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ــا  ــات تكنولوجي ــم خدم ــال تقدي ــي مج ــل ف ــون األفض أن نك
ــة . ــي المنطق ــاالت ف ــات و اإلتص المعلوم

رؤيتنا 

رسالتنا 

قيمنا  

المعلومــات  تكنولوجيــا  فــى  مبتكــرة  خدمــات  نقــدم  أن 
واإلتصــاالت إلثــراء حيــاة النــاس وتحقيــق عائــدات مجزيــة 
للمســاهمين وتفجيــر الطاقــات واإلبــداع والتميــز فــى كامــل 

المؤسســة.

الشــفافية: نؤمــن بــأن الوضــوح هــو اســاس الثقــة التــى 
نســعى اليهــا  

االستجابة : ملتزمون بأداء مهامنا فى اسرع وقت 
التنوع: نقبل باالختالف ونرحب بالتباين 

التطور: مستعدون للتغير والبتكار حلول مميزة 
الترابط : نتواصل بروح يدفعها اإلهتمام ويملؤها التقدير
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	 تعظيم حقوق المساهمين وتنمية المجتمع 

	 الحفاظ على نمو متواصل فى المؤشرات المالية 

	  إتبــاع ممارســات تمتــاز بالكفــاءة والمرونــة داخل المؤسســة
تفيــد العمــالء والعامليــن علــى حد ســواء 

	  تقديم حلول وخدمات تثرى حياة الناس

أهــدافنا 
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تســتقي ســوداتل مســؤوليتها المجتمعيــة مــن قيمهــا التــى تؤطــر لنشــاطها 
مــن واقــع مجتمعهــا، وقيمــه النبيلــة ، لتحقيــق الحيــاة الفضلــى والســعادة لــه ، 
وهــي تســتوعب كافــة أصحــاب المصلحــة فــي ســعيها  لتحقيــق هــذه األهــداف  
ــة  فــي تحقيــق  ــل األداة الفاعل ــة  التــي تمث فــي إطــار مســؤوليتها المجتمعي
التنميــة المســتدامة ، حيــث تتمظهر في النمو اإلقتصــادي والتقدم اإلجتماعي 
وحمايــة البيئــة ، حفاظــًا علــى حقوق األجيــال القادمة التي من حقهــا أن تعيش 
فــي ســام وأمــان ورفاهيــة, وتســتمد ســوداتل هــذه الروح مــن مفاهيــم الدين 
اإلســامى الحنيــف وهــى التــي خرجــت كنبتــة طيبــة من رحم الســودان وتشــربت 

بقيــم أهله الكرام وأخاقهم الســمحة النبيلة .
    أدركــت ســوداتل  منــذ نشــأتها األولــى فــى العــام  1994 أنها جــاءت لتلعب دورًا 
جوهريــًا يرســم معالــم النهضــة والتطــور فــي كافــة مســارات الحيــاة, ليــس  فــي 
الســودان فحســب، بــل وفــي محيطهــا اإلقليمــي أيضًا , فكانــت شــريكًا للخدمات 
فــي عــدة دول مجــاورة ومشــغا لإلتصــاالت فــى بعــض دول الغــرب اإلفريقــي، 
التكامــل  مشــروعات  ودعمــت  الشــعوب  بيــن  التواصــل  عــرى  بذلــك  فمتنــت 

اإلقتصــادي بيــن تلــك الــدول . 
ــادرة اإلتفــاق  ــة التوجــه العالمــي، إنضمــت ســوداتل إلــى مب و مــن أجــل مواكب
العالمــي فــي العام 2013م مؤكدة  إلتزامها بمبادئه في مجال حقوق اإلنســان 
والعمــل والبيئــة ومكافحــة الرشــوة والفســاد في كافــة عملياتها وأنشــطتها,  
ليجــى بعــد ذلــك إلتزامهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة التــي تســعى إلــي 

خلــق مجتمعــات آمنــة ومســتقرة تنعــم بالرقــي واألمــان.
   بــدأت ســوداتل مشــروعاتها وبرامجهــا التــي إســتلهمت روح أهــداف األلفيــة 
في العام 1998م حيث خصص مســاهموها مبالغ مقدرة لتنفيذ عدة مشــروعات 
خدمية شــملت الصحة والتعليم والمياه والبيئة وكفالة األيتام واألســر المنتجة 
والشــباب والطاب. وأحدثت هذه األنشطة التي تمت بشراكات مع المؤسسات 
الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي طفــرة نوعيــة فــي حيــاة الســكان خاصة 
فــي المناطــق الريفيــة والطرفيــة, ممــا أكــد إلتزامهــا المســتدام بالعمــل علــى 

إســعاد المجتمــع وتحقيــق الرفاهيــة لــه .

