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التزام منيرفا فودز بأهداف األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة )SDGs( في جميع أنحاء التقرير.

تتوافق البيانات المالية مع القوائم المالية 
وتتبنى معايير BRGAAP المحاسبية، وفًقا 

  .IFRS(( للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

يشمل نطاق التقرير جميع الوحدات في البرازيل 
واألرجنتين وكولومبيا وباراغواي وأوروغواي. 

يرد وصف االستثناءات والتقييدات المتعلقة 
بالمؤشرات في الحواشي. يتمثل التغيير الرئيسي 

في نطاق الشركة في االستحواذ على وحدتين 
لذبح األغنام في أستراليا، مذكوران في الهيكل 

التشغيلي، ولكن لم يتم توحيد مؤشراتهما 

تكشف منيرفا فودز ألصحاب المصلحة، 
من خالل تقرير االستدامة هذا، عن النتائج 
الرئيسية والمشاريع واالستثمارات التي 

تلخص رحلة الشركة في عام 2021.

يغطي المحتوى الفترة من 1 كانون األول / يناير 
إلى 31 كانون الثاني / ديسمبر من العام وتم 

تنظيمه بناًء على موضوعات االستدامة )انظر 
أدناه(. يتمثل أساس هذا التقرير في تقديم 

حسابات شاملة لألداء االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي والحوكمة في الوحدات الصناعية واإلدارية 

وفي سلسلة القيمة لشركة منيرفا فودز

تستند المؤشرات المقدمة إلى معايير مبادرة 
التقارير العالمية )GRI( وأيًضا على مجلس معايير 

دم�ة
ة
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GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53

محاسبة االستدامة )SASB( التابع لمؤسسة اإلبالغ 
عن القيمة وعلى توصيات فريق العمل المعني 
 . )TCFD(باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ

أدوات السوق األخرى التي تم تبنيها هي منهجيات 
Coller FAIRR ، ومقارنة األعمال التجارية بشأن 

الرفاهية الزراعية )BBFAW( ، وإجراءات اإلفصاح 
عن البصيرة ، من خالل مشروع اإلفصاح عن 
المناخ )CDP( ، وعناصر إعداد التقارير لمؤشر 

استدامة الشركات )ISE( و مؤشر كفاءة الكربون 
B3، وهي محافظ تدمجها الشركة للعام الثاني على 

التوالي في عام 2022 وتتألف من شركات تتبنى 
أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة 

)ESG( في السوق البرازيلية. يشار أيًضا إلى 

االجتماعية والبيئية في هذا التقرير، حيث بدأت 
العمليات فقط في كانون األول/ ديسمبر 2021.

إذا كانت لديك أسئلة حول أي محتوى معروض في 
التقرير، فيرجى االتصال بنا عبر القنوات التالية:

قراءة جيدة!

+55 (17) 3321-3355
+55 (11) 3074-2444

ri@minervafoods.com 
sustentabilidade@minervafoods.com   
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في نهاية عام 2021، نفذت منيرفا عملية 
مادية جديدة - أداة أساسية لتحديد وترتيب 

أولويات وتحديد الموضوعات األكثر صلة 
بالتواصل واإلدارة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات، مع مراعاة اتجاهات 
الصناعة والتحديات االجتماعية والبيئية 

وقراءة آثارها من منظورأصحاب المصلحة.

وبدعم من االستشارات المتخصصة، 
 ،AA1000 و GRI استندت العملية إلى معايير

مع مالحظة اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية التي تؤثر على تقييمات أصحاب 

المصلحة وقراراتهم. من خالل أربع خطوات 
- التحديد ومعرفة األولويات والتحليل 

والتحقق - اشتملت المراجعة على ما يلي:

    تحليل الوثائق الداخلية )السياسات وتقارير 
تقييم المخاطر والدراسات واإلعالنات 

والعروض التقديمية( والدراسات القطاعية 
والمقارنة المعيارية للشركات في القطاع؛

    رسم الخرائط وإشراك أصحاب المصلحة، 
بما في ذلك لجنة مع الجمهور الداخلي على 
مستوى اإلدارة )16 مشارًكا(، واستبيان عبر 

اإلنترنت )الموظفون والعمالء والمستثمرون 
والمنظمات غير الحكومية والهيئات القطاعية( 

مع 297 مشاركة ومقابالت داخلية مع القيادة 
العليا )7( والخارجية )5( مع أصحاب المصلحة 
ذوي األولوية. كانت الجماهير التي تم تحديدها 

لهذه المرحلة هي العمالء والمستثمرون 
والقطاع الثالث )المنظمات غير الحكومية( 

والهيئات القطاعية والموظفون.

    تحليل وترتيب أولويات الموضوعات 
المادية، مع مراعاة تأثيرها على المجتمع 

واألعمال ودرجة تركيزها مع الجمهور؛

    التحقق من مصفوفة األهمية 
المادية من قبل القيادة العليا

�ة الماد�ي
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47

ل �ي رارغ ، ال�ب �غ رع�ة المورد�ي لمرغ �ي رارغ رع�ة المورد ، ال�ب مرغ
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عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا: التفاني لحماية الكوكب

تركيزنا: المعالجة الداخلية والخارجية للموضوع، بما في ذلك سلسلة القيمة في إدارة اآلثار البيئية للماشية والحرائق 
والقيود التشريعية ورصد المناطق المعرضة لخطر إزالة الغابات والمناطق المحمية وأراضي السكان األصليين.

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة -GRI 300  )304 التنوع البيولوجي( 

FB-MP-160a.1 ، FB-MP-160a.2 ، FB-MP-160a.3 ، FB-MP-440a.3 :ذات الصلة SASB مؤشرات

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون | القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع | العمالء

�ة �ي
الصح�ة وال�لام�ة المه�غ

عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا: الرخاء المجتمعي

تركيزنا: الرخاء المجتمعي

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة -GRI 400 )401 التوظيف، -403الصحة والسالمة في العمل؛ -409 
العمل القسري(

FB-MP-260a.1 ؛ FB-MP-410a.3 ؛ FB-MP-410a.2 ؛ FB-MP-410a.1 :ذات الصلة SASB مؤشرات

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون

القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع | العمالء

وا�غ الح�ي �ة �ب
غ

الر�
عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا:  جودة المنتج 

واحترام الحياة

تركيزنا: العالقة مع السوق الدولية، واستيفاء السياسات واللوائح الصحية والقيود في تصدير 
المنتجات

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة -GRI 100 )102 الملف التنظيمي(؛ السلسلة 200 )-202 وجود 
السوق(

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون | القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات 
القطاع | العمالء

ل �ي
�غ �ش سو�ة ال�ة

عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا:  جودة المنتج واحترام الحياة

تركيزنا: العالقة مع السوق الدولية، واستيفاء السياسات واللوائح الصحية والقيود في تصدير المنتجات

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة -GRI 100 )102 الملف التنظيمي(؛ السلسلة 200 )-202 وجود السوق(

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون | القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع | العمالء

�ة ع ال�مل�ي �ب
�ة �ة

عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا: جودة المنتج واحترام 
الحياة | التفاني لحماية الكوكب

تركيزنا: االستثمارات واستخدام التكنولوجيا للتتبع من قبل المستهلكين النهائيين، مع ضمان منشأ المواد 
الخام.

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة GRI 300 )التقييم البيئي للموردين 308(؛ السلسلة 400 )409 - العمل 
)FP القسري(؛ القطاع التكميلي )االستعانة بمصادر خارجية والمشتريات

FB-MP-430a.1 ، FB-MP-430a.2 :ذات الصلة SASB مؤشرات

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع | 
العمالء
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عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا: التفاني لحماية 
الكوكب | الرخاء المجتمعي | جودة المنتج واحترام الحياة

تركيزنا: السلوك األخالقي والمسؤول في األعمال التجارية وفي العالقات مع الشركاء، بما في ذلك جوانب 
مثل مكافحة الفساد والرشوة.

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة GRI 200 (205 مكافحة الفساد(؛ السلسلة 300 )-307االمتثال(

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع 
| العمالء

� اء وسلام�ة دغ ود�ة ال�غ �ب
عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا: جودة المنتج واحترام الحياة

تركيزنا: ضمان الجودة وسالمة األغذية طوال دورة اإلنتاج؛ الحصول المادي واالجتماعي واالقتصادي على أغذية مأمونة 
وصحية وموسومة بكميات كافية؛ االبتكار في المنتجات الغذائية. سياسات استخدام المضادات الحيوية والمواد في 

اإلنتاج الحيواني ورسم خرائط سلسلة التوريد.

FB-MP-250a.4 ؛ FB-MP-250a.3 ؛ FB-MP-250a.2 ؛ FB-MP-250a.1 :ذات الصلة GRI جوانب

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون

القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع | العمالء
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غ
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ا�غ

عامود أساس أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( في منيرفا: التفاني لحماية الكوكب

تركيزنا: قياس وإدارة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة في اإلنتاج وفي سلسلة القيمة؛ استخدام مصادر الطاقة المتجددة

جوانب GRI ذات الصلة: سلسلة GRI 300 )305 االنبعاثات(

FB-MP-110a.2 ؛ FB-MP-110a.1 :ذات الصلة SASB مؤشرات

الجماهير التي أبرزت الموضوع: المستثمرون | الموظفون | القيادة | منظمة غير حكومية | كيانات القطاع | العمالء
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يرتبط هذا التطور باستراتيجية عمل قوية، ترتكز 
على النمو من خالل عمليات االستحواذ مع التركيز 

على التنويع الجغرافي - التقدم في أمريكا الجنوبية، 
ومؤخرًا في أوقيانوسيا، من خالل االستحواذ على 

مصنعين في أستراليا. أنهينا عام 2021 بنتائج 
إيجابية تتفق مع هذه القصة: لقد وصلنا إلى 
رقم قياسي موحد في Ebitda  قدره 2.4 مليار 

ريال برازيلي ، بزيادة قدرها ٪12.6 مقارنة بالعام 
السابق ، وصافي إيرادات قدره 26.9 مليار ريال 
برازيلي ، قفزة بنسبة ٪39 في نفس المقارنة. 

ترافقت هذه الرحلة مع نضوج عالقاتنا مع البيئة، 
وقراءتنا للتأثيرات وتصميم إستراتيجية أكثر طموحًا 

بشأن البيئة والمجتمع والحوكمة - وهو أمر تطلبه 
األسواق التي نتفاعل معها بشكل متزايد، ال سيما 

فيما يتعلق بقضايا المناخ واإلنتاج المستدام 
وإمكانية التتبع للمنتج ومكافحة إزالة الغابات.

مسترشدين برؤية االستدامة التي تجمع بين التفاني 
لحماية كوكب األرض وااللتزام بالرخاء المجتمعي 

وجودة منتجاتنا واحترام الحياة، نوقع التزامنا 
ودعمنا المستمر للمبادئ العشرة لالتفاق العالمي 

لألمم المتحدة ومع أهداف التنمية المستدامة. 
لقد عملنا بشكل مكثف على تنفيذ خطتنا لتطوير 

تغير المناخ وحماية النظم البيئية، مع التركيز 
على الكفاءة البيئية للعمليات؛ عدم وجود إزالة 

غير قانونية للغابات عبر سلسلة التوريد في 
أمريكا الجنوبية؛ وإدراج موردي لحوم البقر في 

برنامج تجديد   Renove منخفض الكربون. 

باإلضافة إلى تسجيل السجالت والمؤشرات 
اإليجابية في المجال االقتصادي والمالي، شهد 

عام 2021 تحوًلا في الطريقة التي نضع بها 
أنفسنا في منيرفا فودز على جدول األعمال البيئي 

واالجتماعي والحوكمة )ESG( لنبني مستقباًل 
مزدهرًا ألعمالنا وسلسلة القيمة لدينا. 

يتزايد الطلب على األطعمة عالية الجودة، ونحن 
في منيرفا فودز من خالل تواجدنا في السوق 

العالمية، نرى فرصًا للتوسع، وتلبية متطلبات 
األسواق األكثر طلبًا في العالم، مع التركيز على 

االمتثال والجودة العالية من اختيار االعالف 
والضوابط الصحية ورعاية الحيوان والكفاءة 

البيئية لالبتكار في العالمات التجارية والمنتجات، 
باإلضافة إلى االهتمام باألسواق المحلية.

نحن فخورون بالقول إن منيرفا فودز هي اليوم وكيل 
استراتيجي للميزان التجاري للبلدان التي نعمل فيها 

والعبًا عالميًا ذو صلة. لدينا منصة إنتاج متكاملة 
هي الشركة الرائدة في السوق في أمريكا الجنوبية، 

ومن خالل عالماتنا التجارية وخطوطنا التجارية، 
فهي موجودة في أكثر من 100 دولة حول العالم.

من عام 2008 إلى عام 2021، ضاعفنا إيراداتنا بمقدار 
13 مرة وزاد حجم إنتاجنا أكثر من ثالثة أضعاف؛ 

دار�ة  الاإ
رسال�ة

GRI 102-14، 102-15

الثقافة التنظيمية ونشر قيمنا: التوجه نحو النتائج 
وااللتزام واالستدامة واالبتكار واالعتراف.

في دورة من التحديات واإلنجازات المكثفة لألعمال، 
أعلنا للسوق التزام منيرفا فودز باالستدامة، وهو 

مجموعة من اإلجراءات االستراتيجية لمكافحة 
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غ
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من بين االلتزامات، سنعمل على تقليل كثافة 
انبعاثات النطاق 1 و2 بنسبة ٪30 بحلول عام 
2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 

عام 2035 - 15 عاًما قبل اتفاقية باريس. 

إنها استراتيجية مليئة بالتحديات، لكننا ندرك 
أن مستقبل أعمالنا يعتمد على الحفاظ على 

النظم البيئية التي تدعم اإلنتاج الزراعي. 

العالقات مع موردينا هي قضية رئيسية أخرى: نحن 
رواد في التحقق من ٪100 من مشتريات الماشية 

لدينا في البرازيل من حيث الجوانب البيئية والعمالية 
وحيازة األراضي في جميع المناطق األحيائية، وفي 

عام 2021 انتهينا من تنفيذ المراقبة الجغرافية 
المكانية في ٪100 من المشتريات من الماشية في 

باراغواي، وتحقيق أحد أهداف التزامنا لهذا العام. 

 Renove في عام 2021، أنشأنا أيًضا برنامج تجديد
، المخصص للعالقة مع شركائنا لقياس توازن 

الكربون في أماكن عملهم وتنفيذ ممارسات 
أكثر استدامة، والتي تضمن إنتاجية أكبر 

وإمكانية الوصول إلى سوق أرصدة الكربون. 
تم تطوير المشاريع األولى ضمن البرنامج على 

مدار العام وقدمت نتائج إيجابية للغاية.
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كان العام أيًضا رائًعا بسبب هيكلة ماي كربون 
MyCarbon، وهي أعمالنا المكرسة لتداول أرصدة 

الكربون، بما يتماشى مع تحديات واحتياجات نموذج 
اقتصادي وإنتاجي يمر بمرحلة انتقالية كاملة.

في مجال الصحة والسالمة المهنية، وهي 
قضية رئيسية في قطاع األغذية، واصلنا تحقيق 

نتائج إيجابية في مؤشراتنا، مما يدل على 
التزامنا تجاه أعظم اهتماماتنا، األشخاص.

في عام 2021، ركزت استراتيجيتنا أيضًا على 
تحسين ذكاء األعمال ووضع شركة منيرفا 

فودز في السوق. في مجال االبتكار، اعتمدنا 
تحليل البيانات المتقدم لتحسين شراء البروتين 
الحيواني وتخصيصه ومعالجته باستخدام أدوات 

الذكاء االصطناعي؛ تقدمنا   في سوقنا والتجارة 
اإللكترونية؛ نعزز العالقات مع المستهلك النهائي؛ 

وقمنا بتسريع أجندة رأس المال االستثماري 
لدينا، بعد أن استثمرنا في الشركات الناشئة 

.Amyris وشركات التكنولوجيا الحيوية مثل

في عام 2021 أيضًا، أعلنا االستحواذ من خالل 
مشروع مشترك منظم مع SALIC، على مسلخين 
متخصصين في األغنام في أستراليا - وهي خطوة 
مهمة نحو توسيع تنوعنا الجغرافي، وقدرتنا على 
التحكم ودخول فروع أخرى لسوق البروتين. هذه 

القرارات، مع تقليل تعرضنا للمخاطر والشكوك 
النموذجية للقطاع، تمكننا من تخطيط وبناء منيرفا 

فودز المرتبطة بالمستقبل، والقادرة على توفير 
الغذاء في مجموعة متنوعة من األشكال، وهياكل 

اإلنتاج وتكوينات سلسلة القيمة بجودة واستدامة. 

من خالل إستراتيجيتنا الخاصة بالحوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات، تلقينا تقديرًا 

هامًا. نحن الشركة الوحيدة المنتجة للحوم البقر 
التي تؤلف محفظة مؤشر استدامة الشركات 

B3 )ISE( في عام 2022، والتي تقّيم المعايير 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية والحوكمة - وقد 

 ESG شعرنا باآلثار اإليجابية لتركيز الشركة على
في أدائنا في سوق المؤشرات والتصنيفات. تم 

االعتراف بنا أيضًا من بين الشركات الخمس التي 
لديها أفضل ممارسات االستدامة في البرازيل 

 Global Canopy's 500 من خالل تصنيف غابة

ال يسعني إال أن أذكر أن عام 2021 كان عاًما مليًئا 
بالتحديات لنا جميًعا في منيرفا فودز بسبب جائحة 
كوفيد19-.  أعضاء في قطاع أساسي ال جدال فيه، 

أبقينا أبوابنا مفتوحة في أسوأ لحظات العدوى، 
ولهذا استثمرنا في بروتوكوالت صارمة تعتمد على 
الرعاية والضمير والروح المرنة لكل من أكثر من 21 

ألف موظف و21.3 ألف منتج زراعي حيواني.  لقد 

طورنا العديد من اإلجراءات لدعم القوى العاملة 
لدينا والمجتمعات القريبة من عملياتنا، والتي بلغ 
إجمالي استثمارها أكثر من 43 مليون ريال برازيلي.

نعلم أن عام 2022 سيكون معقًدا بسبب 
مزيج من الجوانب الصحية واالقتصادية 

والسياسية التي ستؤدي إلى تقلبات السوق. 
نحن مهتمون بهذه العوامل ومستعدون 

لمواجهة هذا السيناريو بهيكل إدارة مخاطر قوي 
وباستراتيجيتنا القائمة على االبتكار واالستدامة.

Fernando 
Galletti de 
Queiroz 
CEO

Ibar Vilela  
de Queiroz
رئيس مجلس اإلدارة
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أمريكا  في  البقر  لحوم  تصدير  في  رائدة  مكانة  مع 
تصنيع  أيضًا  تغطي  التي  الشركات  ومن  الجنوبية 
وتصدير  الثانوية  والمنتجات  الحيواني  البروتين  وبيع 
الماشية الحية، فإن منيرفا فودز هي شركة برازيلية 
يتم تداولها علًنا ولها حضور عالمي وقادر على تخديم 

أكثر من 100 دولة في خمس قارات.

تتمتع  متكاملة،  بمنصة  األعمال  نموذج  يسترشد 
بالتنوع الجغرافي والمرونة في الوصول إلى البروتين 
لذبح  مصنًعا   25 مع  وتسويقه،  وتصنيعه  الحيواني 
الماشية في البرازيل واألرجنتين وكولومبيا وباراغواي 
وأوروغواي. في عام 2021، وسعت الشركة أيًضا من 
االستحواذ  خالل  من  أوقيانوسيا،  ليشمل  وجودها 
على مسلَخين لألغنام في أستراليا. تم االنتهاء من 
الهيكل من خالل 14 مركز توزيع في أمريكا الجنوبية 
ومصنع  الرئيسية،  األسواق  في  تجاري  مكتبا  و16 
معالجة البروتين )Minerva Fine Foods( في البرازيل 

واثنان من عالمة Swift التجارية في األرجنتين.

 30 الممتد  تاريخها  في  األمام  إلى  أخرى  خطوة  في 
عامًا، في عام 2021، أعادت الشركة تشكيل عالمتها 
الذي جعل من منيرفا  التطور  التجارية، مما يعكس 

التزامها  تقدر  ومبتكرة،  وثابتة  حديثة  شركة  فودز 
الكوكب.  هذا  على  المستدام  الغذاء  بمستقبل 
فودز  منيرفا  بعالمة  اآلن  الوحدات  جميع  تحديد  تم 
التجارية. تمتلك الشركة ٪23 من حصة السوق في 

أمريكا الجنوبية. 

 21 من  أكثر  تطوير  أيًضا  األعمال  رادار  ضمن  ومن 
لتلبية متطلبات األسواق  الماشية،  ألف من موردي 
وااللتزام  التتبع  إمكانية  مثل  قضايا  في  الناضجة 

البيئي والعمالي وحيازة األراضي.

GRI 102-1 ، 102-2 ، 102-3 ، 102-4 ، 102-5 ، 102-7
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ا�ب �ة �غ كل الاإ ه�ي

أستراليا

الوحدات الصناعية
البرازيل

األرجنتين
كولومبيا
باراغواي

أوروغواي
أستراليا

مراكز التوزيع
األرجنتين

البرازيل
تشيلي

كولومبيا
باراغواي

مكاتب دولية
الجزائر

أستراليا
تشيلي
الصين

سنغافورة
دبي

نيوزيالندا
المملكة المتحدة

روسيا
الواليات المتحدة

مصر
هونج كونج

إيطاليا
لبنان

تايوان
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GRI 102-7

لد در�ة ���ب ال�ب
ة

ال� وم وس / �ي روأ ٪ م�غ الكل ام � وال�طغ �ب
ع الدغ مصا�غ �ة /  ع الم�الحب مصا�غ

ع �ي
ص�غ ال�ة

البرازيل 10.980  38% 10 1

باراغواي 5.400 % 18.7 5 -

األرجنتين 5.050 % 17.5 5 2

أوروغواي 3.200 % 11.1 3 -

كولومبيا 1.550 % 5.3 2 -

استراليا 2.740 % 9.4 2 -

موع الكل�ي المحب     28.920 % 100 27 3

م.
غا �

غ ع
أ الا

 �
�ب

غ د

� �ب
در�ة الدغ

ة
�

مراكز التوزيع

 16
مكاتب تجارية

21.215
الموظفون

ل�غ
أ
21 ا

�ة �ي
مورد�ي الماسش

و�غ 1.001 مل�ي
طن من اللحوم المنتجة 

والمصنعة في جميع المناطق

ل�غ 
أ
357 ا

طن في البرازيل 

3
وحدات التصنيع

14

ل�غ
أ
644 ا

طن في بلدان أمريكا 
الجنوبية األخرى

27
مسالخ الماشية واألغنام 

)أمريكا الجنوبية + أستراليا(
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�ة ا�ي ال�غ

م �ي
ة

ال�

. ر�غ
أ
دام لكوك�ب الا اء الم��ة دغ ل ال�غ �ب

ة
� م��ة مو�غ �ب رغ مل�ة

: �ب ا�أ �ة حو ال�غ � �غ و�ب ال�ة
نسعى بال كلل للحصول على نتائج أفضل.

ام: رغ الال�ة
نتصرف بإخالص وإحساس بالملكية في كل ما 

نقوم به

: دام�ة الاس�ة
نساهم في الحفاظ على كوكب األرض، ورخاء 

الناس والرفق بالحيوان

كار: �ة الا�ب
نسعى إلى التحسين الجديد أو المستمر 

للعمليات والمنتجات إلضافة قيمة إلى 
السلسلة بأكملها

ر: د�ي
ة

� ال�ة
نحن نقدر المهنيين لمساهماتهم، ونالئم 

احتياجاتهم مع الشركة

 Flávia Regina Ribeiro da
Silva Villa ، المديرة القانونية 
لمكتب إدارة المشاريع 
وبرنامج تطوير الثقافة 
التنظيمية. 
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GRI 102-16

بصفتها العبًا عالميًا ذو صلة في توفير البروتين 
الحيواني، تحمل منيرفا فودزااللتزام بالمستقبل 

المستدام لتغذية الكوكب كجزء من هويتها.  
ولهذه الغاية، فإنها ترسخ مواقف وأفكار 

وسلوك فريقها في التمسك بقيم الشركة 
وتعبئتها حول هدف واضح، يتم نشره في إجراءات 

األعمال والقرارات اإلستراتيجية للقيادة.

حدد استطالع ُأجري في عام 2020 تصور الموظفين 
لسلوك المنظمة بعد دورة نمو األعمال، مما 

عزز االستدامة كإحدى القيم الرئيسية للشركة. 
شارك حوالي اثني عشر ألف موظف في الدراسة 

)اقرأ المزيد في الرخاء المجتمعي(. 
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شركة فرعية تابعة للشركة، تمتلك 
األصول التي كانت مرتبطة سابقًا 

بـ Athena Foods ، مع مصانع 
ومراكز توزيع في األرجنتين وتشيلي 

وكولومبيا وباراغواي وأوروغواي؛

ار�ة حب
ال�ة

وحدة تجارية للماشية الحية 
والبروتينات والطاقة وإعادة 

بيع منتجات الطرف الثالث.

ل  �ي رارغ �م ال�ب
ة

�

يشمل العمليات الموزعة 
في غوياس، ماتو غروسو، 

ميناس جيرايس وروندونيا 
وساو باولو وتوكانتينز، 

باإلضافة إلى مراكز التوزيع؛
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تعمل منيرفا فودز مع السلع 
والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية 

في البرازيل واألرجنتين وكولومبيا 
وباراغواي وأوروغواي وأستراليا

صادرات الماشية الحية من مينيرفا 
- تستكشف تصدير الماشية الحية، 

مع مراكز تشغيلية في البرازيل 
وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي

 منيرفا للطاقة هي شركة مكرسة 
الستكشاف قطاع الطاقة في 

البرازيل، وإدارة عقود الشراء في 
األسواق الحرة والمنظمة

منيرفا لوقود الديزل الحيوي هي وحدة 
تنتج الطاقة من مصدر متجدد من 

الشحم البقري، مع الختم االجتماعي 
للوقود الحيوي والتكامل مع البرنامج 

الوطني للديزل الحيوي، وبالتالي 
ربط إنتاجها بالتسويق عبر مزادات 

من قبل وكالة البترول الوطنية 

مكونات منيرفا تنتج وتبيع مكونات 
مثل الشحم الحيواني ووجبة العظام 

والدم وعظام أغذية الحيوانات األليفة، 
مما يعزز عملية التدوير واالستخدام 

الكامل لألصول البيولوجية

أغلفة منيرفا تستكشف األغلفة 
الطبيعية من عمليات الذبح المخصصة 

لسوق النقانق وإنتاج يمكن تتبعه 
بنسبة ٪100 من المزرعة إلى العميل

تعمل Minerva Fine Foods مع اللحوم 
المصنعة في نماذج مختلفة من التحضير 

والتجميد والطبخ والتعبئة، بما في ذلك 
بروتينات الدواجن ولحم الخنزير ولحم البقر

تقوم منيرفا للجلود بتصنيع الجلود من 
مسالخ منيرفا فودز، وتباع في حالة شبه 

نهائية زرقاء رطبة وترسل إلى المدابغ 
 Leather World Groupالمعتمدة من قبل

، بما يلبي متطلبات البيئة والجودة. يتم 
تتبع الجلود أيضًا من المزرعة إلى العميل.

 Minerva Foods تم االستحواذ على 
Asia في عام 2016، وهي مورد للحوم 

الفاخرة لألسواق الدولية ولديها 
أيًضا شركة تجارية لالستيراد 

والتصدير للحوم المجمدة

Minerva Beef Shop هو عالمة 
تجارية محددة منظمة في متجر 

نموذجي في باريتوس ساو باولو مع 
التركيز على المستهلك النهائي

ماي كربون 
MyCarbon هي شركة 

فرعية تركز على 
نشاط تداول أرصدة 
الكربون والمنتجات 

والخدمات المرتبطة 
بالتحول إلى اقتصاد 

منخفض الكربون
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REDUÇÃO MÁXIMA
VALOR DE REFERÊNCIA / LARGURA DA LOGOMARCA
Para preservação de sua legibilidade, a Logomarca não deve ser utilizada com medidas inferiores a 2cm de Largura.

G U I A D E  O R I E N TA Ç Ã O  PA R A R E P R O D U Ç Ã O  D A L O G O M A R C A

PADRÃO  DE CORES
A aplicação correta das cores é fundamental para a Identidade Visual da Logomarca GRAN PRADO.
Reproduza sempre o Símbolo Gráfico utilizando somente os arquivos originais em PDF ou Adobe Illustrator para que se possa
manter seu design, posicionamento, cores e angulações do Gradiente.
Os Gradientes do Símbolo são compostos por 03 Cores CMYK, Black, Magenta e Yellow.

2,5cm

BLACK

BLACK MAGENTA YELLOW

LOGOMARCA INSTITUCIONAL / Versão P&B / Em situações especiais, impossibilidade técnica ou custos de produção
admite-se seu comportamento em P&B aplicando-se 50% de Preto no Símbolo Gráfico sobre fundo positivo ou negativo.

50% Black

LOGOMARCA INSTITUCIONAL / Uso Preferencial / Cores CMYK

LOGOMARCA INSTITUCIONAL / Versão Complementar / Cores CMYK

Apresentação das Assinaturas em suas versões Positivas e Negativas

SÍMBOLO / Cores CMYK

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE  O Retângulo que abriga as Assinaturas não faz parte da Logomarca e serve apenas para
ilustrar o funcionamento das Logomarcas sobre fundos de Cor

As Logomarcas contidas neste guia devem ser

reproduzidas sempre através de processo digital

utilizando-se de arquivos originais para preservar

com segurança seu design. Para esclarecimentos

adicionais entrar em contato com o Departamento

de Comunicação Corporativa Minerva Foods

pelo telefone + 55 17 3312 3355.

Este guia tem por objetivo orientar tecnicamente

a reprodução da Logomarca GRAN PRADO.

Elemento de extrema importância na construção

e consolidação da Identidade Visual do produto,

é fundamental que as definições contidas neste

documento sejam observadas rigorosamente.

G U I A D E  O R I E N TA Ç Ã O  PA R A R E P R O D U Ç Ã O  D A L O G O M A R C A

G R A N  P R A D O
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https://www.minervafoods.com/marcas-brasil/
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�او�غ ال�ة

  : �غ
آ
� الا ها ��ة �ي

غ
ا � مر�غ �ش �ي اس�ة ركا�ة ال�ة ال�ش

شركة EVERY التي كانت تُعرف سابًقا 
باسمClara Foods ، هذا هو أول استثمار 

في رأس المال االستثماري لشركة  
منيرفا فودز وهي شركة تقنية حيوية 

تقوم بتطوير أغذية بروتينية خالية من 
المكونات المشتقة من الحيوانات؛

شركة Shopper وهو استثمار تم إجراؤه 
في عام 2021، شركة توصيل منتجات سوبر 

ماركت سوق منيرفا فودز والتقدم في 
التفاعل مع المستهلكين وتجار التجزئة؛ 

شركة Amyris وهو استثمار في مشروع 
مشترك مع شركة التكنولوجيا الحيوية، 

تم إنشاؤه في عام 2021، مع التركيز على 
إنضاج تقنية التخمير باستخدام الخمائر 

المعدلة وراثيًا، والتي ستسهم في تقليل 
انبعاثات الكربون من خالل تطوير المواد 

الخام، مثل التعبئة والتغليف األكثر 
استدامة والطبيعية المواد الحافظة 

القائمة على التخمير، وبالتالي زيادة الكفاءة 
اللوجستية لسلسلة اللحوم العالمية؛

شركة  Traive الذي تم اإلعالن عنه في 
عام 2021 ، يجعل االستثمار في منيرفا 

فودز  أقرب إلى شركة متخصصة في 
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات، مع 

حلول مالية للمنتجين الريفيين والعمليات 
في الواليات المتحدة والبرازيل.

MyCarbon

في عام 2021، أنشأت منيرفا فودز شركة 
فرعية تركز على نشاط تداول أرصدة الكربون 
والمنتجات والخدمات المرتبطة بالتحول إلى 

اقتصاد منخفض الكربون. باإلضافة إلى ذلك، 

فهي تدعم المزارعين بالشراكة مع برنامج 
تجديد Renove )اقرأ المزيد عن البرنامج في 
الصفحة(، في البحث عن أفضل الممارسات 
الزراعية، والمساهمة في االستخدام الفعال 
للموارد الطبيعية واإلنتاج منخفض الكربون.

في مينيرفا فودز، يعد االستثمار في األعمال 
التجارية الجديدة والعمليات المبتكرة 
جزءًا من استراتيجية االستدامة وخلق 
القيمة. ثالث جبهات مترابطة تشكل 

محفظة مشاريع الشركة االبتكارية:

 Beef دم - من خالل
ة

� ا�ة الم�ة ا�غ �ي ل ال�ب حل�ي �ة
Desk واإلجراءات اإلستراتيجية في التسعير 

والتخصيص والوصول إلى رأس المال، تمكن 
الفرق من اتخاذ القرار بناًء على إدارة البيانات 

اإلحصائية وأدوات الذكاء االصطناعي؛

�ة وال�و�ة - الدخول إلى قنوات  �ي
رو�غ لك�ة  الاإ

ار�ة حب
ال�ة

 )B2B( جديدة، واستكشاف نماذج خدمة األعمال
وعالقة المستهلك النهائي )B2C( والخدمة 

المباشرة )D2C(.  في عام 2021، تم التركيز على 
أسواق البرازيل واألرجنتين والباراغواي؛

مار�ي - واجهة مخصصة لالستثمارات  �ش س المال الاس�ة
أ
را

في الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا ذات 
الصلة بسلسلة القيمة، واستكشاف قطاعات 

مثل البروتينات البديلة، والثروة الحيوانية، 
والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة والتكنولوجيا 

الزراعية. الفكرة هي أن تستكشف الشركات 
أوجه التآزر وتقوية منيرفا فودز وتوفير فرص 

فريدة من حيث تحديد المواقع والنتائج.

�ي 
غ

مادها � م اع�ة �ة ا ، ل�ي
غ

ر� �ي
�غ �ي م�ي

غ
مار�ي � �ش س المال الاس�ة

أ
ص� لرا

ة
�

أ
كر�ة الحد الا دغ ك�ي ه�ي �ة مر�ي

أ
و�غ دولار ا 30  مل�ي

ك�ي مر�ي
أ
�غ دولار ا �ي ل� 5 ملا�ي ك�ي اإ مر�ي

أ
و�غ دولار ا راو� م�غ مل�ي �ة مارا�ة �ة �ش اس�ة
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 2021 عام  في  أطلقت   -  My Beef at Home
القناة  وتقدم   ، للتوصيل   Ifood تطبيق  على 
 Minerva Foods من  متميزة  خطوًطا 
وأجزاء  لوسا  ألما  الزيتون  وزيت  واألسماك 
المخبوزة  المنتجات  ذلك  في  بما   ، يومية 

والبطاطس.

للتجارة  نموذج  هو   -  My Minerva
)اختصار  الشركات  بين   B2B اإللكترونية 
هي  التجارية(،  لألعمال  اإلنجليزية  باللغة 
بوابة تركز على تبسيط شراء منتجات منيرفا 
فودزمن خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة 

واألطعمة.

د�ة د�ي وا�ة �ب �غ
ة

�



و�غ دولار  1 مل�ي
عدد الرؤوس / السنة هي سعة المصانع 

األسترالية، عندما تعمل بكامل طاقتها

انعكاسًا الستراتيجية تنويع أعمالها وامتدادها 
الجغرافي، أعلنت شركة منيرفا فودز في كانون 

األول / ديسمبر2021، االنتهاء من عملية االستحواذ 
على مسلَخين في أستراليا متخصصين في األغنام: 

بحيرة القرش والمسلخ الشرقي العظيم. تمت 
 ،SALIC االستثمارات من خالل مشروع مشترك مع

حيث تمتلك شركة مينيرفا فودز حصة 65٪. 

ام �غ عغ
أ
سو�ة الا

GRI 102-10

ا رال�ي س�ة
أ
: ا د�ة د�ي ا �ب �ي

غ
را� �غ �ب
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�ي عام 2021
غ

�دا�ش �
أ
هم الا

أ
ا

�ة �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
ا�غ �ة �ي

�أ �ي اء�ة ال�ب
غ

الك�

صافي انبعاثات غازات الدفيئة في النطاق 2 
من خالل شراء شهادات الطاقة المتجددة

أطنان من النفايات المعاد تدويرها

ر
غ

ص� لا�غ
آ
ر م�غ 6 ا ك�ش

أ
ا

أطنان من السماد الكمبوست 

ل�غ 
أ
ر م�غ 60 ا ك�ش

أ
ا

بدء حساب المصادر الجديدة 
النبعاثات النطاق 3، بما في ذلك 

تربية الماشية في المزارع

انخفاض بنسبة ٪4.8 في االستهالك 
المطلق للطاقة و٪7.4 في 
االستهالك المطلق للمياه

من الهكتارات التي تم رصدها في باراغواي المزارع المدرجة في برنامج 
منخفض الكربون

ر ك�ب
أ
طا�ة ا �غ

ل، �ي رارغ �ي ال�ب
غ

و�غ   � ر م�غ 12 مل�ي ك�ش
أ
ا 91

ادار�ة سل�ل�ة الامدادا�ة

من مزارع الموردين الخاضعة 
للمراقبة في البرازيل وباراغواي

االمتثال في جميع عمليات تدقيق 
سلسلة التوريد مع مراعاة معايير 

المراقبة االجتماعية والبيئية للموردين

% 100 % 100 

و�غ   ر م�غ 14 مل�ي ك�ش
أ
ا اد�ة  الر�ي

من الهكتارات التي تم رصدها في 
جميع المناطق األحيائية البرازيلية

في تكامل أداة التتبع والمراقبة 
للموردين غير المباشرين لألنظمة 
Visipec الداخلية عن طريق تطبيق

ال �ش لا�ة والام�ة �غ
أ
الا

طاعا�ة 
ة

�ة وال� اد�ي �ي
ة

اص�ب ال� �ي الم�غ
غ

�غ � �ي
غ

� موطغ
اإلدارية مدربين على سياسات االمتثال

لا�غ  
آ
3.7 ا
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�ي عام 2021
غ

�دا�ش �
أ
هم الا

أ
ا

وا�غ الح�ي �ة �ب
غ

الر�

هو متوسط   االمتثال في عمليات 
تدقيق الطرف الثالث

% 99

عمليات ختم منظمة اعتماد 
مدققي الحيوانات المحترفين 

)PAACO( في جميع البلدان

هاد�ة ال�ش

استثمرت في رعاية الحيوان
ل�ي �ي رارغ ال �ب و�غ ر�ي ر م�غ 3 مل�ي ك�ش

أ
ا

� اء وسلام�ة دغ ود�ة ال�غ �ب

وحدات الذبح المعتمدة في بروتوكول 
معترف به من قبل مبادرة سالمة 

)GFSI( األغذية العالمية

يذكر في العام

 % 100 

ر
غ

ص�

إجراء عمليات تدقيق سالمة األغذية

33

)B3( رك�ة دام�ة ال�ش ر اس�ة سش موأ

منيرفا فودز هي الشركة الوحيدة في قطاع لحوم البقر التي دمجت 
محفظة 2021/2022 من مؤشر استدامة الشركة )B3(، مما يعكس 
مع  والحوكمة،  والبيئية  االجتماعية  الممارسات  بأفضل  امنا  التز
ستمتد  لدينا.  اإلدارة  نموذج  في  الرئيسية  الركائز  كأحد  االستدامة 
المحفظة من 3 كانون الثاني / يناير إلى 30 كانون األول / ديسمبر 2022، 

وستضم 46 شركة من 27 قطاع.  

