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“

كلمة الرئيس التنفيذي

تعتبــر ســوداتل واحــدة مــن أهــم مؤسســات اإلتصــاالت فــي المنطقــة العربيــة
وإفريقيــا وتشــغل اإلتصــاالت فــي ثالثــة دول إفريقيــة  ،وتشــارك فــي كوابــل
بحريــة قاريــة عالميــة ،وقــد عظّــم ذلــك مــن مســؤوليتها األخالقيــة والتزامهــا
تجــاه تلــك المجتمعــات  ،ولمزيــد مــن العمــل المســؤول تأكــد ســوداتل التزامهــا
مجــددا ً بمبــادئ مبــادرة اإلتفــاق العالمــي التــي إنضمــت إليهــا فــي العــام
2013م ،بمــا يعزيــز الســلوك األخالقــي وســط أصحــاب المصلحــة ،وقــد دعمــت ذلك
فــي رحلتهــا نحــو المواطنــة الصالحــة بإجــازة ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة هذا
العــام الــذي يرســم أدوارا ً واضحــة لهــا تجــاه أصحــاب مصلحتهــا  ،وهــي تتكامــل
أيضــاً مــع منظومــة الحوكمــة لديهــا ممــا يعظّــم األربــاح المجتمعيــة والعمــل
المســتمر نحــو بنــاء مجتمعــات تحمــل التطــور المســتدام  ،وأدا ًء متوازنـاً يصطحــب
المطلوبــات اإلقتصاديــة والبيئــة واإلجتماعيــة.
ونؤكــد إلتزامنــا باســتمرار الجهــود لتســخير تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت
التــي وطنتهــا ســوداتل لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  ،بشــكل يســهل
المعرفــة  ،لتوفيــر فــرص العمــل للشــباب ومحاربــة البطالــة والفقــر  ،ويحمــد
لســوداتل أنهــا عقــدت أول مؤتمــر إقليمــي بالتعــاون مــع اإلتحــاد الدولــي
لإلتصــاالت عــن دور تكنلوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة التــي توصــي بهــا المبــادرة .
هــذا إضافــة إلــي إســتمرار جهدنــا في مشــروعات خدمــة المجتمع  ،حيــث إبتدرت
برنامــج المســاهمة اإلجتماعيــة فــي العــام  1998الــذي أنفقــت فيــه ســوداتل
أكثــر مــن  48مليــون دوالر لمشــروعات فــي مجــال الصحــة و الميــاه التــي نفــذت
فيهــا أكثــر مــن  509مشــروع  ،وفــي مجــال التعليــم نفــذت برامــج محــو األميــة
التقنيــة  ،باإلضافــة إلعــداد الخريجيــن لســوق العمــل وبرامــج التعليــم عــن بعــد ،
وإجــاس الطــاب وغيرهــا مــن المشــروعات الحيويــة التــي تدعــم قضايــا مجتمعنــا
الملحــة.
أمــا بيئيــاً فــإن خدمــات اإلتصــاالت التــي ظلــت تقدمهــا ســوداتل فقــد وفّــرت
الوقــت والجهــد والمــوارد  ،وســاهمت فــي تقليــل التلــوث بتقليــل حركــة
المركبــات  ،وركّــزت ســوداتل علــى اســتخدام األنظمــة االلكترونيــة والبرامــج التــى
تقلــل اســتخدام الــورق  ،واســتخدمت الطاقــة المتجــددة فــي تشــغيل االجهــزة
والمحطــات وعملــت ســوداتل علــي بنــاء الشــراكات مــع القطاعيــن العــام والخــاص
لبنــاء حيــاة أفضــل للمجتمعــات.
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مخترص عن مجموعة سوداتل :
اسم الشركة

مجموعة سوداتل لالتصاالت

عنوان الشركة

الخرطوم –برج سوداتل
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الدولة

السودان

عدد العاملين

 2327موظف  26%نساء

شخص لالتصال

مجدي مكي المرضي

صفة الشخص

مدير إدارة اإلتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية

المدة التى يغطيها التقرير

يناير  2018وحتى ديسمبر 2018م

حول هذا التقرير
هدف التقرير
 هــذا التقريــر هــو رابــع تقريــر تقدمــه مجموعــة ســوداتل بعــد
انضمامهــا لمبــادرة الميثــاق العالمــي  ,وهــو يغطــي نشــاطها
الخــاص بتطبيــق مبــادئ الميثــاق العالمــي وجعلــه جــز ًء أصيــا مــن
عملياتهــا اإلداريــة واســتراتجيتها تجــاه أصحــاب المصلحــة وهــو
يغطــي العــام 2018م  ،وقــد وضــع التقريــر فــي اإلعتبــار الحــوار
الواســع الــذي جــرى مــع أصحــاب المصلحــة و الــذي تــم فيــه
اإلهتــداء بارائهــم  ،إذا أهــم يمثلــون الركيــزة االساســية فــي حركــة
الشــركة تجــاه تطبيــق أهدافهــا والوصــول إلــى غاياتهــا التــي
تتجســد فيهــا مصلحــة جميــع األطــراف .

