبدا بفقد هذه الثقة. نحن ننظر إليهم مبثابة رشكاء حقيقيني - ذوي أهمية كبرية لنمو 

رشكتنا ونجاحها. 

كيف نعايش ذلك

يجب أن تكون عالقاتنا مع موردينا وعمالئنا ومستهلكينا ورشكاء األعامل اآلخرين منصفة وإيجابية ومنتجة، وتقوم دامئًا عىل 

الثقة واالحرتام املتبادلني. إن بناء هذه العالقات عملية مستمرة ويتطلب التزاًما دامئًا مبعايري عالية للسلوك التجاري. ويف كل 

تفاعل لدينا مع هذه األطراف الخارجية، يجب علينا أن نربهن عىل الصدق وااللتزام بقيمنا. 

إن مجرد عمل واحد خادع أو غري رشيف ميكنه أن يلحق رضًرا جسياًم بالعالقة. لذا عليك أن تأكد من فهم مسؤولياتك وأن 

تتعامل دامئًا بشكل عادل مع موردينا، وعمالئنا ومستهلكينا ورشكاء أعاملنا اآلخرين. 

النزاهة ليست التزاًما من جانب واحد - إنها مسؤولية نشاركها مع موردينا ورشكاء أعاملنا اآلخرين. ولهذا السبب نطالب 

موردينا وبعض الرشكاء التجاريني اآلخرين بااللتزام بقواعد أخالقيات األعامل الخاصة باملورد. إذا كنَت مسؤوال عن عالقات 

املوردين، فساعدنا عىل ضامن أال نقوم إال بأعامل تجارية مع املوردين ورشكاء األعامل اآلخرين الذين يشاركوننا التزامنا 

بالقيام مبا هو صحيح من خالل تضمني أحكام تعاقدية بشأن املبادئ التوجيهية ملوردينا وأيًضا، حيثام ينطبق ذلك، دعم 

عمليات التدقيق مبا يضمن االمتثال. 

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

ينبغي قول الحقيقة. يجب أن يكون كل يشء نخرب به عمالءنا 

وموردينا ومستهلكينا ورشكاء أعاملنا اآلخرين صادقًا، مبا يف ذلك 

ملصقات املنتجات واإلعالنات واالتصاالت األخرى. ال ترشع يف أية 

مامرسات غري عادلة أو خادعة أو مضللة. 

عاملهم بإنصاف. كن منصًفا وصادقًا يف تفاعلك مع العمالء واملوردين واملستهلكني وغريهم من الرشكاء التجاريني. وتجنب 

أي يشء يبدو وكأنه تضارب محتمل يف املصالح، وال تعرض أو تقدم أي يشء لهؤالء الرشكاء التجاريني مقابل الحصول عىل 

ميزة للرشكة. 

تأكد من مسؤوليتهم. إذا كنت تعمل مع أي مورد أو رشيك تجاري آخر، فتأكد من معرفتهم والتزامهم بقواعدنا الخاصة 

باملوردين وأية سياسات أخرى. ويتعني تحميلهم املسؤولية عن أي انتهاكات تراها أو تشتبه يف حدوثها. 

اخرت املوردين عىل نحو أخالقي. إذا كنت تشارك يف اختيار موردي الرشكة، فاجعل اختيارك موضوعيًا، وانتِقهم عىل أساس 

السعر والجودة والخدمات التي يقدمونها. واتبع جميع متطلبات املشرتيات. 

احرتم أيًضا عمل رشكائنا الحكوميني. إذا كان عملك يتضمن تفاعالت حكومية أو امتثاال لعمليات التفتيش الحكومية، أو 

تحقيقات أو طلبات الحصول عىل املعلومات، فعليك أن تتعاون بالكامل - وأن تتأكد من فهم القواعد واألنظمة التي 

تنطبق عليك، وأن أية معلومات ترسلها نيابة عن الرشكة دقيقة وصادقة. وباملثل، إذا كان عملك ينطوي عىل مبيعات 

للحكومة، فتأكد من أنك تعرف جميع متطلبات املشرتيات وتتبعها وأنك تتعامل مع املصادر وتويل العناية الواجبة 

وتحقق غريها من املتطلبات التي تتعلق بهذا العمل. وإذا كان عملك ينطوي عىل إدارة عقد حكومي، فتأكد من أننا 

نفي بالتزاماتنا. 

اطرح السؤال

السؤال    خالل مكاملة مع أحد العمالء، قدم زماليئ يف العمل معلومات غري دقيقة له. أنا مرتدد يف االتصال به ألنني ال 

أريده أن يظن أننا لسنا رشفاء. ماذا ينبغي عيل أن أفعل؟

اإلجابة    إن ترك معلومات مهمة عمًدا يعد انتهاكًا لقواعدنا. ينبغي عليك أنت وزميلك يف العمل أن تصال إىل العميل فوًرا 

لتصحيح أي أخطاء. ويف حني أن العميل قد يكون غري راض ألنه تلقى معلومات غري صحيحة يف البداية، إال أن 

الصدق سيكون محل تقدير يف النهاية من قبل العميل والرشكة. 

 لفتة إضافية أخرى 

سياسة الخصوصية

قواعد أخالقيات األعامل التجارية 

لدى املورد
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التعامل بإنصاف مع اآلخرين
قد بنينا سمعتنا لقيامنا باألشياء بطريقة صحيحة.

نتنافس بإنصاف 

نلتزم بقوانني االمتثال التجاري 

ال نتسامح مع الرشوة 

ال نتاجر يف املعلومات الداخلية

نتبع قوانني الخصوصية

نافورة من املعلوماتنرعى مجتمعاتنا
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نتنافس بإنصاف

ما نؤمن به 

نتنافس بإنصاف وضمن الحدود القانونية. نحن نعلم أن الجميع يستفيدون من سوق تنافسية، لذا فإننا نتبع قوانني مكافحة 

االحتكار واملنافسة يف جميع املواقع التي نعمل فيها ونتجنب مجرد الظهور بوضع قيود غري عادلة عىل قدرة الرشكات األخرى 

عىل املنافسة ضدنا. 

كيف نعايش ذلك 

نبني حصتنا يف السوق والوالء للعالمة التجارية من خالل تقديم منتجات ذات جودة عالية، وليس من خالل االنخراط يف 

املامرسات غري املنصفة أو املنافية للمنافسة. بعض االتفاقيات مع العمالء، واملوردين، واملنافسني أو الرشكاء التجاريني اآلخرين 

لديها القدرة عىل الحد من املنافسة الحرة واملفتوحة، لذا إذا كنت مسؤوال عن مجاالت أعاملنا حيث تطبق قوانني مكافحة 

االحتكار أو املنافسة العادلة، فتأكد من معرفة كيفية تطبيقها يف البالد )أو البلدان( التي تدير فيها أعاملك. 

