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ميثاق الشرف األخالقي والتعامل المهنى
 فى شركة األمل الشريف للبالستيك�

01/11/2021 بتاريخ: م/ أحمد سالم                                             تم اإلعداد بمعرفة:
 ......................التوقيع: مدير إدارة توكيد الجودة وإمتياز األعمال                         الوظيفة:

01/11/2021 بتاريخ: أ/ أيمن رشدي                                          تم المراجعة بمعرفة:
 ......................التوقيع: مساعد العضو المنتدب                                              الوظيفة:

تم اإلعتماد بمعرفة السيد المهندس / رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
02/11/2021 بتاريخ:

التوقيع: ................................
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عليها           وتقوم تتبناها التي والمبادئ للقيم األساسية القاعدة الميثاق هذا يمثل
واإلجراءات    -       السياسات لكل مكمل جزء وهي للبالستيك الشريف األمل شركة

أعمال            عليه تقوم الذي المنهج يمثل وهو معها، يتعارض وال بالشركة المطبقة
العمل          وأخالقيات المهنى الشرف ميثاق بمعايير للتحلي جميعا@ والتزامنا الشركة

. الوظيفي  والسلوك

مختلف            في واإلدارات األفراد جميع يسلكه أن المتوقع السلوك الميثاق هذا يمثل
وخارجيا            داخليا وجه أكمل في الشركة صورة على يحافظ وبما واألنشطة المواقع

يمثل           والذى بالشركه العاملة البشرية الكوادر بجميع المستمر إهتمامنا من إنطالقا
. وأهدافها      مقاصدها لتحقيق األساسية العوامل أهم

: األتية       األهداف لتحقيق الميثاق هذا إعداد تم
تحديد التصرفات� والسلوك المتوقع من كافة العاملين بالشركة وأيضا التص��رفات والس��لوك غ��ير المقب��ول-

الذي ال يتوافق� مع قيم الشركة.

إرساء معايير أخالقية وقواع��د� ومب��ادئ أساس��ية آلداب الوظيف��ة، وقيم وثقاف��ة مهني��ة عالي��ة ل��دى م��وظفي�-
الشركة وتعزيز اإللتزام بهذه المعايير� والقواعد والقيم.

توضيح المواق��ف� ال��تي تتع��ارض م��ع أخالقي��ات الش��ركة وال��تي ق��د تواج��ه الموظ��ف أثن��اء عمل��ه وكيفي��ة-
التصرف� حيالها.

إطالع جميع العاملين بالشركه على سياسات وقواع��د� الس��رية وميث��اق� الش��رف والنزاه��ة المهني��ة لش��ركة-
األمل الشريف� للبالستيك – والذي� ينص على األتى:

البند األول:

– وعليها إعالم عمالؤها بإلتزامها التام بهذاشركة األمل الشريف للبالستيك يسرى� هذا الميثاق على كافة العاملين لدى 
الميثاق.

البند الثانى:
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يلتزم كل من يسرى عليه هذا الميثاق� بأحكام� القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل فى مجال األعمال واألنشطة بشركة
األمل الشريف� للبالستيك – وأحكام� ميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى فى العالقات مع زمالء العمل والعمالء

والموردين.

ويتم اإللتزام التام بما يلى:  

اإلخالص التام فى أداء العمل والمحاسبة والمراقبة الذاتية.-1

الوالء واإلنتماء إلى شركة األمل الشريف للبالستيك.-2

الصدق واألمانة فى آداء األعمال والعزة والنزاهة مع العمالء والموردين.-3

السرية والمحافظة على معلومات الشركة.-4

الوفاء بالعهود والعقود والشروط.-5

المرونة والشهامة فى إحقاق الحق.-6

الصبر وسعة الصدر مع من تتعامل معهم.-7

سلوك التواضع واألخوة والمحبة مع األخرين.-8

حسن المظهر والوقار� والهيئة الطيبة.-9

المحافظة على اآلداب والعادات العامة.-10

عدم توجيه أي نوع من اإلهانة أو التهديد أو السخرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للزمالء-11
في العمل أو العمالء.