““
رسالة الرئيس التنفيذي 
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ــد  ــوداتل بع ــة س ــركة مجموع ــه ش ــر تقدم ــس تقري ــو خام ــر ه ــذا التقري ه
إنضمامهــا لمبــادرة الميثــاق العالمــي, وهــو يغطــي نشــاطها الخــاص 
بتطبيــق مبــادئ الميثــاق العالمــي معبــرًا عــن العــام 2019م  تنــاول التقريــر 
التقــدم المحــرز فــى كافــة األصعــدة واألداء المتــوازن الــذى يراعــي مصلحــة 

ــة . ــة صالح ــل مواطن ــن أج ــع م الجمي

هدف التقرير 

فترة التقرير ومجاله 

مبادئ التقرير  

هــذا التقريــر إســتند علــي بيانــات الشــركة فــي الفتــرة مــن ينايــر 2019م 
ــى ديســمبر 2019م ,وهــو يقيــس التقــدم المحــرز فــي مجــال تطبيــق  إل
مبــادرة الميثــاق العالمــي فــي مبادئــه العشــرة المتمثلــة فــى  حقــوق 
اإلنســان والعمــل والبيئــة ومكافحــة الرشــوة والفســاد , وكذلــك المنجــز 
مــن برامــج ومشــروعات المســؤولية المجتمعيــة فــي مجــال نطــاق عمــل 

الشــركة وجهدهــا فــى إنفــاذ أهــداف التنميــة المســتدامة .

ــكل  ــي بش ــاق العالم ــادرة الميث ــادئ مب ــًا لمب ــر وفق ــذا التقري ــع ه وض
يمكــن مــن مالحظــة التقــدم المحــرز والعمــل الواســع الــذي تم فــي فترة 
 .www.sudatel.sd التقريــر , ويمكــن الرجــوع لموقــع الشــركة االلكترونــي
لمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات التــي تتكامــل مــع مــا تناولــه التقريــر 
وكذلــك يمكــن التواصــل مــع فريــق المســؤولية المجتمعيــة عبــر أرقــام 

اإلتصــال التــى ذكــرت فــي صــدر التقريــر .
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مبنى سوداتل 
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شــركة مجموعــة ســوداتل لإلتصــاالت هــى واحــدة مــن كبــرى شــركات 
اإلتصــاالت فــى المنطقــة حيــث تأسســت فــى  13 ســبتمبر 1993، وقــد 
أكــدت رؤيتهــا فــى ذلــك الحيــن أهميــة الوصــول إلــي كونهــا شــركة 

إقليميــة لهــا وزنهــا بالمنطقــة وهــو ماحــدث بالفعــل.

أدناه لمحات من تاريخ سوداتل :

	 42,000 1993 نشأة سوداتل حيث كان عدد مشتركيها 
مشترك فى الهاتف الثابت 

	 وتشغيل ICT 1995 بداية تشغيل المقسم العالمى
محطات إنتلسات 

	 1996 بداية تنفيذ مشاريع الربط الحلقى واأللياف الضوئية
	  1996إدخال خدمة الهاتف السيار ألول مرة بالسودان
	 1997 تضاعف عدد مشتركي الشبكة الثابتة ليصل إلى

112,544 مشترك
	 1998 أجازت سوداتل مبلغ 2 مليون دوالر لخدمة المجتمع

من أرباحها ألول مرة  
	 2001 بداية ربط البنوك والمصارف بشبكة بيانات موحدة

  DATA CLOUDعبر الـ
	 بين  SAS1 2001 إكتمال مشروع الكيبل البحري

بورتسودان وجدة بالمملكة السعودية  
	 2004 تطوير خدمات البيانات عبر الشبكة الثابتة وإطالق

   xDSL خدمة النطاق العريض عبر
	 2005 تركيب شبكة سوداني للهاتف السيار عقب بيع

شركة موبيتل للمشغل الجديد زين  

عن سوداتل  
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2007 شبكة سوداني للهاتف السيار تبلغ ثالثة مليون مشترك 
2007 حصول سوداني على رخصة المشغل الثالث فى موريتانيا 

وبداية اإلنتقال إلي اإلقليمية 
  ACE 2007 توقيع إتفاقية الكيبل القاري لشرق وجنوب إفريقيا

2011 شبكة سوداني تصل إلي المشترك رقم 6 مليون .
2011 إنشاء المحطة األرضية للكوابل البحرية ببورتسودان 

2014 إفتتاح مركز بيانات سوداتل بشكل تجاري 
2015 تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الحكومة االلكترونية والذى 

بدأ فى العام 2014 
2016 إطالق خدمات الجيل الرابع وتوسعة الجيل الثالث 

2016 حصول سوداتل على جائزة المسؤولية المجتمعية من رئاسة 
الجمهورية  

2017 إفتتاح غرفة الحكومة الرقمية بمركز سوداتل للبيانات 
2018 حصول سوداتل علي جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات 

