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ان السلوك املهين يرتكز على احملافظة على عدة مبادئ داخل وخارج بيئة عمل الشركة ،من اهمها:
الصدق
التحلت بالخلق الحميد
النزاهة
سلوك مهنت ل يشوبه أية مآخذ
اللتزام
قبول مبدأ المساءلة فت حدود النوا ين والتشريعات المعمول بها
الشفافية
التواصل الصريح والواضح
مو الم تمع
تعزيز وتحسين مو الم تمع
التركيز على الزبائن
اعطاء الولوية والخدمة المميزة للزبائن
العمل ال ماعت
دعم وتطوير التعاون ضمن الشركة
العاملون
التمكين لتامين التطور والتندم المهنت
الندوة النيادية
ممارسات قيادية مستنيرة تشكل أساسًا متينًا لنمو الشركة و العاملين بها
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 .1متهيد
يهددددف هدددلا الدددددليل إلدددى توضددد يح ووضدددع أسددد
مطارات السودان القابضة و الشركات التابعة لها.

العمدددل والممارسددددات األخالقيدددة والمهنيددددة السدددليمة بشددددركة

يتوجددددى علددددى جميددددع العدددداملين ب شددددركة مطددددارات السددددودان القابضددددة و الشددددركات التابعددددة لهددددا قددددراءة وفهدد د
محتويات دليل السلوك المهني هلا ،والتأكد من إتباع ارشاداته والتقيد وااللتزام بنص وروح هلا الدليل.
إن محتويددات هددلا الدددليل ال ينبتددي أن تلتددي أو تتجدداوا القددوانين ،التعليمددات ،أو األنظمددة المعمددول بهددا والتددي
تحكد د العددداملين فدددي شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا.و فدددي ةالدددة وجدددود تعدددارض
بدددين محتويدددات هدددلا الددددليل وبدددين الق واعدددد الخارجيدددة ،أو القدددوانين ،أو التعليمدددات ،أو األنظمدددة الموضدددوعة مدددن
قبدددل الجهدددات الرسدددمية بالدولدددة أو السياسدددات واإلجدددراءات الداخليدددة للشدددركة فيجدددى األخدددل بدددأيه كدددان أشدددد
صرامة إلى المدى اللي ال يت فيه مخالفته .
تحدددتف شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا بحدددق التددداء او مراجعدددة اوتحددددي هدددلا
الدليل بما يتماشى مع متطلبات وتتيرات العمل
مالحظة هامة ل ميع العاملين:
ال يشدددكل هدددلا الددددليل وال ينبتدددي أن يفسدددر علدددى انددده يشدددكل عقدددد توظيدد
محدددددة ،كمدددا أنددده ال يمًدددل ضدددماناو السدددتمرارية التوظيد د

او عمدددل سدددواء لمددددة محدددددة أو يدددر

او العمدددل لددددى شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة

و الشركات التابعة لها.
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 .2املقدمة
يدددرتبج نجددداح شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا ارتباطددوا وثيقددقا بالًقدددة الممنوةدددة لهدددا
مدددن قبدددل عامليهدددا  ،عمالئهدددا ،الجهدددات الرقابيدددة التدددي تشدددرف عليهدددا ،المسددداهمين فيهدددا ،والمؤسسد دات الشدددريكة
التي تعمل في نف القطاع ،إضافة إلى سمعتها بشكل عام .
إن مواصدددددلة النجددددداح يسدددددتلزم الحفدددددا علدددددى الًقدددددة والسدددددمعة
الحسدددنة فدددي جميدددع الظدددروف واألوقدددات .يتوجدددى علدددى شدددركة
مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا المحافظدددة
علدددى نزاهتهدددا وسدددمعتها الحسددددنة ،ا انهدددا تعتبدددر وصدددية علددددى
ةمايددددة مصددددالح عامليهددددا وعمالئهددددا وشددددركائها علددددى السددددواء
والتقيددددد باألنظمددددة والقددددوانين والتعليمددددات التددددي تحكدددد عملهددددا
ونشاطاتها.
إن جميددددع العدددداملين مطددددالبين بالتصددددرف وفقدد دوا ألعلددددى معددددايير
النزاهددددة الشخصددددية والمهنيددددة ،ةيدددد لددددن نسددددمح بالمسدددداومة
علددددى هددددلة النزاهددددة ألي منفعددددة شخصددددية أومنفعددددة مزعومددددة
تتعلق بالشركة.

بوصلة السلوك المهنت
إن دليل السلوك المهني يمًل خارطة الطريق
التي تساعد على استدامة النجاح المادي
والمعنوي من خالل تصرف جميع العاملين
بصورة أخالقية وبمسؤولية وارشاده النجاا
األعمال بالطرق الصحيحة.
نتاكد اننا ننفل العمل بالطريقة الصحيحة عندما
نتبع بوصلة النجاح ونحرص على سلوك
مهني يتماشى مع قيمنا وسياساتنا ووفقوا
للقوانين السارية المفعول.
إن دليل السلوك المهني هو األساس لكل
تصرفاتنا ا انه يعزا تحقيق اهدافنا
االستراتيجية المتمًلة في األداء المحترف
والمتميز لجميع الموظفين دون استًناء.

يعتبدددر العامدددل جدددزءوا مدددن شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و
الشددددركات التابعددددة لهددددا وهددددو بالتددددالي معددددرض لمبدددددأ المحاسددددبة
ةيددد يتوجددددى عليدددده التقيددددد بددددالقوانين واألنظمددددة والتعليمددددات الصددددادرة عددددن السددددلطات التشددددريعية والرقابيددددة
وسياسات شركة مطارات السودان القابضة و الشركات التابعة لها ووةدة عمله ودليل السلوك هلا.
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 .3إرشادات عامة
إن شددركة مطددارات السددودان القابضددة و الشددركات التابعددة لهددا تعتمددد علددى كددل عامددل مددن عامليهددا فددي الحكدد
علدددى كدددل مدددا هوصدددحيح ومالئدد  ،فدددي أي موقد د مدددن المواقدد  ،ا انددده ال يمكدددن وال يتعدديلن ألي دليدددل للسدددلوك
المهني وضع وضبج جميع التصرفات الالئقة والمالئمة في العمل والمجتمع.
يسدددري دليدددل السدددلوك المهندددي هدددلا علدددى جميدددع العددداملين فدددي شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات
التابعدددة لهدددا بمدددا فددديه أعضددداء مجلد د اإلدارة ،اإلداريدددين و العددداملين بجميدددع مسدددتوياته اإلداريدددة ودرجددداته ،
العدددددداملين المدددددددؤقتين ،المتددددددددربين ،المتعاقددددددددين والمستشدددددددارين
المستقلين.
اإلجابة التت تدعو للنلق
 .4املوجبات
يتوجدددى علدددى كدددل عامدددل ويقدددع علدددى عاتقددده قدددراءة هدددلا الددددليل
واالطدددددالع والتقيدددددد بمحتوياتددددده مقترندددددا بسياسدددددات واجدددددراءات
وتوجيهددددات او ايددددة تعليمددددات مكملددددة تنطبددددق علددددى وظيفتدددده او
وةدددددة العمددددل التددددي يتبددددع لهددددا فددددي شدد دركة مطددددارات السددددودان
القابضة و الشركات التابعة لها.

