معاً،
نكون أقوى

تقرير األنشطة
المتكامل 2020

معا ً
نحن أقوى
بصفتنا شركة مشروبات متعددة الجنسيات تعمل في  10دول،
نسعى جاهدين لخلق قيمة مستدامة في كل خطوة من سلسلة
القيمة خاصتنا .في عام  ،2020حيث تركت جائحة كورونا
أثرا ً كبيرا ً على العالم بأسره ،طبقنا ممارساتنا التي تخلق قيمة
لكل من موظفينا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل بها ،تحت
شعار "معاً ،نحو أقوى" ،وبذلك أكدنا على قيمة القوة التي تتشكل
من خالل العمل جنبًا إلى جنب مع نظامنا البيئي والمساهمين
والموظفين والمستهلكين.
ولقد تجاوزنا بنجاح عام  ،2020الذي انتشرت به جائحة
كورونا ،مع قوة الشفاء المتمثلة في أن نكون معًا ونتحرك
سويا ً.وبصفتنا عائلة  ،CCIأبحرنا في البحار الصعبة وتغلبنا
على الصعوبات معًا .وتجاوزنا كافة األزمات كفريق واحد
متماسك .كما دعمنا مجتمعنا تحت شعار "معًا نحن أقوى"،
واهتممنا بموظفينا ،ولم نتخلى عن أهداف االستدامة ،ووقفنا
دائ ًما إلى جانب عمالئنا ومستهلكينا .ألننا نؤمن بأن عملياتنا
واستدامة المجتمعات مترابطة ارتباطا ً وثيقا ً ببعضها البعض،
وبهذا اإليمان ،واصلنا الحفاظ على نهج االستدامة كمركز لكافة
أنشطتنا ،وواصلنا إنتاج نفايات أقل من خالل تقليل تأثيرنا البيئي
في مناطقنا الجغرافية ،وتقليل البصمة الكربونية اإلجمالية،
وزيادة كفاءة الطاقة ،وتوسيع نطاق أنشطة إدارة المياه ،وقمنا
ضاً ،تماشيا ً مع مسؤوليتنا في ترك
بأعمال نفخر بها هذا العام أي ً
عالم أفضل للمستقبل،

وفي الفترة الصعبة الماضية ،اتخذنا خطوات لضمان رفاهية
موظفينا مع تلبية احتياجات المجتمع من منظورنا الذي يضع
صحة المجتمع وصحة الموظفين فوق كل شيء آخر ،وقمنا
بتخطيط أنشطة اإلنتاج والمبيعات والتوزيع وفقًا الحتياجات
عمالئنا ،ودعمنا كل شخص نخدمه في األسواق المحلية وتجار
التجزئة ،حيث كان الكفاح والتضامن القوي اللذين أظهرناهما
في هذا العام الصعب ،مثاال يحتذى به .لقد تغلبنا على تلك
الوتيرة الصعبة بتعلم أشياء جديدة ،والتفكير بشكل إيجابي،
والتصرف بسرعة ودقة وبقوة العمل الجماعي،
وبصفتنا شركة تخدم أكثر من  400مليون مستهلك في  10دول
بما في ذلك تركيا ،فإننا نواصل المضي قد ًما من أجل التطوير،
ونتخذ التدابير الالزمة لرفاهية موظفينا ولتقديم خدمات بال
انقطاع للجغرافيا التي نعمل بها ،ونحقق أهدافنا بفضل موظفينا
الذين يجتمعون بروح الفريق الواحد.
ونحن "معا ً أقوى" في عام  2021أيضاً ،كأحدى أكبر شركات
التعبئة في نظام  .Coca-Colaوسنواصل خلق القيمة وتحقيق
المزيد من النمو جنبًا إلى جنب مع جميع موظفينا والمساهمين
والمستهلكين ،من خالل بنيتنا التحتية المتينة وعالماتنا التجارية
القوية ونموذجنا العملي المثمر.
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بصفتنا  ،CCIتعاملنا مع تقارير االستدامة والتقارير السنوية ،وكذلك المخرجات الحالية
ألنشطتنا ،في إطار خططنا وأهدافنا المستقبلية ونهجنا في االستدامة ،ونحن في فترة تقارير
 2020-2021أيضاً ،متحمسون وفخورون بنشر تقريرنا السنوي األول المتكامل ،والذي يتم فيه
مشاركة استراتيجيتنا المستقبلية مع تقييم شامل ألدائنا المالي وغير المالي ،ومع هذا التقرير ،بدأ
اعتماد نهج التفكير المتكامل في طريقتنا في ممارسة األعمال التجارية.
في هذا التقرير ،نسرد نتائج استثماراتنا في الفترة ما بين  1يناير إلى  31ديسمبر ،2020
وأهدافنا ،وأعمالنا ،والنتائج التي حققناها ،في  9من  10دول نعمل بها وهم (تركيا واألردن
وأذربيجان وكازاخستان وباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان والعراق) ،وقد وصل
نطاق تقرير النشاط المتكامل في عام  2020إلى  100٪من إجمالي حجم إنتاج شركة *.CCI
معايير التقرير
معايير  GRIفي هذا التقرير :تم إعداد التقرير وفقا ً ألهدافه األساسية واإلطار الدولي إلصدار
التقارير المتكاملة .تم إنشاء روابط بين القضايا ذات األولوية واستراتيجية األعمال وأداء ،2020
على النحو المقترح في إطار إعداد التقارير المتكامل الذي نشره المجلس الدولي للتقارير المتكاملة
(،)IIRC
ضا إخطارات التقدم المتعلقة بإتفاق المبادئ الدولية لألمم المتحدة (،)COP
ويعكس التقرير أي ً
وإخطارات التقدم الخاصة بمبادئ األمم المتحدة لتمكين المرأة ( .)WEPsاسترشدت عملية
تطوير المحتوى في تقريرنا بمبادئ األهمية والشمولية والحساسية لمعيار الضمان AA1000
والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSفي البيانات المالية ،وقد تم وضع توضيحات
عن "مبادئ إدارة الشركات" الصادرة عن  CDPو  .CMBيتم تضمين المواد المحددة في إطار
االمتثال لمبادئ االستدامة ،والذي تم إعداده بما يتماشى مع التعديل المؤرخ في ،02.10.2020
والذي أجراه مجلس أسواق رأس المال في بيان إدارة الشركات وعلى أساس التطوع ،في األقسام
ذات الصلة من التقرير ،وتستمر الدراسات لتحقيق امتثال بنسبة  .100٪نعمل على قياس أدائنا
االجتماعي والبيئي واألخالقي وإصدار التقارير بشأن ذلك ،باستخدام بروتوكول غازات االحتباس

الحراري ( )Greenhouse Gas Protocolالذي وضعته منظمة العمل الدولية ()ILO
واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ( )UNCACومعهد الموارد العالمية ( )WRIوباستخدام
المبادئ واألطر السائدة والمعتمدة على المستوى الدولي.
التحقق
كما هو الحال في تقارير االستدامة التي نشرناها منذ عام  ،2009تم تدقيق البيانات المختارة بشكل
مستقل في تقريرنا السنوي األول المتكامل ،وفي عام  ،2020تم تدقيق عمليات  CCIفي تركيا
من أنشطة اإلنتاج والمبيعات والتوزيع النبعاثات غازات الدفيئة ،وفقًا لمعيار ISO 14064-3
 2006من قبل جهة خارجية لتلبية متطلبات  ISO 14064-1والتحقق منها ،وقد تم تنفيذ التدقيق
المالي المستقل ،وفقا ً لمعايير التدقيق المستقلة الصادرة عن هيئة أسواق رأس المال (،)BDS
ومعايير التدقيق المستقلة التي تعد جز ًءا ال يتجزأ من معايير التدقيق التركية الصادرة من قبل
الهيئة العامة للرقابة والتدقيق والمحاسبة ( ،)KGKوقد اجتازت عمليات  CCIتركيا وتيرة التدقيق
بنجاح.
إدارة مجموعة  ،CCIمسؤولة عن إعداد تقرير النشاط المتكامل خالل األشهر الثالثة األولى
التالية لتاريخ الميزانية العمومية وتقديم التقرير إلى الجمعية العمومية وإعداد التقرير بشكل صحيح
وصادق ومتماشي مع الحقائق ليعكس الحالة المالية الموحدة من جميع الجوانب مع تدفق أنشطة
المجموعة في هذا العام ،وذلك وفقًا للمادتين  514و  516من القانون التجاري التركي رقم
 ،6102و"بيان المبادئ المتعلقة بإعداد التقارير المالية في أسواق رأس المال" (البيان) المرقّم
 II-14.1لمجلس أسواق رأس المال فيما يتعلق بالتقرير السنوي المتكامل .تم الوفاء بالمسؤوليات
األخالقية األخرى في نطاق القواعد األخالقيية والتشريعات من قبل شركة التدقيق المستقلة التي
استعنا بها .قدم في التدقيق المستقل رأي حول ما إذا كانت المعلومات المالية الموحدة المدرجة في
التقرير السنوي في إطار أحكام القانون التجاري التركي والبيان والفحوصات التي أجراها مجلس
اإلدارة تتماشى مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة و المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء
ً
متكامل يحتوي على تلك اآلراء.
تقريرا
المراجعة المستقلة ،وما إذا كانت تعكس الحقيقة ،وأعد
ً

* ليس لدى  CCIحاليًا أي عمليات في سوريا ولم تقم بأي مبيعات للمشروبات منذ عام .2017
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في هذا التقرير ،يتم تقييم الوضع المالي الموحد وفقًا للبيانات المالية الموحدة .كما يشير التقرير
بوضوح إلى تطور المجموعة والمخاطر المحتملة التي قد تواجهها .أثناء إعداد التقرير ،يراعي مجلس
اإلدارة الترتيبات التشريعية الثانوية التي اتخذتها وزارة التجارة والمؤسسات ذات الصلة ،وتم تضمين
تقييم مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه المسائل في التقرير.
تم إجراء التدقيق المستقل وفقًا لمعايير التدقيق المستقل التي نشرها مجلس أسواق رأس المال و
 .BDSتتطلب هذه المعايير أن يتم تخطيط وتنفيذ التدقيق المستقل من أجل الحصول على تأكيد
معقول فيما إذا كانت المعلومات المالية الموحدة المدرجة في التقرير السنوي والفحوصات التي قام بها
مجلس اإلدارة متوافقة مع البيانات المالية الموحدة والمعلومات التي تم الحصول عليها خالل التدقيق،
وما إذا كانت تعكس الحقيقة ،بما يتوافق مع األحكام األخالقية.
تم إتخاذ ضمان محدود مستقل ألنشطتنا في سياق تركيا والعراق ،في سياق المعلومات المختارة ،كما
وهو موضح في تقرير الضمان المحدود المستقل في قسم مؤشرات أداء االستدامة في هذا التقرير،
وكما هو مذكور في دليل تقارير  ،CCIفإن المعلومات المختارة تتشكل من بيانات الطاقة األساسية
لتركيا والعراق (إجمالي الطاقة من فئة  ،MJومعدالت استخدام الطاقة األساسية واإلجمالية (MJ
 ،))/ Lواستخدام الطاقة لكل منتج ،وإجمالي بيانات استهالك المياه لكل منتج ،باإلضافة إلى بيانات
النفايات في تركيا فقط.
في سياق هذا التدقيق ،تم تقييم بيانات  2020المأخوذة من مؤسسات  CCIفي تركيا والعراق ،وإتخاذ
ضمان محدود وفقا ً لمعيار  ISAE 3000المعدل (معيار اتفاقات الضمان الدولية) ،بغض النظر عن
تدقيقات ومراجعات الجداول المالية التاريخية.
* يمكنك الوصول إلى دليل تقراير  CCIمن قسم المالحق في تقريرنا.
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هيكل التقرير
في تقريرنا السنوي األول المتكامل ،ناقشنا القيمة التي نقدمها لجميع المساهمين حول ستة بنود
رأسمالية (مالية ،مصنعة ،فكرية ،بشرية ،اجتماعية ،طبيعية) .وأثناء القيام بذلك ،كان من
أولوياتنا دائ ًما فهم وتلبية توقعات مساهمينا .يتضمن الجزء األول من تقريرنا ،والذي يتكون من
ستة أجزاء" ،نظرة عامة على  "CCIمعلومات عامة ،وتطورات بارزة ،وتفاعلنا مع مساهمينا،
ونهجنا المتكامل لإلدارة .في القسم الثاني بعنوان "نظرة إلى المستقبل" ،نقوم بتضمين أولوياتنا
اإلستراتيجية التي شكلناها نتيجة لتفاعلنا مع المساهمين وتقييمات المخاطر الشاملة ،وفي القسم
الثالث" ،نهجنا لخلق قيمة" ،نلخص برامجنا وجهودنا لخلق قيمة إضافية لمساهمينا ،وتحت عنوان
"اإلدارة التشاركية المؤسسية" نشير إلى معلومات تفصيلية حول أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
المسؤولين التنفيذيين باإلضافة إلى معلومات إضافية حول أنشطتنا وإدارة الشركة ،بينما نشارك
وأخيرا ،في القسم األخير بعنوان
تفاصيل حول أدائنا التشغيلي والمالي في قسم "التقييم المالي".
ً
"الملحقات" ،نقدم معلومات تقنية وكمية تكميلية حول أنشطتنا للمساهمين المعنيين.
المالحظات
أمرا حيويًا للتحسين المستمر لممارساتنا وأدائنا وعمليات إعداد
يعد تلقي المالحظات من المساهمين ً
التقارير .حيث نقوم بتقييم كل مالحظات ونستخدمها من أجل التنمية المستمرة والمستدامة .يمكن
لجميع المساهمين إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان  ،Corporate.affairs@cci.com.trأو
االتصال بقسم عالقات الشركات على  00 40 528 216 +90أو عبر عالمة التبويب "اتصل
بنا" على موقعنا على  cci.com.trو  /لتقديم كافة أفكارهم ومقترحاتهم واستفسارتهم وشكاويهم.
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رسالة

رئيس مجلس اإلدارة
كان عام  2020عا ًما صعبًا بالنسبة لنا وكذلك للعالم بأسره بسبب تفشي جائحة كورونا ،باإلضافة إلى الضبابية السياسية
واالقتصادية في البلدان التي نعمل فيها ،وزيادة اللوائح القانونية في قطاع عمل شركتنا ،ولكن على الرغم من كل هذه
الصعوبات ،فقد تمكنا من تحقيق نمو مستدام وجودة من خالل اإلجراءات السريعة التي اتخذناها بما يتماشى مع أولوياتنا
االستراتيجية والعمل المتفاني لموظفينا في جميع جغرافيتنا التشغيلية ،وارتفع صافي إيرادات مبيعاتنا في عام  2020بنسبة
 19.8٪إلى  14.4مليار ليرة تركية ،وزادت أرباح ما قبل الفوائد والضرائب واالستهالك والدين بنسبة  37.7٪لتصل
إلى  3.1مليار ليرة تركية .من ناحية أخرى ،انخفض حجم مبيعاتنا الموحدة بنسبة  1.9٪إلى  1.18مليار حالة ،وهو أقل
من المتوقع بسبب اآلثار اإليجابية لنهجنا االستباقي والديناميكي ،خاصة اعتبارا ً من الربع الثالث.

مساهمينا األعزاء،

ونتيجة لإلغالق ومحدودية التنقل الناجم عن تفشي جائحة كورونا ،تأثرت بشكل كبير قنوات االستهالك في المتاجر ،وهي
إحدى قنواتنا الهامة للمبيعات ،وتحول المستهلكون إلى قنوات البيع عبر اإلنترنت ،ومع ذلك ،فإننا نتعاون مع منصات
المبيعات عبر اإلنترنت ،ونعطي وزنا ً لقنوات االستهالك المنزلي ،وبفضل الخطوات التي نتخذها بما يتماشى مع توقعات
المستهلكين مع العمالء ،فقد أنهينا العام بإنكماش أقل من المتوقع في تركيا .لقد أعدنا تنشيط عملياتنا في تركمانستان،
حيث توقفت أنشطة اإلنتاج في فبراير  2019بسبب مشاكل قابلية التحويل .فعلى الرغم من مشاكل قابلية التحويل
المستمرة ،وتحديات فترة الوباء ،وميزانية التسويق المحدودة ،اتخذت شركة  CCIفي تركمانستان خطوة مهمة نحو
استعادة حصتها في السوق وكسب حب المستهلك مجدداً .في الوقت نفسه ،على الرغم من الحرب والتوترات السياسية في
أذربيجان وقيرغيزستان ،واالنخفاض المفاجئ في أسعار النفط ،األمر الذي أثر على بلدان وسط أسيا والعراق ،والظروف
االقتصادية الكلية السلبية المستمرة في باكستان ،تمكنا من التغلب على كل هذه الصعوبات من خالل زيادة حجم مبيعاتنا.