بالمنامة عبر الشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية

مبني الداتا سنتر بالخرطوم
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السودان  

سوداني المشـــغل الرئيسي لسوداتل 
بالســـودان المقدم لخدمات تكنولوجيا 
خدمات  وكل  واإلتصـــاالت  المعلومات 
التكنولوجـــــيا الثـــــابتة والهــــواتف 
عام   2019 العـــام  ويعتبر  المحمولـــة 
إســـتثنائي للشـــركة حيـــث شـــهدت 
اإليجابيـــة  التغيـــرات  مـــن  العديـــد 
نتاجها  كان  المســـتويات  كافـــة  على 
وتقليل  التشـــغيلية  العمليات  تحسين 
. عالية  بكفاءة  بإداراتهـــا  المنصرفات 

المختلفـــة  التحديـــات  مـــن  بالرغـــم 
واصلـــت الشـــركة فى عمليـــة ترقية 
من  العديد  بإضافة  الشـــبكة  وتوسيع 
الرابع فى عـــدد من  الجيـــل  مواقـــع 
والتي  المختلفـــة  الســـودان  واليـــات 
تطوير  فـــى  كبير  بشـــكل  ســـاهمت 
وتحســـين  المقدمة  الخدمـــات  جودة 
إيرادات  تجربة العميل وبالتالـــي زيادة 
المشـــتركين  عـــدد  وبلـــغ  الشـــركة 

مشـــترك. مليون   7.48 النشـــطاء 
 

مناطق عمل الشركة  

وتتولى ســوداتل حــاليًا تشغيل أعمــال اإلتصاالت في إثنـان من الدول 
اإلفريقية غير السودان هى )موريتانيا و السنغال( في مجاالت الهاتف 

المحمول، وخدمات البيانات.
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شنقيتل  
وهـــى مشغـــــل مـــــوريتانيا 
وفــى خــالل العــام 2019 وصلت 
شــنقيتل عامهــا الثانــى عشــر 
منــذ إنطالق الخدمــات التجارية 
وقــد حققــت إنجــازات هامــة 
ــاالت  ــة اإلتص ــن خارط ــرت م غي
ــدث  ــال أح ــا بإدخ ــى موريتاني ف
اإلتصــاالت وحافظــت  تقنيــات 
فــى  الثانــى  المركــز  علــى 
ــي  ــاالت الموريتان ــوق اإلتص س
قويــة  منافســة  ظــل  فــى 
بمعــدل إنتشــار %116 للهاتــف 

المحمــول.

اكسبريسو 
وهى المشغل بدولة السنغال

إســتمرت شــركة إكسبريســو فــى 
تحســين أدائهــا اإليجابــى وذلــك 
 GSMبتوســعة تغطيــة شــبكة الـــ
فــى األجــزاء الغربيــة باإلضافــة 
للمـــــناطق  تغــــــطيتها  إلــــى 
الحضريــة الرئيســية مــن البــالد. 
خدمــات  بتوســعة  قامــت  حيــث 
المتكاملــة  والحلــول  البيانــات 
لخدمــــــات النطــــاق العـــــريض 
ــبكة  ــتركين الش ــدد مش ــغ ع ويبل
ــترك . ــون مش ــيطين 2.7 ملي النش
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والية النـيـــل االزرق
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والية النـيـــل االزرق
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تطبيق مبادئ الميثاق العالمي 

نظرة عامة 

ســوداتل ومنــذ نشــأتها آلــت علــى نفســها خدمــة المجتمــع الــذى تعمــل 
فيــه حيــث بــدأت مــن حيــث إنتهــى اآلخــرون واضعــة بذلــك بنيــة تحتيــة 
قويــة لإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بالســودان لهــا ولغيرهــا مــن 
ــد  ــة تع ــاف الضوئي ــن األلي ــبكة م ــت ش ــث وضع ــا , حي ــين  الحق المنافس
ــف  ــن 41 أل ــر م ــى األن أكث ــت حت ــث بلغ ــة  حي ــى المنطق ــى ف ــى األول ه
كلــم إمتــدت شــماال وشــرقا وغربــا وجنوبــا مــن الســودان حتى الســعودية 
عبــر الكوابــل البحريــة وأثيوبيــا ومصــر وتشــاد . آخــذة فــى ذلــك منهــاج 
المســؤولية المجتمعيــة دليــاًل لهــا لخدمــة المجتمع المحلــى والمجتمع 
ككل . وذلــك عبــر عالقاتهــا المتينــة مــع كافــة أصحــاب المصلحــة واضعة 
نصــب عينيهــا الشــفافية والســلوك األخالقــي فــى جميــع عملياتهــا 

