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ƭǼǃǱǽǸƦ
تفصــل مدونــة &
االخالقيــات والســلوك المهـ ـىى القيــم والمبــادئ االساســية الدائمــة 
للرسكــة التونســية للمالحــة

2

2

ـالىڡ حيثمــا مارســت الرسكــة اعمالهــا .كمــا تــرسي
فهــي تجســد وتوضــح إلــرىام المؤسســة بالســلوك القانـ 
ـوىى واالخـ 
هــذه المدونــة عــىل جميــع االعــوان حــال ادائهــم واجباتهــم المرتبطــة بالمؤسســة ،وتمثــل هــذه المدونــة إطــار
عمــل مهــم ليــس فقــط لكيفيــة قيامنــا باالعمــال المناطــة بعهدتنــا ،ولكــن لكيفيــة تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض
االخالقيــة إزاء &
االخالقيــات والســلوك المهـ ـىى ايضــا المعايــرى &
ىڡ مــكان العمــل أيضا.كمــا تجســد مدونــة &
االطـراف







االرساف.
ـدىى إىل جانــب ســلطة [
المتدخلــة مــن مزوديــن وحرفــاء ومتدخلـ ـںى بحريـ ـںى والمجتمــع المـ 

الن 
القوانــںى واللوائــح
الرسكــة التونســية للمالحــة لديهــا اعمــال عــىل مســتوى العالــم ،فإننــا نتبــع
ونظــرا ّ

الخاصــة بــكل موقــع مــن المواقــع الـ 2
ـرىام بالقوانـ  
االلـ  2
ـںى المعمــول بهــا أمــر رصوري
ـإن [
ـاىل فـ ّ
ـىى نعمــل بهــا وبالتـ 

2
ويشــمل  2
ـالىڡ  ىڡ 
الرسكــة حـ 2ـىى تتسـ ـىى إســتدامة القيمــة
إلرىامنــا إتبــاع أعــىل المعايـ ـرى [
االيجابيــة للســلوك االخـ 
2
ـىى تتمتــع بهــا رسكتنــا .
طويلــة المــدى الـ 
ومــن خــالل تفصيــل روح القيــم والمبــادئ االساســية 
للرسكــة ،تســاعدك المدونــة  ىڡ التفكـ ـرى بشــكل متعمــق  ىڡ
2
مشــكالت ســلوك واخالقيــات المهنــة [  2
ـىى يواجههــا اعــوان المؤسســة للوصــول إىل الق ـرار الصحيــح
وااللــرىام الـ 
 .إن مدونــة الســلوك &
واالخــالق الخاصــة 
بالرسكــة التونســية للمالحــة ترتكــز عــىل المبــادئ والقيــم المدرجــة
بمدونــة ســلوك وأخالقيــات العــون العمومــي طبقــا &
لالمــر عــدد  4030لســنة  2014المــؤرخ  ىڡ  3أكتوبــر 2014
2
ـاىس للتنميــة  2020-2016وتنســجم مــع اسـ 2ـرىاتجية إرســاء مدونــة ســلوك
ـىى تــدرج مــع برامــج المخطــط الخمـ 
والـ 
وأخالقيــات العــون العمومــي 2
تعتــرى آليــة مــن آليــات إرســاء مبــادئ الحوكمــة والوقايــة مــن الفســاد
والــىى z

لدورهــا  ىڡ غــرس قيمــة العمــل صلــب المؤسســة وتكريــس منظومــة قيميــة وأخالقيــة خاصــة بالعــون العمومــي،
2
ـىى يخضــع لهــا.
مــن شــأنها معاضــدة المنظومــة القانونيــة الـ 

4
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رسالة الرئيس المدير العام
عــىل مــدى  57عامــا قامــت 
الرسكــة التونســية للمالحــة بتوفـ ـرى خدمــات وحلــول
فائقــة لعمالئنــا فقيمنــا &
االساســية 2
الــىى تتمثــل ىڡ إرضــاء الحريــف  
والرىاهــة



والعــدل والمســاواة والفاعليــة  ىڡ االداء إىل جانــب مبادئنــا المتمثلــة ىڡ المســؤولية
واالخــالص هــي اســاس نجاحنــا المســتمر .ومعــا ننشــد هــذه القيــم
واالنتمــاء [
[
والمبــادئ ربــاط الثقــة مــع اعواننــا وجميــع أصحــاب المصلحــة المتعاملـ  
ـںى معنــا.
&

2
ـىى
وقــد جعلنــا إرضــاء الحريــف ىڡ صــدارة قائمــة قيمنــا ال ّن هــذه هــي الطريقــة الـ 
ـىى بهــا رسكتنــا ،كمــا تعتمــد ســمعتنا ومصداقيتنــا عليهــا.
نحـ  
وتصــف مدونــة قواعــد االخــالق والســلوك الخاصــة 
بالرسكــة التونســية للمالحــة
الســلوكيات والقواعــد &
االساســية 2
الــىى تتوافــق وتضمــن إتّباعنــا جميعــا لقيمنــا

&
االساســية  ىڡ ّكل مانفعلــه ،وعــىل ّكل واحــد م ّنــا ان يكــون عــىل درايــة بهــذه
المدونــة وان  2
يلــرىم بهــا دون أي إســتثناءات.
واالهــم مــن ذلــك ،أن جميــع هــذه القواعــد &
االخالقيــة والســلوكية تعكــس مــدى
ّ
ّ
2
إلرىامنــا ممارســات تجاريــة عادلــة وصادقــة واخالقيــة ،فإتبــاع المدونــة الخاصــة بنا
ال يقتــرص عــىل كونهــا طريــق الصــواب الــذي يجــب أن نتبعــه ،حيثمــا يســاعدنا
عــىل إتبــاع تلــك القواعــد للمـ ـىص قدمــا ىڡ طريقنــا &الداء متمـ  
ـرى مــن خــالل خلــق



ثقــة دائمــة بـ  
ـںى رسكتنــا وجميــع أصحــاب المصلحــة العاملـ ـںى معنــا ،وتجنــب
2
االمتثــال لتلــك
ـىى تنشــأ عنــد عــدم [
[
االشــكاليات الســلبية والمتعلقــة بالســمعة الـ 
القواعــد.
االدارة العامــة تتعهــد ببــذل مجهوداتهــا لضمــان الحمايــة الالّزمــة
وختامــا ،فــإن [
باالخالقيــات وتدعــو كافــة &
لــكل فــرد يب ّلــغ عــن ّكل ســلوك مخـ ّـل &
االعــوان بـ ّـرا وبحـرا
بمختلــف أصنافهــم الحـ 2ـرىام روح هــذه المدونــة.
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ƭƸƧƫȌǂ
2
 2
ـىى
إن تحقيــق الدولــة للمصلحــة العامــة عـ zـرى هياكلهــا ومؤسســاتها،
ّ
يحتــاج إىل جانــب مــن القوانـ ـںى والرىاتيــب الـ 
&
تن ّظــم سـ ـرى المرفــق العـــام ،إىل ضبــط مجموعــة مــن القيــم واالخالقيــات ،الم ّتفــق عليهــا اجتماعيــا ،لتأطـ ـرى
الســلوك المهـ ـىى &
لالعــوان العموميـ  
ـںى ،بمــا يكـ ّـرس نزاهــة المو ّظــف ويحفــظ المــال العــام ويخــدم المواطــن.

ـںى &


ـرىل »مدونّــة ســلوك العــون العمومي« الـ 2ـىى ترمي إىل تذكـ ـرى المواطنـ  
االطــار ،تتـ  
واالعــوان
العموميںى،
وىڡ هــذا [


&
ـرىام 2
2
التحىل بهــا وااللـ  2
باحرىامها.
ـىى من الواجــب ّ 
بالقيــم والمبــادئ والســلوكيات واالخــالق المهنيــة الـ 
أهمهــا التعريــف بقواعــد الســلوك المبنيــة عــىل
و مــن مزايــا هــذه المدونــة أنهــا تحقــق عـ ّـدة وظائــف مــن ّ
الرىاهــة &

واالخالقيــات المهنيــة ،مســاعدة العــون العمومــي عــىل احـ 2ـرىام هــذه القواعــد ،إب ـراز قيمــة العمــل



ـىى واالجتماعــي .يهــدف
ـرصف ىڡ الملــك والمــال العــام ،مكافحــة الســلوكيات الســلبية ىڡ الوســط المهـ 
وحســن التـ ّ

ـىل
إنجــاز ّ
ـىل الدولــة عـ zـرى تحـ ّ 
مدونــة الســلوك للعــون العمومــي إىل إرســاء منــاخ مــن الثقــة بـ ـںى المواطــن ومم ّثـ 
ـاىل.
العــون العمومــي بالســلوك المثـ 
2
ـىى قــد تعـ 2ـرىض العــون العمومــي،
وبمــا ّ
أن ّ
مدونــة الســلوك ال يمكــن أن ت ّتســع إىل تأطـ ـرى جميــع الوضعيــات الـ 
المدونــة ،مــع دعــوة كل
ـت فيمــا لــم تتعـ ّـرض لــه
نصــت
المدونــة عــىل إمكانيــة إحــداث هيــكل خــاص للبـ ّ
ّ
ّ
فقــد ّ