يسعدني أن أشارككم أول تقرير سنوي متكامل لشركة Coca-Cola
للمشروبات.
مع التقرير السنوي المتكامل لـ  CCIلعام  ،2020بدأنا عملية التحول
نحو نظام اإلدارة التشاركية المتكاملة من خالل اتخاذ نهجنا القائم على
النمو المستدام والجودة ،والذي ظللنا نحافظ عليه على مدار سنوات
طويلة ،وباإلضافة إلى أدائنا المالي والتشغيلي ،ناقشنا مخاطرنا وفرصنا
وأولوياتنا اإلستراتيجية للمستقبل ككل وأوضحنا لكم القيمة التي نخلقها
لمساهمينا.
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إضافة قيمة لجميع مساهمينا
في عام  ،2020ومع وعي المواطنين المسؤولين ،واصلنا إضافة قيمة لعمالئنا ومستهلكينا وموظفينا
ومجتمعنا .حيث قدمنا أذواقًا جديدة لعمالئنا ،وقمنا بحمالت وعروض ترويجية وفعاليات خاصة بكل
بلد ،وبفضل قنوات التواصل المستمرة ،دعمنا عمالئنا وتجارنا ،وقمنا بتنظيم دراسات مشتركة لزيادة
حركة األعمال الصغيرة في نطاق االستهالك في المتاجر والمواقع ،ومن أجل حماية صحة موظفينا،
اتخذنا اإلجراءات الالزمة ،وقدمنا تدريبات متنوعة في جميع منشآتنا ،ووفرنا لموظفينا فرصة العمل
عن بُعد .وخالل تفشي جائحة كورونا ،تبرعت مؤسسة )Coca-Cola Foundation (TCCF
بحوالي  3.1مليون دوالر أمريكي لبرامج الدعم االجتماعي في البلدان التي تعمل بها  ،CCIوقد
خصصت شركة  Coca-Colaتركيا موارد بقيمة إجمالية  13ميلون ليرة تركية حتى يومنا هذا،
لتلبية االحتياجات في المناطق المختلفة في تركيا ،في سياق التصدي لجائحة كورونا ،وتبرعنا إلى
وزارة الصحة في تركيا وقيرغيزستان ،بإجمالي  13.4طنا ً من المقمعات التي أنتجناها في مصانع
 ،CCIوبنهج تقليل االستهالك مع زيادة اإلنتاج ،قللنا من استخدام الموارد في أنشطتنا مع تقليل تكاليفنا
ضا.
أي ً
االستثمارات والتوقعات لعام 2021
بصفتنا ثاني أكبر شركة تعبئة في نظام  Coca-Colaمن حيث حجم السكان الذين نخدمهم ،فإننا
صا جادة للنمو،
نواصل أنشطتنا في األسواق الناشئة والنامية .حيث توفر جغرافيتنا التشغيلية فر ً
بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها ،ومعدل النمو السكاني ،وكثافة السكان الشباب ،وكون استهالك
المشروبات الغازية للفرد أقل بكثير من المتوسط العالمي .وخالل رحلتنا بد ًءا من شركة تعبئة محلية
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حتى أصبحنا شركة متعددة الجنسيات تقدم منتجاتها ألكثر من  400مليون عميل في  10دول،
استثمرنا ما مجموعه  2.5مليار دوالر أمريكي في عملياتنا منذ عام  ،2005بما يتماشى مع أعمالنا،
وبإيمان ال يتزعزع بإمكانيات جغرافيتنا .كما قمنا بزيادة استثماراتنا في التكنولوجيا الرقمية ،والتي
اكتسبت أهمية بسرعة نتيجة للظروف العالمية المتغيرة مع الوباء،
وفي عام  ،2021نحن مصممون على االستمرار في إضافة قيمة لمستهلكينا وعمالئنا ومجتمعنا
وموظفينا وتحقيق العديد من اإلنجازات األخرى ،وبفضل تقييمنا الشامل للمخاطر ،والنهج
االستراتيجي ،والعمليات المرنة والسريعة ،سنواصل اغتنام الفرص في جغرافيتنا وخلق قيمة
لمساهمينا،
وأود أن أعبر عن امتناني لموظفينا المؤهلين ،الذين يمثلون حجر الزاوية في النجاح الذي حققناه
طوال رحلتنا بأكملها ،نتيجة لشغفهم وحبهم والتزامهم .فهذا النجاح لم يكن إال بمساهمة ودعم شركائنا
وعمالئنا ووكالئنا وموزعينا وجميع مساهمينا .وبالنيابة عن  ،CCIأود أن أشكركم ،شركائنا
ومساهمينا الكرام ،على دعمكم لحمل  CCIبنجاح إلى المستقبل ،وأتمنى أن يحوز تقريرنا السنوي
المتكامل األول على إعجابكم.
تونجاي أوزيلهان
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة

الرئيس التنفيذي
نحافظ على مكانتنا بصفتنا الشركة التركية الوحيدة المدرجة في مؤشر  UNGC 100منذ  .2013كما أننا ُمدرجون في
مؤشر االستدامة في بورصة اسطنبول ،ومؤشر االستدامة العالمي Morgan Stanley Capital International
 ،)(MSCIو  ،Global SRIو  ، FTSE4Good Emerging Indexو  .ECPI Indexوفي عام ،2020
ً
إنجازا جديدًا إلى اإلنجازات التي حققناها حتى اآلن من خالل أداء تقارير االستدامة .حيث ورد تقرير االستدامة
أضفنا
الثاني عشر الصادر عن  CCIفي المرتبة األولى في جوائز  Spotlightلعام  2020التي نظمتها الرابطة األمريكية
التصاالت المحترفين ( ،)LACPوحاز على أربع جوائز .بعد هذه اإلنجازات ،ومع انتقالنا إلى التقرير المتكامل في
عام  ،2020نهدف إلى تقديم أداء  CCIاالجتماعي والبيئي واالقتصادي والمتعلق باإلدارة ،والتقييمات ،واألهداف،
واالستراتيجيات ،والفرص بنهج شامل ،في إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية.
بصفتنا شركة تعبئة متعددة الجنسيات تعمل مع  26مرفقًا في  10دول ،فإننا نعمل مع رؤية "أن نكون أفضل شركة
في قطاع السلع االستهالكية سريع الحركة في جميع البلدان التي نعمل فيها" .نحن مدينون في نجاحنا في سياق هذه
الرؤية ،لموظفينا الذين يتبنون قيمنا المتمثلة في الشغف والمسؤولية والعمل الجماعي والنزاهة ،حيث يقوم موظفونا
بالواجبات والمسؤوليات التي قمنا بتوحيدها مع ثقافة " ،"One CCIبنفس الدقة في جميع البلدان التي نعمل فيها ،وقمنا
بزيادة تغطية تقريرنا إلى  9دول وتوسيعها لتشمل  100في المائة من إجمالي حجم اإلنتاج والموظفين ،بإضافة أنشطة
تركمانستان والعراق هذا العام.

مساهمينا األعزاء،
في مثل هذا العام الصعب للعالم بأسره نتيجة النتشار جائحة كورونا،
نقدم تقرير  CCIالسنوي المتكامل لعام  ،2020وهو أول تقرير سنوي
متكامل ،حيث نعرض أدائنا الناجح الذي حققناه بقدرتنا التشغيلية القوية،
والقيمة التي نخلقها لمساهمينا ،واستراتيجياتنا المستقبلية ،وأنا فخور جدًا
لمشاركة هذا التقرير معكم.
بفضل القيمة التي أضفناها لمساهمينا في مجاالت البيئة والمجتمع
واإلدارة التشاركية المؤسسية على مدار سنوات طويلة ،تم االعتراف بنا
وتقديرنا من قبل المنظمات الرائدة في العالم وفي بلدنا .في هذا السياق،
ومع استمرار التزامنا بتنفيذ ودعم المبادئ العشرة للميثاق العالمي
لألمم المتحدة ( ،)UNGCالذي نحن طرفًا فيه منذ عام ،2009

أولوياتنا االستراتيجية وتقييمنا للمخاطر
نحن نعمل بما يتماشى مع استراتيجياتنا وأهدافنا المستقبلية مع التركيز على خلق قيمة لشركتنا ومساهمينا من منظور
متكامل في جغرافيتنا التشغيلية التي تتضمن مجموعة واسعة من المخاطر والفرص .لقد حددنا أولوياتنا اإلستراتيجية على
نحو تسريع النمو المستدام والجودة ،وأن نصبح األفضل في القطاع في إدارة السلع االستهالكية السريعة ،والرقمنة للقيادة
القطاعية ،وتحقيق الربح مع موظفينا ومساهمينا.
وتماشيا ً مع أولوياتنا االستراتيجية ،واصلنا عملنا الشامل للحد من تأثير الصعوبات ،واغتنام الفرص ،على الصعيدين
العالمي والجغرافي التشغيلي ،من خالل تقييم مخاطرنا الحالية والمستقبلية .وقد وضعنا كافة تركيزنا على التعافي من
خالل التكيف السريع مع ظروف األزمات في إطار برنامج إدارة األحداث وحل األزمات ( .)IMCRباإلضافة إلى ذلك،
اتخذنا خطوات لزيادة النمو والربحية ،والحفاظ على قدرتنا على توليد النقد .واستخدمنا قنوات التواصل الداخلية والخارجية
استخداما ُ فعاالً .وقمنا بعمل مراجعة سريعة لتقييم المخاطر الذي أجريناه قبل تفشي جائحة كورونا وفقًا لبرنامج .IMCR
وركزنا على  10مخاطر رئيسية من خالل تنظيم مخاطرنا حسب درجة أهميتها والمصطلحات المستخدمة للتركيز على
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األولويات الصحيحة .في الوقت نفسه ،قمنا بإعادة تقييم تحليل األولويات كما نفعل كل عام .وإن ظهور
المخاطر التي حددناها ونتائج تحليلنا لتحديد األولويات بالتوازي ،مؤشرا ً على أننا نتخذ الخطوات
الصحيحة.
من خالل كل هذه التحليالت ،قمنا بزيادة صافي إيرادات مبيعاتنا الموحدة بنسبة  19.8٪مقارنة بعام
 ،2019وذلك بفضل تدابير الحد من المخاطر والتعاون االستراتيجي والعمليات المرنة التي تمكننا من
االستجابة بسرعة للظروف المتغيرة .كما نجحنا في الحد من االنخفاض في حجم المبيعات الموحدة
المتأثر بتفشي فيروس كورونا ،إلى  1.9٪في عام  2020بأداء أفضل من المتوقع ،وزاد حجم مبيعاتنا
في العمليات الدولية بنسبة  .2.8٪والسبب الرئيسي ألدائنا العالي في عملياتنا الدولية هو الحصة العالية
لفئة المشروبات الغازية القوية وتغلغلنا األقل في قنوات االستهالك في الموقع .وحافظنا على مكانتنا
الرائدة في سوق المشروبات الغازية في جميع البلدان .باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بزيادة صافي أرباحنا
بنسبة  27.6٪مقارنة بالعام السابق ،وحققنا أربا ًحا قدرها  1.2مليار ليرة تركية من خالل هيكل
الميزانية العمومية القوي والمرن وقدرة توليد النقد وخوارزمية النمو بجودة.
خلق قيمة لعمالئنا ومستهلكينا
مع تفشي جائحة كورونا ،عززنا ممارسات سالمة المنتجات والنظافة ،والتي تعد دائ ًما واحدة من أهم
أولوياتنا من أجل حماية صحة المستهلك .وقمنا بزيادة وتيرة التنظيف والتطهير في جميع عملياتنا.
وبهذه الطريقة ،تم إتمام عمليات التدقيق التي أجرتها شركة  TCCCووحدة األعمال ذات الصلة
افتراضياً ،بنجاح ،والتدابير االحترازية لسالمة األغذية المتخذة ضد تفشي جائحة كورونا ،باعتبارها
محور التركيز الرئيسي .حصلت جميع مصانعنا في تركيا على شهادة  TSEلإلنتاج األمن ضد
فيروس كورونا.
لقد ركزنا على الحلول السريعة تضامنا ً مع عمالئنا وفقا ً لمبدأ الربح المشترك خالل هذه الوتيرة
الصعبة .وقمنا بتطوير استراتيجيات تواصلية واستراتيجيات تشغيلية ومالية وتجارية لعمالئنا .كما
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عملنا على زيادة تفاعلنا ،ومشاركة المعلومات باستمرار ،وتحسين عملياتنا للبيع والتوزيع .قدمنا دعم
للمدفوعات وخصومات وإعادات وعروض ،وركزنا على العروض الترويجية واإلعالنات الخاصة
لزيادة المبيعات على المنصات عبر اإلنترنت .فزنا بجائزتين في حفل جوائز البومة بمشروعات
"فهم رحلة التسوق عبر اإلنترنت" في تركيا ،و "ومعرفة سعر البقال" في باكستان ،ضمن األنشطة
والفعاليات التي نجريها لصالح عمالئنا.
خلق قيمة لموظفينا
بصفتنا  ،CCIواصلنا اتخاذ جميع التدابير لخلق ظروف عمل صحية وآمنة لجميع موظفينا .حيث
شاركنا معلومات مستمرة ومحدثة حول جائحة كورونا ،وأطلقنا نظاما ً للعمل عن بُعد لموظفينا الذين
لديهم القدرة على ذلك ،وزدنا عدد مرات التطهير في منشآتنا ،ونفذنا قواعد المسافة االجتماعية
وفرضنا قيودًا على الزوار .ودعمنا موظفينا عبر قنوات التواصل المستمر لحماية صحتهم البدنية
وكذلك صحتهم النفسية.
وخالل هذه الوتيرة ،قمنا بدعم تطوير موظفينا من خالل منصات اإلنترنت/المنصات الرقمية.
وأجرينا تعاونات مع المنصات التعليمية الرقمية .في الوقت نفسه ،واصلنا دعم التطوير الوظيفي
للشباب من خالل برنامج  CCI Nextللمهارات عبر اإلنترنت.
في إطار جهود التنوع والشمول ،وقعنا على التزام الرئيس التنفيذي لشركة ،LEAD Network
وتعهدنا بزيادة نسبة النساء العامالت في المناصب اإلدارية والعليا بنسبة خمسة بالمائة حتى عام
 ،2025وأصبحنا إحدى الشركات الرائدة في هذا التطور السريع في قطاع السلع االستهالكية،
ومن خالل التوقيع على هذا االلتزام ،تحملت إدارتنا العليا والمدراء العامين المسؤولية .تم االنتهاء
من دراسة فوارق األجور بين الجنسين في جميع الدول التي تعمل بها  .CCIكما كنا نموذج لعالم
األعمال من خالل نشرنا لسياسة العنف األسري في تركيا.
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خلق قيمة للمجتمع
لقد تعاونا مع العديد من المنظمات غير الحكومية والمنصات المختلفة لدعم جميع القطاعات
المتضررة من تفشي جائحة كورونا .وفي جميع البلدان تقريبًا ،قدمنا منتجات  CCIوحزم الطعام
والتسوق لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية والمحتاجين .وأنتجنا المطهرات في مصانعنا
وتبرعنا بها للمؤسسات الحكومية.
وقد زاد تأثيرنا االقتصادي غير المباشر في البلدان التي نجري فيها عملياتنا  10أضعاف في تركيا
و  7.6في قيرغيزستان و  2.7في باكستان .توفر أنشطة  CCIفي تركيا ما يقرب من 30.000
وظيفة غير مباشرة.
ومن خالل مشاريع التميز التشغيلي التي قمنا بتطويرها في عام  ،2020واالستثمارات التي أجريناها
في التكنولوجيا الرقمية ،ومشاريع الكفاءة ،قمنا بمنع  45ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها  3.75مليون شجرة في عام واحد .وفرنا ما يقرب
من  104آالف متر مكعب من المياه و  330مليون ميجا جول من الطاقة .ومن خالل مشاريعنا
ألغلفة التعبئة المستدامة ،واصلنا جهودنا لتقليل الوزن وزيادة استخدام زجاجات البولي ايثيلين
تيريفثاالت ال ُمعاد تدويرها والقوارير القابلة لإلرجاع .ووصلنا إلى معدالت إعادة تدوير تصل إلى
 99%في منشأتنا اإلنتاجية .أما في تركيا ،فنحن نعمل بإنتاج "صفر مخلفات" .وشاركنا في مبادرة
" "10x20x30العالمية لمنع هدر الطعام.

