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 نظام العمل و االنضباط االخالقى للشركة
  

  وتلتزم بتطبیق ما یلى وفقا للقوانین المحلیھ الساریھ ومتطلبات العمالء والئحھ العمل الداخلیھ.الشركة  تھتم اداره
  أحكام االلتزام بالقانون :

تنطبق على صناعة  التيومتطلبات االلتزام اإلجتماعى والبیئي والسالمة والصحة المھنیة  القانونیة و االمنیھ االلتزام الكامل بالقوانین و القواعد و اللوائح
شحنھ ھي البضاعة المطلوبة دون زیادة أو  على االلتزام بأن ما یتمبجمیع متطلبات القوانین المنظمة لعملیات الجمارك والشحن والتصدیر والتأكید السلع، و 

على المصانع بصوره شرعیھ وقانونیھ بما یتوافر مع قوانین البالد.  نقصان وكذلك ال یتم إضافة أي شيء مع البضاعة الموجودة في الحاویات ویتم كل ذلك
  عمال.التي أنتجت فیھا، و على أماكن الراحة و الترفیھ المتاحة لل

  الحد األدنى لألجور و المزایا :
التي تطابق األفضل  المزایال یدفع للعمال الحد األدنى لألجور الذي یقضى بھ القانون المحلى أو األجور الصناعیة المحلیة السائدة، أیھما أعلى. و یمنح العما 

  القوانین المطبقة. أة الوقت االضافى وفقا لكافةفاقانون المحلى المطبق لمستویات الصناعة المحلیة السائدة، و یدفع مكاللدى 
  الحد األقصى لساعات العمل:

و یسمح بالعمل لساعات  ساعات عمل یتخللھم ساعة للراحة 8ساعات العمل الیومیة و أیام العمل االسبوعیھ لن تزید عن الحد األقصى القانوني للدولة بواقع  
ظروف التشغیل اإلنتاجیة. و ال یطلب من العمال  د الوقت االضافى بمستوى یتفق مع الظروف اإلنسانیة ویتحد ساعة أسبوعیا 12اضافھ بحیث ال تزید عن 

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

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

  الغیر شرعیھ او التشغیل بالسخره او االتجار بالبشر).كذلك ال یتم تعیین العاملین عن طریق وسطاء ( لتفادى الھجره  رسمي لمدة معینة.
  ال عمالة من أطفال:

  سنة أو أكثر. 18یتعین أن یكون العمال على األقل سن العمل القانوني األدنى المحلى، و فوق أعلى سن الزامى للمدرسة ، و فى سن 
   :ألمھنیھ سالمھ و الصحھ الو البیئھ

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

و لیس  قدرتھم على العمل، ال یتم اختیار العمال إال على أساستقوم الشركة بتعیین و دفع رواتب أو فصل العمال أو ترقیتھم طبقا لقدرتھم على أداء العمل و 
  على أي أساس الصفات الشخصیة أو المعتقدات او الدیانھ.

  ال عقوبات بدنیة 
استعمال أي شكل آخر من  یجوز توقیع عقوبات بدنیة أووال إن الشركة تھدف لوجود بیئة عمل خالیھ من كافھ أنواع اإلیذاء البدني أو النفسي على العمال  

  الشركھ نظام الباب المفتوح للشكوى او یتم استخدام صندوق الشكاوى لتقدیم الشكاوى.وتتبع  أشكال القسر البدني أو السیكولوجي.
  حریة إقامة االتحادات :

عقاب العمال الذین  یتعین احترام ممارسة العمال لحقوقھم القانونیة فى حریة إقامة االتحادات، و ال یجوز حظرھا أو التدخل فیھا.كما ال یجوز تھدید أو 
  حقوق بطریقة قانونیة.یمارسون ھذه ال

  البیئة:
وتلتزم بتوفیر بیئھ العمل المالئمھ من تھویھ و اضاءه  یتعین االلتزام بقوانین و لوائح البیئة. ویوصى بتنفیذ القیاسات البیئیھ كل سنھ وترشید الطاقھ و المیاه. 

  وایھ اشتراطات صحیھ لعاملین.
   االشتراك فى األنشطة الجماھیریة:

بصفة خاصة ھذه  تدعیم المشروعات التي تقام باالشتراك مع الجماعات الجماھیریة أو التنظیمات المحلیة أو الدولیة أو غیر الحكومیة وینبغي تشجیع و 
  الجماعات التي تتیح الفرص التعلیمیة للشبان الصغار الذین یعملون فى مؤسسات إنتاجیة.

