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األخالقيات و مدونة قواعد السلوك رسالة رئيس مجلس اإلدارة/وسيط  

توريد المواد ذات كشركة مبدعة وذات كفاءة عالية في  1987فروالكت وهي مجموع شركات سنة شركة تأسست 

في صناعة األغذية والمشروبات، وتستعمل على وجه الخصوص في إعداد منتوجات  تدخلالقيمة المضافة التي 

.والمثلجات والحلويات والمشروبات والبدائل النباتيةأساسا من الفواكه والخضر المصنوعة األلبان   

 

رب وجنوب ثمانية مصانع في خمس دول )البرتغال والمغ وتمتلكتتواجد مجموعة فروالكت في ثالث قارات 

.من بين أهم الشركات في هذا المجال أفريقيا وكندا( وتتمركز  

 

ؤسسة ذات طابع مقاوالتي باعتبارها م دف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدامنشيط وتهو تحظى فروالكت بنمو كبير

سلسلة قيم المواد  تحويل بالقيم والمبادئ الجوهرية للتنمية المستدامة. إن تأسيس شركة فروالكت يتطلبوملتزمة 

ريتنا تستند باألساس على نحن نؤمن أن استمراواألعمال والمبيعات والتسويق، و األولية من أجل تطوير اإلنتاج

.نأسسها مع المهتمين بشركتناكاتنا التي شرا  

.  

ا اتنينا، فنحن نستثمر مهاراتنا وكفاءإن سعينا وراء تحقيق النجاح يعتمد على العمل الدؤوب لفرق العمل وموظف

بشركتنا. القوى العاملة المميزة والمتنوعةونسعى إلى جلب وتطوير وحماية   

كل فرد موظف في  سلوكتثمين روح اإلخالص واإللتزام ونسهر على أن تكون الكت بنقوم في شركة فرو

.مع مبادئ وقيم شركتنا، وخاصة النزاهة واإلخالص والصدق منسجمفروالكت   

أن وتحسين حياة شركائنا والمجتمعات التي نعيش فيها، وبما  كي نساهم في نجاح زبنائناإلى التطور ل كما نسعى

مهم جدا في ما يخص إنشاء فرص الشغل وتدبير الثروة وتسهيل اإلستثمارات وبلوغ عدد مهم من الزبناء  التطور

عكس قيم شركة يفي العديد من المناطق، بيد أنه ال يمكن أن ننجز مهمتنا إال إذا كان هذا النمو مستداما وسلوكنا 

.والكتفر  

ات الزبناء دون تجاهل الزبناء الذين يفضلون التفكير جيدا تعزز شركة فروالكت العمل واإلستباقية والتنبؤ بحاجي

إلى مجلس  ل األسئلة المتعلقة بالسلوك المالئمقبل اتخاذ أي قرار وذلك إلعتبارات أخالقية أو اإللتزام. يجب أن ترس

.المتاحة لهذا الغرض التواصل وسائلمن خالل اإلدارة أو وسيط مدونة األخالق والسلوك،   

تقتها في زبنائها وشركائها  التي تستنتد في عملها على التقة، ت شكال من أشكال التنظيم األسريتعتبر فروالك

وخاصة الداخليين، والثقة المتبادلة بين موظفيها، ونحن على يقين تام أن كل فرد منا سيعتمد ويدافع عن قيم ومبادئ 

.مجتمعاتنا التي نعيش فيها  

نشطة الشركة، وحيث أن تنفيذها ونة نقل قيم والمبادئ األساسية التي تنظم أالمد وتنفيذ هذه تطبيق نهدف من خالل

 ينظم أيضا العالقات بين الموظفين وحاملي األسهم والموردين والزبناء والشركة بشكل عام.  