ال تدخل أبًدا يف أية اتفاقية أو مذكرة تفاهم - حتى لو كانت مذكرة تفاهم غري رسمية - مع أحد املنافسني من أجل: 

تحديد األسعار عىل منتجاتنا وخدماتنا  «

تقسيم املناطق أو األسواق أو العمالء «

منع رشكة أخرى من دخول السوق «

املشاركة يف أي شكل من أشكال تزوير العطاءات «

رفض التعامل مع عميل أو مورد ألسباب غري سليمة «

مقاطعة رشكة أخرى «

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

كن حذًرا يف املؤمترات واملعارض التجارية. ال تناقش املنافسني )أو املنافسني املحتملني( أو تتبادل املعلومات معهم حول 

موضوعات مثل التسعري أو التكاليف أو رشوط البيع أو رشائح السوق أو العمالء أو إسرتاتيجيات التسويق. إذا تحولت 

املناقشة إىل موضوع حساس من الناحية التنافسية، فتوقف عن املحادثة، وأخرج نفسك من املوقف وقم بتقديم تقرير 

فوري عن الحدث إىل املستشار القانوين للرشكة. 

جمع املعلومات االستخباراتية التنافسية عىل نحو أخالقي وقانوين. إن الحصول عىل معلومات عن منافسينا يعد مامرسة 

عمل عادية ورضورية لتكون منافًسا فاعال، ولكن تأكد من القيام بذلك عىل نحو سليم. استخدم املصادر العامة أو غريها 

من املصادر املسموح بها، وكن صادقًا بشأن تعريف هويتك وهوية من تعمل معهم. ال تجمع، أو تطلب من شخص آخر 

جمع معلومات باستخدام أي نشاط غري قانوين أو غري مرشوع؛ يرجى الرجوع إىل سياسة االستخبارات التنافسية بشأن 

ما يعنيه النشاط غري املرشوع. اتبع الخطوات الواردة يف سياسة االستخبارات التنافسية عندما تتلقى أو تقدم معلومات 

استخباراتية تنافسية من مصادر داخلية أو خارجية. 

ُفز باألعامل بطريقة صحيحة. أبرم صفقاتك بصدق ونزاهة مع عمالئنا. قم بتعزيز عالقات التجارية اإليجابية وال تحصل 

أبًدا عىل ميزة غري مرشوعة من أي شخص بطريقة مضللة أو خادعة له. كن صادقًا يف كل ما يخص رشكتنا وما نبيعه - وال 

تقدم أي ادعاءات ال ميكنك إثباتها، وال تدِل مبالحظات غري دقيقة عن منافسينا أو مقارنات خاطئة بني منتجاتهم ومنتجاتنا. 

استرش املستشار القانوين. تقوم الرشكة بتوظيف خرباء يف قوانني املنافسة وميكنهم مساعدتك يف تقييم مدى قانونية أي 

سلوك مقرتح. تواصل معهم للحصول عىل إرشادات قبل إجراء الترصف. 

نقطة العملية 

يف جمع املعلومات التنافسية، تأكد من ...

 مراجعة املعلومات لتحديد ما إذا كانت حساسة للغاية أو متيزت بالرسية. «

السؤال عام إذا كان هناك أي شخص ملزم بالحفاظ عىل رسية املعلومات. «

وإذا لزم األمر، استرش املستشار القانوين للرشكة. «

توثيق كيفية التعامل مع املعلومات.  «

 لفتة إضافية أخرى 

إرشادات قوانني املنافسة

سياسة االستخبارات التنافسية

لألسئلة أو االستفسارات؟ يُرجى تسجيل الدخول عىل EthicsLine @ www.KOethics.com    27رشكة كوكا-كوال  •  النزاهة - املكون األسايس  •  التعامل بإنصاف مع اآلخرين

التعامل بإنصاف مع اآلخرين التأكيد عىل املساءلة نافورة من املعلوماتنرعى مجتمعاتناحامية ممتلكاتناكن مطلًعاجدول املحتويات

http://www.KOethics.com


نلتزم بقوانني االمتثال التجاري

ما نؤمن به 

يتمتع الناس مبنتجاتنا يف جميع أنحاء العامل، لذا فإننا حريصون عىل االمتثال للقوانني واللوائح التي تحكم التجارة الدولية. 

ونتوقع من أولئك الذين يعملون يف رشكتنا معرفة املتطلبات التي تنطبق عىل حركة منتجاتنا وخدماتها وتقنياتها وفهمها. 

كيف نعايش ذلك 

من أجل وضع منتجاتنا يف أيدي املستهلكني يف كل مكان، فنحن نتبع جميع قوانني االسترياد والتصدير املعمول بها واللوائح 

املرتبطة بالبلدان التي نعمل فيها. وال نقوم بأعامل تجارية غري مرصح بها مع بلدان أو أطراف خارجية تخضع لحظر 

تجاري أو عقوبات اقتصادية. ومبثابة رشكة مقرها الواليات املتحدة، فإنه ال ميكننا املشاركة يف املقاطعة التي ال تدعمها 

الواليات املتحدة. 

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

اتبع القوانني. إذا كنت مسؤوال عن حركة بضائع الرشكة )مبا يف ذلك املكونات واملنتجات النهائية واملواد الرتويجية أو 

التسويقية واملعدات وما إىل ذلك(، أو األشخاص أو الخدمات أو التكنولوجيا أو املال أو املعلومات عرب الحدود الدولية ، فتأكد 

من معرفتك للقوانني واللوائح التجارية يف البلدان التي تقوم فيها بأعامل تجارية وامتثالك لها. كن عىل علم بأنه قد تنطبق 

قوانني أكرث من بلد واحد. تعرف عىل االستخدام النهايئ واملستخدم النهايئ ملعامالتنا وكُن عىل بينة من الربامج السارية لتقليل 

الرسوم والتعريفات. 

 لفتة إضافية أخرى 

سياسة العقوبات التجارية

سياسة مكافحة املقاطعة

سياسة/ االسترياد والتصدير

نقطة العملية 

ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات حول التزاماتك من حيث 

صلتها بالقيود التجارية األمريكية، فضالً عن القيود التي قد تفرضها 

حكومات أخرى غري الواليات املتحدة، عىل موقع الشبكة الداخلية 

ملجموعة.

إذا كنت تكتب عقًدا، فيجب عليك التأكد من استخدام رشوط 

االسترياد/التصدير القياسية الخاصة بنا ومواد العقوبات التجارية 

وإرشاك مجموعة التجارة الدولية عندما تحتاج إىل مساعدة. 

