«بالغ رسمي»
تعلن الحكومة أنه ممنوع إعطاء
الرشوة (البخشيش) وأخذها والسعي
بها ,وقد ُاعلن من قبل الجزاء الذي
يترتب على قابض الرشوة ،وأما الراشي
فإن جزاءه أن يصادر المقدار الذي
قدمه رشوة ويغرم بضعف ذلك
وينفذ عليه ما يستحق من أنواع العقوبة.
مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

الحكومة 1344/3/7هـ

شؤون
أمنية

الموضوع
التحذير من تعاطي الرشوة
وبيان العقوبة المترتبة عليها

«بالغ رسمي»
وقع في األسبوع الماضي حادثتا تسمم األولى أن
ً
مريضا تداوى بدواء تناوله من أشخاص لم
رج ًال
يؤذن لهم بالتطبيب فمات المريض بعد ذلك.
والثانية  ..أفراد ًا ثالثة تناولوا دواء من بعض المحال
لم يعرفوا كنهه فاستعملوه في طعامهم مما
أدى ذلك لتسممهم ,لذلك فإن الحكومة
تعلن أنه ممنوع على أي إنسان كان ،سواء كان
ً
طبيبا أو بائع أدوية أن ال يطبب أحد ًا أو يبيعه
دواء ما بدون الحصول على رخصة من إدارة
الصحة ومن كان عنده شي من األدوية ولم
يخبر إدارة الصحة بها ,وخالف هذا األمر يحال
للمحكمة إلنزال العقاب الشديد الذي يستحقه
به.
مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

شؤون
الحكومة 1344/3/7هـ
صحية

الموضوع
منع ممارسة التطبيب بدون
الحصول على رخصة من
إدارة الصحة

«بالغ رسمي»
منعا ً
ً
باتا التعامل بالعملة الخارجية نصف القرش وربع
 -1تمنع الحكومة
القرش ومن وجد معه شي يحاول به التعامل بين الناس بعد ثالثة أيام
يعاقب أشد العقوبة ,ومن كان عنده شيء من العملة الخارجة فليسلمه
للبلدية ويقيده فيها لينظر فيه بعد ذلك ,ولتمييز العملة الصحيحة
من الخارجية تراجع اللجنة الخاصة بذلك في دائرة البلدية.
 -2تالحظ الحكومة أن التجار يتالعبون في األسعار بدون موجب فكل
تاجر بالجملة أو بالتقطيع يحاول التالعب باألسعار ستصادر الحكومة
ماله وتبيعه بالمزاد بأنقص األسعار.
 -3كل من يحاول من التجار وأصحاب الدكاكين وباقي أصحاب
الحرف اإلضراب عند فتح الدكاكين واالمتناع عن البيع والشراء
يعاقب بعقوبات مالية وبدنية تراها الحكومة رادعة ألمثالهم.
ً
يوما من تاريخ هذا
 -4ال يجوز التعامل بالريال الهاشمي بعد خمسة عشر
اإلعالن ,وكل من عنده منه يمكنه أن يستبدله بريال مجيدي من عند
الصيارف.
 -5األسعار المعتبرة في البيع والشراء هي األسعار العادية من قبل خمسة
أيام.
 -6الحكومة مستعدة لقبول الهلل الصحيح وتبديله بعملة فضية .

مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

الموضوع

منع التعامل بالعملة الخارجة
(المزيفة) ،منع التالعب باألسعار،
منع إضراب أصحاب
الحكومة 1344/4/26هـ اقتصاد
الدكاكين ،ومنع التعامل
بالريال الهاشمي

«بالغ رسمي»
تعلن الحكومة أن غاية ما ترمي إليه هو توزيع العدل واألمن للناس
على السواء وأنه لم يفسد الناس والحكومات في السابق إلى
خروج الناس عن جادة العدل.
وأن كل مال تأخذه الحكومة من اآلهلين ال يمكن أخذه
واستيفاؤه إال بعد قرار من اللجنة الخاصة المنتخبة من كل
بلدة من البلدان ويصدق قرارها من المرجع األعلى وكل ما
يستوفى من أي إنسان كان لم يكن مقرر ًا ولم يصدق عليه
فهو باطل وزور.
وعليه فإن الحكومة تنذر الجميع بأن كل موظف أو أي إنسان
ً
دانقا واحد ًا من أي كان بغير حق مقرر فإن
يأخذ باسم الحكومة
الحكومة تجازي ذلك اإلنسان بأشد أنواع العقوبات الزاجرة له
ً
شيئا من األموال بقصد
وألمثاله وأن كل إنسان يدفع ألي كان
الرشوة وإفساد الذمة فسيالقي أشد أنواع العقوبات الصارمة
والرادعة له ولغيره.
ً
شيئا من أمثال هذه المفاسد فعليه أن
وكل من علم من األهلين
يخبر الحكومة بكل صراحة وأن ال يخشى في ذلك إال اهلل
ً
شيئا يعمله فيكون مسؤو ًال أمام اهلل ومح ًال للعقوبة
ومن كتم
إذا علم أمره والحكومة غير مسؤولة عما لم يصل إليه عملها في
هذا الصدد فليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره.
مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

الموضوع

إنذار الجميع بعدم أخذ أي
تنظيم مال باسم الحكومة بغير حق
الحكومة 1344/6/23هـ
مقرر ،والتأكيد على معاقبة
دولة
من يخالف ذلك.

