
 

 

 

 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ينهملا كولسلا حئاول

 اف ار يب /ركةش لدى ألعمالا لشركاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 كاءرلش لمهنيا لوكسلا ئحوالن تضمت يتلا ةقيثلواه ذه بموجب مكافحة الفساد (ب

 وكذلك إيه، إس اف ار بي /شركة إلى يشار ،"(اللوائح)" األعمال ءاوس ةقبطملد ااالفس ةحفاكم ينانوق ةفاكب التام للتزاماا يناريجلتا ءاكرالش لىع بغيني

 وأ يدفر لكشب ءاوس ،اهجراخو ليرازبلا ةلدو يف ةعباتلا اهتاكرش وأ اهعدفو أ ى،وشار أية ضعر عن التام ناعلمتاا مليهع بجي امك .يةبألجنا وأ حليةمال

 ماتلا اهامزلتا ؤكدت يتالو ،"شركةلا" أو "اف ار يب" مساب عياجم ار يب ةحلصمل أو مهحلاصل ءاوس لامعألا ليهست تاعوفدم اهيف امب ،اهلوبق أو اهبلط

 دسافلا ملاوع نم دحلل ةفلتخملا ةئياقولا تايلآلا ذيفنت اضيم أهيلع بجوتي امك ،فا

 .ريةاجلتا الهممأع راإط يف واالحتيال
 ال المثال باإلدارة المسؤولة وعوامل االستدامة، بما في ذلك على سبيل

 ئلالمسا اةومراع يم،السل السلوكر ييعاوم ارساتالمم أفضلد ماعتا حصر،ال

 دنىاألد حال يدوتحد ئية،بيوال االجتماعية
 امب ن،ييراجتلا اهئاكرش عيمج لبن  م عاتبالا ةبجاو ريياعملن ام نزاهة العمل (ج

 ينجتنالمو ار،جالتو الخدمات، يدمزوو يها،دمور لكذ في ثيح والنزاهة، قياتالخألا ئادبم ةابمراع أعمالهم ةرداإ ينيراجلتا كاءرالش لىع يجب

 "رياجتلا شريكلا" سمابي دفر شكلب إليهم رايش نيلذا) نيملاالش التجبس ظافاالحتو افية،فوش بنزاهة اريةجلتا همتمالامعو همتنشطأ راءجإ مليهع بجوتي

 يالتحاال ةحفامكل ةذفانلا ةيبنجألاو ةيلحملا نيناوقلا ةفاك عم امامتق فاوتت ةقيقد ةيبساحم

 .األموال وغسل
 "(.ينيجارلتا الشركاء"مساب نمعيتجم اهليإ راشيو

 الغرض والنطاق 2.
 المصالح تعارض (د

 أو دّ  لوت دق فمواق وأ ةاريجت اتقفص وأ مالتاعم يأ جنبت يناريجلتا ءاكرالش لىع بغيني

 تالاح نم أي ةهجاوم دنعو ،فا را يب يفظومدى ل حلاصملا يف ّ  اضراعت لثمت
 كةرش لىإ فقلموا ذاه عن الغباإل ينيراجلتا ءاكرالش لىع جبي ، المصالح ارضعت

 .الشفافية قنوات خالل من اف ار بي

 ةفاك لبق من تباعاال بةجاو التوجيهية ئدلمباا ديحدت يف ةقيثلوا ذهه من ضرغلا يكمن

ذ افنإ عزيزتو عجيشت هدفب ذلكو اف، ار يب شركة عم ينملالمتعا يناريجلتا كاءرالش

 رساتالمما فةاك ةالمراع لكذكو المطبقة، نيانوقلا عيمج
 .أعمالهم تلفخم لىع ةقلمطبا يةئيبالو االجتماعية

 ار اف، يب كةرلش يينراجلتا كاءرالش عميج لىع ةقيثلواه ذه تنطبق ثيح

 

 المنافسة القانونية (ه
 ء قياتافلتاا
 من

 اهراتبعاب هيط ةدارولت ااداشرلإا ةفاك رسفّ  ت ببسلا اذهلو

 زج

 .الشركة مع المبرمة



 ماب همتطشنأ ةمارسمو لداعلا فسانتالب ملتاا للتزاماا يناريجلتا كاءرالش لىع بجوتي

 راكتحاال ةحفاكم نيانوق ةفاك عم قفواتي امبو العادلة فسةالمنا ئدبام عم يتماشى
 المبادئ التوجيهية3.