إح��ترام حق��وق ومص��الح األخ��رين دون إس��تثناء، والتعام��ل معهم بلباق��ة وكياس��ة وحيادي��ة-12
وموضوعية.

عدم استغالل وظيفته وصالحياته لمنفعة ذاتية أو شخصية.-13

ع��دم قب��ول اله��دايا أو المنح أو العطاي��ا أو الخ��دمات الخاص��ة من أي ط��رف ل��ه مص��لحة م��ع-14
الشركة أو الدخول في ترتيبات يحصل األفراد فيها على مكافآت بش��كل غ��ير ص��حيح أو غ��ير
قانونى، سواء كان ذلك في صورة عموالت أو رشاوي� او إكراميات أو خصومات� أو هدايا أو

أية سدادات أخرى غير قانوينة أو غير معلنة.
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عدم نقل أي معلومات عن العمل إلى الغير بما في ذلك وسائل اإلعالم وغيرها إال بإذن كتابى-15
مسبق ومعتمد من إدارة الموارد البشرية وإدارة الشئون القانونية.

القيام بواجباته طبقا لطبيعة الوظيفة المخول آلداؤها واإللتزام بأوامر وتوجيه��ات� الرؤس��اء في-16
ضوء قواعد وإجراءات وسياسات الشركة.

عدم ش��راء المنتج��ات الخاص��ة بالش��ركة بغ��رض إع��ادة بيعه��ا وتس��ويقها دون الحص��ول على-17
موافقة كتابية مسبقة بذلك من السيد رئيس مجلس اإلدارة والعضو� المنتدب.

عدم تكبيد العميل أو تحميل��ه أي�ة مص��اريف� أو عم��والت خ��ارج النط��اق الق��انونى والسياس��ات�-18
المعمول بها فى الشركة.

اإلل��تزام بالمس��اواه بين العمالء وع��دم تفض��يل أح��دهم عن ألخ��ر ألى س��بب إال ب��الرجوع الى-19
الس�يد رئيس القط�اع التج�ارى والس�يد رئيس مجلس اإلدارة والعض�و� المنت�دب على أن تك�ون

هناك أسباب منطقية فى تصب فى مصلحة العميل أوال.

ت��وخى الح��ذر في التع��امالت م��ع األس��واق الخارجي��ة )خ��ارج مص��ر( وع��دم التض��ارب فى-20
األسعار تجنبا لحدوث أى ضرر والرجوع� إلى اإلدارة العليا إلتخ��اذ م��ا يل��زم من ق��رارات فى

هذا النطاق.

عدم استعمال األدوات واألجهزة الخاصة بالعمل لغير الغرض المخصص لها.-21

السعي إلى اكتساب ثقة األطراف الخارجية من خالل النزاه��ة والتج��اوب� والس��لوك الس��ليم في-22
جمي��ع األعم��ال بم��ا يتواف��ق م��ع الق��وانين واألنظم��ة والتش��ريعات المعم��ول به��ا في الش��ركة

واإلمتناع  عن أي عمل يؤثر بالسلب على ثقة العمالء ومصالح وأهداف الشركة.

إنج��از المع��امالت بالس��رعة والدق��ة المطلوب��ة ض��من ح��دود اإلختص��اص، واإلجاب��ة على-23
إستفسارات جميع األطراف� المهتمة داخل سياق عمل الشركة بدقة وموضوعية.

التعامل مع الوثائق� والمعلومات الشخصية المتعلقة باألفراد واألطراف� الخارجي��ة بس��رية تام��ة-24
وداخل اإلطار المحدد لذلك وعدم إستغاللها ألى أغراض شخصية.