إ ا سألك موظ أو استفسر عن مخاوف
ألمر يتعلق بدليل السلوك المهني وشعرت
بالقلق عند االجابة:
 أصغ له جيدوا وأعطه اهتمامك الكامل
 اسأل عن أي إيضاةات أو معلومات
إضافية.
 جاوب على القس اللي تستطيع ولكن ال
تشعرة بأنه عليك أن تعطي جوابك
الكامل فوروا.
 إ ا كر الموظ ما يقلقه وكان أمروا قد
يتطلى التحقيق فيه بموجى الئحة
السلوك المهني،

يتوجددددى علدد دى كددددل عامددددل اسددددتكمال كامددددل البيانددددات المطلوبددددة
بموجدددددى نمدددددو ل التعهدددددد الشخصدددددي بدددددااللتزام بددددددليل السدددددلوك
اتصل واطلب المساعدة
المهندددي لشدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة
لهدددا والمرفدددق بهدددلا المسدددتند وتوقيعددده ومدددن ثد د تقديمددده خدددالل فتدددرة اسدددبوع للمسدددؤول المباشدددر الدددلي بددددورة
سيقوم بإرساله إلى دائرة الموارد البشرية.
نشدددجع كدددل عامدددل علدددى رفدددع أو مناقشدددة أي تسدددا الت تتعلدددق بتصدددرفات ةصدددلت فدددي الماضدددي أوتحصدددل فدددي
ال من خالل التقيد بآلية التظل او مخاطبة دائرة الموارد البشرية.
الوقت الحاضر أوقد تحصل مستقب و
إ ا كدددان لددددى العامدددل أيدددة أسدددللة ةدددول هدددلا الددددليل أوةدددول أي سياسدددات إضدددافية مكملددة أو فدددي ةالدددة وجدددود
تعدددارض او مخالفدددة بدددين هدددلا الددددليل وبدددين القدددوانين ،األنظمدددة ،أوالتعليمدددات المحليدددة أو ةتدددى إ ا كدددان لددددى
العامدددل أيدددة تسدددا الت تتعلدددق بتفسدددير القدددوانين المطبلقدددة أوالواجبدددة التطبيدددق فيجدددى علددى العامدددل االبدددالغ عنهدددا
كتابيدددا او مناقشدددتها مدددع المددددير المباشدددر او مدددع دائدددرة المدددوارد البشدددرية أو مدددع لجندددة مراقبد دة االلتدددزام بشدددركة
مطارات السودان القابضة و الشركات التابعة لها.
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 .5االبالغ عن املخالفات
سددديت التعامدددل مدددع التقدددارير الخاصدددة بالمخالفدددات بسددرلية تامدددة وإلدددى المددددى الممكدددن ،ولدددن يتعدددرض لدد ى أي
عامل يقوم بالتبليغ عنها بأمانة وةسن نية.
نقددر قيمدة مسداعدة العداملين الدلين يبلتدون عدن مشداكل معيندة او محتملدة يتوجدى معالجتهدا ،لدللك فدإن أي
إنتقدام ضدد أي عامدل يًيدر موضدوعاو وهدو صدادق يعتبدر مخالفدة لددليل السدلوك المهندي .عليده فدان العامدل
الددلي يعبددر عمددا يًيددر مخاوفدده بصدددق ،أو يشددارك فددي تحقيددق ،لددن يخضددع الي إجددراء وظيفددي ضدددة
كالفصل ،تخفيض الدرجة ،الحرمان المؤقت ،خسارة الميزات،او يرة من التهديدات.
إن التعمدد د قد بالتجاهددددل او التتطيددددة أوالتسددددتر علددددى األخطدددداء وةدددداالت اإلهمددددال او أيددددة تصددددرفات يددددر الئقددددة
صدددادرة عدددن أةدددد الدددزمالء أومحاولدددة ةمايدددة الدددزمالء الدددلين
اإلدلء بإتهامات كاذبة
قددددداموا او يقومددددددون بمخالفددددددة القددددددوانين او التعليمددددددات يعتبددددددر
سنحمي أي عامل يبلِغ عما يًير مخاوفه بصدق،
تواطلوا ويعد بمًابة مخالفة لدليل السلوك المهني هلا.
ولكن يعتبر مخالفاو لالئحة السلوك المهني القيام
سددديت التحقيدددق فدددي كدددل الحددداالت التدددي يشدددتبه بمخالفتهدددا لهدددلا
الدددددليل و سدددديت اتخددددا اإلجددددراءات المناسددددبة فددددي ةددددال قيددددام
التحقيددددق بإثبددددات وجددددود مخالفددددة لسياسددددات شددددركة مطددددارات
السدددددودان القابضدددددة و الشدددددركات التابعدددددة لهدددددا  ،أو أنظمتهدددددا،
أوالقددددددوانين والتعليمددددددات السددددددارية المفعددددددول ،أوقواعددددددد هددددددلا
الددددليل .فدددي ةدددال ثبدددوت وجدددود مخالفدددة ات شدددكل جندددائي فإنددده
سدديت تحويلهددا إلددى السددلطات المعنيددة دون إسددقا ةددق الشددركة
في اتخا أية إجراءات أخرى .

باإلتهامات الكا بة عن عمد ،أو الكلب أمام
المحققين ،أو التدخل أو رفض التعاون مع
تحقيقات مخالفة الئحة السلوك المهني.
إن التبليغ الصادق ال يعني بأنه عليك أن تكون
على ةق عندما تصرح بما يًير مخاوفك؛ ولكن
عليك أن تكون على يقين بأن المعلومات التي
تقدمها صحيحة.

 .6التعريفات
 الشركة  :شركة مطارات السودان القابضة و الشركات التابعة لها.
 العااااااملون بالشاااااركة  :أعضددددداء مجلدددد

اإلدارة ،اإلداريدددددين بجميدددددع مسدددددتوياته اإلداريدددددة ،العددددداملين،

العددداملين المدددؤقتين ،المتددددربين ،المتعاقددددين والمستشدددارين المسدددتقلين لددددى شدددركة مطدددارات السدددودان
القابضة و الشركات التابعة لها.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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 .7نطاق املسؤوليات
تهددددف شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا إلدددى تقددددي الخددددمات بشدددكل فعدددال ،مدددتقن،
مددربح ،وبددأعلى درجددات النزاهددة ،لتضددع نفسددها فددي مركددز وتددأثير دائدد فددي قطدداع األعمددال الددلي تنشددج بدده.
عليه فإنه يتوجى على كل عامل المساهمة في تحقيق هلا الهدف.
يشمل طاق المسؤوليات (ول ينتصر) على ما يلت:
 1.7العمالء
 تقدددوم شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا بتقددددي وابتكدددار خددددمات ومنتجدددات
تنافسية لتلبية متطلبات واةتياجات العمالء باةتراف تام وبأسلوب منظ ودقيق وكفؤ.
 يتوجدددى علدددى كدددل عامدددل تجددداوا توقعدددات العمدددالء مدددن خدددالل تزويدددده بأفضدددل الخددددمات والمنتجدددات
المالئمدددة لهددد و لدددك بعدددد تفهددد اةتياجددداته وظدددروفه وتدددوفير الخدمدددة أوالمندددتج ضدددمن التشدددريعات
القانونية والمؤهالت والخبرات المناسبة.
 يتوجدددى علدددى كدددل عامدددل العمدددل علدددى تقددددي المشدددورة الصدددادقة والواضد دحة ا إن المشدددورة الخاطلدددة
أوالمضللة ير مقبولة على اإلطالق.
 1.7العاملون
 تدددوفر شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا مراكدددز وظيفيدددة مميدددزة وامتيدددااات
ال
عادلددة ومنافسددة تسددتند إلددى المسدداهمة الفرديددة فددي نجدداح العمددل سددواء فددي الوقددت الحاضددر أومسددتقب و
كمدددا انهدددا تدددؤمن بمبددددأ تسددداوي ال فدددرص وخلدددق بيلدددة عمدددل ال تقبدددل أيدددة تفرقدددة ،أوتمييدددز ،أومضدددايقات
او تحرشات.
 يتوجددى علددى كددل عامددل التصددرف المالئدد والمحافظددة دائم داو علددى مظهددر متميددز بمددا يفيددد ويعددزا مددن
وضع وسمعة الشركة.
 1.7ال