مهنيــة خاصــة بــه ،تســتجيب لخصوصياتــه المهنيــة  ،ىڡ تناغــم مــع هــذه
ـىى إىل وضــع ّ
مدونــة أخالقيــة ّ
قطــاع مهـ 
االطاريــة.
المدونــة [
ّ
وتنطبــق مدونــة الســلوك عــىل جميــع &
ـںى أو معينـ  
ـںى ،ســواء كانــوا منتخبـ  
االعــوان العموميـ  
ـںى ،وعــىل كل مشــتغل
ـيرى المرفــق العمومــي.
أو منــاول لــدى الهيــكل المك ّلــف بتسـ 
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ƭȀȆǃǽǸƦ ǺƦǇƱƼƦ
&
إن جميــع اعــوان 
االداريــة
الرسكــة التونســية للمالحــة مــن مختلــف االصنــاف والرتــب [
ّ ĳ
ـںى مدعــوون إىل االطــالع وإحـ 2ـرىام مدونــة &
االخالقيــات والســلوك المهــىى
ـںى وبحريـ  
إداريـ  
[

واالمتثــال لقواعدهــا.
[
 ĳكل منــا ،مهمــا كان موقعــه الوظيفــي ،مطالــب بالمســاهمة  ىڡ خلــق وتطويــر ثقافــة
االخالقيــات المهنيــة داخــل المؤسســة.
ـاىى والمســاهمة بالتعريــف بالمدونــة
 ĳكمــا ينبغــي علينــا التشــجيع عــىل التواصــل [
االيجـ  z
والســعي إىل إحـ 2ـرىام محتواهــا وهــو امــر موكــول إىل كل عــون 
بالرسكــة التونســية للمالحة
إن عــدم 2
االقتصــادي
إحــرىام قواعــد االخــالق المهنيــة مــن شــانه إعاقــة التطــور [
ّ
2
الــىى
فــإن التفاعــل [
[ ĳ
واالجتماعــي للمؤسســة لذلــك ّ
اال  z
يجــاىى مــع مضامينهــا والمبــادئ 
تكرســها يبقــى الســبيل االمثــل لضمــان إســتمرارية المرفــق العــام 
للرسكــة التونســية
للمالحــة.
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يمكــن أن تحقــق 
الرسكــة التونســية للمالحــة مزيــدا مــن النجــاح عندمــا يعمــل جميــع االعــوان عــىل تحقيــق هدف
عــام ويتقاســمون قيمــا مشـ 2ـرىكة كمــا تســاعدنا ثقافتنــا االخالقيــة المشـ 2ـرىكة عــىل العمــل بشــكل متناســق لصالــح
مؤسســتنا والمتعاملـ  
ـںى معنــا ومجتمعاتنــا وانفســنا.
2
المشرىكة إىل مجموعة من القيم االساسية وهي :
تستند هذه الثقافة
 .1إرضاء الحريف
واالهتمــام بالنســبة لحاجــات ومتطلبــات ورغبــات
 نحقــق أعــىل مســتوى مــن الجــودة وبــذل ّكل الجهــد [الحريــف.
 نســعى إىل إكتســاب ثقــة الحريــف مــن خــالل  الرىاهــة والســلوك الســليم ونعمــل عــىل جعلــه زبونــا دائمــا
ووفيــا صادقــا.
  .2
الرىاهة
رىڡ المعايــرى القانونيــة &
 نحــن نعمــل وفقــا &ال 2واالخالقيــة بـ ّ
ـكل شــفافية ونزاهــة ووضــوح  ىڡ ّكل مــا نفعلــه بإعتمــاد

الصــدق &
واالمانــة والتفـ 
ـاىى  ىڡ العمــل.




وىڡ عالقتنــا مــع االخريــن ال تشــوبها شــائبة
 zنرىهــن بإســتمرار عــىل ّأن ترصفاتنــا ىڡ مواقــع العمــل وخارجهــا 
وباالســتقامة التامــة.
وتتســم شــكال ومضمونــا بالحرفيــة العاليــة [
 .3العدل والمساواة
ـكل &
االعــوان والحرفــاء وجميــع المتدخلـ  
تلـ  2
ـرىم بالتعامــل بطريقــة عادلــة ومتســاوية وتوفـ ـرى فــرص متكافــأة لـ ّ
ـںى.
ننجــز &
االعمــال والمهــام دون تفريــق بـ  
واالهتمــام.
ـںى معاملــة وأخــرى مــن حيــث العنايــة [
 .4الفاعلية ىڡ 
االداء
!
&
باالســتخدام االمثــل للطاقــة
˳ نقــوم بعمليــة توجيــه وتخطيــط وتنظيــم وتنســيق ورقابــة وصنــع قــرار [
المتاحــة مــن المــوارد الماليــة 
والبرسيــة والماديــة والمعلوماتيــة لتحقيــق االهــداف المرجــوة بكفــاءة
وفاعليــة وبأقــل التكاليــف الممكنــة.

˳ ننجــز &

االعمــال برؤيــة وكفــاءة وجــودة عاليــة وذلــك ىڡ االجــال المحــددة بإعتمــاد بلــوغ درجــة عاليــة مــن
واالتقــان.
الحرفيــة [
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واالخالص
واالنتماء [
كما بلورنا مجموعة المبادئ لتتلخص خاصة ىڡ المسؤولية [
 ĳالمسؤولية
˳ نكــون مسـ  
ـؤولںى عــن تحقيــق االهــداف الموضوعــة مــن خــالل مــا نقــوم بــه مــن تنظيــم وتوجيــه وتنســيق
ورقابــة وإتخــاذ قـرار بإســتخدام الوســائل والمــوارد المتاحــة.
ـاىس مــع القوانـ  
˳ نحافــظ عــىل الوعــي وأداء الواجبــات بمــا يتمـ 
ـںى واللوائــح والمعايـ ـرى المهنيــة ،فضــال عــن
طلــب المشــورة المهنيــة المالئمــة حســبما يتطلــب &
االمــر.
˳ 
واالخالص
ĳاالنتماء *
*
˳ نعمل عىل اداء واجباتنا ومهامنا بإخالص وامانة االمر الذي يحملنا مسؤولية وضع المصلحة العامة
فوق ّكل إعتبار وتناول مسائل اعمالنا موضوع نظرنا بصدق وعدل وفق منهجية تستجيب لقواعد المهنة
واصولها.
˳ نتحاور ونتشارك لتحقيق &

2
وتحسںى مقدرة
وااللرىام بإنجازها وتحقيقها
االهداق المرجوة والمرسومة
المؤسسة عىل مجابهة المنافسة باتخاذ طرق عمل وإجراءات متطورة قصد ضمان ديمومتها.
ĳاالخالص
*
ّ
˳ نــؤدي عملنــا بــكل دقــة وامانــة ونزاهــة وإخــالص بإعتمــاد مبــدأ العدالــة والمســاواة بإعطــاء العنايــة الكافيــة
لجميــع المتعاملـ  
ـںى مــع 
الرسكــة دون إقصــاء أو تفضيــل &الي منهــم.

˳  zنرىهــن عــىل نجــاح عملنــا بـ ّ
ـاىى وإخــالص  ىڡ ادائــه والرضــا بمــا نحصــل عليــه مــن مكافــأة وتقديــر دون
ـكل تفـ 
االجتماعيــة.
مقارنــات قــد تنعكــس ســلبا عــىل العالقــات [
2
الىى تواجهها المؤسسة.
˳ نحرص عىل التفاعل بإيجابية مع التحديات والعوائق والمشاكل 
˳ نبــذل مجهــودا أكـ zـرى ونضاعــف المردوديــة مــن أجــل إشــعاع المؤسســة بقبــول العمــل  ىڡ جميــع المراكــز
2
االضافــة.
ـىى يمكــن أن نقــدم فيهــا [
والخطــط الـ 

اال رصار بديمومــة المؤسســة
باالمتيــازات والتفكـ ـرى ىڡ صالــح المجموعــة ودون [
االســتئثار [
˳ نســعى إىل عــدم [
وإســتمرار نشــاطها.
˳ نحرص عىل سمعة المؤسسة ونتصدى لكل محاوالت المساس من صورتها بالداخل والخارج.
˳ نشــارك وندعــم عمليــات المتابعــة والمراقبــة والتقييــم zبرىامــج رصوريــة مدروســة تشــمل نشــاط المؤسســة
&
بأداءاالعــوان.
مــع إرتباطهــا
&

االجتماعيــة ونضــع االخــالق  
واالمتيــاز
والرىاهــة ىڡ خدمــة الحوكمــة [
 نعمــل عــىل تحقيــق الشــفافية والعدالــة [
للرسكــة.
 نتجنــب إســتغالل المركــز والمنصــب والوظيفــة المســندة إلينــا  ىڡ العمــل بمحاولــة تجــاوز الســلطات أوإســتغالل الوظيفــة لغايــات شــخصية ونرفــض قطعيــا الحصــول عــىل منافــع ماديــة وقبــول إمتيــازات تعــود
بالــرصر عــىل المؤسســة أو &

االشــخاص الذيــن يعملــون بهــا.
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نحــرىم وجــوب إرتــداء مالبــس العمــل 2
 2الــىى يعكــس الصــورة المثاليــة 
للرسكــة والمحافظــة عــىل هويتهــا

االساســية ممــا يســاهم ىڡ مزيــد 2
الرىويــج لهــا وإشــعاعها كمؤسســة عريقــة  ىڡ مجــال النقــل البحــري.