أن تحرص على استيعاب الواجبات التي  ستيعاب محتوى هذه المدونة جيدا وعلى الجهات المعنية بهايجب فهم وا

.لهايشم  

 

 

 

 



 

السلوك مدونة  
 

ـ المفهوم1  

سلوك الضرورية العامة المتعلقة باألخالقيات وقواعد ال تشمل مدونة األخالق والسلوك مجموع المبادئ والتوجيهات

ومية للجهات المعنية بهذه المدونة.تحدد وتوجه األنشطة الييجب أن إلنجاز وتنفيذ أنشطة شركة فروالكت، والتي   

قواعد تنظييمية حيوية، وفي هذا الصدد يمكن أن تخضع هذه المدونة إلى ليعتبر تحسين هذه المدونة هدفا ثابتا 

المعنية بكل تحديث متعلق بالمدونة.الجهات  إعالممراجعات وتعديالت، ويتم   

الجهات المعنية بالمدونة -2  

ا معهم أو النطاق الجغرافي قة التي تربطهض النظر عن العالموظفي شركة فروالكت بغتستهدف هذه المدونة كل 

ون فيه.به أو تشتغل ونتواجدالذي ي  

يعتبر كل موظف مسؤول على احترام وتنفيذ مدونة األخالق والسلوك في حين يقوم رؤسائهم بالتحقق من من مراقبة 

.مساعديهم للموظفين  

ولحساب شركة يمثل أو يشتغل باسم  وكل فردمندوبي الشركة تسري هذه المدونة على المستشارين والعمالء و

.فروالكت أو تربطه عالقة معها  

طرف ثالث للتدخل باسم وحساب شركة فروالكت أثناء تنفيذه لمهامه  بتوظيفيجب على كل موظف الذي يقوم 

.يوافقون على شروط وأحكام هذه المدونة األغياربضمان أن   

السلوك قواعد ـ وسيط مدونة3  

مدونة قواعد السلوكوسيط مجلس اإلدارة/  

، قام مجلس إدارة شركة فروالكت بتعيين قواعد السلوكواألخالقيات ومراقبة احترام مدونة متابعةمن أجل ضمان 

:والذي سيقوم بتنفيذ المهام الرئيسية التالية لمدونة قواعد السلوك واألخالقياتالسيد جوا ميراندا كوسيط   

؛بين المعنيين باألمر السلوك واألخالقياتمدونة قواعد تعزيز إتاحة وسائل نشر أ(   

ب( دراسة واإلجابة على تساؤالت أعضاء الهيئات اإلجتماعية بشركات المجموعة، فضال عن أسئلة الموظفين 

التي تراها مناسبة؛ قتراحاتكاء واألغيار، من خالل تقديم اإلوالشر  

مجلس إدارة شركة فروالكت؛على  ( اقتراح الموافقة على تعديل مدونة األخالقيات والسلوكت  

بحكم منصبه أو تحت طلب أعضاء الهيئات تفسير مقتضى أو مقتضيات مدونة األخالقيات والسلوك (توضيح ج

؛اإلجتماعية أو الموظفين  

سوء السلوك المشار إليها لمجلس اإلدارة، على أن هذه المعنية بالهيئات اإلجتماعية إعالم ( استالم ودراسة وح

؛الف من فتواها قواعد هذه المدونةاألخيرة لم تخ  

( تنظيم عمله وتقديم تقارير عن نشاطه بشكل منتظم لمجلس اإلدارة والكيانات ذات الصلة بموجب القانون أو خ

؛نماذج القيادة الخاصة بالشركة  

هذه األخيرة تحترم األحكام القانونية خاصة  الداخلية للتبليغ عن التجاوزات وضمان أن ( التحقق من وجود اآللياتد

.معالجة المعلومات وغياب األعمال اإلنتقامية من صاحب البالغالسرية وعمليات المتعلقة ب  



 

يجب إرسال المالحظات حول سوء السلوك بشكل علني إلى البريد اإللكتروني لوسيط مدونة قواعد السلوك 

 (conductofficer@frulact.com) واألخالقيات :

الهيئة  بالتبليغ عن تجاوزات تمس بإجراءات التدبير المالي، بموجب أحكام وشروط يضمن احترام السرية فيما يتعلق

.حماية البياناتلالوطنية   

ومقبوال ويجب أيضا تحديد إسم وعنوان والمعلومات حول صاحب البالغ باإلضافة  مناسبا يجب أن يكون الطعن

.وضعوشامل للإلى وصف دقيق   

 

