
شركة األمل الشريف للبالستيك 01 # االصدار
2021 أكتوبر 25: تاريخ  االصدار

00  #التعديل
اإلجتماعي  2021 أكتوبر 25: تاريخ  التعديل اإلمتثال سياسة

الشريف   األمل لشركة
للبالستيك 

HRPO-04

سياسة اإلمتثال اإلجتماعي
 فى شركة األمل الشريف للبالستيك�

بتاريخ: ...........................                        تم اإلعداد بمعرفة: ...............................
بتاريخ: ...........................                          تم المراجعة بمعرفة: ...........................

تم اإلعتماد بمعرفة السيد المهندس / رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
بتاريخ ..................................
التوقيع: ................................

Page 1 of 6



شركة األمل الشريف للبالستيك 01 # االصدار
2021 أكتوبر 25: تاريخ  االصدار

00  #التعديل
اإلجتماعي  2021 أكتوبر 25: تاريخ  التعديل اإلمتثال سياسة

الشريف   األمل لشركة
للبالستيك 

HRPO-04

تُعد شركة األمل الشريف للبالستيك هى األفضل واألكثر تطوًرا في المنطقة العربية ، واشتهرت الشركة بتميزها في تصنيع أنظم//ة إم//داد المي//اه
وحلول الصرف ووصالت المياه عالية الجودة لمختلف قطاعات المشاريع في مصر والمنطقة العربية والدول االفريقية.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن تشتهر الشركة بسمعة متميزة في الجودة واالتقان، وكان له��ا من اس�مها النص�يب األعظم، فق��د اس�تطاعت تلبي�ة
إحتياجات العمالء بكفاءة وجودة عالية في مجال صناعة المواسير والوصالت بجميع مقاساتها واس�تخداماتها في مختل��ف القطاع�ات؛ حيث تل�بى
منتجات وحلول شركة األمل الشريف للبالستيك إحتياجات مشروعات التنمية العمرانية من مختلف أنواع مواسير شبكات مي�اه الش�رب والص�رف
الصحى والكهرباء واإلتصاالت والغ��از والب�ترول، فض�ال عن مش�روعات التنمي��ة الزراعي��ة وم�ا تحتاج��ه من مواس�ير اآلب�ار بأقطاره�ا المختلف�ة
وجميع شبكات الري من اإلنشاءات وباألخص مشروعات إستصالح األراضي والتي يصاحبها االستعانة باألس��اليب الحديث��ة في ال��ري مم��ا يجع��ل

االستعانة بمنتجات شركة األمل الشريف أمًرا البد منه لضمان الكفاءة وقوة التحمل.

وتؤمن شركة األم//ل الش//ريف للبالس//تيك أن نجاحه//ا مب//ني على أس//اس النزاه//ة الشخص//ية والمهني/ة وتنص سياس//اتنا ومبادئن//ا على "الوف//اء
بالوعود بأي ثمن ، مع تحمل المسئولية تج/اه جمي//ع األش//خاص المعن/يين ذات الص/لة وأه/دافهم" وتتفهم الش//ركة التح/دي المتمث//ل في ض/مان
معايير إجتماعية وأخالقية وبيئية عالية وقد أخذت شركة األمل الشريف للبالستيك على عاتقها تجاه مساهميها ومجتمعها مبدأ التطور المستمر
ومواكبة النمو االقتصادي المستمر في مصر باإلضافة إلى تحويل المخاطر والتحديات إلى فرص أكبر للتوسع في األسواق المحلية أفقيًا ورأسيًا

خاصة مع خبراتنا الُمميزة، ونجاح مشاريعنا في السوق المصري مع فتح أسواق جديدة مجاورة.

من أجل تحقيق ذلك، أنش/أت ش/ركة األم/ل الش/ريف للبالس/تيك  سياس/ة االمتث//ال اإلجتم/اعي الخاص/ة به//ا وتح/دد إدارة ش//ركة األم//ل الش//ريف
للبالستيك هذه السياسة بإعتبارها ذات صلة بالشركة نفسها وموظفيها، وعمالؤها، ومقاوليه//ا، ومورديه//ا، وجمي//ع األط//راف األخ//رى المعني//ة

ذات الصلة بأغراض الشركة وتوجهاتها اإلستراتيجية.