واالمتيــازات مرتبطــة بإنجــاز مختلــف االعمــال وليــس مرتبطــا
 نتمســك بمبــدأ قوامــه إعتبــار الرواتــب والمنــح [&
باالشــخاص.
االخالص ىڡ العمل أمانة  2
نلرىم بها نحو المؤسسة.
بأن [
 نقتنع قناعة تامة ّ
 نلـ   2واالبتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه المســاس
االخــالص كذلــك بالمحافظــة عــىل كرامــة الوظيفــة العامــة [
ـرىم ىڡ [
باالحـ 2ـرىام الــالزم بهــا ســواء أكان ذلــك أثنــاء أداء وظيفتنــا أم خــارج اوقــات الــدوام الرســمي.
[
&
2
2

ـالىڡ والــذي يتيــح طــرح
 نســعى دائمــا لخلــق منــاخ عــام يــؤدي إىل تعزيــز أرىڡ معايـ ـرى الســلوك القانـ ـوىى واالخـ 
&
واالفصــاح عــن المخــاوف.
االســئلة [
ĳاالنتماء
*


والتبىى وإعتبار أهداف المؤسسة أهدافا شخصية.
االنتماء
تركرى مبدأ [
 نحرص عىل 
&

المرىمجــة مــن 
الرسكــة ببــذل المجهــود والعنايــة الالزمــة للوصــول إليهــا وعــدم
 ننخــرط ىڡ المشــاريع واالهــداف zعرقلــة سـ ـرىها.
 نحـ 2ـرىم زي العمــل والرمــز الــذي يمثــل المؤسســة والمحافظــة عــىل االختــام وكل الوثائــق المتضمنــة لهويــةالمؤسســة.
 نعمل عىل مبدأ التوعية العامة لتجنيد الجميع لغاية تحقيق ديمومة وبقاء أنشطة الرسكة.
 نشــارك الجميــع ونعمــل عــىل التحســيس الدائــم بأهــداف الرسكــة للســعي والمشــاركة الفعالــة والواعيــة
لتجســيم السياســة المعتمــدة والمنشــودة.
&
&

الرىامــج وتحديــد االولويــات حـ 2ـىى يكــون هنــاك إجمــاع حــول السياســات واالهــداف
 نتحــاور ونتشــارك ىڡ ضبــط zوااللـ  2
ـرىام بإنجازهــا وتحقيقها.
المرجــوة والمرســومة [

 2الخرىات والمعلومات وتقديم التضحيات ىڡ سبيل الذود عىل رفاهية وديمومة المؤسسة.
نلرىم بتبادل z
2
ـىل أو إرجــاء المطلبيــة
 نتفهــم بوعــي الظــروف [ـىى تمـ ّـر بهــا المؤسســة بالتخـ 
االســتثنائية الحرجـ &ـة والطارئــة الـ 
االدارة قصــد الخــروج مــن االزمــة وإشــعاعها مــن جديــد.
والتضامــن مــع [
ـخرى المعــارف المكتســبة لتحسـ  
ـںى طــرق العمــل وتطويــره حـ 2ـىى ينعكــس
 نســعى إىل إســتغالل التكويــن وتسـ عــىل جــودة الخدمــات الـ 2
ـىى تســديها المؤسســة لحرفائهــا.

&
لالنصهــار  ىڡ العائلــة الموســعة 
للرسكــة وإعتبارهــا بمثابــة البيــت الكبـ ـرى الــذي
 نتعهــد بــأن نتنــازل عــن االنانيــة [يجــب ان نحافــظ عليــه.

‘‘


باالنخــراط  !ىڡ
نشــارك !ىڡ إنمــاء المؤسســة ســواء *
برامجهــا التنمويــة أو صياغــة @
مقرىحــات مــن شــأنها
النهــوض بالقطــاع التجــاري او تحسـ ! 
ـںى الخدمــات او
الضغــط عــىل المصاريــف
12
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االداري للمسـ  

االداري الــذي
ـؤولںى
المبارسيــن وإعتبــار هــذا المبــدأ الكفيــل بنجــاح التنظيــم [
 نحـ 2ـرىم التسلســل [يرتكــز عــىل كيفيــة تلقــي االوامــر وكيفيــة تنفيذهــا.
&
االجتماعيــة لالعــوان والنظــر إليهــا كواجــب بإعتبارهــا مــن ضمــن
 نتفهــم مشــاغل ومشــاكل والوضعيــات [مســؤولياتنا المهنيــة.
 نحــاول تحويــل كل االهــداف واالولويــات والخطــط إىل صيغــة واضحــة تناســب كل منــا وتحــدد امامنــا اهدافــاوذلــك عـ zـرى كل إجتمــاع وكل محادثــة وكل تقريــر.
&
ـںى االمانــة  
 نســعى إىل أداء الواجبــات والمهــام الموكلــة إلينــا بنشــاط متوخـ  والرىاهــة والدقــة والمهنيــة والتجــرد
وبأقــىص إمكانياتنــا ،وأن نعمــل عــىل خدمــة أهــداف وغايــات 
الرسكــة وتحقيــق المصلحــة العامــة دون ســواها.
والتعبرى ىڡ إطار النصوص القانونية 2
والرىاتيب الجاري بها العمل.
 نحرص عىل ضمان حرية الرأي 
 نحافــظ عــىل مبــدأ التكفــل بحقنــا  ىڡ التظ ّلــم أو الشــكوى مــن أي قـرار خاطــئ أتّخــذ  ىڡ حقنــا وفقـاً لمــا تخولــهالنصــوص القانونيــة وذلــك بمحاســبة الخاضعـ  
ـںى الذيــن يتولــون الوظائــف العموميــة للمســاءلة القانونيــة أو
االخالقيــة إزاء قراراتهــم وأعمالهــم ســواء المحاســبة &
االداريــة أو &
االفقيــة أو العموديــة.
[
ĳالغرىة عىل S
الرسكة
!
ـںى الخدمــات وتقديــم مردوديــة متمـ  
 نســعى ونعمــل باســتمرار عــىل تحسـ  ـرىة عــىل مختلــف أنشــطة وأعمــال

الرسكــة.
االعــوان ســواء مــن طــرف االدارة أو مــن طــرف &
 نســعى للحــد مــن اســتغالل الســلطة ىڡ غــرى مصلحــة &االطـراف
[
 
ّ
االجتماعية.
 نعتـ zـرى العــون رسيكافاعــال مــن خــالل إعالمــه وترسيكــه  ىڡ بلــورة وتجســيم سياســة المؤسســة وتحقيــق أهدافهــا
2
االسرىاتيجية.
 نحرص عىل المحافظة عىل ّكل ما من شأنه يضمن كرامة &االعوان وصورة وهيبة 
الرسكة.
 نحـ 2ـرىم تنفيــذ &االوامــر الصــادرة عــن الرئيــس المبـ 
ـارس ونســعى إىل تنفيذهــا والمتعلقــة بالواجبــات المهنيــة
بــكل أمانــة وثقــة.
 نحمــي العــون ضـ ّـد مــا قــد يتعــرض إليــه مــن تهديــد أو شــتم أو ثلــب والمؤسســة ملزمــة بحمايــة العــون ضـ ّـدالتهديــدات واالعتدائــات أثنــاء القيــام بالعمــل أو ممارســة نشــاطه.
&
 نســعى دائمــا إىل تصفيــة المنــاخ االجتماعــي وتنميــة العمــل االجتماعــي ونســعى لتطويــر االنشــطة االجتماعيــةلفائــدة &
االعــوان.
االهمال والكسل والالمباالة.
 نزرع وندعم الشعور بالمسؤولية تجاه المؤسسة ونتجنب [نلرىم بعدم إفشاء أرسار الوظيفة تفاديا 
 2للرصر بالمصلحة العامة.
االدالء بــأي تعليــق أو ترصيــح أو مداخلــة تتعلــق بمواضيــع مازالــت قيــد الدراســة أو المداولــة
 نمتنــع عــن [االدارة العامــة.
لــدى [

نحافظ عىل الوعي وأداء الواجبات بما 
يتماىس مع
والمعايرى المهنية فضال عن
القوانںى واللوائح

طلب المشورة المالئمة حسبما يتطلب &
االمر.
ȋŏǭǨǤĝǒǍǣƑǤĝǌńģŐǈıųĭĝǶŠǌŻǩ
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ĳمقاومة الفساد
نلرىم بمقاومة ّكل أشكال الفساد وال نتسامح مع السلوكيات المنافية &
 2لالخالقيات المهنية.