فترة التقرير ومجاله :
 هــذا التقريــر إســتند علــى بيانــات الشــركة فــي الفتــرة مــن
ينايــر  2018الــى ديســمبر 2018م  ,وهــو يقيــس التقــدم المحــرز
فــي مجــال تطبيــق مبــادرة الميثــاق العالمــي متمثـاً فــي مبادئــه
العشــرة عــن حقــوق اإلنســان والعمــل والبيئــة ومكافحــة الرشــوة
والفســاد  ,وكذلــك المنجــز مــن برامــج ومشــروعات المســؤولية
المجتمعيــة وخدمــة المجتمــع فــي مجــال نطــاق عمــل الشــركة
وجهدهــا فــى إنفــاذ أهــداف التنميــة المســتدامة .2030

مبادئ التقرير :
 وضــع هــذا التقريــر وفق ـاً لمبــادئ مبــادرة الميثــاق العالمــي
بشــكل يمكــن مــن مالحظــة التقــدم المحــرز والعمــل الواســع
الــذي تــم فــي فتــرة التقريــر  ,ويمكــن الرجــوع لموقــع الشــركة
اإللكترونــي لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات التــي تتكامــل مــع
مــا تناولــه التقريــر  . .www.sudatel.sdوكذلــك يمكــن التواصــل مــع
فريــق المســؤولية المجتمعيــة عبــر ارقــام اإلتصــال التــى ذكــرت
فــي صــدر التقريــر .

عن سوداتل
الرؤية :
الرؤية :

ان تكــون األفضــل فــى مجــال تقديــم خدمــات تكنلوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت
فــى المنطقــة .

رسالتنا:

أن نقــدم خدمــات مبتكــرة فــي تكنلوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت إلثــراء حيــاة
النــاس  ,وتحقيــق عائــدات مجزيــة للمســاهمين وتفجيــر الطاقــات واإلبــداع والتمييز
فــى كامــل المؤسســة .

 اإلستجابة العاجلة  ..ملتزمون بأداء مهامنا فى أسرع وقت
 الشفافية  ...نؤمن بأن الوضوح هو أساس الثقة التى نسعى اليها
 التنوع  ...نقبل باإلختالف ونرحب بالتباين
 التطور  ...مستعدون للتغيير وإلبتكار حلول مميزة
التواصل  ....نتواصل بروح يحفها اإلهتمام ويملؤها التقدير



مبادرة سمح سوداين تكرم بنك الدم

مبنى رئاسة سوداتل
مجموعــة ســوداتل لإلتصــاالت هــي إحدى كُبــرى شــركات اإلتصاالت
عمــاء فــي الســودان
فــي المنطقــة ،جــاءت لتلبيــة احتياجــات ال ُ
وأفريقيــا .فمنــ ُذ تأسيســها فــي  7مــارس  ،1993خطــت ســوداتل
بخطــوات ثابتــة لإلنتقــال ِ
ن األســواق المحليــة نحــو األســواق
مــ َ
العالميــة وت ُشــكِّل ســوداتل جســرا ً لتالقُــح اإلتصــاالت بيــن العالــم
العربــي وأفريقيــا وبقيــة أرجــاء العالــم ،حيــثُ ت ِ
ــل الســودان
َص ُ
بالمملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق الكيبــل البحــري،
والســودان بمصــر وإثيوبيــا عــن طريــق شــبكة األليــاف البصريــة.
ويشــارك الســودان فــي كيبــل وســط وغــرب أفريقيــا الــذي يمتــد
ِ
ن الســودان عبــر القــارة األفريقيــة وصــوالً إلــى جنــوب أفريقيــا.
مـ َ
وت ُقـ ِ
ـدم ســوداتل خدمــات إتصــاالت متنوعــة ،وظلــت علــى الــدوام
منافســة مع الشــركات األخرى .وت ُعنى ســوداتل
ذات قُــدرة على ال ُ
بتوفيــر خدمــات الهاتــف المحمــول ،والثابــت ،ونقــل الحركــة
وخدمــات البيــع بالجملــة .تُقـ ِ
ـدم ســوداتل خدماتهــا في مجــال نقل
ـل إليهــا
صـ َ
و َّ
الصــوت والبيانــات والصــورة بأحــدث التقنيــات التــي ت َ َ
العالــم فــي مجــال اإلتصــاالت والمعلومــات عبــر شــبكات الجيــل
عت
سـ َ
و َّ
الثالــث ( )G3والجيــل الرابــع ()4Gالجيــل التالــي ( .)NGNوت َ َ

