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    ةحلصم  وأ  اهبلط   وأ  ،اهلوبق  امب  يف  كلذ  تاعوفدم

 ليهستال     ءاوس ً  مهتحلصمل     وأ

 ةكرش  .BRF  امك  بجي  مهيلع  ضيأًً   ا  ذيفنت
 تايل   ةيئاقو  ةحفاكمل  داسفال  اليتحاالو

 يف   مهتطشنأ.

 (3ااعنمااليسغااالومأالااةحفاكموااليومت
 باهرإال

 
الومأال    بجي   ىلع  ءاكرش  المعأال  عضو  ريبادت  اهمهفو

اهدامتعاو دحلل  نم  رطاخم  اهل   ًا   ليسغ  قفو 
ليومتو  باهرإال  يتال    ةوالع  ىلع   ،كلذ  نوضرعتي 

 جذامنل   مهالمعأ  اهلكايهو.
ا  ميدقت  تانايب  بجي  ً ليجستال  مهيلع    ىإل  ةكرش مئاد 

 كنبالو  ةيكلمالو  ةصاخال  مهب
  ليجستال  BRF،  كلذكو  غالبإ  ،ةكرشال  يف  ةالح  ثودح
  ا  نوناقلل   لومعمال  هب.  يأ  ،رييغت  نم  لجأ  ظافحال  ىلع
 بسانمال   قفوًً 

 (4ااةهازنلاايفاالمعل
 

  بجي   نأ  سرامي   ءاكرش   المعأال   مهالمعأ  قالخأب
ام بلطتي  مهنم  ءارجإ  ىلع   ةهازنو.  وهو   تالماعمال 

ةيراجتال ةهازنب  ،ةيفافشو  عم  مراصال   ظافحال 
،ةقيقد تالجس   مازتالالو    لومعمال  اهب.  ةيبساحم 

 نيناوقالب  ةينطوال  ةيلودالو
 

  ودبي  اهنأ  بجي  ىلع  ءاكرش  المعأال  بنجت  يأ  تالماعم
 وأ   المعأ  وأ   فقاوم  دق  ،نمضتت  وأ

    فقوم  ،نمضتت  براضتًً   ا   يف  حالصمال   اميف  قلعتي 
 ةكرش  يفظومب    .BRFةهجاوم  دنعو   

BRF بجي ،براضت ىلع ءاكرشال ةكرش غالبإ  

(Transparency  نع  قيرط  ةانق  ةيفافشال 
 (Channel  نع   اذه   فقومال .

 
 (5ااعافدالااانعاااةسفانملاااةرحل

 
بجي نأ  سفانتي  ءاكرش  المعأال  ةالدعب   ئدابم  نأو 

  تاعيرشتلل   اوسرامي  مهالمعأ  امب   ىشامتي  عم
  ةيامحل   ةسفانمال.بجيو    األ  ةسفانمال  ةرحال   قفوو  ًا

لدابتب   لومعمال  اهب تامولعمال  وأ  لماعتال  عم 
لئاسمال   اوحمسي يتال  دق  رثؤت  ىلع  تارارق    ةقفاومال 

 وأ   رعسال  وأ  تايرتشمال  وأ  دقاعتال  وأ  ءاهنإ
 دوقعال   ةيالحال.

 .1ااةمدقما

  دكؤت   ةكرش  BRF،  اهتاكرشو  ةعباتال  يف  ليزاربال
 خوا ،اهجر   ي ً    اشر إلى ك ل هنما لعى دح ة أو هيإلا ةعمتجم

 مساب   »ةكرش  «BRF  وأ  »ةكرشال«،   نع  قيرط  ةنودم
ءاكرشل  »)ةنودمال(« دعاوق  هذه  المعأال  امب    كولسال 

ينبت ،رصحال   ،ةمادتساالو ةلوؤسمال ةرادإالب اهمازتال ىلع
يف ،كلذ  ىلع  ليبس  الثمال  كولسالو   ال  ،ميوقال  ةاعارمو 

