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 الخفي المتعلق بالمتسوقمدونة المعايير المهنية واتفاق األخالقيات ( MSPA)مقدمي خدمات التّسّوق الخفي  مؤسسة

مي خدمات التسّوق الخفي  مؤسسة تكرس . التسوق الخفيمجال  التميُّز فيوتحقيق  الخدماتمستوى تحسين في  عملها( MSPA)ُمقدِّّ

 واألخالقيات المهنية العليا وكذلك إبالغ المعلومات حول خدمات  ثابتةالمعايير الضمان الحفاظ على للمؤسسة الهدف األساسي  ويمثل

ار ولتشجيع ممارسته في إط الخفيوذلك للرفع من قيمة وسمعة التسوق . بدقة إلى المهنيين وعموم الناس  التسوق الخفي

 .احترام القوانين الحكومية واللوائح والمراسيم السارية

قِّ الخفي  MSPAمقدمي خدمات التسوق الخفي  مؤسسة وتتوّسم مبادئ الصدق والكفاءة المهنية والنزاهة  إتباعفي العضو والمتسّوِّ

مقدمي  مؤسسة "ا الغرض، تشجع ولهذ. جارية الجيدةمن أجل تعزيز الممارسات التالعمالء والسرية لحماية مصالح العامة ومصالح 

 ".للمتسوقينMSPAشهادة "المتسوقين على الحصول على  MSPA" خدمة التسوق الخفي

لضمان التزام المتسوقين المتعاونين " مقدمي خدمات التسوق الخفي مؤسسة "لـ  التابعة" مدونة المعايير المهنية للمتسوق"أقيمت و 

 :بالمبادئ التالية MSPAأعضاء مع

  ز في صناعة التسوق الخفيتحسين الخدمات وتعزيز التميّ  : المؤسسةااللتزام، من حيث المبدأ، بأهداف. 

  سوق الخفي بطريقة نزيهة وأخالقيةالقيام بخدمة الت. 

   المؤسسةأعضاء  الموافق عليها من طرفالمعمول بها والمهنية  واألنظمة إلجراءاتلالقيام بخدمة التسوق الخفي وفقا. 

  العامةوتشجيع مشاركة لتسوق الخفي زرع الثقة با. 

  احترام أعضاءMSPA والعمالء وعاّمة الجمهور. 

 

 :التالية" قواعد السلوك األخالقي"بـ االلتزام وباإلضافة إلى ذلك، 

 

 أوافق على أداء جميع عمليات التسوق بأقصى ما تسمح به قدرتي؛ 

   ونزاهة؛ التسوق بأمانةأوافق على أداء جميع عمليات 

  أوافق على تقديم جميع التقارير في األجل المحدّد أو قبله؛ 

   ِّية االتفاقيات؛أوافق على احترام سّر 

  أداء عملية تسّوق لسبب من األسباب تعذَّر عليّ م خدمة التسوق الخفي بشكل فوري إذا مقدِّّ أوافق على إبالغ. 

  أوافق على معاودة إجراء اتصاالتِّ متابعٍة بالهاتف أو بالبريد اإللكتروني في الوقت المناسب؛ 

   م خدمة التسّوق حت؛ الخفي للردأوافق على إبقاء أوراق العمل لفترة زمنية معينة تحت تصّرف مقدِّّ  على أسئلة العميل إن طُرِّ

مُ المقدمة من طرف التوجيهية  المبادئأسئلة االستبيان وكذا على كل  بدقة على اطالعي بعد لن أُجرَي أيَّ عملية تسوق إال و  ُمقدِّّ

ق الخفي؛   خدمة التسوُّ

   ه  أزيَِّّف أولن  التقارير؛أشّوِّ

 لها مهمات التسوق الخفي؛ تُْجرى لن أطلب أو أشجع أي شخص لخرق اتفاقات السرية مع الشركات األخرى التي 

  ُمقدمي خدمة التسّوق الخفي  مؤسسةإعالم لن أستخدم وسائلMSPA  لنشر الشكاوى ضد الباعة والزبائن والمتسوقين أو مقدمي

