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تقرير املسئولية االجتماعية

للشركة القابضة للنقل البحري والربي وشركاتها التابعة للقانون  203لسنة 1991

احملور االول  :نبذه عن الشركة  :ـ

 تعد الشركة القابضة للنقل البحرى والربى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام والرائدة فـ اـال معـت وتنم ـة االقتصـام
القوم املصرى  ،وذلك ف إطار الس اسة العامة للدولة ح ث تساهت يف ( )16شركة تابعة وخاضعة للقانون ( )203لسنة . 1991
 وكافــة هــذه الشــركات تعمــل يف اــال ارــدمات البحربــة (النقــل البحرالتــداول اراوباتلالشــحن والتترب لالت بنلالتــوك ت
امل ح ةلالتوربدات البحربة  -التجارة ارارج ة -النقل الربا للركاب والبضائع -تصن ع وإص ح وجتارة الس ارات ).
 وتتم هذه الشركات أنها متارس أنشطة ذات طب عة متنوعة تشكل بطب عتها إطار ًا تكامل ًا  ،وهـ شـركات وطن ـة رائـدة فـ اـال عملـها
ومتتلك من ارربات واالمكان ات التن ة والبشربة ما ميكنها من أماء مور حمورى ورئ س ف هذه االنشطة .
شهامات التم الت حصلت عل ه الشركات التابعة :
شهادات اجلودة
شهامة نظام إمارة الس مة والصحة املهن ة OHSAS -18001
شهامة  ISPSاملدونة الدول ة المن الستن واملرافق امل نائ ة
شهامة جومة إمارة نظام الب ئة I S O 14001
شهامة املواصتات الق اس ة للجومة I S O 9001

شهادات اجلودة
شهامة  SA8000اراصة باملسئول ة االجتماع ة
( حقوق الطتل واالنسان )
شهامة جومة امارة نظام الب ئة iso14001
االتتاق العامل ل مت املتحدة ف اال حقوق االنسان ــ
العمل ــ الب ئة GLOBAL COMPACT
شهامة جومة للمنتج ISO 9000

احملور الثانى :حقوق االنسان



تلتـ م الشـركة القابضــة وشـركاتها التابعــة بتطب ـق مبــام وقواعـد حقــوق األنسـان علـ العــاملن بهـا مــن كافـة اجلوانـ

وذلـك يف ضــوء

القوانن والقرارات املنظمة لع قـات العمـل وقواعـد السـ مة والصـحة املهن ـة لضـمان سـ مة العـاملن والتسـت دم يف عمالتهـا األطتـال
ح ث بشرتط اال بقل السن عند بدء التع ن عن  18سنة وال بتت است دام العمالة اجلرببة او بالقهر ح ث ال تطل
عند بدء التع ن ابـة ومائـع أو أ وراق مـن شـهنها التـهعل علـ هت وال تقـوم الشـركة

الشركة من العاملن بهـا

جـ جـ ء مـن مسـتحقات العـاملن او امل ابـا او االجـور

الجبارهت عل االستمرار ف العمل لدبها.

احملور الثالث  :حقوق العاملني :

 تهتت الشركة القابضة وشركاتها التابعة باتباع قوانن محابة العمالة وس متهت الصح ة من ح ث توفل كافة سبل الس مة وتطب ق إشرتاطات
األمن الصناع  ،وهذا ع وة عل إنضمام مج ع العاملن اىل النقابات املهن ة اراصة بهت وفقا لت صصـاتهت امل تلتـة  ،ومون أن بكـون
هناك أى مت

بن الت صصات أو اجلنس أو االعمار  ،هذا باإلضافة اىل وجوم عدم من اجلمع ات املهن ة الت بنضت ال ها من برغ

من

العاملن  ،أبضا هناك متث ل فعال للعاملن ف االس إمارات الشركات امل تلتة
 تراع الشركة القابضة وشركاتها التابعة اإللت ام بشروط وقواعد توفل ب ئة عمل صح ة وم ئمة جلم ع العاملن  ،فض ً عن إنضمام العاملن
لربامج التهمن الصح التابع لوزارة الصحة باإلضافة إىل تطب ق نظام تهمن صح تكم ل للعاملن وأسـرهت وذلـك مـن خـ ل التعاقـد
مع املستشت ات اراصة أو األطباء املت صصن



كما تهتت الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتقدبت اردمة اإلجتماع ة والثقاف ة والصح ة والرباض ة واردم ة للعاملن وأسرهت

 كما بتت إشراك املوظتن ف عمل ة اختاذ القرار من خ ل :
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ممثلن للعاملن مبجلس االمارة