تاسراممال   ةيعامتجاال  ،ةيئيبالو   عضوو   دح  ىندأ   نم   ىلضفال 
ريياعمال   اياضقال  يتال  بجي  اهعابتا  نم  لبق  عيمج    ءاكرش 
 ،المعأال   امب  يف   كلذ  ،نيدرومال   ومدقمو   ،تامدخال
  ءاطسوال    نوجتنمالو    نولماكتمال    )ي ً    راش    مهيإل 

 ف ً    ىدار  مساب   »كيرش   المعأال«مهيإلو   نيعمتجم 
 مساب  »ءاكرش   المعأال.(«

 

 .2اافدهلااةيطغتلو

  اهعابتا  لثمتي  فدهال  نم  هذه  ةقيثوال  يف  عضو
  المعأال  ةكرشل  BRF  ئدابمال  ةيهيجوتال  يتال  بجي

  تاعيرشتالب  لومعمال  نم  بناج  عيمج  ءاكرش
  ةيلوؤسمالو ةيعامتجاال ةمادتساالو  نامضل  مازتالال
  ةيئيبال    تاسراممالو     ةميلسال    يف  اهب

 مهتايلمع   اهدامتعاو  اهذيفنتو .
 

يرست ةقيثوال هذه  ىلع  عيمج  ءاكرش  ريسفت    المعأال 
، اذهلو  ببسال    ئدابم   ةيهيجوت   ةكرشل   BRFبجي 

  يتال  اهمربت  مهعم  طورشال   ةدراوال  انه   ىلع   اهنأ
 ةنمضم   يف  تايقافتاال

 ةكرشال.

 

 .3اائدابملااةيهيجوتلا

 (1اامازتلالااانوناقلبا
 

  اهب  يف  بجي  ىلع  ءاكرش  المعأال  ةكرشل  BRF  ذيفنت
 مهالمعأ  قفوًً   ا  تاعيرشتلل  لومعمال

 نادلبال   يتال   نولمعي   اهيف.
 

 (2ااةحفاكماااةوشرالااةحفاكمواااداسفل
 

 اهب   نأشب  نيناوقالب المعأال ءاكرش مزتلي نأ بجي
  ةحفاكمو   داسفال.  ةفاضإ  ىإل  ةينطوال  ةيبنجأالو  لومعمال
  مهيلع   مدع  ضرع  ةوشر  وأ  اهعفد  ةحفاكم  ةوشرال
 ،كلذ  بجي
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 (10اابنجتاااالكشأاااةيدوبعلاايفاالمعلا

  ضرفو  بجي  ىلع  ءاكرش  المعأال  مدع  دييقت  ةيرح

  ،ةيدسجال  مهيفظوم  نم   اللخ  زجح  ،مهقئاثوو

  يف  فورظ  ةنيهم  تاعاس  لمع  هنم ً    ،ةك  ةبقاعمالو
  لمع   تحت  هاركإ  و/وأ  ،شرحتالو  لمعالو  نكسالو
  امك   بجي   مهيلع   نامض   امم  نكمي   هفصو  هنأب 

  تادحو  جاتنإال  يتال  طروتت  يف  لمع   نم   المعأ   ةيدوبعال .
 لمعال  ريغ  عوفدمال  وأ  دابعتساال.  مدع  مادختسا

 

 (11اازييمتلااعونتلواالومشلوا

بجي ىلع  ءاكرش  المعأال  زيزعت  ةئيب  عيمج    لمع 
عم حماستال   ةاعارم اللخ نم ،لومشالو عونتال مرتحت

  ةلماعمال   ةيزييمتال   ىلع   مدعو ةفيظولل ةددحمال تاردقال
ةيدسجال   يأ   عون  نم   شرحتال   وأ وأ  ةينهذال  وأ  لصأال 

 وأ داقتعاال وأ نيدال وأ نولال وأ ةينثإال وأ  ةقاعإال ساسأ
  ةيعامتجاال   سنجال  وأ  رمعال  وأ  هجوتال  يسنجال  وأ  ريبعتال
  وأ  ةيوضع   نع  ةيوهال  وأ  عون  سنجال   وأ  ةالحال

يسايسال    وأ   لمحال  وأ   ةالحال   ةيعامتجاال وأ  يأ  ريياعم 
 صوصنم   اهيلع   يف  تاعيرشتال   ةيالحال .  ءامتناال وأ تاباقنال 

 ىرخأ 
 

 (12ااةيرحاااباستناالا
 

ةيالمعال    بجي   نأ   حيتي   ءاكرش   المعأال   نيلماعلل   مهيدل
ةيناكمإ مامضناال  ىإل    ءانبو  تاميظنتال  ةيالمعال  تاباقنال 

  يف   تانايك  ،اهنوراتخي  عم  مدع  تاداحتاالو
 ةيعامجال

 ضرعتال  مهل   يأب  ءارجإ   يماقتنا.

