
 

 

 

 

  

 



 

  

  مقدمة

مثلللذه لللياهة التاللل هة تباللللاهدت مدلللتق هإلةالقةةهإلةمنلللاألهةسالللامل هة م دللل هةمالللت ه اللل إل هة  لللاقهإل  لللاهة  لللل همللل هتب لللل هتت

ة  للللل هة م  للللل هإلةمناالللللل هظلللل همااللللل هة مإلوللللاهملللل ه ماطللللنهإلا اللللتطنهإلة تلللل هت للللقا هت لللل ه  للللتاهت مللللل هاإل هة ماللللطإل ل ه

  . قم تهة جمبل هإلة بمذهم ىهمكتظ  هة  اتقهد تىهصإلاةإلةال ت ة هد تهم هتب ل هث  هة بماءهدت نقمت هة ت هت

 هالنطاق 

ت ققه ياهة التا هة ما إل لت هة بتم هم ىهكتظ هة بتم لنهإلمنه   هماالت هتبتالقل هإلت إلمل هظ هة جمبل هإللاتث ىهمنهي  همنه

   .تصقاه   هالتات هنتص هإلظ تًه أل وم 

ههالبيان

  :اختيار المورد والمراقبةأوالً : 

 . لجةهأنهت دقهة جمبل هة مدتق هة م صإلصهم ل تهظ ه ياهة التا هم قهةنتلتاه اكتط  هإلمإلاقل   – -1
 .لجةهأنهلكإلنه قىهة  اكتءه و ه ماةالد همقىهةمتثتذهة مإلاقلنهإلة م تإل لن – -2

  :نزاهة األعمالثانياً: 

طقه  تأثلاهد كذهغلاهال-عهدي  هأإلهص  هةال  دت-ل واهم ىهة  اكتءهة م  يلنهت قل هأإلهقظ هأإله  ةهأإلهالدإلذهأيه  ءه .1

 .م ىهة  اةاة هأإلهةسجاةءة هة متب   هدأيهمنهأممتذهإلأ    هة جمبل 
 .لجةهأنهلقةإل هة  اكتءهم ىهة بم لت هإلةسجاةءة ه م  هةم    هة  تاقةهإلةكت تظ ت .2

 :المنافسة الشريفة ثالثاً:

إلةمقهة م تظا هة  ال  هإلة  إلل هإلدمتهلتإلةظقهم ه وت هلجةهأنهتجايهة جمبل هإلة  اكتءهة م  يلنهأممت   هدمتهلتإلةظقهم هال .1

 .ة م تظا هة ابإلقي،هابلته مكتظ  هةال تكتا
 .لجةهأنهتاتنق هإلة جمبل هة  اكتءهة م  يلنهممتاات هةمممتذهة بتق  هدمتهظ هي  هةسما ت هة قالل  هإلة   ل ل  .2

 :دقة سجالت األعمالرابعاً : 

 . هة مت ل هإلظقهمبتللاهإلمدتق هة م تاد هة بت لجةهأنهتت لقهإلتت تدقهة قظتتاهإلة اجا .1

 .لجةهأنهتكإلنهة اجا هكتم  هإلقالل  همنهجمل هة جإلة ةهة متقل  .2

 .لجةهأنهتكإلنهة اجا هم اإلءةهإلإلةض  هإلتبك هة مبتما هإلة مقظإلمت هة  ب ل  .3

 .لجةهأالهتاتنق هة جمبل هإلة  اكتءهة م  يلنهأيهأمإلةذهغلاهماج  هإلم لقةهظ هة قظتتا .4

 

 



  

 :حماية المعلوماتخامساً: 

ة اال ،هإلة ت هت مذهأيهمب إلمت ه نصل ههلجةهأنهت م هة جمبل هإلة  اكتءهة م  يلنه  إلألهة م كل هة  كال هإلة مب إلمت  .1

 .لت هجمب تهأإلهتن ل  تهأإلهمبت جت ت

 هال هإلة مب إلمت هة االلجةهأنهلبم إلةهم ىهم  هظ قةنهأإله اتءةهةاتنقة هأإلهااال هأإلهة إلصإلذهغلاهة م تاةه  م كل هة  ك .2