م المــدن والمناطــق الريفيــة ،لتُش ـك َِّل بذلــك
خدمــات ســوداتل لت ُ
ع ـ َّ
ة واســع ً
حضــورا ً كبيــرا ً وتغطيـ ً
م البنيــة التحتيــة لســوداتل
ة .وتنســج ُ
وتتكامــل جيــدا ً مــع كافــة عناصــر اإلتصــاالت الحديثــة ســوا ًء
ُ
فيمــا يتعلــق بشــبكات األليــاف البصريــة أو الشــبكات النحاســية
والالســلكية لكــي تنطلــق كافــة هــذه الشــبكات ِ
ن قاعــد ٍ
ة تقنيــة
مـ ْ
مشــت َركة هــي األفضــل واألحــدث فــي مجــال اإلتصــاالت .وتتولــى
ُ
ســوداتل حالي ـاً تشــغيل أعمــال اإلتصــاالت فــي أربــع دول أفريقيــة
غيــر الســودان؛ (موريتانيــا ،الســنغال ،غانــا ،وغينيــا) فــي مجــاالت
الهاتــف المحمــول ،والهاتــف الثابــت ،واإلنترنــت ،وخدمــات الســعات
العريضــة .كمــا ت ُســا ِ
هم ســوداتل بنســبة  13%فــي الكيبــل البحــري
لشــرق أفريقيــا ( )EASSyوالممتــد ِ
ن بورتســودان إلــى كيــب تــاون
مـ ْ
رابطــاً  13دولــة فــي الســاحل الشــرقي ألفريقيــا ،وتمتلــك نســبة
ِ 50%
مشــروعي الكيبــل البحــري األول  SAS1والكيبــل البحــري
ن
مــ ْ
ّ
الثانــي  ،SAS2وهمــا مشــروعان كبيــران لربــط حركــة اإلتصــال بيــن
مدينــة بورتســودان ومدينــة جــدة ،إضافـ ً
مســاهمة ســوداتل
ة إلــى ُ
فــي الكيبــل القــاري ( )ACEبنســبة  9%والــذي يربــط دول الســاحل
الغربــي ألفريقيــا والممتــد ِ
ن كيــب تــاون إلــى فرنســا ،وترتبــط
مــ ْ
عتَ َبر ســوداتل
ســوداتل عبــر األليــاف الضوئيــة مــع مصــر وأثيوبيــا .وتُ ْ
هــي الشــركة الســودانية األولــى التــي تُــد َرج فــي أســواق المــال
اإلقليميــة .ففــي الرابــع ِ
م إدراج
مـ ْ
ن يوليــو مــن العــام 1997م ،ت ـ َ
ســوداتل فــي ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة وفــي ســوق
عتَ َبــر
أبــو ظبــي لــأوراق الماليــة فــي  31مــارس 2003م .كمــا تُ ْ
ســوداتل الشــركة الســودانية األولــى فــي صناديــق اإلســتثمار
بالنســبة لشــهامة وبنــك اإلســتثمار المالــي .ولســوداتل تعامــات
مــع مســتثمرين ِ
ن المملكــة العربيــة الســعودية ،واليمــن،
مــ َ
عمــان ،واألردن ،ومــع أكثــر
وقطــر ،والبحريــن ،وإيــران ،وســلطنة ُ
مــن  14مصرفــاً محليــاً وإقليميــاً ،و أكثــر ِ
ن  80شــركة ســودانية
مــ ْ
وإقليميــة .ومن ـ ُذ انطالقتهــا أنفقــت ســوداتل اكثــر مــن  48مليــون
دوالرا ً علــى فعاليــات المســؤولية المجتمعيــة تلبيــة إلحتياجــات
مشــاريع التعليــم والصحــة والميــاه.

مناطق عمل الشركة :
هنــاك تطــور بمعــدل غيــر مســبوق ويقابــل هــذا التوســع نمــو
لمشــتركي الهاتــف المحمــول فــي إفريقيــا  ،لذلك تشــغل ســوداتل
العديــد مــن الشــركات فــي جميــع انحــاء القــارة.

السودان:
عتَ َبــر
حيــث رئاســة المجموعــة و يوجــد المشــغل ســوداني حيــث ت ُ ْ
مشـغِّل الرئيســي للمجموعــة والذي يســاهم بحوالي
ســوداني ال ُ
ِ 58%
مــل إيــرادات المجموعــة .وتُقــدم خدمــات ســوداني
مــ ْ
ن ُ
مج َ
اإلتصــاالت الثابتــة بشــبكتها وبنيتهــا التحتيــة الســلكية والالســلكية
مشــغِّل الوحيــد الــذي يقــدم هــذه الخدمــات
ممــا يجعلهــا ال ُ
ٍ
حــد ســواء .وكان للنمــو المطــرد
بالســودان والمجموعــة علــى
مشــغِّل المجموعــة بالســودان ســوداني أثــرا ً كبيــرا ً فــي توجــه
ل ُ
المجموعــة نحــو التوســع فــي مجــال اإلتصــاالت بغــرب أفريقيــا.

