اﻟﻔﺻـﻝ اﻟﺳﺎﺑـﻊ  :اﻻﻧﺿﺑـﺎط اﻟﻌــﺎم
اﻟﻣﺳﺗﺧـدم.

اﻟﻣﺎدة  : 26ﻣوﺟﺑـﺎت
اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن أي ﻓﺋﺔ ﻛﺎﻧوا ّ
ﻳﺗﻘﻳدوا ﺑدﻗـﺔ ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻــرف وأن ﻳﻧﻔّذوا اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻳﺗﻠﻘّوﻧﻬﺎ
 -1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن أن ّ
ﻣـن رؤﺳﺎﺋﻬم ﺿﻣن إطﺎر ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ،وذﻟك ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻘد.
 -2ﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧدم ُﻳﻼﺣظ ﺧطﺄ أو إﻫﻣﺎﻻً ﺗُﻧﺳب ﻣﺳؤوﻟﻳﺗﻪ اﻟـﻰ ﻣﺳﺗﺧـدم آﺧر ،ﻋﻠﻳ ــﻪ أن ﻳﺿﻊ
ﻳﺗﻘﻳد
ﻓو اًر ﺗﻘرﻳ اًر ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻰ رﺋﻳﺳﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻰ إدارة اﻟﻔرع .ﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧدم ﻻ ّ
ﺑﺎﻟﻣوﺟﺑﺎت اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد ُﻳﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻻً ﺑدرﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺧطﺊ أو اﻟﻣﻬﻣﻝ
ﻋن اﻟﺧطﺄ أو اﻹﻫﻣﺎﻝ اﻟذي ﻟم ﻳﺧﺑر ﻋﻧﻪ.
 -3ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟذي ﻳرﻏب ﻓﻲ ﺗﻘدﻳم ﻣذ ّﻛرة ﺷﺧﺻﻳﺔ أو اﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺗّﺧـذ ﺑﺣﻘﻪ
أن ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك ﺑواﺳطﺔ أﺣد رؤﺳﺎﺋﻪ.
ﺳر اﻟﻣﻬﻧﺔ إن ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺻرف
ُ -4ﻳﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن أن ﻳﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻣﻧﺟزة ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﻳر .ان اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ إﻓﺷﺎء ﺳ ّـر
اﻟﺧﺎﺻﺔ أم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻷﻋﻣـﺎﻝ ُ
اﻟﺷدﻳدة.

ﻳﺗﻌرض ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻫو ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺧطﻳرة ّ
 -5ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن أن ﻳﻌﺗﻣدوا أﺛﻧﺎء وﺟودﻫم ﻓﻲ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﺣﻳـﺎد اﻟﺗـﺎم ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠّـق

ﺑﺎﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟطﺎﺋﻔﻳﺔ .وﻋﻠﻳﻬم ﺑﻧوع ﺧﺎص أن ﻳﻣﺗﻧﻌوا ﻋن أﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻘﺎت ﺣوﻝ
اﻟرﺳﻣﻳﺔ.

أﻋﻣﺎﻝ وﻣﻘررات اﻟﺳﻠطﺎت
 -6ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن أن
ﻳﺗﺻرﻓوا ﺣﻳﺎﻝ زﺑﺎﺋن اﻟﻣﺻرف ﺑﺗﻬذﻳب واﺣﺗرام.
ّ

 -7ﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧدم ﻳﻧﺗﺳب اﻟﻰ ﺣزب أو ﺟﻣﻌﻳﺔ أو أﻳﺔ ﻛﺗﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ واﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳـﺔ اﻟﻣﺻرﻓﻳﺔ ،ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﻔﻌﻝ ذﻟك ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺧﺎرﺟﺎً ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎً
ﻓﻲ ﻣﺻرف .

 -8ﻳﺣظّر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﺎ ﻟم ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﻳص ﺧطّﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ إدارﺗﻪ أن ﻳﻣـﺎرس
وظﻳﻔﺔ أو أن ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ أو ﺗﺟﺎرﻳﺔ أو ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ أو زراﻋﻳﺔ أو

وﻳﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛﻝ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺄي ﺷﻛﻝ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺿﺎﻣن أو
ﻏﻳرﻫـﺎُ .
ﻣﺟرد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗرض وﻛذﻟك اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳﻣﺎت ﻋﻳﻧﻳﺔ ﻣن
ﺗوﺻﻳﺔ ﺑﺳﻳطﺔ أو ّ

ﺷرﻛـﺎت .ﺗُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻐﻔﻠﺔ ﺣﻳث ﻳﻣﻛن ﻟﻛﻝ ﻣﺳﺗﺧدم أن ﻳﻛون ﺣﺳب
رﻏﺑﺗﻪ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎً أو ﺣﺎﻣﻝ ﺣﺻص أو ﺳﻧدات.
ﺗﻐﻳب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻷﺳﺑﺎب ﻗﺎﻫرة ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳ ِ
ﻌﻠم ﺑذﻟك رﺋﻳﺳﻪ ﺑﻼ إﺑطـﺎء وأن ﻳذﻛر
 -9ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ّ
ُ
طﺑﻳﺔ ﺻﺎدرة
ﺗﻐﻳﺑﻪ ﻷﺳﺑﺎب
ﺻﺣﻳﺔ ﻋﻠﻳﻪ أن ﻳﺑرز ﺷﻬﺎدة ّ
ّ
ﺗﻐﻳﺑﻪ .وﻓﻲ ﺣﺎﻝ ّ
ﻟﻪ أﺳﺑﺎب ّ
ﻋن طﺑﻳب ﻣﻘﺑوﻝ ﻣن

اﻟﻣﺻرف.

 -10ﻻ ﻳﺟوز ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻳﺷﻐﻝ ﻣـرﻛز رﺋﻳس ﻓـرع أو ﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻳوﺟـد ﺑﺣوزﺗـﻪ ﻣﻔﺗـﺎح ﺻﻧدوق

ﻳﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات ذات ﻗﻳﻣﺔ ،أن ﻳﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ

ﻳﻘوم ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻔرع ﺑدون أن ﻳ ِ
ﻌﻠم ذﻟك إدارﺗﻪ .وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك أﻳﺎم اﻟﺗﻌطﻳـﻝ .وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ
ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن أﻋﻼﻩ أن ﻳﺗرﻛوا ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﻋﻧوان اﻟﻣﺣﻝ اﻟذي ﻳﻘﺻدوﻧﻪ.

 -11ﻳﺣظّر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻳن أن ﻳﺗﻠﻘّوا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗﺑﻬم زﻳﺎرات ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ.
طﻳﺎً.
 -12ﻳﺣظّر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدم أن ﻳﺳﺗدﻳن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻣﺎﻝ دون أن ُﻳﻌﻠم إدارﺗﻪ ﺑذﻟك ﺧ ّ