«بالغ رسمي»
تعلن الحكومة أن جميع ما تصدره
من األوامر العامة التحذير عن عمل أو
األمر بعمل من األعمال ينبغي على الجميع
إطاعته وعلى األخص موظفي
الحكومة وقد علمت الحكومة أن
بعض الموظفين يتهاونون بتلك
ً
معلوما لدى
األوامر لهذا فليكن
الموظفين خاصة بأن كل من
يخالف منهم أمر ًا من أوامر الحكومية
فإن الجزاء الذين قد تعين في األمر
الصادر للمخالفين يضاعف بالنسبة
لموظفي الحكومة الذي ينبغي أن
ً
حسنا لكافة األهلين
يكونوا مثا ًال
في اإلطاعة وحسن األخالق.
مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

الموضوع

مضاعفة الجزاء لموظفي
الحكومة 1345/2/9هـ اقتصاد الحكومة الذين يتهاونون في
تنفيذ األوامر العامة

صحي»
«بالغ
ّ
طلبت إدارة الصحة العامة إعادة نشر البالغ الرسمي
الذي نشرته ( أم القرى ) في  7ربيع األول سنة 1344هـ
بشأن الذين يبيعون األدوية أو يداوون بغير علم من إدارة
الصحة  ...البالغ.
وقع في األسبوع الماضي حادثتا تسمم األولى أن رج ًال
ً
مريضا تداوى بدواء تناوله من أشخاص لم يؤذن لهم
بالتطبيب فمات المرض بعد ذلك.
والثانية  ..أفراد ًا ثالثة تناولوا دواء من بعض المحال
لم يعرفوا كنهه فاستعملوه في طعامهم مما أدى
ذلك لتسممهم ,لذلك فإن الحكومة تعلن أنه ممنوع
ً
طبيبا أو بائع أدوية
على أي إنسان كان ،سواء كان
أن ال يطبب أحد ًا أو يبيعه دواء ما بدون الحصول
على رخصة من إدارة الصحة ومن كان عنده شي من
األدوية ولم يخبر إدارة الصحة بها ,وخالف هذا األمر
يحال للمحكمة إلنزال العقاب الشديد الذي يستحقه.
مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

الحكومة 1345/2/11هـ

الموضوع

منع ممارسة التطبيب بدون
إدارة
الصحة الحصول على رخصة من إدارة
الصحة
العامة

«بالغ رسمي»
لقد وصل على جالله الملك أن بعض الموظفين
يتكلمون بين الناس زاعمين أن لهم أمر ًا نافذ ًا على
الحكومة ويستطيعون الضر والنفع ,وهذا أمر
يرده كل من له عقل ودراية وال ترى الحكومة
ألحد من الناس حق ضر أحد أو نفعه بغير الطرق
التي شرعها اهلل ,وليس لموظف ما أي صالحية
في الخروج عن دائرة ما حدد له ,نعم إن الحكومة
تستنير بآراء الموظفين وتوازنها بالتروي والعدل
ً
وردعا
الخالي من المقاصد ,فشفقة على الرعية
لبعض المغرورين من الموظفين تعلن الحكومة
أن ال صحة لدعوة أي شخص لما ليس في
وسعه من التأثير على الحكومة وليس بين جاللة
الملك ورعاياه أي حجاب فكل ذو مظلمة من
الشعب ال يجد النصف من الدائرة التي يراجعها
فباستطاعته أن يرفع األمر حيث يلقى النصف
والعدل وإلعالم العموم بذلك صار البالغ.
مصدر
البالغ

تاريخ البالغ التصنيف

جالله
الملك

التأكيد على أنه ليس ألي
موظف أمر نافذ على الحكومة
تنظيم
فعلى كل ذي مظلمة ال
1345/2/18هـ
دولة
تنصفه الدائرة المختصة رفع
األمر للملك

الموضوع

أخي المواطن  /أختي المواطنة
أخـي المقيـم  /أختي المقيمة

الفساد كالوباء إذا
سكتنا عنه انتشر ،وإذا
حاربناه انحسر ،فكن
ً
شريكا في مكافحته
بنبذه وإنكاره ،واإلبالغ
عن ممارسيه ،وعدم
التستر عليه

أخي المواطن
الرشوة جريمة دينية،
وخيانة وطنية ،فكن
ً
عونا على محاربة الرشوة،
والهيئة ستساعدك على
اإليقاع بالراشين والمرتشين،
وتضمن لك عدم
الكشف عن هويتك إذا
ّ
بلغت عنهم

أخي الموظف
اعلم:

مجند لخدمة المراجعين،
 أنكّ
وأن المساواة في تقديم الخدمات
ّ
دليل على وطنيتك ووعيك.
إن منسوبي الهيئة الوطنية
 ّمجندون
لمكافحة الفساد
ّ
لحمايتك من الفساد ،فامنحهم
ثقتك باإلبالغ عن مواطن
الفساد ومرتكبيه.

أخي الموظف
أن:
اعلم ّ
أي من القواعد والضوابط
 انتهاك ّيعد فساد ًا.
التي يفرضها النظام ّ
 استغالل ممتلكات الدولة في غيريعد فساد ًا.
ما
خصصت لهّ ،
ّ
 استغالل السلطة الوظيفة لتحقيقمكاسب شخصية ،مهما كانت،
بما في ذلك المحاباة والواسطة
يعد فساد ًا.
في التوظيفّ ،

أخي المواطن/أخي الموظف
مقوض
واإلداري
المالي
الفساد
ّ
لنهضة األمم ،معيق لتنميتها،
مبدد لثرواتها ،قاتل لطموح
ّ
أبنائها ..فلنتعاون ً
معا على تطهير
مجتمعنا منه.
بأن بلدنا يطبق الشريعة،
نفخر
ّ
وحري به أن يكون موطن اإلصالح
ّ
والنزاهة ومحاربة الفساد.