موريتانيا :

شــنقيتل هــي أول عمليــة إلنشــاء شــبكة جديــدة تنفذهــا Expresso
مشــغِّل لإلتصــاالت فــي
وذلــك بحصولهــا علــى ترخيــص للعمــل ك ُ
موريتانيــا فــي العــام ، 2006أنشــأت شــنقيتل شــبكة  CDMAللعمل
علــى توفيــر تغطيــة كاملــة لجميــع أنحــاء البــاد بحلــول أغســطس
 ،.2007وتــم إطــاق شــنقيتل رســم ًيا فــي الوقــت نفســه باعتبارهــا
مشــغِّل الثالــث لإلتصــاالت فــي موريتانيــا وبفضــل الخدمــات
ال ُ
مش ـغِّل الثانــي فيهــا .
المميــزة التــي توفرهــا تقدمــت لتصبــح ال ُ

السنغال :
اكسبريســو الســنغال هــي ثانــي الشــركات بالمجموعــة الراميــة
إلــى إنشــاء شــبكة إتصــاالت جديــدة بغــرب إفريقيــا وذلــك بالحصــول
مش ـغِّل إتصــاالت بدولــة الســنغال
علــى ترخيــص عمومــي للعمــل ك ُ
فــي نوفمبــر  .2007و فــي ينايــر  ،2009أطلقــت إكسبريســو
الســنغال عملياتهــا التجارية،ممــا أدى إلــى توفيــر خدمــات بيانــات
عاليــة الســرعة وخدمــات الســلكية ثابتــة وخدمــات صــوت بجــودة
عاليــة عبــر شــبكة  CDMAفــي جميــع أنحــاء الســنغال.

فعاليات الهوية السودانية  -برج سوداتل

موقف تطبيق مبادىئ الميثاق العالمى
حقوق األنسان :

المبـــــدأ  :1يتعــــــين علــى
المؤسســات التجاريــة دعــم
حمايــة حقــوق اإلنســان
المعلنــة دوليــاً وإحترامهــا.
ظلــــــت ســــــوداتل تلتــــزم
بالحقــوق األساســية لإلنســان
وتراعــــيها فــــي نشــــاطها
علــى مخـــــتلف األصعـــــدة،
وحــق اإلتصــال حــق مشــروع
لجميــع النــاس  ،لــذا تعمــل
ســوداتل علــى تيســير وصــول توقيع الرئيس التنفيذي على الميثاق
المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا إلــى العصــر الرقمــي ،مــن خــال
تســخير قــدرة تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت فــي تســريع
وتيــرة التقــدم المحــرز فــي أهــداف التنمية المســتدامة التــي تعبر
فــي جوهرهــا عــن الحقــوق اإلقتصاديــة والسياســية واإلجتماعيــة
والثقافيــة لإلنســان  ،مــن خــال بناء البنيــة التحتية المتطــورة التي
تمكــن النقــل الســهل والميســور للبيانــات والمعلومــات التــي تمثل
الركيــزة االساســية للنمــو والنهضــة لمختلــف القطاعــات الحيــة في
المجتمــع بغيــة الوصــول الــي إقتصــاد المعرفــة  ،بجانــب تأميــن
اإلســتثمار وتشــجيع اإلبتــكار وضمــان شــمول الجميــع بخدماتهــا
التــي تقدمهــا فــي ثالثــة دول افريقيــة بجانــب المشــروعات التــى
تشــارك فيهــا وهــي مشــروعات الكوابــل البحريــة التــي تســاهم
فــي ترقيــة خدمــات االتصــاالت فــي المنطقــة .

المبــدأ  :2يتعيــن عليهــا التأكــد مــن أنهــا ليســت ضالعــة فــي
إنتهــاكات حقــوق اإلنســان.
ظلــت ســوداتل تنتقــي الجهــات التــي تتعامــل معهــا وفــق مــا
تمليــه حقــوق االنســان األساســية  ،وتعمــل علــى اإللتــزام بذلــك
فــي أماكــن عملهــا فــي الــدول المختلفــة التــي تعمــل فيهــا وقــد
ورد فــي ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة مــا يعــزز هــذا التوجــه
مــع الشــركاء والمورديــن .

الشركاء:

تلتــزم مجموعــة ســوداتل باختيــار شــركائها بأمانــة ونزاهــة وبمــا
يخــدم األهــداف االســتراتيجية ،وتلتــزم باحتــرام أخالقيــات التعامــل،
واإلتصــاف بالشــفافية والوضــوح فــي التعامــل ،كمــا تلتزم بتشــجيع
وتحفيــز الشــركاء علــى تحمــل المســؤولية المجتمعيــة.
ويتم ذلك من خالل:
 .1اتباع نهج إداري واضح يتضمن معايير محددة الختيار الشركاء.
 .2التأكيد على الشركاء كافة باإللتزام بأخالقيات العمل.
 .3وضــع آليــة محــددة لتقييــم أداء الشــركاء تمهيـ ًدا إلتخــاذ القرارات
المتعلقــة بهم.
 .4تنفيــذ عــدد مــن اإلجتماعــات وجلســات العصــف الذهنــي لبيــان
احتياجــات الشــركاء وكيفيــة التعامــل معهــا ،باإلضافــة إلــى الحصول

علــى التغذيــة الراجعــة منهــم بخصــوص المبــادرات المقترحــة
للمســؤولية المجتمعيــة.
قــا لنهج
 .5االلتــزام بالوضــوح والشــفافية فــي التعامــل معهــم وف ً
محــدد للحوكمــة فــي المجموعة.