اللجنة النقاب ة للعاملن



اشرتاك العاملن ف اللجان ( شئون العاملن  ،التظلمات  ...اخل )



تقدبت نظام صح متكامل لرعابة العاملن



ختص ص حصة للعاملن ف االرباح



وجوم س اسة عامة ل معابل ق اس ل مبامرات ف اال الصحة واالمان



تشج ع العاملن للق ام بالعمل ارلى

احملور الرابع  :البيئة

 تلت م الشركات بقواعد اساس ة ف تنت ذ الس اسة الب ئ ة ف مواقـع العمـل امل تلتـة ومـا بتعلـق بس اسـة الصـحة والسـ مة املهن ـة ومحابـة
الب ئة ح ث تقوم الشركات بإست دام موام صدبقة للب ئة كما تقوم بتنت ذ عدم كبل من الـربامج الب ئ ـة سـنوباً لتقل ـل االسـباب وامل ـاطر
النامجـة عنهــا علـ الب ئــة وتســت دم الشــركات مــوارم طب ع ــة ونظــام إلمارة فضـ ت التصــن ع وحمطــات معاجلــةللم لتات ونظــام إلعــامة
التصن ع واالست دام االمثل للم اه والكهرباء ووجوم نظام وخطة إلمارة االزمات .
 كما تقوم الشركات التابعة بته ئة الورش واجلراجات واملواقع التابعة هلـا مبـا بتتـق مـع متطلبـات جهـاز ارمابـة املدن ـة وشـئون الب ئـة –
ح ث قامت الشركات باآلت -:
 .1تقل ل اإلنبعاعات ( تغ ل األرض ات وإزالة الرتاكمات ) لت ت ض مج ـع ملوعـات الصـر الصـناع إىل ارـدوم املسـموح بهـا للتوافـق مـع
القوانن املطبقة ف هذا اجملال وإتباع األسس واملعابل الدول ة واملصربة مبا بؤمى إىل ختت ض أو تقل ل امللوعات الت تضر بالب ئة
 .2ت وبد الورش خبطوط م اه وتطوبر الصر الصح والصناع وبتت العمل جبم ع الورش مبا بتتق مع شروط الب ئة 0
 .3توزبع أموات وقائ ة عل العاملن 0
 .4عمل ح ام أخضر من األشجار حول التروع للحد من التلوث 0
 .5معابرة طلمبات اجلاز والرشاشات بصتة موربة للحد من عامم الس ارات 0
 .6اإلستعانة بالشركات املت صصة إلمارة فض ت التصن ع وكذا اإلست دام األمثل للم اه 0
 .7تطوبر طرق اإلنتاج بإست دام أسال

مت ئمة مع الب ئة وادبة إقتصامباً

ث تتجه التكال ف وبالتاىل األسعار إىل اإلخنتاض 0

 .8مراعاة عـدم جتاوز اآلالت واملعدات وآالت التنب ه ومكربات الصوت ارـدوم املسموح بها لشدة الصوت 0
 .9احملافظة عل مرجة اررارة والرطوبة بالورش واألماكن املغلقة وعدم زبامة إنبعاث ملوعات اهلواء عن املعدل املسموح به 0

احملور اخلامس:اجملتمع

 تسع الشركة القابضة وشركاتها التابعة ف إطار ممارسة مورها ف املسئول ة اإلجتماع ة إل تطب ق القوانن والقرارات املتعلقة

قـوق

اجملتمـع ونشـر منظومـة القـ ت اجملتمع ـة كهسـتثماراتمع عنـد التعامـل مـع األطـرا امل تلتـة لتحق ـق السـلوك اإلجيـاب والشـتاف ة
واإلفصاح يف كافة اجملاالت اليت تعمل بها وذلك من خ ل ارطوات اجلامة لتتع ل هذه الثقافة لدا العاملن وتوع تهت بها  ،كما بـتت
تقدبت تربعات نقدبة لدعت بعض املؤسسات واجلمع ات ارلبة وبعض املراك الطب ة0
 كما حترص الشركات عل التواصل مع اجملتمع احمل ط واملتعامل معها سواء االجه ة اركوم ة او اهل ئات العامة او القطاع اراص او
املؤسسات اجلامع ة  ...اخل بتقدبت العون ال زم واملطلوب وفق االمكان ات املتاحة .
 و تقوم الشركات باملساهمة التوربة ف مواجهة االحداث وتكال ف الكوارث ان حدعت وتوفل االستثمار ال زم لتنم ة وتطوبر اجملتمع
كالبن ة التحت ة واملشاركة ف مبامرات اجملتمع بشكل عام ومساهماتها وتربعاتها ل عمال ارلبة .