اطرح السؤال

السؤال    أنا جزء من فريق املصادر يف واحد من مرافق اإلمداد املركز غري التابعة للواليات املتحدة، وقد طلب مني رشاء 

الكرز الحامض من أحد املوردين يف إيران. املورد "شخص محظور" التعامل معه، ويظهر يف قامئة الواليات املتحدة 

بشأن مواطنني محددين بشكل خاص. ومبا أن املنشأة التي أعمل بها تقع خارج الواليات املتحدة، وأنا لست من 

مواطني الواليات املتحدة، فهل ميكنني رشاء هذا املنتج من هذا املورد؟  وإذا مل يكن مسموًحا بذلك، فهل ميكنني 

الحصول عىل مصدر خارجي مستقل لتوريد هذا البند نيابة عن الرشكة؟ 

اإلجابة    ال. إن سياستنا الخاصة بالجزاءات التجارية، والقانون توضح أن جميع "األشخاص األمريكيني" يجب عليهم االمتثال 

لقوانني ولوائح العقوبات التجارية املعمول بها. ويتضمن تعريف الشخص األمرييك عموًما رشكتنا وموظفيها، 

بغض النظر عن مكان وجودهم. باإلضافة إىل ذلك، سيكون انتهاكًا لسياستنا وللقانون الترصيح للغري بإجراء عملية 

الرشاء نيابة عنا. 

السؤال    ليك يتفادى أحد العمالء الدوليني دفع الرسوم الجمركية يف بلده، طلب مني التوقيع عىل إقرار املنشأ أو شهادة 

املنشأ التي تحدد أن منتجات الرشكة نشأت يف املكسيك. وأنا أعلم أن املنتج متت تعبئته يف املكسيك، ولكني 

لست عىل علم بعملية التصنيع. فهل ميكنني التوقيع عىل إقرار / شهادة املنشأ؟ 

اإلجابة    فقط مبوافقة مسبقة من مجموعة رشكات التجارة الدولية. تخضع إقرارات املنشأ وشهادات املنشأ لقوانني محلية 

ودولية، وتتطلب تحليال مفصال لعملية التصنيع يف إطار مجموعة محددة من القواعد. وقد ينتج عن الترصيح غري 

الصحيح إقرارات خاطئة للسلطات الجمركية مام يخضع الرشكة لغرامات وعقوبات كبرية حتى لو مل نكن نحن 

املستورد أو املصّدر. 
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ال نتسامح مع الرشوة

ال تسّدد مدفوعاٍت للتسهيل. إن مدفوعات التسهيل )أو 

“الّسحت”( هي دفع مبلغ صغري إىل مسؤول حكومي لترسيع 

اإلجراءات الحكومية الروتينية مثل معالجة األوراق وتسليم 

الربيد وتركيب الهواتف أو تشغيل الطاقة الكهربائية. وبغض 

النظر عن املبلغ، وبغض النظر عن الجامرك يف ذلك البلد، 

فنحن ال نقدم هذه املدفوعات.

ماذا عن األشخاص الذين يقومون بأعامل تجارية نيابة 

عن الرشكة؟ بصفتنا رشكة، نحن لسنا مسؤولني فقط عن 

ترصفات موظفينا، ولكن أيًضا عن ترصفات أي شخص ميثلنا. 

لذلك، إذا كنت مسؤوال عن توظيف أطراف خارجية، فاتبع 

إجراءات العناية الواجبة لدينا. وإذا كنت مسؤوال عن إدارة 

أطراف خارجية، فإن عليك مراقبة عملهم، والتحدث وإبالغ 

مكتب األخالقيات واالمتثال يف أي وقت ترى فيه أو تشتبه يف 

حدوث رشوة. 

ما نؤمن به 

يستند نجاحنا عىل نوعية منتجاتنا، وليس أبًدا عىل سلوك غري أخالقي أو غري قانوين. نحن ال نتسامح مع أعامل الرشوة أو 

الفساد. وال نقدم أو نقبل أبًدا أي يشء ذي قيمة من أجل الحصول عىل نشاط تجاري أو الحفاظ عىل نشاط تجاري أو 

الحصول عىل ميزة غري عادلة. 

كيف نعايش 

يف حملة لتحقيق النجاح يف أعاملنا، قد تكون هناك حاالت يطلب منك فيها إعطاء أو قبول رشوة. ال تفعل ذلك. إن عواقب 

انتهاك قوانني الرشوة ميكن أن تكون شديدة - بالنسبة لك ولرشكتنا. إذا كان السبيل الوحيد إلمتام البيع أو الحفاظ عىل والء 

العمالء هو من خالل دفع رشوة، فابتعد متاًما - فإن األعامل الواردة بهذه الطريقة ليست هي األعامل التي نقّدر قيمتها 

أو نريدها. 

اتبع قوانني مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد أينام كنت تقوم بأعامل تجارية، وبغض النظر عام قد تسمح به القوانني املحلية، 

فال تعرض مطلًقا أو تدفع أو تقدم وعًدا بدفع أو قبول أي يشء ذي قيمة سواء عىل نحو مبارش أو غري مبارش للتأثري بصورة 

غري سليمة عىل حكم اآلخرين أو أفعالهم. 

متيز القوانني يف بعض البلدان بني رشوة مسؤول حكومي ورشوة تقدم لشخص ليس مسؤوال حكوميًا. بالنسبة لنا، ليس هناك 

فرق. إن دفع الرشوة - إىل أي شخص - أمر محظور. 

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

تعلم كيفية اكتشاف الرشوة. تأيت الرشاوى بأشكال عديدة، وليست واضحة دامئًا. وميكن عّد كل هدية أو وعد بوظيفة أو 

عرض رحلة أو مساهمة خريية - رشاوى، إذا ما قُّدمت مقابل أي قرار أو معاملة مواتية. 

اسأل أوالً واحصل عىل املوافقات الالزمة. قبل تقديم أي يشء ذي قيمة أو قبوله، يرجى مراجعة سياساتنا وطلب املساعدة 

إذا مل تكن متأكًدا مام يجب فعله. إن إعطاء أي يشء ذي قيمة ملسؤول حكومي يتطلب اتباع إجراءات املوافقة املناسبة. إذا 

كان العرض مسموًحا به من قبل سياساتنا، فيجب أن تكون دقيًقا ومتكاماًل يف تسجيل املدفوعات أو النفقات. 

نقطة العملية

إن تقديم أي يشء ذي قيمة ملسؤول حكومي يتطلب 

موافقة خطية مسبقة من املستشار القانوين للرشكة 

ويجب تسجيلها بشكل صحيح يف دفاترنا وسجالتنا.