محتكمــة إلــي حوكمــة منضبطــة 

وإلتزمــت ســوداتل بتقديــم خدمــات اإلتصــاالت المتنوعــة بجــودة عاليــة 
وتطلعــات  رغبــات  مــع  ويتوافــق  يســتجيب  بشــكل  مناســب  وســعر 
ــا  ــا , كم ــل فيه ــي تعم ــرى الت ــدول األخ ــودان وال ــي الس ــتركيها ف مش
ــا  ــا وتقديمه ــة لعامليه ــل إيجابي ــة عم ــواء وبيئ ــق أج ــى خل ــت عل عمل
الدعــم الــالزم لهــم وألســرهم فــي مجــال الرعايــة الصحيــة وتطويــر 
المهــارات وبنــاء القــدرات و العمــل علــى تحقيــق العدالــة بمفهومهــا 
الشــامل فــي مجــال التوظيــف , وحريــة العمــل النقابــي والتعامــل 

ــالم . ــع اإلع ــادق م الص

كلــل ذلــك  بتوقيعهــا علــى مبــادرة الميثــاق العالمــي  فــي العــام 
تحقيقــا  الميثــاق  بمبــادئ  إلتزامهــا  إســتمرار  تعلــن  2013م,وهــي 
ــالل  ــن خ ــادئ م ــرهذه المب ــى نش ــت عل ــد عمل ــة  , وق ــة الصالح للمواطن
لوحاتهــا اإلعالنيــة و المنشــورات الصحفيــة  وأفالمهــا الوثائقيــة , وأيضــا 

عبــر معــارض ومنتديــات المســؤولية المجتمعيــة المختلفــة . 
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حقوق األنسان 
منــذ تأسيســها وضعــت ســوداتل نظامــا عــادال لحقــوق اإلنســان فيهــا 
يتوافــق والنظــم العالميــة المعمــول بهــا واضعــة فــى عينهــا أن 
األنســان هــو المــورد األهــم علــى كافــة المــوارد األخــرى وعملــت علــى 
تطويــره وحفــظ حقوقــه بشــكل يحفــظ لــه كرامتــه ويحــس مــن خاللــه 

باإلنتمــاء وتمثــل ذلــك فــى عطائــة الثــر مقابــل ذلــك .
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العمل 
ــة تراعــي  ــات فاعل ــاء نقاب ــى بن تهتــم ســوداتل بالعمــل حيــث تعمــل عل
حقــوق العامليــن وتعمــل مــع اإلدارة لتحقيــق أهــداف الشــركة وتوفــر 
مــن خاللهــا عــالج العامليــن وأســرهم بشــكل يضمــن إســتقرار العامليــن

 
ــا  ــد لديه ــث التوج ــا حي ــل به ــم العم ــوداتل يحك ــي لس ــاق األخالق الميث
ســخرة وال عمــل إجبــاري بــل أهــداف تتنــزل محــددة وفــق خطــة معينــة 
يشــارك الجميــع فــى وضعهــا واإليمــان بهــا و يتــم تقييمهــا وفقــًا لمــا 
ينجــز مــن أعمــال عبــر  معاييــر أداء يتفــق عليهــا الجميــع ويتــم التحفيــز 
بنــاء عليهــا مســتخدمة فــى ذلــك نظــام الكترونــى دقيــق  كمــا أن 
ــح  ــن وتتي ــن العاملي ــن م ــز المميزي ــى تحفي ــل عل ــرية تعم ــوارد البش الم

ــة . ــف المتاح ــى الوظائ ــة عل ــر المنافس ــى عب ــًا للترق ــم فرص له

ــوع أو  ــن أو الن ــا للدي ــق وفق ــن والوظائ ــي المه ــز ف ــد  تميي ــا اليوج كم
ــن  ــبة العاملي ــن نس ــرأة %28 م ــبة الم ــل نس ــس , وتمث الجن
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البيئة  
• طبيعــة نشــاطنا مــن شــأنه اإلهتمــام بالبيئــة وذلــك مــن خــالل إســتخدام 

تقانــة المعلومــات واإلتصــاالت فــى تقليــل الحركــة وأصبح التعليــم والطب 
ــاس  ــي الن ــر عل ــا وف ــا مم ــذه التكنولوجي ــى ه ــد عل ــاص يعتم ــكل خ بش
ــح توطيــن برامــج  ــر لصال ــا نقــوم بعمــل كبي ــر مــن الحركــة كمــا أنن الكثي