اإلفصاح عن أي عروض غير قانونية أو غير رس��مية تع��رض على الموظ��ف� من أي ط��رف-25
خ���ارجي أو داخلى، واإلمتن���اع عن القي���ام ب���أي مع���امالت تفض���يلية من خالل الوس���اطة
والمحس��وبية، كم��ا يجب اإلفص��اح عن وج��ود عالق��ة شخص��ية م��ع أي جه��ة خارجي��ة قب��ل

المشاركة في إتخاذ قرار أو توصية تخص هذه الجهة.
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ال يجوز أليا من العاملين بالشركة الدخول في إتفاقيات أو ترتيب��ات تنط��وي على عم��والت أو-26
خصومات أو رشاوي أو غير ذلك، وذلك عندما يعلم العامل أو يساوره الشك بأن الغرض من
ذلك هو مكافأة أي شخص أو أنفسهم بش��كل غ��ير س��ليم في أم��ر يتعل��ق بعم��ل تج��اري� ق��ائم أو

محتمل وسواء كان ذلك الغير موظف� حكومي أم ال.

يجب على الموظف عمل إجراءات التقصي الالزمة والكافية قبل إبرام أي صفقة مع الغير بما-27
في ذلك العمالء والوكالء والم��وزعين وعن��د اإلتف��اق على أي مش��روع وذل��ك للتأك��د من ع��دم

وجود أي إحتمال لدفع رشاوي أو مخالفة لسياسة السلوك األخالقى والمهني للشركة .

يجب على الموظف عدم اإلفصاح عن أي معلومات سرية تخص الشركة بعد ترك العمل.-28

اإلفصاح واإلمتناع عن القي��ام ب��أي نش��اط من ش��أنه أن ي��ؤدي إلى ح��دوث تض��ارب حقيقي أو-29
ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مهامه ومسئولياته الوظيفية من جهة

أخرى.

يجب على كل من يتعرف� على وجود� تص��رف مخ��الف لس��لوكيات العم��ل ول��وائح وأخالقي��ات-30
العمل بالشركة إبالغ الجه�ات المعني�ة ومنه�ا إدارة الش�ئون القانوني�ة وإدارة الم�وارد البش�رية

والمدير المباشر.

يجب على جميع الع��املين اإلل��تزام بس��مياتهم الوظيفي��ة الرس��مية المعتم��دة ل��دى إدارة الم��وارد-31
البشرية فى حالة إستخدامها فى المراسالت الداخلي��ة أو الخارجي��ة أو التوقيع��ات واإلعتم��ادات

الداخلية والخارجية أو اإلعالن عنها لدى إحدى مواقع التواصل المهني.   

يحظر على العاملين بالشركة المساهمة في أى توجه سياسى داخل العمل سواء بطريق� مباشر-32
أو غير مباشر، أو توجي��ه ض��غط ض��مني أو مباش��ر� على األف��راد� نح��و فك��ر� سياس��ي� معين أو
اإلنخراط فى أى عمل من شأنه المساهمة في تل��ك األنش��طة، إال أن الش��ركة ال تمن��ع مس��اهمة

الموظفين الشخصية خارج العمل لتوجهاتهم السياسية في ظل القانون.

 وطبق��ا لل��وائح الداخلي��ة2003 لس��نة12يتم توقيع� الجزاءات والعقوبات طبقا لقانون العمل رقم�-33
بالشركة على كل من يخالف تنفيذ هذا الميثاق. 

إقرار باإلطالع على ميثاق الشرف األخالقى والمهنى:

أقر أنا الموقع أدن�اه أن�نى ق�د إطلعت على ميث�اق الش�رف� األخالقى� والمه�ني الخ�اص بش�ركة األم�ل الش�ريف
للبالستيك – وألتزم بالعمل على ما ج��اء به��ا والعم��ل على مراع��اة ك��ل م��ا يوض��حه ه��ذا الميث��اق بم��ا ال يخ��ل
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بأخالقيات وأه�داف� الش�ركة الحالي��ة والمس�تقبلية، كم�ا أتعه�د بالتواص�ل� م�ع رئيس��ي المباش�ر� وإدارة الم��وارد
البشرية وإدارة الشئون القانونية فى حالة التعرف على وجود� ما يخالف تلك القواعد وأتحم��ل مس��ئولية مخالف��ة

القواعد التى تم ذكرها فى هذا الميثاق.

المقر بما فيه // بتاريخ ...............

اإلسم: ..................................

الوظيفة: ................................

التوقيع: ................................
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