هات الرقابية والحكومية
تسدددعى شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا دائمدددا إلدددى تعزيدددز الًقدددة والتفددداه
بينها وبين الجهات الحكومية والرقابية التي تحك عملها.
يجددددى علددددى جميددددع العدددداملين التقيددددد التددددام وبدقددددة بجميددددع القددددوانين والتعليمددددات السددددارية المفعددددول،
والتوجيهدددات ،والمعدددايير ،باإلضدددافة إلدددى ممارسدددات قطددداع الطيدددران سدددواء أكدددان لدددك علدددى الصد دعيد
المحلي أوالخارجي.
بددددأي ةددددال مددددن األةددددوال ال يمكددددن قبددددول أوتبريددددر أي تصددددرف يددددر مسددددؤول اومجاافددددات يددددر
ضدددرورية او مخالفدددة للقدددوانين والتعليمدددات ،أواألنظمدددة ،أو سياسدددات الشدددركة أو أي مدددن قواعدددد هدددلا
الدليل.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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 .8خدمة اجملتمع
تقدددوم شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات التابعدددة لهدددا بأفضدددل مدددا فدددي وسدددعها لخدمدددة المجتمدددع
الددلي تعمددل بدده ومعدده مددن خددالل تاديددة عملهددا بمسددؤولية واةتددراف وتجنددى أيددة ممارسددات قددد تددؤثر سددلبا علددى
سمعتها او سمعة عامليها أوعلى قطاع الطيران ككل.
 .9التصرف املهين
يجدددى علدددى جميدددع العددداملين ان يتصدددرفوا بنزاهدددة ويلهمدددوا الًقدددة داخدددل
وخارل المؤسسة من خالل:

.فكِر فت أفعالك ،وإطلب اإلرشادات
إ ا ساورك الشك في ايجاد الطريقة
السليمة في اي تصرف ،إسأل نفسك
ما يلي:
 هل يتماشى لك مع دليل السلوك
المهني؟
 هل هو أخالقي؟
 هل هو قانوني؟
 هل سينعك بشكل ةسن عليل؟
 هل سينعك بشكل ةسن على
الشركة؟

التقيدددد التدددام بجميدددع القدددوانين السدددارية المفعدددول ،والتعليمدددات ،واألنظمدددة،
واإلرشددددادات ،والتعليمددددات الداخليددددة ،والتوجيهددددات والقواعددددد المعمددددول
بها لدى شركة مطارات السودان القابضة و الشركات التابعة لها.
 طددددددرح األسددددددللة فددددددي ةدددددداالت االلتبدددددداس أوالتمددددددوض ،والتقدددددددم
باقتراةات للتطوير نحو األفضل.
 القيددام بكددل مددا فددي وسددعه سددواء علددى الصددعيد الفددردي أوالجمدداعي
لتحقيق األهداف الموضوعة والمشتركة.
 المسدددداهمة فددددي خلددددق أجددددواء عمددددل تشددددجع علددددى الًقددددة ،والحرفيلددددة
العالية ،وةسن األداء ،واالةترام المتبادل ،واةترام اللات.
إ ا كان الجواب "كال"
على أي من هلة األسللة،
 بدددلل أقصدددى الجهدددد فدددي خدمدددة شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و
الشددددركات التابعددددة لهددددا وةمايددددة مصددددالحها أثندددداء سدددداعات العمددددل
اطلى المشورة قبل ان تتصرف.
الرسمي أوخارجه.
 اإللتزام باألولويات التي توصل إلى النتائج.
 اإليجابية المطلقة في التفكير و السلوك.
 السدددعي الددددائ و المسدددتمر للتنميدددة اللاتيدددة التدددي تتددديح للعامدددل إثدددراء وظيفتددده و كدددللك المسددداهمة فدددي بلدددوغ
أهداف الشركة.
 1.7الموظف الندوة:
تقددع علددى عدداتق كددل عامددل فددي شددركة مطددارات السددودان القابضددة و الشددركات التابعددة لهددا مسددؤولية شخصددية
وفردية تلزمه على:
 الحرص على السالمة في بيلة العمل
 تقيي األمور بعقالنية ومنطقية
 تطبيق أعلى معايير النزاهة األخالقية في العمل

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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 التقيددددد بحرفيددددة وروح األنظمددددة والقددددوانين ،والسياسددددات واإلجددددراءات الداخليددددة المطبقددددة والمعتمدددددة مددددن
قبلها.
 المساهمة الملهمة في العمل بتبني المبادرات التي ترقى و ترتفع باآلداء المؤسسي.
 إرتقدداء العامددل بأدائدده الددلهني و تعزيددز قدراتدده الفكريددة بحيدد يتدديح التعامددل مددع شددؤون الشددركة فددي إطددار
صورتها المتكاملة و لي من منطلق الفكر اللاتي المنتلق.
 1.7النيادة بالندوة:
يتعدددين علدددى القدددادة والمددددراء بوجددده خددداص مسدددؤوليات إضدددافية بالتصدددرف كنمدددو ل يحتدددلى بددده
وتعزيزالمبدداد والقددي الخاصددة بشددركة مطددارات السددودان القابضددة و الشددركات التابعددة لهددا فددي جميددع
مستويات القوى العاملة والهام االخرين لاللتزام بالتعليمات واالرشادات المدونة من خالل:
 تشجيع اتخا القرارات على أساس أخالقي ونزيه
 منع االنتقام من األشخاص اللي يبلتون عن سلوكيات خاطلة
 طلى المساعدة في ةل المشاكل وتصعيدها عند ظهورها
 قيادة وترشيد العاملين الداء األعمال المناطة به بافضل الطرق
 التشجيع على العمل ضمن فريق واةد
 اقامة تواصل فعال و إيجابي ضمن وةدة العمل
 تامين بيلة عمل شفافة ومتناسقة يشعر فيها أعضاء الفريق باالرتياح لطرح مخاوفه
 تطبيق وتعزيز المباد الملكورة في دليل السلوك المهني هلا
 1.7العمل ضمن فريق
لقددد وجددد بددأن هددؤالء الميددالون لمشدداركة األفكددار والتعدداون مددع العدداملين اآلخددرين قددد أثبتددوا بددأنه أكًددر نجاةددا
في أعماله وبللك يحصلون على تقدير أكًر وه مرشحون محتملون لشتل مناصى أعلى.
.11