�ة �ي
الصح�ة وال�لام�ة المه�غ

من العاملين في القطاع الخاص 
والعاملين الخارجيين مشمولين بأنظمة 

إدارة الصحة والسالمة المهنية 

 % 100

رباعي التكافؤ ضد األنفلونزا 
و H1N1 للموظفين 

ا�
ة

ل�غ ل�
أ
11 ا

من عمالنا تم تحصينهم بجرعتين 
على األقل من اللقاح ضد كوفيد 19- 

في البرازيل و%97 في بلدان أخرى

 % 99
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الا

ل�ي �ي
�غ �ش وال�ة

ل �ي رارغ اولو(، ال�ب وس )ساو �ب �ة ار�ي �غ Wesley Giraldi Martins، �ب الموطغ
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مدفوعة بسوق عالمي ساخن وتنافسي 
بشكل متزايد، سجلت منيرفا فودز نتائج 

إيجابية تؤكد من جديد أسس استراتيجيتها 
وتماسك تخطيط أعمالها.

لضمان حماية هيكل رأس المال وتوليد القيمة 
للمساهمين والصحة المالية لألعمال، تم 

اعتماد العديد من األدوات من روتين الوحدات 
الصناعية إلى التخطيط التجاري، بناًء على أدوات 

تحليل البيانات ودراسة السيناريوهات. 

�ة �ي حب �ي
را�ة �ة ال�مل والاس�ة �أ �ي �ب

وفًقا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
)الفاو(، من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان العالم 
8 مليارات في عام 2024 و9.5 مليار في عام 2050. 

باتباع هذه الوتيرة، من المتوقع أن ينمو استهالك 
الغذاء بنسبة تصل إلى ٪60 - األمر الذي سيتطلب 

مراكز إنتاج عالمية لزيادة اإلنتاجية وتوسيع العرض. 

يرتكز التخطيط االستراتيجي لشركة منيرفا فودز في 
هذه الفرص والمساهمة في الغذاء العالمي، على 

قراءة متأنية لسوق لحوم البقر العالمية - والتي 
تستمر بأسس متينة، خاصة بالنسبة للشركات 

ل�ي �ي
�غ �ش صاد�ي وال�ة �ة

ة
داء الا�

أ
الا

التي تربط التميز في الجودة ومستوى الخدمة 
بأفضل الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة

في الشركة، مجلس اإلدارة مسؤول عن 
تحديد خطوط إستراتيجية الشركة - التي 

تتكشف في خطط تكتيكية تحت مسؤولية 
اإلدارة والمديرين التنفيذيين. 

في السنوات األخيرة، أنشأت منيرفا فودز بصمة 
سلسلة التصنيع واإلمداد التي تشمل مراكز 

اإلنتاج الحيواني الرئيسية في أمريكا الجنوبية - 
وهي منطقة تمثل حاليًا أكثر من ٪35 من القطيع 

في العالم، ٪29 منها في البرازيل وحدها، في 
باإلضافة إلى كونها أكبر مصدر عالمي من حيث 

الحجم. في الوقت نفسه، إعداد وتمكين الوحدات 
لخدمة السوق الدولية والعمالء المحليين 

والمستهلكين. يعد التنوع الجغرافي أحد نقاط 
القوة في نموذج األعمال وقد قلل من تعرض 

الشركة للمخاطر الكامنة في هذا القطاع.

ثالث أساسيات تنظم استراتيجية 
شركة منيرفا فودز

 ، اط المال�ي �ب صغ �ة مع الا�غ �ي ا�ب �ة �غ  الاإ
در�ة

ة
ع ال� وس�ي �ة

من خالل النمو العضوي والحفاظ على 
معايير اإلنتاجية والجودة والسالمة؛

 ، �غ �ي �غ والدول�ي �ي �ي
اعد�ة ال�ملاء الوط�غ

ة
ع � وس�ي �ة

 من الخدمة وتوسيع عرض 
ٍ
بمستوى عال

المنتجات الخاصة والمنتجات الثانوية؛

تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، 
والحفاظ على مكانتها كمنتج منخفض التكلفة 

للحوم البقر ومنتجات اللحوم عالية الجودة.

�ي 
غ

را� �غ وع الحب �غ �د ال�ة �ي
�ي 

غ
و�ة �

ة
اط ال�

ة
� �د �غ

أ
ا

عمال
أ
�ب الا مودغ �غ

وا�ي اراعغ ا�ي ، �ب مام�ب
أ
�غ ، ا رع�ة المورد�ي مرغ
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ا �غ و�ة
ة

اط �
ة

� �غ
ال�مل  ط�ة �ب �ب

�ة المر�ة ��ي
غ

ا� �غ ا ال�ة ا�ي المرغ

كامل�ة �ال�ة وم�ة
غ

ع � �ي ورغ ا�ة �ة �ي
��ة لو�ب

تمتلك الشركة لوجستيات توزيع متكاملة 
وفعالة، مما يسمح لها بتوجيه مبيعاتها إلى 

األسواق األكثر جذبًا، والتقاط التغيرات المالئمة 
في الطلب واألسعار، وبالتالي السماح لها 

بزيادة مبيعاتها من المنتجات بهوامش أعلى. 

س المال
أ
د عل� را اء�ة وال�ا�أ

غ
الك�

إن منصة إنتاج الشركة، جنًبا إلى جنب 
مع االنضباط المالي والتخطيط الدقيق 

لالستثمارات من أجل التوسع، سمحت لها 
بالحفاظ على معدالت استخدام عالية للقدرة، 

حتى خالل هذه الفترة من التوسع القوي. 

ا
غ

ر� �ي
�غ ر م�غ م�ي ك�ش

أ
داًما، ك�غ ا ك�غ م��ة

االستدامة هي من بين قيم الشركة. تحتفظ 
الشركة بااللتزامات العامة فيما يتعلق 

بأجندة أفضل الممارسات البيئية واالجتماعية 
والحوكمة، وتسعى من خالل السياسات 

واإلجراءات، إلى تطوير سلسلة إنتاج مزدهرة 
ومستدامة من المواد الخام إلى التصنيع.

ر�ة  �ب
و�ي الحغ دار�ة م�غ دغ اإ

�ة �غ ا�ي �ب
�ة م�ة �ي حب �ي

را�ة واس�ة
مع الخبرة في تربية الماشية منذ عام 1957 

والخبرة في الصناعة منذ عام 1992، أصبحت 
الشركة رائدة في الصادرات في أمريكا 

الجنوبية، كونها ثالث أكبر مسلخ للحوم 
البقر من حيث قدرة الذبح في البرازيل، وثاني 
أكبر مصدر للحوم األبقار الطازجة في ناتورا. 
في البرازيل وأوروغواي، ورائدة السوق في 

الصادرات من باراغواي وكولومبيا واألرجنتين.

�ي حب �ي
را�ة ع الاس�ة

ة
ا�ة المو� ا�ة دغ ال�مل�ي

تمتلك الشركة قاعدة تشغيل متنوعة، مع 
وجود وحدات صناعية في مواقع استراتيجية 
في البرازيل وأستراليا واألرجنتين وكولومبيا 

وباراغواي وأوروغواي. هذه المنصة قريبة من 
موانئ التصدير ومراكز السوق المحلية. 

�ة  �ي حب �ي
را�ة � مع اس�ة ماسش �ة و�ي �ي

ة
مو � �غ

اطر �ال�ة للمحغ
غ

دار�ة � �ة واإ
ة

�� م�ة

على مدى السنوات العشر الماضية، استثمرت 
الشركة بشكل كبير في توسيع طاقتها اإلنتاجية 

وشبكة التوزيع وتنويع محفظة منتجاتها بناًء 
على خطة إستراتيجية محددة وهيكلت نفسها 
على مر السنين إلدارة للمخاطر بشكل صارم.  
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هو نصيب أمريكا الجنوبية من 
صادرات لحوم األبقار العالمية

المملكة العربية السعودية وسنغافورة 
واليابان والواليات المتحدة هي أسواق 

جديدة تم الوصول إليها بإمكانياتنا

�وال�ي 40٪

د�ة د�ي سوا�ة �ب
أ
ا

  % 24

 % 23

 % 68
هي مشاركة البرازيل فقط

هي الحصة السوقية لشركة منيرفا 
فودز في سوق أمريكا الجنوبية

من عائدات منيرفا فودز 
تأتي من الصادرات

س
أ
و�غ را 329 مل�ي

كان قطيع أمريكا الجنوبية في عام 
2021 ، أكثر بـ 319 مليونًا في عام 
2020 ، 299 مليونًا في عام 2018

: اطر ال�و�ة ر محغ د�ي �غ �غ ك�ي

التنوع الجغرافي للوحدات 
الصناعية والموردين

خدمة األسواق بمشاركة متوازنة

مراقبة المعوقات و المحظورات 
والقيود الصحية

دراسة فرص الدخول في 
مناطق جغرافية جديدة

مو: طط لل�غ حغ �غ �غ  ك�ي

التركيز على األسواق الناشئة 
التي تقود الطلب

االمتثال للمتطلبات االجتماعية 
والبيئية في اإلنتاج وفي السلسلة

التمكين من إنشاء مصانع جديدة

البحث عن أعمال تجارية جديدة 
ومنتجات ذات قيمة مضافة

�ة  �ي
�غ �ي

كا اللا�ة مر�ي
أ
ال ا رغ لا �ة

د�ة  �ة الو��ي
ة

ط� ه�ي الم�غ
ع ط�ي

ة
وسع ال� �ي �ة ال�ة

إن انكماش القطيع في السوق العالمية، الذي 
تفاقم في السنوات األخيرة بسبب سلسلة من 
العوامل )المناخية والصحية وما إلى ذلك(، يؤثر 
على معظم البلدان المنتجة ويتناقض مع زيادة 

الصادرات والطلب على البروتين الحيواني. من 
ناحية أخرى، ال تزال أمريكا الالتينية هي المنطقة 
الوحيدة التي وسعت قطيعها، مما عزز مكانتها 

كقطب لإلنتاج الرئيسي على هذا الكوكب. 
في البرازيل وحدها، على سبيل المثال، قفز 

القطيع بنسبة ٪68.8 في عقدين من الزمن.

في هذا العام، تراجعت الصادرات البرازيلية 
بنسبة ٪7 في حجم لحوم البقر، لكنها سجلت 

قفزة بنسبة ٪9 في اإليرادات، وفًقا لبيانات 
.)Abrafrigo( من الرابطة البرازيلية للثالجات

من ناحية أخرى، يوفر النمو القوي في األسواق 
الناشئة أسسا آمنة للقطاع الذي تعمل فيه 

منيرفا فودز وفرصة لتوسيع األعمال التجارية 
مع المنتجات والعالمات التجارية ذات القيمة 

المضافة األعلى.   شهدت آسيا نمًوا بنسبة 72٪ 
في استهالك اللحوم، ومع وجود أكبر عدد من 
السكان في العالم، فإنها تعزز سوق التصدير.

من خالل التأهل لدول مثل الصين وإندونيسيا، 
يكون لدى المنتجين البرازيليين سبل نمو مهمة. 

من ناحية أخرى، ال يزال السوق المحلي يمثل تحديًا، 
يكمن أحد المخاطر في انخفاض القوة الشرائية 

والبطالة القياسية المرتبطة بحالة االقتصاد 
الكلي وحاالت عدم اليقين المرتبطة بالوباء.

من خالل منصة اإلنتاج في أمريكا الجنوبية، 
باإلضافة إلى قسم التجارة، تحتفظ الشركة 

بمصانع قادرة على التصدير إلى األسواق اآلسيوية؛ 
في عام 2021، تم الحصول على تراخيص جديدة 

لليابان وسنغافورة وكوراساو والشرق األوسط. 

المجاالت األخرى للفرص هي لحوم األبقار في 
األسواق ذات القيمة األعلى للبروتين الحيواني، 

وسوق األغنام، التي دخلته الشركة مؤخًرا.
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تقوم منيرفا فودز بتوحيد العمليات وتشجع ثقافة 
التحسين المستمر بين الفرق من خالل نظام 

اإلدارة المتكامل )SGI( ، الذي تدار بواسطة سياسة 
محددة ويتم نشره في جميع الوحدات والعمليات.  
يشتمل النظام على مؤشرات وعمليات ومبادرات 

في مجاالت الصحة والسالمة المهنية وجودة 
األغذية وسالمتها والبيئة والمسؤولية االجتماعية.

تركز SGI على توحيد العمليات وتنسيقها في 
المجمعات الصناعية ، حيث ترتبط اإلنتاجية بهيكل 

التكلفة - وهو أساس نجاح قطاعها. تم تشجيع 
البرامج التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين المنصة 

في البرازيل والوحدات في البلدان األخرى ، مع 
التركيز على اإلجراءات التشغيلية ومعايير الصحة 

والسالمة المهنية والبيئة )SSMA( في اإلنتاج.

ل�ي �ي
�غ �ش و�ة ال�ة

غ
� ال�ة

�ة رغ م�ي ادرا�ة الم�ة الم�ب

طول�ة - يشرك البرنامج الموظفين  سلو�ك ال�ب
في مسابقات صحية للتميز التشغيلي ، يتم 

قياسها من خالل المؤشرات ، وتسجيل 
ومكافأة أفضل المجاالت وأفضل وحدة. 

في عام 2021 ، طورت الشركة مفهوم 
سلوك البطولة في وحداتها في البرازيل.

ام�ب S5  يركز على تغيير سلوك الموظف  ر�غ �ب
والتحسين المستمر والكفاءة. منذ عام 

2020 ، كان يعمل في ثالث وحدات ، وفي 
عام 2021 ، تم تنفيذه في أربع وحدات 

أخرى ، ومن الممكن مالحظة التقدم في 
التزام الموظفين فيما يتعلق بالمنهجية 

، بناًء على البحث المستمر عن أسلوب 
مرن وآمن ونظيف في بيئة العمل. 

هدا�غ تم تنفيذ 34 هدفُا من األهداف 
أ
الا

المتعلقة بمستويات اإلدارة والتنسيق 
واإلشراف ، مع تغطية ٪100 في هذه 

الوظائف ، بما يتماشى مع نتائج برنامج 
سلوك البطولة وتطوير قيمة االعتراف.

�ة - تركز على توحيد العمليات  ارغ �ة مم�ة عمل�ي
الصناعية بهدف زيادة الكفاءة في الشركة 

، مع المراقبة اليومية وقوائم المراجعة 
ومراقبة تحقيق األهداف. في عام 2021 

، كان هناك تقدم في توحيد وإضفاء 
الطابع الرسمي على العمليات الصناعية 

الداخلية وقمنا بتنفيذ مدارس مهنية 
في أربع وحدات، بمشاركة 1692 موظًفا. 
تهدف هذه المدارس إلى توفير المعرفة 
الفنية والعملية لموظفينا، والسعي إلى 

التحسين المستمر والتميز في العمليات. 

ود�ة هو  برنامج  ا الدور�ي للحب
غ

ر� �ي
ام�ب م�غ ر�غ �ب

يشجع موظفي الصناعة على تشكيل 
مجموعات تطوعية لتطوير الكفاءة 

التشغيلية وسالمة العمل ومشاريع 
الكفاءة البيئية ، من بين مواضيع أخرى. يتم 

تقديم التدريبات لدعم تصميم المشروع. 
في عام 2021 ، تم تنفيذ برنامج منيرفا 
الدوري للجودة في جميع الوحدات في 

البرازيل وحقق تقدًما مع إنشاء 21 مجموعة 
جديدة و 92 مشروع تحسين جديد. 

ا 
غ

ر� �ي
ام�ب م�غ ر�غ موعا�ة �ب �ي محب

غ
مو � %75 �غ

د�ة د�ي ود�ة الحب الدور�ي للحب

مو 5%  م�دل ال�غ
ا الدور�ي 

غ
ر� �ي

ام�ب م�غ ر�غ �ب ام �ب رغ اد�ة الال�ة �ي ا هو رغ �غ
غ

هد�
�ي الو�دا�ة 

غ
ل ع�غ 5٪ �

ة
� مو لا �ي ود�ة ، مع �غ للحب

 Mirassol( غ� �ي
ع  5S لو�د�ة وس�ي ل و�ة �ي رارغ �ي ال�ب

غ
�

)d´Oeste e Minerva Fine Foods

داء
أ
ا�ة الا ا�غ �ي �ب

ل�ام 2022:

ود�ة ا الدور�ي للحب
غ

ر� �ي
ام�ب م�غ ر�غ ع �ب ار�ي �ي م�ش

غ
مو � %98 �غ
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شهد عام 2021 فترة أخرى من النتائج 
التشغيلية والمالية القوية ، مما عزز مكانتنا 

الريادية في أمريكا الجنوبية كواحد من الالعبين 
الرئيسيين في لحوم البقر في العالم. 

سجلنا صافي إيرادات بقيمة 26.9 مليار ريال برازيلي 
، وهو مبلغ قياسي وتوسع بنسبة ٪39 مقارنة 
بالعام السابق. بلغ إجمالي EBITDA  2.4 مليار 
ريال برازيلي، وهو أعلى مستوى سجلته شركة 

منيرفا فودز على اإلطالق ، بهامش ٪9. بلغ صافي 
الدخل في عام 2021، 598.9 مليون ريال برازيلي. 

حتى في مواجهة سياق التقلبات العالية والقيود 
اللوجستية في األسواق العالمية ، استمرت 

استراتيجية الشركة في التنويع الجغرافي لتكون 
أساسية في الحفاظ على الربحية وتعظيم األداء 

التجاري ، وتوفير الوصول إلى 100 ٪ من الطلب 
العالمي على لحوم البقر والحد من تأثير المعوقات 
المؤقتة ، كما حدث في نهاية عام 2021 مع القيود 

الصينية على اللحوم البرازيلية. كان هذا مهًما ، 
على سبيل المثال ، للحفاظ على الصادرات ، والتي 

�ب 2021 ا�أ �ة �غ

تمثل 70 ٪ من إجمالي اإليرادات الموحدة. ال تزال 
آسيا الوجهة الرئيسية لمنتجات منيرفا فودز 

ذبح قسم البرازيل 1.3 مليون رأس ، مع 
معدل استخدام قدرة مركبة بنسبة 64.7٪ 

، وبلغ إجمالي البلدان األخرى 2.2 مليون 
رأس ومعدل استخدام 76.3٪.

بلغ إجمالي اإليرادات من قسم التجارة ، والذي 
يشمل نتائج تصدير الماشية الحية وتجارة البروتين 

وتجارة الطاقة وإعادة بيع منتجات الطرف الثالث 
، ما مجموعه 1،754.2 مليون ريال برازيلي. 

ل�ي  �ي رارغ ال �ب ار ر�ي رادا�ة 27 مل�ي �ي �ي الاإ
غ

 صا�

عل� 
أ
ل�ي م�غ EBITDA ا �ي رارغ ال �ب ار ر�ي 2.4 مل�ي

طلا�ة ل� عل� الاإ �ي �حب م �ة و� �ة م��ة

كا  مر�ي
أ
�ي ا

غ
اد�ي � �ي

ة
�

�ة �ي و�ب �غ الحب

�ة ال�ام ال�ا�ب �ة �ب ار�غ
ة

رادا�ة م� �ي �ي الاإ
غ

�ي صا�
غ

مو � %39 �غ

. وا�ي اراعغ �غ ، �ب ل�ي �ي و�غ Aparecido Souza, Ivan Molinas e Aida Maria Colman ، �ب
غ

� الموطغ
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2020 2021

إجمالي الذبح )باآلالف( 3.177.0  3.572.2

الذبح في البرازيل 1.484.8  1.375.2

الذبح في التام 1.692.2  2.197.1

إجمالي حجم المبيعات )1.000 طن( 1.051.8  1.161.0

حجم البرازيل  524.6  481.1

حجم التام 527.2  679.9

إجمالي اإليرادات 20.554.3  28.572.3

السوق الخارجي 13.865.5  19.312.1

السوق الداخلي 6.688.8  9.260.2

صافي اإليرادات 19.406.3  26.965.4

EBITDA 2.142.8  2.413.2

EBITDA هامش  % 11.0  % 9.0

  LTM EBITDA / صافي الديون  2.4  2.4

) �ار�ة � )الحغ �ي الر�ب
غ

صا� 697.1  598.9
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مارا�ة �ش الاس�ة

و�غ  مارا�ة 568.5 مل�ي �ش مال�ي الاس�ة �ب لعغ اإ �ي عام 2021 ، �ب
غ

�
اطغ 

غ
ول�ة للح� دغ هود الم�ب �كس الحب ل�ي ، و�ة �ي رارغ ال �ب ر�ي

وسع  حو ال�ة حر�ك �غ � ، وال�ة �غ ح��ي ا�ب و�ة �ة �غ مع الاإ عل� محب
س المال 

أ
ادرا�ة را ل� م�ب �ة اإ

غ
ا� صغ الاإ ا( ، �ب رال�ي س�ة

أ
�ي )ا

غ
را� �غ الحب

رها عل� مدار ال�ام. طو�ي م �ة �ي �ة مار�ي ال�ة �ش الاس�ة

 % 39

ل�ي  �ي رارغ ال �ب ار ر�ي 1.0 مل�ي

 % 9.0

 2.4 مر�ة 

رادا�ة �ي �ي الاإ
غ

مو صا� م�غ �غ

د�ي الحر
ة

� �ة ال�غ
غ

د� ال�ة

�ي عام 2021
غ

� EBITDA م�غ هامسش

رك�ة و�غ ال�ش �ي د�ي
غ

صا�

ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

اولو( � وس )ساو �ب �ة ار�ي �ي �ب
غ

�Daniel Henrique de Oliveira Lacerda غ� الموطغ

)X(
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ممارسا�ة الحوكم�ة 
دار�ة  والاإ

دام�ة الاس�ة ام �ب رغ ل�ي ◀▶ الال�ة �ي
�غ �ش صاد�ي وال�ة �ة

ة
داء الا�

أ
الا دار�ة ممارسا�ة الحوكم�ة والاإ ص ملحغ

ل. �ي رارغ اس(، ال�ب و�ي اس )عغ و�ي راس د�ي عغ الم�ي و�غ Natalia Aguiar e Matheus Almeida، �ب
غ

� الموطغ
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�غ اللحم  �ي
رو�ة رك�ة �ب سش

�ي  د�ة ال�ة ر�ي الو��ي
ة

� ال�ب
ر  سش �ي ISE )موأ

غ
هر�ة � طغ

�ي 
غ

� ) رك�ة دام�ة ال�ش اس�ة
�ة ل�ي �ي رارغ ورص�ة ال�ب ال�ب

تقدر منيرفا فودز اإلدارة المهنية وتلتزم بممارسات 
حوكمة الشركات الجيدة. ركائز الشفافية واإلنصاف 

والمساءلة ومسؤولية الشركات متواجدة 
بشكل روتيني هيئات صنع القرار. بصفتها شركة 
مدرجة في Novo Mercado في البورصة البرازيلية 

، وهي الجزء األكثر تطلًبا من حيث ممارسات 
الحوكمة ، فهي تتبع قواعد لجنة األوراق المالية 

والبورصات )CVM( وتعمل بما يتماشى مع 
توصيات القانون رقم 6.404/76 إضافة إلى 

توصيات كود أفضل ممارسات حوكمة الشركات 
، من المعهد البرازيلي لحوكمة الشركات. 

الشركة هي شركة بروتين اللحم البقري الوحيدة 
 )ISE( التي تظهر في مؤشر استدامة الشركات

في البورصة البرازيلية )B3( ، حيث دخلت في عام 
2022 عامها الثاني على التوالي في هذه المكانة 

التي شكلتها الشركات في الدولة ذات األداء 
األفضل في ESG  منيرفا فودز هي أيًضا جزء من 
مؤشر كفاءة الكربون )ICO2( ، الذي تم إنشاؤه 

كأداة لتشجيع المناقشات حول تغير المناخ 

دار�ة  ممارسا�ة الحوكم�ة والاإ
 GRI 102-18

في البرازيل. ال تزال الشركة الوحيدة في القطاع 
التي تحصل على تمويل من مؤسسة التمويل 
الدولية)IFC( ، وهي ذراع البنك الدولي. تعكس 
هذه اإلنجازات نضج الحوكمة وتجعل قيادتنا 

مسؤولة ، ال سيما في االلتزام بالسلوكيات 
المرجعية. من بين الممارسات ، تبرز ما يلي:

     وجود أعضاء مستقلين في مجلس 
اإلدارة  على األقل %20، وفًقا لقواعد ؛

     سياسات تعيين أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجان والمجلس القانوني 

للمسؤولين التنفيذيين ؛

     فصل المهام بين منصب الرئيس 
التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة.

     سياسة تقييم األداء لمجلس اإلدارة 
والمجلس القانوني للمسؤولين التنفيذيين ؛

قواعد الصالحيات المنصوص عليها   
في صالحيات مجلس اإلدارة والموظفين 

المسجلين في اللوائح الداخلية لهيئات الحوكمة ؛

الحفاظ على األسهم على أساس   
التعويم الحر ، مما يضمن تنوع مقدمي رأس المال؛

ضمان حق البيع الكامل للمساهمين.  
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 Edison Ticle de Andrade Melo e Souza  Filho
. �غ مر�ي �ش ا�ة مع الم��ة

ة
ر المال�ي وال�لا� المد�ي



اء عصغ
أ
10  ا

  )20%(
�غ ل�ي

ة
� اء م��ة عصغ

أ
ا

لس الادار�ي المحب

المهام الرئيسية: أعلى هيئة حوكمة، وتتمثل أدوارها في 
تحديد سياسات العمل والمبادئ التوجيهية ، واإلشراف 
على أداء المجلس التنفيذي ، ومراقبة تنفيذ خطة العمل 
، وتوظيف مدققين مستقلين، وانتخاب أعضاء المجلس 

التنفيذي وإقالتهم. يمثل مصالح مساهمي الشركة. 

وتيرة االجتماعات العادية: ربع سنوية

معايير التعيين: يتم انتخابهم وعزلهم في االجتماع العام 
للمساهمين ، ويجب أن يتمتعوا بالخبرة والخبرة والمعرفة 

بالقطاعات التي تعمل فيها منيرفا فودز وصناعة المواد 
الغذائية. المجموعة الحالية لديها تفويض حتى عام 2022.

عملية التقييم: يتم إجراؤها سنوًيا من قبل إدارة 
الموارد البشرية أو جهة استشارية مستقلة ، ويتم 
إجراؤها من خالل مقابالت مع الهيئة اإلدارية ومع 
األعضاء األفراد. تتضمن المنهجية ، من بين أمور 

أخرى ، جوانب مثل تقييم حضور األعضاء والمشاركة 
النشطة والمساهمات في المناقشات. يتم تنظيم 

عملية التقييم من خالل سياسة محددة.

اء عصغ
أ
 6 ا

3
�غ ل�ي

ة
� اء م��ة عصغ

أ
ا

لس المال�ي المحب

الخصائص الرئيسية: مراقبة أنشطة اإلدارة 
العليا وفحص البيانات المالية للشركة ، بشكل 

مستقل ، وتحليل الميزانية العمومية للمؤسسة 
والبيانات المالية على أساس ربع سنوي

تواتر االجتماعات العادية: ربعي

معايير الترشيح: تم انتخابه فقط بناًء على طلب 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. وتتألف 

المجموعة الحالية من ثالثة أعضاء فاعلين وثالثة 
مناوبين وتنتهي فترة عضويتهم في أغسطس 2022.

ا�ة الحوكم�ة �أ �ر�غ عل� ه�ي �ة

��ي ر�ي �ش لس ال�ة المحب
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اء عصغ
أ
6 ا

المهام الرئيسية: تنفيذ وتمثيل وتعزيز التنظيم الداخلي 
للخطط التكتيكية لتنفيذ استراتيجية الشركة. 

تواتر االجتماعات العادية: بدعوة من الرئيس التنفيذي أو 
بأغلبية أعضائه. في عام 2021 ، كان هناك 15 اجتماعا.

معايير التعيين: يتم انتخابهم وعزلهم من قبل 
مجلس اإلدارة ، بمدة عضوية لمدة عامين، ويجب 
أن يكون لديهم خبرة معترف بها في القطاع وفي 

األعمال التجارية ، ومقيمين في البرازيل.

عملية التقييم: يتم إجراؤها سنوًيا من قبل إدارة الموارد 
البشرية أو هيئة استشارية مستقلة ، ويتم إجراؤها 

من خالل المقابالت مع الهيئة اإلدارية ومع األعضاء 
األفراد. تحتسب المنهجية ، من بين أمور أخرى ، في 

جوانب مثل تقييم حضور عضو الهيئة اإلدارية والمشاركة 
 والمساهمات النشطة في المناقشات. 

يتم تنظيم عملية التقييم من خالل سياسة محددة.
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�ة ار�ي �ش ا�غ الاس�ة اللحب

اء عصغ
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ة

ع�

اء عصغ
أ
8 ا

ماعا�ة �ة د�ة 3 ا�ب
ة

ع�

�غ �ي اد�ي �ي
ة

اء � عصغ
أ
5 ا

�غ �ي �ي ار�ب و�غ �غ �ي 3 صغ

ماعا�ة �ة د 5 ا�ب
ة

ع�

اء عصغ
أ
7 ا

ماعا�ة �ة د 4 ا�ب
ة

ع�

تعرف على المزيد حول 
السياسات المتعلقة 

بديناميكيات حوكمة الشركة في 
تقرير حوكمة الشركة: انقر هنا.

م�ي  �ي
طغ �غ ص�ي وال�ة حغ ر ال�ش طو�ي �ة ال�ة �غ لحب

يراقب الممارسات المتعلقة بالموارد البشرية من 

أجل المساهمة في كفاءة وجودة قرارات المجلس.

كار  �ة دام�ة والا�ب ار�ي للاس�ة �ش لس الاس�ة المحب
تم إنشاء الكلية في عام 2021 ، وهي تدعم 

مجلس إدارة منيرفا فودز وتم تنظيمها لتعزيز 

وتسريع المناقشات حول الموضوع على 

المستوى التنفيذي. تعقد اجتماعات شهرية ، 

ومن بين الموضوعات التي يتم تحليلها ، تحديد 

المواقع ومحفظة مشاريع ESG للشركة.

دام�ة الاس�ة ام �ب رغ ل�ي ◀▶ الال�ة �ي
�غ �ش صاد�ي وال�ة �ة

ة
داء الا�

أ
الا دار�ة ممارسا�ة الحوكم�ة والاإ

مار �ش �ة للاس�ة �ي حب �ي
را�ة س�ة  الاإ

�ة �غ اللحب
التحليالت وإصدار التوصيات إلى مجلس 

اإلدارة بشأن الخطط اإلستراتيجية 

المقترحة وفرص العمل.

اطر �ة والمحغ �ة المال�ي �غ اللحب
دورها هو مساعدة المجلس في

مراقبة وتقييم فعالية السياسات المالية 

المطبقة من قبل الشركة وفي تحليل المخاطر 

التي قد تؤثر سلًبا على األعمال ووضعها 

المالي ونتائج العمليات بشكل عكسي. 
قم بالوصول إلى معلومات تفصيلية 

حول المديرين والمسؤولين لدينا، مثل 
سيرهم الذاتية وشروط عملهم، على موقع 

العالقات مع المستثمرين: انقر هنا. 

https://ri.minervafoods.com/informe-de-governanca/ 
https://ri.minervafoods.com/governanca-corporativa/administracao/ 
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نظًرا لتعقيد القطاع وطبيعة سلسلة 
اإلنتاج ، تمتلك الشركة عملية قوية إلدارة 
المخاطر وفرص العمل التي قد تؤثر على 

تنفيذ استراتيجيتها طويلة األجل.

األمر متروك لمجلس اإلدارة لحماية هيكل 
رأس المال والتخطيط ، بمساعدة اللجنة 

اإلستراتيجية واالستثمار ولجنة المالية ولجنة 
المخاطر لتحليل السيناريوهات والمشروع 

وتوقع المخاطر المحتملة وتخفيفها وتقييم 
مستوى االنكشاف عليها أكثر مع الوقت.

دام�ة الاس�ة ام �ب رغ ل�ي ◀▶ الال�ة �ي
�غ �ش صاد�ي وال�ة �ة

ة
داء الا�

أ
الا دار�ة ممارسا�ة الحوكم�ة والاإ

دار�ة  الاإ
اطر  م�غ المحغ

GRI 102-11، 102-15

يتم إدارة المخاطر من قبل مختلف المجاالت ، 
تحت قيادة المجلس المالي من الناحية االقتصادية 

والمالية. يقوم المجلس القانوني سنوًيا بتقييم 
فعالية السياسات واإلدارة وأنظمة الرقابة 

الداخلية ، باإلضافة إلى برنامج النزاهة ، ويقدم 
تقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن النتائج المحددة.

ل. �ي رارغ اس( ، ال�ب و�ي اس )عغ و�ي راس د�ي عغ الم�ي �غ  Ibs Martins da Silva ، �ب الموطغ

تعرف على سياسة إدارة المخاطر 
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/7f2b381f-831b-4aed-b111-417a5585b53b/fc8028de-b79e-5d7a-a83c-202253ac96cd?origin=1


ول  دار�ة م�وأ لس الاإ محب
س 

أ
كل را �ة ه�ي ع�غ �ما�ي

ط ط�ي حغ المال وال�ة
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اطر  �صغ المحغ اطلع عل� �ب
لال  م رصدها �غ �ي �ة ال�ة

عام 2021
�ة مور المال�ي

أ
الا

: المخاطر المتعلقة بمستوى المديونية  ما ه�ي
والسيولة والحصول على االئتمان والتمويل 

، مما يؤثر على صالبة هيكل رأس المال.

اإلدارة: مراقبة الديون ؛ مكاسب اإليرادات 
من تخصيص رأس المال الفعال ؛ اعتماد 

إصدار األوراق المالية والعمليات المالية التي 
تضمن توافر الموارد ؛ تحليل إمكانية التخلف 

عن السداد ؛ وتعريف مجلس اإلدارة بمستوى 
الحماية )التحوط( للديون طويلة األجل.

ل �ي
�غ �ش ال�ة

: أنها تغطي الضوابط المتعلقة بسالمة  ما ه�ي
وكفاءة ومرونة الوحدات الصناعية، وتغطي 

التوازن بين اإلنتاج والعرض والطلب.

اإلدارة: تم اعتماد Beef Desk لتحسين تخصيص 
األصول البيولوجية وإنتاج وتوجيه المنتجات ؛ 

والتأمين واألدوات األخرى المستخدمة لحماية 
األصول التشغيلية من حيث األمن واالستقرار.

�غ سل�ل�ة المورد�ي

: أنها تنطوي على جوانب الصورة  ما ه�ي
والسمعة - في حالة عدم امتثال محتمل من 

قبل منتجي الثروة الحيوانية أو أنواع أخرى من 
الموردين - باإلضافة إلى قضايا الوصول إلى 
األصول البيولوجية وتوافرها وجودة المنتج.

: تمتلك الشركة أدوات لمراقبة نشاط  دار�ة الاإ
الثروة الحيوانية من حيث المخاطر البيئية 

والصحية والعمالية وحقوق اإلنسان والمخاطر 
الضريبية / المالية ، بما في ذلك األنظمة 
الرائدة لمراقبة إزالة الغابات والسيطرة 

عليها )اقرأ المزيد في الصفحة(. 

ر حب
الم�ة

: المخاطر المتعلقة بتركيز السوق ،  ما ه�ي
والتغيير الهيكلي في الملف الشخصي وهيكل 
العمالء العالميين والحاجة إلى التغييرات ذات 

الصلة في محفظة الشركة وعمليات اإلنتاج.

: من خالل التنوع الجغرافي والرعاية في  دار�ة الاإ
تلبية احتياجات األسواق ، تسعى منيرفا فودز 
إلى تقليل تعرضها وضمان القدرة على التنبؤ 

في توليد النقد ، وكذلك استكشاف طرق جديدة 
للنمو من خالل المبادرات في مجال االبتكار.

�ة ار�ي حب
�ة وال�ة رغ الصح�ي الحوا�ب

: يمكن للقضايا المتعلقة بالتجارة الخارجية  ما ه�ي
والحواجز التجارية في األسواق الرئيسية أن 

تعرض نتائج هذا القطاع للخطر. جانب آخر مهم 

هو تفشي األمراض التي يمكن أن تضر بجودة 
وقدرة دوران وتسويق األصول البيولوجية.

: تراقب منطقة ذكاء األعمال الظروف  دار�ة الاإ
الصحية لألسواق التي تخدمها منيرفا فودز 

وتستكشف الفرص لتمكين المصانع ، وبالتالي 
ضمان مسارات لإلنتاج والتسويق. أما بالنسبة 

للذبح ، فهو يتبع عملية منظمة ومعترف بها 
دولًيا وخاضعة للتفتيش. من بين األمراض 

التي تم رصدها مرض الحمى القالعية والتهاب 
الدماغ اإلسفنجي البقري، وهذا األخير ال يعتبر 

خطًرا كبيًرا في البلدان التي يعمل فيها.

�ة �ي
�أ �ي �ة وال�ب ماع�ي �ة الا�ب

ما هي: المخاطر المرتبطة بعدم االمتثال للمعايير 
والقوانين االجتماعية والبيئية ، والتي يمكن 
أن تولد غرامات وعقوبات ايقاف عن العمل 

وعقوبات مالية، فضاًل عن العوامل المرتبطة 
بعدم االمتثال لتشريعات العمل في األعمال 

التجارية وفي السلسلة ، مع التأثير على أداء 
األعمال والصورة وسمعة  منيرفا فودز.

اإلدارة: االستثمار في التحسينات في الضوابط 
البيئية واألراضي والعمل لمنتجي الثروة 

الحيوانية ؛ تطوير تقنيات مسجلة الملكية 
لمراقبة الكفاءة و االلتزام البيئي للوحدات 

الصناعية ؛ ضوابط الصحة والسالمة والرفاهية 
للموظفين ؛ وتطوير برامج دعم المجتمع.

�ة �ي
ا�غ را�ة الم�غ �ي

�غ ال�ة

: المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية  ما ه�ي
المعاكسة و / أو الشديدة والظروف التي قد 

تؤثر على دورات السلع األساسية ، وتكاليف 
اإلنتاج ، وسالمة األصول الريفية والصناعية 

وسلسلة اإلنتاج ، وكذلك توافر الثروة الحيوانية 
والبروتين الحيواني. ندرة المياه ، والتغيرات 

في أنماط هطول األمطار ، والتغيرات في 
درجات الحرارة ، والفيضانات ، وإزالة الغابات 

والحرائق ، وانبعاثات غازات الدفيئة هي من بين 
العوامل التي يمكن أن يكون لها آثار مالية. 

: تمتلك الشركة ضوابط تتراوح من مراقبة  دار�ة الاإ
أنشطة مورديها إلى أنظمة وعمليات اإلدارة داخلًيا 

والتحضير للتعامل مع آثار تغير المناخ وحماية 
هيكل رأس المال لألعمال. التنوع الجغرافي يحمي 

ويقلل من تعرض منيرفا فودز لقضايا الطقس 
الموسمية ؛ إجراء إداري آخر هو Beef Desk ، والذي 

يسمح بمراقبة األوضاع العالمية التي قد تؤثر 
على السلع واإلنتاج الحيواني، بما في ذلك ظواهر 
مثل النينيو والنينيا. تقوم منيرفا فودز بإجراء جرد 

سنوي النبعاثات غازات الدفيئة بناًء على بروتوكول 
غازات الدفيئة ، والتحقق منه بواسطة طرف ثالث.



 : ا�غ اطر الم�غ �غ
�ة والحوكم�ة  المرو�غ

�غ  ك�ي وال�ة
GRI 103-2, 103-3 | 201, 201-2, TCFD

تركز عملية إدارة المخاطر والفرص المرتبطة 
بالمناخ على ضمان مرونة األعمال في 

السيناريوهات الصعبة المرتبطة بالموضوع ؛ 
حماية هيكل رأس المال وأصول منيرفا فودز 

في األحداث الجوية السيئة ؛ إعداد الشركة 
لالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ؛ وتعزيز 
فرص العمل وتحسين األنشطة ، مسترشدة 

بااللتزامات واألهداف والمؤشرات المرتبطة 
بالمناخ ، وهو موضوع رئيسي في قطاعها.

