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 المنطقھ الحره بالعامریھ

                                                     Nile Linen Group Code of Conduct 
  نظام العمل و االنضباط االخالقى للشركة

  
  معھا أن تتبع قواعد السلوك التالیة: ل المتعاملینتطلب الشركة من ك

  أحكام االلتزام بالقانون :
 التيومتطلبات االلتزام اإلجتماعى والبیئي والسالمة والصحة المھنیة  القانونیة و االمنیھ االلتزام الكامل بالقوانین و القواعد و اللوائح

 الجمارك والشحن والتصدیر والتأكید على االلتزام بأن ما یتم بجمیع متطلبات القوانین المنظمة لعملیاتتنطبق على صناعة السلع، و 
 شحنھ ھي البضاعة المطلوبة دون زیادة أو نقصان وكذلك ال یتم إضافة أي شيء مع البضاعة الموجودة في الحاویات ویتم كل ذلك

  أماكن الراحة و الترفیھ المتاحة للعمال. على المصانع التي أنتجت فیھا، و علىبصوره شرعیھ وقانونیھ بما یتوافر مع قوانین البالد. 
  الحد األدنى لألجور و المزایا :

 المزایاائدة، أیھما أعلى. و یمنح العمایدفع للعمال الحد األدنى لألجور الذي یقضى بھ القانون المحلى أو األجور الصناعیة المحلیة الس 
القوانین  فأة الوقت االضافى وفقا لكافةااعة المحلیة السائدة، و یدفع مكقانون المحلى المطبق لمستویات الصنالالتي تطابق األفضل لدى 

  المطبقة.
  الحد األقصى لساعات العمل:

و  ساعات عمل یتخللھم ساعة للراحة 8ساعات العمل الیومیة و أیام العمل االسبوعیھ لن تزید عن الحد األقصى القانوني للدولة بواقع  
ظروف  یتحدد الوقت االضافى بمستوى یتفق مع الظروف اإلنسانیة و ساعة أسبوعیا 12ال تزید عن  یسمح بالعمل لساعات اضافھ بحیث

العمل  متضمنا ساعاتأكثر من ستین ساعة فى األسبوع (  –على أساس منتظم  -التشغیل اإلنتاجیة. و ال یطلب من العمال أن یعملوا
  العمال یوم واحد عطلة بعد سبعة أیام عمل.)، و یتعین منح االضافى الغیر اجبارى على العاملین

  ال عمالة من السجون أو عمالة إجباریة:
 یجوز تشغیل عمال من السجون أو عمال باإلكراه أو بنظام الرق أوالشركة تھدف إلى منع العمل االجبارى و منع العمل بالسخرة وال   

  إلزام الغلمان بعقد رسمي لمدة معینة.
  ال عمالة من أطفال:

  سنة أو أكثر. 16یتعین أن یكون العمال على األقل سن العمل القانوني األدنى المحلى، و فوق أعلى سن الزامى للمدرسة ، و فى سن 
   الصحة و السالمة:

  ویجب توفیر ادوات و مھمات الوقایھ الشخصیھ عند اللزوم. تكون بیئة العمل آمنة و صحیة. یجب أن
  عدم التمییز:

قدرتھم  ال یتم اختیار العمال إال على أساسبتعیین و دفع رواتب أو فصل العمال أو ترقیتھم طبقا لقدرتھم على أداء العمل وتقوم الشركة  
  ساس الصفات الشخصیة أو المعتقدات او الدیانھ.على العمل، و لیس على أي أ

  ال عقوبات بدنیة 
استعمال أي  یجوز توقیع عقوبات بدنیة أوذاء البدني أو النفسي على العمالوالإن الشركة تھدف لوجود بیئة عمل خالیھ من كافھ أنواع اإلی  

  شكل آخر من أشكال القسر البدني أو السیكولوجي.
  حریة إقامة االتحادات :

عقاب  دید أویتعین احترام ممارسة العمال لحقوقھم القانونیة فى حریة إقامة االتحادات، و ال یجوز حظرھا أو التدخل فیھا.كما ال یجوز تھ 
  العمال الذین یمارسون ھذه الحقوق بطریقة قانونیة.

  البیئة:
  ویوصى بتنفیذ القیاسات البیئیھ كل سنھ وترشید الطاقھ و المیاه. یتعین االلتزام بقوانین و لوائح البیئة. 

   االشتراك فى األنشطة الجماھیریة:
 الجماعات الجماھیریة أو التنظیمات المحلیة أو الدولیة أو غیر الحكومیة وینبغي تشجیع و تدعیم المشروعات التي تقام باالشتراك مع 

  بصفة خاصة ھذه الجماعات التي تتیح الفرص التعلیمیة للشبان الصغار الذین یعملون فى مؤسسات إنتاجیة.
  مواقع االنتاج و الملصقات الداللیة:

كل  اج، و ال یسمح بالتعاقد من الباطن فیما یخص األماكن المتعاقد علیھا.یجب أن یوافق عمالئنا موردو البضائع مقدما على موقع االنت 
  المنتجات یجب أن تحتوى ملصقات داللیة تدل على بلد المنشأ. و ذلك حسب مواصفات و طلب العمیل.

  االلتزام بالتوسع فى نشر المبادئ خالل سلسة التورید:
  فى التعامل مع أولئك الذین بدورھم یوردون لھم.نتوقع من موردینا بأن یقوموا بتبني مبادئ مماثلة  

  االلتزام بأمن البضائع
ال  إن الشركة تھدف إلى المنع البات لوجود اى شيء في حاویات التصدیر یكون من الممنوعات أو مخالف للقوانین والتشریعات وبحیث

  المطلوبة.یوجد في الحاویة إال البضاعة المطلوب تصدیرھا فقط وبالمواصفات والكمیات 
  

                                                                                                                 
 اداره المصنع  