إساءة استخدام املراكز الوظيفية

تعددددرف الشددددركة إسدددداءة اسددددتخدام المراكددددز الوظيفيددددة علددددى أنهددددا اسددددتتالل سددددمعة اواسدد د الشددددركة ،أوطبيعددددة
المركز الوظيفي للعامل للحصول على امتيااات ومنافع مادية او معنوية وبشكل تعسفي و ير قانوني.
يجدددى علدددى العددداملين عددددم إسددداءة اسدددتخدام مراكدددزه الوظيفيدددة لالسدددتفادة او لمنفعدددته الشخصدددية أو لمنفعدددة
أي مددددن العدددداملين اآلخددددرين ،أو االقربدددداء أو لمنفعددددة أي مددددن العمددددالء أو أي جهددددة أخددددرى داخليددددة كانددددت ام
خارجية.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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يجدددى علدددى العددداملين عددددم اسدددتخدام مراكدددزه الوظيفيدددة لددددى شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و الشدددركات
التابعددددة لهددددا لطلددددى أوةصددددول مددددن اي جهددددة كانددددت علددددى أيددددة
طلب خاص ومعروف شخصت
خدددددمات شخصددددية او مواقددددع إداريددددة سددددواء كانددددت لمصددددلحته
الشخصدددية أو لمصدددلحة أي طدددرف آخدددر مدددن قدددبله وبتدددض طلب احد المدراء من موظف ان يستعمل
النظدددر عدددن نوعهدددا او شدددكلها ،ومنهدددا علدددى سدددبيل المًدددال ال كمبيوترات الشركة والطابعة ،باإلضافة إلى
الحبر والورق وإستأالل وقت عمله ،لتصميم
الحصر:
وطبع دعوة خاصة على العشاء لمدعويه.
 القروض الشخصية
بذلك يكون المدير قد اساء استخدام مركزه
 تلاكر الطيران
والموظف قد أساء إستعمال ممتلكات الشركة.
 الخصومات
 خدمات خاصة
 شرو تفضيلية

.11

احملافظة على املمتلكات واملوجودات و املوارد

يقددع علددى عدداتق كددل عامددل االلتددزام بحمايددة واسددتخدام الممتلكددات والموجددودات والمددوارد الخاصددة بالشددركة
بكددل أمانددة وكفدداءة واسددتعمالها فقددج أل ددراض العمددل المشددروعة وأن يحميهددا مددن السددرقة أو الفقدددان أو
التل أو إساءة االستخدام.
كمدا إن االلتدزام بحمايدة أمدوال الشدركة يعدد أمدروا هامودا خصوصودا إ ا مدا كدان العامدل يملدك سدلطة اإلنفداق أو
اعتماد نفقات السفر أو الترفيه أو إدارة الميزانيات والحسابات والتي تشمل:
 استخدام األموال بالصورة المناسبة للترض المحدد لها
 الحصول على االعتماد المطلوب قبل تكبد أي نفقات
 تسجيل كافة النفقات بصورة دقيقة
 التحقددق مددن أن المصددروفات المقدمددة للتعددويض تتعلددق بالعمددل وموثقددة بالصددورة المناسددبة ةسددى
االصول.
.12

سرية املعلومات

إن أي ندددوع مدددن المعلومدددات التدددي قدددد يحصدددل عليهدددا العامدددل مدددن خدددالل أدائد ده لعملد ده والتدددي ال تكدددون متاةدددة
لعامدددة الجمهدددور ،تعتبدددر ةسلاسدددة وسد درلية للتايدددة ،ويجدددى عددددم كشدددفها أواإلفصددداح عنهدددا ،أوتسدددريبها أونقلهدددا
ألي جهة خارجية ،كما وال يجوا استخدامها ألي رض كان خارل عن المهام المنوطة به.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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يمنددددع منعددددا باتددددا إعطدددداء أومشدددداركة أي جهددددة خارجيددددة بأيددددة
معلومددددات سددددرية او خاصددددة و يددددر متاةددددة لعامددددة الجمهددددور
تتعلددددق بالعدددداملين أو عمددددالء سددددابقين أوةدددداليين أومتددددوقعين ،او
بددأي مدددن األطددراف المتعاملدددة او المتعاقدددة مدددع شددركة مطدددارات
السودان القابضة أو شركاتها التابعة.
إن تبددددادل المعلومددددات السددددرية بددددين أالعضدددداء أو بددددين عدددداملي
شددددددركة مطددددددارات السددددددودان القابضددددددة و شددددددركاتها التابعددددددة،
محكومدددة بقاعددددة "الحاجدددة للمعرفدددة" .عليددده يجدددى اتخدددا كافد دة
االةتياطددددددات الالامددددددة والمنطقيددددددة المناسددددددبة لحمايددددددة سددددددرية
وخصوصدددددية مًددددددل هددددددلة المعلومدددددات ضددددددد أيددددددة اختراقددددددات
أوأشخاص ير مخوللين بمعرفتها.

بريد الكترو ت بالصدفة
استل موظ بالصدفة بريد ألكتروني مع مل
يحتوي على رواتى عدة موظفين آخرين .هل يمكنه
أن يطلع على الرواتى ويتشارك بها مع موظفين
آخرين؟
"كال"
الموظ وأصحابه في العمل لي له مصلحة عمل
أن تكون لديه هلة المعلومات .عليه يجى أن
يحلف البريد األلكتروني وأن يلفت نظر المرسل
إلى هلا الخطأ .إن التصريح بالمعلومات إلى
الموظفين اآلخرين يعتبر افشاء معلومات سرية.

يلتدددزم العامدددل بالمحافظدددة علدددى سدددرية كافدددة المعلومدددات والمعدددامالت التدددي ةصدددل عليهدددا خدددالل عملددده ،ةتدددى
بعد انتهاء خدمته لدى الشركة.
يسددري مبدددأ سددرية وخصوصددية المعلومددات إلددى الحددد الددلي ال يتعددارض مددع القددوانين والتعليمددات التددي تحكدد
الشركة او القوانين المعمول بها.
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التعامل مع املعلومات السرية

يجدددى علدددى العددداملين عددددم اسدددتتالل المعلومدددات السدددرية ،سدددواء كدددان
لدددك بطريقدددة مباشدددرة أو يدددر مباشدددرة ،لتايدددات االنتفددداع الشخصدددي،
أولجلى المنفعة الشخصية الةد افراد اسرته .
يمندددددع العددددداملون وألي سدددددبى كدددددان ،تهديدددددد أووعدددددد الوسدددددطاء ،أو
العددداملين ،أوالعمدددالء لافشددداء بأيدددة معلومدددات التدددي ال ينبتدددي كشدددفها.
عدددددالوة علدددددى لدددددك ،إ ا تعدددددرض أي عامدددددل إلدددددى أي مدددددن البندددددود
الملكورة أعالة فيجى أن يبلغ لك (للتحديد).