ـرص بالعــون أو بالمؤسســة ونتفــادى ّكل رصر
 نحــرص عــىل [االبــالغ عــن كل خلــل أو توقــف لنشــاط يمكــن أن يـ ّ


ـىى.
أو إهمــال يلحــق بمكاســب الرسكــة ونتمســك إيجابيــا بالضمـ ـرى المهـ 

ـوىى ونلـ  2
ـرىم بإعــادة مــا
 نتجنــب اســتعمال بعــض الممتلــكات الخاصــة بالمؤسســة دون تراخيــص ودون وجــه قانـ يكــون تحــت ترصفنــا مــن أدوات أو آالت إىل المحــل المخصــص لــه عنــد انتهــاء العمــل اليومــي إال إذا اقتضــت
طبيعــة العمــل غـ ـرى ذلــك.
&
&
 نحــرص عــىل عــدم التحـ  ـرى الي موقــف مســبق  ىڡ اتخــاذ أي قـرار وظيفــي فالخيــار االول هــو المصلحــة العامــة
&
ـياىس
ومصلحــة المؤسســة فــال يجــب االخــذ بالمحســوبية والواســطة وال تأثـ ـرى عــىل قـرار مــن مـزاج أو موقــف سـ 

ـاىى أو غـ ـرىه.
ـىى أو نقـ  z
أو ديـ 
 نكتــم المعلومــات والوثائــق 2الــىى نطلــع عليهــا بحكــم وظيفتنــا وأثناءهــا إذا كانــت رسيــة أو 
يخــىس مــن

إفشــائها إلحــاق الـ ـرصر بالمؤسســة أو &
االشــخاص أو صــدرت إلينــا أوامــر مــن رؤســائنا بكتمانهــا ،ويبقــى هــذا
الواجــب قائمــا حـ 2ـىى بعــد انتهــاء خدمتنــا وال يجــوز لنــا أن نحتفــظ بوثائــق رســمية رسيــة بعــد إحالتنــا عــىل
ـأي وجــه كان.
التقاعــد أو انتهــاء خدمتنــا بـ ّ
ĳالمساءلة
 نحـ 2ـرىم حقــوق الزمــالء والتعــاون معهــم بمهنيــة عاليــة دون محابــاة أو تميـ  ـرى ونـ ـرسف عليهــم ومســاءلتهم عــن
أعمالهــم وتقييــم آدائهــم بموضوعيــة وتجــرد والســعي لتوفــرى فــرص التدريــب والتطويــر لهــم وفقــا &
لالنظمــة

والتعليمــات النافــذة ذات العالقــة.

 نحافــظ عــىل مبــدأ منــح حــق مســاءلة إدارة المؤسســة ىڡ صــورة صــدور تــرصف يمــس مــن ديمومــة الرسكــة
ـيرى آدائهــا مــن خــالل تطبيــق الشــفافية والمراقبــة والتقييــم الـ ـرصوري.
ونطــور عمليــة تسـ 
ـؤولںى العموميـ  
 نتابــع إجـراءات مســاءلة المسـ  ـںى مــن خــالل تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم ومــدى
نجاعتهــم  ىڡ تنفيذهــا.
 نتابــع إجـراءات خضــوع الذيــن يتولــون الوظائــف العموميــة للمســائلة القانونيــة أو االداريــة أو &االخالقيــة إزاء
[
قراراتهــم وأعمالهــم.
-نقوم بأداء المهام المناطة بعهدتنا ومسؤولون عىل ما نقوم به أونتخذه من قرارات عند أداء مهامنا.
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اال Sرساف
 .1سلطة *
&
الترسيعيــة 2
للرسكــة وجميــع القوانـ  
ـںى والنصــوص 
 احـ 2ـرىام النظــام االســاىس والرىتيبيــة المنظمــة والخاضعــة

لهــا.

التماىس مع التوجهات العامة للدولة.

 2احرىام مبادئ وقواعد النجاعة وحسن الترصف والحوكمة الرشيدة.
 تنفيذ عقود النجاعة وبرامج العمل. 2احرىام  2
االلرىامات الموضوعة عىل كاهلها بصفتها منشأة عمومية.
وىڡ 

االجــال المناســبة بالبيانــات المالئمــة والمـ 
ـؤرسات والوثائــق الكافيــة لتمكينهــا
 موافــاة ســلطة [اال رساف دوريــا 
اال رساف عليهــا والمصادقــة عــىل أعمــال التــرصف
ـيرى لهــا ومــن ممارســة [
مــن متابعــة عمليــات التــرصف والتسـ 
فيهــا.


 2احرىام االجال ىڡ إحالة الوثائق المعروضة عىل مصادقتها.

 تمكـ  ـيرى 
الرسكــة مــن جميــع الوثائــق
ـںى مراقــب الدولــة والمفــوض الخــاص لهــا وممثليهــا ىڡ هيئــات تــرصف وتسـ 
2
ـىى تمكنهــم مــن االضطــالع بمهامهــم  ىڡ أحســن الظــروف.
الالزمــة الـ 
 .2الحرفاء
توفرى خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مدروسة.
 نحرص عىل ـرىم بتوفـ ـرى مســتلزمات الصحــة والســالمة عــىل مـ  2
 نلـ  2واالرشــاد لفائــدة
االحاطــة [
ـںى الســفن ونوفــر ّكل متطلبــات [
الحرفاء.

 نبــذل كامــل العنايــة ىڡ المحافظــة عــىل البضائــع أثنــاء شــحنها ونقلهــا عــىل مـ  2ـںى ســفن 
الرسكــة لغايــة إيصالهــا

ىڡ 
االجــال المتفــق عليهــا.


وىڡ حالــة تغيـ ـرى المواعيــد ســواء
 نحــرص عــىل إحـ 2ـرىام مواعيــد وآجــال الســفرات والرحــالت zالمرىمجــة للســفن 
ـرىم بتوفـ ـرى المعلومــة 
نتيجــة لظــروف طارئــة أو قـ ّـوة قاهــرة أو لمتطلبــات تجاريــة نلـ  2
الرصوريــة بـ ّ
ـكل شــفافية  ىڡ
االحاطــة الالزمــة لمســتعمىل الســفن والشـ  
ـاحنںى.
الوقــت المناســب وتقديــم [

 نتعهــد بوضــع جميــع االليــات 
الرصوريــة لتقبــل شــكاوي 2
ومقرىحــات حرفائنــا قصــد متابعتهــا وأخذهــا بعـ  
ـںى
االعتبــار لتحسـ  
ـںى الخدمــات .
[

!
اال ! 
والبحريںى
داريںى
 .3االعوان *
الرصوريــة لعمــل &
الرسكــة عــىل توفـ ـرى المســتلزمات 
 تعمــل االعـوان بكافــة أصنافهــم ،وتجتهــد قــدر [االمــكان لتوفـ ـرى

المنــاخ المالئــم  
نمو
لتحفرىهــم عــىل [االجتهــاد و [االبتــكار واســتثمار قدراتهــم من أجل إرضــاء الحرفــاء ،والمســاهمة ىڡ ّ
المؤسسة.
الرسكــة إىل تأمـ  
 تســعى ـںى الظــروف المالئمــة للعمــل وتســهر عــىل الحفــاظ عــىل الســالمة الجســدية والذهنيــة
&
2
ـىى قــد يتعــرض لهــا هــؤالء
لالعــوان وذلــك مــن خــالل وضــع خ ّطــة للتقييــم والوقايــة مــن المخاطــر المهنيــة الـ 
لــدى آدائهــم لواجباتهــم المهنيــة ،وذلــك طبقــا للمعايـ ـرى والمواصفــات المعمــول بهــا.
 تعمــل المؤسســة عــىل توفــرى فــرص التكويــن لفائــدة &االعــوان وذلــك قصــد تنميــة مهاراتهــم ،ومســاعدتهم
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عــىل تحيـ  
ـںى معارفهــم وعــىل مواكبــة آخــر المســتجدات  ىڡ مجــاالت إختصاصهــم.
المرىاكمــة لــدى &
والخــرىة 2
الرسكــة إىل  
 تســعى االعــوان مــن خــالل
تثمــںى المكتســبات العلميــة والمعرفيــة
z
&
لالســتفادة مــن هــذه
التشــجيع عــىل تبــادل وتقاســم التجــارب المتوفــرة ،وإتاحــة الفرصــة لجميــع االعــوان [
التجــارب مــن خــالل وضــع منظومــة للتــرصف  ىڡ المعــارف والمعلومــات.
التميــرى ىڡ التعامــل مــع كافــة &
االعــوان وتســند 2

 تعمــل الرىقيــات
الرسكــة عــىل ضمــان المســاواة وعــدم
 

والتفــاىى  ىڡ خدمــة المؤسســة.
واالمتيــازات بنــاءا عــىل الجــدارة
[

&
 تعمــل االجتماعيــة لمختلــف االعــوان ،وتســهر عــىل توفـ ـرى منــاخ
االحاطــة [
االمــكان عــىل توفـ ـرى [
الرسكــة بقــدر [
&
إجتماعــي ســليم مــن خــالل إذكاء روح الحــوار بـ  
االحـ 2ـرىام والتعــاون
ـںى مختلــف االطـراف وبنــاء عالقــات يســودها [
&


وىڡ عالقتهــم ببعضهــم البعــض.
ىڡ عالقــة االعــوان بـ [
ـاالدارة 
واالحتفــاء بــه  ،فالعمــل الجيد ممارســة مســتمرة وتحســن
 نعطــي التقديــر الــالزم للعمــل الجيــد وعــال الجــودة [االحتفــاء بذلــك لتعزيــز االداء الجيــد وجعــل المكافــاة جــزءا ثابتــا ومتوقعــا من سياســتنا.
مســتمر ويستحســن [
 .4المتدخليـن البحرييـن
أهمهــم :

S ĳرسطة الحدود
ĳالسلطة البحرية ĳالديوان
الرسكة التونسية للشـحن و @
S ĳ
الرىصيف ĳوكالء العبور

ĳمصالح الديوانة ĳو كالء الشحن

!
البحريںى ...
الخرىاء
ĳالمزودين
!
البحريںى \ ĳ

 بحكــم عراقتهــا وريادتهــا تســهر الرسكــة التونســية للمالحــة مــن خــالل هــذه المدونــة عــىل [االنخ ـراط  ىڡ تطويــر
المنظومــة اللوجســتية البحريــة وذلــك بمضاعفــة المجهــودات قصــد تحسـ  
ـںى مـ 
ـؤرسات التبــادل التجــاري عــىل
الــدوىل ).(CLUSTER
المســتوى



 بالحفاظ عىل عالقات  البحريںى.
المتدخلںى
متمرىة مع جميع
 بتوفــرى المعلومــة الصحيحــة ىڡ االجــال المعقولــة وتبــادل الخـ zـرىات مــع جميــع المتدخلـ  
ـںى  ىڡ عمليــات نقــل


المسافريـــن أو نقــل البضائــع.

