
     
     
    

 

 

 

 

 

ضٝاض١ ايتعاٌَ َع ايػسنا٤ املٓفرٜٔ ٚاألطساف 
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 ١َكدَ

تتُجٌ ٖرٙ ايطٝاض١ ايتعسٜف باملبادئ ٚاآلداب ٚاألخالم اإلضال١َٝ املٓبع األضاع يطًٛى 

ايفسد ْٚػس ايكِٝ َع تعصٜص ايكِٝ امل١ٝٓٗ ٚاألخالق١ٝ يف عالق١ املٛظف َع شَال٥٘ ٚزؤضا٥٘ 

ٚاييت تٓدزج حتت إطاز ت١ُٝٓ زٚح املط٦ٛي١ٝ ٚااليتصاّ بٗا َع تعصٜص ثك١ ايعُال٤ بارتدَات 

 . يت تكدَٗا ادتُع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً َهافخ١ ايفطاد بػت٢ صٛز٠اي

 ايٓطام

حتدد ٖرٙ ايطٝاض١ املطؤٚيٝات ايعا١َ ع٢ً ناف١ ايعاًَني َٚٔ هلِ عالقات تعاقد١ٜ 

 . ٚتطٛع١ٝ يف ادتُع١ٝ ٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو َٔ تصدز هلِ ضٝاضات خاص١ ٚفكًا يألْظ١ُ

 ايبٝإ

 : اختٝاز املٛزد ٚاملساقب١ -1

تطبل ادتُع١ٝ املبادئ املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرٙ ايطٝاض١ عٓد اختٝاز غسنا٥ِٗ  جيب إٔ –

 . َٚٛزدِٜٗ

 .جيب إٔ ٜهٕٛ يد٣ ايػسنا٤ ْظِ ملساقب١ َد٣ اَتجاٍ املٛزدٜٔ ٚاملكاٚيني –

 : ْصا١ٖ األعُاٍ -2

أٚ صٓع االْطباع -حيظس ع٢ً ايػسنا٤ املٓفرٜٔ تكدِٜ أٚ دفع أٚ طًب أٚ قبٍٛ أٟ غ٤ٞ  –

يًتأثري بػهٌ غري ال٥ل ع٢ً ايكسازات أٚ اإلجسا٤ات املتعًك١ بأٟ َٔ أعُاٍ ٚأْػط١ -بريو 

 .ادتُع١ٝ

 .جيب إٔ ٜداّٚ ايػسنا٤ ع٢ً ايعًُٝات ٚاإلجسا٤ات ملٓع األْػط١ ايفاضد٠ ٚانتػافٗا –



     
     
    

  

 :املٓافط١ ايػسٜف١ -3

جيب إٔ جتسٟ ادتُع١ٝ ٚايػسنا٤ املٓفرٜٔ أعُاهلِ مبا ٜتٛافل َع قٛاعد املٓافط١  –

 .ايػسٜف١ ٚايك١ٜٛ ٚمبا ٜتٛافل َع ْظاّ املٓافط١ ايطعٛدٟ، ضعٝا ملهافخ١ االحتهاز

جيب إٔ تطتددّ ٚادتُع١ٝ ايػسنا٤ املٓفرٜٔ ممازضات األعُاٍ ايعادي١ مبا يف ذيو  –

 .١ٝاإلعالْات ايدقٝك١ ٚاذتكٝك

 :دق١ ضجالت األعُاٍ -4

 .جيب إٔ تتكٝد ٚتتطابل ايدفاتس ٚايطجالت املاي١ٝ ٚفل َعاٜري َٚبادئ احملاضب١ ايعاّ –

 .جيب إٔ تهٕٛ ايطجالت نا١ًَ ٚدقٝك١ َٔ مجٝع ادتٛاْب املاد١ٜ –

 .جيب إٔ تهٕٛ ايطجالت َكس٠٤ٚ ٚٚاضخ١ ٚتعهظ املعاَالت ٚاملدفٛعات ايفع١ًٝ –

ادتُع١ٝ ٚايػسنا٤ املٓفرٜٔ أٟ أَٛاٍ غري َطج١ً َٚكٝد٠ يف  جيب أال تطتددّ –

 .ايدفاتس

 :محا١ٜ املعًَٛات -5

 جيب إٔ حتُٞ ادتُع١ٝ ٚايػسنا٤ املٓفرٜٔ حكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ٚاملعًَٛات –

 .ايطس١ٜ، ٚاييت تػٌُ أٟ َعًَٛات غدص١ٝ ٜتِ مجعٗا أٚ ختصٜٓٗا أٚ َعادتتٗا

أٚ إضا٠٤ اضتدداّ أٚ ضسق١ أٚ ايٛصٍٛ غري املٓاضب  جيب إٔ ٜعًُٛا ع٢ً َٓع فكدإ –

 .يًًُه١ٝ ايفهس١ٜ ٚاملعًَٛات ايطس١ٜ أٚ نػفٗا أٚ تػٝريٖا



     
     