المعلومات السرية
معلومات ير معلنة إ ا ما ت اإلفصاح عنها
بطريقة ير مناسبة قد تضر بالشركة او
موظفيها او عمالئها أو اي جهة اخرى
تتعامل معها .يمكن ان تخص هلة المعلومات:
 الموظفون
 الزبائن
 العقود
 الخطج اإلستراتيجية
 التعامالت التجارية
 التتييرات الرئيسية في اإلدارة
 المنتجات
 المواصفات الفنية
 العروض
 المعلومات المالية...الخ

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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التوثيق ودقة السجالت

يجددى علدددى جميدددع العددداملين التحقددق مدددن هويلدددة العمدددالء وتقيدددي نددزاهته واسدددتقامته عندددد تنفيدددله للمعدددامالت
أوالعمليات.
يجى توثيق جميع المعامالت والعمليات في ةينه بشفافية وبشكل دقيق وصحيح وكامل وواضح.
يمندددع العددداملون مدددن اجدددراء تعدددديل ،او اضدددافة ،أو ةدددلف بقصدددد التتييدددر او التضدددليل فدددي الصدددفة الحقيقيدددة ألي
معاملة أوتعامل في سجالت الشركة.
يجدددى علدددى العددداملين االةتفدددا بسدددجالت مناسدددبة توضدددح وبشدددكل كدددافي كافدددة التعدددامالت المنفدددلة مدددن قدددبله
سدددواء كاندددت بالنيابدددة عدددن شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و شدددركاتها التابعدددة أوعدددن أي مدددن عمالئهدددا.
يجى إعداد وةف هلة السجالت بالطريقة والشكل المحددين من قبل الشركة.
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إساءة استخدام املعلومات

تعتبدددر إسددداءة السدددتخدام المعلومدددات إ ا قدددام العددداملون باسدددتخدام او نقدددل المعلومدددات المتعلقدددة بالشدددركة أو بدددأي
مددن عمالئهدددا بهددددف التدددأثير علدددى عامدددل اخدددر او أي عميدددل أوعلدددى أي جهدددة داخليدددة او خارجيدددة كاندددت ،و لدددك
لجلى منفعة شخصية ألنفسه أوألةد افراد االسرة او امالئه .
يجددى علددى العدداملين عدددم اسددتخدام ،أو نسددخ ،أوالددتخلص مددن أيددة معلومددة ةصددلوا عليهددا مددن خددالل قيددامه
باألعمدددال المنوطدددة بهد د بهددددف جلدددى منفعدددة شخصدددية مباشدددرة كاندددت أو يدددر مباشدددرة ألنفسددده أو ألي جهدددة
أخرى.
هدددلة المحظدددورات والمتعلقدددة بإسددداءة اسدددتخدام المعلومدددات تظدددل سدددارية المفعدددول ةتدددى بعدددد انتهددداء خددددمات أي
من عاملي الشركة.
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تعارض املصاحل

لددددى قيدددام العامدددل بدددأداء األعمدددال المنوطدددة بد ده ،يجدددى أن يحدددرص علدددى أن مصدددالحه الشخصدددية ال تتعدددارض
مددددع المهددددام المطلوبددددة مندددده وأن يتجنددددى تعددددارض المصددددالح بددددين :الشددددركة أو عامليهددددا وأفددددراد اسددددرته ،
اوعمالئها ،أو بين أعضائها او اي جهة اخرى.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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هلا االلتزام يتضمن ،وال يقتصر على:
 الدخول كطرف شخصي في أي من تعامالت الشركة.
 التفددداوض أوالتعاقدددد نيابدددة عدددن الشدددركة مدددع أي شدددخص أومنشدددأة يكدددون للعامدددل أوألي مدددن أفدددراد اسدددرته
مصالح شخصية فيها.
 قبددددول أي توظيددد  ،منصددددى استشدددداري ،منصددددى إداري،
أوالتعاطي بأي شراكه خارل الشركة.
مفهوم تضارب المصالح

يجددددى علددددى العدددداملين أن ال يكونددددوا أطرافددددا أومسددددؤولين عددددن
الموافقة على أية معامالت ل طراف التالية:
 أنفسه .
 أي من أفراد اسرته .
 المنشددددددآت أوالمؤسسددددددات التددددددي لهدددد د أوألفددددددراد اسددددددرته
مصالح فيها.
 أي شخص او مؤسسة متعلقة أومرتبطة به .
يجدددى علدددى العددداملين أن ال يحصدددلوا او يسدددعوا إلدددى الحصدددول
ألنفسددده علدددى أي ممتلكدددات أوامتيدددااات تجاريدددة او أيدددة مندددافع
يددددر الئقددددة علددددى ةسدددداب الشددددركة أوعلددددى ةسدددداب أي مددددن
الجهات المتعاملة معها.

لتحديد ما إ ا كنت تواجه موقفا قد يشكل
تضاربوا في المصالح ،اسأل نفسك هلة األسللة:
 هل تؤثر مصالحي الخارجية على قدرتي
في اتخا قرارات العمل الصحيحة؟
 هل يجعلني هلا الموق أقدم مصالحي
على مصالح الشركة؟
 هل سأستفيد شخصيا من هلا القرار؟
 هل سيستفيد أةد افراد اسرتي من هلا
القرار؟
 هل سأشعر بالحرل في ةال أصبح
الموق معروفوا للعامة؟
 هل ستشعر الشركة بالحرل في ةال
أصبح الموق معروفوا للعامة؟
 هل من الممكن أن يؤثر قراري على القيام
بوظيفتي بمصداقية؟
ا ا كان الجواب " عم"
على اةد هلة االسللة،
ينبتي اإلفصاح عن هلا الموق .

يجى على العاملين أن ال يستعملوا سمعة او اس الشركة في الحمالت السياسية.
يجدددى التبليدددغ عدددن كافدددة الموا قد د واألوضددداع التدددي قدددد تدددؤدي إلدددى تعدددارض المصدددالح إلدددى المسدددؤولين بشدددكل
فوري ،لكي يقوموا بدراسة الحالة واتخا اإلجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه األمور.
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اهلدايا والضيافة

عدددادة مدددا تعتبدددر الهددددايا ،ضددديافات العمدددل ،أوأيدددة مزايدددا أخدددرى مقبولدددة مدددن المنظدددور القدددانوني ،إ أنهدددا تعتبد در
جدددزءا مدددن النشددداطات التجاريدددة االعتياديدددة فدددي العديدددد مدددن البلددددان .إال أن المشددداكل ،عدددادة مدددا تبدددرا عنددددما
توةي او تكون بهدف التساهل او التناال في العالقات المهنية.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة

15

لهدددلا السدددبى ،وكقاعددددة عامدددة ،فإنددده يمندددع علدددى العددداملين ،تقددددي أوقبدددول الهددددايا ،ضددديافات العمدددل ،أوالمندددافع
األ خددددرى ،ويسددددمح بهددددا فقددددج إ ا كانددددت ات قيمددددة منخفضددددة نسددددبيا ،أو محددددددة ومقبولددددة مددددن قبددددل اإلدارة
التنفيلية.
يمنددددع منعددددا باتددددا علددددى العامددددل عددددرض أوقبددددول أي شددددكل مددددن أشددددكال الرشدددداوى أوالمتريددددات ،أوتوجيدددده أي
شخص آخر ليفعل لك بالنيابة عنه من أي جهة كانت.
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اخلداع وعدم األمانة

علدددى العامدددل المخدددول بالددددخول او الوصدددول او الحصدددول علدددى النقدددد ،المعلومدددات ،البضددداعة ،أوالوثدددائق التدددي
تعددددود ملكيتهددددا للشددددركة أو ألي مددددن عمالئهددددا او الجهددددات التددددي تتعامددددل
معهدددا ان يحددداف عليهدددا وعددددم التصدددرف بهدددا بصدددورة تعتبدددر مخالفدددة لهدددلا
محاولة احتيال
الدليل و لك من خالل محاوالت تشتمل وال تقتصر على:
ةاول موظ الحصول على تأمين
 السرقة.
الشركة الطبي ألوالدة البالتين للسن
 االقتراض ير المسموح به.
القانونية بتقدي إستمارة يدعي فيها أن
أوالدة طالب بدوام كامل.
 تحويددددددل أي مدددددددن البندددددددود والصددددددالةيات المدددددددلكورة أعدددددددالة إلدددددددى
الحقيقة أن أوالدة ل يعودوا طالب
االستعمال الشخصي.
بذلك يكون العامل قام بمحاولة احتيال.
 الدخول ير المصرح به إلى المعلومات.
علدددى العامدددل ان يكدددون يقظدددا ألي نشددداطات أوطلبدددات يدددر اعتياديدددة سدددواء كاندددت مدددن العددداملين اآلخدددرين،
أوالعمالء ،أوأي جهات أخرى ،وان يتقيد ةرفياو بسياسات وإجراءات الشركة.
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السالمة