ــة . الحكومــة اإللكتروني
ــا حيــث نعمــل علــي التخلــص بشــكل  ــا محــور إهتمامن • البيئــة تمثــل لن
أكثــر أمنــا لمخلفاتنــا اإللكترونيــة ويمنــع بيعهــا عبــر المــزادات حيــث يتــم 
التخلــص منهــا فقــط عبــر الشــركات المؤهلــة فــى ذلــك والحائــزة علــي 
ترخيــص مــن الجهــة المنظمــة لمهنــة اإلتصــاالت بالســودان  كمــا تقــوم 
ــة  ــة اإلحفوري ــى الطاق ــاد عل ــل اإلعتم ــى تقلي ــر ف ــود كبي ــركتنا بمجه ش
واإلتجــاه صــوب الطاقــة المتجــدده حيــث تــم تحويــل العديــد مــن مواقعنــا 
الطرفيــة لإلعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية وكذلــك إســتخدام المولــدات 
ــى  ــاد عل ــرة واإلعتم ــة المباش ــتخدام الطاق ــن إس ــل م ــي تقل ــن الت الهجي

البطاريــات الحافظــة للطاقــة ألكثــر وقــت ممكــن .
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مكافحة الرشوة والفساد 
لســوداتل نظــام مالــي قــوي يضمــن عــدم التالعــب أو التحايل ويقــوم نظام 
الشــراء كذلــك فيهــا علــى ميثــاق أخالقــي توافــق عليــه الجميــع واليوجــد 
فيــه تضــارب مصالــح ويتــم الشــراء مــن خاللــه  وفــق الجــودة ,كمــا أقــرت 
الشــركة ميثــاق المســؤولية المجتمعيــة كإضافــة أخــري لضبــط العمــل 

وفــق معيــار أخالقــي وســلوك مســؤول .
حيث ورد فيه :

المشتركون 
تلتــزم ســوداتل بتقديــم خدمــات فعالــة بالعمــل علــي تحقيــق أعلــى 

معــدالت رضــا المشــتركين مــن خــالل:

• الســماع لصــوت الزبــون والعمــل علــي تلبيــة تطلعاتــه وتوفيــر الحلــول 
المناســبة لــه .



24

• تغطية واسعة ونوعية جيدة ومنتجات متاحة وميسورة.

التجاريــة  واألســرار  المعلومــات  خصوصيــة  المجموعــة  تحتــرم   •
وفقــًا  بحمايتهــا،  وتلتــزم  ومورديهــا،  وأعضائهــا  لمشــتركيها 
لسياســة المحافظــة علــى ســرية المعلومــات المتبعــة بمجموعــة 

ســوداتل.

• حمايــة المشــترك عبــر إعــالن صــادق عــن المنتجــات وإرشــادات 
كافيــة لتســهيل اســتخدامها.

• مراكز خدمات تفي بإحتياجات المشتركين. 

ــه  ــل حوجت ــترك وتقلي ــة المش ــات لخدم ــة المعلوم ــف تقني • توظي
ــك. ــول الي ــي الوص ف

• التطوير المستمر للمنتج والخدمة بما يفي بتطلعات المشترك.

• مســاعدة المشــترك بالمحافظــة علــى البيئــة عبــر التخلــص اآلمــن 
مــن مخلفــات المنتجــات اإللكترونيــة .
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العاملون  
تلتــزم ســوداتل بتطويــر القــوى العاملــة لتعزيــز القــدرة علــى خدمــة 

المشــتركين بكفــاءة، مــن خالل:

• تعييــن كادر وظيفــي إســتنادًا إلــي أعلــى المعاييــر األخالقيــة، مثــل 
الجــدارة والنزاهــة واألمانــة واإلحترام.

• إتخــاذ إجــراءات، وتصميــم نشــاطات لتطويــر ثقافــة مؤسســية 
داعمــة لإلنفتــاح واإلحتــرام والعدالــة.

• وضــع قواعــد ملزمــة لضمــان مســتوى رفيع مــن الصحة والســالمة 
والرفــاه واألمــان للعاملين.

ــي  ــز ف ــح التمي ــة تتي ــة إيجابي ــق بيئ ــة بخل ــات كفيل ــع سياس • وض
األداء، والتمكــن مــن التعليــم المســتمر.

• زيــادة الــوالء واالنتمــاء الوظيفــي لــدى جميــع العامليــن ممــا يؤثــر 
علــى زيــادة اإلنتاجيــة فــي العمل.

• تبني األفكار النّيرة والمتميزة وتحفيز أصحابها.
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المساهمون  
تلتــزم ســوداتل بالعمــل علــي جعــل المؤسســة قبلــة لــكل مســاهم وذلــك 

مــن خــالل: 
• العمــل علــى نمــو ســهم المؤسســة وزيــادة حجــم المبيعــات 

واإليــرادات 

الذهنيــة للمؤسســة فــي المجتمــع المحلــي  • تعزيــز الصــورة 
والدولــي

• تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح وترشيد االنفاق 

 المجتمع 
تلتــزم ســوداتل بالمشــاركة فــي التنميــة المجتمعيــة المحليــة والخارجية، 

علــى النحــو التالي:
المجتمع المحلي

• دراســة وتلبيــة إحتياجــات المجتمــع المحلــي، عبــر إقامــة شــراكات 
بنــاءة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي.