 .ق األمر بعملية سحب الترخيصالمتسوق الخفي إال إذا تعلّ 

  لن أشارك اآلخرين معلومات تهم هوية شركة المحالت والعمالء؛ 

  عينهم؛لن أشارك اآلخرين معلومات تهم رسوم التسوق والتعويضات لعمالء ب 

 نات خاصة بمحل تجاري من أجل حماية سرية العمالء؛ابي أشارك اآلخرين لن 

 لن أنجز أي عملية تسّوق تحت تأثير المخدرات غير المشروعة أو األدوية التي قد تنال من قدراتي؛ 

  القانونية التي تنّص عليها اللوائح المحلية، أو القيام بأي نشاط  النسبة زخمر تتجاولكمية  اأو مستهلكمخمورا أوافق على أال أكون

 يمكن أن يسبب ضررا لنفسي أو لآلخرين أثناء التسوق الخفي؛

  لن أتصل بعميل مباشرة دون الحصول على موافقة ُمقدم خدمة التسوق الخفي. 

 َل ال  .(ب بفضيحةأتسبّ ال )خالل أدائي لعملية التسوق للمؤسسة  العادي للعملسير لن أُعّطِّ

  ف بنفسي كمتسوق خفي لي تعليمات محددة من قبل مقدم خدمة التسوق  ىعطالتسوق ما لم تُ  أجري بهاالشركة التي  فيلن أعّرٍ

 .بذلك الخفي

 جهة حكومية تطلب مني ذلك؛ الخفي أليبشكل دقيق عن طبيعة العالقة المهنية التي تربطني مع شركة خدمة التسوق  فصحُ أس 

 مقدم خدمة التسوق الخفيطرف من  ذلك ُطلَِّب منّيما لكتربطني بالعميل  أوعالقة صداقة أسريةأي عالقة  عن سأفصح . 

 بأي مهمة ذي عالقةأو مستقبال أو  حالياأفصح عن أي تضارب محتمل في المصالح س. 
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 وإن كنت متسوقا معتمدا من طرف. من قاعدة بيانات مقدم خدمة التسوق الخفي اسمكانتهاكك لقواعد السلوك قد يؤدي إلى إزالة  أي

تقديم شكوى ضدك من قبل عضو في  في حال ما تمّ  سحب منك االعتماد، فقد يُ MSPA" ق الخفيمقدمي خدمة التسوّ  مؤسسة"

ك الفرصة للرد قبل اتخاذ القرار وتمنُح ل MSPAاالتصال بك من قبل حينها سيتم و، MSPA" مقدمي خدمة التسوق الخفي مؤسسة"

 .النهائي

قد قرأت وفهمت، ووافقت على اتباع مبادئ الصدق والكفاءة المهنية والنزاهة والسرية  أقِّّر بأنيبتوقيعي أدناه، أو بقبولي إلكترونيا، 

 .التي نّص عليها هذا االتفاق

 

، MSPA" مقدمي خدمات التسوق الخفي مؤسسة"وأعلم أيضا أن عدم التزامي بهذا االتفاق قد يؤدي إلى إنهاء تعاوني مع أعضاء  

 .MSPAونهاية شهادة اعتمادي من قبل الجمعية 

 

 

  ___________________________ :التاريخ ________________________________________ :التوقيع

 
 

 
 المتسوقين طرفانتهاكات من : اإلنفاذ-المعايير المهنية 

 

ق يشتبه في  أخالقي ضدبصدور سلوك غير  ادعاءاتن تتضمّ يمكن رفع الشكاوى التي  مدونة المعايير المهنية واتفاق " انتهاكه لـمتسّوِّ

عنصر واحد ليجب أن تستند الشكاوى على انتهاك و. MSPA" مقدمي خدمات التسوق الخفي مؤسسة“لـ " أخالقيات المتسوق الخفي 

َن هيجب كما . كثر من هذه المدونةألأو  ق ثبت انتهاكه للمدونة أن يستأنف النتائجِّ و. يا  كتابذه االتهامات أن تُدوَّ يمكن ألي متسّوِّ

لِّ إليها  .المتوصَّ

 

 :إجراءات يمكن اتخاذها ضد المتسوقين المنتهكين للحقوق  3هناك 
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