ومن أجل تعزيز ريادتنا في هذا القطاع والحفاظ عليها ،سنركز على تحقيق النفع المشترك مع
مساهيمنا ،وسنزيد من كفاءتنا من خالل إدارة زيادة القيمة .وسنقوم بتوسيع نطاق نشاطنا كما في
السنوات السابقة ،بهدف الوصول إلى المزيد من العمالء والمستهلكين .وسنتخذ خطوات حازمة نحو
أن نصبح أفضل عالمة تجارية ،من خالل مواصلة استثماراتنا في تطوير موظفينا .وسنستمر في خلق
قيمة لمساهمينا مع التركيز على الجودة والنمو المستدام.
وعلى الرغم من كل الصعوبات ،أود أن أعرب عن امتناني لموظفينا وجميع مساهمينا ،الذين يشكلون
القوة الرئيسية وراء هذا األداء الناجح ،وأتمنى أن ينول تقرير النشاط المتكامل األول على إعجابكم.
بوراك بشارير
المدير التنفيذي

وفزنا بـ "جائزة الدعم المتميز" في فئة "الدعم االستثنائي خالل جائحة كورونا" في جوائز Best
 ،Business Awardsوهي إحدى الجوائز المرموقة في المملكة المتحدة ،بفضل ممارسات خلق
القيمة التي طبقناها لموظفينا ومساهمينا وأصحاب االحتياجات خالل وتيرة تفشي جائحة كورونا.
نظرة على المستقبل
سنواصل خالل السنوات القادمة جهودنا بتركيزنا على خلق قيمة مستدامة لجميع المساهمين ،وبما
يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في "أن نكون أفضل شركة في قطاع السلع االستهالكية السريعة في جميع
البلدان التي نعمل فيها" .وسنركز على نماذج األعمال السريعة من خالل مراجعة المخاطر والفرص
لفهم وإدراك تفضيالت العمالء والمستهلكين والتغيير في بيئة البيع بالتجزئة .وبالتوازي مع مطالب
الرقمنة المتزايدة لعمالئنا ومستهلكينا ،وخاصة التي تسارعت بسبب جائحة كورونا ،سنواصل
استثماراتنا الرقمية دون إبطاء وتحسين عملياتنا من خالل دراسات االبتكار.
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نظرة على

قيمنا

CCI

الشغف

رؤيتنا

نحن نعمل بعقولنا وقلوبنا في كل ما نقوم به.

"أن نصبح أفضل شركة في قطاع االستهالك السريع
في جميع البلدان التي نعمل بها".
المسؤولية
التركيز على العمالء
حلول العمالء ذات القيمة المضافة
عقلية الخدمة التنافسية

شركة مشروبات متكاملة
التمييز التجاري

العميل والمستهلك
أن نكون الشريك الذي يفضله العميل.
تقديم مجموعة منتجات واسعة وفقا ً لألسلوب المعيشي والحالة
االجتماعية واالقتصادية للمستهلكين.

نعمل ونتحمل المسؤولية بشعور كبير من
المسؤولية.

العمل
الجماعي
نعمل معا ً لتحقيق النجاح المشترك

خلق
قيمة
العاملون
شركة
مثالية

الكفاءة والريادة
ثقافة الفريق الواحد
المتلزم والمتنوع
والشامل

المجتمع
مؤسسة مسؤولة
موطان

الدقة
نلتزم بالقيم األخالقية ونحترم ونثق في
بعضنا البعض.
اإلدارة المؤسسية
البصمة البيئية
الحقوق في جهة العمل
التصديق االجتماعي
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الخدمات اللوجستية

ماذا نفعل؟ مخطط سلسلة القيمة
نجري أعمالنا بشغف كبير لتزويد عمالئنا بمجموعة واسعة من المنتجات اآلمنة وعالية الجودة .نختار أفضل الشركاء للعمل الجماعي ونعمل بدقة عالية .نعطي األولوية
للمساءلة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.
شراكتنا مع شركة كوكا كوال ()TCCC

نخطط لعمليات التخزين وفقًا لطلب
العميل والموزع ونستخدم التكنولوجيا
الرقمية .ننمو مع موزعينا .ننشر قيم
 CCIفي سلسلة القيمة خاصتنا .نستثمر
في تنمية مواهب موزعينا لتحقيق األداء
األمثل لدخول السوق .ننشر ممارساتنا
التي تساهم في خلق قيمة بيئية واجتماعية
بين وكالئنا.

نحن أحد أهم شركاء التعبئة لشركة  TCCCإلنتاج المشروبات والمبيعات والتوزيع في  10دول نعمل بها .تمتلك  TCCCالعالمات التجارية وتطورها وتسوقها
للمستهلك النهائي.
بصفتنا  ،CCIنتشارك في الرؤية والقيم المشتركة مع  ،TCCCونلتزم بمعايير  ،TCCCونساهم في أهداف  TCCCالعالمية ،ونضع خط ً
طا مشتركة الستراتيجيات
التسويق .وتجري  TCCCعمليات التدقيق والمتابعة لـ .CCI

استخدام الموراد

اإلنتاج

نحن نبحث عن أفضل جودة في سلسلة القيمة بأكملها.
ونعمل مع شركة  TCCCوموردين آخرين لتزويد
المركزات والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف بشكل
مستدام إلنتاج مشروبات لذيذة وعالية الجودة .ونشترط
على موردينا االمتثال للمبادئ التوجيهية للموردين
( ،)SGPالتي تحدد الحد األدنى من الشروط البيئية
واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية التي نتوقعها منهم،
ونجري عمليات تدقيق للتأكد من امتثالهم لـ .SGP

نحن ننتج أكثر ولكن نستهلك أقل .ومن أجل إنتاج أكثر
استدامة ،نبتكر باستمرار في  26مصنعًا في  10دول
لزيادة كفاءة مواردنا وتحسين التعبئة والتغليف لدينا.
حيث قد وصلنا إلى معدالت إعادة التدوير تصل إلى
 99٪ونتحرك بسرعة كبيرة للوصول إلى هدف صفر
مخلفات .ونلتزم بالمعايير الدولية ونعمل مع برامج التميز
المعتمدة .يتم التدقيق على مصانعنا سنويًا وفقًا لمتطلبات
النشاط التشغيلي لنظام كوكاكوال (.)KORE

إعادة التدوير

االستهالك

البيع والتسويق

تماشيا ً مع رؤية  TCCCلعالم خا ٍل من النفايات ،نقوم
بإعادة تدوير العبوات التي نطرح في السوق من خالل
تطبيقات الزجاجات القابلة لإلرجاع ودراسات إعادة التدوير
الخاصة .ونبتكر باستمرار لزيادة المحتوى المعاد تدويره في
عبواتنا .ونجري شراكات مع مع المنظمات غير الحكومية
والمجتمعات المحلية و  TCCCلتحقيق أهدافنا.

نصل إلى  400مليون مستهلك بأكثر من
 25عالمة تجارية .نقدم لعمالئنا مجموعة
واسعة من المنتجات المناسبة لكل نمط
حياة وحالة اجتماعية واقتصادية ،ونحافظ
على سالمة المنتج وجودته على رأس
أولوياتنا.

الربح المشترك مع عمالئنا ،هو نقطة ارتكاز عمل مؤسستنا.
فنحن نعمل عن كثب مع عمالئنا في أكثر من 780.000
نقطة بيع ونطور خطط عمل مشتركة لتحقيق النمو المستدام
من خالل الممارسات االجتماعية والبيئية .وأثناء تنفيذ
إستراتيجيتنا للتسويق واإلعالن ،نلتزم بسياسة التسويق
المتبعة لشركة .TCCC
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العالمات التجارية
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جغرافيا

األنشطة
أذربيجان

األنشطة
نعمل في 10
في  26منشأة إنتاجية
مع  8500موظف تقريبا ً
و  780.000نقطة بيع.
دول

تركيا

سوريا

الخدمات

العراق

نخدم أكثر من 400
عبر أكثر من 25عالمة تجارية.

مليون مستهلك
األردن

الدول
التي
نعمل بها

عدد السكان
()1
(مليون)

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
لمعدل القوة الشرائية
()2
(ألف )$

استهالك الفرد
للمشروبات الجاهزة
()3
غير الكحولية (ل)

الحصة السوقية
لشركة CCI
()4
في المشروبات الغازية

ترتيب
شركة CCI
في المشروبات
()5
الغازية

تركيا

84,3

25,1

98,1

65,5

1

األردن

10,2

8,2

77,2

21,6

2

كازاخستان

18,8

25,9

129,2

52,2

1

أذربيجان

10,1

16,2

66,9

85,2

1

باكستان

220,8

4,5

25,7

50,9

1

(5) Nielsen / Canadean

(4) Nielsen / Canadean

(3) CCI ve TCCC tahminleri

(2) IHS Markit

(1) IHS Markit

مصادر المعلومات لبيانات 2020
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كازاخستان

باسكتان

قيرغيزستان

تركمانستان
طاجيكستان

الدول
التي نعمل
بها

عدد السكان
()1
(مليون)

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
لمعدل القوة الشرائية
()2
(ألف )$

استهالك الفرد
المشروبات الجاهزة
()3
غير الكحولية (ل)

ترتيب
شركة CCI
()4
في المشروبات الغازية

ترتيب
شركة CCI
في المشروبات
()5
الغازية

قيرغيزستان

6,5

3,6

65

59,5

1

طاجيكستان

9,5

3,1

21

-

-

تركمنستان

6,0

18,6

40,5

-

-

العراق

40,2

14,4

88,4

41,8

2

سوريا

-

-

-

-

-

مصادر البيانات في تركيا :تتبع  Nielsenالشهري  2020 /باكستان :البيانات العالمية الشهرية  2020 /العراق :البيانات العالمية الشهرية  YTD /نوفمبر  2020األردن :البيانات العالمية الشهرية  YTD /نوفمبر 2020
كازاخستان :تتبع  Nielsenالشهري  2020 /أذربيجان :البيانات العالمية لكل  3شهور  YTD /سبتمبر  2020قيرغيزستان :البيانات العالمية السنوية 2019 /
* حصة سوق البيانات العالمية ال تغطي سوى  CCIومنافسة أخرى ،وليس السوق بأكمله .النطاق الجغرافي :تركيا ،باكستان ،كازاخستان ،العراق ،األردن ،أذربيجان :جميع الدول
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المؤشرات المالية والتشغيلية األساسية
حجم المبيعات (مليون)

إيرادات صافي المبيعات (مليون ليرة تركية)

النمو
%19.8

النمو
%-1,9
1,207 1,184

14,391

النمو
%2.8
672

النمو
%-7.5

654

دوليا ً

12,008

النمو
%41.2

النمو
26.5%
8,204

512

موحدة

ربح ما قبل الفوائد والضرائب (مليون ليرة تركية)

554

تركيا

موحدة

األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك
الدين (مليون ليرة تركية)

2,143
النمو
%12.0

6,487

دوليا ً

النمو
%37.7

6,188

النمو
%72.1
1,517

777

1,323

5,524

تركيا

النمو
%2.0

النمو
%58.4

3,137
2,279

موحدة

1,990
1,064

761
1.257

769

االجتماعات

النمو
%5.4

تركيا

موحدة

دوليا ً

1,009

تركيا

البيانات المالية

الموحدة (مليون ليرة تركية)
حجم البيع (مليون UC
		
صافي ايرادات المبيعا
			
EBIT
		
هامش EBIT
		EBITDA
		
هامش EBITDA
		
صافي الربح
		
هامش صافي الربح
		
إجمالي الموارد الذاتية
		
إجمالي األصول
صافي الدين		

2019
1.207
12.008
1.517
%12,6
2.279
%19,0
966
%8,0
7.369
15.960
2.559

2020
1.184
14.391
2.143
%14,9
3.137
%21,8
1.233
%8,6
8.737
19.147
1.477

تحتل  CCIالريادة السوقية في معظم
الدولة التي تعمل بها.
يتشكل  60%من السكان في الدول التي
تعمل فيها  CCIمن الشباب دون سن
.30
* تشمل عمليات تركيا على مصانع ومكاتب مبيعات.
** يشمل مكتب المجموعة على موظفين مسؤولين من إجمالي
 10شركات.
*** ليس لدى  CCIحاليًا أي عمليات في سوريا ولم تقم بأي
مبيعات للمشروبات منذ عام .2017

موظفو  CCIوفقا ً للموقع
		
عمليات تركيا*
مكتب مجموعة تركيا**
			
األردن
			
كازاخستان
			
أذربيجان
			
باكستان
			
العراق
			
تركمانستان
			
طاجيكستان
قيرغيزستان		
		
سوريا

2020
2.113
217
287
661
345
2.423
900
198
105
321
1

%
28
3
4
9
4
32
12
3
1
4
0
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قيمة العمالء

أهم األحداث

التطورات

وقد قمنا بزيادة العروض الترويجية واإلعالنات عبر اإلنترنت
صا لـ "القنوات
لعمالئنا ،مع إعادة تخصيص مواردنا خصي ً
المنزلية".

ومن خالل رؤية أن نصبح أفضل شركة في قطاع السلع االستهالكية السريعة في عموم أسواق  ،CCIوأن ننمي عملياتنا
على نحو مستدام ،نتصرف بمسؤولية بصفتنا شركة مواطنة ونخلق قيمة مستدامة لمجموعات المساهمين عبر سلسلة القيمة.
حيث ترتكز رؤيتنا على مبادئ "خلق القيمة" و "العمالء والمستهلكين" و "الموظفين" و "المجتمع" .ونقدم القيمة التي نوفرها
لمساهمينا تحت  6عناوين رئيسية :صحة المستهلك ،وقيمة العميل ،وحقوق اإلنسان ،ورأس المال البشري ،وتنمية المجتمع،
والبصمة البيئية.

صحة المستهلك
حصلت جميع منشآتنا في تركيا على شهادات  TSEالمتعلقة بالسالمة تجاه فيروس كورونا.
وواصلنا حمالت تقدم المشروبات واألغذية في باكستان
واألردن وتركمانستان.
وأجرينا تعاونات في تركيا والعراق
وقيرغيزستان وتركمانستان مع العديد
من منصات التجارة اإللكترونية.

طرحنا منتجات جديدة في األسواق :فانتا حمضيات في
طاجيكستان ،روز بقطع كابي في أذربيجان ،وبيكو بروفي في
كازاخستان.
طرحت  CCIفي األدردن العالمة
التجارية "Coca-Cola Zero
."Calories

أجرى المدققون الداخليون في  TCCCعمليات تدقيق افتراضيا ً
للتقييمات السنوية لـ .KORE
ولقد نجحنا في تجاوز عمليات التدقيق
التي ركزت على اإلجراءات المتخذة
ضد جائحة كورونا وسالمة األغذية.

أجرينا عروض ترويجية في باكستان والعراق وكازاخستان
وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان.
تمت زيارة منصة MerakEttim
من قبل  492.000مستخدم.

وقمنا بتسريع قنوات التسليم
وضمان التحسين المستمر لـ
.RTM
ومن خالل صندوق وقف  ،Coca-Colaقام 25.994
ً
عميل مسجلين في النظام في القناة التقليدية
من 110.348
بتقديم طلبات بشكل نشط،
وقمنا بتسليم منتجات مجانية بتكلفة
 80.000دوالر أمريكي إلى 4،000
نقطة بيع في األردن .كما دعمنا أكثر من
 2000شركة في قيرغيزستان.

