سياسة االبالغ عن المخالفات

زميلنا العزيز أنت جزء فعال في مجموعة مستشفيات كليوباترا و شريك أساسي في النجاح لذلك قامت المجموعة بتفعيل أجراءات االبالغ عن المخالفات لالبالغ عن اي
تجاوزات أو مخالفات قانونية أو مالية أو مخالفة لمعايير سلوك العمل للموظف او الالئحة الداخلية للشركة في أي جانب من جوانب العمل في الشركة وعدم التستر على
أية مخالفة للقانون أو معايير السلوك العامة في المجموعة و يعتبر الموظف المتستر مسئوال مسئولية مشتركة عن الواقعة.

كيف اقدم البالغ ؟
يمكن ألى موظف اإلبالغ عن المخالفات شخصيا أو علي البريد
االليكترونى الخاص باإلبالغ عن المخالفات سواء كان يريد اإلفصاح
عن هويته من عدمه على Whistleblowing@cleohc.com

من سيقوم بالنظر في البالغ؟
ستقوم لجنة التحقيقات المكونة من ( ادارة الموارد البشرية –
المراجعة الداخلية – الشئون القانونية ) بالبحث في البالغ المقدم و
أعادة توجيه لألدارة المختصة \ الشخص المسئول .
يتم حفظ البالغ و الرد
علي صاحب البالغ

ال

هل محتوي البالغ
منطقي ؟

نعم

ما هو مسار البالغ؟
يتم توجيه البالغ حسب نوع المخالفه كاالتي

إدارة الموارد البشرية
تقوم ادارة الموارد البشرية بالتحقيق إذا كانت المخالفة
متعلقة باالتي (علي سبيل المثال و ليس الحصر):
 -1المخالفات المتعلقة بالتخصص الوظيفي .
 -2عدم االلتزام باألنظمة و السياسات و القوانين و
االنضباط في العمل.
 -3عدم االحترام و المساواة في الفرص بين العاملين.
 -4التحرش بجميع أنواعه
 -5تعاطي أو حيازه مخدرات أو كحوليات داخل العمل .

إدارة المراجعة الداخلية و الشئون القانونية

تقوم ادارتي المراجعة الداخلية و الشئون القانونية بالتحقيق إذا
كانت المخالفات متعلقة باالتي (علي سبيل المثال و ليس الحصر):
 -1االختالس و السرقة.
 -2الرشاوي.
 -3سوء استخدام السلطات.
 -4تعارض المصالح و تبادل المنفعة.
 -5إفشاء معلومات و بيانات سرية.

إدارة الجوده
تقوم ادارة الجودة بالتحقيق إذا كانت المخالفة متعلقة باالتي (علي
سبيل المثال و ليس الحصر):
 -1المخالفات المتعلقة بالممارسات الطبية .
 -2أسلوب التعامل مع المرضي .
 -3السالمة و الصحة المهنية .
-4سير العمل وفقا لمعايير الجودة المعتمدة

 يتم النظر في البالغات بما يتناسب مع الئحة السلوك الداخلي للعاملين و سياسة مكافحة الرشوة و الفساد. يتم عمل ملف كامل بالواقعة ويحفظ فية جميع الوثائق واالوراق و التحقيقات واالجراءات المتخذة لتصحيح األوضاع . كل المشاكل المطروحة يتم التعامل معها بشكل صحيح و عادل. نضمن للموظف الشفافية بما يتعلق بافادته بنتيجة التحقيق سواء بالحفظ أو باالجراءات الواجب اتخاذها. تضمن اللجنه عدم تعرض المبلغ ألي مسائلة في حالة ثبوت حسن نيته. تجتمع لجنة التحقيقات بشكل نصف شهري اال في حالة وجود بالغ يستدعي األجتماع الفوري لمناقشته . يتم التحقيق في البالغات عن طريق اإلدارات المختلفة كما هو مبين في خالل  10أيام عمل و يتم اصدار تقرير بنتيجة التحقيق . -يتم الرد علي الشكوي  /البالغ خالل  15يوم عمل .