فدي كدل عمدل ومكدان يجدى ان يضدع العامدل السدالمة أوال ا و إن السدالمة مسدؤولية الجميدع ،لدلا ينبتدي عليده
أن يصر على أن يت العمل بآمان بتض النظر عن الوظيفة اللي يقوم بها.
ان شددركة مطددارات السددودان القابضددة و شددركاتها التابعددة تلتددزم بحمايددة صددحة وسددالمة العدداملين والزائددرين
والمقدداولين والمجتمددع باالجمددال .لددللك تد تصددمي سياسددات وإجددراءات السددالمة الخاصددة ألجددل المسدداعدة
على العمل بآمان ،سواءو داخل المنشآت أو خارجها.
ينبتي دوموا على العامل أن يبلغ عن أية مخاوف في ةال:
 طُلى منه القيام بمهمة يعتبرها ير آمنة
 طلدى منده القيدام بعمدل يدرى أنده لدي مددربوا تددريبوا مناسدبوا للقيدام بده وأن لدك العمدل قدد يضدر بده أو
باآلخرين
يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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 ر يدة شخصودا يقدوم بمهمدة يدرى أنهدا ليسدت آمندة أو أن هدلا الشدخص لدي
القيام بها
 شكك في أن أةد المركبات أو المعدات ال تعمل بالصورة المناسبة وأنها قد تكون ير آمنة
 الة أو بات على دراية بوجود وضع ير آمن أو خطر يحتمل أن يلحق اال ى به أو باآلخرين

مددربوا تددريبوا مناسدبوا علدى

.21

التحرش اجلنسي

يمنددددع التحددددرش الجنسددددي أوأي نددددوع مددددن أنددددواع التحددددرش سددددواء كددددان متعلقددددا بالعدددداملين فددددي مددددا بيددددنه ،
أوبدددالعمالء ،أوبدددأي جهدددة أخدددرى .أن هدددلا يدددؤثر علدددى أالخالقيدددات ،وبيلدددة العمدددل ،وهدددو يدددر قدددانوني وبالتدددالي
ير مقبول ،ولن يت التسامح معه مطلقا.
يشدمل التحدرش أي سدلوك شدفهي أو بصدري أو بددني بتديض أو
أي سدلوك آخدر مدن أي ندوع مدن شدأنه أن يخلدق بيلدة عمدل تهديديدة
أو عدائيددة وقددد يتنددوع مددن خددالل سددلوكيات يددر مقبولددة تظهددر بعدددة
اشكال منها على سبيل المًال ال الحصر:
 التحرش الجنسي اوالجسدي
 الدعابات او الكلمات او الحركات ير الالئقة
 اإلهانات الجنسية أو العرقية
 اللتة العدائية أو التعليقات المهينة
 السلوك التهديدي أو الترهيبي
يجددددى علددددى كددددل عامددددل يصددددل إلددددى علمدددده أي ةالددددة مددددن ةدددداالت
التحددددرش أن يقددددوم بددددالتبليغ عنهددددا وبشددددكل فددددوري لمددددديرة المباشددددر،
وفدددي ةدددال شدددعور العامدددل بدددالحرل مدددن مناقشدددة األمدددر مدددع مدددديرة
المباشددر أو فددي ةددال عدددم وجددودة او يابدده ،فإندده علددى العامددل القيددام
بالتبليغ عن هلا التصرف فورا الى المسؤولين.
.21

ما المنصود بالتحرش ال نست؟
قد يتمًل التحرش الجنسي في السلوك
اللفظي أو البصري أو البدني اللي يحمل
طبيعة جنسية ير مقبولة والتي تشعر
الشخص بعدم االرتياح .ويمكن أن يأخل
التحرش أشكاالو عديدة ،مًل:
 المقدمات الجنسية
 طلى الخدمات الجنسية
 مطالى ير اخالقية
 طلى المواعدة
 الدعابات التي تحمل توجهوا جنسيوا
 الصور االباةية
 التعليقات السخيفة أو الواضحة التي
تتعلق بالمظهر
 الرسائل النصية أو رسائل البريد
اإللكتروني التي تحمل إيحاءات
جنسية.

الكحول واملواد والعقاقري املخدرة

إن شددددركة مطددددارات السددددودان القابضددددة و شددددركاتها التابعددددة تمنددددع اسددددتعمال ،بيددددع ،توايددددع ،التصددددنيع يددددر
الشدددرعي ،أو ةيدددااة المشدددروبات الكحوليدددة او العقددداقير يدددر الشدددرعية أوالمدددواد يدددر المسدددموح بهدددا فدددي أي
مدددن منشددداتها أوعندددد القيدددام بأيدددة أعمدددال تدددرتبج بهدددا ةتدددى وإن كدددان خدددارل منشددداتها .كمدددا أنددده يعدددد مخالفدددة
لسياسدددات الشدددركة قيدددام أي عامدددل بالعمدددل أوالدددلهاب للعمدددل وهوتحدددت تدددأثير الكحدددول ،المخددددرات أوأي مدددادة
أخرى ير شرعية.
يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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النزاهة

تعندددي النزاهدددة أن شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و شدددركاتها التابعدددة و العددداملون بهدددا يحرصدددون دائمدددا ان
يكوندددددوا فدددددوق كدددددل الشدددددبهات ،وأن ال يشدددددوب سدددددلوكه المهندددددي أيدددددة مآخدددددل فيقومدددددوا بالوفددددداء بااللتزامدددددات
وبالتعاقدات ويحترمونها ويحجموا عن إصدار الوعود التي قد ال يتمكنوا من الوفاء بها.
إن شددددركة مطددددارات السددددودان القابضددددة و شددددركاتها التابعددددة تشددددجع التعدددداون النزيدددده بددددين العدددداملين ،وتعتبددددر
إخفاء المعلومات عن العاملين اآلخرين على أنه عمل ير أخالقي.
.23

التصرحيات العامة

يمنددددع العدددداملون (عدددددا المخدد دوللين رسددددميا بددددللك) بالمشدددداركة فددددي أيددددة مقددددابالت إعالميددددة (إ اعددددة ،صددددحافة،
تلفزيون ...الخ) أو إجراء أية تصريحات عامة ةول أي أمر يتعلق بالشركة.
يجدددى علدددى العددداملين عددددم السدددماح لوسدددائل اإلعدددالم بالتصدددوير داخدددل منشدددآت الشدددركة دون إ ن مسدددبق مدددن
اإلدارة التنفيلية.
.24