تؤكد هذه السياسة على قييم وتوقعات ش//ركة األم//ل الش//ريف للبالس//تيك، وتؤك//د على أهمي//ة سياس/ات وممارس/ات مك/ان وبيئ//ة العم//ل، وال/تي
( ومب//ادئ اإلل//تزام اإلجتم//اعي لألعم//الWRAPتتوافق بشكل عام  مع قوانين ومبادئ منظمة العمل الدولية والمبادئ اإلثنى عش//ر لبرن//امج )

( وأنظم/ة الص/حة والس/المة المهني/ةICS( ومب/ادرة اإلل/تزام واإلس/تدامة )ETI( ومبادئ التجارة األخالقية )AMFORI BSCIالتجارية )
 وق//انون2019 لس//نة148 وق//انون التأمين//ات اإلجتماعي//ة رقم2003 لس//نة 12المعم//ول به//ا والل//وائح البيئي//ة وق//انون العم//ل المص//رى رقم
، وجميعهم يمثل//وا توف/ير بيئ/ة عم//ل مناس/بة تمث//ل خلي/ط من2017 لس/نة2013المنظمات النقابية العمالي//ة وحماي/ة ح//ق التنظيم النق//ابي رقم

العوامل اإلنسانية والطبيعية واإلجتماعية والمهنية.

  ن خالل االتي:  وذلك  م

إختيار العمالة بحرية تامة، حيث تلتزم وتمتثل شركة األمل الشريف للبالستيك بإختيار العاملين وفقا إلرادتهم الحرة وعدم وجود عمل-1
قهري أو ُمقيد بالُسخرة كما أن العاملين بالشركة غير ُملزمين أو مطالبين بدفع أية رسوم أو إيداع ودائع أو أوراق هوي//ة أص//لية م//ع

( يوم.30صاحب العمل ولهم الحرية في ترك العمل كما يشاءوا ولكن بعد فترة إشعار معقولة قبل ترك العمل  بحد أدنى )

السماح بحرية تكوين الجمعيات، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك بإحترام حرية تكوين الجمعيات كما تتب//نى الش//ركة موقفً//ا-2
منفتًحا تجاه أنشطة كل من النقابات العمالية ومنظمات العمال وحيثما يكون الحق في حرية تك/وين الجمعي//ات مقي//ًدا بم/وجب الق//وانين

المصرية ذات الصلة، فإن الشركة تُسهل وال تعيق فكرة تطوير وتكوين وسائل موازية للجمعيات.
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التواصل الداخلى والمشاركة، حيث تل/تزم ش/ركة األم/ل الش/ريف للبالس/تيك وتش/جع على حري/ة التواص/ل والمش/اركة الفعال/ة لجمي/ع-3
موظفيها فى مجال أعمالها وتوضح ذلك من خالل مصفوفة التواصل واإلجتماعات الدورية على جميع الشرائح الوظيفية باإلضافة إلى

حق التدريب وتطوير القدرات المهنية والذاتية.

توفير بيئة عمل سليمة وآمنة، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك بإتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لمنع الح//وادث واإلص//ابات-4
الصحية التي تنجم عن العمل أو ترتبط به أو تحدث أثن//اء العم//ل عن طري//ق تقلي/ل أس/باب المخ/اطر الكامن/ة في بيئ/ة العم/ل إلى الح//د
األدنى  بقدر ما يكون ذلك ممكنًا وعمليًا، كما تقوم الشركة بإجراء قياسات الحالة البيئية لدى معامل معتم//دة وفق//ا للمواص//فة الدولي//ة

ISO   وذلك لعمل قياسات لحالة بيئة العمل بالشركة والتي تشمل على سبيل الذكر ال الحصر قياس تركيز الجسيمات الكلي//ة17025 
العالقة والجسيمات المستنشقة وقياس تركيز بعض األبخرة والغازات واألشعة فوق البنفسجية، ويتم إسناد مسئولية السالمة والصحة

المهنية إلى ممثل اإلدارة العليا.

حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك بحقوق اإلنسان المتمثلة بعدم توظيف عمالة األطفال والمتعارف عليها حظر عمل األطفال،-5
ا وال يج//وز ألي ش//خص دون س//ن 14 عاًما أو 15بموجب إتفاقيات منظمة العمل الدولية على أنها عمال تقل أعمارهم عن  18 عامً//

عاًما القيام بأي عمل، كما تُلزم الشركة مورديها ومقاوليها بعدم توظيف عمالة األطفال واإلحتفاظ بوث//ائق رس//مية للتحق//ق من أعم//ار
موظفيهم وفي حالة أنه قد تبين أن األطفال يعمل/ون ل/دى أح/د الم/وردين، فيجب على ه/ذا األخ/ير أن يبحث عن ح/ل حس/اس وم/رٍض

يضع مصالح الطفل أوالً.

دفع األجور العادلة، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالس//تيك بمب//ادئ حق//وق اإلنس//ان تج//اه موظفيه//ا ب//أن تك//ون األج//ور والمزاي//ا-6
المدفوعة شهريا طبقا للمعايير القانونية الوطنية و معايير الصناعة ال//تي تق//وم به//ا الش//ركة كم//ا تل//تزم الش//ركة أيض//ا بتزوي//د جمي//ع

العمال بمعلومات مكتوبة ومفهومة حول ظروف عملهم فيما يتعلق باألجور قبل دخولهم بيئة العمل وحول تفاصيل أجورهم.

توافق عدد ساعات العمل مع القوانين الوطنية والمتطلبات التشريعية، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك تج/اه موظفيه/ا ب/أن-7
تكون عدد ساعات العمل متوافقة مع كافة القوانين الوطنية و المتطلبات التشريعية و معايير الصناعة المحلية.

تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك تجاه موظفيها باإلمتثال التام لقوانين التأمين اإلجتماعي والتأمين الصحي العام لجميع موظفيها.-8

اإلحترام فى بيئة العمل ومكافحة التمييز بين الموظفين، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك تجاه كافة موظفيها باإلمتثال الت//ام-9
للقوانين المحلية المتعلقة بالمساواة في فرص العمل وعدم التمييز في التوظيف أو التع//ويض أو الوص//ول إلى الت//دريب أو الترقي//ة أو
إنهاء الخدمة أو التقاعد على أساس العرق أو الطبق//ة االجتماعي/ة أو الجنس/ية أو األص//ل أو ال//دين أو الس//ن أو اإلعاق/ة أو الجنس أو
المعلومات الوراثية أو الحالة االجتماعية أو التوجه الجنسي أو العض//وية النقابي//ة أو االنتم//اء السياس//ي أو غ//ير ذل//ك من الخص//ائص

والسمات التى يحميها القانون.

توفير العمالة المنتظمة، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك تجاه موظفيها بضرورة االلتزام بتوفير فرص عمل منتظم//ة وذل//ك-10
بموجب قوانين ولوائح العمل أو الضمان االجتماعي الناشئة عن عالقة العمل المنتظمة.

الخصوصية، تمتثل وتحترم شركة األمل الشريف حقوق خصوصية األفراد واألطراف ذات الصلة من خالل حماي//ة البيان//ات الشخص//ية-11
لألفراد وعدم عرضها إال للغرض المشروع والمخصص لها تحت ضوابط محكمة.
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 حقوق الملكية الفكرية، تمتثل شركة األمل الشريف للدفاع وتأمين حقوق الملكية الفكرية والتى قد تك//ون من إنت//اج موظفيه//ا للحف//اظ-12
على ميزتها التنافسية، باإلضافة إلى إحترامها لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير ضد أى إنتهاك.

 اإلمتناع تماما عن المعاملة القاسية أو الغير إنسانية، حيث تلتزم شركة األمل الشريف للبالس//تيك تج//اه موظفيه//ا بحظ//ر كاف//ة أن//واع-13
اإلساءات والمضايقات أو التنمر أو أي شكل من أشكال التخويف أو الترهيب كما تقوم الشركة بتسجيل جميع اإلجراءات التأديبية وأن

تكون عادلة ومتناسبة ومتوافقة تماًما مع القوانين المحلية ومبادئ حقوق اإلنسان.

 األمن، تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك تجاه موظفيها بالحفاظ على مستويات السالمة واألمن بالداخل والخارج وإتخ//اذ الت//دابير-14
واإلجراءات الالزمة لتوفير األمن الشخصى من خالل اإلستجابة للطوارئ والتواصل الدائم مع فريق األمن.

