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متهًد:
أٔالً :تعذ طٗاط ٛوؤششات االشتبآ بعىمٗات غظن األوٕاه ٔجشاٟي متٕٖن اإلسِاب ،أحذ الشكاٟض
األطاطٗ ٛاليت تتخزِا اجلىعٗ ٛيف دلاه الشقاب ٛاملالٗٔ ،ٛفكاً لٍعاً وكافح ٛغظن األوٕاه،
الصادس باملشطًٕ املمك٘ سقي ً 31/بتاسٖخ ِ1433/5/11ـٔ ،الٟحتْ التٍفٗزٖٔ ٛمجٗع
التعذٖالت الالحك.ٛ
ثاٌٗاً :حتذد ِزٓ الظٗاط ٛاملظؤٔلٗات العاو ٛعم ٜكاف ٛاملٕظفنئ ،العاومنئ ،وَ هلي عالقات
تعاقذٖ ،ٛأٔ تطٕعٗ ٛوع اجلىعٗ.ٛ
ثالجاً :وؤششات قذ تذه عم ٜشكٕك بالٕقٕع يف أ ٙوَ عىمٗات غظن األوٕاه ،أٔ جشاٟي متٕٖن
اإلسِاب:
 .1إبذا ٞالعىٗن اِتىاواً غري عاد ٙبشأُ االلتضاً ملتطمبات وكافح ٛغظن األوٕاه ،أٔ جشاٟي
متٕٖن اإلسِابٔ ،خباص ٛاملتعمك ٛبّٕٖتْ ٌٕٔع عىمْ.
 .2سفض العىٗن تكذٖي بٗاٌات عٍْ ،أٔ تٕضٗح وصذس أوٕالْ ٔأصٕلْ األخش.ٝ
 .3سغب ٛالعىٗن يف املشاسك ٛيف صفكات غري ٔاضح ،ٛوَ حٗح غشضّا الٍعاو٘ ،أٔ
االقتصاد ،ٙأٔ عذً اٌظجاوّا وع اطرتاتٗجٗات االطتجىاس املعمٍ ٛيف املىمك.ٛ
 .4ذلأل ٛالعىٗن تضٖٔذ اجلىعٗ ٛمبعمٕوات غري صحٗح ،ٛأٔ وطمم ،ٛتتعمل بّٕٖتْ ،أٔ
ٌشاطْ ،أٔ وصذس أوٕالْ.
 .5عمي اجلىعٗ ٛبتٕسط العىٗن يف أٌشط ٛغظن أوٕاه أٔ جشاٟي متٕٖن إسِاب ،أٔ أ ٙرلالفات
جٍا ٟٛٗأٔ تٍعٗىٗ ٛأخش.ٝ
 .6إبذا ٞالعىٗن عذً االِتىاً باملخاطشٔ ،العىٕالت ،أٔ أ ٙوصاسٖف أخش.ٝ
 .7اشتبآ ا جلىعٗ ٛيف أُ العىٗن ٔكٗن لمعىن ٌٗاب ٛعَ وٕكن دلّٕهٔ ،تشددٓ ٔاوتٍاعْ
بذُٔ أطباب وٍطكٗ ،ٛيف إعطا ٞوعمٕوات عَ رلك الشخص أٔ اجلّ.ٛ
 .8صعٕب ٛتكذٖي العىٗن ٔصف لطبٗع ٛعىمْ ،أٔ عذً وعشفتْ بأٌشطتْ بشكن عاً.
 .9قٗاً العىٗن باطتجىاس طٕٖن األجنٖ ،تبعْ بعذ وذٔ ٚجٗض ٚطمب تصفٗ ٛالٕضع االطتجىاس،ٙ
ٔحتٕٖن العاٟذ وَ احلظاب.
ٔ .10جٕد اختالف كبري بني أٌشط ٛالعىٗن ٔاملىاسطات العادٖ.ٛ
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 .11طمب العىٗن وَ اجلىعٗ ٛحتٕٖن األوٕاه املظتحك ٛلْ لطشف آخشٔ ،ذلأل ٛعذً تضٖٔذ
اجلىعٗ ٛبأ ٙوعمٕوات عَ اجلّ ٛاحملٕه إلّٗا.
 .12ذلأل ٛالعىٗن تػٗري صفك ٛأٔ إلػاِٞا ،بعذ تبمٗػْ – وَ قبن اجلىعٗ – ٛمبتطمبات تذقٗل
املعمٕوات ،أٔ حفغ الظجالت لذ ٝاجلىعٗٔ ٛاجلّات رات العالق.ٛ
 .13طمب العىٗن إٌّا ٞإجشاٞات صفكٖ ٛظتخذً فّٗا أقن قذس ممكَ وَ املظتٍذات.
 .14عمي اجلىعٗ ٛأُ األوٕاه أٔ املىتمكات ٔاسد ٚلمعىٗن وَ وصادس غري وششٔع ٛأٔ وشبِٕ ٛأٔ
والحك ٛقطاٟٗاً.
 .15عذً تٍاطب قٗى( ٛأٔ تكشاس) التربعات ٔالعىمٗات وع املعمٕوات املتٕفش ٚعَ املشتبْ بْ،
ٌٔشاطْٔ ،دخمْٔ ،منط حٗاتْ املعٗش٘ٔ ،طمٕكْ.
 .16اٌتىا ٞالعىٗن ملٍعى ٛغري وعشٔف ،ٛأٔ وعشٔف ٛبٍشاط ذلعٕس أٔ وشبٕٓ.
 .17ظّٕس عالوات البزخ ٔالشفاِٗ ٛعم ٜالعىٗنٔ ،عاٟمتْ ،بشكن وبالؼ فْٗٔ ،مبا ال ٖتٍاطب
وع ٔضعْ االقتصادٔ ،ٙخباص ٛإرا حصن رلك بشكن وفاجئ.
رابعاً :املصؤولًات:
تطبل ِزٓ الظٗاط ٛضىَ أٌشط ٛاجلىعٗٔ ،ٛعم ٜمجٗع العاومني الزَٖ ٖعىمُٕ حتت إداسٚ
اجلىعٗٔ ٛإششافّا االطالع الكاون عم ٜمجٗع األٌعىٔ ٛالمٕاٟح ٔالتعمٗىات املتعمك ٛمبكافح ٛغظن
األوٕاهٔ ،عمِ ٜزٓ الظٗاطٔ ،ٛاإلملاً بّا ٔالتٕقٗع عمّٗأ ،االلتضاً مبا ٔسد فّٗا وَ أحكاً عٍذ
أدأ ٞاجباتّي ٔوظؤٔلٗاتّي الٕظٗفٗٔ .ٛعم ٜإداس ٚاجلىعٗٔ ٛاجلّ ٛاملششف ٛعم ٜالشؤُٔ املالٗ ،ٛصٖادٚ
ٌشش الٕع٘ يف رلك اخلصٕصٔ ،تضٖٔذ مجٗع اإلداسات ٔاألقظاً بٍظخ ٛوٍّا ٔوَ الٕثاٟل املتعمكٛ
رات الصم.ٛ
ٔحتشص اجلىعٗ ٛحاه التعاقذ وع وتعأٌني أٔ التعاون وع املتطٕعني الٍعاوني عم ٜالتأكذ
وَ إتباعّي ٔالتضاوّي بكٕاعذ وكافح ٛغظن األوٕاه ٔمتٕٖن اإلسِاب.
واهلل املوفق،،،
مجعًُ حمافظُ حرميالء اخلرييُ
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