لفتة إضافية أخرى 

سياسة مكافحة الرشوة

 قواعد أخالقيات األعامل التجارية 

لدى املورد

ضع يف الحسبان ما ييل

"ال تقلق، إنها مجرد الطريقة التي نؤدي بها عملنا 
يف هذا البلد."

"هذه املدفوعات ال تتطلب موافقة."

"قد تساعد املساهمة السياسية عىل 
تعجيل المور".

هل سمعت تعليقات مثل هذه؟ توقف واطلب 

املساعدة. إذا كان يبدو هذا غري قانوين أو غري أخالقي، 

فمن املحتمل أن يكون كذلك.
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ال نتاجر يف املعلومات الداخلية

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

ينبغي أن تعرف أي نوع من املعلومات يعترب معلومات داخلية. تشمل األمثلة املواد واملعلومات غري العامة حول:

اندماج كبري أو استحواذ ضخم  «

املعلومات عن مكتسبات إيجابية أو سلبية أو نتائج عن أحجامها.  «

ربح عميل أو مورد كبري أو خسارته «

إجراءات نظامية منتظرة  «

تغيري يف الرقابة أو يف اإلدارة العليا  «

دعوى قضائية كبرية  «

منتجات جديدة، إلخ.  «

تحّر السالمة إذا مل تكن متأكًدا مام إذا كانت املعلومات جوهرية 

وما إذا كانت معلومات داخلية غري عامة، فتعامل معها عىل أنها 

كذلك، واسأل عنها املستشار القانوين للرشكة أو مكتب أمني الرس قبل 

الرشوع يف أي عمل بشأنها. 

ما نؤمن به 

ليس من العدل - بل إنه، يف الواقع، ليس قانونيًا - أن تشرتي أوراقًا ماليًة أو تبيعها عىل أساس مادتها، أو املعلومات غري 

العامة )"الداخلية"( التي قد نعرفها عنها بحكم وظائفنا لدى الرشكة. نلتزم بالقانون ونعتقد أن الجميع يجب أن يتخذوا 

قرارات استثامرية عىل أساس نفس مجموعة القواعد، لذلك ال نتاجر املعلومات الداخلية أو ننصح اآلخرين حتى يتسنى 

لهم التداول. إن التداول من الداخل أمر غري عادل ألنه يضع مصلحة َمن بالداخل فوق مصلحة أولئك الذين يدين لهم 

بواجب ائتامين. 

كيف نعايش هذا 

نتعرض ملعلومات عن رشكتنا أو غريها من املنظامت التي نزاول أعاملنا فيها والتي ال يعرفها الجمهور، ولكنها، إذا كانت 

معروفة، قد تؤثر عىل مستثمر معقول التخاذ قرار برشاء أو بيع أسهم الرشكة أو األوراق املالية األخرى. تلك املعرفة تجعلنا 

"أصحاب شأن داخيل"، واملتاجرة باملعلومات الداخلية مناٍف للقانون.

اطرح السؤال

السؤال    لقد علمُت أن الرشكة تدرس االستحواذ عىل رشكة مرشوبات صغرية مطروحة للتداول العام. لقد فقد شقيقي 

وظيفته ويحتاج حًقا إىل املال لدعم أرسته. ومبا أنه لن يستفيد مني شخصيًا، فهل ميكنني أن أخربه عن ذلك حتى 

يتمكن من الحصول عىل أسهم هذه الرشكة تحسبًا لعملية االستحواذ؟ 

اإلجابة    ال. إن التداول يف املعلومات غري العامة املادية غري قانوين ويعد انتهاكًا للقانون، سواء كان التداول يف أسهم الرشكة 

أو أسهم رشكة أخرى. والقواعد ال تحظر عليك فقط رشاء أو بيع األسهم، ولكن أيًضا تحريك اآلخرين للقيام 

بذلك. ال تشارك املعلومات مع أخيك أو أي شخص آخر. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فيجب عليك االتصال 

مبسؤول األخالقيات املحيل أو مكتب األخالقيات وااللتزام أو Ethicsline أو مكتب أمني الرس. 

 لفتة إضافية أخرى

سياسة التداول الداخيل
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نتبع قوانني الخصوصية

ما نؤمن به

إن الثقة أساس أية عالقة جيدة. عندما يعمل العمالء واملستهلكون معنا، فإنهم يعهدون إلينا مبعلوماتهم الشخصية أو 

املعلومات الشخصية ألطرافهم الخارجية. يفعل موظفونا نفس اليشء عندما ينضمون إىل الرشكة. إننا نتحمل مسؤولياتنا 

والتزاماتنا تجاه عمالئنا ومستهلكينا وموظفينا بجدية يف جمع واستخدام ومعالجة أية معلومات شخصية ألغراض تجارية 

مرشوعة وحاميتها من الخسارة املحتملة أو إساءة االستخدام أو اإلفصاح. 

كيف نعايش هذا

إن الحفاظ عىل أمن املعلومات الشخصية أمر بالغ األهمية ألفرادنا، وأعاملنا وسمعتنا. ونحن ندرك هذه املسؤولية ونتبع 

القوانني التي تتطلب منا حامية املعلومات الشخصية التي ميكن أن تحدد هوية الفرد أو التي تتعلق بشخص ميكن تعريفه، 

والتي تعرف أيًضا باملعلومات الشخصية )PI(. يرجى اإلحاطة علاًم بأن بعض املعلومات الشخصية ميكن أن تكون حساسة 

وتتطلب مستوى إضافيًا من الحامية وواجبًا أعىل من الرعاية بناًء عىل القانون املعمول به. 

يتعامل العديد من موظفي الرشكة مع املعلومات الشخصية )مبا يف ذلك املعلومات الشخصية الحساسة( بصفتها جزًءا من وظائفهم. 

إذا كنَت واحًدا منهم، فإن عليك حراسة هذه املعلومات بشكل جيد عن طريق اتباع سياسات الرشكة فيام يتعلق بالوصول إىل هذه 

املعلومات ونقلها واستخدامها. تتضمن املعلومات الشخصية معلومات عن أي شخص مثل:

  عناوين الربيد اإللكرتوين  «

)مبا يف ذلك عناوين الربيد اإللكرتوين للنشاط التجاري( 

أرقام الهواتف «

رقم تعريف هوية املوظف «

عناوين بروتوكول اإلنرتنت الخاص به «

بيانات البطاقة االئتامنية «

املعلومات املالية «

إذا مل تكن متأكًدا مام إذا كنت تقوم مبعالجة املعلومات الشخصية أو ما إذا كان استخدامك يتوافق مع سياسات الرشكة 

وإجراءاتها، فاسأل مديرك أو اتصل مبكتب الخصوصية.