التمــىس التوافقــي وروح التصالــح عــىل اللجــوء إىل  

والتقــاىص وذلــك خدمــة للمصلحــة
الرىاعــات
 بتغليــب

االقتصاديــة العليــا.
[
 .5المحيــط البيئــي
الرسكــة عــىل المجلــة الدوليــة للســالمة البحريــة ) 2 (ISM Code
تلــرىم 
 بحكــم مصادقــة الرسكــة التونســية
للمالحــة مــن خــالل أســطولها البحــري باحـ 2ـرىام جميــع االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الصــادرة &
باالســاس
[
عــن المنظمــة البحريــة الدوليــة والمتعلقــة بــــ:
التدابرى الوقائية من التلوث البحري.
 اتخاذ
االج ـراءات المتعلقــة بتجميــع وفــرز الفضــالت والقمامــة طبقــا للطــرق القانونيــة المنظمــة للتخلــص
 اعتمــاد [االتصــال بـ ـرسكات إعــادة الرســكلة قصــد اســتغاللها مــن جديــد وفــق المعايـ ـرى البيئيــة.
منهــا مــن خــالل [
ـںى جماليــة المـ  & 2
الرىامــج والنشــاطات البيئيــة الـ 2ـىى مــن شــأنها تحسـ  
 تدعــم ـىى تتواجــد بهــا فروعهــا
الرسكــة z
ـواىى الـ 
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2
ـىى كانــت معرضــة للتلــوث.
وذلــك بتخصيــص فضــاءات خـ ـرصاء وتهيئــة وتشـ 
ـجرى المناطــق الـ 
 الحــرص عــىل رســكلة الزيــوت المســتعملة ســواء مــن الســفن أو مــن الســيارات و ذلــك بتكليــف الــرسكات
المختصــة المتواجــدة بتونــس أو خــارج تــراب الوطــن )بالنســبة للســفن(.

البحريںى.
توفرى بيئة سليمة &العوانها
 السهر عىل المــزوديــن
.6
ّ
 الحرص عىل 2
والمعايرى والقيم.
القوانںى القومية والدولية واللوائح
إحرىام

 2واالجراءات الداخلية 
للرسكة التونسية للمالحة  ىڡ هذا الشأن.
إحرىام النظام [
 إعتماد االخالقيات والشفافية والحياد عند الترصف مع المزودين.اال  2
لرىامــات المتبادلــة  ىڡ إطــار إب ـرام الصفقــات والعقــود والطلبيــات مــع المزوديــن والعمــل عــىل
 إحـ 2ـرىام [تطبيقهــا مــن طــرف جميــع المتدخلـ  
ـںى.
 المحافظة عىل الرسية ىڡ ّكل مايتعلق بالمعلومات المتبادلة  بںى 
الرسكة ومزوديها.

2

االجتماعية فيما يخص نشاط الرىويد.
 إعتماد االخالقيات والتنمية المستدامة والمسؤولية [ منــع كل مــا يمكــن أن يتســبب  ىڡ تضــارب المصالــح والمــس مــن الموضوعيــة وإســتقاللية الق ـرار الــذي يلــزم
الرسكــة.
التدابرى الالزمة عند وجود تباين مع القواعد المعمول بها .
 الحرص عىل لفت النظر وأخذ

المدىى وأصحاب المصلحة )(Société civile et Parties prenantes
 .7المجتمع
!
االنسان كقيمة أساسية.
االنسان  :نحمي الحقوق الفردية ونؤمن بكرامة [
 حقوق [&

ـياىس أو منظمــة سياســية أو
ـياىس والمـ 
ـدىى  :ال نقــدم مســاهمات ماليــة أو عينيــة الي حــزب سـ 
 النشــاط السـ ـياىس مهمــا كان الهــدف.
لشــخص سـ  

 ال 2القانوىى .
شخىص أو أي نشاط خارج إطار العمل
سياىس
نشرىك ىڡ أي نشاط



المجتمعيــة ىڡ عالقتها مــع المواطنـ  
 تســعى ـںى والمجتمع
الرسكــة إىل تكريــس التعامــل طبقــا لمبــادئ المســؤولية
ّ 
ّ
ككل وتحــرص عــىل حمايــة المحيــط ،والمســاهمة بمــا يتناســب ومجــال عملهــا  ىڡ تجســيم تط ّلعــات المجتمــع
ـىس وتجســيد الخيــارات الوطنيــة  ىڡ مجــال التنميــة ،والتشــغيل ،والتقليــص مــن البطالــة ،والفقــر ،والحــد
التونـ 
مــن التفــاوت بـ  
ـںى الجهــات.

 تعمــل ـدىى الناشــط  ىڡ المجــاالت المتصلــة بمجــال
الرسكــة عــىل دعــم الحــوار مــع ّ
مكونــات المجتمــع المـ 
تدخلهــا ،وتســتمع إىل آراء 2
ومقرىحــات المواطنـ  
ـںى والحرفــاء وتســعى إىل تطويــر خدماتهــا بمــا يرضيهــم ويخــدم
ّ
المصلحــة العامــة.


 تعمــل ـدىى وكافــة
الرسكــة عــىل تكريــس الشــفافية ىڡ عالقاتهــا مــع وســائل [
ـىل المجتمــع المـ 
االعــالم ،وممثـ 
ـںى العموميـ  
االقتصاديـ  
المتدخلـ  
والمزوديــن وتحافــظ عــىل آداء دورهــا كمؤسســة
ـںى والخــواص ،والحرفــاء،
ـںى [
ّ
وطنيــة ىڡ إطــار الحيــاد التــام ،وال تتدخــل بــأي شــكل مــن &
االشــكال  ىڡ الحيــاة السياســية وتتعامــل مــع جميــع
ّ
ّ 
&


االط ـراف والــرسكاء بنــاءا عــىل مــا تتطلبــه المصلحــة الوطنيــة وتعمــل عــىل تجســيم هــذه القيــم ىڡ مختلــف
ـىل والخارجــي.
عالقاتهــا عــىل المســتوى الداخـ 
18
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 .1المؤسسة

 نحــرص عــىل أداء الواجبــات المهنيــة بنفــس درجــة الحــرص عــىل التمتــع بالحقــوق ال نســتغل موقعنــا ىڡ العمل&
لالســتيالء عــىل المــال العــام بطــرق ملتويــة أو للتكســب
لجــر منفعــة شــخصية لنــا والقرابئنــا وصداقاتنــا أو [
المــادي غـ ـرى المـ ـرسوع.
تســخرىها لقضــاء مصالــح
 نحافــظ عــىل أدوات العمــل وأجهزتــه ومعداتــه ووســائله وعــدم إســتخدامها أو
االســتغالل الموضوعــة تحــت ترصفنــا بصفــة محكمــة طبقــا
باالعتنــاء بوســائل [
شــخصية ومنافــع ذاتيــة ونهتــم [
للطــرق الموضوعــة لهــذا الغــرض وأن نحفظهــا مــن ّكل عطــب مــع الحــرص عــىل حمايــة ممتلــكات المؤسســة
مــن أجهــزة ومعــدات ووســائل وال نســتعملها إال لالغ ـراض المهنيــة.
اال رصار بمصالــح 
الرسكــة ونتعهــد بالــذود عــن
 نحافــظ عــىل أرسار العمــل وكتمانهــا وتجنــب بصفــة دائمــة [مصالحهــا  ىڡ جميــع الوضعيــات ســواء بالداخــل أو الخــارج.
 نحســن أداء عملنا وإتقانه وتطوره واالرساع ىڡ إنجازه وبذل العناية الالزمة مع إجتناب إرتكاب &االخطاء.
[

 نلـ  2ـرىم بالتقيــد بأنظمــة العمــل ولوائحــه وقوانينــه المحــددة بإحـ 2ـرىام مواعيــد العمــل الرســمية  ىڡ الحضــور
واالن ـرصاف وعــدم التغيــب عــن العمــل إال لـ ـرصورة أو لظــرف قاهــر وإســتثمار وقــت العمــل  ىڡ رسعــة إنجــاز
[
&
ـت بصلــة لمهامنــا.
االشــغال الموكولــة إلينــا وعــدم إضاعــة الوقــت [
باالنشــغال بمســائل ال تمـ ّ