تستند الحوكمة المتعلقة بالموضوع إلى 
لجنة المالية والمخاطر ، المؤلفة من أعضاء 

مجلس اإلدارة والمجلس التنفيذي والموظفين 
، والتي تعمل على تحديد عوامل الخطر 

الرئيسية وقياسها وتقييمها والتخفيف منها 
؛ في لجنة االستدامة ؛ والمجلس االستشاري 

لالستدامة واالبتكار )تعرف على المزيد في 
الصفحة (، الذي تم تشكيله في عام 2021. 

تقوم الهياكل مًعا بتقييم الفرص الناشئة عن 
تغير المناخ وتكشف هذا التقييم في مجموعات 

عمل متعددة التخصصات تحدد وتنفذ اإلجراءات 
التي تركز على الموضوع. ال تزال الهياكل ترصد 

تطور هذه اإلجراءات من خالل المؤشرات 
المطلقة والنسبية ، في اجتماعات شهرية 

على األقل. لدى منيرفا فودز أيًضا منطقة 
مخصصة ألجندة ESG ، مع لوحة محددة. 

اطر  دار�ة المحغ اإ
ر�

غ
وال�

سمح هيكل إدارة المخاطر لشركة منيرفا 
فودز بالعمل على تحديد المخاطر والفرص 

الناشئة عن تغير المناخ على المدى القصير 
والمتوسط   والطويل. هذه هي بعض منها: 

: قد تؤثر األحداث والظروف  �ة اطر الماد�ي المحغ
الجوية السيئة و / أو الشديدة على دورات 

السلع وتكاليف اإلنتاج وسالمة األصول الريفية 
والصناعية وسلسلة إنتاج منيرفا فودز ، فضاًل 

عن توافر الماشية والبروتينات الحيوانية 
األخرى على المدى القصير والمتوسط.

حول: التنظيم في سوق الكربون الذي  اطر ال�ة محغ
قد يؤثر على القطاع الزراعي واإلنتاج الصناعي 

مع زيادة التكاليف ؛ التغييرات في سلوك 
العميل والمستهلك قد تؤثر على المبيعات 

؛ ندرة المواد والمدخالت التي يمكن أن تؤثر 
على تكاليف اإلنتاج على المدى الطويل. 

من بين الفرص التي تعتبرها الشركة ذات 
صلة باستراتيجيتها الحد من استهالك 

المياه واعتماد ممارسات إعادة االستخدام 
، واستخدام الطاقة المتجددة ، وشراء وبيع 
أرصدة الكربون وتوسيع المحفظة لتشمل 

المنتجات الخالية من البروتين الحيواني.

بالنظر إلى كل هذه العوامل ، طورت منيرفا 
فودز دراسة إلزالة الكربون وأعطت األولوية 

للمشاريع التي قدمت أكبر مساهمة في 
االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون )تعرف 

على المزيد في فصل الكفاءة البيئية(.
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دهر�ة مرغ

 Taciano Custódio, Tamara Lopes, Gracie Selva, Daiane Garcia, Salomão و�غ
غ

� الموطغ
رك�ة دام�ة ال�ش �ة اس�ة ر�ي

غ
� ، Abib, Natália Rasteiro e Aline Tadano

ص 33مل�خ →←

�ة �ي حب �ي
را�ة س�ة الاإ

منطقة ذكاء األعمال هي المسؤولة عن إجراء 
دراسات المناخ ، بهدف تحديد اآلثار الرئيسية 
لهذه األحداث التي قد تؤثر على أسعار المواد 
الخام ، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل 

، وفًقا لسياسة إدارة مخاطر الشركة. 

منطقة االستدامة هي المسؤولة عن إعداد جرد 
لغازات الدفيئة، من أجل تحديد مصادر االنبعاثات 

وقياس البصمة الكربونية للشركة وسلسلة 
القيمة. في نطاق منطقة االستدامة أيًضا ، 

تراقب الشركة وتتتبع أصل الماشية ، وتحلل ، 
من بين عوامل أخرى، االمتثال لمعايير مكافحة 

إزالة الغابات غير المشروعة في جميع أنحاء 
البرازيل وباراغواي )اقرأ المزيد في الصفحة( 

وتم تطويرها في عام 2021 ، برنامج تجديد 
Renove. ينصب تركيزها على المشاركة والعمل 

التعاوني مع مزارعي الثروة الحيوانية الذين 
يزودون منيرفا فودز في تنفيذ تربية الماشية 

منخفضة الكربون )اقرأ المزيد في الصفحة(. 

تواصل الشركة جهودها الغتنام الفرص ، مثل 
إبرام مشروع مشترك مع    Amyris   في كانون 

األول / ديسمبر 2021. تعد التعبئة والتغليف األكثر 
استدامة والمواد الحافظة القائمة على التخمير 

الطبيعي بعض األمثلة على مبادرات الشركة 
التي ستزيد من كفاءة سلسلة اللحوم العالمية 

وتساهم في الحد من انبعاثات الكربون من سلسلة 
القيمة الخاصة بالمنظمة. استثمرت منيرفا 

فودز أيًضا في عمل The Every Company ، في 
تطوير مصفوفة إنتاج البروتين عبر عملية التخمير 

، كبديل للبروتين من أصل حيواني. من المتوقع 
أن تكون المبادرة األولى لهذه الشراكة جاهزة 

للتسويق التجاري في وقت مبكر من عام 2022.

ومن المعالم الهامة األخرى إنشاء شركة ماي 
كربون  MyCarbon )إجمالي المبلغ المستثمر 13 

مليون ريال برازيلي( ، والتي تركز على تطوير وتسويق 
أرصدة الكربون. كما تدعم الشركة المزارعين 

في أفضل ممارسات الزراعة المستدامة، مما 
يساهم في حماية الموارد الطبيعية للكوكب. 

هذا العام ، أنهت MyCarbon أول عقد لها 
للحد المعتمد النبعاثات غازات الدفيئة. 
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التزامها باالستدامة، مسترشدة بالمساهمة 
في كوكب صحي ومجتمعات مزدهرة. 

األهداف تشمل:

     تخفيض البصمة الكربونية ؛

     استخدام الطاقة المتجددة 
في ٪100 من العمليات ؛

     زيادة الكفاءة في معالجة النفايات السائلة ؛

     توسيع نطاق المراقبة الجغرافية المكانية 
لمزارع الموردين المباشرين إلى جميع البلدان ؛
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     تطوير وتنفيذ برنامج لرصد مزارع 
الموردين غير المباشرين ؛

     إدراج ٪50 من قاعدة موردي 
 Renove الماشية في برنامج تجديد

للماشية منخفض الكربون. 

تعرف على االلتزامات في الصفحة 39 ؛ يتم تفصيل 
األهداف واإلجراءات األخرى في جميع أنحاء التقرير.
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تعمل منيرفا فودز على نشر المبادئ التوجيهية 
لألخالقيات والنزاهة في جميع أنحاء سلسلة 

اإلنتاج الخاصة بها وتبنيها كمكان لجميع 
العالقات مع الشركاء وسوق األعمال. 

يتم تنفيذ إجراءات النزاهة من قبل منطقة 
مخصصة وتكون مسؤولة أمام مجلس 

اإلدارة ، حيث تعمل كمروج وضامن لتطبيق 
مدونة األخالقيات - دليل السلوك ، وسياسة 

مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ، وسياسة 
منع تضارب المصالح وسياسة منع غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب. تمت إضافة سياسات 
اإلدارة األخرى إلى اإلرشادات الرسمية لشركة 

منيرفا فودز لموظفيها وممثليها:

     سياسة اإلفصاح عن 
المعلومات ذات الصلة ؛

     سياسة تداول األوراق المالية ؛

     سياسة المعامالت مع األطراف ذات الصلة ؛

     سياسة توزيع األرباح ؛

     سياسة إدارة المخاطر؛

     سياسة التعويضات؛

     سياسة تعيين األعضاء المستشارين 
لمجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية؛

     سياسة تقييم األداء؛

باإلضافة إلى إجراءات التوعية حول هذه 
المواضيع ، هناك هياكل لتلقي الشكاوى 

والتحقيق في القضايا. هناك أيًضا استطالعات 
شهرية للسمعة للموردين والعمالء ، تمنع 

اإلدخاالت من القوائم العامة المقيدة. 

تتلقى لجنة األخالقيات والنزاهة وتقيم االتصاالت 
المتعلقة بأي مشاكل أو مخالفات أو عدم 

امتثال أو انتهاك للقواعد، وتتكون من خمسة 
ممثلين عن الشركة، لمدة عامين وإمكانية 

إعادة انتخابهم، ولها اجتماعات شهرية مع 
ممثلين عن الشركة، لمدة عامين وإمكانية إعادة 

انتخابهم.  تعقد مداوالت اللجنة شهريا. 

Conection Minerva  هي قناة الشكاوى 
التابعة للشركة ، وتديرها شركة تابعة لجهة 

خارجية ، وتضمن عدم الكشف عن هوية 
المبلغ عن المخالفات إذا رغب في ذلك. 

يتم تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة في 
اليوم عن طريق الهاتف أو اإلنترنت أو البريد 

اإللكتروني أو المراسلة. تم التعامل مع 
جميع االتصاالت الواردة على مدار العام.
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تدريب أكثر من 3700 موظف على سياسات مكافحة 
الفساد، منهم 2600 في البرازيل )انظر الصفحة(.  

يشمل التدريب القيادة والموظفين اآلخرين.

تم تطبيق التدريب على القادة والموظفين اآلخرين 
في القطاعات اإلدارية وسيستمر تطبيقه في عام 

2022 للوصول إلى جميع الموظفين المؤهلين. 

تم تحسين عملية العناية الواجبة وتم 
االستعانة بأداة لرسم خرائط ومنع المخاطر 

القانونية والتنظيمية والتشغيلية واالجتماعية 
والبيئية الكامنة في العالقات التجارية 

مع الموردين والعمالء البرازيليين. 
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دام�ة الاس�ة ام �ب رغ الال�ة

دام�ة دار�ة الاس�ة اإ

تعمل الشركة في قطاع خاضع لزيادة الطلب 
على الشفافية واإلفصاح عن بيانات ملموسة 

عن آثارها وأهدافها وغاياتها. أكثر من إدارة 
المخاطر، فهو يعمل ليكون جزًءا من الحل في 

االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خالل 
إشراك الشركاء المنتجين في اإلجراءات التي 

تؤدي إلى االبتكار والكفاءة والجودة واالستدامة 

على مدى السنوات القليلة الماضية ، سعت 
استراتيجية شركة منيرفا فودز إلى تعزيز تركيزها 

على جدول األعمال البيئي واالجتماعي والحوكمة.  

من ناحية أخرى ، أدى االلتزام بااللتزامات 
واالتفاقيات والمعاهدات ذات الطبيعة الخارجية 

إلى زيادة وضوح األعمال وشجع على تسريع 
المشاريع؛ من ناحية أخرى، ركز استيعاب افتراضات 

العمل على إدارة االستدامة المتزايدة ، مما أدى 
إلى تحديد األهداف واإلجراءات العامة للسنوات 

القادمة مع رؤية متكاملة لسلسلة القيمة.

في تربية الحيوانات وإنتاجها. إن إدارة ESG لدينا 
هي المسؤولة عن منطقة االستدامة وتخدم 

بشكل عرضي الفرق األخرى في الشركة. 

في عام 2021 ، أصبحنا من الموقعين على االتفاق 
العالمي لألمم المتحدة في البرازيل. باإلضافة إلى 

التزام الشركة بأهداف التنمية المستدامة، أدى 
االلتزام بالميثاق إلى االهتمام الرسمي بالمبادئ 

العشرة التي تتناول مكافحة الفساد وعالقات 
العمل والبيئة وقضايا حقوق اإلنسان، والتي 

تمت مناقشتها بالتفصيل في هذا التقرير.

كما أنشأنا المجلس االستشاري لالستدامة 
واالبتكار، وهو هيئة استشارية جماعية غير قانونية 
تقدم الدعم لمجلس إدارة شركة منيرفا فودز.  تم 
تصميم الهيكل لتقوية وتسريع المناقشات حول 
الموضوع على المستوى التنفيذي وله اجتماعات 

شهرية. تتألف المجموعة من خمسة مديرين 
 Marcos Sawaya ، للشركة ، مع عضوين مستقلين

Jank e Luiz Fernando do Amaral، وضيف خارجي 
، Alexandre Mendonça de Barros، مع خبرة 

معترف بها في مجال االستدامة واألعمال التجارية 
الزراعية. خالل عام 2021 ، ُعقدت خمسة اجتماعات 

، نوقشت فيها مكانة الشركة ومحفظة مشاريع 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية.

ومن االبتكارات األخرى في الحوكمة إنشاء لجنة 
اتصاالت داخلية ومتعددة التخصصات بشأن البيئة 

والحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، 
والتي ينصب تركيزها على تعزيز المعلومات 
وتحديد فرص المشاركة والتواصل الخارجي.
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 : B3 رك�ة دام�ة ال�ش ر اس�ة سش  1.  موأ

مينيرفا فودز هي المنتج الوحيد للحوم 
البقر الذي ينضم إلى المحفظة.

�ة 500:  ا�ب  3.  عغ

تم اختيارها من بين أفضل 5 شركات في 
سياسات االستدامة في البرازيل ، مما 
يشير إلى أن منيرفا فودز هي واحدة من 

تلك التي لديها أقل مخاطر مرتبطة بإزالة 
الغابات أو التعرض المحتمل لسالسل توريد 

السلع األساسية ذات المخاطر الحراجية.

و�غ  صا� ع�غ الكر�ب
غ

� روع الاإ 2.  م�ش
  

 حقق تحسًنا كبيًرا في محاور التقييم الثالثة:
الغابات وتغير المناخ واألمن المائي ، وكلها 

في فئة اإلدارة. 

االتفاق العالمي لألمم المتحدة. 1

الميثاق الوطني للقضاء . 2
على العمل القسري

المائدة العالمية للحوم البقر . 3
المستدامة )المائدة المستديرة 

العالمية للحوم البقر المستدامة(

تحالف المستثمرين في . 4
األسواق الناشئة 

المائدة المستديرة . 5
المسؤولة عن الجلود

مجموعة عمل الثروة . 6
الحيوانية المستدامة 

مجموعة عمل الموردين غير المباشرين. 7

ادرا�ة دا�ة والم�ب �غ �ب
أ
الا

GRI 102-12، 102-13

طاولة باراغواي للحوم المستدامة . 8

طاولة المزارعين المستدامة  . 9
في كولومبيا

االلتزام العام بالثروة الحيوانية. 10

تعديل شروط السلوك مع . 11
النيابة العامة في بارا

بروتوكول مراقبة لموردي . 12
الماشية في منطقة األمازون
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�وار ESG مع ال�و�ة

كممارسة للشفافية في أجندة الشركة بشأن الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ، يتم الكشف 
عن التطورات في إرشادات االستدامة مع النتائج المالية في اجتماعات مع المستثمرين

في مجال اإلدارة والعمليات ، كان التركيز في عام 
2021 على االلتزام باالستدامة من خالل النهوض 
بمشاركة الموردين ومشاريع التنمية، مع التركيز 

على الشراكات لدراسة النماذج منخفضة الكربون 
في اإلنتاج الحيواني )اقرأ المزيد في الصفحة( 

و في تنفيذ أنظمة التحكم والتتبع لسلسلة 

التوريد غير المباشرة ، مثل Visipec   وتطبيق  
SMGeo Prospec  كما تم تنفيذ عملية جديدة 

لألهمية النسبية خالل العام )اقرأ المزيد في 
مقدمة هذا التقرير( وتحسين األداء في جميع 

المؤشرات والتصنيفات ، مع التركيز على:



ا ر�غ �ي
�ش
أ
ا ركا�غ �ة

أ
ا

م��ي �ة اء المحب الر�غ
التنمية المحلية وتوليد فرص العمل 

والدخل والفرص المهنية ؛

صحة الناس وسالمتهم ورعايتهم ؛

إشراك ودعم المجتمعات 
المجاورة والمنتجين الريفيين.

�ب  �ة ود�ة الم�غ ا�ة�ب رام الح�ي وا��ة
ضمان الجودة وسالمة الغذاء ؛

االمتثال ألفضل ممارسات 
الرفق بالحيوان ؛

ابتكار واعتماد العمليات 
ومراحل سلسلة اإلنتاج.

�ة  �ي لحما�ي ا�غ
غ

� ال�ة
الكوك�ب

تخفيض البصمة الكربونية ؛ 

مكافحة تغير المناخ وإزالة 
الغابات بشكل غير قانوني من 

خالل المراقبة الجغرافية المكانية 
لموردي الثروة الحيوانية ؛

الكفاءة في استخدام الموارد 
الطبيعية في عملية اإلنتاج.

: �ة ��ي �ي
را�ة الر�أ سش الموأ

ضبط الحوادث والوقائع بالوحدات

االستثمار االجتماعي في 
المشاريع مع المجتمعات

تنمية وتأهيل ودعم المنتجين الريفيين

: �ة ��ي �ي
را�ة الر�أ سش الموأ

عدد مؤشرات الرفق بالحيوان التي 
تم رصدها والتطور سنة بعد سنة

االمتثال لبروتوكول معهد اللحوم في 
أمريكا الشمالية المعترف به دولًيا

حجم الحوادث المتعلقة بسالمة المنتج

: �ة ��ي �ي
را�ة الر�أ سش الموأ

تحييد انبعاثات غازات الدفيئة

استهالك الماء

استهالك الطاقة المتجددة

حجم النفايات المتولدة 
حسب النوع والوجهة

االمتثال للمعايير االجتماعية 
والبيئية لشراء الماشية
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) �ة ارط�ة الطر�ي ا�ة )�غ ا�ي هدا�غ وال�غ
أ
الا

في أبريل 2021 ، أعلنت شركة منيرفا فودز 
للسوق عن سلسلة من األهداف والغايات 
المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، وهي إحدى 
نقاط تركيزها اإلستراتيجية على االستدامة. 

تشمل االلتزامات العمليات الخاصة وسلسلة القيمة 
وتهدف إلى حيادية االنبعاثات الصافية بحلول عام 
2035 ، قبل خمسة عشر عاًما من اتفاقية باريس، 

باإلضافة إلى طموحات أخرى متوسطة األجل. 

تحقق من التزاماتنا المعلنة للسوق 
خالل عام 2021 أدناه. 

�ة  ا�ة ال�الم�ي �ي ال�مل�ي
غ

�ة � �ي
�أ �ي اء�ة ال�ب

غ
الك�

ستساهم الشركة في كوكب صحي وتتخذ نهًجا 
متنوًعا لتحقيق أهدافها الخاصة باالنبعاثات. 

في عملياتها العالمية ، ستعمل على:

     خفض كثافة االنبعاثات في النطاقين 
1 و 2 بنسبة ٪30 بحلول عام 2030 ؛

الحفاظ على انبعاثات صفرية في مصفوفة الطاقة 
للعمليات )النطاق 2( ، وهو هدف تم تحقيقه في 
عام 2020 حيث تأتي ٪100 من الطاقة من مصادر 

متجددة ويتم الحفاظ عليها في عام 2021 ؛

تحليل سيناريوهات إزالة الكربون 
ومسار االنبعاثات في المستقبل ؛ 

زيادة االستثمارات في الطاقة المتجددة 
، كمثال على مزرعة الطاقة الشمسية 

في وحدة بوكارامانغا في كولومبيا ؛

االستثمار في التقنيات لزيادة الكفاءة 
في معالجة النفايات السائلة ، والحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة في هذه الفئة.

دام�ة الاس�ة ودرغ �ب
غ

ا �
غ

ر� �ي
�غ ام م�ي رغ ال�ة
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عدم إزالة الغابات بشكل غير قانوني

تلتزم منيرفا فودز بعدم إزالة الغابات 
بشكل غير قانوني عبر سلسلة التوريد 
في أمريكا الجنوبية بأكملها بحلول عام 

2030، من خالل اإلجراءات التالية:

توسيع نطاق المراقبة الجغرافية لمزارع 
الموردين المباشرين لتشمل جميع بلدان 

التشغيل في أمريكا الجنوبية بحلول عام 2030.

سنحقق مراقبة جغرافية بنسبة ٪100 لمزارع 
الموردين المباشرين في باراغواي بحلول ديسمبر 

2021 )الهدف مكتمل( وكولومبيا بحلول عام 
2023 وأوروغواي بحلول عام 2025 والتوسع إلى 

دول أمريكا الجنوبية األخرى بحلول عام 2030. 

في البرازيل ، منيرفا فودز هي الشركة 
الوحيدة التي تراقب ٪100 من مزارع اإلمداد 
المباشر بالخرائط ذات المرجعية الجغرافية 

في جميع المناطق األحيائية التي تعمل 
فيها )األمازون، السهول، بانتانال، و الغابة 

األطلسية(/ بما في ذلك جميع مزارع الدورة 
الكاملة ، من الوالدة إلى ذبح الحيوانات.

تطوير وتنفيذ برنامج لرصد مزارع الموردين 
غير المباشرين لجميع بلدان التشغيل 

في أمريكا الجنوبية بحلول عام 2030.

   تكامل أداة Visipec في األنظمة 
الداخلية بحلول ديسمبر 2021 ، وهو 

هدف تم إنجازه قبل أربعة أشهر. 

تطبيق التحقق من المورد غير المباشر 
Niceplanet  Geotecnolo-  بالشراكة مع

gia  في البرازيل بحلول ديسمبر 2021 )الهدف 
مكتمل( وبلدان أخرى بحلول عام 2030.

نحو اقتصاد منخفض الكربون

تلتزم شركة منيرفا فودز بمشاركة ٪50 من 
 Renove  موردي لحوم البقر في برنامج تجديد

منخفض الكربون. يعتمد البرنامج ، الذي بدأ عام 
2021 ، على منهجيات وتقنيات معترف بها دولًيا 
بدعم علمي ، باإلضافة إلى وجود شراكات فنية 

ومؤسسية مهمة.  اإلجراءات التالية قيد التطوير:

   تعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية 
مثل Embrapa في البرازيل ، CIAT في كولومبيا و 
INIA في أوروغواي ، وكذلك معهد إدارة الغابات 
والزراعة وإصدار الشهادات - Imaflora ، لضمان 

استخدام منهجيات قوية ومصدقة دولًيا؛

   تطبيق منهجية للرصد واإلبالغ والتحقق من 
توازن الكربون في المزارع في أمريكا الجنوبية 

مع توقع النتائج األولية في عام 2021 )انظر 
  )xx النتائج األولى المعروضة في الصفحة

   التوسع في توفير فرص التدريب والمساعدة 
التقنية للمنتجين من أجل تنفيذ الممارسات 

المتجددة والمنخفضة الكربون ؛

   دعم استعادة الغطاء النباتي المحلي 
بما يتماشى مع عقد األمم المتحدة 

الستعادة النظام اإليكولوجي ، مما يوفر 
منافع مشتركة للتنوع البيولوجي ؛

   تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية 
لتنفيذ التمويل الذي يعترف بممارسات 

اإلنتاج المستدامة ويكافئها، 

   دعم دمج مربي الماشية 
لتلبية متطلبات البرنامج.
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�ة  �ي لحما�ي ا�غ
غ

� ال�ة
الكوك�ب

�ة  �ي
وا�غ رو�ة الح�ي ال�ش

دام�ة الم��ة
GRI 103-2 ، 103-3 | 304

نشاط الثروة الحيوانية ضروري 
لالقتصاد والغذاء العالمي ، فضال عن 

آلية التنمية المحلية للمجتمعات.

تعتقد الشركة أنه من الممكن الحفاظ على 
إنتاج اللحوم بما يتماشى مع أهداف الحد 

من التأثيرات البيئية، وبالتالي فهي تعزز 
إجراءات التدريب والمساعدة الفنية للمنتجين 

والتقنيات والمعرفة العلمية، والتي تكشف 
عن فرص العمل، مثل تطور اآلليات لقياس 
توازن انبعاثات غازات الدفيئة  لدى موردينا. 

�ة  �ي ر�ب �ي �ة
غ

دم �
ة

� ال�ة
�ة  صغ

غ
� حغ �ة م�غ �ي

الماسش
و�غ  الكر�ب

في عام 2021،  أنشأت منيرفا فودز برنامج تجديد 
Renove ، من أجل تعزيز المشاركة والعمل التعاوني 
مع موردي الثروة الحيوانية في ممارسات منخفضة 

الكربون واعتماد تقنيات ومنهجيات معترف 
بها دولًيا لقياس توازن الكربون في الخصائص. 
يوفر البرنامج أيًضا الدعم الفني لممارسات أكثر 

استدامة، والتي تضمن إنتاجية أكبر وإمكانية 
الوصول إلى سوق الكربون، وبالتالي االتصال 

  MyCarbon بأنشطة تداول ائتمان الكربون في
.)xx تعرف على المزيد حول التداول في الصفحة(

أتاح االستثمار في تحسين وتطبيق المنهجيات 
المعترف بها مع شركاء مرجعيين إمكانية التحقق 

من توازن غازات الدفيئة لبعض الموردين في 
سلسلتنا ، واستنتجوا أن لديهم أداًء أفضل في 

انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالمتوسطات 
الوطنية والعالمية من القطاع. تدل المبادرات 
على أنه خالل السنة الزراعية التي تم تقييمها، 

وصلت بعض المزارع بالفعل إلى الحياد أو 
حتى أنها سالبة الكربون، أي أنها تحتجز كمية 

من الكربون أكثر من اإلجمالي المنطلق إلى 
الغالف الجوي في دورة النشاط الزراعي. ال تزال 
المشاريع تجريبية ، لكنها تُظهر إمكانية التأثير. 
تم تقديم النتائج خالل  مؤتمر األمم المتحدة الـ 
26 بشأن تغيرات المناخ ، الذي عقد في تشرين 

الثاني/ نوفمبر، في غالسكو )اسكتلندا(.
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في عامها األول ، عملت Renove على ثالثة مشاريع 
لدعم مشاركة المنتجين في تربية الماشية 

منخفضة الكربون ، لتصل إلى 91 مزرعة )انظر 
 Embrapa الخريطة(. قام أولهم ، بالشراكة مع
، بقياس توازن غازات الدفيئة في 23 خاصية في 

حصاد 20/21 باستخدام بروتوكوالت وأدوات تقييم 
تستند إلى بروتوكول غازات الدفيئة وتعريفات 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. 
من هذه العينة ، تم وضع 22 مزرعة أقل من 

متوسط   االنبعاثات لكل ألف رأس من الماشية 
البرازيلية ، وحصل نصفها تقريًبا على عزل الكربون 

في نظام اإلنتاج ، كونها سالبة الكربون. تظهر 
النتائج األولية التي تم تحقيقها أن الخصائص 

الريفية للمشروع ، والتي وفرت أكثر من 50.000 
حيوان لشركة منيرفا فودز ، تتبنى ممارسات 

مستدامة لخفض الكربون، ال سيما في إدارة التربة 
لتجنب تدهور المراعي وفي تنفيذ أنظمة متكاملة. 

كما يوضحون أيًضا أن منيرفا فودز تبيع بالفعل 
منتجات تنشأ من أنظمة اإلنتاج التي تتجاوز كونها 

منخفضة الكربون وسلبية الكربون، وتساهم في 
تغير المناخ وتوفر طعاًما عالي الجودة وآمًنا.

أيًضا في المشروع مع Embrapa ، يتم تطوير إصدار 
من تطبيق AgroTag يتضمن بروتوكول غازات الدفيئة 
لتسهيل فهم المنتجين الريفيين النبعاثات مزارعهم.

 ، Renove تم تطوير المشروع الثاني لبرنامج تجديد 
بالشراكة مع Imaflora ، في 25 عقاًرا في بلدان أمريكا 
الجنوبية حيث تعمل منيرفا فودز.  تم حساب توازن 
غازات الدفيئة وكثافة االنبعاثات في إنتاج اللحوم. 
سيتم  التي  الصناعة  في  الوحيدة  النتائج  ستكون 
مشاركتها على منصة Carbon on Track. من خالل 
هذه المنصة ، يمكن للشركات والمزارع التي تقيس 
وتراقب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها تتبع 
نتائجها واإلفصاح عنها للمساهمين والمستثمرين 

وأصحاب المصلحة اآلخرين. 

185 ألف هكتار من المراعي  اشتملت الدراسة على 
232 ألف رأس من الماشية وأظهرت أن  وأكثر من 
من   44٪ بنسبة  أقل  المتوسط    في  الخصائص 
المتوسط   العالمي لالنبعاثات في إنتاج اللحوم ، والتي 
تقدر بـ 19.9 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من 
اللحوم المنتجة، وفق تحليل أكثر من 30 مقااًل علميًا. 
ويرجع هذا األداء إلى الممارسات الجيدة المعتمدة، 
بما في ذلك التكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية 
وإدارة  التربة  على  الحفاظ  وممارسات  والغابات، 
المراعي وأنظمة تكثيف اإلنتاج. تزيد الممارسات من 
قدرة التربة على عزل الكربون بكميات كافية لتعويض 
االنبعاثات من عملية اإلنتاج - مع مراعاة جميع غازات 

الدفيئة ذات الصلة.  �ة  ��ش �ب
�ة الم�غ �أ �ي

غ
ا�ة الد� ارغ عغ

�غ  ارع المورد�ي م�غ مرغ
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Renove د د�ي حب
ام�ب �ة ر�غ �ي �ب

غ
�غ � ارك�ي الم�ش
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ص  صا�أ 91 الحغ

وا�ي اراعغ �ب

ل �ي رارغ ال�ب

موع المحب

اولو  ساو �ب

راس �ي اس �ب �غ م�ي

روسو و عغ ما�ة اس  و�ي عغ

ا �ي
دو�غ رو�غ

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

وا�ي وروعغ
أ
ا

ا �ي كولوم�ب



ار ل�غ هك�ة
أ
ار 16.8 ا ل�غ هك�ة

أ
 1.79 ا

ارا  �ي رع�ة كوروم�ب مرغ
ل(  �ي رارغ ا - ال�ب �ي

دو�غ )رو�غ
ا  �غ ل�ي �ي ا اإ �ة رع�ة سا�غ مرغ

ا( �ي ا، كولوم�ب ر�ي �ي
�ة )مو�غ

ا�غ �اعدو�غ الم�غ �غ �ي �ي
و�غ الدغ حب

�ة الم�غ

س 
أ
ل�غ را

أ
20 ا س 

أ
ل�غ را

أ
2.5 ا

وسط ال�الم�ي  ـ %42 م�غ الم�ة ل �ب
ة

�
أ
ا�ة ا �ا�ش �ب

الا�غ وسط ال�الم�ي  ـ %45 م�غ الم�ة ل �ب
ة

�
أ
ا�ة ا �ا�ش �ب

الا�غ

CO2 33.609.2   م�غ  : ا�ة �ا�ش �ب
الا�غ

  CO2 533.3-   م�غ : ا�ة �ا�ش �ب
: 11.53 م�غ CO2الا�غ د�ة ال�ش

 CO2 10.99 ط�غ م�غ  : د�ة ال�ش

 : د�ة �ي  الممارسا�ة الحب
لال  ا�ب م�غ �غ �ة �غ ماد الاإ ، اع�ة �ي ا�ب �ة �غ �غ الاإ �ي

ك�ش ال�ة
�ة  �ي

وا�غ رو�ة الح�ي ل وال�ش �غ المحاص�ي �ي كامل �ب ال�ة

 : د�ة �ي  الممارسا�ة الحب
. م�ة الدورا�غ والمكملا�ة طغ �غ

أ
ا �غ المراع�ي �ب ح��ي �ة

�ة للم�اهم�ة  صل�ي
أ
ار الا حب

سش
أ
واع الا �غ

أ
طغ ا

غ
م ��   �ة

 . لكا�ة �ي المم�ة
غ

�غ � وارغ �ة ال�ة �ي
ة

ح� �ي �ة
غ

�

. �ة حب
�ة لكل ط�غ م�غ اللحوم الم�غ

. �ة حب
�ة لكل ط�غ م�غ اللحوم الم�غ

ستكون البيانات المستندة إلى األدلة العلمية 
حاسمة في االعتراف بالممارسات المستدامة 

المطبقة في سلسلة القيمة وفتح فرص تجارية 
جديدة ونمو سوق أرصدة الكربون. كان هذا هو 
محور جبهة العمل الثالثة، وهو مشروع تجريبي 

يهدف إلى ربط المزارع ذات األداء المتمايز 
بسوق التمويل األخضر. بعد تقييم ما يقرب 
من 400 مزرعة، تم اختيار 60 عقاًرا، تقع في 

البرازيل وباراغواي، بناًء على وجود األصول البيئية 
 Santos للمشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع

 .Biofílica Ambipar Environment و Lab

تتوافق اإلجراءات مع هدف منيرفا فودز للوصول 
إلى عام 2030 بمشاركة 50 ٪ من موردي لحوم 

البقر في برنامج تخفيض انبعاثات الكربون. 

هاد�ة  سش
وا�ي وروعغ

أ
�ي ا

غ
�

أيًضا ضمن الشراكة بين منيرفا فودزو 
Imaflora ، في عام 2021 ، بدأت عملية 

اعتماد العقارات الشريكة في أوروغواي 
 Global Sustainability Seal من قبل

المفضل لدى Nature، وهي منظمة غير 
ربحية تتمتع بخبرة 25 عاًما في أنظمة 

إصدار الشهادات في أكثر من 100 دولة. 
يساعد برنامج الدعم والتحقق من 

 Nature بصمة الكربون المفضل لدى
شركة منيرفا فودز في تنفيذ إجراءات 

مناخية موثوقة ومسؤولة بما يتماشى 
مع المعايير المعترف بها دولًيا مثل 

بروتوكول غازات الدفيئة والمواصفات 
المتاحة للعموم أو ما يسمى بالمعايير 
المفتوحة PAS وأيزو 14.064.  ستسمح 
هذه العملية باإلدارة المنهجية للبصمة 

الكربونية في مزارع الموردين واعتماد 
أهداف واستراتيجيات للحد من انبعاثات 

غازات الدفيئة. ستراقب المراجعات 
السنوية األنشطة الزراعية، واعتماد 

ممارسات منخفضة الكربون وما يترتب 
على ذلك من تغييرات في توازن الكربون.

ر  طغ �غ
أ
د ا �ي �ة المرغ

غ
لم�ر�

https://carbonontrack.
/imaflora.org/en
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و�غ   �ي سو�ة الكر�ب
غ

ر� �
غ

ال�

�ب ال�مل مودغ �غ

تعد أسواق الكربون الطوعية أداة مهمة لتحقيق أهداف خفض 
االنبعاثات فيما يتعلق باتفاقية باريس، مما يفتح فرًصا للعمل 
لشركة منيرفا فودز ولمربي الماشية الشركاء. في عام 2021، تم 

إنشاء شركة ماي كربون )MyCarbon(، مع التركيز على نشاط تطوير 
واكتساب وتسويق أرصدة الكربون عالية الجودة في الزراعة والغابات 

واستخدام األراضي ومشاريع الطاقة المتجددة في أمريكا الالتينية.

في ماي كربون، يتم تقديم الدعم للمنتجين الريفيين، بالشراكة مع برنامج 
التجديد Renove ، في البحث عن أفضل الممارسات الزراعية ، والمساهمة 

في االستخدام الفعال للموارد الطبيعية وإنتاج منخفض الكربون. 

تعمل الشركة أيًضا مع المنتجين الريفيين والشركاء التقنيين لتطوير منصة 
إلدارة البيانات واالستشعار عن بعد يمكن من خاللها حساب توازن الكربون 

في المزارع وتقدير إمكانات الكربون لديها، وفًقا للمنهجيات الرئيسية. 

ما�غ �ة �أ ر الاإ طو�ي �ة
مشاريع التنمية 

تجديد البرنامج

�ا�ة �ي م�ب
تحويل أو تجديد أرصدة 
الكربون داخل المنصات 
 Vera,( المعتمدة مثل
Gold Standard,  الخ( 

ما�غ �ة اء الا�أ �غ �ة
ة

ا�
مشاريع الشراء المعتمدة 

من طرف ثالث
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تتبنى ممارسات التتبع أفضل التقنيات 
المتاحة لضمان االلتزام البيئي والعمالي 

وحيازة األراضي لمجموعة المنتجين لدينا، مع 
التركيز على موضوعات مثل التنوع البيولوجي 

وحقوق اإلنسان وعالقات العمل. 

في المجال البيئي، كانت الشركة رائدة في توسيع 
نطاق اعتماد التكنولوجيا من خالل المراقبة 

الجغرافية المكانية إلى ٪100 من مزارع الموردين 
المباشرين في جميع المناطق األحيائية في 

البرازيل ، وفي عام 2021 ، اختتمت تنفيذ المراقبة 
في ٪100 من المشتريات في باراغواي . ونهدف 

إلى تحقيق نفس التغطية لكولومبيا )2023( 
وأوروغواي )2025( ودول أخرى حيث تعمل 
مينيرفا فودز في أمريكا الجنوبية )2030(.  

في كولومبيا، بدأ التنفيذ بالفعل وتم تسجيل أكثر 
من 300 مورد. تتبع المراقبة الجغرافية المكانية 

حالة المزارع، مما يضمن عدم ارتباط المنتجات 

ع �ب
�ة �ي ال�ة

غ
دم �

ة
� ال�ة

بالمناطق التي أزيلت منها الغابات بشكل غير 
قانوني أو بالحظر البيئي )العقوبات الصادرة عن 

هيئات التفتيش والرقابة التي توقف أنشطة اإلنتاج 
التي تؤدي إلى تدهور البيئة(، وتتداخل مع أراضي 

السكان األصليين والمحميات والعمل القسري.   

لدى الشركة سياسة داخلية لشراء الماشية 
تغطي المعايير البيئية، ومنذ عام 2020، قامت 
األنظمة أيًضا بمراقبة مؤشر اإلنتاجية لـ 100٪ 

من مشتريات الماشية التي تتم من قبل أمازون 
ليغال Amazon legal، بما يتماشى مع بروتوكول 

مراقبة موردي الماشية في منطقة األمازون. 
يجب أن تقدم الخصائص التي تتجاوز حد 3 

رؤوس لكل هكتار سنوًيا إقرار المنتج الذاتي.

GRI FP1

ل. �ي رارغ اس ، ال�ب و�ي راس د�ي عغ الم�ي �غ Rafael Barsanulfo ، م�غ �ب الموطغ
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ال 
غ

ط�
أ
�ر�ي وعمال�ة الا

ة
�ة ال�مل ال� محار�ب

تنكر الشركة جميع أشكال العمل غير القانونية 
وتراقب مخاطر حدوثها في سلسلة التوريد. 
تستشير سجل أرباب العمل الذين أخضعوا 

العمال لشروط العبودية في البرازيل 
)المعروفة باسم "القائمة القذرة"، التابعة 

ألمانة العمل بوزارة االقتصاد( التي أصبحت 
علنية في البلدان األخرى التي تعمل فيها، 
حيث ال توجد صكوك رسمية لالستفسار. 

في عام 2021، بدأ بناء قانون شركاء 
األعمال واستمرت الشركة في تعزيز 

تقييمها لمخاطر حقوق اإلنسان.

تعالج الشركة حاالت العمل القسري وعمالة 
األطفال بشكل مباشر، بما في ذلك الشروط 

الموقعة مع النيابة العامة الفيدرالية في والية 
بارا )منذ عام 2009( وفي االلتزام العام بالثروة 

الحيوانية، باإلضافة إلى االلتزامات مثل الميثاق 
الوطني بشأن القضاء على العمل القسري 

وبروتوكول مراقبة موردي الماشية في منطقة 
األمازون. منذ إطالق تطبيق Prospec لكامل 

األراضي البرازيلية، أحرزت مراقبة هذا المعيار 
في مزارع الموردين غير المباشرة تقدًما مهًما.

في عام 2021، تم اعتبار 28 مورًدا مباشًرا 
في البرازيل معرضين لخطر كبير في 

حوادث العمل القسري. التدبير الذي تتخذه 
المنظمة هو الحظر التلقائي والفوري للمورد، 

وبالتالي قطع العالقات التجارية معه.  

شارك أكثر من 5000 مورد في البرازيل 
في إجراءات المشاركة بشأن معايير 

مراقبة العمل القسري. سيتم توسيع 
اإلجراءات إلى بلدان أخرى في عام 2022.