الموردون:
تلتــزم مجموعــة ســوداتل بشــراء كل المعـ ّدات واللــوازم والخدمــات
علــى أســاس جودتهــا ومعاملــة مــوردي مجموعــة ســوداتل
والمتعاقديــن معهــا مــن الباطــن بعــدل ونزاهــة ودون أي تمييــز،
وتوقيــع المورديــن أو المورديــن المحتملين على سياســة ســوداتل
المتعلقــة بعــدم «تضــارب المصالــح» ،كمــا تلتــزم ســوداتل بالتأثيــر
علــى المورديــن بشــكل إيجابــي تفعيــاً لمفهــوم المســؤولية
المجتمعيــة ،والتأكيــد علــى ذات االلتــزام مــن سلســلة التوريــد
كاملــة.
ويتم ذلك من خالل ما يلي:
 .1وضوح قواعد وإجراءات تنظيم اإلتصال.
 .2سداد المستحقات في الوقت المناسب والنزاهة في التعاقد.
 .3إيجاد ومراجعة أنظمة المشتريات وسياسات التعاقد.
 .4إجراء قياس رضا الموردين ،وذلك للتعرف على احتياجاتهم.
تشجيع سلسلة الموردين على تطبيق المسؤولية المجتمعية

حقوق العمل

متطوعي سوداتل
المبــدأ  :3يتعيــن علــى المؤسســات التجاريــة إحتــرام حريــة تكويــن
الجمعيــات واإلعتــراف الفعــال بحقهــا فــي المفاوضــة الجماعيــة.
المــس ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة هــذا البند بشــكل عــام وهو
يمثــل طفــرة كبيــرة فــي بنــاء عالقــات محترمــة مــع معظــم أصحــاب
المصلحــة بمــا فيهــم عامليهــا حيــث جــاء فيــه تلتــزم مجموعــة
ســوداتل بتطويــر قــوى عاملــة قــادرة علــى تعزيــز القــدرة لخدمــة
مشــتركيها بكفــاءة وفاعليــة،
ويتم ذلك من خالل مايلي :
دا إلــى أعلــى المعاييــر األخالقيــة،
 .1تعييــن كادر وظيفــي اســتنا ً
مثــل الجــدارة والنزاهــة واألمانــة واالحتــرام.
 .2اتخــاذ إجــراءات ،وتصميــم نشــاطات هادفــة إلــى تطويــر ثقافــة
مؤسســية داعمــة لإلنفتــاح واإلحتــرام والعدالــة
 .3وضــع قواعــد ملزمــة لضمــان مســتوى رفيــع مــن الصحــة
والســامة والرفــاه واألمــان للعامليــن.
 .4وضــع السياســات الكفيلــة بتعزيــز بيئــة تتيــح للعامليــن التميــز
فــي أدائهــم ،والتمكيــن مــن التعلــم والتطــور لغايــات تقديــم
خدمــات ذات جــودة عاليــة للمجتمــع.
 .5زيــادة الــوالء واإلرتبــاط الوظيفــي لــدى جميــع العامليــن ممــا
يؤثــر علــى زيــادة اإلنتاجيــة فــي العمــل.
 .6تعيين بعض ذوي اإلحتياجات الخاصة في المجموعة.

بجانــب إســتمرارها فــي تعزيــز حريــة العمــل النقابــي والتعــاون
بيــن النقابــة واإلدارة لتعظيــم حقــوق وأصحــاب المصلحــة مــن
أجــل المنفعــة المتوزانــة التــي تشــمل الجميــع  ،فقــد تكلــل الحــوار
المســؤول إلــي تحســين أوضــاع العامليــن بشــكل غيــر مســبوق في
ظــل التضخــم الكبيــر الــذي ضــرب الســودان ممــا خلــق نوعــاً مــن
الرضــا  ،لــم تعــرف ســوداتل الســخرة والعمــل الجبــري إنمــا يتــم
العمــل وفــق شــروط واضحــة ومحــددة  ،كمــا هــي ملتزمــة باإللغــاء
الفعلــي لعمالــة األطفــال ولــم يثبــت مطلقــا أن قامــت ســوداتل
بإســتغالل األطفــال فــي مناشــطها  ،بــل هــي تحتفــي بالطفولــة
وتفــرد لهــا مناشــط واســعة فــي برامــج ومشــروعات التنميــة
المســتدامة وكذلــك تهتــم بتعليــم األطفــال المعاقيــن  ،وفيمــا
يتعلــق القضــاء علــى التمييــز فــي مجــال التوظيــف والمهــن فقــد
تضمنــت مواثيقهــا المختلفــة توجهــات واضحــة تمنــع ذلــك .
كمــا اهتــم ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة باعتبــاره عنصــرا ً مهمــا
مــن عناصــر راحــة العامليــن حيــث جــاء اآلتــي :
تلتــزم ســوداتل بــأن توفــر لموظفيهــا مــكان عمــل يخلو مــن األخطار
المعروفــة والمحدقــة بالســامة والصحــة ،وتقديــم بيئــة عمــل
تخلــو مــن التمييــز أو المضايقــة أو أي ســلوك شــخصي يتنافــى مع
منــاخ العمــل المثمــر ،كمــا تلتــزم مجموعــة ســوداتل بتأميــن أماكــن
مناســبة للمتعامليــن ،مــع تأميــن جميــع وســائل الراحــة والخدمــة
المتميــزة.
ويتم ذلك من خالل ما يلي:
 .1وضــع أنظمــة وتعليمــات لضمــان عــدم وقــوع أيــة ممارســات
ســلبية مثــل التمييــز مــا بيــن الموظفيــن ،أو تعرضهــم للمضايقــات
بــكل أشــكالها.
 .2اإللتزام بمراعاة الصحة والسالمة العامة في المجموعة.
 .3اإلعتماد على ضوء النهار حين يكون ذلك ممك ًنا.
 .4التقليل من إستخدام الورق.
 .5المحافظة على توفير أماكن إنتظار مالئمة.
 .6توفير المستلزمات المكتبية ووسائل اإلتصال للمراجعين.