بخرىاتنــا ونصائحنــا فيمــا يتعلــق بمصلحــة
االمتثــال إىل تعليمــات مســؤولينا
 نحــرص عــىل [المبارسيــن وإفادتهــم z
العمــل وتطويــره وتحسـ  
ـںى جــودة خدماتنــا.
ـںى 2
 نقــوم بالعمــل الــذي أنيــط بعهدتنــا بدقــة وأمانــة وإخــالص طبقــا للقوانـ  والرىاتيــب الجــاري بهــا العمــل
ونجتنــب  ىڡ أداء عملنــا الغــش بكافــة أشــكاله وصــوره.
 نساهم  ىڡ خلق مناخ عمل سليم وإبقاء المؤسسة  ىڡ منأى عن الرصاعات والتجاذبات.
القانوىى للنظم المعلوماتية.
االستعمال غرى
 نتجنب [
 نعمل من أجل مردودية أحسن للمؤسسة من خالل الرفع من طاقة أدائنا بما يعود بالنفع عىل الرسكة.
الرىاتيــب الجــاري بهــا العمــل عنــد ممارســة نشــاط 
نحــرىم 2
 2االدارة
مهــىى خــاص وبمقابــل ونتقيــد بإعــالم [

الرىخيــص 
والحصــول عــىل 2
الــرصوري.
باالمتثال 
 2لالبحار لتفادي عرقلة إستمرارية النشاط العادي للسفينة.
الرصوري للدعوة الموجهة لنا [
نلرىم [
نلــرىم 2
 2االداريــة وتطبيــق أحكامهــا وفقــا
االدارة العامــة ونتائــج أعمــال اللجــان [
بإحــرىام قــرارات ومذكــرات [

لمحــارص الجلســات.
 نعمــل عــىل أداء العمــل بأنفســنا وبأمانــة ىڡ الوقــت والمــكان المخصصـ  ـںى لذلــك وبدقــة متناهيــة وال يجــوز

االختصــاص.
التملــص منــه وإنابــة غرىنــا [النجــازه لتعلقــه بقواعــد [
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 .2الحرفــــــاء
 نلـ  2ـرىم بحســن التعامــل مــع الحرفــاء وإســداء الخدمــات إليهــم بـ ّ
ـكل لطــف عنــد إســتقبالهم والســعي إىل جلــب
مزيــد مــن الحرفــاء مــن خــالل إســداء أفضــل الخدمــات للمتعاملـ  
ـںى مــع 
الرسكة.
 تقديــم المشــورة والنصــح لهــم  ىڡ كل أمــر يخــص معامالتهــم وإختيــار أفضــل الخيــارات المتاحــة لهــمورسعــة إنجــاز أمورهــم ومعامالتهــم والمبــادرة إىل تقديــم ّكل خدمــة ممكنــة لهــم.
 نعتمــد قواعــد التــرصف الشــفاف  والرىيــه  ىڡ جميــع المعامــالت ونتفــرغ لخدمــة الحرفــاء بــكل جديــة وحرفيــة
ونجيــب عــىل مطالبهــم وشــكاياتهم.
 نســعى إىل إكتســاب ثقــة الحرفــاء مــن خــالل نزاهــة التعامــل والســلوك الســليم ونعمــل عــىل جعلــه زبونــادائمــا ووفيــا صادقــا.
 نتجنــب التعامــل بمحابــاة مــع الحرفــاء ونحــرص عــىل معاملتهــم بــدون أي  تميــرى قائــم بينهــم وعــدم
2
وإحــرىام رسيــة المعلومــات المتعلقــة بهــم.
الدخــول  ىڡ تفاصيــل شــخصية معــه
 نحــرص عــىل إرضــاء الحريــف ســواء المتعاملـ  ـںى منهــم مــع الــوكاالت أو الســفن بــدون إرصار 
بالرسكــة دون
ـخىص .
قبــول إمتيـ &ـازات لحســابنا الشـ 
واالقـ 2ـرىاب أكـ ـرى مــا يمكــن منــه لتفهمــه
باالنصــات والمتابعــة لمالحظاتــه وتشــكياته [
 نعطــي االولويــة للحريــف [

وإعــالم المسـ  
ـؤولںى بهــا قصــد حلهــا ىڡ االجــال المعقولــة.
اال رصار بهــا وإبقائهــا  ىڡ مأمــن عــن
 نبــذل العنايــة الكافيــة للمحافظــة عــىل امتعــة وســلع الحرفــاء وعــدم [الرسقــات أو التلــف.


االســتجابة للحرفــاء وتلبيــة مطالبهــم عــىل خـ ـرى وجــه ىڡ االجــال المعقولــة المرجــوة ونحــرص
 نســعى دائمــا إىل [عــىل تطويــر مهاراتنــا وخرىاتنــا حـ 2ـىى نســتجيب لمختلــف متطلبــات الحرفــاء ونواكــب تطلعــات مختلــف &
االذواق.
z

الســلوك المــؤدب واللبــق مــع الحرفــاء [العتبــاره طالــب خدمــة مــع إحـ 2ـرىام الرغبــة الحقيقيــة ىڡ مســاعدتهبشــكل محايــد وعــدم عرقلتــه الســباب شــخصية او الســباب إســتغالله والحــرص عــىل التعامــل معــه بشــكل
رســمي وموضوعــي دقيــق
 .3رؤسائهم ومرؤوسيهم وزمالئهم  !ىڡ العمل
 .1.3رؤسائهم ومرؤوسيهم  !ىڡ العمل
 نتعــاون فيمــا بيننــا عــىل ضمــان السـ ـرى العــادي للعمــل والســعي إىل تطويــره بطريقــة تحقــق النفــع والخـ ـرىللجميــع وتحقــق الفائــدة والتطويــر لهــذا العمــل.
الرسكــة وتحسـ  
 نحــرص عــىل تشــجيع المبــادرات االيجابيــة الـ 2ـىى مــن شــأنها االرتقــاء بمردوديــة ـںى بيئــة العمــل

وتجذيــر الثقافــة المؤسســتية الســليمة فيهــا.
&
الىى تضمن استمرارية المرافق &
2
واالعمال.
 نعمل دائما عىل التنسيق مع كافة االعوان ّومدهم بالمعلومات 
2
ـىى نكتســبها إىل الزمــالء ونعمــل عــىل تشــجيعهم عــىل زيــادة تبــادل
 نســعى إىل نقــل المعرفــة والخـ zـرىات الـ االحاطــة بالمنتدبـ  
وتأطرىهــم مــع توفـ ـرى
ـںى الجــدد
المعلومــات ونقــل المعرفــة فيمــا بينهــم ونحــرص عــىل [

المعلومــة قصــد المحافظــة عــىل الخـ zـرىات والمعــارف المهنيــة.
ȋŏǭǨǤĝǒǍǣƑǤĝǌńģŐǈıųĭĝǶŠǌŻǩ
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2
ـىى مــن شــأنها تنقيــة منــاخ العمــل وحثنــا عــىل التنافــس
 نســعى إىل ترســيخ إســتقرار العالقــات المهنيــة الـ 
الرىيــه.
وتحفرىهــم عــىل تحسـ  

ـںى أدائهــم ،وأن نكــون قــدوة حســنة
 نحــاول تنميــة قــدرات مرؤوســينا ومســاعدتهم&
ـرىام بالقوانـ  
لمرؤوســينا بالعمــل عــىل االلـ  2
ـںى واالنظمــة والتعليمــات النافــذة.
 .2.3زمالئهم  !ىڡ العمل
 نتعامــل 2بإحــرىام ولباقــة وصــدق مــع زمالئنــا ونحافــظ عــىل عالقــات ســليمة ووديــة معهــم دون  
تميــرى،
ونحــرص عــىل إحـ 2ـرىام خصوصياتهــم ونمتنــع عــن إســتغالل أيــة معلومــات تتعلــق بحياتهــم الخاصــة بقصــد
االســاءة ونحافــظ عــىل إحـ 2ـرىام بقيــة الزمــالء  ىڡ العمــل مهمــا كانــت خطتهــم.
[
 نتشــارك بآرائنــا المهنيــة والموضوعيــة فيمــا بيننــا ونقــدم المســاعدة لزمالئنــا مهمــا كانــت خطتهــم ّلحــل

2
2
ـىى مــن شــأنها
ـىى قــد تواجههــم ىڡ مجــال العمــل ونحــرص عــىل تشــجيع المبــادرات [
االيجابيــة الـ 
المشــكالت الـ 
االرتقــاء بمردوديــة المؤسســة وتحسـ  
ـںى بيئــة العمــل وتجذيــر الثقافــة المؤسســتية الســليمة ىڡ 
الرسكــة.
[


2
ـىى تتعــارض مــع االداب العامــة
 نمتنــع عــن أي ترصفــات أو ممارســات أو أعمــال ال أخالقيــة تج ــاه االخريــن الـ والســلوك القويــم ونتجنــب ثلــب الزمــالء والزميــالت أو التدخــل ىڡ حياتهــم الشــخصية وإحـ 2ـرىام خصوصياتهــم.