 

 (13ااةيرحاااريبعتلا

 
  امالط  بجي   ىلع   ءاكرش   المعأال  مارتحا   ةيرح   ريبعتال 

  لكشب  لوؤسم  اهالكشأب  ةفلتخمال  ،اهعيجشتو
  نمضو  دودحال  ةينوناقال.  تناك  هذه   قوقحال  تً    سرام
 يقالخأو 

 

 (14ااةحصلاااةمالسلوا
 

 هب  نأشب  ةحصال  بجي  ىلع  ءاكرش  المعأال  الثتماال
     نيتينهمال     يف     لمعال     يف  تاعيرشتلل   لومعمال 
 ةمالسالو

 (6ااةباقرالاااىلعاااداريتساالاااريدصتلوا

  ةينطوال  يف  قايس   ةلوازم   مهتطشنأ   ،ةيراجتال  بجي
  تارداصالو  نم  علسال  ىلع  ءاكرش   المعأال  عابتا   تاعيرشتال 
  كلذكو   تارارق  رظحال  ةيلودالو  نأشب  تادراوال

 تابوقعالو   ةقبطمال  ىلع  لك  ةالح.  تامدخالو  ،تامولعمالو

 

 (7اادوقعااالمعلااتاسراممواافيظوتل

طورش   بجي  نأ   يفي   ءاكرش  المعأال  تاعيرشتب
لمعال لومعمال  ،اهب  نع ًالضف    وأ   ،زييمت  ميدقت 

 ،ةمرتحمالو   ةحاتإو  فيظوت  ،ةئفاكتم   نود  يأ  قيرفت
  نيلماعلل   مهتيقرتو .  بجي   نأ   زيزعتو  روجأال   ةلداعال
 لصحي  نوفظومال  ىدل  ءاكرش  المعأال  ىلع بيردتال
  قئاثو  لمعال  بتاور  ايازمو   قفو ً ا  نوناقلل  لومعمال  ،هب

     ةيعامجال(     تارارقو   كلذكو  طورشال   ةدراوال  يف
 يعامجال    )تايقافتاال

  عفد  موسر  مكاحمال  تايقافتاو  ليدعت  كولسال   (TAC)،  نإ
  يعامتجاال   بئارضالو   تدجو.  امك  بجي  مهيلع  دكأتال  نم

  فشكب  بتاورال.  بجي  ىلع  ءاكرش  لمعال   تامهاسمو   نامضال 
  المعأال  ضيأًً   يتال تامدخلل ةبسنالب ،نامض ا   ةقلعتمال

  ةيلوؤسمال  بلطتت  ،كلذ  ذيفنت  لمعال  ةطساوب  المع
  ريغ  ةميلسال   ةنهملل .  نيلهؤم  نيدمتعمو  نولمحتي
 يف   ةالح  ةسراممال 

 

 (8ااقوقحاااناسنإال

  ىإل   بجي  نأ  نمضي   ءاكرش  المعأال  ةيامح  حالصم
  ةميقال  المعال   قوقحو   ناسنإال   ةيمالعال   اهمارتحاو
  عم  تاكاهتناال  ىصقأ  دح  اللخ  مهتايلمع  ةلسلسو 
  ثادحإ  رثأ   يعامتجا  يباجيإ .  ةصاخال  ،مهب  نود  يأ  حماست

 نم   يأ   عون   نم   لجأ 
 

 (9اةالمعااالفطأال

 
ةينوناقال    بجي  نأ  يعاري  ءاكرش  المعأال  نييعت  نيفظومال 

نيذال  نوغلبي  دحال  ىندأال  اللغتساال   نسلل  يسنجال 
بجيو نأ  اونمضي  نيقهارمالو  ًا  مدع  يف  مهتايلمع  قفو 