  مواقع االنتاج و الملصقات الداللیة:
كل المنتجات یجب أن  ئنا موردو البضائع مقدما على موقع االنتاج، و ال یسمح بالتعاقد من الباطن فیما یخص األماكن المتعاقد علیھا.یجب أن یوافق عمال 

  تحتوى ملصقات داللیة تدل على بلد المنشأ. و ذلك حسب مواصفات و طلب العمیل.
  االلتزام بالتوسع فى نشر المبادئ خالل سلسة التورید:

لكافھ المتطلبات لھذا النظام. و یتعین علیھم معرفھ(او  ع أولئك الذین بدورھم یوردون لھمموردینا بأن یقوموا بتبني مبادئ مماثلة فى التعامل م نتوقع من 
العمل خاصتھم. آى سى اس، وغیرھا) وااللتزام بتطبیق بنودھا بأمكن  -اورجنیك - بى إس سى آى -سیدكس -االشتراك) بالبرامج والشھادات مثل ( إیكوتكس

  ویمكنھم الرجوع الینا لتوضیح المتطلبات.
  االلتزام بأمن البضائع

ال یوجد في الحاویة إال  إن الشركة تھدف إلى المنع البات لوجود اى شيء في حاویات التصدیر یكون من الممنوعات أو مخالف للقوانین والتشریعات وبحیث
  كمیات المطلوبة.البضاعة المطلوب تصدیرھا فقط وبالمواصفات وال

  مراعاه حقوق االنسان 
  تحرص الشركھ على مراعاه حقوق االنسان والحفاظ علیھا وتوفیر سبل الراحھ و تعزیز قیم المواطنھ واالھتمام بالجانب االنسانى للعاملین.

  
 

 اداره الشركھ
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Nile Linen Group Code of Conduct 
 

The company management is committed to implementing the following in accordance with applicable 
local laws, customer requirements, and internal work regulations. 
 
Compliance with law: Full compliance with all law, rules and regulations applicable to the manufacture of the 
goods, the facilities where they are made, and accommodations made available to workers. 
Minimum wages and benefits: Payment to workers of the minimum wage prescribed by local law or the 
prevailing local industry wage, whichever is higher; provision to workers of benefits that conform to the better 
of applicable local law or prevailing local industry standards; and payment to workers of overtime composition 
in compliance with all applicable laws.  
Maximum working hours: Overtime shall be limited to a level consistent with humane and productive working 
conditions. Workers shall not be required, on a regularly scheduled basis, to work in excess of sixty hours (or 
lower if prescribed by local laws or industry standards) per week; and, generally, workers shall be provided 
with at least one day off in seven. 
No prison or forced labor: prison, indentured, bonded or involuntary labor shall not be used. Also, workers are 
not appointed through intermediaries (to avoid illegal immigration, forced labor or human trafficking). 
No child labor: All workers shall be at least the local minimum legal working age, above the oldest compulsory 
school age and 18 year of age or older. 
Health and safety & Environment: The work environment shall be safe and healthy, complying with H&S and 
environment regulations and rules. 
Non-discrimination: Workers shall be selected only on the basis of their ability to do the job, and not on the 
basis of other personal characteristics or beliefs. 
No corporal punishment: Neither corporal punishment nor any other form of physical or psychological 
coercion shall be used against workers. 
Freedom of association: The lawful exercise of workers’ rights of free association shall be respected and not be 
threatened or penalized. 
Environment: we are complied with Environmental laws and regulations, making the environment assessing 
for our place,  . 
Community involvement: project undertaken in partnership with community groups, or local or international 
non-governmental organizations, particularly those witch address educational opportunities for younger 
people employed in production facilities, shall be encouraged and supported. 
Production sites and Labeling: Suppliers of goods must agree with us in advance the production site or sites to 
be used for each order and no subcontracting of our orders from these agreed locations is allowed. All goods 
are labeled with their country of origin.& with full coordinatoin to the customer requirements 
Commitment to extending principles through the supply chain: We expect our suppliers to adopt similar 
principles in dealing with those who in turn, supply them. 
Security for products: The company aims at strict prevention of the presence of anything in the export 
containers that are prohibited or contrary to the laws and regulations, so that there is only in the container 
only the goods to be exported only and specifications and quantities required. 
Take human rights into account 
The company is keen to observe and preserve human rights and provide ways of comfort and promote the 
values of citizenship and attention to the human side of workers. 
 
                                                                                                                                         Company Administration 

  