استأنفت شركة  CCIأنشطتها في تركمانستان بعد ما يقرب
من عامين من االنقطاع بعد فترة صعبة مرت بها.
تمكنا من استعادة حصتنا
السوقية وحب العمالء.

öمن خالل مشروع “ ”Dry Outlets Activationفي
قيرغيزستان ،وصلنا إلى نقاط جديدة حيث لم يتم بيع منتجاتنا
من قبل Kوحققنا زيادة إضافية في المبيعات بمقدار UC
.25000
حصل المشروع على جائزة "أفضل
تطبيق" من قبل عمالء TCCC
العالميين والمنصة التجارية.

أكمل  421موزعًا و 538
مندوب مبيعات بنجاح تدريب
الموزعين ومندوبي المبيعات
عبر اإلنترنت.

وقد قدم  4.008من  43.534عميل مستهلك في الموقع،
مسجلين لدينا طلبات عبر النظام.
اعتبارا من نهاية
من خالل قناة مبيعات ،CCI Next
ً
عام  ،2020من أجل إحياء المنشأت الصغيرة التي تواجه
صعوبات تشغيلية بسبب
جائحة كورونا.

وعملنا في تركيا على مشروع "فهم رحلة التسوق عبر
اإلنترنت" ومشروع "فهم وإدراك أسعار
البقالة" في باكستان.

حصلنا على جوائز في فئات البومة
لالبتكار والعالمية.

شاركنا في دورة كاس العالم  Pes 2020عبر اإلنترنت.
دعمنا بيع  110000قائمة
طعام ،من خالل حملة
.# EVDEKAL#
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حقوق اإلنسان
قدمنا لموظفينا  58722ساعة من التدريبات على الصحة
والسالمة المهنية.
قدمنا  1082ساعة من
التدريبات في مجال حقوق
اإلنسان.

رأس المال البشري

قدمنا تدريبًا على المبادئ التوجيهية للموردين إلى 119
صا من مديري الموارد البشرية ومدراء سلسلة التوريد
شخ ً
في الدول.

حصلنا على المرتبة األولى بين شركات السلع االستهالكية
والثامن بين جميع البرامج في أفضل  100لبرنامج مواهب
لعام  2020بالتصويت من خالل برنامج CCI NEXT
 TALENTللمواهب الشابة.

شاركنا في مبادرة  ،EMBARKوهي عبارة عن برنامج
"إرشاد عكسي" يدعمه البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
(.)EBRD

كررنا برنامج  CCI NEXT TALENTللتدريب
التنفيذي عبر اإلنترنت مع تطبيق جديد ،وقمنا بتوظيف
 21من المواهب الشابة بدوام
جزئي في البرنامج حيث قمنا
بدعوة  50من األصدقاء الشباب
المتأهلين للتصفيات النهائية.

وفي نطاق ،EMBARK
نجتمع مع الشباب السوريين
الموهوبين واألتراك
والمهاجرين كقادة أعمال.

نشرنا سياسة العنف األسري بصتنا
 CCIتركيا.
شاركنا في حملة النشاط الوطني لألمم
المتحدة التي استمرت  16يو ًما إلنهاء
العنف ضد المرأة.

قمنا بتنفيذ برنامج أسرع ،وأعكس ،وجدد من أجل تحديث
المعرفة المكتسبة وتكييف المعلومات والرسائل مع فترة
جائحة كورونا وما بعدها.
أجرينا عمليات تدقيق للموردين للتأكد من امتثالهم للمبادئ
التوجيهية للموردين (.)SGP

أنجزنا برنامج إعداد قادة المستقبل .U30+

حققنا معدل نجاح بنسبة 90٪
في عمليات تدقيق برنامج المنح
الصغيرة في جميع البدان التي
نعمل بها.

قمنا بتجهيز  34من القادة
الشباب من تركيا.

ومن خالل توقيع التزام الرئيس التنفيذي لشركة LEAD
 ،Networkتعهدنا بزيادة نسبة النساء العامالت في
المناصب اإلدارية واإلدارية العليا بنسبة  5٪حتى عام
،2025

تقرير األنشطة المتكامل 2020

عضوا في برنامج
أصبحنا
ً
"المشترون الداعمون لـ "VIVE

أكمل البرنامج  50قائدًا من
جميع الدول التي تعمل فيها
 ،CCIممن شاركوا سابقًا في
برنامج "."Accelerate

عقدنا منتديين لتنمية المواهب واستعرضنا مجموعات المواهب
لدينا.
قمنا بزيادة درجة مؤشر جاهزية
المواهب ( )TRIمن  53٪إلى ،62٪
بنجاح تجاوز هدفنا لعام .2020

نشرنا استخدام أداة التحديد المحتملة لـ ( CCIأداة تصنيف
المواهب) عبر البلدان.
بفضل هذا ،زاد عدد قادة
المستقبل من  107إلى .150

تم تضمين  15من كبار المسؤولين التنفيذيين لدينا في برنامج
التدريب التنفيذي وبدأوا في تلقي التدريب.
من بين المشاركين في " "Accelerate 2.0و "القادة
مديرا تنفيذيًا تطوعوا ليصبحوا
النساء" ،أصبح 39
ً
مدربين داخليين ،جز ًءا من برنامج التدريب الداخلي .ولقد
بدأوا التدريب الداخلي للمشاركين في برنامج إعداد قادة
المستقبل .U30+

الذي أنشئ لتشجيع الزراعة
المستدامة بدعم من مشتري
السكر.

وأصبحنا إحدى الشركات الرائدة في
صناعة السلع االستهالكية السريعة .
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التنمية االجتماعية
وفي نطاق برنامج بيئة زائد حياة،

وفرنا  1.81مليار لتر من المياه
في قونيا ،و  2.25مليار لتر من
المياه في حران.
 .3.2.1ابدء!

ضمن نطاق هذا البرنامج ،قدمنا
الدعم ألكثر من  125000شاب
في أكثر من  140مدرسة في 17
مقاطعة مختلفة.

تبرعت مؤسسة كوكا كوال ( )TCCFبحوالي  3.1مليون
دوالر أمريكي لبرامج دعم المجتمع في مناطق عمل .CCI

خصصت شركة Coca-
 Colaتركيا موارد بقيمة
إجمالية  13ميلون ليرة
تركية حتى يومنا هذا ،لتلبية
االحتياجات في المناطق
المختلفة في تركيا ،في سياق
التصدي لجائحة كورونا،

البصمة البيئية

اجتمعت شركة  Coca-Colaتركيا و " Mavi Jeansعالم
بال نفايات" من أجل:

يتم تحويل زجاجات  Coca-Colaالبالستيكية التي
تم جمعها باستخدام تطبيق ""Kollekt
إلى قمصان  Mavi Jeansضمن نطاق "مجموعة
." Coca-Cola x Mavi
 3.2.1ابدء في كازاخستان!

في نطاق هذا البرنامج ،وصلت
أنشطتنا التوعوية إلى  800مدرسة
ثانوية و  127جامعة .وشارك في
ورش العمل أكثر من  2000طالب
وتم استالم  100طلب .وتم تفير
منح إلى  3مشاركين رابحين.

تبرعت مصانع  CCIإلى وزارات
الصحة في تركيا وقيرغيزستان

بما مجموعه  13.4طنًا من
المطهرات المنتجة في مصانعها.

ووصلنا إلى معدالت إعادة تدوير تصل إلى  99%في
منشأتنا اإلنتاجية.
ومشاريع التميز التشغيلي،

وفرنا إجمالي  330.5مليون
ميجا جول من الطاقة و
 45.5ألف طن من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون.

قدمنا  4.566ساعة من التدريبات البيئية لموظفينا.

وبفضل مشروع تحسين تخطيط النقل بين المدن ،والذي يوفر
زيادة كفاءة الشاحنات وتحسين المسار ضمن نطاق مشاريع
الرقمنة لدينا،

وفرنا  340.000لتر
من المحروقات.

ومن أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أنشطتنا،

التي تعمل بأجهزة إدارة الطاقة
( )EMDبالرافعات الشوكية
الكهربائية ،وبنا ًء على ذلك،
قمنا بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون لدينا بنسبة .68٪

قمنا في  9دول باستبدال الرافعات الشوكية LPG

ولقد وصلنا إلى نسب
معدات مشروبات باردة
بنسبة  %54,3و %40,8
خالية من مركبات الكربون
الهيدروفلورية ،و%42,2
بمصابيح  LEDموفرة.
وفرنا  411.4طنًا من الراتنج و  534طنًا من الزجاج

وصلنا إلى  2050امرأة مشاركة

وقدمنا دع ًما ومنحا ً إلى 20
مشاركة فائزة ،من خالل برنامج
 Belesteryفي كازاخستان.

بمساعدة تطبيقات الزجاجات
البالستيكية الخفيفة وقصيرة العنق
في  9دول.
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2020

جوائز
حصدنا جائزتين في حفل جوائز البومة!
حصلت شركة  CCIعلى جائزتين من حفل جوائز البومة التي
نظمت على اإلنترنت هذا العام .وقد حصلتنا على الجوائز في فئة
البومة لالبتكار والعالمية بفضل مشروع "فهم رحلة التسوق عبر
اإلنترنت" في تركيا ومشروع "فهم وإدراك أسعار البقالة" في
باكستان.
تقدم جمعية الباحثين األتراك ( ،)TUADجوائز البومة لتكريم
األبحاث لتسليط الضوء على تأثير القيمة المضافة التي تقدم خالل
العمليات التجارية وتأثير مشروعات األبحاث الناجحة وأهميتها.

فازت شركة كوكاكوال أذربيجان بجائزة وزير الخارجية لدعمها المستمر لتمكين المرأة
أعلنت وزارة الخارجية األمريكية عن الفائزين بجائزة التميز المؤسسي .وقد كانت شركة Coca-
 Colaأذربيجان واحدة من الفائزين الذين تم تحديدهم مع  Abbottو  AESلدعمها المستمر
لتمكين المرأة .حيث استفاد أكثر من  5000امرأة أذربيجانية من مشاريع تمكين المرأة التي تدعمها
كوكاكوال منذ عام  ،2014وتم إنشاء مراكز موارد المرأة في منطقتي ساليان ونفتشاال .وقد تم دعم
مشروع "نساء ناجحات ،مستقبل ناجح" ،الذي يدخل النساء في برنامج األعمال السياحية ،وبرنامج
" "Youth Incالذي يدعم الشابات بدورات تنمية قدرات ريادة األعمال.

ربحت شركة  CCIالجائزة الفضية في فئة الموارد البشرية في
جوائز .Stevie Awards
حصل برنامج  CCI Next Talentعلى الجائزة الفضية في فئة
"االبتكار في إدارة الموراد البشرية وتخطيطها وتطبيقها" لعام ،2020
في جوائز  ®MENA Stevieالتي تسلط الضوء على نجاحات
وابتكارات المؤسسات والمحترفين في دول الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .أقيم حفل توزيع الجوائز ،الذي كان من المقرر عقده في دبي
في مارس ،عبر اإلنترنت بسبب تفشي جائحة كورونا ،وتم تقديم
الشركات الفائزة في هذا الحفل.

حصلت  CCIعلى جائزة أفضل شركة في قطاع المواد
الغذائية في دراسة  Randstadللعالمات التجارية.
ضمن نطاق الدراسة ،تم طرح أسئلة مختلفة على الطالب
والموظفين والباحثين عن عمل في  10فئات مختلفة مثل
األمان الوظيفي وفرص العمل وطلبات الرواتب التنافسية.
حصلت شركة  CCIعلى جائزة "الشركة األكثر جاذبية"
في مجال المنتجات االستهالكية  -صناعة األغذية .كما
تم تصنيف  CCIضمن المراكز الثالثة األولى بين جميع
الشركات.
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الجوائز التي تم الفوز بها في آخر  10سنوات

ورد تقرير االستدامة الثاني عشر لشركة CCI
المرتبة األولى في جوائز  Spotlightلعام
.2020
ورد تقرير االستدامة الثاني عشر الصادر عن
 CCIفي المرتبة األولى في جوائز Spotlight
لعام  2020التي نظمتها الرابطة األمريكية
التصاالت المحترفين ( ،)LACPوحاز على
أربع جوائز.
حصل الموقع اإللكتروني لتقريرتنا حول
االستدامة على جائزة " "Platinumفي فئة
المواقع اإللكترونية/اإلنترنت ،في جوائز مسابقة
 LACPالتي تعد أحد أفضل مسابقات االتصال
الدولية واألكثر اعتبارا ً على مستوى العالم .حصل
التقرير على الجائزة الفضية للشركات المستقلة.
حاز تقرير االستدامة الخاص بنا على المرتبة األولى بين أفضل  100شركة ،وحصل على 99
نقطة من أصل  100نتيجة في التقييم العام للجنة تحكيم  LACPبشأن االتصاالت والمنصبات
والمحتوىات.

تقرير األنشطة المتكامل 2020

تحافظ  CCIعلى ريادتها في إدارة االستدامة!
احتلت شركة  CCIالمرتبة األولى بين أفضل الشركات أدا ًء من بين  212من رواد االستدامة
في جميع أنحاء العالم .حازت شركة  CCIعلى
المرتبة األولى في "بطاقة إدارة االستدامة" التي
نشرتها أكاديمية أرغودان لإلدارة في المؤتمر العالمي
لمجلس التقارير المتكاملة الدولي ،مما جعلها الشركة
التركية الوحيدة في المستوى .1
في بطاقة إدارة االستدامة ،يتم فحص جودة إدارة
جهود استدامة الشركات بعمق في مجاالت التوجيه
والتنفيذ واإلشراف على مجلس اإلدارة والتعلم
المستمر طوال دوراتها .واصلت  CCIالتميز في
تقييمات االستدامة الوطنية والعالمية ،وحصلت على
أعلى الدرجات في المعايير المحددة.
حصلت شركة  Coca-Colaللمشروبات على "جائزة الدعم المتميز" في حفل توزيع جوائز
"."Best Business Awards
حازت شركة  CCIعلى جائزة الدعم المتميز
في حفل توزيع جوائز أفضل األعمال "Best
 "Business Awardsلعام  ،2020وهي
إحدى منظمات الجوائز المرموقة في المملكة
المتحدة ،وقد حازت الشركة على تلك الجائزة
بفضل الجهود التي بذلتها لمكافحة انتشار جائحة
كورونا .فازت  CCIفي فئة "الدعم االستثنائي
خالل وتيرة انتشار جائحة كورونا" بفضل
ممارستها لخلق قيمة لموظفيها ومساهميها
وأصحاب االحتياجات.
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نهجنا لإلدارة المتكاملة

اإلنجازات

حصلنا على المركز األول في تصنيف المساءلة
في تركيا.
وقعنا على اتفاقية المبادئ الدولية
لألمم المتحدة (.)UNGC
نشرنا تقريرنا األول بشأن االستدامة.

2009

أصبحنا ضمن أول شركتين رائدتين في األداء الكربوني  CDPفي تركيا.

نشرنا ساستنا
البيئية االولى.

أصبحنا أول شركة تركية تشارك في برنامج CDP
الدولي للمياه.

أنجزنا "برنامج األهداف العشرة األفضل لتوفير الطاقة" للمؤسسة العالمية
لحماية البيئة  TCCCو  WWFفي مصانعنا في إزمير ومرسين في تركيا.
مثلنا تركيا في مشروعات أفضل االقتصاديات الخضراء في مؤتمر ريو .+20

2012
2002

حصلنا على أعلى ثاني نقاط في فئة الشفافية في جوائز
 CDPللقيادة المناخية في تركيا.