دعاوقلل  الفطألل ةيساسأال  ةمظنمل  لمعال    ةيلودال 
 (ILO)  ئدابمو  قافتاال   يمالعال   ممألل   ةدحتمال .
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ءاك المعأال  ينبتب  عيمج  دهعتي ريبادتال  اهنم    رش  يف 
ةمزالال  عنمل  رارضأال  ةيئيبال    ةبوقع   ضيوعتال   دحالو 

تناك  ،مهتطشنأ   تحت   ةلئاط ةمجان  نع  ىتح   فارطأ  اذإ 
ناكمإالب ناك اذإ ،يضرع ثدحل ةجيتن    نع   هذه   ،رارضأال
ةثالث  اهبنجت   وأ  نم  اللخ  ريبادتال  ةيئاقوال  يتال    مت 
 سعاقتال   نع   نبتً    ،اهي   عم   لمحت   ةيلوؤسمال 

 لكشب   لماكتم     حو ص ير    نع   عيمج     أالض رار    أي ًً   ا
 تناك   اهتميق  وأ  اهتعيبط   )ةصاخ  رارضأال
 المعأال   بنجتب  ةيئيبال(،  ةئشانال  نع  ةكارشال .  ةوالعو
يأ    ىلع  ،كلذ  دهعتي   ءاكرش رثأ  يبلس  ىلع  عونتال 

ليلقتو    يلحمال   نوكي  شانئ ًً   ا   نع   ،تايلمعال   ضيوعتو 
مدعو   يجولويبال  مايقال  ةالزإب  تاباغال  وأ  ءاطغال    يتابنال 
مادختسا   نود  لوصحال  ىلع  حيرصت  قبسم  نم  ةالكوال

 ةيئيبال مدع بجي امك ،ةصتخمال
 قيرحال   يأل   ضرغ.

 

ةفاضإ ىإل  ،كلذ  بجي  ىلع  ءاكرش  ىلع   المعأال  دراومال 
مارتحا وأ  ةمئاقال شيعال لبس  وأ/ضيوعت  ليلقت  و /و 

  راثآ  ةيبلس  ىلع   تاعمتجمال   ،ةيلحمال   مدعو   بنجتو ةيعيبطال
قيوست  يأ  وأ  يأ عينصت  داوم  ماخ  نم    لثامم  قطانمال 

 ،ةروظحمال   مدعو  طروتال  يف  يأ  لمع
 ةيدوبعلل  و/وأ  ةالمع  الفطأال.

 

 (17ةياعرااااتاناويحلا
 

 ،تارشؤمالو  عضت   ةكرش   BRF  تاسايسال  ريياعمالو
  امب   نمضي  مارتحا  تامازتالالو  ةماعال  تايلمعالو
  لمعت   هيف  ،ةكرشال  ءاوسً    مدقتو  بيردتال  رمتسمال

 صئاصخ  لك  عقوم 
 تناكأ  هذه  صئاصخال  ةيئيب  مأ  ةيفاقث  مأ

دهعتيو   ءاكرش  ،المعأال  ةيخانم .دنع  مأ  يتال    ةينيد 
ئدابمال عابتاب ،ءاضتقاال  عيمج ربع تاناويحال   ةيهيجوتال 

اهعضت ةكرشال    ءدب ًً   ا  نم   ةيبرت   تاناويحال   ةياعرل 

 لسالس   ،جاتنإال 
 ىتحو   اهلقن   اهحبذو.  الو  حماستت  ةكرشال

 وأ   معدت  يأ  ةلماعم  ةئيس   وأ  المهإ  تاناويحلل.