 املعلتاو أ مئالم غير شكلب معلوماتلا لدباتب حامالس مدع مليهع يبغني امك .ةقالمطب

 أو ،راعسألا وضرع أو ،تاقفاوملاب قلعتت راراتقأي  ىلع رثؤت دق رومأ أي عم

 .اليةحلا دوقلعا إنهاء، أو دلعقواو أ تريات،شالم

 االمتثال القانوني (أ

 ةرداإ قوموايار اف أن  يب ةكرش ىدل يناريجلتا كاءرالش لىع بجوتي

 في التجارية أعمالهم على النافذة للقوانين الصارم االمتثال خالل من أعمالهم

 همتنشطأ اهيف ونسرامي لتيا ولةدال



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 أن يبغني ثح ،ريةاالس لعملا ينانوق ةفاكب االلتزام يينراجلتا ءاكرالش لىع بغيني حرية تأسيس الجمعيات (ي

 ىلإ لنضماماا يف ينفالموظ وققح ضمان يناريجلتا كاءرالش لىع بجوتي

 اهنوراتخي موعاتجم ضمن همسفنأ ميتنظو ماليةعلا اباتقالنو اريةجلتا اتطالراب
 اوضاقتي وأن بهمتوار رياجلتا كيالشر دىل ملونالعا فونظلموا ضىاقيت
 وطرش بجموبو بها، لمعمولا نيانوقلا بجموب اهليعص وصنلما قاتاقحتساال

 .لمعلا بحاصل ب  نم ةيباقع اتءراجإل ضرعتلا دون
 عميج اددس نم ققحتلا اضيم أهيلع بجي امك .لامّ  علا قوقحل ةيعامجلا تاضوافملا

 والتعبير الرأي حرية (ك

 ير،بالتعو لرأيا حرية اعونأ ةفاك عشجيتو احترام يناريجلتا كاءرالش لىع بجوتي

 أن ينبغي كما .األجور وضرائب االجتماعي الضمان ومساهمات العمل ضرائب

 توظيف،الب لقعتي اميف ةفصنمو ساويةتم ملع طروش ونيراجلتا كاءرالش رفيو
 .ملةالعا ىوقلاص فر وتعزيز،  ريبدلتا لىعل ولحصاو ور،جواأل

 .شريطة أن تمارس بمسؤولية وأخالقيات وضمن الحدود القانونية المطبقة

 
ً  لافطألا ةلامع (ز والسالمة الصحة (ل  

ً  الإ ةلامعلا فيظوت نعم اتلا عانتملان اامض نييراجتلا ءاكرشلا ىلع امامت بجوتي لمةاسالو الصحة ينانوق ةفاك وفق لعملاب ينيراجلتا كاءرالش يلتزم أن بجي  

 نم امامت ةيلاخ مهلامعون أكت أن اونمضي أن بجي امك، ينوناقلا لمعلا نس يف رفوت ئةيب لىع ظافحالو ،ريةاجلتا وأعمالهم همتنشطأ لىع ةقلمطبا يةنالمه

 لعملا مةظنم ريياعم بجومب هيلع صوصنم وه امك،  لافطلأل يسنجلا للاغتسالا دريبتلاب مهديزوت كذلكو لمة،اوالس ةحلصل األساسية طلشروا فيهمظلمو

 يرفوتو ض،رامواأل ثدلحواا دض مةزالال يةئاقلوا راءاتجاإل ذيفنتو ب؛سالمنا
)ILO( الدولية . ةدحتملم املأل يملاعلا قاثيملدئ اابم بجومبو 

 ثيدحلا قرِ   لا (ح )PPE(معدات الحماية الشخصية  وكذلك معدات الحماية الجماعية المالئمة

.)CPE( لا ةيرح دييقت نع عانتمالا نييراجتلء ااكرشلا ىلع بجي جبح قيرن طع ةلامع 

أو  اّ  يدسج مهبتقاعم، أو ةقهرم المعلومات السرية وحقوق الملكية الفكرية (م

 رارضإلا

 لمع اتءراجإل مهعاضخأو إ م،هقئاثو



 لعملا تلااح هاب مستت يتالو -ةلامعلل ةنيهملن اكسلاو لمعلا فورظ بنجتو م،هب ي،رس لكشب ةيراجتلا طورشلاو ودقعلاب ةقلعتملا تامولعملا عم لماعتلا يغبني