قمنا بزيادة درجات اإلدارة المؤسسية من  8.8إلى
.9.25

2014
2011

اجتزنا تدقيق الضمان المستقل ISAE 3000
(ألول مرة).
سا في مجموعة قادة تغير
أصبحنا
عضوا مؤس ً
ً
المناخ.
أصبحنا شركة األغذية والمشروبات األولى في
تركيا في مجموعة رواد الشفافية الدولية .CDP
وقعنا على "وثيقة "2°C

2013
أصبجت شركة  ،CCIأول شركة متعدد الجنسيات تنجز
"برنامج أفضل  10أهداف لتوفير الطاقة"
في  TCCSمن بين جميع شركات تعبئة الزجاجات.
أصبحنا أول شركة في مؤشر  UNGC 100من تركيا وضمن بنية .TCCS
نفذنا تطبيقات "القواعد األخالقية" الجديدة و "سياسة الحقوق في مكان العمل"
والخدمات األخالقية ".
حصلنا على أول شهادة  ISO 14064-3لمخزون .GHD
دخلنا بين  100من رواد الشفافية واألداء الكربوني في تقرير تغيير المناخ في
 CDPتركيا.
حصلنا على "شهادة المساواة بين الجنسين" في تركيا
من .KAGİDER

2020
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دخلنا في "مؤشر االستدامة ."BIST 100

وصلنا إلى  9.45درجة اإلدارة المؤسسية.

دخلنا في "مؤشر االستدامة العالمية ." MSCI

حصلنا على تقرير الضمان المستقل لبيانات النفايات لعمليات
تركيا.

دخلنا في "مؤشر تطوير العام "FTSE4Good
دخلنا قائمة "رود التغيير المناخي لـ  CDPفي
تركيا".

حدثنا سياستنا "للحقوق في مكان العمل" و "حقوق اإلنسان".
حصلت  CCIعلى الشهادة الذهنية  LEEDمن مركز
دودللو العام.

2016
2015

2018

أعلنا عن "رؤية  2025وإطارها االستراتيجي".
دخلنا في "مؤشر Euronext Vigeo 70
للتطوير".

تم إدراجنا "في قائمة  Vigeo Eirisألفضل أداء
في األسواق الناشئة".

وقعنا على "مبادئ تمكين المرأة التابعة لألمم
المتحدة".
قمنا بزيادة درجات اإلدارة المؤسسية من  9.25إلى
.9.40

(الشبكة التركية للتقارير المتكاملة) في مؤشر UNGN
( 100منذ .)2013
شاركنا في "مبادرة الحد من استهالك البالستيك في عالم
األعمال" في تركيا.
حصلنا على  9.46درجة في اإلدارة المؤسسية.

2019

2017
دخلنا في "مؤشر الموارد الذاتية  ESGلألسواق
النامية ."ECPI

دخلنا في "مؤشر االستدامة ."BIST 50

أصبحنا الشركة الوحيدة من تركيا وبنية  ،TCCSتدخل في
ERTA

حضرنا "مجلس نادي  %30تركيا" الذي تم إطالقه
من قبل مجلس أسواق رأس المال ومنتدى اإلدارة
المؤسسية في جامعة صبانجي في سياق مشروع
المديرات التنفيذيات المستقالت.

2020
أصبحنا الشركة الوحيدة من تركيا وبنية ،TCCS
تدخل في مؤشر UNGC 100
(منذ )2013
كنا من بين الشركاء المؤسسين لتحالف CORE
 UNGCفي باكستان.
وقعنا تعهد .LEAD Network CEO
أصبحنا عضوا ً في جمعية العمالء الداعمين ل VIVE
.)(Buyers Supporting VIVE
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العضويات

والتعاونات

عضوياتنا والمبادرات الموقعة
العضويات

المبادرات الموقعة

( ÇEVKOوقف حماية البيئة وتقييم نفايات التغليف  -نقطة خضراء)

برنامج تغيير المناخ CDP

( TÜSİADجمعية رجال الصناعة واألعمال األتراك)

برنامج المياه CDP

( YASEDجمعية المستثمرين الدوليين)

منصة المساواة في أماكن العمل

( MEDERجمعية شركات المشروبات)

الميثاق الدولي للمبادئ التابع لألمم المتحدة ()UNGC

( KALDERجمعية الجودة التركية)

المنصة التركية لتغيير المناخ

( DEİKلجنة العالقات االقتصادية الخارجية)

ميثاق تمكين المرأة التابع لألمم المتحدة ()UNWEP

( SUDERجمعية شركات إنتاج المياه باألغلفة في تركيا)

مجموعة حماية العالمات التجارية

( MEYEDجمعية صناعة العصائر)

قسم نادي  30%تركيا (النمو عبر التنوع)

( TEİDجمعية األخالقيات والسمعة)

مبادة الحد من استخدام المسالك في عالم األعمال ()TÜSİAD, UNGC, SKD

( TÜYİDجمعية عالقات المستثمرين)

مكافحة العنف األسري في عالم االعمال  -منتدى اإلدارة المؤسسية في جامعة صبانجي

( TOBBإتحاد الغرف والبورصات التركية)

تعهد .LEAD Network CEO

( TGDFإتحاد جمعيات قطاع األغذية والمشروبات التركية)

العمالء الداعمين ل .)VIVE (Buyers Supporting VIVE

 UNGCالشبكة التركية (الشبكة التركية ضمن الميثاق الدولي للمبادئ التابع لألمم المتحدة)
( ERTAالشبكة التركية للتقارير المتكاملة)
( TKYDالجمعية التركية لإلدارة المؤسسية)
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 CCIفي مؤشرات االستدامة
بفضل ممارسات المستدامة واإلفصاح الشفاف عن رؤيتنا لالستدامة ،تحتل شركة  CCIمكانة بارزة في مؤشرات االستدامة الوطنية والعالمية.

 CCIهي الشركة التركية األولى والوحيدة في
مؤشر .UNGC 100
تعد شركة  CCIهي الشركة التركية الوحيدة
التي دخلت ضمن مؤشر  ،UNGC 100منذ
بدء العمل باتفاقية المبادئ الدولية لألمم المتحدة
( )UNGCوحتى اآلن .يتم اختيار الشركات
المدرجة في المؤشر من بين أعضاء UNGC
الذين يستوفون المعايير المطلوبة من جميع
أنحاء العالم.
يجب على األعضاء الذين يستوفون المعايير
المطلوبة إثبات التزامهم بمبادئ اتفاقية األمم
المتحدة العالمية العشرة ،وتحسين أداء االستدامة
بشكل مستمر واالفصاح عن ذلك ،والحفاظ على
ربحية أساسية ثابتة.

دخلت  CCIفي مؤشر  BISTلالستدامة.

دخلت  CCIفي مؤشر قادة .MSCI ESG

تم إدراج  CCIفي مؤشر . FTSE4Good

وفقًا لتقييم ممارسات االستدامة وتقيمات أدائنا
في الفترة  ،2019-2020دخلت CCI
في مؤشر االستدامة في بورصة اسطنبول
( )BISTفي الفترة بين ديسمبر 2020
وأكتوبر  .2021أصبحت شركة  CCIضمن
أول  29شركة دخلت مؤشر  BISTلالستدامة
في .2015

بعد تقييم شركة "Morgan Stanley
 "Capital Internationalألدائنا البيئي
واالجتماعي واإلدارة المؤسسية في الفترة
 ،2018-2019دخلت  CCIفي مؤشر قادة
 MSCI ESGلعام  2020بدرجة .BBB
تم إدراج  CCIفي مؤشر االستدامة العالمي
 MSCIفي عام .2016

في عام  ،2016تم إدراج  CCIفي مؤشر
نظرا ألدائها العالي في
ً FTSE4Good
القضايا البيئية واالجتماعية واإلدارة المؤسسية
واستمرت في الحفاظ على مكانتها في قائمة
 2020تم إعداد مؤشر FTSE4Good
بواسطة  ،FTSE Russellالتي تعد رائدة
في مجال المؤشرات العالمية والبينات ،والتي
استخدمها المستثمرون في جميع أنحاء العالم في
عام .2016
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انضمت  CCIإلى مؤشر الموارد الذاتية
 ESGلألسواق النامية ECPI

تم إدراجنا في قائمة  Vigeo Eirisألفضل
أداء في األسواق الناشئة.

تشارك  CCIفي برنامج  CDPلتغير المناخ
والمياه في تركيا.

منتدى اإلدارة المؤسسية بجامعة صبانجي
(عالم األعمال ضد العنف األسري)

اعتبارا من ديسمبر  ،2017انضمت  CCIإلى
ً
مؤشر سندات الحصص  ESGلألسواق النامية
 ECPI. ECPIهي شركة رائدة للتصنيف
والمؤشرات ،تعمل في مجال البحث في األداء
البيئي واالجتماعي واإلداري.

في يوليو  ،2020دخلت  CCIمرة أخرى
في تصنيف  Vigeo Eirisلألسواق الناشئة،
كواحدة من أكثر  100شركة متطورة ومدرجة
في عالم سندات الحصص لألسواق الناشئة،
والذي يضم  813شركة من  31دولة .تحصل
الشركات في هذا المؤشر على أعلى الدرجات
التي حددتها  Vigeo Eirisمن خالل مراجعة
معيارا مقسمة إلى ستة مجاالت
تستند إلى 38
ً
رئيسية لبيئة الشركات والمجتمع واإلدارة.

تشارك  CCIتطوعيا ً في برنامج  CDPلتغير
المناخ والمياه في تركيا .تم منح  CCIجائزة
القيادة المناخية ثالث مرات بواسطة  CDPفي
فئة األداء والشفافية .في عام  ،2020حافظت
 CCIعلى درجات برنامج المياه وتغير المناخ
في مستوى .B

يتم تنفيذ مشروع عالم األعمال ضد العنف
المنزلي من قبل منتدى اإلدارة المؤسسية
بجامعة صبانجي بالتعاون مع  TÜSİADومع
الداعمين الرئيسيين لصندوق األمم المتحدة
للسكان ( )UNFPAومؤسسة صبانجي .حضر
ثالثة ممثلين من  CCIتدريب  BADVفي
المشروع الذي يهدف إلى إنشاء آليات دعم في
أماكن العمل للموظفين الذين يقعون ضحايا
للعنف في عالقاتهم األسرية .هدف  CCIهو
مشاركة القدرات اإلدارية والتنظيمية لنشر
أفضل الممارسات واألدوات واألساليب للحد
من العنف المنزلي في عالم األعمال .حضرت
اللجنة التنفيذية لشركة  CCIوفريق قيادات
تركيا ،تدريب للتوعية بالمساواة بين الجنسين
في ديسمبر.
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شراكات االستدامة

مجموعات العمل

برنامج مبتكري  SKAالشباب

مباردة الحد من البالستيك في عالم األعمال

شركة  CCIهي شركة عضوة في رابطة
الصناعيين ورجال األعمال األتراك
( ،)TÜSİADومدير األعمال المؤسسية في
 ،CCIعضو في مجلس إدارة  UNGCتركيا.
تمشيا مع التزامنا بأهداف التنمية المستدامة،
تشارك  CCIبشكل فعال في فرق العمل المعنية
بتغير المناخ والتنوع والشمول والمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة التابعة لـ  TÜSİADو
 UNGCو  SKAو "برنامج مبتكري SKA
الشباب" و "مباردة الحد من البالستيك في عالم
األعمال".

من خالل برنامج مبتكري  SKAالشباب ذو
أهداف التنمية المستدامة ،نهدف إلى العمل مع
ألمع المواهب في الشركة ليس فقط لتعزيز
جهود االستدامة ،ولكن أيضًا لدعم االبتكار،
وتقديم حلول ملموسة ذات قيمة سوقية محتملة
للشركات.

استجابت  CCIلدعوة جمعية الصناعيين
ورجال األعمال األتراك ،ومجلس أعمال التنمية
المستدامة في تركيا ،واتفاق المبادئ العالمية
لألمم المتحدة ،ودخلت في "مباردة الحد من
البالستيك في عالم األعمال" لمكافحة التلوث
البيئي بسبب البالستيك .ومن خالل التوقيع على
بيان االلتزامات ،أصبحت  CCIواحدة من
 26شركة رائدة تشارك في المبادرة وأظهرت
التزامها بالجهود المبذولة للحد من استخدام
البالستيك ومشاركة النتائج مع الجمهور حتى
عام .2021

ÇEVKO
شركة  CCIعضو مؤسس في ،ÇEVKO
ومدير العالقات المؤسسية في  CCIهو عضو
في مجلس إدراتها .بفضل تعاوننا االستراتيجي
مع  ،ÇEVKOقمنا باستمرار بزيادة معدل
جمع نفايات التعبئة والتغليف بعد االستهالك
وزيادة وعي المستهلكين حول إعادة التدوير.
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الهالل األحمر التركي

مترو تركيا

قدمنا دع ًما بقيمة  10ماليين ليرة تركية إلى
الهالل األحمر التركي من خالل مؤسسة كوكا
كوال وأجرينا برنامج دعم مع الهالل األحمر في
نطاق مكافحة تفشي فيروس كورونا.

تم تقديم دعم بالمنتجات والخدمات إلى
 50.000شركة صغيرة متأثرة بانتشار جائحة
كورونا ،من خالل المنصة اإللكترونية www.
 kucukisletmemicin.comالتي أسست
بالتعاون بين مترو تركيا وكوكاكوال تركيا
كشركاء رئيسيين في جملة "شركتي الصغيرة".

تقرير األنشطة المتكامل 2020

İmece Lab
 imeceLABهو مختبر ابتكار اجتماعي
مفتوح حيث يمكن للشباب إنتاج حلول جماعية
في ضوء أهداف التنمية المستدامة من خالل
اكتساب الكفاءات المتعلقة بالقضايا االجتماعية.
ستنظم  CCIفعالية مفتوحة لالبتكارات لطالب
الجامعات تحت عنوان "االستهالك واإلنتاج
المستدامان" ،بالتعاون مع .ImeceLAB

EMBARK
انضممنا إلى مبادرة  ،EMBARKبدعم من
البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير (،)EBRD
كجزء من جهودنا للتنوع والشمول .وفي نطاق
 EMBARKوهو برنامج "توجيه عكسي"،
نجتمع مع الشباب السوريين الموهوبين واألتراك
والمهاجرين كقادة أعمال.
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جمعية Habitat

برنامج األمم المتحدة للتنمية

منظمة العمل الدولية

جمعية شركات المشروبات MEDER

يحظى تمكين المرأة باألولوية في استراتيجية
االستدامة الخاصة بـ  .CCIوقد تعاونت
كوكاكوال تركيا مع جمعية  Habitatفي
"مشروع أختي" .يهدف المشروع إلى تمكين
المرأة من خالل تزويدها بالمعرفة والخبرة
الالزمة للقيام بدور فعال في التنمية االقتصادية
اإلقليمية ،وتحسين وضعها االقتصادي
واالجتماعي ،ودفعها للمشاركة في االقتصاد.

تستثمر  CCIفي مشاريع مجتمعية لمكافحة
التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات .منذ عام
 ،2018تستمر أنشطة برامج إعادة التدوير
التابعة لبرنامج األمم المتحدة للتنمية ،بالتعاون
مع تركيا في منطقة البحر األبيض المتوسط،
يهدف زيادة قدرة إدارة النفايات إلعادة التدوير.

أولوية مشروع المساعدة التقنية لمنظمة
العمل الدولية لتحسين الحوار االجتماعي في
الحياة العملية ،والذي يتم تنفيذه من قبل مكتب
تركيا والشركاء االجتماعيين ،زيادة قدرة
المؤسسات العامة ذات الصلة واتباع نهج شامل
لزيادة الوعي بالحوار االجتماعي على جميع
المستويات ،وقد ساهمت  CCIفي المشروع مع
شركات سلع استهالكية أخرى.

تم اختيار مدير العالقات المؤسسية في
 CCIفي عام  ،1994كرئيس مجلس إدارة
لجمعية  MEDERالمؤسسة لدعم نمو قطاع
المشروبات ،وزيادة مساهمة القطاع في
االقتصاد التركي ،وتحسين جهود االستدامة في
القطاع.