كاف/ة ب/أن تتم  توفير بيئة عمل آمنة ومحمية، حيث تحترم شركة األمل الشريف للبالستيك أمن المجتمع والبيئة وتلتزم تج/اه موظفيها-15
ا لجميع القوانين والقواعد واللوائح البيئية المعمول بها كما تقوم الشركة بالتقليل والتخلص من النفايات والمخلفات وذلك األعمال وفقً

 بغ/رض تحدي//د وتق/ييم مخ/اطر التش//غيل ومخ//اطر الس/المة والص//حةWD-PRP-01وفقا إلجراء التعامل مع المخلفات والتحكم فيها 
المهنية واآلثار البيئية المرتبطة بأنشطة العمليات ويتم ذلك بموجب القوانين الوطنية والمواص/فات العالمي//ة وال//تي تش/مل نظ//ام إدارة

1994 لسنة 4   وقانون البيئة رقم ISO 14001 – 2015  ونظام إدارة البيئةISO 45001 – 2018السالمة والصحة المهنية 
.2020  لسنة 202 وقانون إدارة المخلفات رقم 2009 لسنة 9وقانون البيئة رقم 

 التحكم في سالمة االعمال، حيث تسعى شركة األم//ل الش//ريف للبالس//تيك إلى توف//ير مك//ان عم//ل خ//اٍل من الرش//وة والفس//اد من خالل-16
االمتثال لجميع القوانين السارية المتعلقة بالرشوة والفساد، كما تلتزم الشركة بمزاولة األعمال باالمتث//ال نص//ا وروح//ا له//ذه الق//وانين
والقواعد والتشريعات السارية وبما يتوافق مع أعلى مستويات المع/ايير األخالقي/ة والمهني/ة وه/ذا يتض/من تب/ني مب/دأ ع/دم التس/امح
ا تجاه دفع الرشاوي أو العموالت الخفية من أي نوع حيث تلتزم الشركة بالحفاظ على السجالت والدفاتر الدقيقة وتق//ديم ض//وابط مطلقً
محاسبية داخلية قوية، فقد قامت الشركة بإنشاء "ميثاق الشرف األخالقي والتعامل المهني" لض//مان تفعي//ل ه//ذا اله//دف حيث  تتمث//ل
أحد االهداف الرئيسية للشركة في ضمان إنجاز أعمالها دائما بطريقة أخالقية وأمينة وقد تبنت الشركة معيار عدم التسامح مطلقًا م//ع

التصرفات التي تنتهك مكافحة الفساد.

 المنافسة العادلة، تمتثل وتلتزم شركة األمل الشريف بالمنافسة العادلة مع منافس//يها فى ظ//ل س//وق ح//رة تتس//م بالنزاه//ة والتنافس//ية-17
ومكافحة اإلحتكار فى جميع أنشطتها وتحظر المنافسة القائمة على الغش أو الدخول في أي إتفاقيات غ//ير س//ليمة م//ع ش//ركات أخ//رى

من أجل تثبيت األسعار أو الشروط التي نقدمها للعمالء أو التالعب بعملية تقديم العطاءات.

 العالق/ة م/ع الم/وردين، تمتث/ل ش/ركة األم/ل الش/ريف للبالس/تيك فى عالقته/ا م/ع الم/وردين إلى مجموع/ة من الممارس/ات القانوني/ة-18
والعادلة والمنصفة بما فى ذلك النزاهة ومدى قدرتهم وتأهيلهم لتوري//د المنتج//ات والخ//دمات وم//دى إل//تزامهم ب//القوانين والتش//ريعات
وتجنب حاالت تضارب المصالح عند إختيار وتقييم الموردين كما تسعى إلى إقامة عالقات مثمرة طويلة األمد مع الموردين والعمالء.