 مدعبون لتجاريا ءلشركاا دعهتي ذلك، لىإ فةالضإاب .يثدحلا قرلا وأ /و يرسقلا يب ليكو من يحصرن ذإب بجموب طقف للغير معلوماتلا ذهه عن بالكشف للتزاماوا

 مادختسا ظرحّ  ي امك .حصافاإل مدع ةيقافتا لىع عوقيتلا بجموب ذلكو ار اف،
 .رجاأل مدفوعة غير وأ ةيقسر لةامع مدختست جتانإ اتدحو يأ امدختسا

 لكشب سواء كريةفلا للملكية ضعةاخ ىرخأ وققح أيو راتاالشعو ريةاجلتا لماتاالع

 اراتدإلن ام قبسملا حيرصلا ذنإلا ىلع ولصحلا دون يئزج أو يلك
 والشمول بالتنوع وااللتزام التمييز، مكافحة (ط
 رظحتو لة،املعا ينب عونتلا تحترم ملع ئةيب اريونجلتا كاءرالش رفوي أن يبغني

 أو س،نجلا أو ،ةديقعلأو ا ،رةشبلون ال أو ،رقعلا ساسأ ىلع زييمتلن ام وعن أي .المسؤولة

 أو ل،محلا وأ العقلية، وأ يةدالجس قةاإلعا وأ الجنسي، ليلما وأ العمر، وأ ،دقالمعت

 ،يسايسلا فقوملس ااسأ ىلع أو ، لامعلت ااباقنل ءامتنلاأو ا ،ةيرسّ  لأا ةلاحلا

 توظيفم ليهع بجي ذلك، لىإ ةفإضاو .رىخاأل زييلتما واملع من وغيرها

 .ونناقلا هددحي امل اّ  قفو ةقاعإلذوي ا صاخشألا



 
 

 

 البيئة (ن

 هاتجلا متطلباتو يةئيبلا ينانوقلل ثالتالما يينراجلتا كاءرالش لىع بجوتي مع المختصة، التدقيق (ف

 -ضمان االلتزام  اريةجلتا اكةرالش ةرتف طوال لىعل ولحصاب االقتضاء؛ حسبو - من مالألعا كاءرش لتاجس ققيدتو عةجرام يف اهقحب ار اف يب كةرش ظفتحت

 التراخيص والشهادات والمنح والموافقات والتصاريح االلزمة، والتخلص السليم والمالئم من .ئحاوللا ذهه موجبب اهليعص وصنلما دعلقوال تثالهمما من لتأكدل رخآل وقت

 نم اّ  يأ كهتني امب لامهإ تالاح أو اتءراجأي إ ودجو نيتب اذإو
 ماكحألا

 النفايات، مواد التعبئة، ومعدات اللقاح االستهالكية، واألدوية والمطهرات والكيماويات

 االتح عن لةماكلا المسؤولية ملحتت ثيح رى،خاأل تافلخلما من غيرهاو راعيةزال راءاتجاإل تخاذا ار اف يب طلبت قدف ة،قيثلواه ذه بجموب اهليعص وصنالم

 ئةيهو )CAR( فيةلريا كاتللممتل ئييلبا لجالس ىدل كاتللممتا ليجستو م،يلسلا غير صلخالت ريدقتلل اّ  قفو اقيةفلتاا إنهاءأو  ن،ياريجلتا ءاكرالش لبق من لزمةالا التصحيحية

 اهلامعأل مظتنملا ريوطتلل ّ  ابولطم ونكي ام بسحب ،(ARP) .ينعملا كاهتنالا ةدش ىلع ءانب كلوذ ،فا را يب لبقن مي رصحلا

 اهجت

 تنظيم اإلجراءات الصناعية

 .المعنية والجهات االتحادية الوالية، وسلطات السلطات المحلية، ام ميقدت بجي امك يثبت

 نوناقلا عضولا ةملاس .بلطلا دنع ي الشفافية وعوامل الهدايا (ص

 يةئيبلا اررلضأا فيفختو عمنل مةزالال راءاتجاإل ةفاك ذاخاتب يناريجلتا كاءرالش عهدتي ةسرامم ةباثمب رتبعي دق ضورعلاو ايادهلا لداتب أن فا را يب ةكرش كردت

 نع ّ  ائناش لكذ كان ول ىتح المتعلق،ر رلضا عن ينؤولسم وننكويفس وإال أعمالهم، ضمن عليه، بناءو .ةكالشر اهيف عملت لتياول دلا مند يدلعا ةفاقث يف ومقبولة ةعشائ