ـ تصورنا وقيمنا4  

 تصورنا

أن يعترف بنا كأكثر شركة مبدعة في هذا القطاع وأن نكون من بين أفضل ثالث شركات في هذا المجال على 

.المستوى العالمي  

 قيمنا

:عالقتها مع شركائهاالتي تنظم فروالكت المبادئ التي تمارس الشركة بموجبها أنشطتها وتمثل قيم شركة   

نتعهد بخلق قيمة اقتصادية قائمة على عالقات الثقة واألخالقيات المهنية على المدى : السلوكقواعد ـ األخالقيات و1

 المتوسط والطويل.

إلى تحقيق نتائج مهمة والتميز فضال عن اكتساب  يهدف كل من موظفي وفرق العمل بشركة فروالكتـالطموح: 2

الطاقة الالزمة لتجاوز كل الصعاب، وهو يتميزون بقدرتهم على التميز والتفوق مع رغبتهم دائما في الحصول على 

بذل كل الجهود لتقديم األفضل بأدنى ل لشركة فروالكت. كما يسعون جيدة األفضل حتى يساهموا في تحقيق نتائج

دنى حد من النفقات، مع ضمان تنافسية الشركة وإرضاء رغبات زبنائنا. يجب على مواردنا أن تكون الموارد وأ

ناجعة من أجل ضمان النمو المستدام للشركة من خالل تكييف البنية الداخلية مع حاجيات وتطلعات زبنائنا، وإنجاز 

.المهام الصعبة والحرص على التحسين المستمر لجودة خدماتنا  

ومهمة  أمورا ضروريةة التغيرات هتعتبر التحديات الدائمة واإلستعداد الدائم لمواجفي نجاحنا:  ة األفرادمساهم ـ3

ا شركتنا، لجذب األفراد الطموحين، كما يعتبر موظفونا عوامل محركة إلنجاز مهامنا في كل األسواق التي تنشط فيه

.تطوير وإثراء ثقافتنااتهم من أجل تنمية قدراتهم وكفاءوفي ضوء هذا نستثمر في   

 

ه تأثير نهدف إلى تعزيز استعمال الموارد وتحقيق أقصى قدر من العائدات، والحرص على أن عملنا لـ الفعالية: 4

.المشروعة وتنفيذ المشاريع الضخمةعلى الكفاءة والمنافسة   

ونمونا وتميزنا، ويعتبر اإلبداع  يعتبر اإلبداع محور كل أنشطتنا وأعمالنا، فاإلبداع يساهم في تطورناـ اإلبداع: 5

القيمة من المرحلة  ند عملنا على اإلبداع في كل سلسالتميزة تنافسية ومستدامة التي تحفز شركة فروالكت. يست

رة التي تتحدى الوضع ومبتك إبداعيةيمتلك موظفونا روحا أخالقية عالية ومخيلة واألولى وصوال إلى المستهلك. 

إلنشاء وتحسين وتطوير  طوير األفكار الجديدة واستخدامهاير، كما يقومون بتدبير وتعلى التغي الراهن وتشجع

يواجه  كما المنتجات و الخدمات واألعمال والمعامالت بغية تحقيق القيمة لمجموع شركات فروالكت ولزبنائنا.

مة للحصول على أفضل دادهم لتحدي المنهجيات القائالتجارية بفكر متفتح ويظهرون استع موظفونا قطاع األعمال

.النتائج من أجل الشركة   

قواعد السلوك واألخالقياتتطبيق مدونة ـ 5  
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يجب على فيها و تنشطالتي لدوائر القضائية كل القوانين واألحكام السارية في كل اباإللتزام بتتعهد شركة فروالكت 

.تحت طائلة المسائلة القانونية والتأديبية وتجنب خرق هذه األحكام والقوانينا كل الموظفين اإللتزام به  

ال يجوز ألي شخص، تحت أي ظرف، القيام بأعمال مخالفة للقانون أو أحكام أو قواعد تنظمية، وتتوقع الشركة من 