ماذا ميكنك أن تفعل أيًضا؟

إذا كان يتعني عليك استخدامها، فاستخدمها بعناية. وال تجمع املعلومات الشخصية إال ألسباب تجارية مرشوعة، وال 

تستخدمها إال للغرض الذي جمعت من أجله. ال تصل إال إىل كمية محدودة من املعلومات الشخصية التي تحتاجها للقيام 

بعملك، وال تتقاسمها إال عىل أساس الحاجة إىل املعرفة مع األشخاص املرصح لهم الذين يحتاجون أيًضا إىل املعلومات 

الستكامل عملهم. ال تشاركها أبًدا مع أي شخص غري مرصح به خارج رشكتنا أو أي شخص يف الرشكة ال يحتاج إىل استخدام 

هذه املعلومات إلنجاز عمله. 

احرص عىل حامية زمالء العمل. فإنك لن ترحب بالكشف عن معلوماتك الشخصية. ينطبق اليشء نفسه عىل زمالئك يف 

العمل. قم بتأمني معلوماتهم الشخصية كام تفعل مع معلوماتك، وقم بحاميتها من الكشف املتعمد أو العريض. وسواء 

كنت تتعامل مع هذه املعلومات أو متر عليها عن غري قصد، فابذل كل ما يف وسعك للتعامل معها بشكل صحيح وادعم 

قوانني خصوصية البيانات وحاميتها أينام نعمل. 

احِم عمالءنا ومستهلكينا نحن ملتزمون بحامية املعلومات الشخصية لعمالئنا ومستهلكينا واألطراف الخارجية األخرى. 

ولدينا سياسة خصوصية تحكم استخدام املعلومات الشخصية عىل نطاق الرشكة. باإلضافة إىل ذلك، نحن نلتزم بالتزاماتنا 

القانونية لحامية املعلومات الشخصية من الكشف غري املرصح به وضامن سالمة وتوافر املعلومات الشخصية. 

اطرح السؤال

السؤال    أرسل يل شخص ما عرب الربيد االلكرتوين بطريق الخطأ 

تقريرًا للموارد البرشية يتضمن أسامء وأرقاًما لهويات 

حكومية وأرقاًما لجوازات سفر. هل يجب عيل فقط أن 

أغلقها وأن أنىس أنني رأيت ذلك؟ 

اإلجابة    ال. إذا وصلت إليها أنت، إًذا ميكن أن يصل إليها 

آخرون دون الحصول عىل إذن مناسب أو دون أن 

يحتاجوا إىل معرفتها. اتصل بخرباء الخصوصية عىل 

privacypolicy@coca-cola.com أو املستشار القانوين 

أو مكتب األخالقيات واالمتثال للمساعدة يف ضامن تطبيق 

الحامية املناسبة املعمول بها. 

 لفتة إضافية أخرى 

سياسة الخصوصية

معلومات طبية «

أسامء أفراد العائلة «

االسم ورقم التعريف الحكومي «

 مزيج من بعض املعلومات مثل  «

العادات االستهالكية والخصائص 

الدميوغرافية
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نرعى مجتمعاتنا
 نعمل كفريق - ندعم اآلخرين ونرتك 

أثرًا إيجابيًا يف عاملنا.

نحرتم حقوق اإلنسان 

نُبدي أنّنا نهتم

نافورة من املعلومات

لألسئلة أو االستفسارات؟ يُرجى تسجيل الدخول عىل EthicsLine @ www.KOethics.com    32رشكة كوكا-كوال  •  النزاهة - املكون األسايس  •  رعاية مجتمعاتنا

نافورة من املعلومات التعامل بإنصاف مع اآلخرين نرعى مجتمعاتناالتأكيد عىل املساءلة حامية ممتلكاتنا كن مطلًعا جدول املحتويات

http://www.KOethics.com


نحرتم حقوق اإلنسان

ما نؤمن به

يُعد احرتام حقوق اإلنسان واحًدا من قيم الرشكة األساسية. ونسعى من خالل إجراءاتنا وسياساتنا إىل احرتام 

وتعزيز حقوق اإلنسان عن طريق التمسك باملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بخصوص األعامل التجارية وحقوق 

اإلنسان يف عالقاتنا مع موظفينا وموردينا ورشكات التعبئة املستقلة الخاصة بنا. ونهدف إىل املساعدة يف زيادة 

التمتع بحقوق اإلنسان داخل املجتمعات التي نعمل فيها. ونتوقع من جميع املوظفني ورشكاء التعبئة واملوردين 

تجنب التسبب يف انتهاكات لحقوق اإلنسان أو املساهمة يف ذلك من خالل إجراءات أعاملهم.

إن إطار عملنا يف مجال حقوق اإلنسان هو سياسة رشكة كوكا كوال لحقوق اإلنسان، والتي تغطي املواضيع التالية:

احرتام حقوق اإلنسان «

مشاركة املجتمع وأصحاب املصلحة «

التنوع واإلدماج  «

الحرية النقابية واملفاوضة الجامعية «

مكان عمل آمن وصحي «

األمن يف مكان العمل «

العمل اإلجباري ومكافحة اإلتجار بالبرش «

تشغيل األطفال «

ساعات العمل واألجور واملزايا «

حقوق األرايض واملوارد املائية «

أمناط الحياة الصحية  «

إرشاد املوظفني وتقديم تقارير لهم «

كيف نعايش هذا

 تقديم احرتام حقوق اإلنسان، مبا يتامىش مع سياستنا املتعلقة بحقوق اإلنسان، هو جزء من الطريقة التي  «

تعمل بها. فحافظ عىل حقوق اإلنسان يف جوهر سلوكك الخاص وأظهر ما يبدو عليه "احرتام". 

 تطبيق نفس معايري حقوق اإلنسان التي تطبقها عىل زمالئك يف العمل عند التعامل مع املوردين والعمالء  «

واملجتمعات وأي مجموعة أخرى قد تتأثر بإجراءاتنا وخياراتنا. 

 تطبيق منظور حقوق اإلنسان عىل أنشطة العمل الخاصة بك وصنع القرار، خاصة عند النظر يف عمليات  «

تجارية جديدة، واكتساب رشاكات جديدة. 

التأكد من التزام البائعني الذين نتعامل معهم باملبادئ التوجيهية للموردين. «

 كن استباقيًا. فيمكن أن تظهر مخاطر حقوق اإلنسان يف أي بلد ويف أي سياق، وبالتايل تظل متسقة مع  «

املخاطر الجديدة أو الناشئة. وإذا أصبحت عىل علم بانتهاك محتمل لحقوق اإلنسان، فبلِّغ عنه فوًرا. 