GRI 103-2 ، 103-3 | 408 ، 103-2 ، 103-3 | 409 ، 103-2 ، 103-3 | 412 ، 408-1 ، 409-1

يتم مراجعة نظام المراقبة سنوًيا، مع تحقيق 
نتائج بارزة للشركة. تحافظ   منيرفا فودزعلى 

أفضل أداء في تدقيق الطرف الثالث، الذي أجرته 
الوزارة العامة الفيدرالية في بارا، وهي هيئة التحقق 

االجتماعية والبيئية الرئيسية واألكثر موثوقية 
في سلسلة اإلنتاج البرازيلية. أظهرت النتائج أن 

المعامالت التي نفذتها شركة منيرفا فودزبين 
كانون الثاني/يناير 2018 حزيران/ 2019، وهي فترة 

التقييم لطبعة 2020، بلغ مجموعها 113.520 
حيوانًا تم شراؤها، ٪100 منها نشأت من عقارات 

 )TAC( تعمل وفًقا لجميع معايير مدة التعديل
للثروة الحيوانية مع الوزارة العامة االتحادية. 

في باراغواي، تم إجراء تدقيق الطرف الثالث 
أيًضا وفًقا للمبادئ التوجيهية بما يتماشى مع 

مؤسسة التمويل الدولية )IFC( لرصد المشتريات 
في البالد. كان األداء مطابق بنسبة 100٪.

 % 100

 % 100

و�غ   26 مل�ي

ار�ة ال�ام�ة  �ي للورغ �أ �ي ماع�ي وال�ب �ة �ة الا�ب �ي
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https://www.minervafoods.com/wp-content/uploads/2021/10/Apresentacao_auditorias_cadeia_pecuaria_PA_07.10.2021.pdf
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وا�ي اراعغ لا ، �ب �غ �ي
�ة �غ �غ ، س�ي رع�ة المورد�ي مرغ
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التحدي األكبر في القطاع بأكمله، هو مراقبة 
الموردين غير المباشرين الذي ال يتطلب فقط 

االستثمار في األدوات، ولكن أيًضا مشاركة السلسلة 
بأكملها لضمان التتبع الكامل للماشية.

كشركة رائدة في هذا القطاع، بدأت منيرفا 
فودزفي اختبار ودمج أداة Visipec في أنظمتها 

الداخلية لتتبع ومراقبة الموردين غير المباشرين 
في األمازون.  تقوم األداة بجمع المعلومات 

من السجل البيئي الريفي )CAR( للممتلكات مع 
قواعد البيانات العامة لمراقبة حركة الماشية في 

دورة إنتاجها وتم تطويرها من قبل االتحاد الوطني 
  Gibbs-Land-Use بالشراكة مع )NWF( للحياة البرية
و المختبر البيئي في جامعة ويسكونس-ماديسون. 

تدار حاليًا من قبل االتحاد الوطني للحياة البرية

من بين االحتماالت التي يوفرها استخدام األداة ما يلي:

تعيين ومراقبة الموردين غير المباشرين، 
باستخدام الممارسات الجيدة- GTFI لتحديد 

المخاطر المحتملة في سلسلة التوريد.

الحصول على معلومات لتسليط . 1
الضوء بشكل إيجابي على الممارسات 

المستدامة التي طورها المنتجون 
الريفيون وتوقع طلبات السوق. 
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�غ عغ م�غ المورد�ي

تحديد وترتيب أولويات مناطق الخطر . 2
وعدم االمتثال المحتمل إلشراك المنتجين 

ودعمهم في اإلجراءات التصحيحية. 

تحقيق قدر أكبر من األمن والشفافية . 3
في العالقات بين الروابط في سلسلة 

توريد الثروة الحيوانية البرازيلية. 

تحسين إمكانية تتبع ومراقبة إزالة . 4
الغابات في منطقة األمازون.

أظهرت االختبارات باستخدام األداة إلى االمتثال ألكثر 
من ٪99 من معايير الممارسات الجيدة التي حددتها 

مجموعة العمل للموردين غير المباشرين  في آب 
/ أغسطس 2021، قبل أربعة أشهر من الموعد 

المحدد اللتزاماتنا المستدامة، أكملت الشركة دمج 
Visipec في أنظمتها الداخلية. تحقق من الجدول 

الزمني للعمل المنفذ مع Visipec ونتائجه.
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أ
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�ة الا�غ  ) �ة وا�د�ة للم�املا�ة ر�ة س�غ �ة
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م )� �ي �ي
ة

� ارا�ة ال�ة �ب
�ة ا�غ

روليم دي مورا )روندونيا(

أساس التحليل:
فترة المعاملة: 

مباشر مقابل SIF  آب -أغسطس / 2018
غير مباشر مقابل مباشر: آب -أغسطس 

/ 2018 )عينة لمدة شهر(

البيانات العامة:
مجموع المباشرين: 911

إجمالي غير المباشرين المستوى 1: 723
متوسط   غير مباشر / مباشر: 0.8

بروتوكول: الممارسات الجيدة 
%100 من الموردين المباشرين 

وفًقا للممارسات الجيدة 
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ارا.  �ة �ب واسط�ة ولا�ي ا�ة �ب ا�غ �ي �لام ع�غ ال�ب دء الاس�ة ، و�ب

سس 
أ
ل الا �ة مدا�غ

غ
�ال و�

غ
كامل ال� ال�ة �ة �ب ارا�ة ال�مل�ي �ب

�ة ارغ الا�غ حب
�غ اإ

. مر�ة ا�ة الم��ة �غ ح��ي ر ال�ة طو�ي دا�ة و�ة
أ
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غ
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غ
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ميراسول دي أويستي )ماتو غروسو(

أساس التحليل:
فترة المعاملة: 

مباشر مقابل SIF تموز-يوليو – 
آب-أغسطس / 2018

غير مباشر مقابل مباشر: تموز-يوليو – 
آب-أغسطس؛ 2018 )عينة لمدة شهرين(

البيانات العامة:
مجموع المباشرين: 685

إجمالي غير المباشرين المستوى 1:  1.732
متوسط   غير مباشر / مباشر: 2.5

بروتوكول: الممارسات الجيدة 
99.9 % من الموردين المباشرين وفًقا للممارسات 

الجيدة 

ميراسول دي أويستي )ماتو غروسو(

أساس التحليل:
فترة المعاملة: 

مباشر مقابل SIF تشرين األول -أكتوبر / 2018
) عينة 1 شهر(

غير مباشر مقابل مباشر: حزيران، يونيو – 
تموز، يوليو / 2017 )عينات من شهرين(.

البيانات العامة:
مجموع المباشرين: 144

إجمالي غير المباشرين المستوى 1:  378
متوسط   غير مباشر / مباشر: 2.6

بروتوكول: الممارسات الجيدة
99.3 % من الموردين المباشرين 

وفًقا للممارسات الجيدة 

ميراسول دي أويستي )ماتو غروسو(

أساس التحليل:
فترة المعاملة: 

مباشر مقابل SIF كانون الثاني، يناير 
– كانون األول، ديسمبر / 2018

) سنة واحدة(
غير مباشر مقابل مباشر: آب - أغسطس / 2016

تموز- يوليو / 2017 )سنة واحدة(.

البيانات العامة:
مجموع المباشرين: 678

إجمالي غير المباشرين المستوى 1:  4.033
متوسط   غير مباشر / مباشر: 5.9

بروتوكول: الممارسات الجيدة 
%99.9  من الموردين المباشرين 

وفًقا للممارسات الجيدة 

صادرات الماشية الحية )بارا(

أساس التحليل:
فترة المعاملة: 

غير مباشر مقابل مباشر: آب، أغسطس 
/ 2019 – تموز، يوليو / 2020

)سنة واحدة(

البيانات العامة:
مجموع المباشرين:  130 )عينة(

إجمالي غير المباشرين المستوى 1: 1.787
متوسط   غير مباشر / مباشر: 13.7

بروتوكول: الممارسات الجيدة 
93 %  من الموردين المباشرين 
الممتثلين للممارسات الجيدة 
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تتمثل الخطوة التالية في تطور مشاركة 
سلسلة الثروة الحيوانية بأكملها لضمان 

مراقبة الموردين غير المباشرين في توسيع 
تكنولوجيا المراقبة للموردين. هذا هو 
 SMGeo Prospec الغرض من تطبيق

Nice-  تقوم منيرفا فودز ، بالشراكة مع شركة
planet Geotecnologia ، التي طورت التطبيق ، 

بنقل األداة إلى المنتجين الريفيين في جميع أنحاء 
البرازيل ، مما يمنحهم إمكانية التشاور مع امتثال 

سلسلة التوريد الخاصة بهم في جميع أنحاء 
البرازيل. يتميز التطبيق بنفس التقنية ونفس 

قاعدة البيانات التي تضمن خبرة منيرفا فودز 
في التتبع والنتائج في التقييمات والمراجعات. 

تسمح األداة للمنتجين بمراقبة مورديهم ورسم 
خرائط للمخاطر قبل تنفيذ أي تسويق.

كملها 
أ
ا ا لل�ل�ل�ة �ب �ي ولو�ب ك�غ د م�غ ال�ة �ي المرغ �غ ر�ي اسش �غ الم�ب �ي للمورد�ي �أ �ي م ال�ب �ي �ي

ة
� ال�ة

GRI 103-2 ، 103-3 | 308

GRI 308-2

لود ع الحب �ب
�ة �ة

منيرفا للجلود، هي شركة مكرسة للجلود ، وصلت 
في عام 2021 إلى العالمة المهمة المتمثلة في 

100 ٪ من الجلود المباعة في البرازيل مع تحديد 
الهوية ، مما يجعل من الممكن الوصول إلى 

المعلومات من المزرعة إلى المسلخ  في باراغواي 
، تقدمت العملية أيًضا ومن المتوقع أن تكتمل 

في منتصف عام 2022. هناك فرق مستدام آخر في 
هذا القسم وهو بداية تسويق الجلود العضوية 
الناشئة عن ذبح األبقار بشهادة عضوية. مزيد 
xx  من المعلومات حول الشهادة في الصفحة



�ة م�ي �غ ارع: دعم ال�ة صحا�ب المرغ
أ
�ة مع ا

ة
ال�لا�

يركز برنامج كفاءة الذبيحة )PEC( على الكفاءة 
اإلنتاجية والتقدم المستمر للجودة الفائقة 

التي تميز منتجات منيرفا فودز، ويشرك 
المنتجين في ممارسات اإلنتاج الجيدة، 

ويضيف قيمة أكبر للمواد الخام للماشية، 
ويحسن مكاسب المنتج ويقدر المشاركين.

تشترك المبادرة في تقييمات الجودة للكميات 
المقدمة مع المنتجين المشاركين، مثل توحيد 
الوزن والتشطيب وعمر الذبح ودرجة حموضة 

اللحوم، وهي معلومات تشير إلى فرص التطور. 
التسجيل في البرنامج مجاني والنتائج تشكل 

معيار معياري لتوجيه المشاركين اآلخرين، 
ودعم خطط العمل لتحسين العرض. 

بعد ثالث سنوات من التشغيل، وصل المركز إلى 
718 منتًجا و239.898 ألف رأس ماشية في عام 

2021. يستمر البرنامج في التقدم ويظهر قدرته 
على زيادة جودة وإنتاجية اللحوم التي يقدمها 

الشركاء. تم توسيع نطاق الكشف عن التقارير 
للموردين، مع تقييمات أكثر تحديًدا وشخصية 
للمنتجين المشاركين ، مما يشجع على اتخاذ 

إجراءات استشارية ويكون ذا قيمة أكبر للمنتج.

�ة
ة

� اط ال�ش ر�ب

تعمل قناة االتصال مع قاعدة الموردين بأكملها 
على مشاركة المواد التقنية حول جودة وإنتاج 
وتطوير الثروة الحيوانية المستدامة. في عام 

2021 ، تلقى 3.000 مورد مسجل 25 مقالة فنية.

ا  �ي
دو�غ �ي رو�غ

غ
وس � حب

�غ
أ
رغ لا

غ
�ا�

مثال آخر على دعم مربي الماشية لتحسين 
اإلنتاج وتبني التكنولوجيا هو برنامج ساللة 

أنجوس مع الموردين في روندونيا. تقدم  
منيرفا فودز و Alta Genetics من التحسين 

الوراثي لألبقار، نصائح مباشرة العتماد 
التكنولوجيا ، باإلضافة إلى ضمان مكافأة 

إضافية من منيرفا فودز في شراء الحيوانات 
التي تتبع المتطلبات المتفق عليها. 

تمتلك المنطقة إنتاًجا أحدث وتحدًيا يتمثل 
في تطوير المزيد من التكنولوجيا والتكثيف 
لزيادة اإلنتاجية. بدأ البرنامج جنًبا إلى جنب 

مع افتتاح مكتب شراء ماشية مينيرفا فودز 
في أريكيميس )روندونيا(، أيًضا كجزء من 
إستراتيجية االقتراب من هؤالء المنتجين.

ل. �ي رارغ اس( ، ال�ب و�ي اس )عغ و�ي راس د�ي عغ الم�ي ك� م�غ �ب ر�ي �او�غ Herculano Messias وسش الم�ة
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GRI 302-1
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�
غ

�ة �
غ

وا� �ة ا �ة
ةً

� سا�ب
 . هلك�ة دد�ة الم��ة حب

الم�ة

 0.77
�ي عام 2021 

غ
رك�ة � �ة لل�ش

ة
�ة الطا�

غ
ا� �ة ك�ش كا�غ

) ول / ط�غ ا �ب حب �ي )�ب

589.794.97

665.759.39

1.255.554.36

563.637.67

657.699.95

1.221.337.62

536.348.13

709.172.45

1.245.520.59
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يشتمل نظام اإلدارة البيئية للشركة على العديد 
من اإلجراءات لتعزيز التحكم المناسب في 

االنبعاثات وتوليد النفايات والنفايات السائلة، 
باإلضافة إلى دراسة تفصيلية لتأثيرات األعمال 

على موارد المياه والطاقة الطبيعية.

بدأت منيرفا فودز عملية التصديق على وحدة جوزيه 
بونفاسيو في البرازيل ، وفًقا لبروتوكول أيزو 14001، 

الذي يشهد على هيكلة أنظمة اإلدارة البيئية. كما 
تتبنى ، من خالل إجراءات االبتكار وإشراك موظفيها 

، موقًفا موجًها نحو الكفاءة والتميز في العمليات 
، مع الفوائد المباشرة للتحكم في اآلثار البيئية.

اء�ة 
غ

ا�ة وك� �ا�ش �ب
الا�غ

�ة
ة

الطا�
| GRI 103-2 ، 103-3 

305 | 103-3 ، 103-2 ، 302

باإلضافة إلى العمل مع المنتجين الشركاء 
ومكافحة إزالة الغابات غير القانونية في السلسلة، 

فإن االلتزام بتخفيف اآلثار المناخية يشمل إدارة 
البصمة الكربونية وكفاءة الطاقة لعملياتنا. 

جميع الطاقة الكهربائية التي تزود عمليات منيرفا 
  .I-RECs فودز نظيفة، مع شهادات الطاقة المتجددة
في البرازيل، تم الحصول على شهادات طاقة الرياح؛ 

في بلدان أمريكا الجنوبية األخرى، شهادات الطاقة 
الكهرومائية. في باراغواي، ال توجد شهادات ألن كل 

الطاقة المستهلكة هي بالفعل من مصدر متجدد.

�ة �ي
�أ �ي اء�ة ال�ب

غ
الك�

بهذه الطريقة، باإلضافة إلى انعدام االنبعاثات من 
النطاق الثاني من شراء الطاقة الكهربائية، تعمل 

الشركة على تعزيز سوق الطاقة المولدة من مصادر 
متجددة ذات الكفاءة العالية.  كما أنها أول شركة 

في البرازيل تحصل على ختم الطاقة المتجددة، 
الصادر عن معهد  Totum  بالشراكة مع جمعية 

طاقة الرياح البرازيلية )ABEEólica( والجمعية 
البرازيلية للطاقة النظيفة )Abragel( والتي تضمن، 

باإلضافة إلى األصل المتجدد، أن محطات توليد 
الطاقة المولدة تتبنى أيًضا ممارسات متباينة في 

الجوانب االجتماعية وفي العالقة مع المجتمعات. 

في البرازيل، تم اعتماد هدف خفض بنسبة 3٪ 
في مؤشر الكهرباء )كيلوواط ساعة / طن منتج( 

فيما يتعلق باالستهالك في عام 2019. في عام 
2021، عملت العمليات على زيادة كفاءة الطاقة، 

بما في ذلك تحسين أنظمة التبريد. اآلثار المتعلقة 
بالجائحة وتقلبات السوق تتدخل بشكل مباشر 
في أنظمة التبريد، مما يساهم في الفشل في 

تحقيق الهدف المحدد للمؤشر. في االستهالك 
المطلق، كان هناك انخفاض بنسبة 4.84 ٪ في 

البرازيل. كما تم تطوير العديد من المشاريع لتقليل 
استهالك الطاقة في بلدان أخرى ولم يتم افتراض 

األهداف بسبب عملية توحيد المؤشرات الجارية.
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ا�ة �ا�ش �ب
�ي الا�غ

غ
حكم � ال�ة

تقدمت الشركة في الدراسات لتحديد المشاريع 
وإجراءات الكفاءة التي تقلل من كثافة انبعاثات 

غازات الدفيئة بنسبة ٪30 بحلول عام 2030 )تعرف 
على االلتزامات في  إدارة االستدامة(.  يأخذ الهدف 

في االعتبار انبعاثات النطاق 1 و 2 ويتم قياس الكثافة 
بحجم الغازات المنبعثة لكل طن من المنتج النهائي.

في عام 2021 ، ساعدت دراسة أجريت مع شركة 
استشارية متخصصة في تحديد خطة إزالة الكربون. 

قام المسح بتقييم انبعاثات منيرفا فودز للنطاقين 1 
و 2 في السنوات األخيرة ، وملف انبعاثات قطاع إنتاج 

البروتين وتصميم سيناريوهات االنبعاثات مع األخذ 
في االعتبار المنظورات التشغيلية واالستراتيجية 
للشركة ، بناًء على المنهجيات المعترف بها دولًيا.

نتيجة لذلك ، حصلت الشركة ، من خالل منحنى 
MAC )منحنى تكلفة الحد الهامشي(،  على إشارة إلى 

أكثر المشاريع كفاءة من حيث التكلفة عن طريق 
الحد من االنبعاثات لتحديد األولويات في السنوات 

القادمة. تشمل قائمة المشاريع التي سيتم تنفيذها 
، مع التأثير على انبعاثات النطاق 1 ، من بين أمور 
أخرى ، تحديث وتغيير تكنولوجيا محطات معالجة 

النفايات السائلة )ETE( وتغيير الوقود المستخدم 
في السخانات في عمليات في األرجنتين و كولومبيا. 
التخفيف من االنبعاثات هو التركيز الرئيسي للجهود، 

ويعوض فقط تلك التي ال يمكن القضاء عليها.

من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشاريع في السنوات 
 .2 و   1 النطاقين  على  انعكاسات  مع  القادمة 
التغييرات  الهدف  يتبع  لكي   ، القصير  المدى  على 
 ، الجديدة(  االستحواذ  عمليات  )مثل  التشغيلية 

سنعمل مع التحديثات نصف السنوية.
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بالنسبة النبعاثات الغازات الدفيئة في النطاق 
3 ، الناشئة عن سلسلة القيمة والتي تتحمل 

شركة  منيرفا فودزمسؤولية غير مباشرة عنها 
، فقد بدأ رصد المصادر الجديدة لالنبعاثات ذات 

الصلة بالعمل: تربية الماشية ، و نقل الموظفين 
في وسائل النقل الخاصة، والنفايات الناتجة 

والعمليات اللوجستية. في نهاية العام ، بدأت 
دراسة جديدة ، هذه المرة لتحديد النطاق 3 لخطة 
إزالة الكربون ، والمتوقع أن تكتمل في عام 2022.

يتم تدقيق قائمة الجرد السنوية لالنبعاثات 
وإتاحتها في سجل االنبعاثات العامة لبرنامج 

بروتوكول غازات الدفيئة البرازيلي. في عام 
2021 ، حصلت الشركة على الختم الذهبي ، وهو 
الحد األقصى من االعتراف بالبرنامج لإلبالغ عن 

البيانات بطريقة كاملة واعتماد تدقيق الطرف 
الثالث. سيتم أيًضا تدقيق جرد انبعاثات عام 

2021 وإعادة نشره في سجل االنبعاثات العام. 

في النطاق 1 ، كان الدافع وراء التباين في االنبعاثات 
هو الزيادة في مستويات الذبح واإلنتاج مقارنة 
بالعام السابق وتحديث معامالت االنبعاث. تم 
تشغيل وحدة بوكارامانغا، التي تم االستحواذ 

عليها في الربع األخير من عام 2020 ، طوال عام 
2021 واستأنفت وحدة كانيلونيس عملياتها. 

أثرت التغييرات في أنماط هطول األمطار على 
توافر الطاقة من المصادر الكهرومائية في 

السوق ، مما تسبب في زيادة انبعاثات النطاق 
2 ، على الرغم من تحييدها بالكامل من خالل 
)I-RECs(  شراء شهادات الطاقة المتجددة

أما بالنسبة لالنبعاثات من النطاق 3 ، فقد تم في 
عام 2021 ، باإلضافة إلى تضمين فئات جديدة ، 

توسيع نطاق المراقبة ليشمل جميع البلدان التي 
تعمل فيها ، مما أدى إلى زيادة إجمالي االنبعاثات. 

باإلضافة إلى ذلك ، أتاحت منيرفا فودز 
إزالة 8.400 طن من الكربون من الغالف 

الجوي عن طريق زراعة األشجار.

ا�ة  �ا�ش �ب
مال�ي الا�غ �ب اإ

GRI 305-1 ، 305-2 ، 305-3

ا�ة �ا�ش �ب
الا�غ 2019 2020 2021

طا�ة 1 ال�غ 192.897.10 233.274.66 283.144.86

ع
ة

ه�ب المو� طا�ة 2 �غ ال�غ 17.292.05 14.590.81 53.093.41

راء ار ال�ش �ي
�ة ه�ب ا�غ طا�ة 2 �غ ال�غ - 0.00 0.00

طا�ة 3  ال�غ - 34.541.27 16.762.018.44

و�ي  ل الح�ي رغ ود الد�ي
ة

ا لو�
غ

ر� �ي
ماد م�غ م اع�ة �ة

RENOVABIO  ل �ب
ة

م�غ �

تم اعتماد عملية إنتاج وقود الديزل 
الحيوي من المنتجات الثانوية لذبح 

األبقار ومدخالت أخرى مثل فول الصويا 
وجوز الهند ودهن الدجاج للمشاركة في 

برنامج RenovaBio  التابع لسياسة إزالة 
الكربون الوطنية. نتيجة لذلك ، بدأ اإلنتاج 
  )CBios( في توليد ائتمانات إزالة الكربون

والتي يتم بيعها لموزعي الوقود.

بهذه الطريقة ، تنضم منيرفا لوقود 
الديزل الحيوي إلى الحركة وطنية للحد من 

انبعاثات غازات الدفيئة، و التي أنشأتها 
الحكومة البرازيلية في إطار االلتزام 

المفترض كدولة موقعة على اتفاقية 
باريس. تعمل CBios أيًضا على توسيع 

قدرتها على توليد منافع اقتصادية وجذب 
المستثمرين والحصول على وصول 

ديناميكي وتنافسي في النظام المالي.

وتجدر اإلشارة إلى أن منيرفا لوقود 
الديزل الحيوي تحصل أيًضا على مدخالت 

إلنتاج الطاقة من حوالي 50 من صغار 
المزارعين، وهم مسؤولون عن توفير 

المواد الخام التي ال تأتي من الماشية. 
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غ
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تعد إدارة موارد المياه في العمليات جزًءا أساسًيا 

من اإلنتاج، والتي تسعى أيًضا إلى توسيع 
العمليات مثل إعادة االستخدام ومعالجة النفايات 

السائلة وتقليل استهالك المياه. تعتبر عمليات 
الذبح ونزع األحشاء مسؤولة عن حوالي 60٪ 
من إجمالي المياه المستهلكة في الصناعة. 

مشاريع إعادة استخدام المياه لتنظيف 
الشاحنات وغسيل الحظائر، واستبدال المعدات 

مثل مخفضات الضغط في مداخل الصرف 
الصحي وخراطيم التطهير تزيد من الكفاءة. 

في عام 2021 ، وضعنا هدًفا يتمثل في خفض مؤشر 
مراقبة المياه بنسبة ٪1 )االستهالك / طن المنتج( 

للعمليات في البرازيل ، مقارنة بالعام السابق. 
في العام ، كان هناك انخفاض بنسبة ٪7.42 في 
االستهالك المطلق للمياه في البرازيل و 0.3٪ 
في المؤشر )االستهالك / طن المنتج(. لم يكن 

هناك أي انخفاض في االستهالك في قسم التام 
، بسبب التوسع في األرجنتين وباراغواي وبدء 

تشغيل مصنع بوكارامانغا في كولومبيا. ويتفق 
استخدام ومعالجة الموارد المائية مع المعايير 

القانونية والتراخيص والمنح التي تم الحصول 
عليها. وتتنوع مصفوفة تجميع الوحدات بين 

السطحية )األنهار والبحيرات( والجوفية )اآلبار 
االرتوازية(. تم ترخيص الحجم الكامل الذي تم 

تسجيله من خالل منحة صادرة عن الوكالة البيئية 
المختصة. يتم مراقبة جودة المياه بشكل يومي 

من قبل الفرق المحلية في عدة جوانب )الكلور ، 
األس الهيدروجيني ، التعكر ، المواد الصلبة ، إلخ(.

يتم معالجة النفايات السائلة والتخلص منها 
وفًقا للمبادئ التوجيهية التنظيمية والتراخيص 
ومعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية. تحتوي 

جميع الوحدات الصناعية على محطات معالجة مياه 
الصرف الصحي.  في عام 2021 ، نسلط الضوء على 

إنشاء نظام معالجة النفايات السائلة باستخدام 
تقنية الحمأة المنشطة في  جوزيه بونيفاسيو 

في ساو باولو، مما سيساهم في تقليل انبعاثات 
الميثان في معالجة النفايات السائلة، و اليت 
تشكل المصدر الرئيسي النبعاثات النطاق 1. 

كما يتم البحث عن طرق أكثر استدامة 
للتخلص من النفايات السائلة، مثل أنظمة 

التسميد للمراعي. من بين الفوائد البيئية 
المختلفة ، الحفاظ على المسطحات المائية 

وتقليل استخدام األسمدة القائمة على 
النيتروجين التي تنبعث منها غازات الدفيئة.

ا� الم�ي
 | GRI 103-2 ، 103-3
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2019 2020 2021

2020 2021

ا� )م3( هلا�ك الم�ي اس�ة

ا� )م3( لص م�غ الم�ي حغ ال�ة

 5.112.464.29

4.159.789.42
4.493.368.59

9.401.762.00

 7.823.870.00
6.914.830.00

 12.936.334.31

5.595.966.00

3.788.640.00

11.408.198.59

7.469.318.00

4.481.647.76

13.561.551.42

11.950.966.06

9.384.606.00
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eure- 2021 ، فازت شركة  منيرفا فودز بختم  في عام
ciclo ، والذي يشهد على ممارسات لتعزيز الخدمات 
اللوجستية العكسية لتغليف المنتجات.  إنها أول 
شركة في قطاع اللحوم تحصل على شهادة لجميع 

الخطوط المباعة في البرازيل.

التعاونيات  المنصة  بط  تر  ، ختم  مجرد  من  أكثر 
ومشغلي التجميع وإعادة التدوير بالشركات في نظام 
يتتبع البيانات ويخزنها، وهي عملية مدققة في حل 
قابل للتطوير يولد المزيد من الموارد لوكالء إعادة 
التدوير، ويعزز اللوجيستيات العكسية للتغليف بعد 
المستهلك و يقلل من اآلثار البيئية لهذه النفايات 
على البيئة. يتم تدقيق عملية ) أنا أقوم بإعادة التدوير( 

بأكملها.

، من حيث  لها  المعادلة  النفايات  توجيه  من خالل 
تقوم منيرفا فودز  التدوير،  ، إلعادة  والمواد  الوزن 
التجميع  ومشغلي  التعاونيات  بمكافأة  مباشرة 
والفرز مقابل الخدمة البيئية المقدمة. سنوًيا ، يتم 
توجيه حوالي 1.500 طن من عبوات ما بعد المستهلك 
، أو 22 ٪ من إجمالي العبوات المطروحة في السوق 
البرازيلية ، بما يتماشى مع أهداف السياسة الوطنية 
للنفايات الصلبة. في كولومبيا ، يتم تنفيذ العملية 
 Ciénaga بنسبة ٪100 من عبوات الكرتون في وحدة

de Oro

الفصل  معايير  الصلبة  النفايات  إدارة  خطة  تحدد 
تُصنف  لمتولدة.  ا لألحجام  لوجهة  وا لتحكم  وا
المخلفات مثل الكرش والحمأة من مخلفات مياه 
الصرف الصحي ، وهي أكبر حجم من عملية اإلنتاج ، 
على أنها غير خطرة ويتم إرسالها للتحويل إلى سماد. 

وا�ي  اراعغ ا و�ب �ي �غ وكولوم�ب �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

وا�ي وروعغ
أ
وا

2019 2020 2021

طر�ة �غ 18.008.32 29.800.87 18.77

طر�ة ر �غ �ي
عغ 5.527.42 15.999.00 83.615.16

موع المحب 23.535.74 45.799.87 83.633.93

ل �ي رارغ ال�ب 2019 2020 2021

طر�ة �غ 1.05 87.54 12.99

طر�ة ر �غ �ي
عغ 48.623.15 41.646.94 19.397.86

موع المحب 48.624.19 41.734.48 19.140.85
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أول شركة تحصل على شهادة لجميع 
الخطوط المباعة في البرازيل

ص 57مل�خ →← م��ي  �ة اء المحب دام�ة ◀▶ الر�غ الاس�ة ام �ب رغ الال�ة �ة الكوك�ب �ي لحما�ي ا�غ
غ

� ال�ة



→←�    �   

و�ي ود الح�ي
ة

الو� وعغ لد المد�ب الحب

�ة �ي
ا�أ دغ �غ عغ ا�أ

غ
ل�

�ة  ماع�ي �ة رغ عل� المكاس�ب الا�ب رك�ي . مع ال�ة �ة �ي
ودرغ هو الماسش

غ
ا �

غ
ر� �ي

ساس عمل   م�غ
أ
ا

ام اد�ة م�غ المواد الحغ
غ

� ص� اس�ة
ة

�
أ
�ة ا �ي

ة
ح� ��� ل�ة ، �غ اء�ة

غ
�ة ومكاس�ب الك� �ي

�أ �ي وال�ب

دام  حغ ص� اس�ة
ة

�
أ
ح�ش ع�غ ا ال�ب

لا�ة للمد�غ

ا�ة المكو�غ

حم ال�ش

م ال�طغ

الدم

لد الحب �ة �ي
�دغ

أ
ا

ارا�ة اعد لل��ي
ة

م�

�ك را�أ
أ
لا

اء ��ش
أ
الا

يولد وقود الديزل الحيوي من منيرفا، الطاقة من الشحم 
البقري والمنتجات الثانوية األخرى لهذه العملية.

يستخدم جلد الماشية بعد الذبح إلنتاج مواد عالية الجودة، ويخدم 
قطاعات السيارات واألحذية واألثاث والمصنوعات اليدوية باإلضافة إلى 

الكوالجين الستخدامه في المستحضرات الصيدالنية ومستحضرات 
التجميل والجيالتين

مع أغلفة منيرفا، تخدم الشركة صناعة النقانق من خالل توفير 
أغلفة طبيعية وفًقا لمعايير الجودة وسالمة األغذية األكثر 

صرامة.

تُستخدم اللفائف في إنتاج النقانق، مثل السجق 
والسالمي والنقانق وغيرها.

من بين المنتجات األخرى، يمكن تحويل الجلد المدبوغ إلى

تتفاعل الدهون الثالثية 
الموجودة في الدهون 
الحيوانية مع الكحول 

األساسي إلنتاج منتجين: 
اإلستر والغلسرين.

مطحون العظام واللحوم	 
الدم	 
العظام	 
الشحم	 

 	)GMP(  ممارسات التصنيع الجيدة
 	)SSOP( إجراءات النظافة التشغيلية القياسية
 	)HACCP(  تحليل نقاط التحكم الحرجة والمخاطر

يبيع قسم المكونات المنتجات الثانوية لعملية اإلنتاج لدينا، والتي تتميز 
بجودة غذائية عالية وهي مدخالت لصناعة منتجات الحيوانات األليفة، 

وهم: 

يتم إنتاج كل شيء باستخدام نظام إدارة الجودة في منيرفا فودز 
وهو مضمون أنه من أصل مستدام:

مكن استخدام 
الغلسرين، بعد بعض 
عمليات التنقية، كوقود 

لمحركات االحتراق 
والضغط

كما أنها تستخدم 
إلنتاج الطاقة الحرارية 

لعملياتنا.
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وا�ي  رعغ �ي ال�ب
غ

�غ � ل�ي �ي ا�غ Kassy Marie Antonio  و Olga Nizna م�غ �ب
غ

� الموطغ
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الثقافة هي سمة تمكينية لالستراتيجية، 
والتي تضمن الهوية والتميز  لمنيرفا فودز.  
استمراًرا لعملية تطور الثقافة التنظيمية ، 

أعدت الشركة في عام 2021 البيان الثقافي الذي 
يشير إلى التزامها بالقيم والسلوكيات للتعبير 

عنها انظر المزيد عن القيم في الصفحة 

سفراء الثقافة يساعدون المدراء القادة في 
تنفيذ خطط العمل لتعزيز كل من قيم الثقافة 
التنظيمية.  من بينها، نشر التزام منيرفا فودز 

باالستدامة في المشاريع ذات األهداف المحددة 
من قبل البلدان و / أو المناطق؛ مراجعة جميع 

برامج الحوافز ؛ ورقمنة العمليات واإلجراءات 
)من العقلية الرقمية. بحلول نهاية عام 2021 

، تم االنتهاء من ٪66 من الخطة العالمية

م��ي �ة اء المحب الر�غ

ر  طو�ي �ة وال�ة
غ
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� ال�ش

م�ي �ي
طغ �غ ال�ة

في ظل استمرار جائحة كوفيد19-، تم الحفاظ 
على البروتوكوالت الصحية، لضمان السالمة 

في جميع بيئات العمل ، باإلضافة إلى التوسع 
في عروض الرعاية الصحية وحوافز التطعيم 

، والتي كان لها مشاركة واسعة من القوى 
العاملة لدينا. تم تحصين ٪99 من الموظفين 
بجرعتين في عام 2021 في البرازيل و 97 % في 

بلدان أخرى قراءة المزيد من الصفحة . 

يتلقى الموظفون مزايا مثل الغذاء والنقل والتأمين 
على الحياة وخطة الرعاية الصحية وإجازة األمومة 

/ األبوة ، من بين أمور أخرى منصوص عليها 
في القوانين واالتفاقيات واالتفاقيات الجماعية 

كما توجد مطاعم في أماكن العمل بأسعار 
واتفاقيات مدعومة في البلديات التي يعمل فيها 

الموظفون ، مع خصومات ومزايا في خطط 
الصحة وطب األسنان والمؤسسات المختلفة.

 . وا�ي اراعغ �غ ، �ب ل�ي �ي �ي و�د�ة �ب
غ

�غ � �ي
غ

� موطغ
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ل �ي رارغ ال�ب 10.978 11.539 12.041
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ا �ي كولوم�ب 700 2.568 1.490
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موع المحب 18.469 19.950 21.215
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تجاوز عدد الموظفين 21 ألف في عام 2021، مع األخذ 
في االعتبار جميع العمليات: البرازيل واألرجنتين 

وكولومبيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي. لدى 
الشركة أيًضا 651 من مزودي الخدمة الخارجيين في 

البرازيل و 114 في البلدان األخرى التي تعمل في 
المنشآت الصناعية وعمليات التوزيع والمكاتب

على مدار العام، تم إجراء تسريح للعمال في 
ميراسول دي أويستي وباراناتينجا ، مع تعليق عقود 

العمل ، هذه اإلجراءات اتخذت لتلبية ديناميكيات 
األسواق المحلية وأسواق التصدير وضمان اإلدارة 

الفعالة لمواردنا. هذه العمليات منصوص عليها 
في اتفاقيات العمل الجماعية، وتراعي األنشطة 

٪100 من األجر وإعطاء مهلة 15 يوًما مقدًما.

بسبب الحوادث التي تسببت في أضرار مادية 
فقط، اضطرت وحدات جوزيه بونيفاسيو في ساو 

باولو ، في أيار/ مايو ، و أسونساو في باراغواي ، 
في تشرين األول / أكتوبر ، إلى تعليق أنشطتها. 

�ة �ي
غ

�ة وال�ا� رغ الرعا�ي �ي �رغ �ة

تم إطالق برنامج كن جيدًا في عام 2021، وهو 
عبارة عن مجموعة من اإلجراءات لدعم وتعزيز 

جودة حياة الموظفين وعائالتهم لتعزيز العالقات 
الجيدة مع القوى العاملة ، وتعزيز بيئة صحية 

وآمنة ومرفهة. كما يتناول البرنامج بعض الدروس 
المستفادة من فترة الوباء هذه، والتي عززت 
االهتمام بصحة البشر الجسدية والعاطفية.

المبادرة موجودة في جميع البلدان وتقدم 
خدمات التطبيب عن بعد على أساس 

مفهوم طبيب األسرة، الذي يراقب صحة 
الموظفين، ويركز على التدابير الوقائية ويتلقى 

الدعم من المتخصصين عند الضرورة. 

يمكن للموظفين أيًضا الوصول إلى خدمات 
التغذية واللياقة البدنية دون أي تكلفة إضافية 

والحصول على خطط مخصصة تركز على احتياجات 
كل فرد. بالنسبة للنساء الحوامل، المتابعة مع 

ممرضات التوليد تكمل رعاية ما قبل الوالدة. 

يمتلك برنامج كن جيدًا أيًضا برنامج لدعم الموظفين 
 EAP - ُيسمى برنامج لمساعدة الموظفين( PAC -

في البلدان األخرى(، والذي يقدم خدمات نفسية 
واجتماعية وإرشادات مالية ودعم قانوني وغيرها. 

تقدم الخدمة الترحيب والدعم والتوجيه. برنامج كن 
جيدًا متاح بنسبة ٪100 من الموظفين وعائالتهم. 
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تم تحديد الوظائف الرئيسية للشركة في 
عام 2020 واستمرت الخطة في عام 2021، 

مع تطوير إجراءات تقييم في برنامج تطوير 
القيادة. شارك أكثر من 1300 مدير في النماذج 
التدريبية، بما في ذلك نموذج خاص بالجوانب 

الثقافية، مثل أهداف الشركة وقيمها.

ساعد إنشاء لجنة لتحليل جوانب إدارة األفراد 
والتركيز على تنمية المهارات القيادية في تحفيز 

المواهب واالحتفاظ بها وتقليل معدل دوران 
الموظفين، وهو تحد تعاظم مع نمو القطاع 

الزراعي والوباء. >10254< بين عامي 2018 و 2021 
، انخفض معدل الدوران من ٪44 إلى 22٪. 

كما تم إطالق منصة التعلم عن بعد 
)EAD( مع مسارات التطوير لتسهيل 

عملية التعلم واالستقاللية.

دورات تقييم األداء هي دورات سنوية لإلدارة 
والمستويات اإلدارية. تشمل الخطوات التقييم 

الذاتي، والتقييم من قبل المديرين، وتحديد 
األهداف، و مالحظات اجتماعات وتصميم )خطة 

التنمية الفردية(. في عام 2021، تلقى ٪20 من 
الموظفين الدائمين و٪100 من المتدربين 

ومتدربي الستاج تقييمات األداء في البرازيل. 
في بلدان أخرى، ال تزال العملية قيد التنفيذ.

