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 االجتماعٌة: التزام الشركة بالمسبولٌة  1-1

 االجتماعٌةولٌة تمر شركة دمٌاط لتداول الحاوٌات والبضابع بالتزامها بالمسب-

باعتبار أنها منظمة تعمل على خدمة المجتمع بتوفٌر احتٌاجاته من خدماتها كما 

تضع جزء من  فهًأنها تتفاعل مع هذا المجتمع وتحمك أرباحها من خالله لذلن 

 محٌطه . فًتعٌش  الذيخدمة المجتمع  فًهذه األرباح 

 : سجل الشركة : 1-2

 3026( لسنة09مل والمواصالت رلم)تأسست الشركة بموجب لرار وزٌر الن-

شركة تابعة مساهمة  إلى 3003لسنة 201وتحولت بموجب المانون  بحرينمل 

والبرى .الشركة ممٌدة بالسحل  البحريمصرٌة تابعة للشركة المابضة للنمل 

 .1/3/3026بتارٌخ  12599بدمٌاط برلم  التجاري

النشاط بنظام المناطك تم الترخٌص لنشاط تداول الحاوٌات بالشركة بمزاولة -

 م.20/33/2001الحرة الخاصة اعتباراً من 

تداول الحاوٌات والبضابع بأنواعها بمٌناء دمٌاط وٌتضمن شحن  نشاط الشركة :-

الساحات والمالحك  إلىوتفرٌغ السفن ووسابل النمل المختلفة وكذا النمل 

لمتصلة بهذا والمستودعات المخصصة لهذه النوعٌات والمٌام بجمٌع العملٌات ا

 الغرض ، ومزاولة نشاط التخزٌن والمستودعات كنشاط مكمل ألنشطة الشركة.

وعلى   ISO 9001:2015شهادة الجودة حصلت الشركة على  التمٌز:شهادات -

 .  OHSAS 18001 : 2018شهادة الصحة والسالمة المهنٌة 

 اإلنسان: حموق  الثانًالمحور 

 : نساناإلسٌاسة الشركة بشأن حموق :  2-3

ال تلتزم الشركة بالمرارات والموانٌن الصادرة من الدولة والمنظمة للعمل و 

 سنة32تستخدم عمالة األطفال حٌث ٌشترط أال ٌمل السن عند بدء التعٌٌن عن 

أو بالمهر حٌث ال تطلب الشركة من العاملٌن بها  جبرٌةالعمالة ،والٌتم استخدام ال

اق من شأنها التأثٌر علٌهم وال تموم الشركة عند بدء التعٌٌن أٌة ودابع أو أور

بحجز جزء من مستحمات العاملٌن أو المزاٌا أو األجور إلجبارهم على االستمرار 

عامل متوسط الدخل  3261، عدد العاملٌن بالشركة العمل لدى الشركة  فً

 .2032/2030عام  فًألف جنٌه  390للعامل  السنوي

 :  Global Compact( العالمًالتفاق :تولٌع الشركة على اتفالٌة )ا2-2
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 .  Global Compactالشركة مولعة على اتفالٌة 

 المحور الثالث : معاٌٌر العاملٌن 

 البرامج التدرٌبٌة لتنمٌة مهارات العاملٌن بالشركة  1-3

البرامج التدرٌبٌة  فًالعاملٌن بالشركة من خالل اشتراكهم  مهاراتٌتم تنمٌة 

 –العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا  األكادٌمٌة)درٌب المعتمدة تنفذ بمراكز الت التً

 إلدارةالجمعٌة المصرٌة  -محاكً األوناش العماللة  –معهد تدرٌب الموانا 

 الجمعٌة المصرٌة للمحاسبٌن والمراجعٌن .....(  –مركز إعداد المادة  –األعمال 

الجمعٌة العامة  تعتمد من التًوذلن من خالل تنفٌذ الخطة التدرٌبٌة السنوٌة 

 إلى باإلضافةللشركة وكذا تنفٌذ بعض البرامج الطاربة غٌر المخططة هذا 

 .وورش العمل الندوات والمؤتمرات والمحاضرات 

 3/9/2032البرامج التً تم تمدٌمها للعاملٌن خالل الفترة منتكالٌف ٌلى  فٌماو

 : 10/6/2030حتى 

برامج 29متدرب عن  121لـ ألف جنٌه  213بمبلغ:برامج تدرٌب محلٌة متنوعة -      

 تدرٌبٌة.