 

 (18اادقاعتلااانمااانطابل
 

ال نكمي  نأ  متي  دقاعتال  نم  نطابال    ةكرشلل  ىلع 
  ةيباتك  نم   تامدخال   يتال  اهمدقي   ءاكرش  المعأال
 اإل  دعب  لوصحال  ىلع  ةقفاوم

  ،مهيفظومل  فورظ رفوت ةئيب ىلع ظافحالو مهتطشنأ
ذيفنت   ةحصال  ةمالسالو  ةيساسأال بيردتال  ريبادتالو 

ةفاضإالب   ةيئاقوال  دض   ثداوحال  ،ضارمأالو  ريفوتو  ىإل 
 تادعم  ةياقوال  ةيصخشال  (PPE)  تادعمو
(CPE).  ةيامحال   ةيعامجال 

 

اتامولعملو اتانايبلا اةيصوصخاا  (15ا
 ةيرسلااةيكلملواااةيركفل

 

 ةيرسب  مدعو   بجي  لماعتال  عم  تامولعمال  ةقلعتمال
ةثالث   دوقعالب  طورشالو   ةيراجتال اإل  بجومب  نذإ 

يف دقاعتال ةهج   BRFعيقوتالو    فارطأل اهنع حاصفإال
 ىلع   ةيقافتا   س ةير.  وي ً    رظح  مادختسا   تامالعال نم حيرص 

 ةيراجتال   تاراعشالو   يأو  قوقح 
  ةيكلم     فالك ةير    أخ ىر    لش ةكر    BRF،     لكي ًً   ا    وأ 

  ج ئزي ًً   ا   نود  تص حير   قبسم   وص حير   نم  ةهجال 
 ةلوؤسمال .  امك  بجي   ىلع  ءاكرش   المعأال  ةيامح 

  ءالمعالو  تامولعمال  ةيصخشال  لكل  صخش   نولماعتي
  نيفظومالو.  بجيو  مهيلع   ،هعم  امب  يف  كلذ  نيدرومال 

  الثتماال  تابلطتمل  نوناقال  ماعال  ةيامحل  نيكلهتسمالو
  ةيصخشال   نمأب ةقلعتمال ةيلحمال دعاوقالو تانايبال

  اهلقنو  ،اهتكراشمو  تامولعمال  دنع   عمج  تامولعمال
  طقف  ضارغأل  لمعال  اهنيزختو  اهتجالعمو
  بط ةقير  ةفافش  ةنمآو  نوناقي ًً   ا.  نامضو  اهمادختسا

 مال ش ،ةعور 

 (16ااةئيبلا
 

بجي  تاعيرشتلل نأ  لثتمي  ءاكرش    عم  المعأال 
مادختسالل    ةيئيبال  تابلطتمو  تائيهال  ،ةصتخمال دنع 

ظافحال الوط  ةدم    ،صيخارتالو   ،حنمالو   ،ةكارشال 
  ،حيراصتالو   صلختالو  ميلسال  نم  ،ةجاحال   ىلع   ،تاضيوفتال 
يأ تاداهشالو عون  نم  عاونأ  ،تايافنال  لمحتو    ةيلوؤسمال 

ةلماكال نع  يأ  كولس  صلخت  ريغ    يئيبال  يفيرال  ،مئالم 
،ةيئيبال  ليجستو   راقعال   يف  لجسال  امبسح   مزلي 

جمانربو  اهتطشنأ   مامأ  تاهجال  ،ةيدلبال  ةداعتساال 
  ىتم   تاالكوالو  ةماعال   ةيالرديفال  ةصاخالو  ميظنتل 
 ايالوالب،ت  تابثإو  اهالثتما  ،ينوناقال

 ناك   كلذ   بولطم ًً   ا .
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  ينورتكإلال ديربال ربع ةيسسؤمال تاقالعال 
relacoesinstitucionais@brf.com. 

 

 ةانقااةيفافشل
 

  مت  ءاشنإ  ةانق   ةيفافشال  ةكرشل  BRF  فدهب
نيكمت  غالبإال  نع  تاكاهتناال  تاعيرشتلل    ةلمتحمال 

ةصاخال تاءارجإال وأ   كولسال دعاوق ةنودمل   هذه  وأ
  ددح   كيرش  المعأال  يأ  ،ةفالخم  ريياعمال وأ تاسايسال وأ

  اللخ  هالعفأ  وأ  ،هتاالفغإ  وأ  نم  بناج  ةكرشب   .BRF  اذإ
 ءاوس ًً   نم

 هيسفانم   وأ  يفظوم  ةكرش  BRF،  بجيف
 هيلع   الصتاال   ىلع   روفال   ربع   تاونقال :