اإلعالن والرتويج

عندددد اإلعدددداد للحمدددالت اإلعالنيدددة والتدددرويج عدددن طريدددق وسدددائل اإلعدددالم اواإلنترندددت أوالمدددؤتمرات التدددي قدددد
تتعلدددق بالصدددورة أوالعالمدددة التجاريدددة او المنتجدددات والخددددمات فإنددده يجدددى االلتدددزام بالمبددداد المهنيدددة ليكدددون
االعالن:
 واضحا ودقيقا
 بعيدا عن التضليل واإلساءة للتير
 متوافقا مع السياسات ،والقوانين ،والتعليمات ات العالقة
 مراعيا الحساسية الًقافية وخصائص المنتج المرتبطة بالعادات والتقاليد
 ير مسيء لمشاعر الجماعات أو األفراد

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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.25

تكنولوجيا املعلومات

 7..7أمن المعلوماتية
يجددددى علددددى العدددداملين أن يعلمددددوا و يلتزمددددوا بكددددل السياسددددات ،والمعددددايير ،واإلجددددراءات التفصدددديلية المتعلقددددة
باستعمال الحاسوب واإلنترنت والبريد اإللكتروني.
 7..7كلمات السر و أمان الستعمال





يجدددى علددددى العدددداملين أال يكشدددفوا كلمددددات السددددر الخاصدددة بهددد والتددددي تمكدددنه مددددن الدددددخول او اسددددتعمال
األنظمة او البرامج من خالل أجهزة ةاسوب وشبكات الشرمكة.
يجدددى علدددى العددداملين أال يسدددمحوا ألي عامدددل آخدددرأو لمددددراءه  ،أوألي جهدددة أخدددرى مدددن اسدددتعمال كلمدددة
السر الخاصة به
يجدددى علدددى العددداملين أن يقومدددوا بتتييدددر كلمدددات السدددر الخاصدددة بهد د بشدددكل دوري او فدددي أي وقدددت يدددت
كش كلمات السر الخاصة به وألي سبى كان
يجى على كل عامل أن يتلق جهاا الحاسوب الخاص به قبل متادرته موقع العمل

 7..7الستعمال والملكية
يجى أال يستعمل العاملون أالجهزة او األنظمة أل راض ير متعلقة بالعمل
تعتبددر جميددع البددرامج والمددواد الموثقددة او المعروضددة او المعدددة مددن قبددل العدداملين خددالل سدداعات العمددل ملكددوا
لشركة مطارات السودان القابضة و شركاتها التابعة وال يمكن للعاملين المطالبة بها
عندددد انتهددداء خدمدددة العامدددل  ،وقبدددل تسدددليمه مسدددتحقات نهايدددة الخدمدددة ،فإنددده يتوجدددى عليددده إعدددادة كدددل البدددرامج
والمعلومات والبيانات الخاصة بالشركة.
 7..2توجيهات لمستعملت اإل تر ت والبريد اإللكترو ت
تسدددري هدددلة التوجيهدددات علدددى جميدددع العددداملين العددداملين لددددى شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و شدددركاتها
التابعة واللين يدخلون على اإلنترنت أوعلى الستعمال االنترنت او البريد.
يجدددى ةصدددر اسدددتعماالت كافدددة العددداملين المسدددموح لهدد الددددخول إلدددى اإلنترندددت او اسدددتعمال البريدددد االلكتروندددي
او أي مدددن خددددمات االتصددداالت اإللكترونيدددة والمعلوماتيدددة سدددواء أكاندددت مدددن خدددالل أجهدددزة الشدددركة أو مدددن
خالل عنوان مخصص من قبلها باعمال البح والمراسالت المصرح بها والمتعلقة بنشاطات الشركة.
يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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يمندددع اسدددتعمال اإلنترندددت وأي مدددن خددددمات االتصددداالت اإللكترونيدددة والمعلوماتيدددة للقيدددام بدددأي مدددن االعمدددال
التالية:
 االنتفاع والكسى الشخصي.
 انتحال شخصية التير.
 نشر أو تنزيل رسائل ترول آلراء سياسية.
 نشددددر أو تنزيددددل رسددددائل تتضددددمن أمددددور إباةيددددة ،تجدددددي  ،إثددددارة ،تهديددددد ،تحددددرش (عرقددددي ،جنسددددي أو
يدددرة) ،افتدددراء أوتشدددويه السدددمعة ،إاعدددال وإثدددارة المشددداكل ،أوتتضدددمن لتدددة هجوميدددة مهيندددة ،أو مدددا شدددابه
لك.
 نشر معلومات ةول الشركة بدون تفويض رسمي.
 نشر او تنزيل أية أمور أخرى من الممكن أن تنعك سلبوا على اس وسمعة الشركة.
يجدددى عددددم اسدددتعمال نفد د كلمدددة السدددر المسدددتعملة للددددخول علدددى أنظمدددة وشدددبكات وأجهدددزة الشدددركة وللددددخول
إلى اإلنترنت كونه ير آمن خاصة لكون المعلومات المنقولة عبر اإلنترنت ير مشفرة.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
أو التعليمات أو األ ظمة المعمول بها فت السودان والتت تحكم جميع العاملين فت شركة مطارات السودان النابضة و شركاتها التابعة
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 7...المراقبة
إن سياسدددة شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و شدددركاتها التابعدددة تدددنص علدددى أن كافدددة المعلومدددات التدددي يدددت
تبادلهدددا عبدددر اإلنترندددت مدددن خدددالل األجهدددزة والشدددبكة االلكترونيدددة الخاصدددة بهدددا هدددي ملدددك للشدددركة وليسدددت
ملددك للعدداملين ممددا يجيددز لهددا الحددق بتدددقيق ومراقبددة المراسددالت ا ا مددا دعددت الحاجددة و لددك لحمايددة مصددالحها
وسمعتها.
 7..2المعلومات العامة
يجددى التحقددق مددن المعلومددات المجمعددة مددن المصددادر العامددة عبددر اإلنترنددت ،وعلددى العدداملين االمتًددال لكافددة
الشددددرو والقيددددود التددددي يفرضددددها مددددزود المعلومددددات العامددددة عنددددد اسددددتعمالها وخاصددددة بمددددا يتعلددددق بحقددددوق
الملكية.
 7..1فيروسات الحاسوب
يجدددى علدددى العامدددل ان يتاكدددد مدددن وجدددود برندددامج محددددر للكشد د عدددن الفيروسدددات لكدددي يدددتمكن مدددن فحدددص
جميدددع الملفددددات والمددددواد التددددي يجدددري تنزيلهددددا مددددن اإلنترنددددت قبددددل اسدددتعمالها و لددددك أل ددددراض الوقايددددة مددددن
فيروسات الحاسوب.
فددي ةددال االشددتباة بوجددود فيددروس علددى الجهدداا ،أوفددي ةددال هدداج أي فيددروس الجهدداا الخدداص بالعامددل فإندده
يجددددى عليدددده و علددددى الفددددور فصددددل الجهدددداا عددددن الشددددبكة الداخليددددة للشددددركة ،وإبددددالغ إدارة تقنيددددة المعلومددددات
الجراء الالام الاالة الفيروس.
يمنددددع منعددددوا باتددددوا االةتفددددا بالفيروسددددات أوتطويرهددددا ،أو االةتفددددا أوتطددددوير أيددددة بددددرامج خطددددرة أخددددرى
محظورة.
يجدددى فحدددص جميدددع وسدددائل تخدددزين المعلومدددات (األقدددراص المرندددة والمدمجدددة وال )..USBخوفد دوا مدددن وجدددود
فيروسات و لك قبل استعمالها.
يجدددى إرسدددال الرسدددائل اإللكترونيدددة المشدددكوك فدددي اةتوائهدددا علدددى الفيروسدددات إلدددى إدارة تقنيدددة المعلومدددات قبدددل
فتحها و لك لضمان سالمتها وخلوها من الفيروسات.