برامج 33متدرب عن  61لـ جنٌه  ألف2210مبلغ :بماٌعادل برامج تدرٌب بالخارج -      

 تدرٌبٌة.

 ألف جنٌه. 130اشتران فً مساهمة موازنة معهد تدرٌب الموانا بمبلغ-      

 عملٌة اتخاذ المرار :  فًالموظفٌن  إشران:  1-2

ٌن للعاملٌن بمجلس إدارة الشركة ٌتم اختٌارهم عن طرٌك ممثل 1ٌوجد 

االنتخاب بواسطة العاملٌن كما توجد بالشركة لجنة نمابٌة وربٌسها عضو 

اشتران العاملٌن فً ، كما ٌتم بمجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت معدود 

 لجان –لجان المنالصات والمزاٌدات  –اللجان المختلفة )لجنة شبون العاملٌن 

وكذا فً بحث دراسات الجدوى الالزمة لتنفٌذ أي مشروعات  –الفض والبت 

 استثمارٌة تموم بها الشركة .

 : تمدٌم ممٌزات أخرى غٌر مالٌة للموظفٌن : 1-1

 2.332 أمراض مزمنة وبلغت تكالٌف العالجٌتم رعاٌة العاملٌن المرضى ب -أ

 .10/6/2030حتى  3/9/2032من       عن الفترة  هجنٌ ملٌون
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 فً إجراءهاتم  التًتكالٌف العملٌات الجراحٌة  فًالمساهمة  مت -ب

 .المستشفٌات الخارجٌة وتمدٌم إعانات عالجٌة للحاالت الحرجة 

 61اجتماعٌة بمبلغ  وإعانات عملٌات جراحٌة إلجراءتم تمدٌم سلف عالجٌة  -ج

 .جنٌه ألف

 البر،م ) رأس بمصٌفٌن وه 2032 تم تمدٌم دعم مصٌف للعاملٌن لعام - د

 مرسى مطروح ( .

جنٌه عن الفترة من  ملٌون 60تم تمدٌم لروض إسكان للعاملٌن بمبلغ  -ه

 .10/6/2030حتى  3/9/2032

 :متكامل لرعاٌة العاملٌن  صحً: تمدٌم نظام  1-1

حٌث تم التعالد مع عدد من المستشفٌات وذلن لتمدٌم الخدمة الصحٌة لذوى 

، كما ٌتم إجراء  الصحًعالجها من خالل التأمٌن  ٌصعب والتًالحاالت الخطرة 

الكشف الطبً بشكل دوري على العاملٌن الذٌن تتطلب وظابفهم ذلن وفماً 

لمتطلبات الصحة والسالمة المهنٌة مثال ذلن )الموظفٌن الذٌن ٌعملون على 

 .أجهزة الحاسب اآللً (

 والعاملٌن :  حالة االستغناء وفصل الموظفٌن فًولواعد : تمدٌم نظام  1-5

ً للموانٌن المنظمة والبحة العمل بالشركة  لفصل اوال ٌوجد نظام تم ذلن وفما

 التعسفً.

 اح السنوٌة المخصصة للعاملٌن بالشركة : ب: نسبة األر 1-6

المابل للتوزٌع بض االفمن  %30بنسبة  األرباح فًص حصة للعاملٌن ٌخصتم ت

 تهاوبلغت لٌم 2039/2032 المالًللعام  على المساهمٌن والعاملٌن

 .جنٌه  95213931.06

والمتفمة  واألمانالصحة مجال  فًسة عامة / معاٌٌر لٌاس / مبادرات اوجود سٌ: 1-9

 (OHSAS)مع 

  OHSAS 18001 : 2018شهادة الصحة والسالمة المهنٌة الشركة حاصلة على 

 الل :اهتمام كبٌر بمنظومة الصحة والسالمة المهنٌة من خحٌث تولى الشركة 

الصحة والسالمة المهنٌة من لبل  إجراءاتالتشدٌد المستمر والمتابعة الدورٌة لتنفٌذ  -