حـــماية الــــبيئة

متطوعي شباب النجدة خالل قافلة كسال لإلصحاح البيئي
فيمــا يتعلــق بالبنــود الخاصــة بالبيئــة  ،فقــد أشــار ميثــاق
المســؤولية المجتمعيــة بعمــل ســوداتل علــى اإللتــزام بمبــادئ
الميثــاق وتغزيــز النشــاط البيئــي وفقــا لآلتــي :
تلتــزم مجموعــة ســودتل بالتقليــل مــن التأثيــرات غيــر اإليجابيــة
لنشــاطاتها علــى البيئــة ،وتقليــل التأثيــر علــى التغ ّيــرات المناخيــة،
والقيــام فــي ذات الوقــت بتعزيــز آثارهــا اإليجابيــة ،ويتــم ذلــك مــن
خــال مــا يلــي:
 .1تخطيــط وتقديــم وتشــغيل عقــارات قابلــة للتكيّــف واإلســتدامة،
وفــي ذات الوقــت تلبــي إحتياجــات النــاس والمجتمعــات والبيئــة.
 .2إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلدارة اإلنبعاثــات الكربونيــة المباشــرة
وغيــر المباشــرة لتقليــل تأثيــر أعمالنــا علــى التغيــر المناخــي.

والية النيل االزرق  -مدينة الروصريص

 .3القيــام خــال العمليــات اليوميــة بــإدارة الفاقــد عبــر تبنــي
التسلســل الهرمــي ،عــن طريــق (التقليــل ،وإعــادة اإلســتخدام ،و
التدويــر قبــل اللجــوء إلــى التخلــص مــن الفاقــد بشــكل نهائــي).
 .4دعــم وتعزيــز التنــوع الحيــوي ونوعيــة المنــاخ المحلــي مــن خالل
التعــاون مــع الجهــات المعنيــة علــى مكافحــة الجرائــم البيئيــة
والســلوك غيــر األخالقــي ،باإلضافــة إلــى اإلســهام فــي تنفيــذ
التشــريعات المتعلِّقــة بالحيــاة البريــة وتنفيــذ المبــادرات المتعلقــة
بالجرائــم الموجهــة للحيــاة البريــة.
 .5إعتمــاد سياســات محــددة لفــرض شــراء المنتجــات والخدمــات
المســتدامة ،وتشــجيع المورديــن وسالســل التوريــد وجميــع
المشــتركين علــى إتبــاع هــذا النهــج.
 .6المحافظــة علــى الطاقــة وتحســين كفاءتهــا فــي العمليــات

الداخليــة ،وبــذل كل الجهــود الممكنــة ،إلســتخدام مــوارد الطاقــة
الســليمة بيئيًــا.

 .7العمــل علــى تقليــل الهــدر فــي اســتخدام الميــاه عــن طريــق
اإللتــزام بسياســة المحافظــة علــى الميــاه واســتخدام المــواد
واألجهــزة المســاعدة.
 .8زراعــة األشــجار والعمــل علــى إدامتهــا بشــكل مســتمر ،وذلــك
لزيــادة الرقعــة الخضــراء .
 .9نشــر الوعــي لــدى العامليــن والمشــتركين للمحافظــة علــى
المــوارد البيئيــة وتشــجيعهم علــى ذلــك.
• تتزايــد المخلفــات اإللكترونيــة ،أي المخلفــات التــي تتولــد عــن
تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت ،و نعمــل مــع لجــان جهــاز
تنظيــم اإلتصــاالت والبريــد مــن أجــل اإلدارة المســتدامة للمخلفــات
اإللكترونيــة ،منــذ تأســيس الشــركة فــي العــام  1993حيــث تســير
خطواتنــا فــي هــذا اإلتجــاه  ،فــكان هنالــك إعــادة تدويــر للكوابــل
بمــا فيهــا مــن نحــاس ومــواد بالســتيكية  ،وكذلــك التخلــص اآلمــن
مــن البطاريــات المســتخدمة لتخزيــن الطاقــة وإعــادة تدويــر الورق
الــذي يجــري تنظيمــه مــع مصنــع يعيــد تدويــر الــورق وهنالــك
تفاهمــات كبيــرة فــي هــذا الجانــب.