في عام  ،2020دخلت شركة  CCIفي
شراكة مع برنامج األمم المتحدة للتنمية لتأسيس
تحالف CORE: Collect and Recycle
 Allianceفي باكستان.
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تحليل

األولويات

يعد تحليل تحديد األولويات عملية مستمرة بالنسبة لنا ومهمة لمراجعة تقدمنا وتقييم النتائج سنويًا.
في نطاق هذا التحليل ،نتواصل بانتظام مع كل مجموعة من المساهمين من أجل تحديد األولويات
وفقا ً آلرائهم وتعليقاتهم.
الموضوعات ذات األولوية؛
•المخاطر والفرص العالمية والقطاعية،
•األولويات اإلستراتيجية لـ  CCIو ،TCCC
•أنشطة  CCIواآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية على سلسلة القيمة،
•مخاوف المساهمين وتوقعاتهم
نحلل الموضوعات ذات األولوية ضمن العناوين األربعة أعاله .تخضع مصفوفة تحديد
األولويات المحدثة الخاصة بنا ،والتي نقوم بإنشائها نتيجة الختباراتنا وتحليالتنا ،للتقييم والموافقة
من اإلدارة العليا.
نظمنا في عام  2020اجتماعات متعلقة بتعداتنا والتزامتها لعام  2030مع شركائنا الخارجيين
في تركيا وباكستان وكازاخستان ،وتلقينا آرائهم وأفكارهم حول ذلك .في فترة التقرير هذه،
وبالتوازي مع الظروف العالمية المتغيرة ،أصبح تأثيرالمساهمين لدينا على عمليات التقييم
واتخاذ القرار والقضايا ذات حجم التأثير المتزايد لـ  ،CCIأكثر أولوية .وقد قمنا بمراجعة
القضايا التي تقع في نطاق أهدافنا والتزاماتنا لعام  2030في نهاية عام  ،2020مع مستشار
التقرير الخاص بنا ،وأجرينا استبيانًا عبر اإلنترنت حول القضايا الجوهرية التي ستشكل نطاق
تقرير النشاط المتكامل .بعد ملء االستبيانات واستكمالها ،قمنا بتحليل نتائج االستطالع وإنشاء
قائمة بالقضايا ذات األولوية .في تحليلنا ومراجعتنا ،قمنا بتقسيم القضايا المهمة إلى ثالث
مجموعات كأولوية وأولوية عالية وأولوية عالية للغاية ،وقمنا بوضع هذه القضايا في المصفوفة
من األدنى إلى األعلى من خالل النظر في النسبة المئوية لتوزيع األولوية قبل المساهمين
الرئيسيين و .CCI
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 0202 ICCتايولوأ ةفوفصم

ذو أولوية

ذو أولوية عالية للغاية

ذو أولوية عالية

سالمة المنتج وجودته
تاجتنملا ةظفحم
ةثيدحلاو ةينغلا

التميز في سلسلة التوريد

بعد التأثير على تقييمات وقرارات المساهمين

ةقيرط
دروملا
زيمتملا

االستثمارات االجتماعية

االستمرارية
األغلفة

القوى العاملة الجديدة
وإدارة المواهب

أمن المعلومات والرقمنة

التنوع والشمول

والء الموظفين

الصحة والسالمة

إدارة المياه

حقوق اإلنسان طوال
سلسلة القيمة

إدارة الطاقة وأزمة المناخ

األخالقيات االقتصادية

الزراعة المستدامة

التنوع البيولوجي
رموز األلوان
العمالء والمستهلكين
المجتمع

التطوع

موظفونا

بعد التأثير االقتصادي والبيئي واالجتماعي
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عناوين هامة

حول االستدامة

صحة المستهلك :نقدم لعمالئنا مجموعة واسعة من المشروبات ذات جودة عالية
للمنتجات ومعايير السالمة ،والتي تعتبر حيوية لنموذج أعمالنا وتناسب تفضيالتهم.
قيمة العميل :نحن مصممون على زيادة مستوى رضا العمالء بشكل مستمر عبر
مناطقنا الجغرافية للتميز التشغيلي من خالل نموذج األعمال الذي يركز على العمالء
ونهج إدارة الموردين الفائق.
حقوق اإلنسان :من خالل سياساتنا وممارساتنا الرائدة ،نحن ملتزمون بأن نكون مكان
عمل ممتاز وآمن ومتنوع وتكافؤ الفرص لجميع الموظفين في جميع أنحاء سلسلة
القيمة التشغيلية ،مع إحداث تأثير إيجابي على الموظفين.
رأس المال البشري :نستمع إلى توقعات موظفينا من خالل منصات تفاعل مختلفة،
ونهدف إلى إنشاء مكان عمل يلبي توقعاتهم بالكامل ،واالستثمار في تنميتهم من خالل
برامج تنمية المواهب.
من خالل التنمية االجتماعية :نحن ملتزمون بأن نكون شركة مواطنة مسؤولة تخدم
المجتمع بفخر من خالل مشاريعنا التي تركز على توظيف الشباب ،وتمكين المرأة،
وإدارة المياه ،ومكافحة النفايات ،وخلق آثار اقتصادية إيجابية من خالل استثماراتنا.
البصمة البيئية :نهدف إلى تقليل تأثيرنا على البيئة من خالل استخدام موارد طبيعية
أقل ،وإدارة أنشطة فعالة ،وتوليد نفايات أقل ،والتركيز بشكل كبير على ممارسات
"إدارة الطاقة وتغير المناخ" و "المياه" و "التعبئة المستدامة".
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تدابيرنا تجاه

جائحة كورونا

أدى انتشار جائحة كورونا على مستوى عاليم ،إلى التأثير على جميع المجتمعات من خالل
خلق حالة طوارئ غير مسبوقة في عام  ،2020وتغيير حياة العديد من الناس بشكل كبير .لقد
قمنا بتحويل نماذج أعمالنا من أجل التكيف مع هذا النظام العالمي الجديد ،الذي يواجه العديد من
التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا ،وأثناء التكيف مع هذا التحول في أسرع وقت ممكن،
اتخذنا جميع التدابير لدعم حماية صحة وسالمة موظفينا وعمالئنا والمستهلكين والمجتمع ،وواصلنا
اتخاذ تدابير جديدة مع التطورات الحاصلة .بصفتنا  ،CCIنراقب عن كثب تطورات تفشي
جائحة كورونا على المستوى العالمي منذ اليوم األول الذي ظهرت فيه ،ونتابع بشكل فعال جميع
المعلومات والتحذيرات والتعليمات التي قدمتها السلطات الوطنية والدولية بشأن هذه المسألة.
أولويتنا موظفونا
نحن نؤمن بضرورة التصرف بمسؤولية في مواجهة حالة الطوارئ الناجمة تفشي جائحة كورونا،
حيث نحافظ على وعينا باألحداث والتطورات على أعلى مستوى لحماية صحة وسالمة موظفيتنا،
التي نعتبرها أوليتنا الكبرى دائماً .وفي نطاق صحة وسالمة موظفيتنا ،وضعنا الصحة العقلية ضمن
أولوياتنا وكذلك الصحة البدنية .خالل وتيرة تفشي فيروس كورنا ،اتخذنا تدابير مختلفة لموظفينا بما
يتماشى مع الخطط التي وضعناها من خالل التنبؤ بالمخاطر التي قد تحدث قبل ظهور أي حاالت
في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها  .CCIشاركنا المعلومات األولية حول تفشي فيروس كورونا
اعتبارا
مع موظفينا في جميع البلدان اعتبارا ً من  29يناير  .2020ووضعنا خططنا موضع التنفيذ،
ً
من اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية ( )WHOعن "حالة طوارئ دولية للصحة
العامة" بسبب تفشى فيروس كورونا في  30يناير  .2020وكنا على تواصل مستمر ومنتظم
بالمعلومات مع موظفينا فيما يتعلق بقيود السفر وحالة انتشار الوباء في البلدان .كما أصدرنا أمر
العمل عن بعد لموظفينا الذين يمكنهم العمل عن بعد ،وللحوامل ،والمرضعات ،وأصحاب اإلعاقات،

والمصابين بأمراض مزمنة ،من بين جميع موظفي  .CCIوطبقنا حظرا ً على زيارات جميع مكاتبنا
ومصانعنا .وقمنا بتحديث بروتوكول الصحة والسالمة المهنية ،مع مراعاة عمليات التطهير والتعقيم
وتطبيقات المسافة االجتماعية .لمزيد من المعلومات ،يمكنك مراجعة قسم حقوق اإلنسان في
تقريرنا.
استخدمنا القنوات على اإلنترنت على نطاق واسع لزيادة التواصل المستمر ولمواصلة دعم التطوير
المهني والشخصي لموظفينا .واصلنا تدريباتنا داخل فصولنا وبرامجنا الخاصة للتطوير المهني من
خالل التدريبات والندوات عبر اإلنترنت .باإلضافة إلى التدريب التوعوي حول فيروس كورونا،
قمنا بالبحث ومشاركة المحتوى ذي الصلة من منصات مختلفة عبر اإلنترنت مثل  IMDو HBR
و  YouTubeو  Bookboonمع موظفينا .مكنا موظفينا من استخدام منصات رقمية مثل
 LinkedIn Learningو  .Udemyلمزيد من المعلومات ،يمكنك مراجعة قسم رأس المال
البشري في تقريرنا.
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تدابيرنا تجاه

جائحة كورونا

نستمر في خدمة عمالئنا والمستهلكين

نفي بالتزاماتنا تجاه المجتمع

نحافظ على التزامنا ببذل جهود غير عادية لتلبية احتياجات المشروبات لعمالئنا ومستهلكينا،
بالتعاون مع فرقنا.

قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع خالل الوباء بإدراكنا ووعينا لمسؤوليتنا تجاه المجتمع الذي نعيش
فيه .وخالل هذه الوتيرة ،عملنا مع المنظمات المجتمعية والسلطات العامة ذات الصلة .تبرعت
مؤسسة كوكا كوال ( )TCCFبحوالي  3.1مليون دوالر أمريكي لبرامج دعم المجتمع في مناطق
عمل  .CCIندعم أيضا ً العديد من الحمالت التي تم إطالقها في تركيا ،من خالل التبرع بالمنتجات
والتبرعات النقدية .أنتجنا مطهرات في مصانعنا وتبرعنا بها للمؤسسات الحكومية .وصلنا إلى
المحتاجين من خالل مختلف المنصات والمنظمات غير الحكومية وقدمنا الدعم الغذائي وحزم
تسوق البقالة .ضمن نطاق برنامج الدعم ،قدمنا دعم ببطاقات التسوق عبر جمعية أحباب ،لشراء
الموراد الطبية لوزارة الصحة ،وتوفير دعم المواد الغذائية والمشروبات ألشخاص فوق سن 65
والمحتاجين ،وتوصيل مواد غذائية ومواد نظافة عبر جمعية االحتياجات األساسية ( )TİDERإلى
بنوط الطعام التي تصل إلى  150أسرة في  7مناطق و  29مدينة في تركيا ،وتوفير االحتياجات
الغذائية األساسية ألكثر من  15ألفا ً من موظفي قطاع خدمات المأكوالت والمشروبات عبر
جمعيات القطاع ( )TURYİDوجمعية توراس ( .)Turesلمزيد من المعلومات ،يمكنك مراجعة
أنشطة المساعدة خالل فترة تفشى فيروس كورونا في تقريرنا.

ركزنا على الحلول السريعة في إطار التضامن بنهج المكسب المشترك مع عمالئنا .جمعنا
االستراتيجيات التي طورناها لعمالئنا تحت  4عناوين :التواصلية والتشغيلية والمالية والتجارية.
نشارك المعلومات بشكل مستمر من خالل االستمرار في تفاعلنا مع عمالئنا عبر قنوات مختلفة.
ضا بتقديم دعما ً ماليًا
قمنا بتحسين قنوات البيع والتوزيع وفقًا للوتيرة ،في أنشطتنا التشغيلية .قمنا أي ً
بالتدابير التي اتخذناها لمساعدة عمالئنا في شروط الدفع والخصومات اإلضافية وعمليات إرجاع
المنتجات .تحولنا إلى مجاالت اإلنترنت  /الوسائط الرقمية تجاريًا وقمنا بزيادة العروض الترويجية
واإلعالنات الخاصة بنا .باإلضافة إلى تطبيق اإلجراءات التي نتخذها لصالح عمالئنا على وكالئنا،
فقد وفرنا لوكالئنا إمكانية الوصول إلى جميع االتصاالت والمعلومات والتدريبات داخل .CCI
لمزيد من المعلومات ،يمكنك مراجعة قسم "قيمة العميل" في تقريرنا.
لقد عززنا ممارساتنا فيما يتعلق بسالمة المنتجات والنظافة ،والتي هي دائ ًما على رأس أولويتنا
بسبب الوباء .وعلى الرغم من أن موظفينا ليس لديهم أي اتصال يدوي بمنتجاتنا ،فقد قمنا بزيادة
وتيرة التنظيف والتطهير في مصانعنا والرافعات الشوكية وخدمات الموظفين وأسطول التوزيع
ومركبات الشركة .تم تنفيذ جميع عمليات تدقيق على  TCCCووحدة األعمال بشكل افتراضي .تم
االنتهاء بنجاح من عمليات التدقيق هذه ،التي كان تركيزها الرئيسي على التدابير المتخذة ضد تفشي
فيروس كورونا وسالمة الغذاء .باإلضافة إلى ذلك ،حصلت مصانعنا في تركيا على شهادة اإلنتاج
األمن ضد فيروس كورونا من قبل  .TSEلمزيد من المعلومات ،يمكنك مراجعة قسم صحة
المستهلك في تقريرنا.
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ألعوام 2023 - 2021

أولوياتنا اإلستراتيجية

لقد حددنا أولوياتنا اإلستراتيجية لألعوام  ،2021-2023بهدف المضي قد ًما بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في "أن نكون أفضل
شركة في قطاع السلع االستهالكية السريعة في جميع البلدان التي نعمل فيها" .تشكل األولويات اإلستراتيجية خارطة طريق ضمن
خمسة مجاالت رئيسية مع اتخاذ قرارات العمل التي من شأنها أن تخلق قيمة لجميع مساهمينا.

مجاالتنا األساسية

ماذا نفعل؟

ماذا نفعل؟

" .1تسريع" النمو عالي الجودة

نقدم لمستهلكينا خدمات عالية الجودة من خالل محفظة غنية بالمنتجات الحديثة
والمبتكرة التي تتطور يوما ً بعد يوم مما يساعدنا على تحقيق نمو مربح
.ومستدام

•نشجع على النمو في تصنيفات استراتيجية.
•نطبق استراتيجية المحفظة والفرص والعالمات التجارية والحزم واألسعار
والقنوات المتوازنة.
•نحسن مقياس الحجم ونتجاوز قيمة السنوات الماضية.
•ندير تكاليف المنتجات والنفقات التشغيلية.
•نعطي أولية لتشكيل طلب مربح في استثمارتنا ،ونحسن استخدام قاعدة
األصول.
•نستخدم برنامج حماية صافي رأس المال التشغيلي.

 .2أن نكون األفضل في القطاع
في إدارة المنتجات سريعة
االستهالك

بغرض النمو المشترك ،نقوم بتنفيذ أفضل ممارسات إدارة العمالء والموردين
.وتطوير األعمال من خالل فرقنا المتخصصة التي تتفاعل مع عمالئنا

•نحدد المطالب ونوجهها ونلبيها.
•لعميل الرقمي والموظف الرقمي في إدارة دخول السوق.
•نطور استراتيجات طويلة األمد إلدارة زيادة الدخل ونجري تحليالت
حساسة ،ونزيد الكفاءات المتعلقة بزيادة الدخل في سياق الشركة
بأكملها.
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ماذا نفعل؟

 .3الكسب المشترك مع موظفينا

نخلق بيئة عمل متنوعة وشاملة حيث يتم تقدير جميع موظفينا ويكون لديهم فيها
فرص متساوية لتحسين أنفسهم.

•نواصل ممارسات إدارة المواهب من خالل تطوير المواهب
"المالئمة للغرض" و "المالئمة للمستقبل" والتوجيه الوظيفي
لموظفينا.
•ندعم تنمية المهارات القيادية من خالل التخطيط التعاقبي لبرامج
التنمية والوظائف الهامة.
•ننفذ قيمنا وسياساتنا األساسية لجميع موظفينا ،وننشر ثقافة ،CCI
ونولي أهمية للتنوع والشمول.
•ننفذ العمليات واألنظمة والسياسات لزيادة أداء الفريق ،ونخلق
بيئات عمل مناسبة ،ونقيم تواصل قوي مع الموظفين.

 .4التحول الرقمي ريادة القطاع

من أجل الحفاظ على ريادتنا القطاعية ،نقوم برقمنة ودمج الممارسات المبتكرة
في أعمالنا زيادة الكفاءة وتعزيز عملياتنا.