.كل شركائها والجهات المعنية بهذه المدونة أن يمتثلوا لألحكام السارية  

ة المتعلقة بهذه المدونة أو أحكام قانونية أخرى من شأنه أن إن أي خرق لهذه المدونة أو سياسات ومساطر الشرك

.بدأ اإلجراء ات التأديبية مع اآلثار المقدرة فروالكت، ومن الممكن أن يتسبب فييترتب عنه عواقب وخيمة لشركة   

 

  



 

األخالقية مبادئنا  
 

نيةالنزاهة والمه  

ـ النزاهة واإلخالص1  

اإلجتماعية استغالل صفتهم ومنصبهم وكذلك سمعة أو العالمة التجارية لفروالكت من يمنع على الموظفين والهيئات 

أجل مصلحتهم الخاصة أو عائالتهم أو األغيار. يجب على الموظفين والهيئات اإلجتماعية في إطار تنفيذ مهامهم 

.ركة وسمعتهابغية المحافظة على مكانة الشجية انتهاج سلوك صحيح والئق وعالقاتهم الداخلية والخار  

فروالكت تطبيق هذه األحكام مع إيالء اهتمام خاص لتبادل المعلومات عبر اإلنترنت  شركة يجب على موظفي

.وفقا للخطوط العامة لهذه المدونةباحترام وإخالص وحس سليم  واإلشارة للشركة دائما  

ـ الحوار بين الموظفين واألغيار2  

 

 التواصلل واإلخالص والتعاون والصدق واإلجتماعية تحت اإلحترام المتبادتنظم الحوارات بين الموظفين والهيئات 

.من أجل تحقيق اإلمتياز لإلنجاز الجماعي الواضح  

واجب الدفاع عن السمعة الجيدة للشركة والموظفين والهيئات اإلجتماعية: يتعهد الموظفون بالدفاع عن السمعة 

وال يجوز تقديم أي معلومات خاطئة ومضللة أو التشهير واإلفتراء  ئهم،الجيدة للشركة والهيئات اإلجتماعية وزمال

.أوالتكتم عن المشاكل أو أي سلوك آخر  

إلى رؤسائهم  المشاكل والممارسات السيئة المالحظة واجب التبليغ عن المشاكل: يجب على الموظفين التبليغ عن

.ات التصحيحيةدارة بغية اتخاذ اإلجراءمجلس اإلالمباشرين الذين يجب عليهم نقل المعلومات المبررة إلى   

كوينية المتاحة تاتهم من خالل القيام بدورات م الموظفون بتحديث معارفهم وكفاءواجب القيام بدورات تكوينية: يلتز

.والمقترحة من طرف الشركة  

ام بالقواعد شركة فروالكت أنه من الضروري على كل الجهات المعنية بهذه المدونة اإللتز تؤمنفضال عن هذا، 

:األساسية للتعايش واإلحترام المتبادل في العالقات بين كل األفراد ويجب عليهم على وجه الخصوص  

.اللياقة والمعاملة المناسبة من أجل الحفاظ على جو عمل جيدمتبادل بقواعد التربية واإللتزام ال  

؛م واإلصالح وتقبل اإلنتقاداتلتعلا جاهزية إظهارـ   

صدق والشفافية والمساواة؛ـ اإللتزام وال  

مع الزبناء والزمالء؛ـ ضمان التواصل المناسب   

 ـ اإلهتمام بالسمعة الجيدة لشركة فروالكت والحفاظ عليها وتحسينها؛

 الممارسات المطلوبة

ـ إعداد التقارير بشكل دائم )فهم الموضوع ووضع جدول األعمال ونشره، ضمان التتبع، طلب الحصول على 

(تقديمهاتوضيحات أو   

 ـ التواصل بشكل سلس وواضح ومالئم؛

 ـ اإلصغاء واإلنصات؛



 