وميكنك اإلبالغ مبارشة من خالل مستويات عليا من اإلدارة، وهي املوارد البرشية أو املستشار القانوين 

.EthicsLine للرشكة أو
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نحرتم حقوق اإلنسان متابعة 

ما الذي مُيكنك فعله أيًضا؟

طلب التوجيه.إذا مل تكن متأكًدا مام قد يعنيه حق معني يف حالة معينة، فاسترش الفريق العاملي لحقوق مكان العمل عىل املوقع 

humanrights@coca-cola.com قبل اتخاذ إجراء. واستخدم موارد حقوق اإلنسان الخاصة بالرشكة املدرجة يف بروتوكول آخر 

لبدء الجلسة. ويجوز التحقيق يف االنتهاكات املزعومة لسياسة حقوق اإلنسان وإدارتها مبعزل عن القانون.

اطرح سؤااًل

السؤال    كيف ميكنني تطبيق حقوق اإلنسان يف 

عميل اليومي؟ 

اإلجابة    بينام تبارش يومك، فكر بشأن تأثري عملك عىل 

الناس، مبا يف ذلك إجراءاتك وخططك. وإذا رأيت 

إمكانية وجود أي آثار سلبية عىل أي شخص 

داخل أو خارج الرشكة، فحينئٍذ مُيكنك تعريض 

الرشكة لخطر انتهاك سياسة حقوق اإلنسان. 

فاطلب التوجيه كام هو مبنّي أعاله ويف كامل 

سياسة حقوق اإلنسان.

بروتوكول آخر لبدء الجلسة 

سياسة حقوق اإلنسان

املبادئ التوجيهية للموردين

قوائم مراجعة العناية الواجبة لحقوق اإلنسان

إرشادات التنفيذ

املوارد األخرى يف الرحلة
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نُبدي أنّنا نهتم

ما نؤمن به

ما الذي يجعل رشكتنا مميزة؟ وهو أكرث من ما نقوم ببنائه –فهو يتعلق باألشخاص الذين يبنونه واملستهلكون الذين 

يستمتعون مبا نقوم ببنائه. ُصنعت منتجاتنا لتناسب الناس يف كل مكان عن طريق أشخاص يهتمون بتقديم أفضل ما لديهم. 

ويف حني أن قانوننا ال ميكن أن يشمل جميع سياسات الرشكة الهامة، إال أن هناك بعض املعايري التي تكمن يف صميم من 

نحن كمؤسسة حتى وإن أدارها أطراف أخرى من املؤسسة، مثل سياسة حقوق اإلنسان لدينا و املبادئ التوجيهية للموردين 

التي تضع أساًسا الحرتام الناس والبيئات يف جميع أنحاء العامل. 

طريقة عملنا

ننظر إىل ما هو أبعد من أنفسنا واحتياجاتنا، ونضع رؤيتنا لبناء عامل أفضل. ونتوقع األفضل من أنفسنا يك نكون جريانًا 

جيدين، كام نتأكد دامئًا من األثر اإليجايب لقراراتنا اإليجابية عىل املجتمعات والبيئة والناس يف كل مكان. 

بصفتك موظًفا، تذكّر أنك متثل الرشكة للعامل وأنه ميكنك املساعدة يف إثبات مواطنتنا الجيدة من خالل التمسك مبعايرينا 

العالية وإدراكك لترصفاتك وكيفية تأثريها عىل اآلخرين.

ما الذي مُيكنني فعله أيًضا؟ 

احرتام بعضنا البعض

تعزيز اإلنصاف والتنوع واإلدماج. يُعترب كل شخص العبًا رئيسيًا يف فريقنا، ويستحق االحرتام. أظهر احرتامك للخلفيات 

واملهارات والثقافات املتنوعة لآلخرين. فال تخص أي شخص عىل حدة أبًدا مبعاملة سلبية، وكن عاداًل يف جميع 

قرارات التوظيف. وأسند قراراتك فقط لعوامل مثل املهارات واملؤهالت واألداء واحتياجات العمل – وليس مطلًقا إىل 

صفات شخصية. 

االحتياط من املضايقات. تأخذ أشكااًل عديدة وميكن أن تكون لفظية أو جسدية أو برصية أو جنسية يف طبيعتها. وقد 

تبدو مثل الرتهيب، أو التخويف، أو االفرتاءات العنرصية، أو تبادل املواد الهجومية، أو إلقاء نكات مسيئة أو جنسية، أو 

تعليقات أو طلبات.

قد حدث – فامذا أفعل اآلن؟ إذا كنت ترى أو تتعرض أو تشكك يف مضايقات أو متييز، فتحدث عن ذلك – سواء إىل 

 Ethicsline الشخص مبارشًة أو عن طريق مديرك املوارد البرشية أو عالقات التوظيف أو املستشار القانوين للرشكة أو

)وفًقا لألنظمة املحلية إلعداد تقارير Ethicsline(. ونأخذ هذا السلوك عىل محمل الجد وال نتسامح يف االنتقام من أي 

شخص يقدم تقارير بحسن نية. 
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نُبدي أنّنا نهتم متابعة

كن جاًرا جيًدا

رعاية الناس.احِم سالمة زمالئك يف العمل واملوردين والعامة، واتبع القوانني املتعلقة بظروف العمل. وتأكد من قيام 

موردينا ورشكاءنا التجاريني اآلخرين باملثل.

ساعدنا يف الحفاظ عىل البيئة. وقم بدورك باستخدام املوارد بشكل مسؤول، واملساعدة عىل الحد من االنبعاثات، واتباع 

القوانني واألنظمة البيئية واملشاركة يف جهود االستدامة وإعادة التدوير وتجديد املوارد. 

دعم املجتمعات. احرتم املجتمعات والثقافات التي نعمل معها وتعلَّم منها وادعمها. أدرِك تأثري أعاملنا الذي قد يحدثه 

يف املجتمعات، مبا يف ذلك ما يتعلق بحقوق ملكية األرايض. واستفد من العديد من فرص التواصل املجتمعي التي 

تُشاركها الرشكة إلحداث تأثري شخيص.

ماذا عن نشاطايت السياسية الشخصية؟تُشجع الرشكة املشاركة الشخصية يف العملية السياسية طاملا أنها تتفق مع القانون 

الساري؛ ومع ذلك، فإننا لن نُعّوض لك النشاط السيايس الشخيص ويجب عليك عدم استخدام سمعة الرشكة أو األصول 

)مبا يف ذلك وقتك يف العمل( لتعزيز األنشطة واملصالح السياسية الخاصة بك. ولن تتأثر وظيفتك بآرائك السياسية 

الشخصية أو اختيارك يف املساهامت السياسية. فإذا كنت تخطط لطلب أو قبول وظيفة عامة، فيجب عليك حينئٍذ 

الحصول عىل موافقة مسبقة من املستشار القانوين للرشكة. 