س -  �غ �ب ���ب الحب در�ي وسط   ساعا�ة ال�ة م�ة
2021
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تماشيا مع قيمها، سعت الشركة إلى 
زيادة االعتراف بمشاركة الناس وتفانيهم، 
بما في ذلك ليس فقط التعويض المالي، 

ولكن أيًضا تقريب القيادة من الوحدات 
واالحتفاالت التي تقدر العمل واألداء. 

تم إجراء تعديالت على التعويض القائم على األداء، 
المرتبط باألهداف االستراتيجية والمجاالت التجارية، 

سعيًا وراء نموذج أكثر جدارة. كما تمت مراجعة 
معايير برنامج المكافآت للمجموعة التنفيذية، 

مع اعتماد الجوانب التي تساعد على تقييم 
االلتزام بثقافة الشركة، بما في ذلك االستدامة. 

تم توسيع البرنامج ليشمل المستوى اإلداري.

تراعي ممارسات التعويض معايير السوق 
والتوازن التنافسي والبحث وجذب المهنيين 

المؤهلين واالحتفاظ بهم. ينص التعويض 
الثابت على التعديالت السنوية وفًقا التفاقيات 

العمل الجماعية التي تغطي ٪100 من العمليات 
في البرازيل وأوروغواي. في دول أخرى، تختلف 

االتفاقيات وفًقا للتشريعات المحلية: األداة 
موجودة في األرجنتين )٪93( وباراغواي )42٪(. 

في كولومبيا، اإلجراء ليس جزًءا من تشريع 
العمل. اتفاقيات العمل الجماعية ال تميز بين 

الجنسين في التعويضات المالية األساسية.
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الصح�ة و ال�لام�ة
 GRI 103-2 ، 103-3 | 403 ، 403-2 ، 403-3

، 403-4 ، 403-5 ، 403-8 ، 403-9 ، 403-

10

استمرت مكافحة الوباء في عام 2021، مع االهتمام 
بالبروتوكوالت الصحية التي تتجنب تفشي كوفيد 

19- أو توقف العمل في جميع العمليات. 

تم اعداد البروتوكوالت في عام 2020 باستشارة 
 Israelita Albert Einstein من مستشفى

وخضعت للتحليل الطوعي من قبل الهيئات 
الصحية والقانونية، وقد اتبعت البروتوكوالت 

تدابير لضمان التباعد االجتماعي للمهنيين 
في وحدات اإلنتاج والمناطق المشتركة، 

مثل الكافيتريات وأماكن االستراحة. 

تعمل الفرق مقسمة إلى مجموعات صغيرة 
) مجموعات (، تم تحديدها وتنظيمها بشكل 

صحيح عن طريق نوبات العمل لتسهيل التتبع 
في حاالت العدوى المشتبه بها. تقسم الحواجز 
المادية محطات العمل إلى أماكن أكثر قرًبا بين 
العمال ومخارج الهواء، مما يؤدي إلى تحسين 

دوران الهواء والتجديد في البيئات الجماعية. 
ومن بين التدابير المعتمدة أيًضا تعيين أوقات 
الدخول والخروج، وتعليق استخدام التسجيل 
البيومتري، والفحص لتحديد األشخاص الذين 

يعانون من األعراض، وقياس درجة الحرارة، 
وتعزيز إجراءات التنظيف والتعقيم.

تتم مراقبة المصابين، من الموظفين واألطراف 
الثالثة، من قبل المتخصصين الصحيين والحصول 

على عالوات األدوية وسالل الطعام األساسية 
والعالوات اليومية والسلف الثالث عشر على 

التعويض المالي، من بين تدابير أخرى.

كان الحفاظ على تشجيع واهتمام كل فرد 
بإجراءات الرعاية تحدًيا تم اتباعه على مدار العام، 

وتم التغلب عليه بتعزيز التواصل، بما في ذلك 
عقد محاضرات مع المختصين. تم تعزيز حمالت 

التوعية حول أهمية التطعيم، لمكافحة األخبار 
الكاذبة والشكوك من الموظفين. لتشجيع 
االلتزام بالتطعيم وتعزيز المناعة، تم تقديم 

سالل غذائية أساسية ومنتجات منيرفا فودز 
ألولئك الذين أثبتوا أنهم قد تم تطعيمهم 

بالكامل. بحلول نهاية عام 2021، تم تحصين 99٪ 
من العمال بجرعتين على األقل من اللقاح ضد 

كوفيد19- في البرازيل و٪97 في بلدان أخرى. 

كما تم تنفيذ حمالت التطعيم ضد اإلنفلونزا. 
وإجمااًل، تم إعطاء أكثر من11 ألف لقاح رباعي 

التكافؤ ضد األنفلونزا وفيروس H1N1 بالمجان.

 % 99
�غ  �ي

رع�ة حب هم �ب �غ حص�ي م �ة �غ �ة �ي
م�غ ال�مال الدغ

�ي 
غ

د19- � �ي
غ

ا� كو�
ة

ل م�غ ل�
ة

�
أ
عل� الا

ر� �غ
أ
لدا�غ ا �ي �ب

غ
ل و97٪ � �ي رارغ ال�ب

�غ �ي اد�ة المحل�ي
ة

الدعم والحوار مع ال�

لمساعدة المدراء في مواجهة التحديات الناتجة 
عن الوباء وتقريب القادة التشغيليين من إدارة 

الشركة، تم إجراء حوارات حول مواضيع مثل 
عبء العمل، ومستويات التغيب، والصحة 

العقلية، من بين أمور أخرى. في محادثات صريحة 
ومفتوحة لتقديم الدعم، تم عقد 46 اجتماًعا عبر 

اإلنترنت في عام 2021 مع حوالي 300 قائد.

ال�ود�ة ال� ال�مل

بعد فترة التباعد االجتماعي األكثر تقييًدا بسبب 
كوفيد19- وتدابير المرونة التي اعتمدتها الحكومات 

المحلية، بدأت منيرفا فودز بالعودة التدريجية إلى 
نظام العمل وجهًا لوجه، بعد تقدم التطعيم في 

كل منطقة. كانت العملية تدريجية، مع مراعاة 
جوانب مثل الحاالت المسجلة لكوفيد 19-، ونوع 
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تتم مراعاة أفضل الممارسات الوطنية والدولية 
ومعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ 

الخطط والبرامج التي تهدف إلى صحة العمال 
وسالمتهم ، بما يتجاوز المتطلبات القانونية. 

يضمن نظام اإلدارة أن يتم تقييم جميع األنشطة 
من قبل المتخصصين من أجل اكتشاف المخاطر 

- تتم معالجة األحداث ذات التأثير المحتمل من 
خالل خطط المساعدة في حاالت الطوارئ.

تقوم لجان الموارد البشرية والسالمة 
بتقييم وقياس والعمل لضمان تطور 

األنظمة ويخضع جميع العمال للتكامل.

جميع العمليات الصناعية لديها عيادات 
خارجية بها أطباء مهنيون ، وممرضات ، وفنيو 
تمريض ، وأخصائيي بيئة عمل ومعالجي نطق 

أو خدمات تعهيد. يقوم األطباء المهنيون 
بتصميم وتنسيق برنامج المراقبة الطبية 

للصحة المهنية )PCMSO( ، فيما يتعلق 
.)PPRA( ببرنامج الوقاية من المخاطر البيئية

تتبنى الشركة أيًضا المراقبة النشطة والسلبية 
، مع بيانات للتحليل الوبائي وتوضيح التدابير 
الفردية أو حسب المنطقة وحمالت التوعية. 

 )Cipas( لجان الوقاية من الحوادث الداخلية
هي المسؤولة عن العمل على منع الحوادث 

واألمراض الناتجة عن العمل ، وكذلك 
تقييم الممارسات التي تتبناها الشركة.

شارك حوالي 9000 موظف في أسبوع الوقاية 
من الحوادث في مكان العمل الداخلي ، والذي 

 Covid-19 تناول موضوعات مثل الوقاية من
والتطعيم والكحول والمخدرات والتدخين والسلوك 

اآلمن والحماية الفردية ، من بين أمور أخرى.
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تتوزع المراكز التشغيلية لمنيرفا فودز في 36 
مدينة، معظمها صغيرة ومتوسطة الحجم، 
في البرازيل واألرجنتين وكولومبيا وباراغواي 
وأوروغواي. غالًبا ما تكون أكبر شركة ومولِّد 
للوظائف في هذه البلديات. بهذه الطريقة، 

تدرك الشركة قدرتها على المساهمة في 
المجتمعات المحلية ودعم السلطات العامة 

والمؤسسات األخرى في المجتمع. 

العالقات المجتمعية مستمرة، مع اإلدارة 
القائمة على المسوحات المعيارية القطاعية 

والمسوحات الداخلية والخارجية وتحليل 
المؤشرات الحكومية ومؤشر التنمية 

البشرية.  موضوع المسؤولية االجتماعية هو 
أيضا جزء من عمليات تدقيق العمليات. 

على الرغم من أن اآلثار غير المباشرة ال تقاس 
بشكل مستمر بسجالت األدلة، فإن الحوارات مع 

ممثلي المجتمعات والسلطة والمؤسسات العامة 
في مجاالت الصحة والتعليم والتكامل االجتماعي 

تقع في نطاق التحليالت النوعية المستخدمة 
لتعزيز اآلثار اإليجابية لوجود الشركة في المناطق 

المحيطة. في عام 2021، خضعت العمليات مرة 
أخرى لعمليات اعتماد المسؤولية االجتماعية، مثل 

SMETA )تدقيق أخالقيات العمل ألعضاء تبادل 
البيانات األخالقي للموردين Sedex(، التي تهدف 

إلى التصديق على أن األداء يتوافق مع متطلبات 
المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالجوانب 

االجتماعية والبيئية والصحية والسالمة المهنية. 

جميع الوحدات لديها تقييمات األثر االجتماعي 
والبيئي، ولجان وعمليات تشاور مجتمعية ومجالس 

عمل ولجان وآليات للشكاوى والتظلمات. 

تجتمع "لجنة اإلجراءات"، وهي منتدى داخلي 
للحوكمة، شهرًيا لمناقشة وتنفيذ اإلجراءات 

االجتماعية والبيئية، بمشاركة الموظفين 
والمجتمعات المحلية. بين عامي 2020 و2021، 

تم تعبئة اللجنة في إجراءات لمكافحة كوفيد-
19، وتنسيق اإلجراءات لدعم المجتمعات 

المحلية. كما كانت مسؤولة عن تقييم السياقات 
المحلية لدراسة االستثمارات واإلجراءات.

تمتد تأثيرات منيرفا فودزأيًضا إلى سلسلة التوريد، 
حيث تكون الشركة قادرة على التأثير على الترويج 
للممارسات الجيدة ليس فقط من حيث اإلنتاج 

والبيئة، ولكن أيًضا من الناحية االجتماعية، وهذا هو 
األساس للعالقة مع الموردين، بما في ذلك دليل 

شرط احترام حقوق اإلنسان والعمل والضرائب 
والشروط المالية )اقرأ المزيد في الصفحة(

لتعزيز التزامها بضمان حقوق اإلنسان، 
طورت منيرفا فودز المرحلة األولى من تقييم 

المخاطر لسلسلة القيمة. في ذلك، حددت 
جوانب المخاطر المحتملة على حقوق اإلنسان 

في كل مرحلة من مراحل السلسلة والتي 
سيتم إجراء تقييمات متعمقة في الموقع 
لها في السنوات القادمة لتأكيد المخاطر.
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ر  �ي �ي
�غ �ة ال�ة

غ
ا�

غ
� �ش

يشجع برنامج ثفافة التغيير التعليم الشامل من 
خالل التبرع بمجموعات األدوات المدرسية ألطفال 

الموظفين واألطفال المسجلين في نظام المدارس 
العامة. في عام 2021 ، استفاد أكثر من 8600 طفل.

�ي  �ا�غ �ي �ة �ة ال�ة م�ا�ة المحل�ي �ة روع دعم المحب م�ش
م��ي   �ة م�غ الوه�غ المحب

مشروع دعم المجتمعات المحلية التي تعاني من 
الوهن المجتمعي هي منظمة غير ربحية ترحب 

وتدعم العائالت في منطقة كامبو ليمبو ، في 
ساو باولو ، وتقدم برامج في مجاالت التعليم 
والثقافة وتوليد الدخل ونوعية الحياة. منيرفا 
فودزهي شريك في المشروع وتقدم تبرعات 

شهرية بقيمة 300 كجم من اللحوم المستخدمة 
في إعداد وتقديم 3500 وجبة يومية.

د19- �ي
غ

ح�ة كو�
غ

�ي مكا�
غ

الدعم �

أة لدعم مكافحة  ظلت شركة مينيرفا فودز ُمعبَّ
الوباء. في أوائل عام 2021، شاركت الشركة في 
مجموعة شركات بقيادة المنظمة االجتماعية 

Comunitas   التي جمعت 170 مليون ريال برازيلي 
لبناء معمل لقاحات جديد في معهد بوتانتان، 

إلنتاج 100 مليون جرعة من اللقاحات وإنتاج مكون 
صيدالني نشط أساسي لتعزيز أجهزة المناعة. 

كما ظلت منتبهة لمطالب المجتمعات التي 
تعمل فيها. يتم تقييم جميع الطلبات واإلجراءات 

من قبل لجنة االجراءات في الشركة. 

�غ  ر�ي ال المها�ب �ب
ة

� اس�ة
 )Paranatinga )MT في عام 2021 ، تم تعيين مجموعة من 33 فنزويلًيا في وحدة

في مبادرة تدعم Operação Acolhida التابعة للحكومة الفيدرالية. بين عامي 
 Rolim 2019 و 2020 ، قامت الشركة بالفعل بتوظيف عمال للعمل في عملية

de Moura )RO(. باإلضافة إلى عقد العمل ، تشمل إجراءات المأوى ضمان 
السكن لهم وألسرهم لمدة ثالثة أشهر ، حتى يستقروا في المدينة ، والغذاء 

، ومستلزمات النظافة والحماية من Covid-19 ، من بين أمور أخرى.

س �ة والملا�ب �ي
ا�أ دغ رعا�ة ال�غ �ب

ال�ة

يؤدي نقل الموظفين أيًضا إلى توسيع نطاق 
اإلجراءات االجتماعية. يتم جمع المالبس 

الدافئة والبطانيات والتبرع بها سنوًيا، وقد 
جمعت 7.200 قطعة في وحدات مختلفة في 

البرازيل، مخصصة للمؤسسات المجتمعية. 

كما اعتمدت باراغواي على مساهمة موظفيها في 
جمع 100 كجم من المالبس و200 لعبة. وفي باراغواي 

أيًضا، تم التبرع بـ 600 كيلوغرام من اللحوم لمكتب 
السيدة األولى في البالد وبرامجها االجتماعية. وبلغت 
قيمة التبرع في أوروغواي 22 ألف كيلوجرام من اللحوم
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تحافظ منيرفا فودزعلى نظام صارم 
إلدارة جودة األغذية وسالمتها بناًء على 
سياسة نظام اإلدارة المتكاملة لجميع 

المصانع والبلدان التي تعمل فيها. 

يتم تنفيذ مشاريع التدريب لتحسين المعرفة 
الفنية لفريق إدارة الجودة. تستثمر الشركة أيًضا 

في تنظيم جمع البيانات، وتسعى إلى تحسين 
مؤشرات الجودة وتحسين تحليل هذه المعلومات.

األطعمة المصنعة في مواقع معتمدة من قبل 
منظمة مستقلة ومتوافقة مع معايير نظام 

إدارة سالمة األغذية المعترف بها دولًيا:
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 GRI 103-2 ، 103-3 | 416 ، 103-2 ، 103-3

| 417 ، 417-1

. وا�ي اراعغ �ة ، �ب اع�ي �غ الص�غ ل�ي �ي و�د�ة �ب



مد�ة  و�دا�ة م��ة ��ة �ب �ة المص�غ �ي
ا�أ دغ �ة المواد ال�غ ��ب �غ

اء دغ �ي سلام�ة ال�غ
غ

�
2019 2020 2021

البرازيل 100% 100% 100%

األرجنتين 94.80% 92.5% 94.14%

باراغواي 100% 100% 100%

أوروغواي 100% 100% 100%

ا1 �ي كولوم�ب - - % 55.62

ص�غ عام 2021 �ة �ي م�غ
غ

ا � �ي �ي كولوم�ب
غ

هادا�ة للو�دا�ة � صدار ال�ش �ة اإ م�ة عمل�ي 1 �ة

و�ي  ا�ب ال�صغ �ة �غ الاإ

يتم الحصول على شهادات دولية محددة إلنتاج اللحوم العضوية لوحدات مثل   أراغوينا 

وباريتوس وجانايوبا و بالميرا دو غوياس و باراناتينغاوالتي حصلت على شهادة في عام 2021. 

عند تأهيلها، تخضع هذه الوحدات لضوابط صارمة تتبع اللوائح رقم 834/2007 ورقم 889/2008 

للبرامج األوروبية والبرنامج العضوي الوطني للواليات المتحدة. كما تم اعتماد المصانع في 

باراغواي وأوروغواي لتصدير اللحوم العضوية. نضمن عدم استخدام الحيوانات للمضادات 

الحيوية وهرمونات النمو واألعالف الحيوانية، فضاًل عن المعايير العالية لرعاية الحيوانات.
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ود�ة را�ة الحب سش موأ
تشمل ممارسات وأدوات إدارة 
سالمة األغذية والجودة ما يلي:

   تحليل المخاطر ونقاط 
التحكم الحرجة )HACCP( ؛

   إجراءات النظافة التشغيلية 
القياسية )SSOP( ؛

   إجراءات التشغيل الصحية )PSO( ؛ 

   ممارسات التصنيع الجيدة )GMP( ؛

   خطة أخذ العينات

   برنامج التتبع؛

.)BEA( الرفق بالحيوان   

في جميع الوحدات، تقوم الفرق المتخصصة 
في الجودة وسالمة األغذية بمراقبة مستمرة.  

تساعد مصفوفة مؤشرات الجودة في 
تحديد احتياجات التصحيحات، فضاًل عن 

أفضل الممارسات وفرص التحسين. تتم 
مراجعة األهداف سنوًيا أو عند الضرورة. 

باإلضافة إلى تحليل المخاطر الخاص بها 
وعمليات المراقبة والتحقق اليومية، تتلقى 

الشركة عمليات تدقيق خارجية للجودة والسالمة 

يقوم بها قسم المنتجات الحيوانية المنشأ 
بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين ومن 
قبل الهيئات المماثلة في األرجنتين وكولومبيا 

وباراغواي وأوروغواي ، وكذلك من قبل العمالء. 

تمتلك منيرفا فودزمختبراتها الخاصة، المعتمدة و 
/ أو المعترف بها من قبل شهادة الجودة العالمية 

17.025، كما تستخدم مختبرات تابعة لجهات خارجية 
بنفس مستوى الموثوقية. تقوم بإجراء التحليالت 

الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية لضمان 
عدم التلوث بمسببات األمراض وسالمة المنتجات، 
باإلضافة إلى التحقق من تكوين األطعمة من حيث 
البروتينات والدهون والرطوبة. منتجاتنا لديها نظام 

تتبع من المنشأ إلى العميل، وتمر بعملية وضع 
العالمات مع المعلومات اإللزامية حول االستعانة 

بمصادر خارجية للمكونات والمحتوى والمواد، 
ومعلومات الحفظ وإعفاء مسببات الحساسية. 

 الملصقات الموجودة على خطي Estância 92 و 
Minerva Angus تعمل الكترونيا بنظام االستجابة 

السريعة حول المعلومات عن األصل المستدام 
للمنتج، والممارسات الخاصة بالرفق بالحيوان 

والجودة، باإلضافة إلى أختام الكفاءة البيئية في 
اإلنتاج )أنا مع إعادة التدوير والطاقة المتجددة(. 

إلى تتبع جميع الوحدات ممارسات التصنيع 
الجيدة وإجراءات وضع العالمات التي تسمح 
بتحديد المنتجات في حالة الحاجة إلى عمليات 
سحب من السوق. لدى الشركة إجراء لتحديد 

وتقييم وقياس تأثير المخاطر المتعلقة 
بالمنتج غير المطابق للمواصفات.  

في عام 2021، لم تكن هناك إجراءات 
استدعاء، ولم يكن هناك أي حظر تصدير 

بسبب مشكالت تتعلق بسالمة األغذية. 

توضح قناة خدمة العمالء الشكوك وتتلقى 
الشكاوى واالقتراحات واإلطراءات.  يوجد 

ختم RA1000 على نقطة الشكاوى، من 
الشركات التي تثبت التزامها بما بعد البيع. 

�ة  �ي
ا�أ م�ي ا�ة الك�ي ا�ي

غ
� �ي ال�غ

غ
حكم � ال�ة

يتم تقديم الوحدات المعتمدة لتصدير اللحوم 
سنوًيا إلى برامج مراقبة المخلفات والملوثات، 

التي أنشأتها األجهزة المختصة في كل دولة، 
والتي تتحقق من وجود بقايا المنتجات الكيماوية 
التي يحتمل أن تكون ضارة بصحة المستهلكين. 

جميع دفعات الحيوانات المستلمة مصحوبة بإقرار 
من المنتج وخطاب ضمان يؤكدان عدم استخدام 

الهرمونات والمضادات الحيوية، باإلضافة إلى وصف 
األدوية البيطرية المستخدمة في كل حيوان. و 

يجب أن تكون ٪100 من الُدفعات مصحوبة بتوثيق 
مع معلومات عن الحيوانات التي سيتم ذبحها، 
مثل إعطاء األدوية وعدم وجود بعض مضادات 

الطفيليات. يجب تسجيل أي استخدام للمضادات 
الحيوية وإبالغ الشركة التي تقيم االستخدام، 

وهو مسموح به فقط استجابة لمشكلة 
صحية. االستخدام الوقائي ممنوع منعا باتا
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https://www.minervafoods.com/qrcode/estancia92/mato-grosso/picanha/ 
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في العامين الماضيين، عززت الشركة سلسلة من العمليات 
والممارسات ووسعت نطاق مراقبة الرفق بالحيوان. سياسة وبرنامج 

الرفق بالحيوان، مصفوفة االمتثال التي ترصد 42 مؤشًرا لمراحل 
مختلفة من عملية اإلنتاج والدورات التدريبية اآلخذة بالزيادة كل عام، 
والتواصل حول الموضوع والشفافية في األداء هي أدوات معتمدة. 

ينعكس النضج في تطور المؤشرات و التقييمات حول الموضوع.  تم 
إحراز تقدم في مستويين من المستويات في الترتيب من معيار األعمال 

على حيوانات المزرعة )BBFAW(، وهو التقييم الدولي الرائد لرعاية 

الحيوان؛ زادت منيرفا فودز أيًضا من ٪20 إلى ٪68 من الحضور في 
كتلة "رعاية الحيوان" ألداة سوق Coller FAIRR؛ وحافظنا على  األداء في 

مؤشر االمتثال في عمليات تدقيق الجهات الخارجية، باتباع بروتوكول 
معهد أمريكا الشمالية للحوم )NAMI(، بمتوسط   ٪99 في عام 2021.
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ال تزال الخطة اإلستراتيجية األولى لمنطقة 
الرفق بالحيوان قيد اإلنشاء، بأفق مدته خمس 

سنوات، وينبغي أن تؤدي إلى التزامات جديدة 
للتطوير. سيتم إصدار الخطة في عام 2022. 

باإلضافة إلى الحفاظ على اإلجراءات، فإن التقدم 
في ممارسات أنواع الطيور والخنازير واألغنام 

واألسماك والبيض من األولويات. تماشيًا مع 
االتجاهات الدولية الرئيسية، سيتم أيًضا تحسين 

مراقبة الموردين في ممارسات اإلثراء البيئي 
أثناء التربية والتسمين والتغذية الحيوانية. 

في عام 2022، ستصل الميزانية الحصرية 
إلجراءات الرفق بالحيوان إلى 4 ماليين ريال 

برازيلي. سيتم استثمار جزء كبير من هذه المبالغ 
في التكنولوجيا لتوسيع أنظمة المراقبة والتتبع 

والذكاء للمساعدة في جعل اإلدارة أكثر دقة.

مد�ة �ة الم��ة ��ي �ي
الممارسا�ة الر�أ

تتبنى منيرفا فودز معايير رفيعة المستوى 
للرفق بالحيوان، ال تستند فقط إلى تشريعات 

البلدان التي تعمل فيها، ولكن أيًضا على الرموز 
والبروتوكوالت الرئيسية المعترف بها دوليًا.

تضع سياسة وبرنامج الرفق بالحيوان متطلبات 
صارمة يجب مراعاتها من قبل جميع عمليات 
الشركة وأعمالها في مراحل الذبح والمعالجة 

والتوزيع والحصول على المكونات الالزمة 
للمعالجة. في عام 2021، تم إدراج موضوع 
الرفق بالحيوان في معايير عقود الموردين 

الجدد.  تتطلب العقود الحالية إقراًرا باالمتثال 
للمتطلبات االجتماعية والبيئية و االمتثال 

لمتطلبات الرفق بالحيوان. سيتم التحقق من 
امتثالها سنوًيا من خالل االستبيانات. في حالة 

عدم االمتثال، هناك احتمال لخرق العقد.

تجتمع لجنة الرفق بالحيوان شهرًيا وتتمتع 
بمشاركة نشطة، مع قادة من مجاالت اإلنشاء 

واالستدامة والخدمات اللوجستية والجودة والرفق 
بالحيوان من أجل التواصل لمناقشة وتحديد 

اإلجراءات الرئيسية وتدابير التحسين واالستثمارات.

في عام 2021، تم تحديث نطاق سياسة الرفق 
بالحيوان لتشمل جميع األنواع التي تعمل معها 

الشركة. كما استمر توحيد اإلجراءات والمراقبة 
والوثائق الداخلية، سعيًا إلى مزيد من الحزم 
في إجراءات المراقبة وإنشاء مواد إعالمية.  

يتم التعامل مع تطور المؤشرات في االجتماعات 
األسبوعية. باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض 

المؤشرات، مثل شدة الكدمات، هي جزء من 
مجموعة أهداف الشركة المرتبطة بأهداف الصناعة 

الجماعية، كونها مسؤولة عن خسائر المكافآت.

�ي �ا�غ �غ � اإ �ب
دغ

تلتزم منيرفا فودز بذبح وصعق ٪100 من 
الحيوانات بطريقة إنسانية، بغض النظر عن 

نوعها، باستثناء تلك المخصصة ألسواق 
معينة ذات تعاليم دينية. في عام 2021، مثلت 

نسبة الذبح على الشريعة اليهودية  ٪2.0 من 
اإلجمالي في البرازيل، و٪14.79 في باراغواي 

و٪8.63 في أوروغواي. في األرجنتين وكولومبيا، 
ال يتم تنفيذ ذبح حسب الشريعة اليهودية 

جميع المواد الخام من أصل حيواني التي 
تم الحصول عليها للتصنيع و / أو التوزيع 

)دجاج التسمين، الخنازير والحمالن( في 
البلدان مضمونة ٪100 قبل الذبح.

ا �ي ولو�ب ك�غ �ة وال�ة �ي
ح�ة �ة ال�ة �ي

�غ ال�ب

تم تجهيز جميع الوحدات البرازيلية الثماني بمراقبة 
بواسطة كاميرات الفيديو، والتي تتبع المسار 
الكامل للثور في المسالخ، من التفريغ والذبح 
المسبق والذبح، مما يضمن أن البنية التحتية 
واإلدارة مناسبة طوال العملية بأكملها. كما 

تم تركيب كاميرات في جميع الوحدات الدولية: 
األرجنتين وكولومبيا وباراغواي وأوروغواي.

االستثمارات األخرى التي تمت في عام 2021 
والتي ستستمر في عام 2022 هي أتمتة وتنفيذ 

أنظمة للتحسين المستمر للتحليل واإلدارة. يتم 
توجيه وتدريب فرق الهندسة للنظر في رفاهية 

الحيوانات في أي قرار يتعلق بالعمليات الشغيلية 
أو التجديد أو البناء، وهذا يشمل ظروف األرضية 
أو استخدام المواد الكيميائية، على سبيل المثال.

ا�ة  �ب در�ي ال�ة

جميع الوحدات لديها تدريب على الرفق بالحيوان. 
في عام 2021، باإلضافة إلى الموظفين والسائقين 
المسؤولين عن نقل الحيوانات، تم توسيع نطاق 

التدريب ليشمل مربي الماشية والمسؤولين 
عن المناولة في المزارع. إجمااًل، تم تنفيذ 292 
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تم إجراء بعض التدريبات عبر اإلنترنت لضمان 
سالمة المشاركين، ولكن مع مرونة اإلجراءات 

المتعلقة بكوفيد19، كان من الممكن أيًضا 
استئناف التدريب وجًها لوجه. تحتفظ الوحدات 

بجدول زمني للتدريب كل ستة أشهر بقيادة 
فني مسؤول عن رعاية الحيوان. يتم تناول 
الموضوع أيًضا في دمج الموظفين الجدد 

وفي حمالت التدريب السنوية في الصناعة، 
بمشاركة استشاريين خارجيين متخصصين، 

لتأسيس ممارسات جيدة للرفق بالحيوان.  

https://www.minervafoods.com/wp-content/uploads/2021/04/Cartilha_Ebook_BemEstar_Animal_MinervaFoods2021.pdf
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GRI FP11

تتم تربية الحيوانات التي يتم الحصول عليها 
بحرية الحركة والسلوك االجتماعي، ويتم صيانتها 

واحترامها في جميع مراحل سلسلة العملية: 
التربية والتسمين )التي يتم إجراؤها في منشآت 

تصدير الماشية الحية من مينيرفا( والذبح 
المسبق )الذي يتم تنفيذه في وحدات الذبح 
الصناعي(.  ال تنتج مينيرفا فودز لحم العجل.

 في عام 2021 ، تمت تربية ٪54.5 من الماشية 
المكتسبة في المراعي ، و ٪11.3 في المراعي شبه 

المحصورة ، و ٪4.4 في المراعي المحصورة و 
٪29.8 في األماكن المغلقة  ) تحقق في الملحق من 

النسب المئوية ألنواع المساكن حسب الدولة (. 

في الحظائر، يمكن للحيوانات الوصول إلى المياه 
الجيدة بكميات كافية، ونظام رش للحفاظ على 
الراحة الحرارية للحيوانات والكثافة المناسبة.  

يتم اإلسكان في منشآت ذات أرضيات غير قابلة 
لالنزالق، ويتم تعقيمها عند كل تغيير لدفعة واحدة. 

ويالحظ أيًضا سلوك الحيوانات في الحظائر، 
من أجل تحديد الحاالت الشاذة، مثل اللواط أو 

المعارك، والتي يتم فصلها عن المجموعة. 

ر �ي ارغ �غ �غ والحغ الدوا�ب

يجب على جميع موردي خنازير منيرفا فودزاالنتقال 
من نظام الحمل الفردي في القفص إلى الحمل 

الجماعي للخنازير بحلول عام 2026. باإلضافة 
إلى ذلك، يقوم ٪100 منهم بإجراء التثبيط 

المناعي بداًل من اإلخصاء الجراحي الباضع، وال 
يقومون بإجراء قطع األسنان، واعتماد الوشم 

كشكل من أشكال التعريف. كما تعهدوا 
بتقليل أو إلغاء تشويه األعضاء التناسلية.

ال يوجد شراء للطيور من الموردين الذين يقومون 
بتربية الطيور في األقفاص أو الذين يقومون بقص 

المناقير واألعراف واألجنحة. فيما يتعلق بالنقل، 
تحدد السياسة حًدا قدره ثماني ساعات - بالنسبة 

للطيور الموجهة لمنتجات منيرفا فودز الحرجة، 
كان متوسط   مدة النقل ساعتين في عام 2021.

يتم تحليل جميع دفعات الحيوانات المستلمة 
وفًقا لبرنامج التحكم في المخلفات 
الكيميائية المذكور في الصفحة 53.

بين عامي 2020 و2021، تم تطبيق استبيانات 
التقييم لدعم تشخيص هذه السالسل 

وإلعداد االلتزامات بالتحسين.

% 29.8
�ة

ة
ل� ماك�غ الم�غ

أ
الا

% 4.4
المراع�ي المحصور�ة 

% 55.4
المراع�ي

% 11.3
� المحصور�ة  �ب

المراع�ي سش

ا �غ ا�ة وا�غ �ة ��ي �ي ر�ب �ة

�ي المراع�ي
غ

ها � �ة �ي ر�ب م �ة �ة ها �ي ر�ي �ة �ش �ي �غ �ة ال�ة �ي
م الماسش م�طغ
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وسط ���ب الدول�ة الم�ة

ل �ي رارغ ال�ب �غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا ا �ي كولوم�ب وا�ي اراعغ �ب وا�ي وروعغ

أ
ا

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

ها  ة
م ص�� �ي �ة ا�ة ال�ة وا�غ ٪ م�غ الح�ي

استخدام مسدس تصادم أو اختراق لضمان الصعق الصحيح للحيوانات 
- % 99.67 % 100.00 % 100.00 % 80.00 % 70.00 % 75.77 % 80.60 % 100 % 100

ول� 
أ
�ة الا

ة
�ي الطل�

غ
�ة �

ة
�ة الص�� �ال�ي

غ
�

في جميع مرات الضياع في الطلقة األولى، ُيصدم الحيوان على الفور في مباني الرفق 
بالحيوان. 

% 98.00 % 98.56 % 98.00 % 98.80 % 90.00 % 98.00 % 98.56 % 99.25 % 99.50 % 99.50

وأ  �ي
ة

� �ة ال�ة
ة

ط� �ي م�غ
غ

ها �
ة

م ص�� �ي �ة ا�ة ال�ة وا�غ الح�ي
في جميع حاالت عودة الحيوانات إلى الوعي في منطقة التقيؤ، تم صعق الحيوانات مرة 

 أخرى بمسدس التقطيع المحمول.
 لم يكن هناك فشل تشغيلي حيث كان هناك عودة للوعي للحيوانات في مجرى النزيف، 

أي أن العملية مضمونة قبل رفع الحيوان.

 % 0.15  % 0.18 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00

�غ  �ي رغ �غ الص��ة وال�غ �ي �ة �ب
ة

 الو�

الوقت بين إطالق مسدس الصعق وتقطيع الحيوان لقطع كبيرة 
�ة �ي

ا�غ وسط   52 �ش م�ة �ة �ي
ا�غ وسط   54 �ش م�ة �ة �ي

ا�غ م�دل 60 �ش �ة �ي
ا�غ م�دل 60 �ش �ة �ي

ا�غ م�دل 50 �ش �ة �ي
ا�غ م�دل 50 �ش �ة �ي

ا�غ م�دل 60 �ش �ة �ي
ا�غ م�دل 60 �ش �ة �ي

ا�غ وسط   43 �ش م�ة �ة  �ي
ا�غ وسط   49 �ش م�ة

ر الممرا�ة اء الحرك�ة ع�ب �غ �ش
أ
لا�ة ا رغ  الا�غ

يعتبر انزالقًا عندما يلمس الحيوان األرض
 % 2.19  % 1.47  % 1.40  % 2.40  % 5.00  % 2.00  % 1.52 % 0.01 % 1.50 % 1.50

ر الممرا�ة اول�ة ع�ب اء الم�غ �غ �ش
أ
وط ا

ة
 ال��

يعتبر انزالقًا عندما يلمس الحيوان األرض 
 % 0.40 % 0.25 % 0.90 % 0.57  % 2.00 % 1.00 % 0.00 % 0.02 0.00% % 0.16

دو�ة الص��ة �غ وص�غ
ة

ر الممرا�ة والمحا� اء الحرك�ة ع�ب �غ �ش
أ
 ا

ُ
ا صوا�ة

أ
صدر ا �ي �ة ا�ة ال�ة وا�غ  الح�ي

يعتبر صوتُا عندما يصدر الحيوان صوت منخفض أو يقوم بحركة نشطة تصدر أصواتًا 
1.45% 0.55% % 1.38 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 1.24 % 0.00  % 2.00  % 1.83

�ة ��ي �ي
وا�غ الر�أ الح�ي �ة �ب

غ
را�ة الر� سش موأ

اع�ة الص�غ
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وسط   ���ب الدول�ة م�ة

ل �ي رارغ ال�ب �غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا ا �ي كولوم�ب وا�ي اراعغ �ب وا�ي وروعغ

أ
ا

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

 

ا�ة وا�غ اد�ة الح�ي �ي
ة

�ي ل� ا�أ ر الكهر�ب حغ دام ال�غ حغ  اس�ة

يحترم استخدام النخز كهربائي الحد األقصى للجهد البالغ 50 فولت وال ُيسمح به إال في 
المواقف التي ال تكون فيها أداة المناولة األولى فعالة )علم(. يتم النخز في الربع الخلفي 

للحيوان، مع مراعاة الحد األقصى لوقت االتصال وهو ثانية واحدة.

 % 16.20 % 15.50 % 2.61  % 0.80  % 0.00  % 1.00  % 1.86  % 0.045  % 12.50  % 13.30

�ة مع �مام الرسش
غ

وا�  ال�ة

يقاس: التخزين، وكلورة المياه، وتشغيل الرش، وضغط الماء، ووقت اإلقامة 
 % 97.30  % 91.96 - -  % 100  % 100 - -  % 100  % 100

ر ا�أ �ة الحطغ
غ

ا�  ك�ش
يمثل النسبة المئوية لإلشغال بالنسبة إلى المساحة اإلجمالية

وا�غ 2.50 م 2 / ��ي وا�غ 2.56 م 2 / ��ي وا�غ 2.50 م 2 / ��ي وا�غ 2.50 م 2 / ��ي وا�غ 2.00 م 2 / ��ي وا�غ 2.00 م 2 / ��ي وا�غ 2.00 م 2 / ��ي وا�غ 2.00 م 2 / ��ي وا�غ 2.20 م 2 / ��ي وا�غ 2.30 م 2 / ��ي

�ة �أ �ة س�ي رو�غ صح�ي �ي طغ
غ

دها � حد�ي م �ة �ي �ة ا�ة ال�ة وا�غ  ٪ م�غ الح�ي

الحيوانات التي تعاني من مشاكل جسدية أو عقلية مثل كسر في الساق أو صعوبة 
في التنفس )اللهاث( أو العرجاء أو التي تعاني صعوبة في الحركة أو نزيف أو أي عالمة 

مرضية سريرية أخرى.

-  % 0.04 - - -  % 0.04  % 0.01  % 0.01 % 0.00 % 0.00

ها كدما�ة �ش �ب �ش  �ب

األورام الدموية هي اإلصابات التي تسببها الصدمات المباشرة لجسم الحيوانات دون 
وجود جروح على الجلد. في منيرفا فودز نصنف الكدمات إلى 3 مستويات وفًقا لمدى 

عمق وصولها إلى العضالت

 % 9.64 % 11.28 - - - % 2.00 % 0.70  % 0.025 % 3.50 % 3.33

وا�غ  الح�ي �ة �ب
غ

ام�ب الر� ر�غ �ي �ب
غ

�غ � �ي �غ المدر�ب �ي
غ

� عدد الموطغ �ب 250 در�ي م �ة �ة 268 در�ب 32 م�ة در�ب در�ب 29 م�ة 24 م�ة در�ب 38 م�ة در�ب در�ب  105م�ة 82 م�ة در�ب در�ب 49 م�ة  69 م�ة

وا�غ الح�ي �ة �ب
غ

ام�ب الر� ر�غ �ي �ب
غ

�غ � �ي �ة المدر�ب ال�ش طرا�غ ال�ش
أ
عدد الا در�ب 812  م�ة 445 - - در�ب 45  م�ة در�ب  158 م�ة در�ب 240  م�ة در�ب 262  م�ة در�ب 61  م�ة در�ب  554 م�ة

وا�غ الح�ي �ة �ب
غ

ا�ة الر� �ب در�ي   عدد �ة
استخدام أساليب التدريب عبر اإلنترنت ووجهًا لوجه.