تقاسم تجارب المبادرات والنتائج بكل شفافية؛ـ   

لمساندة زمالئهم؛ ـ إظهار اإلستعداد  

 ـ إشراك اآلخرين في اتخاذ القرارات؛

 ـ إحترام آراء اآلخرين وتقبلها؛

 ـ التوقع المسبق للمشاكل والمخاطر والصعوبات؛

 الممارسات الغير مستحسنة

 ـ عدم التواصل أو التواصل بطريقة غير مناسبة والئقة

حرصآلخرين وعدم اإلنصات إليهم بـمقاطعة ا  

؛معلومات مهمة ـ اإلفتراء والتكتم على  

؛ـ عدم تحمل مسؤولية األخطاء المرتكبة  

؛ـ عدم اإلهتمام بحاجيات اآلخرين  

؛التقليل من جهود اآلخرينـ   

؛اآلخرين علناـ انتقاد   

ـ الولوج واستعمال المعلومات السرية3  

الذين يلجون للمعلومات المحفوظة، أيا كانت صفتهم، استعمال هذه  االجتماعيةيمنع على الموظفين والهيئات 

.على أساس منصبهم المعلومات أو تقديمها لألغيار دون الموافقة القبلية والصريحة للشركة أو ترخيص  

السرية لشركة فروالكت حصريا لها وال يحق ألي موظف الحصول عليها حتى إن توقف عن تعود المعلومات 

 التعامل مع الشركة مهما كان السبب.

يجب اإللتزام بالسرية والتحفظ الذي تتوقعه الشركة من موظفيها بخصوص المعلومات السرية، وفقا ألحكام التعاون 

.مع الشركة  

ممتلكات الشركةحماية ـ 4  

.للمصلحة الخاصة أو ألغراض أخرى هاويمنع استعمالفي إطار مهني  ممتلكات شركة فروالكت تستعمل  

يتعهد موظفو شركة فروالكت بضمان حماية وصون الممتلكات المادية والمالية والفكرية للشركة ويجب استعمال 

.الموارد بكفاءة. كما أنه يجب حماية رأس المال الفكري من خالل إيداع وإعداد الرخص  

ما يتعلق باألمن والوقاية من المخاطر والذي لن يضع أصول الشركة في على الموظفين انتهاج سلوك الئق فييجب 

.خطر  

يجب على الموظفين الحفاظ على الموارد المالية للشركة وحمايتها من أي ضرر أو تلف أو سرقة أو استعمال 

.خاطئ  

.تعلقة بأعمال الشركة ألغراض شخصية أو لمصلحة األغيارال يجوز للموظفين استغالل معارفهم والمعلومات الم  

يمنع بيع األصول الرأسمالية لشركة فروالكت إلى موظفي الشركة، ويجب الموافقة على اإلستثناء ات من طرف 

.مجلس اإلدارة  

تضارب المصالح -5  



 

عمليات صنع القرارات التي تشمل بشكل مباشر أو غير مباشر  في ال يجوز للموظفين والهيئات اإلجتماعية التدخل

.عالقات قرابة أوصداقة لية أو األفراد الذين تربطهم معهاالهيئات التي تجمعها معهم عالقة تعاون سابقة أو حا  

هذه  في حالة تعذر التدخل في العمليات المشار إليها أعاله، يجب على الموظفين إخبار رؤسائهم المباشرين بوجود

.العالقات  

يجب على الموظفين اإلمتناع عن المشاركة أو أداء وظائف في الهيئات التي يمكن أن يتعارض نشاطها مع مهامهم 

.التي يزاولونها داخل شركة فروالكت أو أن أهدافها تتعارض مع أهداف شركة فروالكت  

ـ حماية الملكية الفكرية والصناعية6  

الفكرية والصناعية المتعلقة بتطوير وإنتاج المنتجات والعمليات التجارية والبرامج تعتبر جميع أنواع الملكية 

تهم لوظائفهم ملكا لشركة سالحاسوبية والتقارير والدراسات أوالوثائق المقدمة من طرف الموظفين في إطار ممار

.بية والمسؤولية المدنيةفروالكت وال يمكن نقلها أو نسخها دون ترخيص تحت طائلة المتابعة والمسائلة التأدي  

ـ السرية7  

لكيانات األخرى )موظفين آخرين، يتحمل الموظفون والهيئات اإلجتماعية مسؤولية المعلومات المتبادلة بينهم وبين ا