    

جيب تٛفري ضبٌ اذتُا١ٜ َٔ االتصاٍ غري املسخص ب٘ ٚ/أٚ ْػس املعًَٛات اييت مت  –

 .اذتصٍٛ عًٝٗا

 :جٛد٠ املٓتج -6

١ٝ اإلَداد باملٛاد/املٓتجات ٚاختبازٖا جيب إٔ ٜطُٔ ايػسنا٤ املٓفرٜٔ املػازنني يف عًُ –

ٚتػًٝفٗا ٚاالَتجاٍ يًُتطًبات ارتاص١ بًٛا٥ح ضُإ ادتٛد٠ ٚممازض١ ايتصٓٝع ٚاملدترب١ٜ 

 .املٓاضب١ املطجٌ بٗا املٓتجات

جيب إٔ تهٕٛ ايٛثا٥ل أٚ ايبٝاْات ذات ايص١ً باملٛاد/املٓتجات اييت ٜتِ ايكٝاّ بٗا أص١ًٝ  –

قب١ ٚقاب١ً يالضتعاد٠ ٚآ١َٓ حبٝح ال ميهٔ ايتالعب بٗا بػهٌ ٚدقٝك١ َٚكس٠٤ٚ َٚسا

 .َكصٛد أٚ غري َكصٛد ٚال ميهٔ فكدٖا

جيب اَتجاٍ ايػسنا٤ املٓفرٜٔ يهٌ َتطًبات االحتفاظ بايطجالت اييت تطعٗا ادتٗات  –

 .ذات ايعالق١ ٚنريو تًو املٓصٛص عًٝٗا يف أٟ اتفاق١ٝ َٛقع١ َع ادتُع١ٝ

 :ط ايتجاز١ٜاالَتجاٍ يًطٛاب -7

جيب إٔ ميتجٌ ايػسنا٤ املٓفرٜٔ دتُٝع ضٛابط االضترياد ٚايتصدٜس ٚايعكٛبات املعٍُٛ  –

 .بٗا ٚغريٖا َٔ األْظ١ُ ذات ايعالق١ االَتجاٍ األَجٌ

 :إبدا٤ املداٚف -8

جيب ع٢ً ايػسنا٤ املٓفرٜٔ إٕ تبني هلِ بإٔ َٛظفًا يد٣ ادتُع١ٝ أٚ أٟ غدص ٜعٌُ  –

 .ْٝاب١ عٓٗا قد اغرتى يف ضًٛى غري ْظاَٞ أٚ غري ال٥ل، إبالغ إداز٠ ادتُع١ٝ فٛزًا

أٟ فسد أٚ ج١ٗ تعسف أٚ تػو إٔ أحد غسنا٤ ادتُع١ٝ أٚ َٔ ٜعٌُ ْٝاب١ عٓٗا قد  –

ٗو قٛاعد ايطًٛى امل١ٝٓٗ جيب إٔ ٜفصح عُا يدٜ٘ عرب زابط اغرتى يف أعُاٍ أٚ أْػط١ تٓت



     
     
    

َٚٔ ثِ اإلبالغ عٔ  //:sa/orgtqf.https. تكدِٜ ايػها٣ٚ يف املٛقع ايتابع يًجُع١ٝ

 .املداٚف إلداز٠ ادتُع١ٝ

صص، حٝح ميهٔ اذتفاظ اضتكباٍ ايػها٣ٚ ٚاإلفصاح عٔ املداٚف ٜدٜسٖا فسٜل َتد –

 .(ع٢ً ضس١ٜ ٖٜٛتو )بكدز َا ٜطُح ب٘ ايٓظاّ

املطؤٚيٝات تطبل ٖرٙ ايطٝاض١ ضُٔ أْػط١ ادتُع١ٝ ٚع٢ً مجٝع ايعاًَني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ 

حتت إداز٠ ٚإغساف ادتُع١ٝ االطالع ع٢ً األْظ١ُ املتعًك١ بعًُِٗ ٚع٢ً ٖرٙ ايطٝاض١ 

 ٚاإلملاّ بٗا

مبا ٚزد فٝٗا َٔ أحهاّ عٓد أدا٤ ٚاجباتِٗ َٚطؤٚيٝاتِٗ ٚايتٛقٝع عًٝٗا، ٚااليتصاّ 

 .ايٛظٝف١ٝ

ٚع٢ً إداز٠ املٛازد ايتٓفٝر١ٜ ْػس ايٛعٞ بجكاف١ َٚبادئ ايطًٛى ايٛظٝفٞ ٚاخالقٝات 

 ايٛظٝف١

 .ٚتصٜٚد مجٝع اإلدازات ٚاألقطاّ بٓطد١ َٓٗا
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