هل ستدعم أنشطتي الخريية؟ إن الرشكة معروفة بأنشطتها الخريية، وقد حددنا املؤسسات الخريية واألنشطة التي 

نؤيدها كمؤسسة. ونُشجعكم عىل االنخراط يف هذه املؤسسات أو غريها ذات األهمية بالنسبة لك. ومع ذلك؛ ينبغي 

بذل املساعي الخريية الشخصية الخاصة بك دون الضغط عىل اآلخرين داخل الرشكة أو مطالبتهم أو هؤالء الذين نقوم 

بأعامل معهم لدعم ذلك، باستخدام أموالك الخاصة ووقتك الخاص ودون استخدام أصول الرشكة. كام يجب أن تَتْبع 

طلبات الدعم الرسمي للرشكة العمليات املناسبة.
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نُبدي أنّنا نهتم  متابعة

التواصل بشكٍل مسؤول

استخدام وسائل االعالم االجتامعية بحكمة. فإذا كان موضوع الرشكة يأيت أثناء تواجدك يف مواقع التواصل 

االجتامعي، فأوضح يف منشوراتك أنك موظف يف الرشكة، وأن آراءك خاصة بك – ال تتحدث فيها بشأن الرشكة. وال 

تفصح مطلًقا عن معلومات رسية عن الرشكة أو عمالئنا أو موردينا أو منافسينا أو رشكائنا التجاريني اآلخرين، وال 

تنرش أبًدا أي يشء قد يشكل تهديًدا أو ترهيبًا أو إزعاًجا أو مضايقة.

وماذا لو كنت قد تحدثت بالفعل نيابة عن الرشكة؟إذا أدركت الحًقا أنك قد تبدو وكأنك تتحدث نيابة عن الرشكة 

يف منشور، فاتصل مبديرك أو Ethicsline حتى تتمكن الرشكة من الرد وتقليل أي رضر مُيكن أن يكون قد حدث.

نقاط العملية

إذا تواصلت مع اإلعالم أو أي شخص آخر من خارج 

الرشكة، فقم بإحالة الطلب إىل من أُذن له بالرد نيابة 

عن الرشكة. عىل سبيل املثال، يجب أن تذهب طلبات 

الوسائط إىل العالقات اإلعالمية. بينام يجب أن تذهب 

الطلبات املالية وطلبات املستثمرين إىل خدمات 

مشاركة املالك.

بروتوكول آخر لبدء الجلسة

تكافؤ الفرص

بيان تكافؤ الفرص وسياسة العمل اإليجايب

قواعد السلوك املهني الخاصة باملوردين

سياسة عدم العطاء

سياسة املساهامت السياسية

مبادئ وسائل التواصل االجتامعي )املوجودة 

يف الرحلة(

املبادئ التوجيهية للموردين

سياسة حقوق اإلنسان
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القطرة األخرية

نشكرك عىل التزامك اتجاه رشكة كوكا كوال وقواعد السلوك املهني لدينا. 

قد بنى أجيال من املوظفني املخلصني واملجتهدين يف العمل مثلك الذين يقومون باليشء الصحيح كل يوم ويف كل عمل وكل 

معاملة سمعة رشكة كوكا كوال بوصفها اليشء الحقيقي. 

كن ُملهاًم واعمل بطريقة تُلهم اآلخرين. 

ال تتبع فقط قواعدنا وسياساتنا وقوانيننا ولوائحنا التي تنطبق عىل عملك، ولكن أيًضا ضمريك. فعندما تشعر أن يشء ما ال يبدو 

صحيًحا أو تَُعرِّض رشكتنا أو األشخاص التابعني لنا أو هؤالء الذين يعملون للخطر، أبلغ عن مخاوفك. فإنك عندما تفعل ذلك، 

تحافظ عىل اسمنا وسمعتنا الجيدة وتساعدنا عىل امليض قدًما يف رحلة كوكا كوال لألجيال القادمة.

نافورة من املعلوماتالتعامل بإنصاف مع اآلخرين  نرعى مجتمعاتناالتأكيد عىل املساءلة حامية ممتلكاتناكن مطلًّعاجدول املحتويات
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نافورة من املعلومات
تحقق هنا لتعريف املصطلحات الرئيسية واملعلومات

نبذة عن األشخاص واملوارد املتاحة ملساعدتك عىل عيش أفكارنا.

مرسد املصطلحات

املوارد

نرعى مجتمعاتنا
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مرسد املصطلحات

 Ethicsline

دائرة التقارير لدينا، التي يديرها طرف آخر، والتي مُيكن للموظفني وآخرين من 

خاللها طرح أسئلة أو رفع استفسارات بشأن قواعد السلوك املهني أو مسائل خاصة 

باألخالقيات أو االمتثال. كام يقبل أيًضا Ethicsline املكاملات املتعلقة بسياسة حقوق 

اإلنسان ويتضمن عالقات املوظفني يف البلدان التي يُسمح فيها بهذه التقارير. فبينام 

يتم تلقي جميع االستفسارات باستخدام نفس معلومات االتصال، تُعالج حقوق 

اإلنسان وعالقات العمل واملوظفني خارج عملية القانون.

أصول الرشكة

مصطلح يشري إىل كل يشء ينتمي إىل الرشكة، مبا يف ذلك أموالها أو منتجاتها، ووقت 

املوظفني يف العمل ومنتج العمل، وأنظمة الحاسوب والربمجيات، واألجهزة اإللكرتونية 

وأجهزة االتصال، وآالت النسخ التصويري، وتذاكر للحفالت املوسيقية واألحداث 

الرياضية، ومركبات الرشكة، ومعلومات امللكية والعالمات التجارية للرشكة. 

أي يشء ذي قيمة

مصطلح ميكن أن يشري إىل النقد والهدايا والوجبات والرتفيه والفرص التجارية ومنتج 

الرشكة وعروض التوظيف وأكرث من ذلك – ال يوجد حد أدىن أو أقىص للمبلغ املرتبط 

بهذا املصطلح.

الرشوة

تقديم أو تلقي أي يشء ذي قيمة مقابل قرار أو إجراء غري مرشوع. 

السلطة التقديرية

هي سلطة التأثري، يف التعامل مع رشكة، عىل اختيار الرشكة ملورٍد ما وعالقتنا مع أحد 

العمالء أو املوردين الحاليني.

الرشكاء التجاريني اآلخرين

هم أي رشكاء آخرين يف العمل ليسوا عمالء أو موردين كام هو محدد وقد يشمل 

الرشكاء التجاريني اآلخرين جمعيات تجارية ورشكاء يف املوهبة والرعاية.