دين، الزبناء، إلخ.( بغض النظر عن الوسائل المستعملة )البريد اإللكتروني، الفاكس، الهاتف، المراسالت...(، روم

ليتها واستعمالها بالطريقة التي المعلومات ومن جهة أخرى تحمل مسؤوللشركة من جهة مراقبة هذه بيد أنه يحق 

تراها مناسبة، ويجب كذلك على الموظفين حماية سرية هذه المعلومات التي حصلوا عليها خالل مزاولتهم لمهامهم 

زام ساري المفعول عند انتهاء العالقة وال يجوز لهم استعمالها ألغراض شخصية أو لصالح الغير، وسيظل هذا اإللت

.المهنية  

  



 

 الشفافية والتنافسية

 

ـ الشفافية8  

ا المهنية بالشفافية قتصادية والنجاعة، وتتميز ممارستهات مسترشدة بمبادئ الكفاءة اإلتنتهج شركة فروالكت إجراء

.اإلساءة أوالرشوة أو غسيل األموال أشكال والنزاهة ويمنع منعا تاما أي شكل من  

دينرولوك السارية على العالقات مع المـ قواعد الس9  

شجع شركة فروالكت على بناء العالقات القوية، حيث يعتبر موردينا عنصرا أساسيا في أنشطة شركتنا، وتستند ت

.عالقاتنا على شراكات ثابتة وقوية  

.وقيم شركة فروالكت للمواد والخدمات األساسية، وفقالخبرةموردين ونسعى الختيار أفضل المنتجين وال  

نتشارك مع شركائنا في مجموعة من مبادئ المسؤولية اإلجتماعية والقيم التي ندافع عليها في شركتنا وهي إدانة 

.جنسي والعنصري والديني إلى جانب الدفاع عن حرية تكوين الجمعياتطفال والعمل القسري والتمييز التشغيل األ  

 

ـ قواعد السلوك السارية على العالقات مع السلطات العمومية10  

فافية واإلستقاللية، تتعاون شركة فروالكت مع السلطات العمومية والمجتمعات المحلية في إطار قواعد الش

.تحسين وتعزيز اإلطار القانوني ألعمالها التجاريةوجاهزيتها ل  

إزاء المؤسسات العمومية واألحزاب السياسية، دون المساس بالعالقات تحتفظ شركة فروالكت على موقفها المستقل 

.المهنية، وال تقوم تحت أي ظرف بتمويل األحزاب السياسية والمنظمات ذات هدف سياسي  

ـ قواعد السلوك السارية على العالقات مع الزبناء11  

لسلهم الهرمي التركيز على تطوير يجب على الموظفين والهيئات اإلجتماعية لشركة فروالكت بغض النظر عن تس

.والثقة المتبادلة مع الزبناء، والتي تستند على أفضل اقتراح للقيمة من أجل إرضاء زبنائناتعاطف عالقة   

تماشيا مع التزامات شركة فروالكت،خالل تواصلهم مع الزبناء.يجب على الموظفين مزاولة مهامهم   

كسب ثقة الزبناء؛ -  

بمنظمة تهدف إلى دمج سلسلة اإلمداد؛ وشفافية من خالل انتهاج سلوك يليق نقل المعلومات بصدق -  

التعامل مع الزبناء بمهنية واحترام وإخالص؛ -  

متميزة وذات جودة عالية للزبناء. توفير مواد وخدمات -  

المتفق  تزويد الزبناء بالمعلومات الالزمة من أجل اتخاذ قرار واضح وعن طريق ضمان التنفيذ الصارم للشروط

 عليها في ظل احترام سرية معلومات الزبناء ووفقا للقوانين السارية.

قواعد السلوك السارية على العالقات مع المتنافسين -12   

تخضع العالقات لقانونية ومعايير السوق حيث تشجع المنافسة العادلة والمشروعة، وتحترم شركة فروالكت القواعد ا

.ة واإلحترام المتبادلمع المنافسين إلى قواعد المود  

 



 

ـ قواعد سلوك الهيئات اإلجتماعية13  

 خلق القيمة

من أجل حاملي األسهم في ظل اإلحترام الصارم لقيم  بشكل مستمر تتعهد شركة فروالكت بزيادة خلق القيمة

.الشركة  

 اإلنضباط

فضال عن  شامل وصدق، مسؤولياتها بدقة وبشكل و ممتلكات الشركة ونتائجهار تدبيتعكس التقارير المالية و

 سياساتها المهمة المعمول بها.