ـاىل
 نتجنــب التشــكيك ىڡ كفــاءة الزمــالء ونقدهــم دون وجــه قانـ ـوىى ونحــرص عــىل توفـ ـرى منــاخ عمــل نقــي والتعـ 
عــن الرصاعــات والــوالءات للمجموعــات بتغليــب مصلحــة 
الرسكة.
&
التميــرى  

االنتمــاءات
 نســعى إىل عــدمبــںى االعــوان بســبب االفــكار السياســية أو الفلســفية أو الدينيــة أو [
النقابيــة.
الرسائــح المهنيــة وإعتبــار &
واالداريـ  
االعــوان البحريـ  
 ننبــذ التفرقــة والتقســيم بـ  ـںى جميــع 
ـںى جســدا واحــدا
ـںى [
ونعمــل عــىل توفـ ـرى بيئــة عمــل خاليــة مــن المضايقــات.


2
ـاىى بتغليــب المصلحــة العامــة عــىل المصلحــة
 إحــرىام االخريــن مــن الزمــالء ىڡ العمــل بإتبــاع ســلوك إيجـ  zالشــخصية.

االســاءة إىل
 نمتنــع عــن أي ترصفــات أو ممارســات أو أعمــال تنتهــك االداب والســلوك القويــم ،واالمتنــاع عــن [االراء السياســية أو المعتقــدات الدينيــة 

لالخريــن داخــل أو خــارج المؤسســة أو التحريــض ضدهــا.
 نتعامــل بإحـ 2ـرىام ولباقــة وصــدق مــع الزمــالء ،والمحافظــة عــىل عالقــات ســليمة ووديــة معهــم ،دون تميـ  ـرى،
االختالفــات والتنــوع الــذي
والحــرص عــىل إحـ 2ـرىام رسيــة حياتهــم الخاصــة وخصوصياتهــم ونقــدر ونحـ 2ـرىم [
يكــون عليــه زمالئنــا مــن &
االعــوان.
 نتعــاون مــع الزمــالء ونشــاركهم آراءهــم بمهنيــة وموضوعيــة عاليــة ونقــدم المســاعدة لهــم حيثمــا أمكــن لحــلالمشــكالت الـ 2ـىى تواجههــم ىڡ مجــال العمــل ،ونحــرص عــىل نـ ـرس االتجاهــات االيجابيــة بـ  
ـںى الزمــالء للمســاعدة





 ىڡ االرتقــاء بــأداء العمــل وتحسـ ـںى بيئــة العمــل وتجذيــر الثقافــة المؤسســتية الســليمة ىڡ الرسكــة.
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االعالم
 .3وسائل *
 نمتنــع عــن االدالء بــأي ترصيــح أو مداخلــة وعــن نــرس أو إفشــاء معلومــات أو وثائــق رســمية عــن طريــق
2
ـىى نعمــل بهــا دون االذن
الصحافــة أو غرىهــا مــن وســائل [
االعــالم حــول مواضيــع تهــم وظيفتنــا أو مؤسســتنا الـ 
2


ـىى ننتمــي إليهــا.
المســبق والرصيــح مــن الرئيــس المبــارس أو الرئيــس المديــر العــام للرسكــة الـ 

ـىى والحفــاظ عــىل المصلحــة العليــا
 نمتنــع عــن القيــام بترصيحــات مهمــا كان نوعهــا تتعــارض مــع التكتــم المهـ للدولة.
 نمتنــع عــن عرقلــة االفصــاح عــن وثائــق أو معطيــات رســمية يتوجــب أو يســمح بنرسهــا للعمــوم وعــن نـ ـرس
2

ـىى نعمــل بهــا.
معلومــات مغالطــة أو غـ ـرى صحيحــة حــول مواضيــع تهــم وظيفتنــا أو الرسكــة الـ 
 نتجنــب نـ ـرس معلومــات أو وثائــق ذات صلــة بوظيفتنــا أو المؤسســة الـ 2ـىى ننتمــي إليهــا إال طبقــا للترسيــع

الجــاري بــه العمــل.
االعــالم ونمكنهــا مــن النفــاذ إىل المعلومــات بمــا يخــدم المصلحــة العامــة
 نحــرص عــىل التواصــل مــع وســائل [ويســاهم  ىڡ تحقيــق الســلم والتــوازن االجتماعــي.

االعالم.
 نعمل عىل تكريس الشفافية ىڡ عالقتنا بوسائل [ 
 2االعالم أو المواقع االجتماعية.
التشهرى بالمؤسسة أو
نلرىم بعدم
المسؤولںى ىڡ وسائل [


السياىس
 .3النشاط
!
 نمتنــع عــن أي ترصفــات أو ممارســات أو أعمــال تنتهــك االداب والســلوك القويــم أو االمتنــاع عــن االســاءة إىل


ضدهــا.
االراء السياســية أو المعتقــدات الدينيــة لالخريــن داخــل أو خــارج المؤسســة أو التحريــض ّ
نحــرص عــىل أن ال تمــس نشــاطاتنا السياســية أو الفكريــة بثقــة كل المتعاملـ  ـںى مــع 
الرسكــة ورؤســائنا  ىڡ العمــل

وىڡ قدرتنــا عــىل أداء مهامنــا بــكل حيــاد.

 نمتنع عن استغالل مراكز عملنا من أجل غايات سياسية أوحزبية. 2
حزىى بسبب خصوصية مراكزنا أو وظائفنا.
الىى تمنع علينا ممارسة نشاط
 نمتثلسياىس أو  z

للقوانںى 
 -نقوم بأداء وظائفنا بكل حياد وموضوعية بغض النظر عن آرائنا السياســية أو انتماءاتنا الحزبية.
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 .1تضارب المصالح

 نعلــم آنيــا رئيســنا المبـ ـارس عنــد شــعورنا بوجودنــا ىڡ وضعيــة تضاربمصالــح أو خشــية مــن الوقــوع فيــه اىل
يبــادر  ىڡ حــال ثبوتهــا باتخــاذ االج ـراءات المالئمــة لوضــع حـ ّـد لهــا.
 نتــوىل مهمــا كانــت رتبتنــا بمجــرد مبارستنــا لمهامنــا الترصيــح كتابيــا لرئيناالمـ zـرى ارس بحــاالت المصالــح الخاصــة
الـ 2ـىى مــن شــأنها أن تتضــارب مــع  2
االلرىامــات الموكولــة لنــا.


 نمتــع عــن كل مــا يمكــن أن يتســبب ىڡ تضــارب المصالــح والمــس مــن الموضوعيــة واســتقاللية الق ـرار الــذييلــزم 
الرسكــة.
 نتجنــب التعــارض بـ  ـںى وظيفتنــا كعــون عمومــي ومصالحنــا الشــخصية بمــا قــد يؤثــر  ىڡ اتخاذالقـرار المناســب
وطريقــة إدارتنــا [ال  2
لرىاماتنــا ومســؤولياتنا.
 نتــوىل إتخــاذ الق ـرارات الـ 2ـىى تتناســب مــع المصلحــة العامــة االج ـراءات المناســبة لتجنــب
للرسكــة واتخــاذ [

الوقــوع  ىڡ وضعيــات تضــارب مصالــح.
ـںى &
االعــوان والمتعاملـ  
 نعمــل عــىل تفــادي إنشــاء عالقــات ذات مصلحــة خاصــة بـ  ـںى مــع المؤسســة وتنطبــق
هــذه التوصيــات عــىل العالقــات مــع الحرفــاء بجميــع أصنافهــم.