اسبوع رسطان الفم ومكافحة التبغ

مكافحة الفساد
المبــدأ :10يتعيــن علــى المؤسســات التجاريــة مكافحــة الفســاد
بــكل أشــكاله ،بمــا فــي ذلــك االبتــزاز والرشــوة.
ســوداتل مســتمرة فــي تطبيــق ميثــاق المبــادئ العامــة لألخــاق
والســلوك فــي عمليــات الشــراء والتعاقــد ويركــز علــى اإللتــزام
والتفانــي والســرية واألمانــة و الشــفافية والنزاهــة واإلنصــاف،
كمــا تــم إصــدار ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة الــذي تركــز بنــوده
علــى مكافحــة الرشــوة والفســاد ألنــه يعــزز المكــون األخالقــي
لــدى أصحــاب المصلحــة  ،وهنالــك نظــام الحوكمــة فــي الشــركة
وهــي مــن ضمانــات مكافحــة الرشــوة والفســاد وتتطــور فيــه
الشــركة بشــكل مســتمر  ،إن حوكمــة الشــركات لديهــا تأثيــر كبيــر
علــى الحفــاظ علــى بيئــة صحيــة وآمنــة للشــركة ،وعالقتهــا مــع
األطــراف المعنيــة بشــكل خــاص واإلقتصــاد بشــكل عــام ،هنالــك
مجلــس إدارة يديــر الشــركة ويرعــى مصالحهــا ويضــع السياســات
العامــة لهــا  ،ينتخــب كل ثــاث ســنوات ،عبــر الجمعيــة العموميــة
للشــركة  ،ســوداتل تلتــزم بالعمــل وفــق أفضــل تطبيقــات اإللتــزام
واألداء والشــفافية فــي العمــل والمحافظــة علــى أرفع مســتويات
التقاريــر الماليــة وحوكمــة الشــركة ،حيــث تُصــادق اللجنــة التنفيذيــة
علــى الميزانيــة والخطــط والبرامــج  ،وللوفــاء بهــذا اإللتــزام ،تنشــر
ســوداتل تقاريرهــا الماليــة الســنوية بموقــع الشــركة وســوق
الخرطــوم وابوظبــي لــاوراق الماليــة  ،هنالــك لجنــة التدقيــق
واللجنــة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة  ،كمــا يوجــد فريــق القيــادة
الــذي ينفــذ إســتراتيجيات األعمــال ويحقــق النتائــج المطلوبــة
للوصــول إلــى الطموحــات اإلســتراتيجية للمجموعــة  ،ويوجــد فريــق
العلميــات هــذا الفريــق يوفــر القيــادة والتوجيــه لضمــان النجــاح
واإلزدهــار علــى المــدى الطويــل ،ومســؤول عــن مراجعــة العمليات
التجاريــة علــى أســاس منتظــم ،وعبــر هــذه المنظومــة يتــم تقييــم
المخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة واالدرايــة باالضافــة للفــرص المتاحــة .
• ضمــن منظومــة الشــركة هنالــك ادارة كاملــة للمراجعــة تطلــع
بدورهــا فــي هــذه الناحيــة  ،وهــي تطبــق أعلــي المعاييــر
المحاســبية  ،كمــا أن حوســبة العمــل وفــق هــرم إدراي محكــم
واحــد مــن وســائل الرقابــة المهمــة فــي الشــركة ،و هنالــك لوائــح
داخليــة للمحاســبة  ،وادارة قانونيــة متخصصــة تتولــى األمــر خارجيـاً
حينمــا يتجــاوز ذلــك اللوائــح الداخليــة .

حملة رسطان الثدي -اهرامات البجراوية شامل السودان

خدمة المجتمع
تولــي ســوداتل أمــر خدمــة
المـــــجتمع ككــــل أهـــمية
كبــرى حيــث عملــت علــى
دمــــجها ضمـــــن خــــطتها
اإلســتراتيجية وتحدثــت عنهــا
رســالتها ,وتســعى ســوداتل
جاهــدة فــي أن يكــون لهــا
قــدرا وافــرا ً فــى تســخير
تـــــكنولوجيا المعــــــلومات
واإلتصــاالت لخدمــة أهــداف
التنميــة المســتدامة حيــث
أن نشــاطها األساســى
يعتبــر داعمــا مهمــاً فــى
تنفيــذ أهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة .

الصحة :

عملــت ســوداتل هــذا
العــام علــى دعــم برامــج
التوعيــة الصحيــة خاصــة
فــــــى مـــــجال الكشــف
المبكــــر عــــن ســرطان
الثــدي وذلــك بإســتخدام
كافــة الوســائل المتاحــة
حملة التبرع بالدم
مـــــن إرســــال الرســــائل
عبــر شــبكتها ومشــاركتها الكبيــرة فــى نشــر الوعــى عبــر الحمــات
التوعويــة مــن خــال شــراكاتها المجتمعيــة وذلــك عبــر جمعيــة
صدقــات ومركــز الخرطــوم للعنايــة بالثــدي كشــريك أساســي .
كمــا وجــد اإلهتمــام بمكافحــة ســرطان الفــم واألســنان والكشــف
عــن مخاطــر إســتخدام التبــغ إهتمامــاً كبيــرا ً مــن ســوداتل عبــر
شــريكها جمعيــة بســمة لصحــة الفــم واألســنان وذلــك بتســيير

قافلــة إلــي جنــوب كردفــان وعمــل أيــام عالجيــة بمنطقــة أطــراف
واليــة الخرطــوم كمــا تفاعلــت الشــركة مــع كارثــة الســيول واألمطــار
بواليــة كســا حيــث ســيرت قافلــة لصحــة البيئــة مــع منظمــة شــباب
النجــدة وقافلــة طبيــة مــع منظمــة منــازل الســالكين  ,كمــا عملــت
علــى تهيئــة البيئــة التشــغيلية لمشــروع مركــز بالغــات اإلســعاف
المركــزى  ,كمــا تــم رعايــة اليــوم الوطنــي للتبــرع بالــدم عبــر
شــريكها بنــك الــدم وعــدد مــن المنظمــات الداعمــة للبنــك كذلــك
تــم عمــل حملــة للتبــرع بالــدم وســط العامليــن  ,كما دعمت مشــروع
أشــعة مستشــفى ســوبا الجامعــى بالخرطــوم .
كمــا نظمــت الشــركة برنامــج اإلحتفــال والتوعيــة الصحيــة بأمــراض
الســكرى وذلــك عبــر شــريكها منظمــة شــباب النجــدة خــال اليــوم
العالمــي للســكري .

 المياهـ :
الميــاه النظيفــة واإلهتمــام بهــا واحــدة مــن األهــداف التــي تعمــل
ســوداتل علــى تحقيقهــا حيــث عملــت علــى دعــم مشــروع شــبكة
ميــاه البحيــره بــأم دم حــاج أحمــد بشــمال كردفــان ,

مشروع حفير التبنة عبداللطيف بشمال كردفان

التعليم :
تعمــل ســوداتل مــن أجــل غــد مشــرق لألجيــال القادمــة وذلك ســعياً
منهــا لتحقيــق التعليــم الجيــد حيــث كان مشــروع اإلجــاس والــذى
بموجبــه تــم إجــاس الــف طالــب اســاس هــذا العــام  ,ومــن أجــل
نشــر ثقافــة التنميــة المســتدامة وإعــادة التدويــر كانــت حملــة أنــر
دربــي التــي تعنــى بجمــع وتأهيــل الكتاب المدرســي مــن المدارس
المقتــدرة وإعــادة توزيعــه علــي المــدارس الفقيــره وذلــك عبــر
شــريكها منظمــة ظــال الرحمــة الخيريــة  ,كمــا عملــت ســوداتل
علــى إســتغالل خدمــات الـــ IVRفــى إعــداد حلقــات مــواد الشــهادة
الســودانية وبثهــا للطــاب .

حملة أنر دربي بمدرسة هجيلجة

 المباشر :
لــم تنفصــل ســوداتل عــن مجتمعهــا وظلــت متواصلــة معــه حســب
حاجتــه وطبيعــة الظــروف المحيطــة بــه حيــث عملــت ســوداتل علــي
تقليــل حــدة الفقــر بقيامهــا بتوزيــع حقيبــة الصائــم لدعــم األســر
الرقيقــة وذلــك عبــر شــركائها مــن منظمــات المجتمــع المدنــي
منظمــة ظــال الرحمــة الخيريــة ومنظمــة الظــال الوارفــة ومنظمة
شــباب النجــدة فــى إفطــار عابــر طريــق.

الشباب :
األجيــال القادمــة مــن ركائــز التنميــة فى البــاد لذلك عملت ســوداتل
علــى تهيئــة مراكــز للشــباب بمنطقــة ألتــي بواليــة الجزيــره وكذلــك
اإلحتفــال مــع شــباب منظمــة (بــاي خيــر ) لألطفــال فاقــدى العائــل
ورعــت البرنامــج الرياضــى بمدينــة الهــدى اإلصالحيــة .

الجوائز :
حققــت ســوداتل انجــازا ً كبيــرا ً بفوزهــا بجائــزة المســؤولية
المجتمعيــة عبــر الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية المجتمعيــة علــى
مســتوى الــدول العربيــة وذلــك خــال مؤتمرهــا بمملكــة البحريــن .
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