 لتيا ةلوقايا اءاترجإ اللخ من اهبنجت مكنملا من كان ذاإ ة،راهقلا لقوىا وأ الغير تافرتص يف ازيليرب الير 010 نع اهتميق لقت يتلا وضرعلاو ايادهلا ميدقبت حمسّ  ي

 ةفاكن ع اّ  يرصحو امامت نيلؤوسم وننوكيس لاحلا هذه يفو ،حيحصلا لكشلاب اهعاتبا متي مل .اف ار بي منسوبي من أي إلى السنة العطالا جىري المعلومات، من ديزمولل

 نع شئةلناا (يةئيبلا اررلضأا صةاخ) اهعتيطبو اهمجح كان امهم ثدحت لتيا اررلضأا هي كما اف، ار بي لدى الضيافة ولوائح والعروض الهدايا سياسة على



 .ريةاجلتا اكةرالش في المشاركة عن باالمتناع التجاريين الشركاء يتعهد ذلك، إلى باإلضافة .ينورتكلإلا ةكرشلا عقوم ىلع ةحضوم

 يةئيلبا هةجلا من مسبق نذإ لىعل ولحصا نود ياتبلنا اءطلغاب راإلضراو لغاباتا الةزإ
 القطاع العام( التعامل مع 19

 

شريك العمل اذن  عند التعامل مع القطاع العام بالنيابة عن بي آر اف, يجب أن يكون لدى
كتابي صريح من اإلدارة المسؤولة عن العقد. عند التواصل مع الحكومة, اذا كان لدى شريك 

القات العمل أي أسئلة أو كان عليه التصرف بالنيابه عن بي آر اف, فعليه استشارة ادارة الع
 relacoesinstitucionais@brf-br.comالمؤسسيه عن طريق البريد اإللكتروني 

 

 قنوات  الشفافية
 للوائح ةلحتمملا اتكاهتناال عن إللبالغ فار ا يبى دل فيةافالش ناةق إنشاء تم

 أل رانلا مادختسأو ا ةصتخملا .من األغراض ي

 الحيوان رعاية (س ةصاخات ءراجد أو إعاوقأو  تاسايس أو نيناوقأي  ، أوهذه ينهملا كولسلا

 -بحسب االقتضاء-يتعهد الشركاء التجاريين  لكافة واالمتثال الحيوانات معاملة إساءة بعدم هاكتنا يأ ثودح يناريجلتا ءاكرالش حدأ ظحال الح فيو ار اف، يب ةكربـش

 ار يب كةرش يفموظ وأ سيهفانم وأ هيفموظ من يأ همالأ وأ تصرف عن تجنا
 :التالية القنوات خالل من الفور على بنا االتصال عليه فيتعين اف،

 ظافحالو البرية ةالحيا دموار يةبتر من الكاملة لسلةسلا لىع ةقلمطبا يةنقلتا رييالمعاو نيانوقال

 مة،العا اتامزللتاا ةفاك اءفيتواس يةنوايحلا اياتفلنا ةرداإ لكذ يف امب مها،اتخدساو عليها

 
 :موقعنا على شبكة االنترنت

 ن أع ةيلؤوسملا ونلمحتي دقم هنإف ةلاحلا هذه يفو هذه عاتبدم اع نع ةمجان رارضأ ي

 .المبادئ

https://www.brf-global.com/sobre/etica-e- التعاقد من الباطن (ع 

/integridade/canal-de-transparencia لولحصا عدب لاإ يناريجلتا ءاكرالش اهقدمي لتيا دماتخلا لىع طنالبا من لتعاقدا وزجي ال 

 امك .فار ا يب ةكرش ىدل لعقدا عن ؤولسلما يردلما من الصريحة يةبلكتاا ةقالمواف على يب أن ّ  املع .ريس شكلب ةجالعالمو لوهجم شكلب الغبباإل افيةفالش ةانق تسمح

 .ةين نسحب ّ  اغلاب دمق صخش يأ دض اميةقتناال اءاترجاإل صور من ةروص يأ عم تتهاون لنار اف 

mailto:relacoesinstitucionais@brf-br.com
http://www.brf-global.com/sobre/etica-e-


 ،هاب التام ديقالتو ئحللواا ذههم اكحأ لىع ةقالمواف طنالبا من يناولقلما لىع بجوتي
 بجيو

 المنصوص باإلرشادات يتعلق فيما الباطن من المقاولين لمراقبة بآليات الشركاء يحتفظ أن

 .ئحللواا ذهه موجبب اهعلي



 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