• دعم القضايا المجتمعية األساسية.

• إطــالق المبــادرات والنشــاطات المجتمعيــة بمــا يلبــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة. 

• دعم ومشاركة القضايا الوطنية والخيرية للمجتمع السوداني.

• حــث العامليــن علــى المشــاركة والتطــوع شــخصيًا فــي النشــاطات 
المجتمعيــة والوطنيــة.

المجتمع الخارجي
العربــي  المســتوى  علــى  المســتدامة  التنميــة  قضايــا  دعــم   •

الدوليــة. المنظمــات  مــع  بالتعــاون  والدولــي 

واإلقليميــة  العربيــة  المنظمــات  للتعــاون مــع  بنــاء شــراكات   •
المجتمعــات. تصــب فــي خدمــة  والتــي  والعالميــة 
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البيئة  
تلتــزم ســوداتل  بتقليــل بصمتهــا البيئيــة، وأثرهــا علــى التغّيــر المناخــي، 

وتعزيــز التأثيــر اإليجابــي، مــن خــالل:
تصميــم وتشــغيل عقــارات قابلــة للتكّيــف واإلســتدامة، بمــا • 

يلبــي إحتياجــات النــاس والبيئــة.

ــة •  ــات الكربوني ــل اإلنبعاث ــة إلدارة وتقلي ــراءات الالزم ــاذ اإلج   إتخ
ــرة. ــر المباش ــرة وغي المباش

إعــادة •  )التقليــل،  طريــق  عــن  للنفايــات،  المتكاملــة  اإلدارة   
التدويــر(. وإعــادة  الفــرز،  اإلســتخدام، 

ــة •  ــات المعني ــع الجه ــاون م ــوي بالتع ــوع الحي ــز التن ــم وتعزي  دع
ــر  ــي، عب ــر األخالق ــلوك غي ــة والس ــم البيئي ــة الجرائ ــى مكافح عل

ــة. ــاة البري ــة للحي ــم الموجه ــن الجرائ ــد م ــادرات للح ــذ مب تنفي

 إعتمــاد سياســات محــددة لفــرض شــراء منتجــات صديقــة للبيئــة • 
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التوريــد  وسالســل  المورديــن  وتشــجيع  مســتدامة،  وخدمــات 
ــج. ــذا النه ــاع ه ــى اتب ــتركين عل ــع المش وجمي

 ترشــيد إســتهالك الطاقــة وإدارتهــا بكفــاءة، وإســتخدام الطاقــة • 
المتجــددة فــي المشــاريع.

 ترشــيد إســتهالك الميــاه وإدارتهــا بكفــاءة، وإســتخدام المــواد • 
واألجهــزة المســاعدة.

 زيــادة الرقعــة الخضــراء بزراعــة األشــجار والعمــل علــى إدامتهــا • 
بشــكل مســتمر.

 نشــر الوعــي بيــن العامليــن والمشــتركين للمحافظــة علــى • 
البيئيــة.  المــوارد 

 التحــول االلكترونــي فــي الخدمــات والتقليــل مــن اســتخدام • 
الــورق.

 العمل  
ــن  ــو م ــل يخل ــكان عم ــر م ــن بتوفي ــاه الموظفي ــوداتل اتج ــزم س تلت
األخطــار المحدقــة بالصحــة والســالمة، وتقديــم بيئــة عمــل إيجابيــة 
متميــزة  وخدمــة  مريحــة  أماكــن  وتوفيــر  التمييــز،  مــن  تخلــو 

ــالل: ــن خ ــن م للمتعاملي

وضــع أنظمــة وتعليمــات لضمــان عــدم وقــوع أيــة ممارســات ســلبية 
ــكل  ــات ب ــم للمضايق ــن، أو تعرضه ــن الموظفي ــا بي ــز م ــل التميي مث

أشــكالها.

االلتزام بمراعاة الصحة والسالمة العامة في المجموعة.   • 

اإلعتماد على ضوء النهار حين يكون ذلك ممكنًا.• 

توفير أماكن انتظار مالئمة للمتعاملين.• 

توفير مستلزمات مكتبية ووسائل إتصال للمراجعين.• 



29

الشركاء 
تلتــزم  ســوداتل بإختيــار شــركائها بأمانــة ونزاهــة وبمــا يخــدم 
رؤيــة ســوداتل وأهدافهــا اإلســتراتيجية، وتلتــزم بإحتــرام أخالقيــات 
التعامــل، واإلنصــاف والوضــوح والشــفافية فــي التعامل، كمــا تلتزم 
ــة.  ــؤولية المجتمعي ــل المس ــى تحم ــركاء عل ــز الش ــجيع وتحفي بتش

ويتــم ذلــك مــن خــالل:

إتباع نهج إداري واضح يتضمن معايير محددة إلختيار الشركاء.