العميل

هو أي رشكة أو كيان تبيع له رشكتنا – أو إحدى الرشكات التابعة لنا أو رشكات 

التعبئة –بشكٍل مكثف أو منتج نهايئ يحمل عالمة تجارية متلكها رشكتنا أو 

ُمرخصة منها. فتُعترب رشكات تعبئة منتجات الرشكة ذات العالمة التجارية صاحبة 

االمتياز عمالء.

القريب

هو مصطلح يشمل الزوج أو الوالد أو األخ أو الجد أو الطفل أو الحفيد أو رشيك 

حياة من األقرباء أو من نفس الجنس أو من جنس مختلف أو أي فرد آخر من أفراد 

األرسة يعيش معك أو يعتمد عليك ماليًا أو تعتمد أنت عليه ماليًا.

املسؤولني الحكوميني

هم موظفو أي حكومة يف أي مكان يف العامل، حتى املوظفني ذوي املستوى املنخفض 

أو املوظفني يف الكيانات الخاضعة لسيطرة الحكومة. ويشمل املصطلح أيًضا األحزاب 

السياسية ومسؤويل األحزاب واملرشحني للمناصب السياسية وموظفي املنظامت 

الدولية العامة مثل األمم املتحدة واملوظفني الحكوميني الذين قد يترصفون بصفتهم 

التجارية مثل األساتذة واألطباء يف املستشفيات العامة والعسكريني.

املعلومات غري العامة

هي أي معلومات مل تكشفها الرشكة أو تتحها بشكل عام للجمهور وتعتربها رسية.

املنافس

بالنسبة ألحكام أغراض تضارب املصالح ومعلومات املنافسة فقط، هو أي كيان عمل 

بخالف رشكتنا أو الرشكات التابعة لنا أو رشكات التعبئة التي تصنع أو تبيع بالجملة 

أي مرشوبات غري كحولية أو ترتكز عىل املرشوبات أو تنظر بجدية يف القيام بذلك.

املورِّد

هو أي بائع منتجات أو خدمات للرشكة، مبا يف ذلك املستشارين واملقاولني والوكالء. 

كام يشري أيًضا املصطلح إىل أي مورِّد تدرسه رشكتنا بجدية، حتى وإن مل متنحه عماًل 

يف نهاية املطاف.

لجنة األخالقيات واالمتثال

هي لجنة تتألف من كبار القادة الذين ميثلون وظائف الحكم يف الرشكة وعملياتها، 

واملسؤولني عن إدارة قانوننا الخاص بترصيف األعامل.

مدفوعات التيسري 

هي دفعات مالية صغرية للمسؤولني الحكوميني لترسيع أو تسهيل اإلجراءات أو 

الخدمات غري التقديرية، مثل الحصول عىل رخصة عادية أو خدمة هاتف.

)LEO( مسؤول األخالقيات املحيل

هو أحد املوظفني يف املجموعة أو وحدة األعامل التجارية أو مستوى استثامرات 

التعبئة املناسب، يُرشحه قادة األعامل وتُعينه لجنة األخالقيات واالمتثال، وهو مخول 

بتقديم موافقات خطية لألعامل يف إطار القانون يف مجاالت تضارب املصالح وأصول 

الرشكة. ومُيكن إيجاد قامئة مسؤويل األخالقيات املحليني يف موقع الشبكة الداخلية 

لألخالقيات واالمتثال.

معلومات املنافسة

هي معلومات عن منافسينا.

معلومات جوهرية غري عامة

هي املعلومات غري العامة التي من املحتمل أن تؤثر بشكل معقول عىل قرار 

املستثمر برشاء أو بيع السندات املالية للرشكة. ويقدم التداول يف مثل هذه 

املعلومات امتيازًا غري عادل من خالل السامح للمطلِّع بالربح اعتامًدا عىل معلومات 

غري معروفة للجمهور.
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إذا كنت بحاجة إىل نصيحة أو ترغب يف طرح مسألة، فابدأ مبديرك – حيث يوجد أو توجد يف أفضل وضع للفهم واتخاذ اإلجراء املوارد

املناسب. أما إذا كنت تشعر بعدم االرتياح يف التحدث مع مديرك، فيمكنك االتصال بأي من املوارد التالية:

معلومات االتصالللمواردبالنسبة

تقديم تقرير عن مخاوف

قواعد السلوك املهني

األسئلة القانونية

املوافقات الخطية والتوجيهات بشأن قضايا األخالقيات واالمتثال

أسئلة حول قواعد السلوك املهني الخاصة بنا

املسائل الجنائية املحتملة

سياسة املحاسبة املالية واملسائل اإلجرائية

مسائل السياسات واإلجراءات املتعلقة باملوارد البرشية

االستفسارات املتعلقة بالتداول الداخيل

أسئلة متعلقة بحقوق اإلنسان

أسئلة متعلقة بحقوق اإلنسان

EthicsLine، أو مديرك الخاص، أو مسؤول األخالقيات 

املحيل الخاص بك، أو مكتب األخالقيات واالمتثال

املستشار القانوين للرشكة

)LEO( مسؤول األخالقيات املحيل الخاص بك

مكتب األخالقيات واالمتثال،

)LEO( أو مسؤول األخالقيات املحيل

األمن االسرتاتيجي

كبار املوظفني املاليني

ممثلو املوارد البرشية أو عالقات املوظفني

مكتب األمني

الفريق العاملي لحقوق مكان العمل

الفريق العاملي لحقوق مكان العمل

www.KOethics.com :بلّغ عرب اإلنرتنت عىل املوقع

أو اتصل مجانًا باستخدام رموز الوصول وأرقام الهواتف املوجودة عىل املوقع

www.KOethics.com

اتصل بالدعم القانوين املحيل الخاص بك

راجع موقع الشبكة الداخلية الخاص باألخالقيات واالمتثال

ملوظف األخالقيات املحيل الذي يدعم أعاملك.

compliance@coca-cola.com :الربيد اإللكرتوين
الفاكس: 1-404-598-5579+

الربيد: مكتب األخالقيات واالمتثال
        رشكة كوكا كوال

        واحد كوكا كوال بالزا
         أتالنتا، GA 30313 الواليات املتحدة األمريكية

مركز العمليات

KOC@coca-cola.com

800-515-2022

اتصل بالدعم املايل املحيل الخاص بك.

اتصل بالدعم املحيل للموارد البرشية.

اتصل عىل مكتب األمني.

 humanrights@coca-cola.com :الربيد اإللكرتوين

humanrights@coca-cola.com :الربيد اإللكرتوين
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