�ة �ي �ب در�ي 99  دور�ة �ة 211 ا�ة �ب در�ي ا�ة 03 �ة �ب در�ي ا�ة 04 �ة �ب در�ي �ب 4 �ة در�ي �ب 21 �ة در�ي �ب 345 �ة در�ي �ب 27 �ة در�ي �ب 15 �ة در�ي  29 �ة

اع�ة الص�غ
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وسط   ���ب الدول�ة الم�ة

ل �ي رارغ ال�ب �غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا ا �ي كولوم�ب وا�ي اراعغ �ب وا�ي وروعغ

أ
ا

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

�ي  ا�غ وا�غ للطر�غ ال�ش الح�ي �ة �ب
غ

�ة الر� �ي
ة

د� ا�ة �ة �ي عمل�ي
غ

ال � �ش  ٪ الام�ة
تم إجراء عمليات التدقيق من قبل فرق منيرفا وأثنيا فودز 

% 96.00 % 95.17 % 99.00 % 96.00 - % 99.00 - - -  - 

�ة �ي ار�ب ه�ة �غ وا�غ لحب الح�ي �ة �ب
غ

�ة الر� �ي
ة

د� ا�ة �ة �ي عمل�ي
غ

ال٪ � �ش  الام�ة

عمليات تدقيق تم إجراؤها بواسطة شركة خارجية )QIMA - WQS و SGS( ومدققون 
PAACO معتمدون من

% 99.00  % 98.23 % 99.70 % 99.00 - % 100 % 99.00 % 100 % 100 % 100

ا�ة �ي
غ

�ة الو� ��ب  �غ

الوفيات في وسائل النقل، أو في مرافق التخزين الباردة 
- % 0.01 - % 0.07 % 0.0020 % 0.0020 - % 0.01 - % 0.00

�ي �الا�ة الطوار�أ 
غ

� � �ب
 ٪ م�غ الدغ

األخذ بعين االعتبار الذبح الفوري أو الفوري في حاالت الطوارئ لضمان عدم معاناة 
الحيوانات

- % 0.02 - % 0.21 % 0.02 % 0.03 % 0.01 % 0.01 -  % 100

�ة  �ب
ة

را�ة المرا� عدد كام�ي - را - 126 كام�ي را�ة 7  كام�ي را 2 كام�ي را 2 كام�ي - را 40  كام�ي - را  13 كام�ي

�ة هود�ي ��ة ال�ي ر�ي و��ة ���ب ال�ش �ب
ا�ة المدغ وا�غ عدد الح�ي % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 - % 14.79 - % 8.63

وا�غ الح�ي �ة �ب
غ

�ي الر�
غ

مار � �ش مال�ي الاس�ة �ب اإ
ال  و�غ ر�ي  1.15 مل�ي

ل�ي  �ي رارغ �ب
ال  و�غ ر�ي  3.45 مل�ي

ل�ي  �ي رارغ �ب
-

و  رغ �ي  285.295 �ب

�ي �غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
ا

و  رغ �ي  4.442 �ب

�ي كولوم�ب
و  رغ �ي 45.134  �ب

�ي كولوم�ب
-

  944.384.000

�ي وارا�غ عغ
-  35.270 دولار

ل
ة

� �ة ال�غ
ة

وسط   و� م�ة 4.4 ساع�ة 5  ساعا�ة 3.99 ساع�ة  5  ساعا�ة 4  ساعا�ة 6  ساعا�ة 6.5  ساع�ة 8  ساعا�ة 3.5  ساع�ة 3.7 ساعا�ة

ل� 8 ساعا�ة ها اإ صل مد�ة �ي ر�لا�ة �ة
غ

ول�ة �
ة

� ا�ة الم�غ وا�غ �ة الح�ي ��ب �غ % 91.00 % 89.51 % 80 % 80 % 80 % 80 % 100 % 100 % 86.00  % 86.50

ل
ة

� �ة ال�غ
غ

طر م�ا�
ة

ص�غ � وسط   �غ م�ة 226.2  كم 300  كم  239.64 كم 300  كم 361  كم 360 كم 300 كم 150 كم 240  كم 236 كم

ا�ة المحصور�ة وا�غ  ٪ م�غ الح�ي

الحبس هو أداة إنهاء ، حيث تبقى الحيوانات من 90 إلى 120 يوًما تحت كثافة 16 إلى 20 
م2 / حيوان ، أي ٪8 إلى ٪10 فقط من العمر االفتراضي ، مع األخذ في االعتبار متوسط   

عمر الذبح وهو 30 شهر.
حتى في حالة الحصار، فإن مرحلتي التربية والتربية هي مراحل يتم تنفيذها بالكامل في 

المراعي

% 59.36 % 54.60 % 43.14 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 24.34 % 21.60 % 5.72 % 6.50

�ة %  ص�ي ا�ة المحغ وا�غ الح�ي % 1.7 % 2.2 - - % 27.00 % 36.00 - % 17.86 - % 44.15

اع�ة الص�غ

المواصلا�ة

رع�ة مرغ
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ص �ة الكوك�بالمل�خ �ي لحما�ي ا�غ
غ

� دار�ة ▶▶ ال�ة ممارسا�ة الحوكم�ة والاإ دام�ة الاس�ة ام �ب رغ الال�ة

را�ة سش �ة الموأ
غ

مر�

GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ا�ة ◀▶ ملحغ رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب را�ة سش �ة الموأ
غ

مر�

وا�ي اراعغ لا ، �ب �غ �ي
�ة �غ ا�ي كوارا ، س�ي رع�ة �ب مرغ

ص ←→ملحغ 79



ص 80مل�خ →←

�ة  م�ي �غ هدا�غ ال�ة
أ
ا

دام�ة الم��ة

ر
ة

�
غ

اء عل� ال� صغ
ة

1. ال�

�غ ��ي �غ �غ الحب �ي 5.  الم�اوا�ة �ب

وع  ام عل� الحب اء ال�ة صغ
ة

2. ال�
دام�ة راع�ة الم��ة والرغ

�ة والصر�غ الصح�ي
غ

� �ي
طغ ا� ال�غ 6. الم�ي

�غ  ول�ي ا�ب الم�وأ �ة �غ هلا�ك والاإ 12. الاس�ة

�ة �ي
غ

3. الصح�ة و ال�ا�

ول�ة
ة

س�ار م��
أ
ا �ة و�ب

غ
� �ي

طغ �ة �غ
ة

7.  طا�

ا�غ ال�الم�ي ر الم�غ �ي
�غ د �ة 13.  ال�مل صغ

م  �ل�ي ود�ة ال�ة 4.  �ب

صاد�ي �ة
ة

مو الا� �ة وال�غ 8.  ال�مل اللا�أ

�ة �ي
ا�ة الما�أ 14.  الح�ي

�ة �ي
ح�ة �ة ال�ة �ي

�غ كار وال�ب �ة اع�ة والا�ب 9.  الص�غ

�ة �ي رصغ
أ
ا�ة الا 15.  الح�ي

10. الحد م�غ عدم الم�اوا�ة

�ال�ة
غ

س�ا�ة ال� 16. ال�لام وال�دل والموأ

دام�ة م�ا�ة الم��ة �ة 11. المد�غ والمحب

دغ �ي
غ

� �غ ل ال�ة راكا�ة ووسا�أ 17. ال�ش

GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ا�ة ◀▶ ملحغ رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب را�ة سش �ة الموأ
غ

مر�



ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

اس � و�ي راس د�ي عغ الم�ي �ي �ب
غ

� Adrielle Mathias Ferrinho e Matheus Diniz و�غ
غ

� الموطغ

ص 81مل�خ →←

�ة 
ة

�ل� �ة الم�ة صا�ا�ة المال�ي
غ

� الاإ �ي �ب �ة ال�مل الم��غ ر�ي
غ

ص � ملحغ
ا�غ الم�غ �ب

2020

ها صا�ا�ة الموص� �ب
غ

الا� GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي اط مع الم�ب �ب
الار�ة

الحوكمة أ  18-102 ؛ 19-102 ؛ 20-102 ؛ 26-102 ؛ 27-102 ؛ 29-102 ؛ 31-102 ؛ 102-32

الحوكمة ب 29-102 ؛ 31-102 ؛ 102-32

االستراتيجية أ 102-15

االستراتيجية ب 201-2

االستراتيجية ج -

إدارة المخاطر أ 201-2

إدارة المخاطر ب -

إدارة المخاطر ج -

المقاييس واألهداف 102-30

المقاييس واألهداف ب 29-102 ؛ 30-102 ؛ 201-2

المقاييس واألهداف ج -

ا�ة ◀ رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب را�ة سش �ة الموأ
غ

مر� GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



ص 82مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

مر�

ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي دام�ة والم�ب �ة الاس�ة ر محاس�ب �ي لس م�ا�ي اط مع محب �ب
الار�ة

�ة  ر محاس�ب �ي لس م�ا�ي ر محب سش م موأ
ة

ر�
دام�ة الاس�ة ر سش وا�غ الموأ ع�غ �ة  ادر�ة ال�الم�ي اط مع الم�ب �ب

الار�ة
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

 SASB FB-MP-000.A رغ ه�ي حب
ع وال�ة �ي

ص�غ عدد و�دا�ة ال�ة �ة
ة

لا علا�

 SASB FB-MP-000.B �ة �ي ار�ب مصادر �غ �ة �ب �ا�غ ا�ب الاس�ة �ة �غ �ة اإ ��ب �ة مع �غ �أ
غ

�ي ���ب ال� وا�غ �غ الح�ي �ي
رو�ة ا�ب ال�ب �ة �غ اإ �ة

ة
لا علا�

FB-MP-110a.1 طا�ة 1 ا�ة - ال�غ �ا�ش �ب
مال�ي الا�غ �ب اإ GRI 305-1

FB-MP-110a.2 هدا�غ
أ
ل�ك الا ل �ة ا�ب

ة
داء م�

أ
ا�ة والا �ا�ش �ب

صغ الا�غ
غ

� هدا�غ �غ
أ
ل ا حل�ي طا�ة 1( و�ة ا�ة )ال�غ �ا�ش �ب

دار�ة الا�غ ر�ة المد� لاإ ص�ي
ة

ل�ة و� ط�ة طو�ي و الحغ
أ
�ة ا �ي حب �ي

را�ة س�ة  الاإ
�ة �ش

ة
ا� م�غ GRI 103.2 و 103.3 | 305

FB-MP-130a.1 دد�ة حب
�ة الم�ة

ة
�ة الطا� ��ب ك�ة ، )3( �غ �ب

اء ال�ش �ة كهر�ب ��ب هلك�ة ، )2( �غ �ة الم��ة
ة

مال�ي الطا� �ب )1( اإ GRI 302-1

FB-MP-140a.1 �ة ا�ي ع لل�غ
غ

� و المر�ة
أ
ع ا

غ
� �ي المر�ة هاد الما�أ �ب ا�ة الاإ اط�ة دغ �ي الم�غ

غ
ها � �ة لكل م�غ و�ي �ة الم�أ ��ب هلك�ة ، ال�غ ا� الم��ة مال�ي الم�ي �ب �ة ، )2( اإ ا� الم�حو�ب مال�ي الم�ي �ب )1( اإ GRI 303-1

FB-MP-140a.2 اطر � المحغ �غ م�غ هدغ �ي
غ

� حغ ا�ة والممارسا�ة لل�ة �ي حب �ي
را�ة �ة الاس�ة �ش

ة
ا� ا� وم�غ دار�ة الم�ي اطر اإ وص�غ محغ GRI 103.2 و 103.3 | 303

FB-MP-140a.3 ا� ود�ة الم�ي � �ب ر ولوا�أ �ي � وم�ا�ي صار�ي ال ل�ة �ش عدد �الا�ة عدم الام�ة �ة
ة

لا علا�

FB-MP-160a.1 ا�ة �ي
دغ دار�ة الم�غ ط�ة اإ ا لحغ

ةً
�

غ
�ة الم�طا�ة و� و�ي �ة الم�أ ��ب ، ال�غ �ب ا�ة �ي ال�غ وا�غ ا�ة وال�ماد الح�ي ا�ي

غ
� �ة ال�غ كم�ي �ة

ة
لا علا�

FB-MP-250a.1
ها  ط�ة �ب �ب

�ة المر�ة ح�ي صح�ي راءا�ة ال�ة �ب ال و )2( رسوم الاإ �ش �ة )1( رسوم عدم الام�ة �ي
دغ عغ

أ
�ة ل�لام�ة الا ادر�ة ال�الم�ي �ة الم�ب �ي

ة
د� �ة

�ة
غ

� �ي
غ

�ة الط�
ة

� ( �الا�ة عدم المطا�ب �ة و )�ب ��ي �ي
�ة الر�أ

ة
� ( �الا�ة عدم المطا�ب

أ
ل )ا �ب

أ
م�غ ا

�ة
ة

لا علا�

FB-MP-250a.2 �ة  �ي
دغ عغ

أ
�ة ل�لام�ة الا ادر�ة ال�الم�ي ل الم�ب �ب

ة
مد�ة م�غ � �غ الم��ة �ة المورد�ي

آ
ا �ش �ة لم�غ و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ �ة

ة
لا علا�

FB-MP-250a.3 ��ة ر�ب ا�ة الم��ة حب
�ة مال�ي للم�غ �ب �غ الاإ دعاءا�ة الصادر�ة و )2( الورغ )1( عدد الاس�ة �ة

ة
لا علا�

FB-MP-250a.4 ه�ة ا�ة الحب حب
�ة راد م�غ �ي

ع اس�ة م�غ �ي �ة سوا�ة ال�ة
أ
�ة الا �ش

ة
ا� م�غ �ة

ة
لا علا�

FB-MP-160a.2 �ة  ��ي �ي اطغ عل� الموارد الط�ب
غ

�ة للح� ك�ي مر�ي
أ
راع�ة الا ار�ة الرغ ط�ة ورغ ر �غ �ي ا لم�ا�ي

ةً
�

غ
�ة للمراع�ي والمراع�ي الُمدار�ة و� و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ �ة

ة
لا علا�

FB-MP-160a.3 �ة  �ة المركرغ �ي
وا�غ علا�غ الح�ي

أ
ا�ة الا �ي م�غ عمل�ي وا�غ �غ الح�ي �ي

رو�ة ا�ب ال�ب �ة �غ اإ �ة
ة

لا علا�

FB-MP-320a.1 ا�ة �ي
غ

ل )TRIR( و )2( م�دل الو� �ي �حب ل�ة لل�ة ا�ب
ة

مال�ي م�دل الحواد�ش ال� �ب )1( اإ GRI 403-8

FB-MP-320a.2 �ة والحاد�ة م�غ ��ي المرغ
غ

� �غ هارغ ال�ة مرا�غ الحب
أ
�غ ا �ي

غ
� حغ م ورصد و�ة �ي �ي

ة
� ول�ة ل�ة دغ هود الم�ب �ة وص�غ الحب

ة
لا علا�

FB-MP-410a.1 ور( دغ رع ال�ب ا�ك رغ ك�ش
أ
�ة الحمل )ا اد�ي دام ص�غ حغ �ب دو�غ اس�ة �ة ر الم�غ �ي رغ �غ �ة للحم الحغ و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ FP11

FB-MP-410a.2 ا�
غ

�
ة

�
أ
دو�غ ا ور� �ب �ش

ة
� صغ �ب �ي �ا�ة ال�ب �ي �ة لم�ب و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ �ة

ة
لا علا�

FB-MP-410a.3 وا�غ   الح�ي �ة �ب
غ

�ة للر� �ي ار�ب ا�ة الحغ
غ

ا�ب المصد�ة عل� المواص� �ة �غ  للاإ
�ة و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ GRI FP5

FB-MP-430a.1 �ادلها   و ما �ي
أ
�ة ا ��ي �ي اطغ عل� الموارد الط�ب

غ
ط�ة الح� ر �غ �ي دغ م�ا�ي

غ
� �غ �ي �ة �غ ال�ة �ة م�غ المورد�ي �ي

�ة للماسش و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ ا� ر م�ة �ي
عغ

FB-MP-430a.2 وا�غ الح�ي �ة �ب
غ

ر الر� �ي �ة م�ا�ي �ي ل�ب ها ل�ة �ة م�غ
ة

ح� م ال�ة �ي �ة ها ال�ة د عل�ي
ة

�ا� ا�ب الم�ة �ة �غ �ة الاإ
آ
ا �ش �غ وم�غ �ة للمورد�ي و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ FP2

FB-MP-440a.1 �ة ا�ي ع لل�غ
غ

� و مر�ة
أ
ع ا

غ
� �ي مر�ة هاد ما�أ �ب ا�ة اإ اط�ة دغ ا�ة م�غ م�غ وا�غ �ة الح�ي �ي

دغ �غ �ة ل�ة و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ �ة
ة

لا علا�

FB-MP-440a.2 �ة �ي ا�ي ع لل�غ
غ

� و مر�ة
أ
ع ا

غ
� �ي مر�ة هاد ما�أ �ب ا�ة اإ اط�ة دغ �ي م�غ

غ
�غ � ود�ي �غ المو�ب �ي حب

�ة ود مع الم�غ
ة

�ة لل�� و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ �ة
ة

لا علا�

FB-MP-440a.3 ا�غ ر الم�غ �ي
�غ دمهاا �ة

ة
� �ي �ي مدادا�ة ال�ة �ة والاإ �ي

وا�غ رو�ة الح�ي مدادا�ة ال�ش �ة اإ �ي
دغ �غ اطر ل�ة ر� والمحغ

غ
دار�ة ال� �ة اإ �ي حب �ي

را�ة �ة اس�ة �ش
ة

ا� م�غ GRI 201-2

ا�ة ◀ رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب  GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



 GRI 201-1  ) ل�ي �ي رارغ ال �ب ل�غ ر�ي
أ
�ها )ا �ي ورغ ر�ة و�ة اسش �ة الم�ب صاد�ي �ة

ة
م�ة الا� �ي

ة
ال� 2019 2020 2021

ل �ي
�غ �ش رادا�ة ال�ة �ي ا�ي

غ
صا� 17.122.825.00 19.406.344.00 26.965.360.00

� مال�ي الر�ب ا�ب 3.292.561.00 3.834.923.00 4.645.024.00
�ة �غ المال�ي ل المصار�ي �ب

ة
�ة � حب �ي

�ة ال�غ 1.462.082.00 1.793.773.00 2.035.418.00
�ة �ة المال�ي حب �ي

�ة ال�غ -1.594.692.00 -1.027.759.00 -1.449.811.00

�ب  را�أ ل الصغ �ب
ة

ل � الد�غ -132.610.00 766.014.00 585.607.00

رار
ة

�ي ال� ر صا��ب �ي
�غ عغ ارك�ة الم�اهم�ي ل م�ش �ب

ة
ر�ة � �ة

غ
ل ال� د�غ 16.157.00 697.092.00 598.879.00

ر�ة �ة
غ

�ة ال� حب �ي
�ة �غ 16.157.00 697.092.00 598.879.00

را�ة سش �ة الموأ
غ

مر�

ر�ي �ش س المال ال�ب
أ
را

صاد�ي �ة
ة

داء الا�
أ
الا

GRI 102-8

�ة
غ

� �ي
وع الوطغ �غ

2019 2020 2021

كر دغ � �ش �غ
أ
ا موع المحب كر دغ � �ش �غ

أ
ا موع المحب كر دغ � �ش �غ

أ
ا موع المحب

ل 1 �ي رارغ ال�ب

م دا�أ 7.691 3.287  10.978 7.955  3.584  11.539  8.141  3.900  12.041

ام2 �م لا�ة
ة

�

م دا�أ 6.368 1.123 7.491 7.164  1.247 8.411 7.170  1.400  8.570

�ة
ة

� موأ 0 0 0 0 0 0 590 14 604

س �غ د والحب
ة

وع ال�� و�غ ���ب �غ
غ

� الموطغ

دوام كامل  �غ �ب �ي
غ

� ع الموطغ م�ي �مل �ب ر م�م��ي �ي
ل عغ �ب

أ
ود صالح�ة لا

ة
.1.  %100 م�غ ال�� وا�ي وروعغ

أ
وا�ي وا اراعغ ا و�ب �ي �غ وكولوم�ب �ي

�ة �غ ر�ب
أ
مل الا �ش 2. �ة

GRI 102-8

ص 83مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ

. وا�ي اراعغ �غ ، �ب ل�ي �ي �ة ، �ب اع�ي الو�د�ة الص�غ



 GRI 102-8 )٪( ة� �ة و ال�مر�ي �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
و�غ ، ���ب ال�

غ
� الموطغ

2020 2021

كر دغ � �ش �غ
أ
ا كر دغ � �ش �غ

أ
ا كر دغ � �ش �غ

أ
ا كر دغ � �ش �غ

أ
ا

ل �ي رارغ ال�ب ام �م لا�ة
ة

� ل �ي رارغ ال�ب ام �م لا�ة
ة

�

دار�ة الاإ 94.87 5.13 100.00 0.00 95.00 5.00 84.62 15.38

دار�ة الاإ 78.90 21.10 84.29 15.71 78.79 21.21 90.63 9.38

�ة ��ي �غ ال�ة 71.78 28.72 75.81 24.19 66.37 33.63 82.41 17.59

را�غ سش الاإ 78.30 21.70 78.69 21.31 80.64 19.36 79.28 20.72

دار�ي الاإ 59.44 40.56 62.86 37.14 54.77 45.23 65.77 34.23

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 69.44 30.56 87.15 12.85 68.98 31.02 90.83 9.17

موع المحب 68.94 31.06 85.17 14.83 68.26 31.74 88.42 11.58

 . �ة �ة وال�مر�ي �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
�ة لل�مال ���ب ال� و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

كر  دغ  � �ش �غ
أ
ا كر  دغ  � �ش �غ

أ
ا كر  دغ  � �ش �غ

أ
ا كر  دغ  � �ش �غ

أ
ا

ل �ي رارغ ال�ب ام �م لا�ة
ة

� ل �ي رارغ ال�ب ام �م لا�ة
ة

�

دغ لم�ي ال�ة 51.43 48.57 70.00 30.00 37.50 62.25 98.51 1.49

ا�ب در�ب ال��ة م�ة 0.00 0.00 0.00 0.00 68.09 31.91 0.00 0.00

در�ب الم�ة 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00

موع المحب 51.43 48.57 70.00 30.00 42.67 57.33 98.51 1.49

 .
ً
ا دغ سو�ي لام�ي ا�ب و ال�ة �ي ال��ة در�ب م ��ا�ب عدد م�ة �ة �ي عام 2020، س�ي

غ
� .1

ا�ة م�غ عام 2020.  ا�غ �ي 2.  رصد ال�ب

ص 84مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



ل  �ي رارغ �ة - ال�ب
ة

ط� �غ ، ���ب الم�غ �ي
غ

� الموطغ

2019 2020 2021

ال�مال 2.105 2.315 2.429

�ي
ة

ر� مال ال�ش ال�ش 77 73 46

وسط
أ
ر�ب الا ال�غ 3.785 3.887 3.969

�ي
ة

ر� و�ب ال�ش �غ الحب 5.009 5.264 5.597

و�ب  �غ الحب 2 0 0

موع المحب 10.978 11.539 12.041

ل 1 �ي رارغ �ة - ال�ب �ة ال�مر�ي �أ
غ

و�غ ���ب ال�
غ

� الموطغ

2020 2021

�ة ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 5.317  5.669 

�ة �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 5.194 5.277 

�ة ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 1.028 1.095 

موع  المحب 11.539 12.041

لد د  وال�ب
ة

وع ال�� �غ ���ب �غ �ي
غ

� الموطغ

2019 2020 2021

�ة
ة

� موأ م دا�أ موع المحب �ة
ة

� موأ م دا�أ موع المحب �ة
ة

� موأ م دا�أ موع المحب

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا 0 2.388 2.388 0 2.712 2.712 205 2.404 2.609

ل�ي �ي
�ش �ة 0 51 51 0 27 27 0 25 25

ا �ي كولوم�ب 0 700 700 0 2.568 2.568 399 1.091 1.490

وا�ي اراعغ �ب 0 2.557 2.557 0 1.878 1.878 0 2.912 2.912

وا�ي وروعغ
أ
ا 0 1.795 1.795 0 1.226 1.226 0 2.138 2.138

موع المحب 0 7.491 7.491 0 8.411 8.411 604 8.570 9.174

ا�ة م�غ عام 2020. ا�غ �ي 1. رصد ال�ب

GRI 102-8

GRI 102-8

ص 85مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ

ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

اولو � �ة ساو �ب �ي ولا�ي
غ

وس � �ة ار�ي �ي  �ب
غ

�ة � اع�ي �غ الو�د�ة الص�غ �ي
غ

� موطغ



لد �ة وال�ب �ة ال�مر�ي �أ
غ

�ة وال� �أ
غ

و�غ ���ب ال�
غ

� �ة للموطغ و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

ل �ي رارغ ال�ب

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر  ك�ش
أ
ا

م�غ 50 
�ة س�غ

ل م�غ 
ة

�
أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دار�ة الاإ 0 44 56 0 35 65

دار�ة الاإ 2 82 16 3 80 17

�ة  ��ي �غ ال�ة 11 83 6 9 85 6

را�غ سش الاإ 20 72 8 21 71 8

دار�ي الاإ 42 54 4 50 46 4

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 46 45 9 48 42 10

موع المحب 43 48 9 46 45 9

وا�ي وروعغ
أ
ا

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ    ك�ش
أ
ا

�ة  50 س�غ

دار�ة الاإ 0 50 50 0 50 50

دار�ة الاإ 50 40 10 13 50 38

�ة  ��ي �غ ال�ة 38 63 0 6 76 18

را�غ سش الاإ 24 71 5 8 59 32

دار�ي الاإ 59 36 4 35 46 19

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 50 48 2 23 57 19

موع المحب 49 48 2 23 57 20

ا �ي كولوم�ب

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دار�ة الاإ 0 100 0 0 100 0

دار�ة الاإ 0 100 0 0 100 0

�ة  ��ي �غ ال�ة 18 82 0 7 89 4

را�غ سش الاإ 18 73 9 24 75 100

دار�ي الاإ 41 56 3 55 39 5

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 29 65 6 43 53 4

موع المحب 29 65 5 42 54 4

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دار�ة الاإ 0 50 50 0 50 50

دار�ة الاإ 3 69 29 0 81 19

�ة  ��ي �غ ال�ة 3 66 31 5 70 25

را�غ سش الاإ 0 0 0 0 0 0

دار�ي الاإ 22 59 19 13 66 21

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 42 45 13 39 48 13

موع المحب 38 48 14 34 52 15

وا�ي اراعغ �ب

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دار�ة الاإ 0 75 25 25 50 25

دار�ة الاإ 0 0 0 10 80 10

�ة  ��ي �غ ال�ة 19 72 9 35 65 0

را�غ سش الاإ 7 83 9 10 85 5

دار�ي الاإ 58 40 2 60 38 2

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 42 53 5 48 48 4

موع المحب 42 53 5 47 49 4

GRI 102-8

ص 86مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



لد )٪( �ة وال�ب �ة ال�مر�ي �أ
غ

�ة وال� �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
GRI 102-8ال�مال ���ب ال�

ل 1 �ي رارغ ال�ب

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دغ لم�ي ال�ة 100 0 0 100 0 0

ا�ب در�ب س�ة م�ة 0 0 0 100 0 0

در�ب الم�ة 0 0 0 100 0 0

موع المحب 100 0 0 100 0 0

وا�ي وروعغ
أ
ا

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة  50 س�غ

دغ لم�ي ال�ة 0 0 0 100 0 0

ا�ب در�ب س�ة م�ة 0 0 0 0 0 0

در�ب الم�ة 0 0 0 0 0 0

موع المحب 0 0 0 100 0 0

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة  50 س�غ

دغ لم�ي ال�ة 59 41 0 100 0 0

ا�ب در�ب س�ة م�ة 0 0 0 0 0 0

در�ب الم�ة 0 0 0 0 0 0

موع المحب 59 41 0 100 0 0

ا �ي كولوم�ب

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دغ لم�ي ال�ة 92 8 0 0 0 0

ا�ب در�ب س�ة م�ة 0 0 0 0 0 0

در�ب الم�ة 0 0 0 0 0 0

موع المحب 92 8 0 0 0 0

وا�ي اراعغ �ب

2020 2021

ل م�غ 30 
ة

�
أ
ا

�ة س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ
ل م�غ 

ة
�

أ
ا

�ة 30 س�غ
م�غ 30 
ل� 50  �ةاإ س�غ

ر م�غ  ك�ش
أ
ا

�ة 50 س�غ

دغ لم�ي ال�ة 0 0 0 100 0 0

ا�ب در�ب س�ة م�ة 0 0 0 0 0 0

در�ب الم�ة 0 0 0 100 0 0

موع المحب 0 0 0 100 0 0

ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

ساس مو�د �
أ
دغ عل� ا لام�ي در�ب  ال�ة م ��ا�ب الم�ة �ي عام 2020 ، �ة

غ
� .1
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ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

�ة )%( � �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
، ���ب ال�

ً
لا �ي

م�ش ل �ة
ة

�
أ
موعا�ة الا و�غ للمحب

غ
� الموطغ

2021

�غ  �ي
ال�ود والملو�غ

صغ  �ي ر ال�ب �ي
عغ

س  �غ �ي الحب �ي ل�ي م�ش
ل  �ي الم�ي دو�ب ومرغ

ر�ي  ا�ي ��ي وم�غ �غ الحب
�ة ��ي �غ �ة الحب الهو�ي

مو  ا� عد�ي حغ سش
أ
ا

�ة  هل�ي
أ
الا

دار�ة الاإ 0 0 2.50

دار�ة الاإ 0 0 3.79

�ة  ��ي �غ ال�ة 2.65 0 2.65

را�غ سش الاإ 3.61 0 1.88

دار�ي الاإ 2.38 0 2.77

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 7.9 0 1.80

موع  المحب 6.87 0 1.94

ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

�ة )%( � �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
، ���ب ال�

ً
لا �ي

م�ش ل �ة
ة

�
أ
موعا�ة الا و�غ للمحب

غ
� الموطغ

دغ  لام�ي ال�ة 9.27 0 0.4

ا�ب �ي ال��ة در�ب م�ة 2.13 0 0

�غ �ي در�ب الم�ة 0 0 0

موع المحب 7.82 0 0.33

س �غ ���ب الحب ا�ة الحوكم�ة �أ اء ه�ي عصغ
أ
ا

2021

ال ر�ب 17

�اء �غ 0

موع المحب 17

�ة )%( �ة ال�مر�ي �أ
غ

���ب ال� ا�ة الحوكم�ة �أ اء ه�ي عصغ
أ
ا

2021

�ة ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 0

�ة �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 11.76

�ة ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 88.24

م�ة طغ ا�ة �وكم�ة للم�غ �أ ل ه�ي راد دا�غ
غ

�
أ
الا

ا�ة م�غ عام 2021. ا�غ �ي 1. رصد ال�ب

ً
لا �ي

م�ش ل �ة
ة

�
أ
موعا�ة  الا ل المحب �ب

ة
وا�ي م�لوما�ة ع�غ عدد ال�مال م�غ � وروعغ

أ
وا�ي وا اراعغ ا و�ب �ي �غ وكولوم�ب �ي

�ة �غ ر�ب
أ
ل الا �حب 1. لا �ة

ل م�غ عام 2021. �ي رارغ ا�ة ال�ب ا�غ �ي 2 رصد �ب

GRI 405-1GRI 405-1
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�غ   �ي
غ

� د�ة ودور�ة  الموطغ د�ي ا�ة الحب �غ �ي ��ي ال�ة

�غ  �ي
�غ الدغ �ي

غ
�  الموطغ

هم
غ

� ا�أ ركوا وطغ �ة هم ر�غ �ب �غ الم��ة �ي
غ

� الموطغ

ل �ي رارغ ال�ب

س �غ ���ب الحب 2020 2021 2020 2021

� �ش �غ
أ
ا 858 1.040 1.129 1.306

كر دغ 2.341 2.796 2.530 2.908

)%(  � �ش �غ
أ
ا 0.75 0.27 30.76 0.33

كر )%( دغ 2.05 0.34 31.02 0.36
�ة �ة ال�مر�ي �أ

غ
���ب ال�

�ة ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 1.678 2.274 2.315 2.982

�ة �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 1.403 1.430 47 1.165

�ة  ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 118 132 1.297 67

�ة )%( ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 3.31 0.40 46 0.53

�ة  )%(  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 2.45 0.27 0.01 0.22

�ة )%(  ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
1.13 ا 0.12 1.25 0.06

�ة
ة

ط� ���ب الم�غ

مال ال�ش 698 924 879 1.023

�ي
ة

ر� مال ال�ش ال�ش 23 36 19 11

وسط
أ
ر�ب الا ال�غ 1.208 1.521 1.351 1.549

�ي
ة

ر� و�ب ال�ش �غ الحب 1.268 1.355 1.410 1.631

و�ب �غ الحب 2 0 0 0

مال  )٪( ال�ش 0.61 0.38 37.08 0.42

�ي )%(
ة

ر� مال ال�ش ال�ش 0.02 0.78 25.67 0.24

وسط )%(
أ
ر�ب الا ال�غ 1.06 0.38 33.44 0.39

�ي  )%(
ة

ر� و�ب ال�ش �غ الحب 1.11 0.24 26.38 0.29

و�ب  )٪( �غ الحب 0.01 0.00 0.00 0.00

 GRI 401-1
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ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

اس � و�ي �ة عغ �ي ولا�ي
غ

اس � و�ي راس د�ي عغ الم�ي �ي و�د�ة �ب
غ

� موطغ



�غ  �ي
�غ الدغ �ي

غ
�  الموطغ

هم
غ

� ا�أ ركوا وطغ �ة هم ر�غ �ب �غ الم��ة �ي
غ

� الموطغ

وا�ي وروعغ
أ
ا

س �غ ���ب الحب 2020 2021 2020 2021

 � �ش �غ
أ
ا 19 29 19 58

كر  دغ 74 109 74 330

 )%( � �ش �غ
أ
ا 6.40 0.21 6.40 0.15

كر )%(  دغ 4.64 0.79 4.64 0.85
�ة �ة ال�مر�ي �أ

غ
���ب ال�

�ة ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 30 49 30 291

�ة  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 24 44 24 89

�ة   ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 39 45 39 8

�ة   ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 9.62 0.36 9.62 0.75

�ة  )%(  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 2.01 0.32 2.01 0.23

�ة )%(  ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 10.1 0.33 10.1 0.02

هم
غ

� ا�أ ركوا وطغ �غ �ة �ي
�غ الدغ �ي

غ
� الموطغ هم ر�غ �ب �غ الم��ة �ي

غ
� الموطغ

ا �ي كولوم�ب

س �غ ���ب الحب 2020 2021 2020 2021

 � �ش �غ
أ
ا 60 12 0 187

كر  دغ 368 215 0 1.239

 )٪( � �ش �غ
أ
ا 45.80 0.05 0.00 0.13

كر  )٪(  دغ 33.61 0.95 0.00 0.87
�ة �ة ال�مر�ي �أ

غ
���ب ال�

�ة  ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 247 99 525 600

�ة  �غ 30 و50 س�غ �ي �ب 170 128 402 767

�ة   ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 11 0 27 59

�ة  )٪(  ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 52.44 43.61 111.46 42.08

�ة )٪(  �غ 30 و50 س�غ �ي �ب 24.05 56.39 56.85 53.79

�ة  )٪(  ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 22.92 0.00 56.25 4.14

�غ  �ي
�غ الدغ �ي

غ
�  الموطغ

هم
غ

� ا�أ ركوا وطغ �ة هم ر�غ �ب �غ الم��ة �ي
غ

� الموطغ

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

س �غ ���ب الحب 2020 2021 2020 2021

 � �ش �غ
أ
ا 14 60 50 41

كر  دغ 209 471 412 420

 )%(  � �ش �غ
أ
ا 5.65 0.11 20.16 0.09

كر )%(  دغ 8.48 0.89 16.72 0.91
�ة �ة ال�مر�ي �أ

غ
���ب ال�

�ة ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 120 300 265 328

�ة  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 88 185 171 126

�ة  ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 15 46 26 7

�ة  )%(  ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 11.64 0.56 25.7 0.71

�ة  )%(  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 6.79 0.35 13.19 0.27

�ة )%(  ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 3.90 0.87 0.75 0.02

�غ  �ي
�غ الدغ �ي

غ
�  الموطغ

هم
غ

� ا�أ ركوا وطغ �ة هم ر�غ �ب �غ الم��ة �ي
غ

� الموطغ

وا�ي اراعغ �ب

س �غ ���ب الحب 2020 2021 2020 2021

 � �ش �غ
أ
ا 238 216 198 838

كر  دغ 779 840 600 2.290

 )%(  � �ش �غ
أ
ا 42.35 0.20 35.23 0.22

كر )%(  دغ 38.70 0.80 29.88 0.78

�ة  �ة ال�مر�ي �أ
غ

���ب ال�
�ة ل م�غ 30 س�غ

ة
�

أ
ا 368 562 447 1.385

�ة  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 562 466 333 1.433

�ة   ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 37 28 18 110

�ة  )%(  ل م�غ 30 س�غ
ة

�
أ
ا 34.33 0.53 41.7 0.47

�ة  )%(  �غ 30 و 50 س�غ �ي �ب 41.11 0.44 24.36 0.49

�ة )%(    ر م�غ 50 س�غ ك�ش
أ
ا 28.24 0.03 13.74 0.04

�غ  �ي
غ

� د�ة ودور�ة  الموطغ د�ي ا�ة الحب �غ �ي ��ي ال�ة  GRI 401-1
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�ي
غ

� �ي
�م الوطغ

ة
�ة وال� �ي

غ
� �ي

�ة الوطغ �أ
غ

�ي ���ب ال�
غ

� �ي
م�دل الدورا�غ الوطغ GRI 405-1

�غ �ي
ص�غ ال�ة �غ  �ي

غ
� وسط   الموطغ م�ة �غ ع�غ ال�مل   �ي

غ
و�

ة
وسط المو� م�ة �ي 

غ
� �ي

هاء الوطغ �غ م�دل الاإ

ل �ي رارغ ال�ب

دار�ة الاإ 23 0    -

دار�ة الاإ 125 1  0.80

�ة ��ي �غ ال�ة 107 2    1.87

را�غ سش الاإ 342 7    2.05

دار�ي الاإ 1.634 36  2.20

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 9.808 275  2.80

ل �ي رارغ �ي ال�ب
غ

موع ال�ام � المحب  12.040 321  2.67

ام1 �م لا�ة
ة

�

دار�ة  الاإ 10 0    -

دار�ة الاإ 69 1  1.45

�ة ��ي �غ ال�ة 81 2    2.46

را�غ سش الاإ 291 5  1.72

دار�ي الاإ 5.99 15  2.50

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 8.138 224  2.75

ام �م لا�ة
ة

موع ال�ام ل� المحب  9.188 247  2.69

ا�ة م�غ عام 2021. ا�غ �ي 1. رصد ال�ب

وا�ي وروعغ
أ
وا�ي و ا اراعغ ا. �ب �ي �غ وكولوم�ب �ي

�ة �غ ر�ب
أ
مل الا �ش 2. �ة
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) �ة ال�مل�ة المحل�ي س )�ب �غ ور ���ب الحب �ب
أ
� للا د�غ

أ
ور والحد الا �ب

أ
� للا د�غ

أ
�غ الحد الا �ي او�ة �ب

غ
� ال�ة

GRI 202-1
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2020 2021

ل �ي رارغ ال�ب كر  دغ � �ش �غ
أ
ا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا

�ة و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 101.58 101.58 101.22 101.22

2020 2021

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا

�ة  و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 210.67 210.67 193.85 193.85

2020 2021

ا �ي كولوم�ب كر  دغ � �ش �غ
أ
ا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا

�ة  و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 100.00 100.00 100.00 100.00

2020 2021

وا�ي اراعغ �ب كر  دغ � �ش �غ
أ
ا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا

�ة  و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 100.00 100.00 100.00 100.00

2020 2021

وا�ي وروعغ
أ
ا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا كر  دغ � �ش �غ

أ
ا

�ة  و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 196.65 196.65 143.56 143.56

ا�ة م�غ عام 2020. ا�غ �ي �اء.                   2. رصد ال�ب ال وال�غ �غ الر�ب �ي �غ �ب �ي
ة