 .أإلهك   تهأإلهتغللا ت
 .لجةهتإلظلاهادذهة  متل همنهةالتصتذهغلاهة مانصهدنهإل/أإله  اهة مب إلمت هة ت هت هة  صإلذهم ل ت .3

 :جودة المنتجسادساً : 

لجةهأنهلضمنهة  اكتءهة م  يلنهة م تاكلنهظ همم ل هةسمقةقهدت مإلةق/ة م تجت هإلةنتدتا تهإلتغ ل  تهإلةالمتثتذه  مت  دت ه .1

 .ة نتص هد إلةطحهضمتنهة جإلقةهإلممتاا هة تص ل هإلة منتدال هة م تاد هة ماجذهد تهة م تجت 

 هة ت هلت هة  لت هد تهأص ل هإلقالل  هإلم اإلءةهإلماةالد هإلالتد  هلجةهأنهتكإلنهة إلثتطقهأإلهة دلت ت هية هة ص  هدت مإلةق/ة م تجت .2

 . ااتبتقةهإلآم  هد لثهالهلمكنهة تامةهد تهد كذهم صإلقهأإلهغلاهم صإلقهإلالهلمكنهظ ق ت
لجةهةمتثتذهة  اكتءهة م  يلنه كذهمت  دت هةال ت توهدت اجا هة ت هتضب تهة ج ت هية هة باال هإلكي  هت  هة م صإلصه .3

 .أيهةت تالل همإلالب هم هة جمبل م ل تهظ ه

  :ة االمتثال للضوابط التجاري سابعاً :

لجةهأنهلمتثذهة  اكتءهة م  يلنه جمل هضإلةد هةالاتلاةقهإلة تصقلاهإلة ب إلدت هة مبمإلذهد تهإلغلا تهمنهةم وم هية هة باال ه

 .ةالمتثتذهةممثذ

ه:ه دقةءهة منتإلاثتم تًه:ه

تًه قىهة جمبل هأإلهأيه نصهلبمذه لتد هم  تهالقهة تا هظ ها إل هغلاهلجةهم ىهة  اكتءهة م  يلنه نهتدلنه   هدأنهمإلو  .1

 . وتم هأإلهغلاهالطق،ه داغه قةاةهة جمبل هظإلاةًه

أيهظاقهأإلهج  هتبااهأإلهت  هأنهأ قه اكتءهة جمبل هأإلهمنهلبمذه لتد هم  تهالقهة تا هظ هأممتذهأإلهأ    هت ت  ه .2

هت قل هة  كتإلىهظ هة مإلال هة تتد هاهاةد الإلةمقهة ا إل هة م  ل هلجةهأنهل صحهممته قلنهمد

 .إلمنهث هةسداغهمنهة منتإلاهسقةاةهة جمبل  ه/http://www.oyoonjeddah.org.saهه  جمبل 

ةات دتذهة  كتإلىهإلةسظصت همنهة منتإلاهلقلا تهظالقهمتنصص،ه لثهلمكنهة   توهم ىهاال ه إللت ه)د قاهمتهلامحه .3

 .دنهة  وت (

 

http://www.oyoonjeddah.org.sa/


 

ههالمسؤوليات

ت دقه ياهة الللتالل هضللمنهأ  لل  هة جمبل هإلم ىهجمل هة بتم لنهإلة م تاللدلنهة يلنهلبم إلنهت  ه قةاةهإلة للاةاهة جمبل هةال اعه

م ىهةم وم هة متب   هدبم   هإلم ىه ياهة اللللتاللل هإلةس مت هد تهإلة تإلالل هم ل ت،هإلةال ت ة هدمتهإلاقهظل تهمنهأ كت هم قهأقةءهإلةجدتت  ه

ه.  هة إلول ل .هإلم ىهةسقةاةهة ت  ليل هت إللقهجمل هةسقةاة هإلةمالات هد ان هم  تإلما إل لتت

ه

 المراجع 

إلت ذهههلإل هتتالخهههههههههههههههههههههههههههههههه ياهة التا هظ هه(هههههههههه(هظ هقإلاتنه)هههههههههةمتمقهمج  ه قةاةهة جمبل هظ هةالجتمتعه)ه

 .ة ا إل هة مإلضإلم هاتد ت ياهة التا هم ذهجمل هالتات هالإلةمقه