يحتوي هذا الدليل على توجيهات وتعليمات داخليه غير معدة أوموجهة للزبائن أو أية أطراف خارجية كما ان محتوياات هاذا الادليل ل تلأات أوتت ااوو الناوا ين
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 7..2المراسالت الكترو ية
عندددد اسدددتعمال البريدددد اإللكتروندددي ،يجدددى التعريد د عدددن الد دنف بشدددكل جيدددد ومدددن خدددالل كدددر االسد د بالكامدددل
ولدددي باسددددتعمال اسددد مسددددتعار ،واسددددتخدا م عنددددوان الموضدددوع لتبيددددان التددددرض مددددن الرسددددالة بشددددكل دقيددددق،
واالمتناع عن لوم اآلخرين عبر البريد اإللكتروني.

 7..1اختراق ال ظمة
تمنددددع محدددداوالت الدددددخول يددددر المشددددروعة إلددددى مصددددادر المعلومددددات سددددواء كانددددت علددددى اإلنترنددددت أوعلددددى
أجهددددزة الشددددركة ويشددددتمل هددددلا ،وال ينحصددددر علددددى ،اسددددتعمال البريددددد اإللكترونددددي ،كلمددددة السددددر الخاصددددة
بشدددخص آخدددر ،أونشدددر الفيروسدددات .يجدددى التبليدددغ فدددوروا عدددن أيدددة ةدددوادر مدددن هدددلا الندددوع أوعدددن أي مدددن
األمور المشكوك بها إلى الدائرة المختصة ( إدارة تقنية المعلومات).
.26

االخبار او اإلبالغ

تهددددف شدددركة مطدددارات السدددودان القابضدددة و شدددركاتها التابعدددة إلدددى تطدددوير ثقافدددة االنفتددداح والشدددفافية ،لدددلا فإنددده
مددن الضددروري أن يقددوم عدداملي الشددركة باألخبددار والتبليددغ عددن أيددة شددكوك أومالةظددات ةددول أيددة مخالفددات
او سوء ممارسات في العمل على ان يت لك بحسن نية وللمصلحة العامة.
تتضمن المخالفات او سوء الممارسات ،وال تقتصر على ،ما يلي:
 أي تصرف من الممكن أن يلحق الضرر بسمعة وصورة الشركة.
 تعريض صحة وسالمة أي عامل للخطر
 إةدار ضرر بيلي
 كتمان أوتستر مقصود على أي مخالفة او سوء ممارسة
 التعامل ير المسؤول مع الموجودات
 مخالفة سياسات الشركة  ،القوانين ،التعليمات ،أوهلا الدليل
التعليمدددات أوالقدددوانين أوهددددلا

إن اي محاولدددة للتسدددتر علدددى األخطددداء أواإلهمدددال ،أو ةمايددددة اميدددل قدددد خدددال
الدليل ،سوف يعتبر خرقا لهلا الدليل.
إن اي تجاهدددل أوتسدددتر متعمدددد عدددن تصدددرفات يدددر الئقدددة صدددادرة عدددن أةدددد الدددزمالء قدددد يدددؤدي إلدددى اعتبدددار
العامل قد ساعد في ارتكاب المخالفة.
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إ ا تولدددت لدددى العامددل ةالدددة مددن الشددك بدددأن ظرفددا مددن الظدددروف قددد ينشددأ تضددداربا فددي المصددالح  ،فعلددده أوال
استشدددارة المددددير المباشدددر( أ ومسدددؤول مراقبدددة االلتدددزام بالمتطلبدددات الرقابيدددة :للتحديدددد) و لدددك للحصدددول علدددى
توجيه وبشكل مكتوب و لك قبل القيام بأي إجراء.

فدددي ةدددال قيدددام العامدددل بدددالتبليغ عدددن اشدددتباة فدددي مخالفدددة او سدددوء ممارسدددة ،فانددده يسدددتطيع االفتدددراض بدددان
العددداملين بالشدددركة الدددلين يحققدددون فدددي الشدددكوى المًدددارة مدددن قبلددده هد د فقدددج الدددلين يعرفدددون هويتددده .ولكدددن قدددد
يكدددون هنالدددك بعدددض الظدددروف التدددي قدددد تدددؤدي الدددى المطالبدددة بالكشد د عدددن هويدددة العامدددل ،وفدددي هدددلة الحالدددة،
فدددإن الشدددركة سدددتقوم باتخدددا كافدددة الخطدددوات والتددددابير العمليدددة والالامدددة لكدددي ال تجعدددل العامدددل الدددلي قدددام
باالبالغ يعاني من أي أ ى أوضرر.
إ ا قددام عامددل بددالتبليغ عددن أيددة شددكوك ةددول مخالفددة او سددوء ممارسددة  ،فإندده سدديت التعامددل مددع االبددالغ بشددكل
جدددي وعددادل ومناسددى مددن قبددل الشددركة  ،ةي د أندده سدديت اتخددا كافددة التدددابير العمليددة والمناسددبة لمنددع أي مددن
العاملين الللين تحت سيطرتنا بالتحامل أوالخداع أوإلحاق األ ى والضرر بالتير.
سدديكون العامددل الددلي قددام بددالتتبليغ محميددا فقددج فددي ةالددة كددون التبليددغ متوافقددا مددع المتطلبددات المبينددة فددي هددلا
الددددليل ووبحسدددن نيدددة .كمدددا انددده سددديت اتخدددا إجدددراءات تأديبيدددة بحدددق أي عامدددل يًيدددر عدددن عمدددد أي ادعددداءات
كا بة أووهمية بهدف إلحاق األ ى بالتير.
يجددى أن يددت توجيدده كافددة التبليتددات إلددى (للتحديددد بموجددى آليددة) ومددن ثدد رفعهددا إلددى (للتحديددد بموجددى آليددة)
الشركة في ةال ل يت معالجتها بشكل فوري.
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منوذج التعهد الشخصي بااللتزام بدليل السلوك املهين
لشركة مطارات السودان القابضة و الشركات التابعة هلا.

 اندددا الموقدددع ادنددداة أقدددر بدددأنني قدددد اسدددتلمت وقدددرأت دليدددل السدددلوك المهندددي لشدددركة مطدددارات السدددودان
القابضددددة و الشددددركات التابعددددة لهددددا ،ولقددددد فهمددددت واجبدددداتي كعامددددل فددددي الشددددركة لالمتًددددال وااللتددددزام
بالمباد والسياسات والمعايير الملكورة والموجزة في دليل السلوك المهني هلا.
 كمدددا أدرك بدددأن قبدددولي لالمتًدددال وااللتدددزام بمحتويدددات وتعليمدددات دليدددل السدددلوك المهندددي هدددلا ال ينشد د
أويشكل عقد توظي

او عمل باي شكل من االشكال.

اس العامل:
الدددددددددددددددددددددرق
الوظيفي:
التاريخ:
التوقيع:

ي ب إعادة هذا النموذج موقعا من قبلك لمدير الوحدة خالل  1أيام من استالمك سخة الدليل هاذا والاذي بادوره ساينوم
بارساله لدائرة الموارد البشرية لكت يحفظ فت ملفك الوظيفت.

(محرر من نسختين للعامل وإلدارة الموارد البشرية)
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