العائالت واآلباء -14  

 يمكن توظيف أفراد عائالت الموظفين أو أزواجهم كمساعدين أو مستشارين فقط إن استند تعيينهم على صفاتهم

باشرة بين ال تكون هناك عالقة تبعية مباشرة أو غير مالشخصية وأدائهم وقدراتهم وكفاءاتهم وخبراتهم على أ

.الموظف وأفراد عائلته أو شريكه  

ة هذه العالقة يسري مبدأ التوظيف هذا على جميع مراحل التوظيف بما في ذلك األجر والترقية وأيضا في حالة إقام

.الشركة معتعاقد الموظف بعد   

ـ قواعد مكافحة الفساد51  

الشركة ألغراض شخصية أو لصالح  على حسابدة أن يحقق موظفيها مكاسب مالية تعترض شركة فروالكت بش

الغير من خالل الممارسات الغير أخالقية أو التي تتعارض مع مهامهم وخاصة الممارسات الفاسدة أوإساءة استغالل 

.امتيازاتهم أو استغالل النفوذ  

ـ الهدايا والعروض التجارية16  

ل الهدايا والعروض التجارية، فال يجوز للموظفين والهيئات وقبفروالكت عمليات جمع التبرعات أو ال تشجع شركة 

اإلجتماعية قبول األموال أو الخدمات أو أي امتياز آخر مقدم من طرف الزبون أو الموردين أو مقدمي الخدمات أو 

.أو يرغون في إنشاء عالقة تجارية مع شركة فروالكتمعهم عالقة أي كيان فردي أو جماعي الذين تربطهم   

أنه إن كان رفضها أو إعادتها مستحيال أو غير مستصوب، يجب إبالغ هذا األمر إلى مديرية الموارد البشرية بيد 

المؤطرة لسياسة اإلستدامة  و البروتوكوالت المنعقدة مع الشركةالتي ستقوم بإحالته على المنظمات الخيرية بموجب 

.اإلجتماعية لشركة فروالكت  

قواعد السلوك وفي حال اعتبر الموظف أن هذه اإلحالة مستحيلة، يجب عليه استشارة مجلس اإلدارة/ وسيط مدونة 

.من أجل اختيار أفضل جهة لإلستفادة منه واألخالقيات  

على أن ينفذ هذا كيان خارجي إال بموافقة الشركة  ال يجوز ألي موظف بشركة فروالكت إهداء أو تقديم األموال ألي

في هذا القطاع وأن تخضع كذلك  ممارسات المعتادةالعادات والسمها وأن يكون متعلقا بنشاطها ومتطابقا مع با

.موافقة الرئيس المباشرل  

.يمنع منعا كليا تقديم أو قبول، تحت أي ظرف المال أو الشيكات أو أصول أخرى الخاضعة لقيود قانونية  

الممارسات المانعة للمنافسة -17  

موظفين والهيئات اإلجتماعية اإلشتراك في األنشطة المنافسة ألنشطة شركة فروالكت أو شركاتها ال يجوز لل

.الفرعية  

شركة فروالكت باإللتزام بالقواعد السارية على المنافسة في جميع الدوائر القضائية التي تتواجد بها، ودون  تتعهد

.والتنسيق مع المنافسين والتمييز بين الزبناء والموردينانتهاج أي سلوك مانع للمنافسة بما في ذلك تحديد األسعار   



 

المجتمع واحترام اإلجتماعية المسؤولية  
 

ـ المساواة والتنوع في مكان العمل1  

.توفر شركة فروالكت بيئة عمل حيث يتم التعامل مع جميع الموظفين بمساواة وإنصاف وحفظ للكرامة واحترام  

اتهم وجدارتهم ودون تمييز على أساس العرق الموظفين استنادا على كفاء ة لكلتقترح الشركة فرص عمل متساوي

