خـليــة الحـوكـمـة
مراحل انجاز مدونة السلوك الخاصة بالشركة
الموضوع

المرجع

عدد

تاريخ

الھيكل

أمر

4030

03أكتوبر2014

الرائد الرسمي للجمھورية التونسة
07نوفمبر2014

منشور

34

24ديسمبر2014

رئاسة الحكومة

22جويلية2015

السيد كمال العيادي

مراسلة

8235

05نوفمبر2015

المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة
برئاسة الحكومة

االجابة على المراسلة

835

19نوفمبر2015

االدارة العامة

انجاز دورات تكوينية اشرف على محتواھا السيد كمال العيادي إذ ثم
التنسيق و التشاور معه لغاية اصدار مدونة خاصة بالشركة

مذكرة داخلية لكافة الوحدات
االدارية و لكافة البواخر لالعالم

1/2015

17نوفمبر2015

االدارة العامة

االعالم باستكمال الدورات التكوينية التي اشرف على محتواھا السيد
كمال العيادي خبير في ھذا المجال و اإلقرار بالتشاور و التنسيق
معه لغاية اصدار مدونة خاصة بالشركة

مذكرة توضحية 1

1

17نوفمبر2015

من رئس خلية الحوكمة
الى االدارة العامة

مذكرة توضحية 2

2

18نوفمبر2015

رئيس خلية الحوكمة

االجتماع الثاني المنعقد مع السيد كمال العيادي و فريق عمل فيما
يخص القيم و المبادئ و القواعد السلوكية و الخالقية للعون العمومي

‐4030‐34
1/2015

24نوفمبر2015

رئيس خلية الحوكمة

الى كافة الوحدات االدارية و الوكالت بتونس و بالخارج و كافة
البواخر عن طريق منظومة  LOTUSوالبريد الكتروني

مدكرة توضحية 3

3

02ديسمبر2015

من رئس خلية الحوكمة
الى االدارة العامة

استكمال االجتماع االول و الثاني حول تطبيق التراتيب الخاصة
بالمدونة أخذا في اإلعتبار لالقتراحات الصادرة عن السيد كمال
العيادي و االقتراحات الصادرة عن فريق العمل كل حسب مجال
اختصاصه

مراسلة

مراسلة عن طريق البريد
اإللكتروني EMAIL ET LOTUS

يتعلق بالمصادقة على مدونة السلوك و أخالقيات العون
العمومي
حول تطبيق مدونة السلوك و أخالقيات العون العمومي و االلتزام
بالقواعد المنصوصة بالمنشور

* اثرى االجتماع مع الرئيس المدير العام للشركة التونسية للمالحة
و مديرة الموارد البشرية تم اإلتفاق مع السيد كمال العيادي على
انجاز دورات تكوينية للتعريف بمدونة االسلوك و األخالقيات المھنية
* تم تحديد جدول عمل يخص ھذه الدورات لكافة اعوان الشركة

حول تطبيق التراتيب الخاصة بمدونة السلوك و اخالقيات العون
العمومي

االجتماع المنعقد مع السيد كمال العيادي و فريق العمل بخصوص
اتباع منھجية فعلية و عملية في اطارتطبيق التراتيب الخاصة بالمدونة

مذكرة العضاء الھيئة المديرة

13

29مارس2016

االدارة العامة

االعالم عن اجتماع للھيئة مقرر يوم 04افريل  2016بمقر الشركة
بخصوص مدونة السلوك و أخالقيات العون العمومي الخاصة
بالشركة

مذكرة العضاء الھيئة المديرة

14

04افريل2016

االدارة العامة

االعالم عن اجتماع للھيئة مقرر يوم 011افريل  2016بمقر الشركة
بخصوص مدونة السلوك و أخالقيات العون العمومي الخاصة
بالشركة

مذكرة داخلية لكافة الوحدات
االدارية و لكافة البواخر لالعالم

2

13افريل2016

االدارة العامة

المبادرة بانجاز مشروع مدونة سلوك و اخالقيات خاصة باعوان
الشركة و في ھذا السياق فان كافة االعوان االداريين و البحريين
مدعوون البداء ارائھم و مقترحاتھم حول المشروع قبل اصدار
المدونة النھائية

مراسلة

412

18افريل2016

من الرئيس المدير العام الى المدير العام
المكلف بمصالح الحوكمة

اجابة على المراسلة

1148

15جوان2016

المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة
برئاسة الحكومة

التشجيع حول اصدارھا مع بعض المالحظات حول محتوى مشروع
المدونة الخاصة بالشركة

مراسلة وزارة النقل

966

19سبتمبر2016

االدارة العامة

حول ابداء الراي واصدار مدونة خاصة بالشركة التونسية للمالحة

اجابة وزارة النقل

37/38/16

17اكتوبر2016

وزارة النقل

مالحظات الوزارة لتصحيح اخطاء واردة بالمدونة واضافة محورين

04نوفمبر2016

مجلس االدارة

مراسلة إلى مدير العام المكلف
بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة

232

24مارس2017

اإلدارة العامة

اجابة على المراسلة

010/8368

08سبتمبر2017

المدير العام المكلف بمصالح الحوكمة
برئاسة الحكومة

قابلة لالعتماد في صيغھا الحالية مع مراعاة بعض التعديالت
واصالح بعض االخطاء

18سبتمبر2017

رئيس خلية الحوكمة

نسخة من المدونة بھا جميع التعديالت و االصالحات الواردة
بمراسلة المدير العام بمصالح الحوكمة برئاسة الحكومة تحت
عدد 010/8368لنسخ مدونة في صيغتھا النھائية

مذكرة الى اعضاء مجلس االدارة

مذكرة الى مدير االتصال و
العالقات العامة

استشارة حول اصدار مدونة خاصة بالشركة التونسية للمالحة

قرارات مجلس االدارة :صادق المجلس على المدونة بعد تعديلھا
اخدا باعتبار لمالحظات المجلس

ابداء الراي بخصوص النسخة من المدونة