� طا�ب �ة م�ة ا�ب
ة

� و ال�غ
أ
و�غ ا ا�غ

ة
ل ال� �ب

ة
لعغ المحدد م�غ � ور والم�ب �ب

أ
� للا د�غ

أ
�ة والحد الا و�ي �ة الم�أ ��ب . ال�غ �ة ال�ملا�ة المحل�ي 1. الم�لوما�ة �ب

را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



2020 2021

كر  دغ � �ش �غ
أ
ا موع المحب كر  دغ � �ش �غ

أ
ا موع المحب

ل �ي رارغ ال�ب 5.07 3.22 4.33 6.81 5.34 6.30

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا 9.71 5.51 9.33 6.12 4.62 5.37

وا�ي اراعغ �ب 10.06 8.42 9.70 9.13 7.92 8.87

وا�ي وروعغ
أ
ا - - 2.66 18.83 18.48 18.77

ا �ي كولوم�ب 0.04 0.40 0.07 0.17 0.03 0.04

2021

ل �ي رارغ ال�ب ام �م لا�ة
ة

�
دار�ة الاإ 7.73 1.92
دار�ة الاإ 19.56 10.98

�ة ��ي �غ ال�ة 24 ، 24 5.60
�ة ��ي �غ ال�ة 25.14 4.65

دار�ي الاإ 6.41 1.36

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 6.09 86.33

س �غ �غ ���ب الحب �ي
غ

� �ب الموطغ در�ي وسط   ساعا�ة �ة  م�ة

�ة  �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
�غ ���ب ال� �ي

غ
� �ب الموطغ در�ي وسط   ساعا�ة �ة م�ة

س.  �غ �م�ة ���ب الحب
ة

وا�ي م� وروعغ
أ
�ي ا

غ
�ب � در�ي لا�ة ساعا�ة ال�ة ك�غ سحب �ي عام 2020. لم �ة

غ
� .1

. وا�ي وروعغ
أ
ا وا �ي �ي كولوم�ب

غ
�ة � �ي

غ
� �ي

�ة الوطغ �أ
غ

ا�ة ���ب ال� ا�غ �ي �ة لل�ب د محاس�ب و�ب 1. لا �ة
. �ي عام 2021 كا�غ 8.36 ساع�ة

غ
ام � �م لا�ة

ة
�ي �

غ
دغ � لام�ي �ب لل�ة در�ي وسط   ساعا�ة ال�ة 2. م�ة

. ا�ب 0.65 ساع�ة �ي ال��ة در�ب دغ وم�ة لام�ي �ب لل�ة در�ي وسط   ساعا�ة ال�ة لعغ م�ة �ي عام 2021. �ب
غ

� .3

ل �ي رارغ �ة )٪( 12 - ال�ب �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
داء ���ب ا�

أ
ما�ة الا �ي �ي

ة
� وا �ة

ة
ل� �غ �ة �ي

�غ الدغ �ي
غ

� الموطغ

2020 2021

كر دغ � �ش �غ
أ
ا موع المحب كر دغ � �ش �غ

أ
ا موع المحب

دار�ة الاإ 30,00 22,20 28,81 50,00 100,00 52,25

دار�ة الاإ 100,00 100,00 100,00 97,14 100,00 97,74
�ة ��ي �غ ال�ة 89,71 78,57 86,46 97,33 94,74 96,46
�ة ��ي �غ ال�ة 100,00 100,00 100,00 87,89 89,78 88,26

دار�ي الاإ 33,65 26,22 30,32 88,65 86,77 87,80

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 1,85 0,49 1,45 3,67 3,90 3,74

موع ال�ام المحب 10,40 8,3 9,75 19,36 21,68 20,10

داء.
أ
م الا �ي �ي

ة
� م�ة �ة طغ �غ

أ
ا ا �ي وا�ي وكولوم�ب اراعغ وا�ي و�ب وروعغ

أ
�غ وا �ي

�ة �غ ر�ب
أ
دغ الا

غ
� �غ 1. �ة

داء.
أ
ما�ة الا �ي �ي

ة
� �غ �ة �ي در�ب �غ والم�ة �ي در�ب � ٪100 م�غ الم�ة

ة
ل� �ة 2. �ي
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�ة
ة

� المطا�ب

اط�ة  الم�غ 2� �غ مك�ي م �ة مال�ي ما �ة �ب اإ �غ �ي در�ب موع الم�ة محب ٪

وسط
أ
ر�ب الا ال�غ 574 553 96

�ي
ة

ر� مال ال�ش ال�ش 44 40 91

مال ال�ش 324 297 92

�ي
ة

ر� و�ب ال�ش �غ الحب 1.912 1.797 94

موع  المحب 2.854 2.687 94

لد ال�ب  � �غ مك�ي م �ة مال�ي ما �ة �ب اإ �غ �ي در�ب موع الم�ة محب ٪

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا 457 414 91

ل�ي �ي
�ش �ة 17 17 100

ا �ي كولوم�ب 185 164 89

وا�ي اراعغ �ب 316 316 100

وا�ي وروعغ
أ
ا 190 183 96

موع  المحب 1.165 1.094 94

ل 1  �ي رارغ �اد - ال�ب
غ

ح�ة ال�
غ

ال مكا� �ي محب
غ

�غ � �ي
غ

� �ب موطغ در�ي �ة

GRI 205-2

ام 1  �ة لا�ة ��ب �اد - سش
غ

ح�ة ال�
غ

�ي مكا�
غ

و�غ � و�غ مدر�ب
غ

� موطغ

GRI 205-2

�ي 2021. ا�غ �غ ال�ش ر�ي �ش � �ة و�غ ��ة �غ و�غ الم��ي
غ

� 1. الموطغ
 . �ة ر�غ �ة �غ ر الاإ �ب ع�ب در�ي �ة ال�ة �ب

ة
م مرا� �ة �ش �ي ، ��ي �غ هل�ي �ة موأ دار�ي الا�ة الاإ �ي المحب

غ
�ة و� اد�ي �ي

ة
اص�ب ال� �ي الم�غ

غ
و�غ �

غ
� ر الموطغ �ب

��ة 2.  �ي

�ب 2021.
آ
� ا و�غ ��ة �غ و�غ الم��ي

غ
� 1. الموطغ

 . �ة ر�غ �ة �غ ر الاإ �ب ع�ب در�ي �ة ال�ة �ب
ة

م مرا� �ة �ش �ي ، ��ي �غ هل�ي �ة موأ دار�ي الا�ة الاإ �ي المحب
غ

�ة و� اد�ي �ي
ة

اص�ب ال� �ي الم�غ
غ

و�غ �
غ

� ر الموطغ �ب
��ة 2. �ي
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ل  �ي رارغ �ي ال�ب
غ

اولو � �ة ساو �ب �ي ولا�ي
غ

وس � �ة ار�ي �غ و�د�ة �ب موطغ

را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



�ة �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
ال� �غ هل�ي موع الموأ محب �غ �ي در�ب موع الم�ة محب ٪

ل �ي رارغ ال�ب
دار�ة الاإ 23 15 65%

دار�ة  الاإ 132 132 100%
اد�ة �ي

ة
را�غ / ال� سش �ة / الاإ ��ي �غ ال�ة 633 584 92%

دار�ي الاإ 1.266 1.227 97%

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 718 648 90%

دغ لام�ي / �ة ا�ب �ي ال��ة در�ب / م�ة �غ �ي در�ب الم�ة 82 81 99%

ل  �ي رارغ �ي ال�ب
غ

موع ال�ام � المحب 2.854 2.687 94%

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

دار�ة الاإ 4 4 100%
دار�ة الاإ 32 32 100%

ر�غ  /الم�ش ��ة الم�غ 115 103 90%

دار�ي الاإ 253 236 93%

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 53 39 74%

�غ  �ي
�ة �غ ر�ب

أ
�ي الا

غ
موع ال�ام � المحب 457 414 91%

ا �ي كولوم�ب
دار�ة الاإ 2 2 100%
دار�ة الاإ 12 12 100%

ر�غ /الم�ش ��ة الم�غ 43 39 91%

دار�ي الاإ 107 94 88%

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 21 17 81%

ا  �ي �ي كولوم�ب
غ

موع ال�ام � المحب 185 164 89%

�ة �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
ال� �غ هل�ي موع الموأ محب �غ �ي در�ب موع الم�ة محب ٪

وا�ي اراعغ �ب
دار�ة الاإ 2 2 100%

دار�ة الاإ 14 14 100%

ر�غ /الم�ش ��ة الم�غ 102 102 100%

دار�ي الاإ 130 130 100%

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 68 68 100%

وا�ي اراعغ �ي �ب
غ

موع ال�ام � المحب 316 316 100%

وا�ي وروعغ
أ
ا

دار�ة الاإ 2 2 100%
دار�ة الاإ 9 9 100%

ر�غ /الم�ش ��ة الم�غ 67 63 94%

دار�ي الاإ 61 59 97%

ل�ي �ي
�غ �ش ال�ة 51 50 98%

وا�ي  وروعغ
أ
�ي ا

غ
موع ال�ام � المحب 190 183 96%

ل�ي �ي
�ش �ة

دار�ة الاإ 4 4 100%

ر�غ /الم�ش ��ة الم�غ 4 4 100%

دار�ي الاإ 9 9 100%

ل�ي �ي
�ش �ي �ة

غ
موع ال�ام � المحب 17 17 100%

مال�ي  �ب موع الاإ المحب 4.019 3.781 94%

�ة �ي
غ

� �ي
�ة الوطغ �أ

غ
�اد ���ب ال�

غ
ح�ة ال�

غ
راءا�ة مكا� �ب اسا�ة واإ �غ عل� س�ي �ي

غ
� �ب الموطغ در�ي �ة

GRI 205-2

�ة  ��ب ال�غ �ي 2021، و�ب ا�غ �غ ال�ش ر�ي �ش � �ة �غ ��ة �ي
�غ �غ الم��ي �ي

غ
� ار الموطغ �ب

م اع�ة ل، �ة �ي رارغ �ي ال�ب
غ

� . �ة ر�غ �ة �غ ر الاإ �ب ع�ب در�ي �ة ال�ة �ب
ة

م مرا� �ة �ش �ي ، ��ي �غ هل�ي �ة موأ دار�ي الا�ة الاإ �ي المحب
غ

�ة و� اد�ي �ي
ة

اص�ب ال� �ي الم�غ
غ

و�غ �
غ

� ر الموطغ �ب
��ة 1. �ي

�ب 2021.
آ
� ا ام ��ة �م لا�ة

ة
ل�

ص 95مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



�ة �أ �ي ال�ب

)m3( ا� )م ع الم�ي م�ي حب
�ة 2019 2020 2021

الو�د�ة �ة ا� ال�طح�ي الم�ي �ة �ي
غ

و� ا� الحب الم�ي ك�ة ال�ام�ة �ب
ال�ش

موع -  المحب
الا�ة  كل المحب

�ة ا� ال�طح�ي الم�ي �ة �ي
غ

و� ا� الحب الم�ي ك�ة ال�ام�ة �ب
ال�ش

موع -  المحب
الا�ة كل المحب

�ة ا� ال�طح�ي الم�ي �ة �ي
غ

و� ا� الحب الم�ي ك�ة ال�ام�ة �ب
ال�ش

موع -  المحب
هد�ة  اط�ة المحب الم�غ

ا� الم�ي �ب

موع -  المحب
الا�ة  كل المحب

 

ل �ي رارغ ال�ب

ا �غ و�ي راعغ
أ
ا 369.452.25 123.150.75 0.00 492.603.00 300.106.08 100.035.60 0.00 400.141.68 390.512.98 160.397.00 0.00 - 550.909.98

وس �ة ار�ي �ب 576.785.72 50.155.28 0.00 626.941.00 513.819.08 44.679.92 0.00 558.499.00 0.00 536.043.00 0.00 - 536.043.00

ا و�ب ا�ي ا�غ �ب 140.067.57 238.493.43 0.00 378.561.00 221.827.49 130.285.51 0.00 352.113.00 211.628.56 191.042.00 0.00 - 402.670.56

و اس�ي
غ

� �ي
و�غ � �ب �ي ورغ �ب 0.00 600.758.45 0.00 600.758.45 0.00 512.776.51 0.00 512.776.51 0.00 384.188.06 0.00 - 384.188.06

�ي ��ة و�ي
أ
راسول د�ي ا م�ي 556.543.00 0.00 0.00 556.543.00 424.464.00 0.00 0.00 424.464.00 208.156.00 0.00 0.00 208.000.16 155.84

اس و�ي راس د�ي عغ الم�ي �ب 1.278.008.61 0.00 0.00 1.278.008.61 1.141.457.60 0.00 0.00 1.141.457.60 1.035.960.14 0.00 0.00 - 1.035.960.14

ا حب
�غ �ي

ا�ة ارا�غ �ب 547.349.43 0.00 0.00 547.349.43 435.205.80 0.00 0.00 435.205.80 360.330.68 0.00 0.00 - 360.330.68

م د�ي مورا رول�ي 631.699.80 0.00 0.00 631.699.80 668.711.00 0.00 0.00 668.711.00 681.531.00 0.00 0.00 - 681.531.00

�ي 
غ

موع ال�ام � المحب
ل �ي رارغ ال�ب

4.099.906.38 1.012.557.91 0.00 5.112.464.29 3.705.591.05 787.777.54 0.00 4.493.368.59 2.888.119.36 1.271.670.06 0.00 208.000.16 4.159.789.42

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

و ار�ي رورغ 4.383.817.00 0.00 0.00 4.383.817.00 3.608.710.00 79.200.00 0.00 00 .3.687.910 00 .4.111.630 622.325.00 0.00 -  4.733.955

درا �ي
غ

� �ي
�ة و�غ �ب 0.00 120.000.00 0.00 00 .120.000 0.00 138.450.00 0.00 138.450.00 0.00 00 .143.400 0.00 - 00 .143.400

و ور�ة ادو �ة �غ �ي
غ

� ا� ر م�ة �ي
عغ ا� ر م�ة �ي

عغ ا� ر م�ة �ي
عغ ا� ر م�ة �ي

عغ ا� ر م�ة �ي
عغ ا� ر م�ة �ي

عغ ا� ر م�ة �ي
عغ ا� ر م�ة �ي

عغ 0.00 00 .66.860 0.00 - 00 .66.860

لار �ي �ب 0.00 22.992.00 0.00 22.992.00 0.00 34.336.00 0.00 34.336.00 0.00 54.150.00 0.00 - 54.150.00

�ي 
غ

موع ال�ام � المحب
�غ �ي

�ة �غ ر�ب
أ
الا

4.383.817.00 142.992.00 0.00 4.526.809.00 3.608.710.00 251.986.00 0.00 3.860.696.00 4.111.630.00 886.735.00 0.00 - 4.998.365.00

وا�ي اراعغ �ب

P2 -  ررغ وم�ي حب ر�ي
غ

� 0.00 323.672.00 32.630.00 356.302.00 0.00 276.011.00 18.814.00 294.825.00 0.00 323.638.00 24.506.00 - 348.144.00

P8 - �موس 0.00 328.696.00 97.383.00 426.079.00 0.00 235.166.00 22.816.00 257.982.00 0.00 260.094.00 70.324.00 - 330.418.00

P3 - و �ي
طو�غ سا�غ ا�غ 0.00 424.723.00 0.00 424.723.00 0.00 424.723.00 0.00 424.723.00 0.00 393.300.00 0.00 - 393.300.00

P23 - م ل�ي �ي �ب 379.652.00 0.00 0.00 379.652.00 440.440.00 0.00 0.00 440.440.00 655.381.00 0.00 0.00 - 655.381.00

�ي 
غ

موع ال�ام � المحب
وا�ي اراعغ �ب

379.652.00 1.077.091.00 130.013.00 1.586.756.00 440.440.00 935.900.00 41.630.00 1.417.970.00 655.381.00 977.032.00 94.830.00 - 1.727.243.00

GRI 303-3    �ا ع الم�ي م�ي حب
 �ة

ص 96مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة
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الو�د�ة 2020 2021

ل �ي رارغ ال�ب �ة  سطح�ي �ة  �ي
غ

و� �ب موع المحب �ة  سطح�ي �ة  �ي
غ

و� �ب موع المحب

ا �غ و�ي راعغ
أ
ا 0.00 100.035.60 100.035.60 0.00 552.624.52 552.624.52

وس �ة ار�ي �ب 0.00 44.679.92 44.479.92 1.031.498.50 0.00 1.031.498.50

ا و�ب ا�ي ا�غ �ب 0.00 130.285.51 130.285.51 402.479.00 0.00 402.479.00

و اس�ي
غ

� �ي
و�غ � �ب �ي ورغ �ب 414.567.00 512.776.51 927.343.51 464.698.18 0.00 464.698.18

�ي ��ة و�ي
أ
راسول د�ي ا م�ي 0 0 0 176.884.70 0.00 176.884.70

اس و�ي راس د�ي عغ الم�ي �ب 913.350.00 0 0 0.00 957.080.43 957.080.43

ا حب
�غ �ي

ا�ة ارا�غ �ب 383.860.00 0 0 0.00 327.909.43 327.909.43

م د�ي مورا رول�ي 550.550.00 0 550550 568.473.00  568.473.00

ل�ي  �ي رارغ اللحم ال�ب ا� ر م�ة �ي
عغ ا� ر م�ة �ي

عغ ا� ر م�ة �ي
عغ

موع المحب 2.262.327.00 787.777.54 3.788.640.00 2.644.033.38 1.837.614.38  4.481.647.76

GRI 303-3      �ا ع الم�ي م�ي حب
�ة

لول 2020. �ي
أ
�ي ا

غ
م الحصول عل� الو�د�ة � � �ة �غ

أ
ا ل�ام 2019 لا �غ وكاراما�غ ا�ة م�غ �ب ا�غ �ي ر ال�ب

غ
و� �ة 1. لا �ة

)m3( ا� )م ع الم�ي م�ي حب
�ة 2019 2020 2021

الو�د�ة �ة ا� ال�طح�ي الم�ي �ة �ي
غ

و� ا� الحب الم�ي ك�ة ال�ام�ة �ب
ال�ش

موع -  المحب
الا�ة  كل المحب

�ة ا� ال�طح�ي الم�ي �ة �ي
غ

و� ا� الحب الم�ي ك�ة ال�ام�ة �ب
ال�ش

موع -  المحب
الا�ة كل المحب

�ة ا� ال�طح�ي الم�ي �ة �ي
غ

و� ا� الحب الم�ي ك�ة ال�ام�ة �ب
ال�ش

موع -  المحب
الا�ة كل المحب

هد�ة  اط�ة المحب الم�غ
ا� الم�ي �ب

وا�ي وروعغ
أ
ا

لو م�ي 539.860.00 0.00 0.00 539.860.00 674.362.00 0.00 0.00 674.362.00 799.057.00 0.00 0.00 799.057.00 -

كاراسكو 525.433.00 0.00 304.00 525.737.00 612.259.00 0.00 286.00 612.545.00 656.567.00 0.00 0.00 656.567.00 -

س لو�غ �ي
كا�غ 366.564.00 0.00 0.00 366.564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.329.00 0.00 0.00 614.329.00 -

�ي 
غ

موع ال�ام � المحب
وا�ي  وروعغ

أ
ا

1.431.857.00 0.00 304.00 1.432.161.00 1.286.621.00 0.00 286.00 1.286.907.00 2.069.953.00 0.00 0.00 2.069.953.00  

ا �ي كولوم�ب

كا  �ي
د كار�غ ر�ي 0.00 4.148.00 273.996.00 278.144.00 0.00 0.00 275.110.00 275.110.00 0.00 0.00 329.607.00 329.607.00 -

ا1 �غ وكاراما�غ �ب 0.00 0.00 0.00 0.00 74.147.00 0.00 0.00 74.147.00 276.594.00 0.00 0.00 276.594.00 -

�ي 
غ

موع ال�ام � المحب
ا �ي كولوم�ب

0.00 4.148.00 273.996.00 278.144.00 74.147.00 0.00 275.110.00 394.257.00 276.594.00 0.00 329.607.00 606.201.00 -

ام �م لا�ة
ة

موع � محب 6.195.326.00 1.224.231.00 404.313.00 7.823.870.00 5.409.918.00 1.187.886.00 317.026.00 6.914.830.00 7.113.558.00 1.863.767.00 424.437.00 9.401.762.00 0.00

�ي 
غ

موع ال�ام � المحب
ام �م لا�ة

ة
ل و� �ي رارغ ال�ب

10.295.232.38 2.236.788.91 404.313.00 12.936.334.31 9.115.509.05 1.975.663.54 317.026.00 408.198.59 .11 10.001.677.36 3.135.437.06 424.437.00 13.561.551.42 208.000.16

GRI 303-4- ل �ي رارغ ا� - ال�ب لص م�غ الم�ي حغ ال�ة

ص 97مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة
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2020 2021

�ة  سطح�ي ر�  �غ
أ
مصادر ا موع المحب �ة  سطح�ي ر�  �غ

أ
مصادر ا موع المحب

2 �غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا 3.088.557.00 0.00 3.088.557.00 4.248.610.00 0.00 4.248.610.25

وا�ي اراعغ �ب 1.093.628.00 0.00 1.093.628.00 1.201.378.00 558.082 1.468.156.80

وا�ي وروعغ
أ
ا 1.134.376.00 0.00 1.134.376.00 891.379.00 576.778.00 1.237.280.40

ا �ي كولوم�ب 279.405.00 0.00 279.405.00 515.271.00 0.00 515.270.85

موع المحب 5.595.966.00 0.00 5.595.966.00 6.856.638.00 1.134.860.00 7.469.318.30

GRI 303-4 – 1ام �م لا�ة
ة

ا� - � لص م�غ الم�ي حغ ال�ة

GRI 306-3, 306-5  –ل �ي رارغ ا�ة – ال�ب ا�ي
غ

� ال�غ

. �ي هاد ما�أ �ب �ة اإ
ة

ط� اط�ة م�غ �ي م�غ الم�غ
أ
ر ا �ب

��ة 1. لا �ة
و ر�ة و�ي ادو �ة �غ �ي

غ
�ي و�د�ة �

غ
ها � �ة ا�غ ل�ة وص�ي ا�ة ال�ا�أ ا�ي

غ
� �ة ال�غ م م�الحب �ة 2. �ة

ل   �ي رارغ ل - ال�ب �ي
�غ �ش لال ال�ة �ي م�غ �غ ها�أ لص ال�غ حغ ه�ة لل�ة ا�ة المو�ب ا�ي

غ
� ال�غ مط ال�غ 2019 2020 2021

طر�ة ر الحغ �ي
ا�ة عغ ا�ي

غ
� ال�غ

�ة
ة

�اد�ة الطا� ل�ك اس�ة �ي دغ
غ

ما � ، �ب �اد�ة الاس�ة �ي حم الحمصغ ال�ش 477.00 0 0
ا�ة ا�ي

غ
� مك�ب ال�غ ��ة ا�أ ا�ة ال�ش ا�ي

غ
� ال�غ 2.139.15 1.773.29 1.909.00

ر دو�ي عاد�ة ال�ة اإ
دم�ة  حغ �ة الم��ة �ي �ب

�ش لوا� الحغ
أ
�ة والا د�ي ر الحد�ي �ي

�ة والم�اد�غ عغ د�ي ا والم�اد�غ الحد�ي �ي
غ

اس الرا� ك�ي
أ
و�غ وا �ب

و�غ ا�ة وال�ب لط والحاو�ي �ة �ك المحغ �ي
لاس�ة م اللو�غ وال�ب �ك عد�ي �ي

لاس�ة و�غ وال�ب الور�ة والكر�ة
حوم ا�ة ال�ش

غ
ل� ل ومحغ

ة
� لل�غ

2.984.00 2.584.35 3.019.87

ال�ماد ا. ر�ي �ي
�ة

غ
�ة م�غ الكا� و�ي ا�ة ال�صغ

غ
ل� م�اء والمحغ

أ
ا�ة الا

غ
ل� محغ 43.023.00 37.289.30 14.468.99

) ماع�ي الحر�ة )الحر�ة الحب حوم و�ة وال�ش �ي و الرغ
أ
�ة ا �ي

ا�أ م�ي المواد الك�ي ��ة �ب �ب
اء الم�ش �ي

سش
أ
س والا ، والملا�ب �مل�ة �ة الم��ة ص�ي حغ �ة ال�ش ا�ي

ة
، وم�دا�ة الو� �ة �ة الصح�ي ا�ة الرعا�ي ا�ي

غ
� �غ - - 0

موع المحب 48.623.15 41.646.94 19.397.86
طر�ة ر الحغ �ي

ا�ة عغ ا�ي
غ

� ال�غ
�ة

ة
�اد�ة الطا� ل�ك اس�ة �ي دغ

غ
ما � ، �ب �اد�ة الاس�ة ا�ة  طار�ي �ي – ال�ب حم الحمصغ ال�ش 0.026 23.00 1.39

ا�ة ا�ي
غ

� مك�ب ال�غ ��ة ا�أ ا�ة ال�ش ا�ي
غ

� ال�غ 0.04 7.81 11.60

ر دو�ي عاد�ة ال�ة اإ
دم�ة  حغ �ة الم��ة �ي �ب

�ش لوا� الحغ
أ
�ة والا د�ي ر الحد�ي �ي

�ة والم�اد�غ عغ د�ي ا والم�اد�غ الحد�ي �ي
غ

اس الرا� ك�ي
أ
و�غ وا �ب

و�غ ا�ة وال�ب لط والحاو�ي �ة �ك المحغ �ي
لاس�ة م اللو�غ وال�ب �ك عد�ي �ي

لاس�ة و�غ وال�ب الور�ة والكر�ة
حوم ا�ة ال�ش

غ
ل� ل ومحغ

ة
� لل�غ

- - 0

ال�ماد ا. ر�ي �ي
�ة

غ
�ة م�غ الكا� و�ي ا�ة ال�صغ

غ
ل� م�اء والمحغ

أ
ا�ة الا

غ
ل� محغ - - 0

) ماع�ي الحر�ة )الحر�ة الحب حوم و�ة وال�ش �ي و الرغ
أ
�ة ا �ي

ا�أ م�ي المواد الك�ي ��ة �ب �ب
اء الم�ش �ي

سش
أ
س والا ، والملا�ب �مل�ة �ة الم��ة ص�ي حغ �ة ال�ش ا�ي

ة
، وم�دا�ة الو� �ة �ة الصح�ي ا�ة الرعا�ي ا�ي

غ
� �غ 0.98 56.73 0

موع المحب 1.05 87.54 12.99

�ي ها�أ لص ال�غ حغ ا�ة الم�د�ة لل�ة ا�ي
غ

� موع ال�غ محب 48.624.19 41.734.48 19.410.85

صاعًدا.
غ

اًرا م�غ عام 2021 � �ب
ا�ة اع�ة ا�غ �ي 1. رصد ال�ب

ص 98مل�خ →← را�ة سش �ة الموأ
غ

ا�ة ◀مر� رام الح�ي �ب وا��ة �ة ود�ة الم�غ �ب GRI ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي ص الم�ب ▶ ملحغ



GRI 306-3, 306-5- ام �م لا�ة
ة

ا�ة – � ا�ي
غ

� ال�غ

صاعًدا.
غ

اًرا م�غ عام 2021 � �ب
ا�ة اع�ة ا�غ �ي 1. رصد ال�ب

كا  مر�ي
أ
�م ا

ة
ل – � �ي

�غ �ش لال ال�ة �ي م�غ �غ ها�أ لص ال�غ حغ ه�ة لل�ة ا�ة المو�ب ا�ي
غ

� ال�غ
�ة   �ي

�غ �ي
اللا�ة مط ال�غ 2019 2020 2021

طر�ة ر الحغ �ي
ا�ة عغ ا�ي

غ
� ال�غ

�ة
ة

�اد�ة الطا� ل�ك اس�ة �ي دغ
غ

ما � ، �ب �اد�ة الاس�ة �ي حم الحمصغ ال�ش 0 0 0

ا�ة ا�ي
غ

� مك�ب ال�غ ��ة ا�أ ا�ة ال�ش ا�ي
غ

� ال�غ 2.587.06 4.270.00 34.084.21

ر دو�ي عاد�ة ال�ة اإ
دم�ة  حغ �ة الم��ة �ي �ب

�ش لوا� الحغ
أ
�ة والا د�ي ر الحد�ي �ي

�ة والم�اد�غ عغ د�ي ا والم�اد�غ الحد�ي �ي
غ

اس الرا� ك�ي
أ
و�غ وا �ب

و�غ ا�ة وال�ب لط والحاو�ي �ة �ك المحغ �ي
لاس�ة م اللو�غ وال�ب �ك عد�ي �ي

لاس�ة و�غ وال�ب الور�ة والكر�ة
حوم ا�ة ال�ش

غ
ل� ل ومحغ

ة
� لل�غ

2.127.36 1.652.00 3.040.41

ال�ماد ا. ر�ي �ي
�ة

غ
�ة م�غ الكا� و�ي ا�ة ال�صغ

غ
ل� م�اء والمحغ

أ
ا�ة الا

غ
ل� محغ 813.00 10.077.00 46.490.54

) ماع�ي الحر�ة )الحر�ة الحب حوم و�ة وال�ش �ي و الرغ
أ
�ة ا �ي

ا�أ م�ي المواد الك�ي ��ة �ب �ب
اء الم�ش �ي

سش
أ
س والا ، والملا�ب �مل�ة �ة الم��ة ص�ي حغ �ة ال�ش ا�ي

ة
، وم�دا�ة الو� �ة �ة الصح�ي ا�ة الرعا�ي ا�ي

غ
� �غ - - 19.97

موع المحب 5.527.42 15.999.00 83.615.16

طر�ة ر الحغ �ي
ا�ة عغ ا�ي

غ
� ال�غ

�ة
ة

�اد�ة الطا� ل�ك اس�ة �ي دغ
غ

ما � ، �ب �اد�ة الاس�ة ا�ة طار�ي �ي - ال�ب حم الحمصغ ال�ش 0.00 0.00 0

ا�ة ا�ي
غ

� مك�ب ال�غ �ة ال�ام�ة ماو�ي ا�ة الك�ي حب
�ة ا�ة الم�غ �او�ي 16.578.95 28.813.87 0

ر دو�ي عاد�ة ال�ة اإ
دم�ة  حغ �ة الم��ة �ي �ب

�ش لوا� الحغ
أ
�ة والا د�ي ر الحد�ي �ي

�ة والم�اد�غ عغ د�ي ا والم�اد�غ الحد�ي �ي
غ

اس الرا� ك�ي
أ
و�غ وا �ب

و�غ ا�ة وال�ب لط والحاو�ي �ة �ك المحغ �ي
لاس�ة م اللو�غ وال�ب �ك عد�ي �ي

لاس�ة و�غ وال�ب الور�ة والكر�ة
حوم ا�ة ال�ش

غ
ل� ل ومحغ

ة
� لل�غ

- 8.00 0

ال�ماد ا. ر�ي �ي
�ة

غ
�ة م�غ الكا� و�ي ا�ة ال�صغ

غ
ل� م�اء والمحغ

أ
ا�ة الا

غ
ل� محغ 1.428.62 - 0

) ماع�ي الحر�ة )الحر�ة الحب حوم و�ة وال�ش �ي و الرغ
أ
�ة ا �ي

ا�أ م�ي المواد الك�ي ��ة �ب �ب
اء الم�ش �ي

سش
أ
س والا ، والملا�ب �مل�ة �ة الم��ة ص�ي حغ �ة ال�ش ا�ي

ة
، وم�دا�ة الو� �ة �ة الصح�ي ا�ة الرعا�ي ا�ي

غ
� �غ 0.75 979.00 18.77

موع المحب 18.008.32 29.800.87 18.77

�ي ها�أ لص ال�غ حغ ا�ة الم�د�ة لل�ة ا�ي
غ

� موع ال�غ محب 23.535.74 45.799.87 83.633.93
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�ة  �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
GRI 305-1 ، 305-2 ، 305-3 ، 305-4 ، 305-5ا�غ

رك�ة مال�ي ال�ش �ب �ة - اإ �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
ا�غ

ارغ عغ
طا�ة 1  ال�غ طا�ة 2 ال�غ طا�ة 13 ال�غ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

 4 
ا�غ �ش ارغ الم�ي عغ 133.738.50 176.758.92 222.738.44 - - 0 57.34 15.242.996.00

2
و�غ د الكر�ب ك��ي

أ
�ي ا ا�غ ارغ �ش عغ 52.793.09 50.383.62 51.871.06 17.292.05 14.590.81 53.093.41 33.946.15 226.489.31

و�غ - 32  لوروكر�ب
غ

درو� اله�ي 152.35 30.02 28 ، 87 - - 0 - 0

و�غ 125- لوروكر�ب
غ

درو� اله�ي 789.98 155.64 408.70 - - 0 - 0

و�غ - 134 لوروكر�ب
غ

درو� اله�ي - 0.66 0.00   0 - 0

134a – و�غ لوروكر�ب
غ

درو� اله�ي 22.82 0.29 77.48 - - 0 - 0

د  ك��ي
أ
 >15937< 2 >/15937<  ا

رورغ �ة �ي
ال�غ 5.400.36 5.945.52 7.961.90 - - 0 537.78 1.292.533.13

موع المحب 192.897.10 233.274.66 283.144.86 17.292.05 14.590.81 53.093.41 34.541.27 16.762.018.44

لد �ة ، ���ب ال�ب �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
ا�غ

لد ال�ب
طا�ة 1  ال�غ طا�ة 2 ال�غ طا�ة 3 * ال�غ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

ل �ي رارغ ال�ب 102.024.52 87.874.82 93.540.31  13.864.85  11.262.66 21.477.07 34.541.27 6.186.297.77

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا 45.595.24  80.443.04 65.016.49 1.937.93  1.956.03 24.615.77 - 1.987.866.40

ا �ي كولوم�ب 8.312.61 9.087.27 44.282.49  582.50  631.42 4.968.19 - 1.586.733.64

** ل�ي �ي
�ش �ة - - - - - - - 22.58

وا�ي اراعغ �ب 14.824.98 23.390.88 27.736.62    -    - 0.00 - 3.757.821.34

وا�ي وروعغ
أ
ا 22.457.02 32.478.65 44.393.90  906.77  740.70 2.032.42 - 3.243.277.70

موع المحب 192.897.10 233.274.66 262.580.35 17.292.05 14.590.81 53.093.42 34.541.27 16.762.018.43

�ة �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
ا�غ

لد ال�ب
طا�ة 1 ال�غ طا�ة 2 ال�غ طا�ة 3 ال�غ

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021

و�غ  د الكر�ب ك��ي
أ
�ي ا ا�غ ارغ �ش عغ

د 2  د�ي حب
ل لل�ة ا�ب

ة
ال� 204.800.86 157.200.68 278.213.01 - - 0 3.907.52 7.023.51

�ي عام 2021. 
غ

ل. � �ي رارغ �ي ال�ب
غ

�ي عام 2020 �
غ

طا�ة 3 � ا�ة ال�غ �ا�ش �ب
 رصد ا�غ

أ
دا 1. �ب

. لدا�غ ع ال�ب م�ي د�ة و�ب د�ي ا�ة الحب �ا�ش �ب
مل مصادر الا�غ �ش طا�ة ل�ي ع ال�غ وس�ي م �ة �ة

ل. �ي رارغ �ي ال�ب
غ

�ي عام 2020 �
غ

طا�ة 3 � ا�ة ال�غ �ا�ش �ب
 رصد ا�غ

أ
دا * �ب

الدول�ة عام 2021. ع �ب �ي ورغ ا�ة م�غ مركرغ ال�ة �ا�ش �ب
�ا�ب الا�غ دء ا��ة ** �ب
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طا�ة 3   �ة – ال�غ �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
ا�غ

�ة �أ
غ

ال�
20202 2021

ل( رغ �غ )ال�مل م�غ الم�غ �ي
غ

� ع ال�مل للموطغ
ة

ر مو� �ي �ي
�غ �ة 1.720.41 3.178.80

ع )االمصدر(  �ي ورغ ل وال�ة
ة

� ال�غ 32.212.87 225.845.01

ر�لا�ة ال�مل   607.99 831.62

1 �ة ل�ي �ي
�غ �ش ا�ة ال�ة ولد�ة م�غ ال�مل�ي ا�ة الم�ة ا�ي

غ
� ال�غ - 30.686.65

ا�ة 1
ة

� �ي ط�ب ر�ة وال�ة �ب
أ
ارا�ة الا �ي س�ي

غ
�غ � �ي

غ
� صل الموطغ

غ
� - 0.71

1 �ة �ي
�ة الماسش �ي ر�ب را�ة - �ة �ة دما�ة الم�ش ال�لع والحغ - 16.501.475.65

موع المحب 34.541.27 16.762.018.44

الو�د�ة 2019 2020 2021

ا �غ و�ي راعغ
أ
ا 62.833.24 52.931.32 57.633.29

وس �ة ار�ي �ب 83.180.31 85.442.54 87.337.37

ا و�ب ا�ي ا�غ �ب 38.108.37 37.402.03 47.755.74

و اس�ي
غ

� �ي
و�غ � �ب �ي ورغ �ب 70.175.90 61.746.56 53.034.41

�ي ��ة و�ي
أ
راسول د�ي ا م�ي 62.225.43 58.768.54 27.847.71

اس و�ي راس د�ي عغ الم�ي �ب 129.449.52 127.795.79 137.491.09

ا حب
�غ �ي

ا�ة ارا�غ �ب 54.212.27 55.514.35 48.277.03

م د�ي مورا رول�ي 68.566.40 82.322.00 76.971.49

موع المحب 568.751.44 561.923.13 536.348.13

لد ال�ب الو�د�ة �ة �ي
ا�أ �ة الكهر�ب

ة
هلا�ك الطا� اس�ة اء د الكهر�ب ول�ي �ة

�غ �ي
�ة �غ ر�ب

أ
الا

و ار�ي رورغ 153.180.22 0.00

درا �ي
غ

� �ي
�ة و�غ �ب 23.779.51 0.00

و ور�ة ادو �ة �غ �ي
غ

� 18.338.34 0.00

لار �ي �ب 29.256.52 0.00

وا�ي اراعغ �ب

ومر�ك حب ر�ي
غ

� 49.434.94 0.00

موس� 42.074.58 0.00

و �ي
طو�غ �غ

أ
سا�غ ا 43.367.04 0.00
�غ ل�ي �ي �ب 93.154.79 0.00

وا�ي وروعغ
أ
ا

لو م�ي 62.951.97 0.00

كاراسكو 51.661.93 0.00

س لو�غ �ي
كا�غ 53.131.40 0.00

ا �ي كولوم�ب
كا �ي

د كر�غ ر�ي 54.326.59 0.00

ا �غ وكاراما�غ �ب 34.514.62 2.459.37

موع المحب 709.172.46 2.459.37

ا�غ 1 و 2
ة

طا� �ي )TPA( - ال�غ ها�أ �ب ال�غ �ة �ة لكل ط�غ م�غ الم�غ �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
ا�غ

* ل�ة ا�ة ال�ا�أ �ا�ش �ب
الا�غ 20191 2020 2021

- 0.16 0.17

) >tCO >16141< 2 >/16141( و�ي لا�غ الحب و�غ >16140< 2 >/16140< م�غ ال�غ د الكر�ب ك��ي
أ
�ي ا ا�غ ال�ة �ش رغ اإ

موع المحب 20191 2020 2021

- -38.597.52 -8.458.43

. ا�ة ا�ي
غ

� دار�ة ال�غ ر الم�و�ي واإ م�ي حغ �ة ال�ة ا�ة م�غ عمل�ي �ا�ش �ب
�ا�ب الا�غ م ا��ة را�ة ، �ة �ة دما�ة الم�ش �ة ال�لع والحغ �أ

غ
�ي �

غ
� .1

ل. �ي رارغ �ي ال�ب
غ

ط �
ة

�
غ

طا�ة 3 � ا�ة م�غ ال�غ �ا�ش �ب
م رصد مصادر الا�غ �ي عام 2020 ، �ة

غ
� .2

لود. و�ي والحب ل الح�ي رغ �ة والد�ي و�ي ا�غ � ال�ش �ب
ا�ة الدغ حب

�ة ��ة وم�غ ا�ة المص�غ حب
�ة �ة والم�غ �ب ا�ب اللحوم الطارغ �ة �غ طا�ة 1 و 2 واإ ا�ة ال�غ �ا�ش �ب

�ي ا�غ
غ

ر � طغ م ال�غ �ي عام 2019.  �ة
غ

م رصدها � �ة �ة لم �ي �أ
غ

� .1
.)I-RECs( دد�ة حب

�ة الم�ة
ة

هادا�ة الطا� راء سش �ش طا�ة 2 �ب ا�ة ال�غ �ا�ش �ب
د ٪100 م�غ ا�غ �ي ح�ي م �ة �ش �ة طا�ة 1 و 2 ، ��ي ا�ة ال�غ �ا�ش �ب

ار ا�غ �ب
�غ الاع�ة ��ي دغ �ب �غ

أ
م الا �ة

GJ1 – GRI 302-1 ل �ي رارغ �ة – ال�ب �ي
ا�أ �ة الكهر�ب

ة
الطا�

ام �م لا�ة
ة

�ة – � �ي
ا�أ �ة الكهر�ب

ة
 الطا�

�ة ل�ام�ي 2019 و2020. �ي
ا�أ �ة الكهر�ب

ة
�ش ��ا�ب الطا� حد�ي م و�ة صم�ي عاد�ة �ة م اإ 1. �ة
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ا�ب �ة �غ الاإ
GRI 305-1 ، 305-2 ، 305-3 ، 305-4 ، 305-5

را�ة ، �ة ا�ة الم�ش وا�غ   عدد الح�ي

ل �ي رارغ �ة - ال�ب �ي ر�ب وع ال�ة ���ب �غ

موع المحب �ة و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

ر كل�ي  �حب 751.069 54.6%

و اس�ة �ب 197.767 14.4%

�ي �أ رغ ر �ب �حب 265.704 19.3%

�ي المراع�ي 
غ

ر � �حب 160.617 11.7%

موع المحب 1.375.157 100%

موع المحب �ة و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

ر كل�ي  �حب  197.000  21.6%

المراع�ي  712896  78.4%

�ي �أ رغ ر �ب �حب  0  0%

�ي المراع�ي 
غ

ر � �حب  0  0%

موع المحب 909.896 100%

موع المحب �ة و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

ر كامل �حب  36.530  5.9%

المراع�ي  582.614  94.1%

�ي �أ رغ ر �ب �حب  0  0%

�ي المراع�ي
غ

ر � �حب  0  0%

موع المحب 619.144 100%

، را�ة �ة ا�ة الم�ش وا�غ  عدد الح�ي
�غ �ي

�ة �غ ر�ب
أ
�ة - الا �ي ر�ب وع ال�ة ���ب �غ

، را�ة �ة ا�ة الم�ش وا�غ  عدد الح�ي

ا �ي �ة - كولوم�ب �ي ر�ب وع ال�ة ���ب �غ

، را�ة �ة ا�ة الم�ش وا�غ  عدد الح�ي

وا�ي اراعغ �ة - �ب �ي ر�ب وع ال�ة ���ب �غ

، را�ة �ة ا�ة الم�ش وا�غ  عدد الح�ي

وا�ي اراعغ �ة - �ب �ي ر�ب وع ال�ة ���ب �غ

�ة �ي ر�ب وع ال�ة �غ 2021

ا�ة  وا�غ الح�ي
را�ة �ة الم�ش

�ة  و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ
را�ة �ة ا�ة الم�ش وا�غ للح�ي

ر كل�ي �حب  104.460 24%

�ي المراع�ي 
غ

ر � �حب    -  

المراع�ي   182.364 42%

�ي �أ رغ ر �ب �حب  147.704 34%

موع المحب 434.528 100%

�ة �ي ر�ب وع ال�ة �غ 2021

ا�ة  وا�غ الح�ي
را�ة �ة الم�ش

�ة  و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ
را�ة �ة ا�ة الم�ش وا�غ للح�ي

ر كل�ي �حب    - 0%

�ي المراع�ي
غ

ر � �حب    - 0%

المراع�ي 320.269 100%

�ي �أ رغ ر �ب �حب    - 0%

موع المحب 320.269 100%

ار. 
ة

� �ب
أ
�ي 2021عام ه�ي م�غ الا

غ
دم�ة � حغ ا�ة الم��ة وا�غ * ٪100 م�غ الح�ي

�ب �ة �ة الم�غ �أ
غ

� 2020 2021

ار
ة

� �ب
أ
لحوم ا 821.610.48 938.628.94
��ة مص�غ 53.172.79 62.496.32

�ة و�ي ا�غ ا�ة ال�ش حب
�ة الم�غ 567.456.34 725.980.91

موع المحب  1.442.239.61  1.727.106.17 

ا�ب  �ة �غ م الاإ �حب

) الط�غ �ي ) �ب ها�أ �ب ال�غ �ة ا�ب الم�غ �ة �غ م الاإ �حب
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ص 103مل�خ →←

و�  ص المح�ة ملحغ
ادر�ة  للم�ب
�ة  ال�الم�ي

GRI ر ار�ي
ة

� لل�ة

 GRI بالنسبة لخدمة اإلفصاح المادية، خدمات الـ
راجعت و أشارت إلى أن مؤشر محتوى المبادرة 

العالمية للتقارير GRI معروض بوضوح وأن 
اإلشارات إلى اإلفصاحات 40-102 حتى 102-49 

تتماشى مع األقسام المناسبة في متن التقرير.