 تمتثل شركة األمل الشريف للبالستيك لضوابط التداول واإلفصاح عن المعلومات الداخلية والحماية المناسبة للمعلومات الس//رية غ//ير-19
المتاحة للعامة مثل اإليرادات واألرباح وه/وامش ال/ربح والت/دفقات النقدي/ة والمالي/ة وال/دعاوى القض/ائية أو التحقيق/ات األساس/ية أو

عمليات اإلستحواذ أو إعادة التنظيم التحويلية الكبيرة والمحركات الرئيسية ألداء األعمال.
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 تمتثل شركة األمل الشريف للبالستيك لضوابط وقوانين التجارة العالمية والتي تحظر التعام//ل التج//اري م//ع بعض ال//دول والحكوم//ات-20
والهيئات واألف//راد كم//ا تمتث//ل لمتطلب//ات الجم//ارك المفروض//ة على عملي//ات إس/تيراد البض//ائع وتص//ديرها طبق//ا للمتطلب//ات القانوني/ة

والتشريعية المصرية والعالمية.

 تمتثل شركة األمل الشريف للبالستيك لضوابط وسياسات وإجراءات إعداد السجالت الدقيقة واإلحتفاظ بها وإعداد المعلوم//ات المالي//ة-21
الكاملة )دقيق//ة ومحدث//ة( إلس//تخدامها في التق//ارير المقدم//ة إلى اإلدارة والمس//تثمرين والمش//رعين والمس//تفيدين، باإلض//افة إلى أنه//ا
تضمن أن تكون قرارات اإلدارة مبنية على تحليالت مالية سليمة تستند إلى حق//ائق كامل//ة في ظ//ل وج//ود إعتب//ارات مناس/بة للمخ//اطر

القصيرة األجل أو البعيدة األجل.

ا بالعم/ل بش/كل-22  تلتزم شركة األمل الشريف للبالس/تيك ليس فق/ط باالمتث/ال له/ذه السياس/ة في أعماله/ا التجاري/ة الخاص/ة، ولكن أيض/ً
تع//اوني م//ع مورديه//ا ومقاوليه//ا ل//دفع االمتث//ال له//ذه السياس//ة وض//مان أن جمي//ع الم//وظفين المعن//يين على دراي//ة بسياس//ة االمتث//ال

االجتماعي.

تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك بإبالغ هذه السياسة إلى جميع الموردين والمقاولين والعمالء والتشجيع والسعي للحص//ول على-23
القبول الرسمي وااللتزام بتنفيذها، كما تلتزم الشركة بإنهاء المعامالت مع الموردين التي تظهر التجاهل المستمر لهذه السياسة.

 تلتزم شركة األمل الشريف للبالستيك بتوفير كافة الموارد المطلوبة من أج//ل التنفي//ذ الكام//ل له//ذه السياس//ة ومراجع//ة ه//ذه السياس//ة-24
بشكل دوري من أجل التحسين المستمر مع األخذ في االعتبار التغي//يرات في التش//ريعات وأي متطلب//ات أخ//رى تش//ترك فيه//ا الش//ركة،

وذلك من أجل ضمان كفاءة ومالئمة وفعالية هذه السياسة.

 اإلبالغ المباشر، تلتزم شركة األمل الش/ريف للبالس/تيك بتش/جيع موظفيه/ا عن اإلبالغ الف//وري عن مخ/اوفهم وش/كوكهم بش//أن ع//دم-25
فعالية أيا من بنود سياسة اإلمتثال اإلجتماعي عبر العديد من القنوات )المديرون – مسئول الموارد البش//رية – المس//ئول الق//انونى –
مسئول الشكاوى – مسئول توكيد الجودة وإمتياز األعمال( وذلك بكل أريحية دون خوف من أي إجراءات إنتقامى، كما تحظر الش//ركة
تماما إتخاذ أي إجراء انتقامي بسبب اإلبالغ عن تلك الش//كوك أو المش//اركة في أي من التحقيق//ات النزيه//ة، كم//ا تحاف//ظ الش//ركة على
سرية الشكاوى والمخاوف المثارة وكذلك أط/راف تل/ك الش/كوى إلى أقص/ى ح/د ممكن بم/ا يتواف/ق م/ع س/ير عملي/ة التحقي/ق الكامل/ة

والعادلة، كم أنه لن يفصح المحققون عن المعلومات إال بما يتوافق مع قاعدة "الحاجة إلى المعرفة".

 تلتزم شركة األم/ل الش/ريف للبالس/تيك بإتخ//اذ كاف//ة اإلج//راءات التص/حيحية الفوري/ة للتعام//ل م/ع نق//اط الض/عف المكتش//فة المتعلق/ة-26
باإلمتثال اإلجتماعي.
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