 العاملٌن والعمالء فى محٌط بٌبة العمل .
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المعدل بالمرار  511 رلم اإلداريلجنة السالمة والصحة المهنٌة بالمرار  مشكل -

العمل بحث ظروف  مهمتها 23/5/2031الصادر بتارٌخ  2031لسنة 212رلم

واألمراض المهنٌة وغٌرها ووضع المواعد واالحتٌاطات  واإلصاباتوأسباب الحوادث 

اللوابح وتمدٌر االحتٌاجات  وإعدادضع الخطط االستثمارٌة والمالٌة والكفٌلة بمنعها ، و

والمعدات وذلن لتحمٌك السٌاسات والخدمات الخاصة  واألجهزةمن الكوادر الفنٌة 

والعمل على تطوٌر الرعاٌة الصحٌة ، ٌة وتأمٌن بٌبة العمل بالسالمة والصحة المهن

على سالمة وصحة العاملٌن واللٌالة البدنٌة والنفسٌة  حفاظواالجتماعٌة والثمافٌة لل

تكون متوافمة مع  التًوحوادث العمل  وإصاباتالمهنٌة  األمراضلهم وولاٌتهم من 

رٌعات والمرارات المنفذة .، المستوٌات والمعاٌٌر الصحٌة والطبٌة الواردة بالتش

وحاالت االستجابة لمواجهة الطوارئ  األزمات بإدارةالخطط الخاصة  إعدادمتابعة و

 والكوارث المحتملة .

 إلىالصحة والسالمة المهنٌة  إدارةالمتخذة من لبل  اإلجرابٌة األنشطةرفع مستوى  -

كة وذلن ٌعكس مدى حساس داخل الشر ربٌسًنشاط  كأيبالشركة  التنفٌذيلمة العمل 

 بهذا الجانب الهام من منظومة عمل الشركة .االهتمام 

 جاكٌت مطر(.آفارول ، وسابل العمل الولابٌة )أحذٌة أمان ،  فًالتحسٌن المستمر  -

توفر الشركة مطبوعات دورٌة تتضمن تعلٌمات خاصة بالصحة والسالمة المهنٌة -

 وظٌفة.بة عن طبٌعة وظروف كل وكٌفٌة مواجهة ومنع الحوادث المحتملة والناش

تحتفظ الشركة بسجالت مكتوبة مسجل بها كافة الحوادث التً تحدث بموالع العمل -

 تكرارها.وذلن ألخذ الحٌطة والحذر وإصدار التعلٌمات لتجنبها وعدم 

المسعفٌن والعٌادة الطبٌة  إلى باإلضافةمجهزة  إسعافسٌارة ( 2توفر الشركة عدد )-

المصابٌن بموالع العمل للحصول على الخدمة الطبٌة ذات المستوى  وتساعد العاملٌن

 المتمٌز.

جمٌع موالع العمل دورات مٌاه نظٌفة وتتابع بصفة دورٌة عملٌة  فًتوفر الشركة -

 بها كما توفر مٌاه الشرب النمٌة . واإلصالحالصٌانة 

 فرص العمال :  فً: المساواة  1-2

ً للمواعد المانونٌة توجد فرص متساوٌة للجمٌع للعمل ل دى الشركة وذلن طبما

ٌتم المساواة بٌن الرجال ، والنساء وذوى االحتٌاجات الخاصة الممررة حٌث 

 عاملٌن ذوى احتٌاجات خاصة بالشركة. 5سٌدة وعدد  16حٌث ٌوجد عدد 
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 الٌوجد. : (SA8000): تطبٌك معاٌٌر شهادة  1-0

 التطوعً : تشجٌع العاملٌن للمٌام بالعمل الخٌري : 1-03

ً من مستحماتهم  تموم الشركة بناء على رغبة العاملٌن بها بخصم مبالغ شهرٌا

لصالح مشارٌع خٌرٌة مثل التبرع لمستشفى سرطان األطفال وتورٌدها بمعرفتها 

 سٌراً على العامل الراغب فً التطوع .  ٌللمستشفى وذلن ت

 المحور الرابع : البٌبة

 لك بحماٌة البٌبة :: وجود سٌاسة بالشركة تتع 1-3

بنود    OHSAS 18001 : 2018ٌوجد ضمن سٌاسة الصحة والسالمة المهنٌة 

 تتعلك بحماٌة بٌبة العمل .