•نشكل التوافق الرقمي للشركة من منظور داخلي.
•نتبع نهج عمالئنا ونتفاعل معه من خالل منصة األعمال التجارية
( )B2Bالخاصة بنا ،من منظور من خارجي.
•نحسن أصولنا عبر التكنولوجيا الرقمية.
•نطور من تجارب موظفينا ونحسن حياتهم عبر ذلك.

 .5الكسب المشترك مع مساهمينا

نركز على الكسب المشترك مع جميع مساهمينا في سلسلة القيمة لدينا ونسعى
إلى خلق قيمة للمجتمع والكوكب.

•بفضل نهج اإلدارة المتكاملة وأهدافنا المستقبلية ،نركز على التنمية
المستدامة ألعمالنا وكذلك المجتمع.
•نخلق قيمة اجتماعية عبر البرامج المجتمعية.
•نخفض مستوى المخاضر المتعلقة بالتشريعات القانونية عبر
ممارستنا لإلدارة الفعالة.
••نستخدم قنوات التواصل الداخلية والخارجية ،ونشرح قصة CCI
على أفضل وجه ،لتحسين اعتبارنا وسمعتنا.
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المتكاملة

اإلدارة
يرى مجلس إدارة  CCIاالستدامة كجزء من إستراتيجية أعمالها ويتبنى نه ًجا لخلق قيمة لجميع
المساهمين .ومع االنتقال إلى إعداد التقارير المتكاملة ،فإنه يركز على استخدام الموارد المالية
والطبيعية والعالئقية والمصنعة والبشرية والفكرية بأكثر الطرق فعالية في جميع أنشطته من
خالل تطوير نظام تفكير متكامل والتحسين المستمر لتأثيره على  6مجاالت أساسية لخلق قيمة.
لهذا الغرض ،تتم مراجعة وتحديث المدخالت والموارد ضمن نطاق كل بند من بنود رأس المال،
واألنشطة المنفذة وفقًا للمخرجات المرغوبة ،والقيمة التي تم خلقها لكل مجموعة من المساهمين
نتيجة لذلك ،بما يتماشى مع االحتياجات .تهدف  CCIإلى تطوير نهجها الشامل بشكل مستمر في
تقييم المخاطر والفرص ،وتطوير االستراتيجيات وتحديد األهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى
للمستقبل.

تنفذ شركة  CCIجميع أنشطتنا وفقا ً للوائح المعمول بها في الدول ،ووفقا ً لمبادئ اإلدارة المؤسسية
التي يشرف عليها مجلس اإلدارة .ننشر تقرير االمتثال لمبادئ اإلدارة المؤسسية الخاص بنا كل عام
من أجل تزويد مساهمينا بمعلومات شفافة حول أدائنا .يتولى مجلس إدارة شركة  CCIإدارة أداء
اإلدارة المؤسسية بالتعاون مع لجان اإلدارة المؤسسية والتدقيق والكشف المبكر عن المخاطر داخل
مجلس اإلدارة .تقوم لجنة اإلدارة المؤسسية بمهام لجان الترشيحات والتسعير.
انقر للحصول على معلومات حول اللجان.

دورا حيويًا في تحقيق أهدافنا اإلستراتيجية .تتحمل لجنة
يلعب هيكل اإلدارة القوي لشركة ً CCI
اإلدارة المؤسسية ،المسؤولية النهائية في تحديد وتنفيذ إستراتيجية العمل ،مع مراعاة أولويات
ً
ممثل لإلدارة العليا،
االستدامة .وتتولى هذه المسؤولية اللجنة التنفيذية لشركة  ،CCIالتي تضم
ويترأسها الرئيس التنفيذي .تعمل لجنة االستدامة البيئية واالجتماعية ،واللجنة التوجيهية للصحة
والسالمة المهنية ،واللجنة االستشارية للتنوع والشمول ،ولجنة األخالقيات واالمتثال ،ولجنة
المخاطر ،واللجنة التوجيهية ألمن المعلومات ،بشكل منفصل مع مجموعات العمل المعنية في إطار
 6عناصر رأس مالية ،مع نهج نظام تفكير متكامل ،لتحقيق األهداف المحددة في كل من القضايا
االستراتيجية المحددة ،ويتخذ هذه اللجان قرارات على مستوى المجموعة ،وترفع تقاريرها إلى
اللجنة التنفيذية .تجتمع هذه اللجان على فترات منتظمة خالل العام ،وبشكل إضافي عند الضرورة.
تجتمع لجنة االستثمار ،التي تتكون من الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ومدير الشؤون المالية
ومدير سلسلة التوريد للمجموعة ،كلما كان ذلك ضروريًا قبل اتخاذ قرارات االستثمار المهمة.
كما يحضر رئيس قسم المعلومات اجتماعات لجنة االستثمار قبل اتخاذ قرارات االستثمار بشأن
التكنولوجيا الرقمية
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نموذجنا لإلدارة المتكاملة
مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

لجنة اإلدارة المؤسسية

لجنة الكشف المبكر عن المخاطر

لجنة التدقيق

لجنة التنفيذ

لجنة توجيهات صحة
وسالمة العمل

لجنة االستدامة البيئية
واالجتماعية

مجموعة العمل
لتقليل االنبعاثات

مجموعة
عمل إدارة
المياه

مجموعة عمل
األغلفة المستدامة

لجنة استشارات التنوع
والشمول

لجنة التعاون من
أجل البيئة

لجان صحة
المجموعة
وسالمتها

لجان الصحة
والسالمة على
أساس الموقع

الثقافة

الجنس

لجنة األخالقيات
والتوافق

األجيال

لجنة أخالقيات
المجموعة

لجنة أخالقيات
الدولة

لجنة المخاطر

لجنة االسثمارات

لجنة توجيهات أمن
المعلومات

لجنة سرية
البيانات
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فعاليات العمل

المدخالت والموارد

إدارة المخاطر المالية
ادارة رأس المال العامل
التسويق
إدارة نمو اإليرادات
التسعير
الترويج

رأس المال المالي

القيمة المقدمة
رأس المال المالي
زيادة القيمة للمساهمين
حماية التوازن بين كبار وصغار المستثمرين

برامج كفاءة استخدام الطاقة والمياه
مبادرات مواد التغليف المستدامة
ممارسات الشراء المستدامة (معدات المشروبات الباردة ،الزرااعة،
الرافعات الشوكية)
العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني من أجل المشكالت
البيئية
تدريب الموردين على أساس  SGPو SAGP
عمليات تدقيق على سياسات الشركة
حمالت التوعية الداخلية والخارجية
تقييم حالة السالمة لمياه الينابيع ( )SVAمع شركات خارجية

إدارة المهارات واألداء
التعلم والتطور
برامج الصحة والسالمة
حقوق اإلنسان والتنوع والشمول
التواصل والتفاعل مع الموظفين

لخلق قيمة

االستثمارات
ايرادات المبيعات
الدخل المالي

المشاركة النشطة في المنظمات غير الحكومية ومجموعات المصالح
التجارية واجتماعات اتحادات الصناعة والمؤتمرات وورش العمل
وحلقات النقاش والمشاريع
برامج دعم وتطوير الموردين والموزعين والعمالء
برامج تدقيقات واستبيانات الموردين والموزعين والعمالء
برامج الصحة والسالمة
حمالت التواصل
برامج المسؤولية االجتماعية للشركات
التفاعل مع الجهات الرسمية المحلية والوطنية
جوالت الترويج االستثماري

شراء الماكينات والمعدات
الصيانة واإلصالح
إدارة الجودة
الخدمات اللوجستية
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رأس المال العالئقي
تطلعات المساهمين
مبادئ الشركة وقيمها
اللوائح والتشريعات
الميول الخارجية
التغييرات في بيئة العمل
منصات التواصل

تقليل

الرخصة االجتماعية إلجراء األنشطة
المخاطر القانونية
التأثير االقتصادي غير المباشر
التنمية االجتماعية
قيمة المساهمين
الوعي
التوصيات الموثوقة من الشركاء الموثوقين

رأس المال الطبيعي
المياه
الطاقة
التركيز وقاعدة المشروبات
السكر
مواد التغليف الهام
المبادئ اإلرشادية للمورد
المبادئ اإلرشادية الزراعية المستدامة

رأس المال المنتج
األبنية
البنية التحتية
المعدات

قيمة
العميل

صحة
المستهلك

الوعي بالبيئة
التعاون مع المساهمين
استدامة الموارد الطبيعية والنظام البيئي

العميل والمستهلك

حقوق
اإلنسان

البصمة
البيئية

نموذجنا
العاملون

رأس المال
البشري

المجتمع

 8,378موظف
أنظمة وبرامج اإلدارة
مبادئ الشركة وقيمها
التطوع
فريق الريادة وثقافة الشركة

رأس المال الفكري
تطوير المشروعات
تأسيس شراكات للبحث والتطوير واالبتكارات
حماية الملكية الفكرية

استثمارات البحث والتطور واالبتكارات
أنظمة وشهادات اإلدارة
البنية التحتية لمعالجة البيانات

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول نموذج إنشاء القيمة ،يمكنك مراجعة صفحة نموذج إنشاء القيمة (صفحة  )385في الفصل السادس.

رأس المال العالئقي
زيادة اعتبار وسمعة العالمة التجارية
زيادة الشفافية
بناء الثقة

رأس المال الطبيعي
إدارة المواد المستدامة
الرخصة االجتماعية إلجراء
األنشطة
توفير الموارد
رأس المال المنتج

األمان
بيئة العمل المريحة
كفاءة العمل

التنمية
االجتماعية

رأس المال البشري

تحقيق القيمة المؤسسية المثلى
زيادة الشفافية
عالقات المستثمرين (ثنائية االتجاه)
مستوى أفضل لإلدارة المؤسسية
سمعة العالمة التجارية
تنويع قاعدة المستثمرين

التقدم بالمعرفة والمهارات
الصحة والسالمة
الفرص المتساوية
التطور المهني للموظفين
تطوير الكفاءة المستمر
تحسين جودة حياة المجتمعات

زيادة الكفاءة واإلنتاجية
تحسين سلسلة التوريد
استخدام السعة االستعابية والكفاءة
رأس المال البشري
والء الموظفين
زيادة الكفاءة واإلنتاجية
التنوع والشمول
الحافز/الرضاء
التنمية البشرية

رأس المال الفكري
رضاء العميل
رضاء المستهلك
بناء الثقة
االبتكار

والء الموظفين
زيادة الكفاءة واإلنتاجية
تحسين سلسلة التوريد
التقدم بالمعرفة والمهارات
كفاءة العمل
تجارب الموظفين
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حجم المبيعات
الموحدة:
في عام  ،2020أثبتت شركة  CCIقدرتها على التكيف من خالل اتخاذ تدابير سريعة لمواجهة
التحديات غير المسبوقة والتكيف الفعال مع بيئة التشغيل الجديدة.
فبعد بداية قوية لهذا العام ،واجهت البلدان التي نعمل فيها تأثير تفشي فيروس كورونا منذ النصف
الثاني من شهر مارس .وبصفتنا  ،CCIمع بداية تفشي الوباء ،أعطينا األولوية لموظفينا ومجتمعنا
واالستمرارية المستمرة ألنشطتنا واتخذنا إجراءاتنا بسرعة .وباالستفادة من عالماتنا التجارية القوية،
قمنا بتحسين مجموعة منتجاتنا واتخذنا إجراءات سريعة لتقييم التوجهات الجديدة .بفضل بنيتنا التحتية
الرقمية وقدرتنا على التنفيذ الفعال ،قمنا بإدارة توزيع القنوات المتغيرة بشكل استباقي ،ودعمنا
عمالئنا .لقد مكنتنا هذه اإلجراءات التي اتخذناها من السيطرة على اآلثار السلبية للوباء واالنتقال إلى
التعافي السريع وعملية النمو المستدام.
في عام  ،2020انخفض حجم المبيعات الموحدة بنسبة  1.9٪إلى  1.184مليون وحدة .نما حجم
عمليات مبيعاتنا الدولية بنسبة  2.8٪على أساس سنوي من خالل إظهار أداء أقوى مقارنة بالعمليات
في تركيا.

كان زيادة حصة فئة المشروبات الغازية التي أظهرت أقوى مع انخفاض حصة إجمالي المبيعات
عبر قنوات االستهالك في الموقع مقارنة بالعمليات في تركيا ،ذو تأثير قوى في هذا األداء القوي
في العمليات الدولية .عالوة على ذلك ،أدت ممارساتنا القوية في السوق إلى الريادة السوقية في فئة
المشروبات الغازية في باكستان ،وهي أكبر دولة من حيث الحجم في عملياتنا الدولية .تقلص حجم
المبيعات الموحدة بنسبة  7.5٪من عمليات تركيا في عام  .2020في عام  ،2020تم الحصول على
 43٪من إجمالي حجم المبيعات في تركيا ،و  57٪من العمليات الدولية.
أظهرت عالمة  Coca-Colaالتجارية ،التي نمت في جميع البلدان التي نعمل فيها ،وسجلت زيادة
في الحجم بنسبة  7.7٪في عام  ،2020أهميتها في حياة عمالئنا حتى في مثل هذه البيئة الوبائية.
ونتيجة لذلك ،ارتفعت فئة المشروبات الغازية بنسبة  3.9٪في عام  .2020من ناحية أخرى ،تقلص
حجم مبيعات فئة المشروبات غير الغازية بنسبة  10.8٪في عام  ،2020بتأثير نمو بنسبة 5.1٪
في عام  .2019في نفس الفترة ،تقلص حجم مبيعات فئة المياه بنسبة  27.4٪نتيجة لنهجنا الموجه
نحو القيمة.

حصته في الحجم

النمو (سنوي)
2019

2020

2019

2020

مشروبات غازية

%0,3

%3,9

%77,3

%81,9

غير غازية (بخالف المياه)

%5,1

()%10,8

%7,6

%6,9

المياه

()%0,1

()%27,4

%15,1

%11,2

اإلجمالي

%0,6

()%1,9

%100

%100

مالحظةظ /قد تكون هناك اختالفات في أسطر اإلجمالي بسبب تقريب األرقام.
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تركيا:
تقلص حجم مبيعاتنا في تركيا بنسبة  7.5٪في عام  2020وبلغ  512مليون وحدة ، ،بعد نمو
سا إلى التأثير السلبي لنقاط
 3.2٪في عام  ،2019وفي حين أن التقلص المذكور يرجع أسا ً
االستهالك في الموقع التي تم إغالقها في أوقات معينة من العام بسبب جائحة كورونا ،فإن األنشطة
التي تهدف إلى زيادة االستهالك في المنزل ،وممارسات السوق الفعالة ،وإدارة العروض الترويجية
للمستهلكين ،وأدوات المبيعات الرقمية التي تم إطالقها حديثًا ،عوضت هذا التأثير السلبي إلى حد ما.
أظهرت فئة المشروبات الغازية ،المدعومة من عالمة  Coca-Colaالتجارية بنمو بنسبة ،3.4٪
أدا ًء يتماشى مع العام السابق في عام  ،2020على الرغم من القاعدة المرتفعة التي جلبها النمو بنسبة
 3.8٪في عام  .2019وبينما تقلصت فئة المشروبات غير الغازية بنسبة  13.3٪في عام 2020
بسبب ضعف الربعين الثاني والثالث ،تقلصت فئة المياه بنسبة  28.3٪نتيجة الستراتيجيتنا الموجهة
نحو القيمة التي تعطي األولوية لبيع العبوات ذات الربحية العالية.
ساعدت أنشطتنا لزيادة مبيعات الحزم الصغيرة في جميع الفئات ،على القضاء جزئيًا على التأثير
السلبي الناجم عن إغالق قنوات االستهالك في الموقع ،مما يضمن بقاء حصة الحزم الصغيرة ،والتي
شكلت  33٪من إجمالي حجم المبيعات في عام  ،2019عند مستوى  25٪في .2020
دولياً:
في عام  ،2020ارتفع حجم المبيعات الموحدة للعمليات الدولية بنسبة  2.8٪مقارنة بعام ،2019
مدفوعة بنمو قوي بنسبة  6.5٪في فئة المشروبات الغازية ،لتصل إلى  672مليون وحدة.
في عملياتنا في باكستان ،بلغ نمو حجم المبيعات في عام  2020بأكمله  5.2٪على محور االستقرار
االستراتيجي والتميز التشغيلي .ونمت فئة المشروبات الغازية ،بقيادة عالمة  Coca-Colaالتجارية
بنمو  ،11.4٪بنسبة  5.4٪في عام  .2020حققت شركة  CCIمكانة رائدة في حصة سوق
المشروبات الغازية في عام  2020من خالل التفوق المستمر في األداء على السوق في باكستان،
وخاصة في الربع األخير من العام .وبينما تقلصت فئة المشروبات غير الغازية بنسبة  46.3٪خالل
هذه الفترة ،نمت فئة المياه ،التي تعافت بقوة في الربع الرابع من عام  ،2020بنسبة  6.2٪في عام
.2020