التأكيد على كافة الشركاء اإللتزام بأخالقيات العمل.

وضــع آليــة محــددة لتقييــم أداء الشــركاء تمهيــدًا إلتخــاذ القــرارات 
المتعلقــة بهــم.
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عقــد إجتماعــات دوريــة وجلســات عصــف ذهنــي لبيــان إحتياجــات 
الشــركاء وكيفيــة التعامــل معهــا، والحصول علــى التغذيــة الراجعة 

ــة. ــؤولية المجتمعي ــة للمس ــادرات المقترح ــوص المب ــم بخص منه

اإللتــزام بالوضــوح والشــفافية فــي التعامــل معهــم وفقــًا لمنهــج 
محــدد للحوكمــة فــي المجموعــة. 

الموردون :
تلتــزم ســوداتل بشــراء كل المعــّدات واللــوازم والخدمــات علــى 
أســاس جودتهــا ومعاملــة مــوردي المجموعــة والمتعاقديــن معها 
ــن أو  ــع الموردي ــز. وتوقي ــة ودون أي تميي ــدل ونزاه ــن بع ــن الباط م
المورديــن المحتمليــن علــى سياســة ســوداتل المتعلقــة بعــدم 
ــن  ــى الموردي ــر عل ــوداتل بالتأثي ــزم س ــا تلت ــح«، كم ــارب المصال »تض
بشــكل إيجابــي تفعيــاًل لمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة، والتأكيد 

ــة. ــد كامل ــزام مــن سلســلة التوري علــى ذات االلت

ويتم ذلك من خالل ما يلي:

 وضع قواعد وإجراءات واضحة لتنظيم االتصال.• 

سداد المستحقات في الوقت المناسب والنزاهة في التعاقد.• 

إيجاد ومراجعة أنظمة المشتريات وسياسات التعاقد. • 

إجراء قياس رضا الموردين، وذلك للتعرف على إحتياجاتهم.• 

تشجيع سلسلة الموردين على تطبيق المسؤولية المجتمعية.• 
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شمال كردفان 
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خدمة المجتمع 
ــت  ــذ وق ــع من ــة المجتم ــة لخدم ــا الموجه ــوداتل برامجه ــدأت س ب
باكــر مــن عمرهــا وذلــك الشــيئ تمثــل فــى الرؤيــة الثاقبــة للقائمين 
علــى أمرهــا لتلبيــة حوجــة المجتمــع الــذى تعمــل فيــه حيــث ســبقت 
لــم تجــد ســوداتل  بذلــك أهــداف األلفيــة والتــى حينمــا جــاءت 
صعوبــة فــى الدخــول تحــت مظلتهــا والعمــل مــع المجتمــع الدولــى 
علــي تحقيــق العديــد منهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بالصحــة والتعليــم 
ــة  ــداف الثماني ــا ورد باأله ــا مم ــة وغيره ــاه النظيف ــي والمي اإلبتدائ
وكان لســوداتل جهــدًا واضحــًا فيهــا عقــب إنتهائهــا فــى العــام 
ــت  ــا فتئ ــى م ــتدامة والت ــة المس ــداف التنمي ــاءت أه ــث ج 2015 حي
ســوداتل تعمــل مــن خاللهــا علــي تحقيــق مــا تســتطيع منهــا جنبــا 
ــا  ــا م ــق منه ــى أن تحق ــة ف ــى آمل ــع الدول ــع المجتم ــب م ــي جن إل

ــام 2030. ــول الع ــا بحل ــى طموحه يرض
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 الصحة  
الصحــة تمثــل لنــا محــور مــن أهــم محــاور خدمــة المجتمــع نســبة للحوجــة 

الكبيــره لهــا ولبنيتنــا الهشــة لذلــك كان ماأنجــز فيهــا كمايلــى :

رعايــة حملــة التبــرع الطوعــي بالــدم ونشــر ثقافــة التطــوع بــه لمــا يمثله • 
مــن أهميــة للمتلقــي والمتبــرع علــى حد ســوا.

إكتمال العمل بغرفة أشعة سودانى بمركز صحى طيبة األحامدة.• 

ــر الــوردي للتوعيــة بأهميــة الكشــف المبكــر عــن •  رعايــة برنامــج أكتوب
ســرطان الثــدى .