 

integridade.brf.ا  عقوملاااينورتكإلال:ا

ااcomاا)ليزاربلا(اا/
 ااcompliance.brf.comاا)جراخلا(

 

 يأل  صخش  لمعت  ةانق  ةيفافشال  ىلع  رادم  ةعاسال
نود   الوطو  مايأ  عوبسأال  حمستو حاصفإال  نع  ،هتيوه 

ميدقتب متيو    ىواكشال  لماعتال  عم  يف  .عيمج  كلذ 
اذإ  ناك    ةيرسب.  الو  لهاستت  ةكرش  BRF  بغري 

عم  تاغالبال يأ  لكش  نم  الكشأ  ماقتناال  دض  يأ    صخش 
 مدقي   غالبًً   ا   نسحب  ةين .

BRF.  نم  ريدمال  لوؤسمال  نع   دقعال  يف  ةكرش  
،اهعيقوتو    بجيو  لوصحال  ىلع  ةقفاوم  نيلواقمال
  ظافتحاال   تايلب   طورش ىلع نطابال   هذه  ةنودمال
  اميف  قلعتي  ئدابمالب  امك   بجي   ىلع   ءاكرشال
  ةدراوال  يف  هذه  ةنودمال .  ةبقارمل  مهديهعت
 ةيهيجوتال 

 
 (19ااقيقدتلا

 

قحالب   يف  يأ  ظفتحت  BRFتقو  نومزتلي   ةكرش 
ققحتلل امم  اذإ  ناك  ءاكرش    ةنودمال .  اذإو  المعأال 

  وأ   تاالفغإ   كهتنت  يأ  دعاوقالب  ةدراوال   يف   هذه 
  ةحضومال  ،انه  نكمي   ةكرشل   نيبت  دوجو  يأ   تاءارجإ 
ذاختاب    مكح   نم   ماكحأال  ءارجإ  يحيحصت  نم 

 وأ   نالعإال  نع  ءاهنإ  دقعال  قفو ًً   ا  BRFةبالطمال  

 بناج   ءاكرشال
 ريياعمل   ةكرش   BRF  ،ةيرصحال   ءانبًً   ىلع  ةدش 

 كاهتناال.

 (20ااتابهلااايادهلو
 

نأ   لدابت  تابهال  كردت   BRFايادهالو  يف   ةكرش 
ةيجيورتال  وه  ةسرامم  ةيفاقث    هذهب  ةعئاش 

  تابهال   ايادهالو   ديدعال  نم  عقاومال  يتال  لمعت  اهيف.
 ال ط ،ةقير   ي ً    حمس   ميدقتب
 ،ةيجيورتال   ةطيرش  األ  كهتنت  تاعيرشتال
  ةاعارم  مدع  لومعمال  اهب  )ةصاخ   تاعيرشت  ةحفاكم

  وأ  ةزيم   ريغ  ةقحتسم  داسفال  ةحفاكمو  ةوشرال(،  عمو
  ديقتالو  تابلطتمب  ةسايس   تابهال  لوصحال  ىلع  يأ  ةدئاف
  ةكرشلل   .  ايادهالو  ةفايضالو  ةكرشل  BRF،  ةحاتمال  ىلع

 عقومال   ينورتكإلال   يسسؤمال 
 

 (21االعافتلاااعماااتاطلسلاااةماعلا
 

  يف   ،دقعال   حيرصت المعأال كيرش ىدل نوكي نأ بجي
  عم  تاطلسال  ةماعال  يباتك  نم  ةهجال   ةلوؤسمال
  ةكرش  .BRF  دنعو   ءارجإ  تاالصتا  عم  كلذو  دنع  لماعتال
  مايق   تاطلسال   ،ةماعال  يف   ةالح دوجو كش  ىدل  مساب

  مسق   كيرش  المعأال  وأ  اذإ   تناك  كانه  ةجاح  ىإل
 ةكرش  BRF  ،فرصتالب  بجي  ةراشتسا

 

 

  1ةسايس  ةسسؤمال  تابهلل  ايادهالو  ةفايضالو  ةحاتم  ىلع:
-transparency/how-and-global.com/en/about/ethics-https://www.brf

operate/-we 

mailto:relacoesinstitucionais@brf.com