انخفض حجم مبيعات عمليات الشرق األوسط بنسبة  1.8٪مرة أخرى بسبب التقلص القوى في فئة
المياه في عمليات العراق ،على الرغم من النمو بنسبة  16.0٪في عمليات األردن والنمو القوي لفئة
المشروبات الغازية في عمليات العراق.
في عمليات آسيا الوسطى ،نما حجم المبيعات بنسبة  1.8٪في عام  ،2020على الرغم من التأثير
األساسي المرتفع الناتج عن النمو القوي بنسبة  9.0٪في عام  .2019نمت فئة المشروبات الغازية
بنسبة  7.3٪في عام  2020مقارنة بالعام السابق ،بمساهمة جميع دول المنطقة دون استثناء ،على
الرغم من قاعدتها القوية البالغة  7.9٪في العام السابق .على الرغم من النمو القوي بنسبة 13.9٪
في عام  ،2019إال أن حجم مبيعات عمليات كازاخستان زاد بنسبة  0.4٪في عام  .2020وبينما
نمت فئة المشروبات الغازية في كازاخستان بنسبة  5.9٪في عام  2020تحت قيادة العالمة التجارية
 Coca-Colaو  ،Schweppesتقلصت فئة المشروبات غير الغازية بنسبة  7.9٪في عام
 .2020وتقلصت فئة المياه بنسبة  26.0٪في عام  2020مع التأثير األساسي المرتفع الناتج عن
النمو القوي بنسبة  27.5٪في عام  .2019تقلص إجمالي حجم مبيعات عمليات أذربيجان بنسبة
 1.2٪في عام  ،2020مع تأثير القاعدة المرتفعة الناتجة عن النمو بنسبة  20.5٪في عام .2019
وكما هو الحال في جميع البلدان األخرى في المنطقة الجغرافية التي نعمل فيها ،كانت فئة المشروبات
الغازية هي أقوى فئة في عملياتنا في أذربيجان ،ونمت بنسبة  5.9٪في عام  2020بدعم من األداء
القوي لعالمة  Coca-Colaالتجارية .وتقلصت فئة المشروبات غير الغازية بنسبة  1.8٪في عام
 2020بعد النمو القوي بنسبة  27.1٪في عام  ،2019بينما تقلصت فئة المياه بنسبة  29.4٪هذا
العام بعد نمو بنسبة  1.2٪العام الماضي.
ساهمت عملياتنا في تركمانستان بشكل إيجابي في حجم مبيعاتنا في الربع األخير من العام ،بعد الربع
الثالث ،عندما استأنفت اإلنتاج بكمية محدودة .وإلى جانب التأثير اإليجابي لعملياتنا في تركمانستان،
نما حجم مبيعات عملياتنا الدولية بنسبة  2.4٪في عام .2020
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نما صافي إيرادات المبيعات الموحدة بنسبة  19.8٪لتصل إلى  14391مليون ليرة تركية ،مع
تعديالت األسعار وإدارة نمو القيمة المنضبطة وزيادة حصة المشروبات الغازية في إجمالي حجم
المبيعات مقارنة بالعام الماضي .وإلى جانب التأثير اإليجابي لفرق تحويل العمالت ،في عام ،2020
أظهر صافي إيرادات المبيعات مرة أخرى أدا ًء قويًا ونما بنسبة .10.3٪
دعمت زيادة حصة المشروبات الغازية في الحجم اإلجمالي في عمليات تركيا ،وتعديالت األسعار،
وإدارة نمو القيمة ،الزيادة في صافي إيرادات المبيعات لكل وحدة حالة بطريقة مستقرة على مدار

العام .وبنا ًء على ذلك ،نما صافي مبيعات عملياتنا في تركيا في عام  2020بنسبة  12.0٪مع زيادة
صافي اإليرادات اإلجمالية بنسبة  21.1٪وبلغت  6188.4مليون وحدة حالة.
وفي عام  ،2020ارتفع صافي إيرادات المبيعات لعملياتنا الدولية بنسبة  26.5٪على أساس سنوي
ووصل إلى  8,204,0مليون ليرة تركية .في نفس الفترة ،نما صافي إيرادات المبيعات المنقحة من
تأثير سعر الصرف بنسبة .8.8٪

)الدخل لكل وحدة (ليرة تركية

)صافي المبيعات (مليون ليرة تركية
2020

التغيير السنوي

2020

التغيير السنوي

ايكرت

6.188

% 12,0

12,08

% 21,1

ًايلود

8.204

% 26,5

12,21

% 23,1

))(1فرصلا رعس ريثأت نم حقنم( ًايلود

7.061

% 8,8

10,51

% 5,9

دحوم

14.391

% 19,8

12,16

% 22,2

))(1فرصلا رعس ريثأت نم حقنم(دحوم

13.248

% 10,3

11,19

% 12,5

( )1منقح من تأثير سعر الصرف :أثناء تحويل جداول الدخل الخاصة بالدول إلى الليرة التركية ،يتم حساب أسعار الصرف وفقا ً ألسعارها في نفس الفترة من العام السابق.

ارتفع هامش الربح اإلجمالي بمقدار  43نقطة إلى  35.2٪في عام  .2020أدى ارتفاع صافي
المبيعات لكل وحدة واإلدارة الفعالة للتكلفة إلى تعويض التوزيع السلبي للحزم واألثر السلبي الستبدال
قطع الغيار من  20عا ًما إلى  10سنوات .وإلى جانب التأثير اإليجابي لمحاسبة تحوط التدفق النقدي
في عام  ،2019ارتفع هامش الربح اإلجمالي بمقدار  250نقطة في عام  .2020باإلضافة إلى
ذلك ،باستثناء تأثير التغيير في العمر اإلنتاجي لقطع الغيار ،كانت الزيادة السنوية في الهامش 335
نقطة.

تأثرت هامش الربج اإلجمالي للعمليات في تركيا ،سلبا ً من عدم تنفيذ محاسبة الحماية من مخاطر
تدفق النقد ،وتقلصت  282نقطة في عام  2012بنسبة  .39.3%إلى جانب هذا التأثير،
ارتفع هامش الربح اإلجمالي للعمليات في تركيا في عام  2020بمقدار  169نقطة أساس ،وإلى
جانب تأثير التغيير في العمر اإلنتاجي لقطع الغيار ،كانت الزيادة السنوية في الهامش  193نقطة.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي نواجهها في البلدان التي نعمل فيها ،بلغ هامش الربح
اإلجمالي  32.2٪في عام  ،2020بزيادة  360نقطة مع دعم اإلدارة الفعالة للتكلفة وارتفاع أسعار
المبيعات.
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ارتفع هامش الربح التشغيلي بمقدار  226نقطة على أساس التقارير إلى  14.9٪في عام ،2020
نتيجة للعمل بمحفظة منتجات أصغر حج ًما باإلضافة إلى التوفير في نفقات التشغيل .وإلى جانب
التغير في العمر اإلنتاجي لقطع الغيار ،زاد هامش الربح التشغيلي بمقدار  517نقطة أساس ،بشكل
منقح من تأثير محاسبة الحماية من تأثير التدفق النقدي.

محاسبة الحماية من تأثير التدفق النقدي .بلغ هامش  EBITDAللعمليات الدولية (بعيدا ً عن تأثير
اإليرادات/المصروفات األخرى)  ،24.3٪بزيادة  489نقطة.

بلغ صافي المصروفات المالية ،بما في ذلك ديون اإليجار المتعلقة بـ  )TFRS 16 ، (335مليون
ليرة تركية في عام  2019و ( )289مليون ليرة تركية في عام  .2020على الرغم من انخفاض
ارتفع هامش  EBITDAبمقدار  282نقطة ليصل إلى  21.8٪في عام  ،2020ووصل إلى أعلى قيمة الليرة التركية بنسبة  24٪مقابل الدوالر األمريكي (انخفضت قيمتها بنسبة  13٪في عام
مستوى له على اإلطالق ،وذلك بفضل التزامنا بإدارة نمو اإليرادات وآليتنا المنضبطة للتحكم في
 ،)2019فإن االنخفاض في صافي المصروفات المالية مقارنة بالعام الماضي يرجع إلى التخفيض
التكاليف .وبينما تقلص هامش  EBITDAللعمليات في تركيا (بعيدا ً عن تأثير اإليرادات/المصروفات الناجح لمركز العملة األجنبية القصير.
األخرى) على أساس المبلغ عنه بمقدار  108نقاط  ،إال أنه زاد بنسبة  343نقطة بعيدا ً عن تأثير
اإليرادات المالية( /النفقات) (مليون ليرة تركية)

2019

2020

إيرادات الفوائد

146

149

نفقات الفوائد ()-

)(317

)(371

اإليرادات (/النفقات) األخرى لفرق سعر الصرف المال

134

424

إيرادات المعامالت المشتقة

0

20

إيرادات التمويل من المعامالت المشتقة

2

)(46

إيرادات (/نفقات) فرق سعر الصرف الحاصل  -القروض

)(120

)(92

إيرادات (/نفقات) فرق سعر الصرف غير الحاصل  -القروض

)(180

)(373

اإليرادات ( /النفقات) المالية ،الصافي

)(335

)(289

بلغت األسهم غير المسيطرة  23.5مليون ليرة تركية في عام  2019و  81.5مليون ليرة تركية في عام .2020
وبينما بلغ صافي الربح  965.8مليون ليرة تركية في عام  ،2019فقد تم تحقيقه بمقدار  1,232,7مليون ليرة تركية في عام  .2020وجاءت هذه الزيادة في صافي الربح نتيجة الربحية التشغيلية القوية
وانخفاض المصروفات المالية.
بينما كان التدفق النقدي الحر  1.081مليون ليرة تركية في عام  ،2019بلغ  1.987مليون ليرة تركية في عام  .2020كانت ربحيتنا القوية وإنفاقنا االستثماري المنخفض كجزء من نهج اإلنفاق الحكيم
خالل جائحة كورونا ،باإلضافة إلى اإلدارة المحكمة لرأس المال العامل بشكل استثنائي ،هي العوامل التي مكنتنا من توليد تدفق نقدي حر قوي
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 .بلغت نسبة صافي رأس المال العامل إلى صافي إيرادات المبيعات نتيجة االنتعاش القوي في تركيا
وباكستان في عام  .)0.3٪( 2020وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تحول خيار مبيعات العراق ،الذي كان
يصنف في السابق على أنه التزام طويل األجل ،إلى التزام قصير األجل ،قد أثر أيضا إيجابيا على
صافي رأس المال العامل .إلى جانب هذا التأثير ،بلغت نسبة صافي رأس المال العامل إلى صافي
دخل المبيعات ،والتي كانت  4.1٪في عام  ،2019نسبة  1.9٪في عام .2020

بلغ الدين الموحد  924مليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2019و أصبح  839مليون دوالر
أمريكي اعتبارا ً من  31ديسمبر  ،2020مع انخفاض الدين بالعمالت األجنبية .وفي عام ،2020
بلغ صافي الدين  201مليون دوالر أمريكي ،عالوة على  638مليون دوالر أمريكي نقدًا موحداً.
انخفضت نسبة صافي الدين  EBITDA /بشكل كبير تماشيًا مع الربحية التشغيلية القوية واالنضباط
المالي الصارم وخلق تدفق نقدي حر ،وانخفضت من  1.12مرة في نهاية عام  2019إلى 0.47
مرة في نهاية عام .2020

تم إجراء نفقات استثمارية بمبلغ  666مليون ليرة تركية في عام  ،2020بينما كانت نسبتها إلى
صافي دخل المبيعات  .4.6٪وكما ورد في بداية فترة تشفى الجائحة ،إلى جانب تحول CCI
إلى الرقمنة واهتمامها بالصحة والسالمة المهنية ،انخفضت نسبة اإلنفاق االستثماري إلى صافي
دخل المبيعات بمقدار  175نقطة في عام  2020مقارنة بعام  ،2019نتيجة تجميد جميع النفقات
االستثمارية غير المؤكدة .تم إجراء  45٪من إجمالي النفقات االستثمارية في  2020في عمليات في
تركيا ،و  55٪في العمليات الدولية.
2019

2020

نسب الرافعة المالية

صافي الدين  /األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين

1,12

0,47

نسبة الدين (إجمالي الدين المالي  /إجمالي األصول)

%34,4

%32,2

إجمالي الدين المالي  /إجمالي رأس المال)

%75

%71

()1

( )1يشمل التزامات اإليجار المتعلقة بـ TFRS 16
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2021

توقعات

تشمل التوقعات لعام  2021الواردة أدناه التقديرات المالية التطلعية المستخدمة من قبل اإلدارة لقياس
األداء .العرض التشغيلي للشركة خاضع للمخاطر المحددة في التقرير السنوي والتقارير المالية
السنوية.
• ركزت شركة  CCIعلى النمو في فترة ما بعد الجائحة وخلق قيمة للمساهمين في جميع أنشطتها،
مع تكييف نموذج أعمالها مع بيئة التشغيل الجديدة خالل فترة تفشي الجائحة.
• على الرغم من أننا نعتقد أن األسوأ قد انتهى ،فمن الواضح أن الشكوك بشأن مسار ومدة الجائحة
ال تزال قائمة.
• ومع ذلك ،أصبحت العواقب طويلة المدى على االقتصادات والمجتمعات وأعمالنا أكثر وضو ًحا.
ودون تجاهل كل هذه الشكوك والمخاطر ،نجعل نجري أنشطتنا بمنظور نمو تتشكل من خوارزمية
نمو الجودة ،وإدارة مالية منضبطة ،وفهم لجعل عقليتنا المقتصدة هي القاعدة.

• تحققت الزيادة القوية في الهامش التي تحققت في عام  ،2020حتى مستوى معين ،وذلك بفضل
التأثيرات غير المتكررة مثل الوفورات في نفقات التسويق ،فضالً عن محفظة المنتجات البسيطة
المستدامة واإلدارة المالية الصارمة .ومع زيادة األحجام وارتفاع صافي اإليرادات لكل وحدة،
وبعقلية اإلنفاق المقتصد ،نتوقع أن يظل هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
متماشيا ً مع عام  2020في عام .2021
• بعد عام  ،2020عندما أوقفنا جميع نفقات االستثمار غير المؤكدة باستثناء االستثمارات الرقمية
وإدارة نمو القيمة والصحة والسالمة المهنية ،نتوقع أن تعود النفقات االستثمارية إلى مستوياتها
الطبيعية في عام  2021وتكون عند  6-8٪من صافي إيرادات المبيعات الموحدة.
• وبالنظر إلى التأثير األساسي للنسبة المنخفضة للغاية لصافي رأس المال العامل إلى صافي إيرادات
المبيعات في عام  ،2020نتوقع أن تصل هذه النسبة إلى مستوى منخفض من رقم واحد مع زيادة
متواضعة في عام  ،2021مع الحفاظ على تركيزنا على توليد تدفق نقدي حر قوي .

• وبقاعدة عام  ،2020نتوقع زيادة حجم مبيعاتنا بنسبة  4٪إلى  6٪على أساس موحد ،مع االستفادة
من اإلمكانات الواسعة ألسواقنا ومحفظتنا الغنية والمتوازنة .ونتوقع أن يكون النمو في العمليات في
تركيا ذو رقم واحد منخفض ،وفي العمليات الدولية ،ذو رقم واحد مرتفع.
• ومع تركيزنا على إدارة نمو القيمة ،نتوقع أن يكون نمو صافي الدخل الموحد بنسبة عالية تصل
إلى عشرات بالمائة ،بشكل منقح من تأثير فرق تحويل العمالت.
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