واللون والدين والجنسية والسن والعجز والجنس والتوجه الجنسي والحالة العائلية والمتعتقدات السياسية أو 

.اإليديولوجية أو اإلنتماء النقابي  

نتماء الحزبي وتشجع المساواة والنزاهة وحفظ تمنع السلوكات التمييزية على أساس الجنس والعرق والدين واإل

الكرامة في مكان العمل، كما يمنع أي تحرش معنوي أو جسدي على أساس الدوافع المشار إليها أعاله أو أي دوافع 

أخرى، وكما يمنع تشغيل األطفال بشكل مباشر أو غير مباشر. يجب على الموظفين إخبار مجلس اإلدارة أو وسيط 

.إذا ما الحظوا أن بيئة العمل ال تحترم المبادئ المشار إليها أعاله لسلوك واألخالقياتقواعد امدونة   

ال تتأثر بيئة العمل بأي شكل من أشكال التمييز الغير القانوني على أساس واحد من عناصر التمييز المذكورة يجب أ

.أعاله بما في ذلك التحرش المعنوي و/أو الجنسي  

يف النفايات والنظافة والسالمة في مكان العملـ السياسة البيئية لتصر2  

يلتزم الموظفون خالل عملهم اليومي باحترام البيئة كما هو منصوص عليه في سياسة البيئة لشركة فروالكت، 

.اآلثار البيئية الناشئةمن  باستعمال الموارد المتاحة ويسعون للتقليل إلى أدنى حد  

ت القانونية والتنظيمية مع التركيز على جهودهم في التقليل المستمر لآلثار ويتعهد الموظفون أيضا بتنفيذ المقتضيا

.البيئية وحوادث العمل  

ـ الوعي البيئي3  

تشجع شركة فروالكت وتنهج اإلستعمال المعقلن والمسؤول للموارد الطبيعية وحماية البيئة، خاصة عن طريق 

.البيئية الناجمة عن أنشطة الشركةتدبير ذو كفاءة بيئية للتقليل من اآلثار التعزيز   

ـ المسؤولية الفردية4  

يسهر كل موظف في فروالكت على تنفيذ مدونة السلوك وتبليغ رئيسه المباشر أو قسم الموارد البشرية أو اإلدارة 

.في حالة خرق القواعد  

.اإلنتقامبحسن نية للعقاب أو  عن أي خرق لمدونة السلوك ال يخضع أي شخص قام بتقديم المعلومات  

  



 

النهائية الجوانب  

 

ةالمدون نشرـ 1  

.داخلية أخرىال خلية للشركة وأيضا من خالل الوسائلتنشر هذه المدونة على الشبكة الدا  

على هذه المدونة  الرسمي على عقد العمل على تصريح يثبت إطالعهيوقع كل موظف خالل عملية إضفاء الطابع 

.والتزامه الفردي  

لجنة األخالقيات إن كانت هناك أي شكوك حول تأويل وفهم أو تطبيق هذه المدونة على البريد ينبغي استشارة 

:اإللكتروني التالي  

conductofficer@frulact.com 

خرق المدونة -2  

إن اقتضى األمر على ونة، أو إحالتها وشروط هذه المد يتحمل كل موظف مسؤولية ضمان تنفيذ مجموع أحكام

.األخالقيات أو قسم الموارد البشريةمدونة قواعد السلوك و أو وسيط الرئيس المباشر  

الة أو اتخاذ اإلجراءات ات تأديبية بما في ذلك اإلقمقتضيات هذه المدونة تنفيذ إلجراءخرق لأي يمكن أن يترتب عن 

.العقوبات الجنائيةالقانونية أو   

العالقات مع اإلعالمـ 3  

لموظفي  العالقات مع الصحافة، ويجب إبالغ المدير التنفيذي بشأن أي تواصل تدبير يتولى المدير التنفيذي مهمة

 شركة فروالكت مع اإلعالم.

في حالة حضور غير متوقع للصحافة، يجب على الموظفين عدم تقديم أي معلومة وإحالتهم بكل لطف واحترام إلى 

.التنفيذيالمدير   
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