دعم مبنى األشعة بمستشفى سوبا الجامعى. • 

واليــة •  المركــزي  اإلســعاف  بالغــات  مركــز  رعايــة  برنامــج  مواصلــة 
الخرطــوم.

مشــروع دعــم المراكــز الصحيــة الــذي إشــتمل علــى مركــز صحــى • 
المكايــالب بنهــر النيــل ومركــز صحــى أبوفــروع بواليــة الجزيــرة ومركــز 

ــمالية . ــة الش ــزوارات بالوالي ــى ال صح

تأثيث قاعة التدريب المستمر بمركز صحى عبدهللا خليل للسكري • 

مالمح من أداء سوداتل في مجال المسؤولية 
المجتمعية
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التعليم  
ــت  ــي عمل ــود الت ــم البن ــن أه ــك كان م ــم لذل ــة األم ــاد نهض ــم عم التعلي
ــت  ــة وقام ــاهمة المجتمعي ــروع المس ــة مش ــذ بداي ــوداتل من ــا س عليه
ــة  ــات الدراس ــات وقاع ــة والداخلي ــات الطالبي ــييد المجمع ــاء وتش ــه  ببن في
ــوداتل  ــاهمة س ــاءت مس ــام ج ــذا الع ــي ه ــودان وف ــات الس ــف والي بمختل

ــى: كمايل
إجــالس عــدد )1,350( طالــب وهــو المشــروع الــذى بــدأ منــذ العــام • 

2008 حيــث إســتفاد منــه حتــى اآلن أكثــر مــن  )َ 408,450( طالــب 
بمختلــف واليــات الســودان.

تأثيث معمل مدرسة الفاشر الثانوية للحاسوب • 

ــر دربــي لجمــع الكتــاب المدرســي المســتعمل وإعــادة •  حملــة أن
التــي ال يصلهــا  الطرفيــة  المــدارس  علــي  وتوزيعــه  تأهيلــه 

ــر . ــادة التدوي ــة إع ــر ثقاف ــك لنش ــاب وذل الكت

توصيل خدمة اإلنترنت للمكتبة الوطنية • 

ــث •  ــة حي ــة الجامعي ــة الطالب ــروع كفال ــى مش ــل ف ــة العم مواصل
ــن  ــي يدرس ــات والالئ ــات الجامع ــن طالب ــد م ــه العدي ــتفاد من إس

ــري . ــات االخ ــن الوالي ــوم م بالخرط

بواليــة •  الجزيــره  بجامعــة  متكامــل  إتصــاالت  معمــل  تركيــب 
للطــالب. بالعمــل  النظــرى  الجانــب  لربــط  الجزيــره 
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  القضاء علي الفقر 
تعمــل ســوداتل بشــكل ســنوي علــى توزيــع ســالل الصائميــن خــالل 
شــهر رمضــان الكريــم حيــث تغطــى حوجــة أكثــر مــن 2,000 أســرة 
ــهر  ــالل ش ــم خ ــة حوجته ــاندة لمواجه ــم والمس ــم الدع ــدم له وتق

رمضــان .

كمــا عملــت الشــركة علــي إعــادة تدريــب المعوقيــن علــي صناعــة 
الجلــود واألعمــال اليدويــة وصناعــة المنظفــات إعــدادًا لهــم للدخول 
ــاء  ــة اإلكتف ــو مرحل ــى يصل ــره حت ــال الصغي ــادة األعم ــم ري ــي عال إل
ــار  ــروع إفط ــي مش ــركة عل ــل الش ــا تعم ــن .كم ــة اآلخري ــم وإعان له

تلميــذ ومشــروع إفطــار عامــالت النظافــة برئاســة الشــركة .

تعبئة حقيبة رمضان
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التدريب 
ــائل وأدوات  ــم وس ــم أه ــباب وتمليكه ــدرات الش ــة مق ــار تنمي ــى إط ف
اإلبتــكار المجتمعــي أقامــت الشــركة ورشــة عــن أدوات وممكنــات 
اإلبتــكار المجتمعــى قدمهــا خبيــر اإلســتدامة الدكتــور عمــاد ســعد. .
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مشاركات 
شــاركت الشــركة فــى مؤتمــر أخالقايــات األعمــال الــذي نظمتــه الشــبكة 
اإلقليميــة للمســؤولية المجتمعيــة  والمنعقــد بالمملكــة المغربيــة فى 
ــر مــن العــام 2019 مشــاركة وجــدت إستحســانا كبيــرًا مــن الحضــور  أكتوب
وتــم تقديــم الشــركة وموقــف اإللتــزام بمبادئــي وأخالقيــات األعمــال 

ودمجهــا مــع إســتراتيجية الشــركة .

 مؤتمر أخالقايات األعمال بالمغرب
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النيــل االزرق
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