˴̨̥˭˭̵ç̱̌́čଢ଼̦˰̢˳ĩଢ଼Đ

 .2الترصيح بالممتلكات


 تخضــع بدايــة مــن رسوعنــا ىڡ عملنــا ىڡ رتبــة أو وظيفــة معينــة وكل مااقتضــت طبيعــة وظيفتنــا حســب مــايحـ ّـدده القانــون 2
والرىاتيــب الجــاري بهــا العمــل بواجــب الترصيــح عــىل الـ ـرسف بأمالكنــا وأمــالك قريننــا وأبنــاء
ال ُقــرص ســواء كانــت منقولــة أو عقــارات.
2 2
 نحرص عىل  يحددها القانون.
الىى ّ
تحيںى أو تجديد الترصيح بصفة دورية حسب الفرىة 
توىل القيام بالترصيح عىل ممتلكاتنا بمجرد إنتهاء مهامنا.
 نحرص عىل وغرىها من االمتيازات
 .3هدايا !
 نمتنــع عــن طلــب أو اشـ 2ـرىاط أو قبــول هدايــا أو هبــات أو فوائــد مهمــا كانــت الئدتنــا أو لفائــدة الغـ ـرى قــدـارس أو غـ ـرى مبـ 
يكــون لهــا تأثـ ـرى مبـ 
ـارس عــىل موضوعيتنــا  ىڡ آدائنــا لمهامنــا.
 نرفــض قبــول أي أمــوال أو هدايــا أو دعــوات أو أي إمتيــازات أخــرى مهمــا كانــت طبيعتهــا ســواء كانــت مبـ ـارسة
أو بالواســطة مــن شــأنها المســاس مــن حيادنــا والتشــكيك  ىڡ التعامــل بنفــس القيمــة واالهتمــام.
 نرفــض قطعيــا الحصــول عــىل منافــع ماديــة وقبــول إمتيــازات تعــود بالـ ـرصر عــىل المؤسســة أو &االشــخاص
الذيــن يعملــون بهــا.
 نؤمــن بأهميــة ربــط عالقــات ممتــازة مــع رسكائنــا ونعمــل جاهديــن عــىل تعزيــز هــذه العالقــات كمــا أننــا 
2
ـىى قــد نقدمهــا أو نقبلهــا يمكــن أن يســاء فهمهــا وقــد
مقتنعــون ىڡ االن نفســه بــأن الهدايــا والمنــح والدعــوات الـ 
تكــون محــل شــبهة لســلوكياتها المهنيــة لذلــك:
 نحــن  2ملرىمــون عــىل التعامــل مــع هــذه الوضعيــات المحتملــة بطريقــة شــفافة وخاضعــة للمســاءلة وعليــه
فنحــن ال نطلــب وال نقبــل هدايــا أو دعــوة للتمتــع بمـ  
ـرىة أو أي إمتيــاز خــاص مــن قبــل الحرفــاء أو المزوديــن أو
غرىهــم الذيــن لهــم مصلحــة مــع الشــخص أو المجموعــة أو الــذات المعنويــة الـ 2ـىى لهــا عالقــة عمليــة مبـ 
ـارسة
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بالخدمــة.
&
 غـ ـرى أن هــذه الهدايــا الرمزيــة البســيطة كاالقــالم غـ ـرى الثمينــة وأجنــدات العــام الجديــد ودعــوات المجاملــة2
تحســن العالقــات المهنيــة وتقــرب وجهــات النظــر  
بــںى
الــىى مــن شــأنها أن ّ
والضيافــة &االجتماعيــة الرمزيــة 
مختلــف االط ـراف يمكــن قبولهــا بـ ـرسط أن تكــون ظرفيــة وبســيطة وليــس لهــا تأثـ ـرى عــىل تخــاذ الق ـرار.
 وينسحب هذا المبدأ عىل كل العالقات مع &االطراف المتداخلة.
 .4النشاط الموازي
 نبتعد ونتجنب كل نشاط يتضارب مع رسف مهنتنا أو يخل بآداء واجباتنا.القوانــںى 2

والرىاتيــب
يخــول لنــا الجمــع  ىڡ نطــاق
 نتجنــب ممارســة نشــاط آخــر مــواز بمقابــل إال 2برىخيــص ّ&
صــىل .
المنظمــة لنشــاطنا اال 
 نمتنع عن ممارسة نشاط مواز لنشاط المؤسسة.الرىاتيــب الجــاري بهــا العمــل عنــد ممارســة نشــاط 
نحــرىم 2
 2االدارة
مهــىى خــاص وبمقابــل ونتقيــد بإعــالم [

الرىخيــص 
والحصــول عــىل 2
الــرصوري.

2
الىى ضبطها القانون.
 -نتجنب القيام بنشــاطات أو أعمال خاصة خارج نطاق العمل إال ّ ىڡ الصور 
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ـىس ،يحــدد المســؤوليات والحقــوق والعالقــات
الحوكمــة  :هــو نظــام للرقابــة والتوجيــه عــىل المســتوى المؤسـ 
واالجـراءات الالزمــة لصنــع القـرارات الرشــيدة المتع ّلقــة بعمــل
مــع جميــع الفئــات المعنيــة ويوضــح القواعــد [

الهيــكل .وهــو نظــام يدعــم العدالــة والشــفافية والمســائلة ويعــزز الثقــة والمصداقيــة ىڡ بيئــة العمــل.
العــون العمومــي  :هــو كل شــخص تعهــد إليــه صالحيــات الســلطة العامــة أو يعمــل لــدى مصلحــة مــن
مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غرىهــا مــن
مصالــح الدولــة أو جماعــة ّ
ـاىس ووزاري أو ّ
محليــة أو ديــوان رئـ 

2
ـيرى مرفــق عمومــي.
ـىى تســاهم ىڡ تسـ 
الــذوات الـ 

ـںى )المنتفعـ  
وىڡ العالقــة مــع المواطنـ  
ـںى مــن الخدمــة أو
الشــفافية  :هــي الوضــوح داخــل الهيــكل العمومــي 
مموليهــا( وعلنيــة االج ـراءات والغايــات &
واالهــداف.
[
الرىاهــة  :هــي منظومــة القيــم المتعلقــة بالصــدق &
واالخــالص والتفـ 

ـاىى  ىڡ العمــل حفاظــا عــىل صــورة
ـة
ـ
مان
واال
[

الهيــكل الــذي ينتمــي إليــه العــون لــدى العمــوم وحــق المواطنـ  
ـںى  ىڡ الحصــول عــىل المعلومــات الالزمــة عــن
أعمــال الهيــاكل العموميــة 2
حــىى يتــم التأكــد مــن أن عمــل هــؤالء يتفــق مــع تحديــد القانــون لوظائفهــم
ومهامهــم.
النجاعــة  :التوظيــف &
االمثــل مــن قبــل العــون العمومــي للمــوارد المتاحــة للهيــكل الــذي ينتمــي إليــه وتطويــر
أســاليب العمــل مــن أجــل تحقيــق &
االهــداف المنتظــرة مــن الهيــكل بأقــل التكاليــف الممكنــة.
معينـ  
ـںى ،ســواء كانــوا منتخبـ  
ـؤولںى العموميـ  
المســاءلة  :واجــب المسـ  
ـںى ،تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج
ـںى أو ّ
أعمالهــم ومــدى نجاعتهــم  ىڡ تنفيذهــا.
المحاســبة  :خضــوع الذيــن يتولــون الوظائــف العموميــة للمســاءلة القانونيــة أو االداريــة أو &
االخالقيــة إزاء
[
قراراتهــم وأعمالهــم ســواء المحاســبة &
االفقيــة )مســؤولية الموظــف العــام أمــام جهــات أخــرى موازيــة( أو

والمواطنــںى(.
العموديــة )مســؤولية الموظــف العــام أمــام ناخبيــه وهيئتــه المرجعيــة،
الفســاد  :ســوء اســتغالل المنصــب مــن أجــل تحقيــق مكاســب ذاتيــة لــه أو للمقربـ  
ـںى منــه ،أو )التفريــق عــن
أخطــاء التــرصف( إهــدار المــال العــام .وكل عمــل يتضمــن ســوء اســتخدام المنصــب )الموقــع( العــام لتحقيــق
مصلحــة خاصــة ماديــة أو معنويــة ذاتيــة لنفســه أو غـ ـرىه.
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الرشــوة  :تنفيــذ عمــل أو االمتنــاع عــن تنفيــذه بشــكل مخالــف للقانــون بهــدف الحصــول عــىل أمــوال أو أيــة
منافــع أخــرى .
المحســوبية  :تنفيــذ أعمــال لصالــح فــرد أو جهــة ينتمــي لهــا العــون مثــل حــزب أو عائلــة أو منطقة…الــخ ،دون
أن يكونــوا مسـ  
ـتحقںى لهــا.
بغرى حق للحصول عىل مصالح معينة.
المحاباة  :تفضيل طرف عىل آخر عند إسداء الخدمة 
ـرىام بأصــول العمــل والكفــاءة الالزمــة مثــل تعيـ  
الوســاطة  :التدخــل لصالــح فــرد مــا ،أو جماعــة دون االلـ  2
ـںى
 &

ـزىى.
شــخص ىڡ منصــب معـ ـںى الســباب تتعلــق بالقرابــة أو االنتمــاء الحـ  z
نهب المال العام :أي الحصول عىل &
االموال العمومية والترصف فيها من غرى وجه حق.
تضــارب المصالــح  :التعــارض بـ  
ـںى الوظيفــة العموميــة للعــون العمومــي ومصالحــه الشــخصية بمــا قــد يؤثــر
ىڡ اتخــاذه للقـرار وطريقــة أدائــه  2
اللرىاماتــه ومســؤولياته.
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االطــار اعتبــار مقاربــة
 .1يتــم تعديــل هــذه المدونــة كلمــا دعــت الحاجــة إىل ذلــك ويتــم ىڡ هــذا [
تشــاركية ىڡ 2
اقــرىاح التعديــالت.

ـںى والمراجعــة كلمــا تطلــب &
 .2تبقــى هــذه المدونــة قابلــة للتحيـ  
االمــر ذلــك ،كمــا يمكــن توضيــح بعــض
محتوياتهــا بمذكـرات يتخذهــا الرئيــس المديــر العــام.
 .3يتــم إعــالم كل عــون عمومــي بمحتــوى هــذه المدونــة ودعوتــه إىل احـ 2ـرىام محتواهــا وأن يجعــل &
االخــذ
2
2
ـىى ينتســبون إليها.
ـىى تتضمنهــا عنــوان فخــر [
باالنتمــاء إىل المؤسســة الـ 
بالمبــادئ الـ 
اال 2
 .4تســهر الهيــاكل العموميــة عــىل نـ ـرس نســخة 2
لكرىونيــة
إلكرىونيــة مــن هــذه المدونــة عــىل المواقــع [
وىى أو عــىل الموقــع [  2
 2
اال رساف.
وىى لســلطة [
االلكــرى 
لــكل هيــكل لــه موقــع إلكــرى 
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