ا�ة ال�ام�ة و�ي المح�ة

GRI ر �ي م�ا�ي ا�ة و�ي مح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ال
غ

� عغ اإ دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة
أ
ا

ا�ة 2016 ساس�ي
أ
 GRI 101: الا

ا�ة و�ي و�ي GRI 101 عل� مح�ة ح�ة لا �ة

م�ي �ي
طغ �غ المل�غ ال�ة

ا�ة ال�ام�ة 2016 و�ي GRI 102: المح�ة

م�ة طغ 1-102 اسم الم�غ 9

دما�ة ا�ة والحغ حب
�ة �ة والم�غ ار�ي حب

ط�ة وال�لاما�ة ال�ة �ش �غ
أ
2-102 الا 9, 12

م�ة طغ ��ي للم�غ �ي
ر الر�أ

ة
ع الم�

ة
3-102 مو� 9

ا�ة ع ال�مل�ي
ة

4-102 مو� 9

�ي و�غ ا�غ
ة

كل ال� �ة وال�ش ��ة الملك�ي �ي 5-102 ط�ب 9

سوا�ة
أ
م م�غ الا د�ي

ة
� م �ة 6-102 �ة 12

م�ة طغ م الم�غ 7-102 �حب 9, 10

�غ ر�ي �غ
آ
�غ الا �غ وال�امل�ي �ي

غ
� 8-102 م�لوما�ة ع�غ الموطغ 61, 83, 87 8, 10

د ور�ي 9-102 سل�ل�ة ال�ة 50

ها اص�ة �ب د الحغ ور�ي م�ة وسل�ل�ة ال�ة طغ �ي الم�غ
غ

ر�ة � �ي را�ة ك�ب �ي �ي
�غ 10-102 �ة 15, 16

�ي ا�أ
ة

ه�ب الو� و ال�غ
أ
 ا

أ
دا 11-102 الم�ب 30

�ة �ي ار�ب ادرا�ة الحغ 12-102 الم�ب 37

ا�ة م��ي �ي الحب
غ

ارك�ة � 13-102 الم�ش 37

�ة �ي حب �ي
را�ة س�ة اإ

ا�ة ال�ام�ة 2016 و�ي GRI 102: المح�ة �ي دغ �ي
غ

� �غ ول �ة عل� م�وأ
أ
ا�غ م�غ ا �ي 14-102 �ب 5

اه�ة رغ لا�ة وال�غ �غ
أ
الا

ا�ة ال�ام�ة 2016 و�ي GRI 102: المح�ة ا�ة ال�لو�ك عرا�غ ومدو�غ
أ
اد�أ والا م والم�ب �ي

ة
16-102 ال� 30 ,11 16

الحكم

ا�ة ال�ام�ة 2016 و�ي GRI 102: المح�ة كل الحوكم�ة 18-102 ه�ي 27

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�



ص 104مل�خ →←

صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و� المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

صحا�ب المصلح�ة
أ
را�ك ا سش اإ

صا�ا�ة ال�ام�ة 2016 
غ

� GRI 102: الاإ

صحا�ب المصلح�ة 102-40
أ
ا م�ة �ب ا�أ

ة
� 4

�ة 102-41 ماع�ي ا�ة الحب اوصغ
غ

ا�ة الم�
ة

ا�
غ

� ا�ة

ا�ة 
ة

ا�
غ

� ا�ة مولو�غ �ب وا�ي م�ش وروعغ
أ
ل وا �ي رارغ �ي ال�ب

غ
�غ � �ي

غ
� %100 م�غ الموطغ

�ي 
غ

�غ ٪93 و� �ي
�ة �غ ر�ب

أ
�ي الا

غ
�ة � ��ب لعغ ال�غ �ب

. �ة �ة ماع�ي ا�ة الحب اوصغ
غ

الم�
مع  حب �ي �ب و�غ ا�غ

ة
ام � رغ د ال�ة و�ب ، لا �ي لدا�غ � ال�ب �ي هدغ

غ
وا�ي 42٪. � اراعغ �ب

د  و�ب ا، لا �ة �ي �ي كولوم�ب
غ

� . ماع�ي ل �ب �ي
م�ش ما�ة �ة طغ م�غ م�غ �غ صغ �ي

غ
� الموطغ

 . � الممارس�ة ل هدغ م�ش

8

صحا�ب المصلح�ة 102-42
أ
ار ا �ي

�ة د وا�غ حد�ي �ة 4

صحا�ب المصلح�ة 102-43
أ
را�ك ا سش ه�ب اإ �غ 4

ار�ة 102-44 �ة الم�ش ��ي �ي
ع الر�أ �ي ماما�ة والمواصغ الاه�ة 4

ر ار�ي
ة

� عداد ال�ة ممارسا�ة اإ

صا�ا�ة ال�ام�ة 2016 
غ

� GRI 102: الاإ

�ة المو�د�ة 102-45 ا�ة المال�ي ا�غ �ي �ي ال�ب
غ

�ة � ا�ة المدر�ب ا�غ الك�ي 3

ع 102-46 �ي ر و�دود المواصغ ر�ي
ة

� و� ال�ة د مح�ة حد�ي �ة 3

�ة 102-47 وعا�ة الماد�ي م�ة الموصغ ا�أ
ة

� 3

�ة الم�لوما�ة 102-48 اعغ عاد�ة ص�ي اإ 3

ر 102-49 ر�ي
ة

� �ي ال�ة
غ

را�ة � �ي �ي
�غ ال�ة 3

ر 102-50 ر�ي
ة

� ها ال�ة ط�ي �غ �ي �ي ر�ة ال�ة �ة
غ

ال� 3

ر 102-51 ر�ي
ة

� �د�ش �ة
أ
�غ ا ار�ي �ة 3

ر 102-52 ر�ي
ة

� صدار ال�ة دور�ة اإ 3

ر 102-53 ر�ي
ة

� ل�ة �ول ال�ة س�أ
أ
صال لطر� ا الا�ة 3

GRI 102-54 ر �ي ا لم�ا�ي
ةً

�
غ

ر و� ار�ي
ة

� ا�ة ال�ة ا�غ �ي �ب .GRI ر �ي " لم�ا�ي �ة ساس�ي
أ
ارا�ة " الا �ي

ا للحغ
ةً

�
غ

ر و� ر�ي
ة

� ا ال�ة عداد هدغ م اإ �ة

GRI 102-55 ر ار�ي
ة

� �ة لل�ة ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ 103 ل 114

�ي 102-56 ار�ب �ة الحغ
ة

ح� ال�ة �ة
ة

ر مد� �ي
ر عغ ر�ي

ة
� �ة

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

صاد�ي �ة
ة

داء الا�
أ
الا

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 32

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 32

صاد�ي 2016 �ة
ة

داء الا�
أ
: GRI 201 الا

�ها 201-1 �ي ورغ ر�ة و�ة اسش �ة الم�ب صاد�ي �ة
ة

م�ة الا� �ي
ة

ال� 83 9 ، 8

ا�غ 201-2  ر الم�غ �ي
�غ �ة ع�غ �ة �أ اسش ر� ال�غ �غ

أ
ر� الا

غ
اطر وال� �ة والمحغ ار المال�ي �ش

آ
الا 32 13

�ي ال�و�ة 
غ

د � وا�ب ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 34, 63

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 34, 63

�ي ال�و�ة 2016
غ

د � وا�ب GRI 202: ال�ة  Proporção entre o salário mais baixo e salário-mínimo local، com preferinação 202-1
por gênero

92 8 ، 5 ، 1

ر�ة  اسش ر الم�ب �ي
�ة عغ صاد�ي �ة

ة
�كاسا�ة الا� الا�غ

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 66

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 66

ر�ة 2016 اسش ر الم�ب �ي
�ة عغ صاد�ي �ة

ة
ار الا� : GRI 203 الا�ش دما�ة 203-1  م الحغ د�ي

ة
� �ة و�ة �ي

ح�ة �ة ال�ة �ي
�غ �ي ال�ب

غ
مار � �ش الاس�ة 66 11 ، 9 ، 5

�ة وعا�ة ماد�ي موصغ

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� ا الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

�اد
غ

ح�ة ال�
غ

مكا�

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 34

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 34

�اد 2016
غ

ح�ة ال�
غ

GRI 205: مكا�

�اد 205-1
غ

ال� �ة �ب
ة

�ل� اطر الم�ة مها للمحغ �ي �ي
ة

� م �ة �ي �ة ا�ة ال�ة ال�مل�ي 34 16

�اد 205-2
غ

ح�ة ال�
غ

راءا�ة مكا� �ب اسا�ة واإ �ب عل� س�ي در�ي واصل وال�ة ال�ة 94, 95 16

�ة 205-3 دغ حغ راءا�ة الم�ة �ب كد�ة والاإ �اد الموأ
غ

�الا�ة ال� رك�ة  د ال�ش �ة صغ �ي
و�غ ا�غ

ة
راءا�ة � �ب ا�ك اإ ك�غ ه�غ لم �ة

�ي عام 2021.
غ

وع � ا الموصغ �غ هدغ
أ
ا �ش �ب

16

�ة
ة

الطا�

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 53

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 53

�ة 2016
ة

GRI 302: الطا�

م�ة 302-1 طغ ل الم�غ �ة دا�غ
ة

هلا�ك الطا� اس�ة 53, 101 13 ، 12 ، 8 ، 7

�ة 302-3
ة

�ة الطا�
غ

ا� ك�ش 53 13 ، 12 ، 8 ، 7

�ة 302-4
ة

هلا�ك الطا� ل اس�ة ل�ي
ة

� �ة

هلا�ك  ر ال�الم�ي للاس�ة سش �ي الموأ
غ

ا�غ �
غ

� حغ لعغ الا�غ �ب
ل، كا�غ  �ي رارغ �ي ال�ب

غ
�ة 2.4٪.  �

ة
المطل�ة للطا�

هلا�ك المطل�ة ٪4.84 ولم  �ي الاس�ة
غ

ا�غ �
غ

� حغ الا�غ
دغ  ام ، م�غ �م لا�ة

ة
�ي �

غ
ر � �ي ا�غ ك�ب

غ
� حغ ا�ك ا�غ ك�غ ه�غ �ي

د  ع�ي
أ
ها وا ا�ة ا عمل�ي �غ وكاراما�غ �ة و�د�ة �ب

أ
دا �غ �ب

أ
ا

ر  �ب
��ة �ي عام 2021. �ة

غ
رغ � �ي

لو�غ �ي
ط و�د�ة كا�غ �ي

�ش �غ �ة
ا  �غ وكاراما�غ ع �ب �ي مص�غ

غ
ا � ً

�ي
ا�ة �ة المولد�ة دغ

ة
الطا�

هلا�ك  م اس�ة �ي �حب
غ

ا�غ �
غ

� حغ �ة ا�غ ا�ب م�ش ا �ب صغً �ي
أ
ا

. �ة
ة

الطا�

13 ، 12 ، 8 ، 7

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

ا�ة ا�ي
غ

� ا� و ال�غ الم�ي

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 56

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 56

ا�ة 2019 ا�ي
غ

� ا� وال�غ GRI 303: الم�ي

ر�ك 303-1 �ة اعل مع الماء كمورد م�ش
غ

� ال�ة 56 12 ، 6

ا� لص م�غ الم�ي حغ ال�ة �ة �ب
ة

�ل� را�ة الم�ة �ي
�ش
أ
ا دار�ة ال�ة 2-303 اإ

رك�ة عل�  ها ال�ش �ب ��ب ر�ة �ة �ي ار ك�ب �ش
آ
د ا و�ب لا �ة

مع  ع الحب �ب
�ة . �ي �ي الصل�ة للحو�غ دام دغ حغ الاس�ة

صدرها الوكال�ة  �ي �ة � ال�ة �كام الم�غ
أ
را�ب ا

غ
� والاإ

دام  حغ �ي الاس�ة
غ

�ل �
غ

ال� كر �ب
غ

� �ي �ة �ة ، وال�ة �ي
�أ �ي ال�ب

�ة  مل�ة الحال�ي ار المح�ة �ش
آ
ل الا ل�ي

ة
� د ، و�ة �ي

الرسش
. �ة ل�ي �ب

ة
� والم��ة

6

ا� 303-3 ع الم�ي م�ي حب
�ة 56 12 ، 8 ، 6

ا� 303-4 لص م�غ الم�ي حغ ال�ة 56 6

ا� 303-5 هلا�ك الم�ي اس�ة 56 6

�ي ولو�ب �ي وع ال�ب �غ ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 42

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 42

�ي 2016 ولو�ب �ي وع ال�ب �غ GRI 304: ال�ة �ي 304-2 ولو�ب �ي وع ال�ب �غ دما�ة عل� ال�ة ا�ة والحغ حب
�ة ط�ة والم�غ �ش �غ

أ
را�ة الهام�ة للا �ي

�ش
أ
ا ال�ة

�ة �ب
ة

�ل� �ة الم�ة ا�ة الكم�ي ا�غ �ي رك�ة ال�ب ر ال�ش د�ي لا �ة
ر�ة عل�  اسش ر الم�ب �ي

ر�ة وعغ اسش را�ة الهام�ة الم�ب �ي
�ش
أ
ا ال�ة

ال�ة  رغ اإ �ة �ب
ة

�ل� راءا�ة الم�ة �ب . الاإ �ي ولو�ب �ي وع ال�ب �غ ال�ة
صل 

غ
�ي �

غ
صل�ة �

غ
�غ م� دار�ة المورد�ي ا�ة واإ ا�ب ال�غ

ح�ة 42(
غ

دام�ة )ص� �ة الم��ة �ي
وا�غ رو�ة الح�ي ال�ش

15 ، 14 ، 6

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

ا�ة �ا�ش �ب
�غ الاإ

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 53

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 53

ا�ة 2016 �ا�ش �ب
GRI 305: الا�غ

�ة 305-1 �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ طا�ة 1( م�غ عغ ر�ة )ال�غ اسش ا�ة الم�ب �ا�ش �ب
الا�غ 55; 100 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 3

�ة 305-2 �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ طا�ة 2( م�غ عغ ر�ة )ال�غ اسش ر الم�ب �ي
ا�ة عغ �ا�ش �ب

الا�غ 55; 100 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 3

�ة 305-3 �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ طا�ة 3( م�غ عغ ر�ة )ال�غ اسش ر م�ب �ي
ر� عغ �غ

أ
ا�ة ا �ا�ش �ب

ا�غ 55; 100 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 3

�ة 305-4 �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
�ة ا�غ

غ
ا� ك�ش 100 15 ، 14 ، 13

�ة 305-5 �أ �ي
غ

ا�ة الد� ارغ ا�ة عغ �ا�ش �ب
الحد م�غ ا�غ 100 15 ، 14 ، 13

ا�ة ا�ي
غ

� ال�غ

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 57

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 57

ا�ة 2021 ا�ي
غ

� GRI 306: ال�غ

ا�ة 306-1 ا�ي
غ

� ال�غ ا�ة الصل�ة �ب را�ة الهام�ة دغ �ي
�ش
أ
ا ا�ة وال�ة ا�ي

غ
� د ال�غ ول�ي �ة 98; 99 12 ، 11 ، 6 ، 3

ا�ة 306-2 ا�ي
غ

� ال�غ �ة �ب
ة

�ل� ار الهام�ة الم�ة �ش
آ
دار�ة الا اإ 98; 99 12 ، 11 ، 6 ، 3

ولد�ة 306-3 ا�ة الم�ة ا�ي
غ

� ال�غ 57; 98; 99 15 ، 14 ، 12 ، 6 ، 3

�ي 306-5 ها�أ لص ال�غ حغ ه�ة لل�ة ا�ة المو�ب ا�ي
غ

� ال�غ 98; 99 15 ، 14 ، 12 ، 11 ، 6 ، 3

�ي �أ �ي ال ال�ب �ش الام�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 30; 31; 32; 42

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 30; 31; 32; 42

�ي 2016 �أ �ي ال ال�ب �ش GRI 307: الام�ة �ة 307-1 �ي
�أ �ي م�ة ال�ب طغ �غ

أ
�غ والا �ي

وا�غ
ة

ال� ام �ب رغ عدم الال�ة م �ة ا وس�ي ها �ال�ي �ش حد�ي م �ة �ة الم�لوما�ة �ي
ع. �ب المر�ب مودغ �ي �غ

غ
ر�ة � �ش �غ 16

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

�غ �ي للمورد�ي �أ �ي م ال�ب �ي �ي
ة

� ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 51

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 51

�غ 2016 �ي للمورد�ي �أ �ي م ال�ب �ي �ي
ة

� GRI 308: ال�ة �ة 308-2 دغ حغ ر الم�ة �ي دا�ب د وال�ة ور�ي �ي سل�ل�ة ال�ة
غ

�ة � �ي �ة ال�ل�ب �ي
�أ �ي ار ال�ب �ش

آ
الا 51

�ة
غ

� �ي
الوطغ

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 60

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 60

�ة 2016
غ

� �ي
GRI 401: الوطغ

�غ 401-1 �ي
غ

� د�ة ودور�ة الموطغ د�ي ا�ة الحب �غ �ي ��ي ال�ة 89 10 ، 8 ، 5

دوام  �غ �ب و ال�امل�ي
أ
�غ ا �ي

�ة
ة

� �غ الموأ �ي
غ

� مها للموطغ د�ي
ة

� م �ة �ة �ي لا �ي دوام كامل وال�ة �غ �ب �ي
غ

� دم�ة للموطغ
ة

ا الم� ا�ي المرغ
�ي  �أ رغ �ب

60 8 ، 5 ، 3

�ة �ي
الصح�ة وال�لام�ة المه�غ

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 64; 65

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 64; 65

�ة 2019 �ي
GRI 403: الصح�ة وال�لام�ة المه�غ

�ي الحواد�ش 403-2
غ

�ة � �ي
ة

ح� اطر وال�ة م المحغ �ي �ي
ة

� د و�ة حد�ي �ة 64; 65 8

�ة 403-3 �ي
دما�ة الصح�ة المه�غ �غ 64; 65 8 ، 3

�ة 403-4 �ي
الصح�ة وال�لام�ة المه�غ �ل�ة �ب �ة ما �ي �ي

غ
واصل مع ال�مال � اور وال�ة �ش ارك�ة ال�مال وال�ة م�ش 64; 65 16 ، 8

ال الصح�ة وال�لام�ة 403-5 �ي محب
غ

�غ � �ب ال�امل�ي در�ي �ة
�ة �ي

المه�غ
64; 65 8

�ة 403-8 �ي
دار�ة الصح�ة وال�لام�ة المه�غ ام اإ طغ �غ �غ �ب مول�ي ال�مال الم�ش

 
64; 65 8

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

�ة �ي
الصح�ة وال�لام�ة المه�غ

�ة 2019 �ي
GRI 403: الصح�ة وال�لام�ة المه�غ

�واد�ش ال�مل 403-9 64; 65 16 ، 8 ، 3

�ة 403-10 �ي
مرا�غ المه�غ

أ
الا 64; 65 16 ، 8 ، 3

م �ل�ي �ب وال�ة در�ي ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 62

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 62

م 2016 �ل�ي �ب وال�ة در�ي GRI 404: ال�ة

�غ 404-1 �ي ال�ام لكل موطغ
غ

�ب � در�ي وسط   ساعا�ة ال�ة م�ة 62; 93 10 ، 8 ، 5 ، 4

�ي 404-2
غ

� �ي
ال الوطغ

ة
� �ة �ي الا�غ

غ
�غ والم�اعد�ة � �ي

غ
� �غ مهارا�ة الموطغ ح��ي رام�ب ل�ة �ب

راءا�ة  �ب اسا�ة واإ وا�ي س�ي وروعغ
أ
�ي ا

غ
د � و�ب �ة

 ، وا�ي اراعغ �ي �ب
غ

هاء.  � �غ ر والاإ طو�ي م وال�ة �ي �ي
ة

� لل�ة
ما�ة  �ي �ي

ة
� راء �ة �ب اإ وم �ب

ة
� ر�غ �ي ا�ك مدر�ب مح�ة ه�غ

م رصد  �ة ا، �ي �ي �ي كولوم�ب
غ

� . اد�ة
ة

طور ال� �ة ل�ة هر�ي سش
�غ م��  �ي

�ة �غ ر�ب
أ
�ي الا

غ
د � و�ب . �ي ا�ة ا�ب �ي

ا والا��ة ا�ي صغ
ة

ال�
راد.

غ
�

أ
�ة الا م�ي �غ �ة ل�ة م�ي �ي

طغ �غ ا�ة ال�ة ا�ب �ي
للا��ة

8

�ي 404-3 
غ

� �ي
ر الوطغ طو�ي داء وال�ة

أ
م�ة �ول الا طغ �ة ما�ة م�غ �ي �ي

ة
� و�غ �ة

ة
ل� �ة �غ �ي �ي

�غ الدغ �ي
غ

� �ة للموطغ و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 93 10 ، 8 ، 5

ر�
غ

وأ ال�
غ

كا� وع و�ة �غ ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 34

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 34

ر� 2016
غ

وأ ال�
غ

كا� وع و�ة �غ GRI 405: ال�ة �غ 405-1 �ي
غ

� ا�ة الحوكم�ة والموطغ �أ �ي ه�ي
غ

وع � �غ ال�ة 88; 91 8 ، 5

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�



ص 111مل�خ →←

صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ
GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة

غ
ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب

ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة
أ
ا

رغ �ي م�ي عدم ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 34

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 34

رغ 2016 �ي م�ي GRI 406: عدم ال�ة �ة 406-1 دغ حغ �ة الم�ة ح�ي صح�ي ر ال�ة �ي دا�ب رغ وال�ة �ي م�ي ا ال�ة ا�ي صغ
ة

�

�غ 
أ
، لا �ة �ة المطلو�ب �غ الص�ي ر�ة �ب

غ
و� ر م�ة �ي

الم�لوما�ة عغ
حرسش  م�غ ال�ة صغ �ة ل �ة �ي ك�ة

غ
م � �ة ا �ة ا�ي صغ

ة
�ة ال� محاس�ب

رك�ة  �مل ال�ش . �ة رغ �ي م�ي و ال�ة
أ
و ال�دوا�غ ا

أ
�ي ا

ة
لا� �غ

أ
الا

. �ة ل�ي �ب
ة

� ر الم��ة ار�ي
ة

� ا�ة لل�ة ا�غ �ي �غ ال�ب ح��ي عل� �ة

8 ، 5

ال
غ

ط�
أ
عمال�ة الا

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 47

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 47

ال 2016
غ

ط�
أ
GRI 408: عمال�ة الا ال 408-1

غ
ط�

أ
ا عمال�ة الا ا�ي صغ

ة
�ي �

غ
ر � �ي طر ك�ب �غ لحغ �ي �غ م�رصغ ا�ة والمورد�ي ال�مل�ي 47 8.16

�ر�ي 
ة

و ال�
أ
ر�ي ا �ب ال�مل الحب

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 47

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 47

�ر�ي 2016
ة

و ال�
أ
ر�ي ا �ب GRI 409: ال�مل الحب �ر�ي

ة
و ال�

أ
ار�ي ا �ب �ب �ي �الا�ة  ال�مل الاإ

غ
ر � �ي طر ك�ب �غ لحغ �ي �غ م�رصغ ا�ة والمورد�ي ال�مل�ي 47

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

�ا�غ �غ و�ة الاإ
ة

م �� �ي �ي
ة

� �ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 47

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 47

�ا�غ 2016 �غ و�ة الاإ
ة

م �� �ي �ي
ة

� GRI 412: �ة �ا�غ �غ و�ة الاإ
ة

�ي ��
غ

ر � �ي
�ش
أ
ا و ال�ة

أ
�ا�غ ا �غ و�ة الاإ

ة
م �� �ي �ي

ة
� ع ل�ة صغ حغ ا�ة �ة عمل�ي �ة  . عمل�ي ر�ة

غ
و� ر م�ة �ي

ا�ة عغ ا�غ �ي ال�ب
. �ة ار�ي م �ب �ي �ي

ة
� ال�ة

�ة م�ا�ة المحل�ي �ة المحب

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 66

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 66

�ة 2016 م�ا�ة المحل�ي �ة GRI 413: المحب مع المحل�ي 413-1 �ة �ة المحب م�ي �غ رام�ب �ة ر و�ب �ش
أ
ما�ة الا �ي �ي

ة
� ا�ة و�ة را�ك ال�مل�ي سش اإ 66 16 ، 8 ، 5

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

صح�ة وسلام�ة ال�ملاء

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 69

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 69

GRI 416: صح�ة وسلام�ة ال�ملاء 2016 دما�ة 416-2  ا�ة والحغ حب
�ة ها الم�غ �ب ��ب �ي �ة را�ة الصح�ة وال�لام�ة ال�ة �ي

�ش
أ
ا �ة �ل�ة �ب �ة ما �ي �ي

غ
ال � �ش �الا�ة عدم الام�ة

�غ و  �ي
وا�غ

ة
ال لل� �ش ا�ك 113 �ال�ة عدم ام�ة �ة ه�غ كا�غ

را�ة  �ي
�ش
أ
ا �ة �ل�ة �ب �ة ما �ي �ي

غ
�ة � �غ الطوع�ي �ي

وا�غ
ة

و ال�
أ
/ ا

ا�ة  حب
�ة م�ة ع�غ الم�غ ا�ب الصح�ة وال�لام�ة ال�غ

. كا�غ  �ة و�ب
ة

و ع�
أ
رام�ة ا �ة عغ �ي ط�ب ، مع �ة دما�ة والحغ

م  . �ة را�ة �ي
حدغ � �ة �ب ع�غ �ة ر �غ �غ

آ
ا ا

ً
ل ا�ك 1797 سحب ه�غ

�ي 
غ

�ة � �ي
�غ ح��ي �ة وال�ة ح�ي صح�ي راءا�ة ال�ة �ب دغ الاإ �ي

غ
� �غ �ة

. ٪100 م�غ الحالا�ة

16

اء - صح�ة وسلام�ة ال�ملاء دغ طاع ال�غ
ة

ملح�ة � ر�غ  ر الم��ة �ي ا للم�ا�ي
ةً

�
غ

�ة و� �ي ار�ب ها�ة �غ مد�ة م�غ �ب ع م��ة
ة

�ي موا�
غ

وع � ا�ب المص�غ �ة �غ م الاإ �ة لححب و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ
ا.  ً

ها دول�ي �ب
102 ;69 ;42 3

�ة �ي
غ

� �ر�ي ا�ة ال�ة
ة

�ة والملص� �و�ي ال�ة

دار�ة 2016  ه�ب الاإ GRI 103: م�غ

103-1 �
ة

طا� وع الماد�ي و�غ ر� الموصغ سش 5

103-2 � ا�ة دار�ة ومكو�غ سلو�ب الاإ
أ
ا 69

دار�ة 103-3 كل الاإ م سش �ي �ي
ة

� �ة 69

�ة 2016 �ي
غ

� �ر�ي ا�ة ال�ة
ة

�ة والملص� �و�ي ال�ة دما�ة ا�ة والحغ حب
�ة ا�ة الم�لوما�ة ووسم الم�غ طل�ب م�ة 69 12

راء �ة وال�ش �ي ار�ب مصادر �غ �ة �ب �ا�غ الاس�ة

راء �ة وال�ش �ي ار�ب مصادر �غ �ة �ب �ا�غ اء - الاس�ة دغ طاع ال�غ
ة

ملح�ة �

س��ة الموأ اص�ة �ب راء الحغ اس�ة ال�ش ا ل��ي
ةً

�
غ

�غ و� را�ة م�غ المورد�ي �ة ا�ة الم�ش �ة للكم�ي و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ 46

�م�ة 
ة

ا ، م� ً
ها دول�ي ر�غ �ب هادا�ة الم��ة ر وال�ش �ي �ة مع الم�ا�ي

غ
وا� �ة �ي �ة را�ة ال�ة �ة ا�ة الم�ش �ة للكم�ي و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

هاد�ة وع ال�ش ���ب �غ
46 15 ، 14 ، 12 ، 2

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�
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صا�ا�ة ال�ام�ة
غ

� الاإ

GRI ر �ي م�ا�ي و�  المح�ة ح�ة
غ

ط الص� را�ب ا�ة اورغ حب
ال�ة دام�ة �ة الم��ة م�ي �غ هدا�غ ال�ة

أ
ا

وا�غ  الح�ي �ة �ب
غ

الر�

اء دغ طاع ال�غ
ة

 ملح�ة �
وا�غ الح�ي �ة �ب

غ
- الر�

�ة �ي ر�ب وع ال�ة واع و�غ �غ
أ
�ها، ���ب الا �ي

ص�غ و �ة
أ
ها و / ا �ة �ي ر�ب م�ة �ة �ي �ة ا�ة ال�ة وا�غ مال�ي الح�ي �ب �ة واإ و�ي �ة الم�أ ��ب ال�غ

ع  م�ي ودرغ و�ب
غ

ا �
غ

ر� �ي
�غ �ي م�ال�غ م�ي

غ
ا�ة � وا�غ �ة للح�ي �ي ر�ب د �ة و�ب لا �ة

اد�أ  �ة الم�ب
ة

د� ع �ب �ب
�ة �ة �ة ا الح�ي

غ
ر� �ي

�غ �ة م�ي �ي
ر ماسش صد�ي ا�ة �ة عمل�ي

ا�  وا�غ الحغ �ة الح�ي ام�ب رعا�ي ر�غ اس�ة و�ب �ة ل��ي ه�ي �ي و�ب ال�ة
. رك�ة ال�ش �ب

15 ، 2

ر د�ي حغ دام ال�ة حغ �ة واس�ة �د�ي را�ة الحب �ي
�غ ال�ة �ة �ب

ة
�ل� ، الم�ة وع وال�ر�ة ، ���ب ال�غ اسا�ة والممارسا�ة ال��ي

وع  واع و�غ �غ
أ
اسا�ة والممارسا�ة والا ال��ي

�ة  �د�ي را�ة الحب �ي
�غ ال�ة �ة �ب

ة
�ل� �ة ، الم�ة �ي ر�ب ال�ة

ر  ر�ي
ة

� ها �ة ط�ي �غ �ي �ي �ة ال�ة اه�ي
غ

دام الر� حغ واس�ة
د م�لوما�ة ،  و�ب ل. لا �ة ص�ي

غ
� ال�ة وا�غ �ب الح�ي

ع الكامل  م�ي حب
�ي مر�ل�ة ال�ة

غ
ال � رغ هو لا �ي

غ
�

ر  �ي ارغ �غ ا�غ والحغ �ي ا�ب ال�ب ا�ب اللا�م والد�ب للد�ب
. سما�ك

أ
ام والا �غ عغ

أ
والا

وع  ، ���ب �غ وع وال�لال�ة �ها، ���ب ال�غ �ي
ص�غ و �ة

أ
ها و / ا �ة �ي ر�ب م�ة �ة �ي �ة ا�ة ال�ة وا�غ مال�ي الح�ي �ب �ة واإ و�ي �ة الم�أ ��ب ل�غ

الموط�غ 75

و 
أ
ا�ة و / ا ها�ب والهرمو�غ ادا�ة الال�ة �ة ومصغ و�ي ادا�ة الح�ي دام المصغ حغ اس�ة �ة �ب

ة
�ل� اسا�ة والممارسا�ة الم�ة ال��ي

�ة �ي ر�ب وع ال�ة واع و�غ �غ
أ
مو، ���ب الا ا�ة ال�غ رغ

غ
مح� ا�ة �ب ال�لا�ب

�ة  �حغ �غ ا�ة الم��ة وا�غ و الح�ي
أ
ا�ة ا وا�غ دام الح�ي حغ اس�ة �م� �ب ُ

لا �ي
ر�  �غ

أ
�ي ماد�ة ا

أ
و ا

أ
ا�ة ا دم�ة هرمو�غ حغ �ي اس�ة ا ال�ة ً

�ي
الم�دل�ة ورا�ش

دام  حغ م�غ عدم اس�ة صغ ها.  �غ ا�ب �ة �غ �ي سل�ل�ة اإ
غ

مو � ا�ة لل�غ رغ
غ

كمح�
�ة �اسم�ة  هم�ي

أ
ا�ة ا ها دغ �غ

أ
�ة عل� ا

غ
� �ة المص�غ و�ي ادا�ة الح�ي المصغ

 ، �ة م�ة الصح�ة ال�الم�ي طغ م�ة م�غ ا�أ
ة

ا ل�
ةً

�
غ

، و� �ة �ة عال�ي ولو�ي
أ
ا�ة ا ودغ

ا�ة  وا�غ . ٪100 م�غ الح�ي ما�غ طا�ب الصغ �ب و�غ �ة علا�غ الم�غ لال اإ م�غ �غ
ا�ة  دام الهرمو�غ حغ ا�ة عدم اس�ة ما�غ �ة وصغ �ي

و�ش �ة �ة �ب مصحو�ب
دم�ة  حغ �ة الم��ة دو�ي

أ
م�ة الا ا�أ

ة
ل� � �ة اإ

غ
ا� صغ الاإ ، �ب �ة و�ي ادا�ة الح�ي والمصغ

. وا�غ �ي كل ��ي
غ

�

2

�ة 
ة

�ل� �ة الم�ة ر الطوع�ي �ي الم�ا�ي ام �ب رغ � والال�ة �غ واللوا�أ �ي
وا�غ

ة
م لل� ��ي ال الحب �ش مال�ي عدد �واد�ش عدم الام�ة �ب اإ

�ة �ي
�ة والما�أ ر�ي ا�ة ال�ب وا�غ � للح�ي �ب

اول�ة والدغ ل والم�غ
ة

� ممارسا�ة ال�غ �ب

ال  ع 18778.20 ر�ي
غ

ال، مع د� �ش ا�ك 64 �ال�ة عدم ام�ة �ة ه�غ كا�غ
�ة  ر المال�ي �ي

ا�ة عغ و�ب
ة

موع ال�� لعغ محب . �ب ر�ة �ي راما�ة ك�ب ل�ي ك�غ �ي رارغ �ب
دغ  �ي

غ
� �غ م �ة م. �ة حك�ي ا�ة ال�ة ل�ي

آ
لال ا �ة م�غ �غ �ي صغ

ة
م �ل 56 � 56. و�ة

. �ي ٪100 م�غ الحالا�ة
غ

�ة � �ي
�غ ح��ي �ة وال�ة ح�ي صح�ي راءا�ة ال�ة �ب الاإ

�ة ▶ ادر�ة ال�الم�ي و� للم�ب ص المح�ة ملحغ
GRI ر ار�ي

ة
� لل�ة

را�ة  ◀ سش �ة الموأ
غ

مر�



ص 115مل�خ →← ها ا�ة ما�غ �ة رك�ة وا�أ م�لوما�ة ال�ش

�ة س��ي ا�ة الموأ
ة

�ة ال�لا� ر�ي مد�ي
João de Almeida Sampaio Filho

دام�ة �ة الاس�ة ر�ي مد�ي
,Taciano Custódio, Tamara Lopes
Salomão Abib  e Natalia Rasteiro

�ة �ي
دغ �ي

غ
� �غ صالا�ة ال�ة دار�ة الا�ة اإ
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