 لٌاس معدالت الشركة فى التلوث والمخاطر الناجمة عنها للبٌبة : 1-2

لعادم المعدات  السنويالجهات المتخصصة للمٌاس  إحدىالتعالد مع  تم

 والضوضاء بالورش.

)إعادة  : استخدام الشركة موارد طبٌعٌة لدٌها إلدارة فضالت التصنٌع 1-1

االستخدام/ نظام خفض استهالن الطالة / نظام  إعادةنظام  /(Recyclingالتدوٌر

 :لتوفٌر استهالن المٌاه

شركة بتروترٌد  إلى بٌعها تجمٌع الزٌوت المستعملة فى صهارٌج وإعادةٌتم -

 ٌة مصر العربٌة الستمبال مخلفات الزٌوت .جمهور فًوهى الجهة المعتمدة 

فولت( بما  33000تم تركٌب وحدات حماٌة على مداخل خالٌا الجهد الكهربى )-

 ٌحسن معامل المدرة الكهربٌة لهذه الخالٌا وٌحمك خفض الستهالن الطالة .

المٌاه ،  إهدارتم تركٌب رشاشات مٌاه فى المسطحات الخضراء بالشركة لتملٌل -

 . عمل صٌانة شاملة لجمٌع خطوط وشبكات المٌاه بالشركة كما ٌتم

 وتم البدء التشغٌلً لها الصناعًمحطة لمعالجة مٌاه الصرف  تم إنشاء-

1/9/2031 . 

 والخاصة بالممارسات البٌبٌة : (ISO14001): تطبٌك لواعد  1-1

 الشهادة . جارى تأهٌل الشركة للحصول على هذه-

 البٌبة : : وجود نظام للحفاظ على 1-5

 OHSAS 18001ٌوجد نظام للحفاظ على بٌبة العمل ضمن المواصفة المٌاسٌة -

: 2018    . 
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الجدٌدة ذات  RTGناش الساحة العماللة وأ حدٌثة فًٌتم استخدام تكنولوجٌا -

 للبٌبة(.دوابر كهربٌة بدل من الهٌدرولٌكٌة )الملوثة 

عمل داخل المخزن المشترن صدٌمة للبٌبة للأوناش شوكة كهربٌة  إستخدامتم ٌ-

. 

 األزمات :  إلدارةخطة  أو: وجود نظام 1-6

 OHSASضمن المواصفة المٌاسٌة  األزمات ةإلدارٌوجد لدى الشركة خطة -

علٌها الشركة ، والمدونة الدولٌة ألمن السفن الحاصلة   2018 : 18001

 . ISPS CODEافك المٌنابٌة روالم

 هلن المحور الخامس : المنتج / المست

: تموم الشركة بعمل استمصاءات دورٌة لمٌاس مدى رضاء العمالء عن مستوى  5-3

 بالشركة ISO 9001:2015الجودة  إدارةجودة الخدمة الممدمة لهم من خالل نظام 

. 

: ٌتم جمع وتحلٌل كافة آراء وتعلٌمات العمالء تجاه خدمات الشركة عن طرٌك  5-2

 بالشركة . ISO 9001:2015الجودة  إدارةنظام 

 ISO: وجود نظام وشهادة جودة : الشركة حاصلة على شهادة الجودة  5-1

9001:2015 . 

: منتج الشركة عبارة عن خدمة  أخاللً: لٌام الشركة بالتسوٌك لمنتجاتها بشكل  5-1

ً للمعاٌٌر الدولٌة  تداول وتخزٌن الحاوٌات والبضابع وتؤدى هذه الخدمات طبما

كما تحرص الشركة على تسوٌك الخدمة فى شكل ، مجال هذا ال فًالمعمول بها 

ممابالت شخصٌة مع وكالء الخطوط المالحٌة والوكالء المالحٌٌن المحلٌٌن أو من 

خالل المراسالت والمخاطبات الورلٌة أو االلٌكترونٌة ، كما تلتزم الشركة بروح 

ٌة فى مجال المنافسة الشرٌفة من خالل تطبٌك الموانٌن المحلٌة واألعراف الدول

اتفالٌات  والنشاط ، ترتبط الشركة مع عمالبها بعمود عمل مولعة من الجانبٌن أ

ارتباط بأسعار التعامل المعلنة بلوابح الشركة ، وال تمارس الشركة أٌة سٌاسات 

 ضاغطة على عمالبها وتتحكم آلٌات السوق فً ضبط أسعار التعامل .

 المحور السادس : المجتمع

 ة عامة لالستثمار المجتمعً : الٌوجد .: وجود سٌاس6-3
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: مشاركة الشركة فً مبادرات تعلٌمٌة أو مبادرات لتوعٌة المجتمع بشكل عام : 6-2

 تموم الشركة بتدرٌب طلبة الكلٌات والجامعات خالل الفترة الصٌفٌة .

: مشاركة الشركة فً مبادرات لتنمٌة المجتمع بالشراكة مع المطاع الخاص : تنظر  6-1

االعتبار لمطالب شركات المطاع الخاص )المصدرٌن( وتشجٌع  شركة بعٌنال

 % مساهمة منها فً دعم االلتصاد الوطنً .50التصدٌر وتخفٌض 

: إفصاح الشركة عن كل ما سبك على مولعها االلكترونً وفى التمرٌر السنوي  6-1

 الذي ٌمدم للجمعٌة العامة ٌتم اإلفصاح عما تمدم .

ة بمساعدة الشرركات التابعرة الشرمٌمة فرً تروفٌر احتٌاجاتهرا مرن النمرد : تموم الشرك 6-5

االجنبى لتتمكن من انجاز األعمال التً تموم بها والوفراء بالتزاماتهرا المالٌرة حٌرث 

 تم تدبٌر النمد االجنبى لهذه الشركات .

برالتبرع  برالترخٌص لمجلرس اإلدارة  21/0/2032 بتارٌخ وافمت الجمعٌة العامة:  6-6

 -:التالًلى النحو ع

 2000000.00 لصرررالح صرررندوق الخررردمات والتنمٌرررة المحلرررى  جنٌررره

 . بمحافظة دمٌاط

تكررالٌف  فررًعلررى مسرراهمة الشررركة  26/5/2030بتررارٌخ  اإلدارةوافررك مجلررس :  6-9

واألمررر معررروض  جنٌرره 500000.00 بطولررة كرراس األمررم األفرٌمٌررة بمبلررغ تنظررٌم

 . فً أول إنعماد لهاعتماد لالعلى الجمعٌة العامة للشركة 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 3/9/2032عن الفترة من  : موجز عن المساهمات المالٌةالمحور السابع 

 10/6/2030حتى 
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 المٌمة األلف جنٌه   

 التارٌخ المٌمة عدد المستفٌدٌن نبذة عن النشاط
المخطط 
 للعام المادم

     المجتمع
   2500  التبرعات المباشرة -3

     خدمات العاملٌن
   2332  رعاٌة صحٌة -3
لرض إسكان  -2

 للعاملٌن
 60000   

   160  البٌبة
   65029  المجموع

 للشركة ةبٌانات المسبول عن التمرٌر أو نمطة اتصال المسبولٌة االجتماعٌ
  محاسب/رضا رجب عرفة سٌد أحمداالسم :

 redaarafa.dchc@gmail.com برٌد الكترونً : -
  الحسابات والموازنة عامالوظٌفة :مدٌر  -
فاكس :   03222512603موباٌل :   2200300/059تلٌفون :  -

2200999/059 
 داخل الدابرة الجمركٌة بمٌناء دمٌاط محطة الحاوٌاتالعنوان : -

 

نمطة                                                                                                         
 اتصال المسبولٌة االجتماعٌة

مدٌر عام                                                                                                       

  الحسابات والموازنة

       

                                                                                                        

 ة ـــــــــمحاسب/رضا رجب عرف

 

 


