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إن شركة PwC مؤسسة خدمات احترافية عالمية رائدة، 
تباشر وتؤدي أعمالها مع العديد من أشهر مؤسسات العالم 

ومنظماته. لذا فإننا نهدف في PwC إلى بناء جسور من 
الثقة داخل المجتمع وحل المشكالت المهمة.

وPwC ملتزمة بالعمل في إطار المعايير االحترافية واألخالقية والقوانين والنظم التشريعية والسياسات 
الداخلية والقيم الجوهرية الرئيسية التالية:

التصرف بنزاهة 
واستقامة

تحقيق فارق 
وتأثير

 االهتمام 
والعناية

التعاون 
والعمل مًعا

إعادة تصور 
اآلفاق

مقدمة

مناصرة الصواب 	 
والحق، خاصة متى 
كان صعًبا فعل ذلك.

توّقع وحّقق أعلى النتائج 	 
جودًة

اتخاذ القرارات والتصرف 	 
كما لو كانت السمعة 
الشخصية على المحك

اإلبقاء مطلًعا وطرح 	 
األسئلة بشأن مستقبل 
العالم الذي نعيش فيه

التأثير اإليجابي بين زمالئنا 	 
وعمالئنا والمجتمع عبر 

أفعالنا الطيبة

االستجابة بنشاط وفعالية مع 	 
البيئات المتغيرة باستمرار 

التي نعمل فيها

بذل جهود لفهم كل شخص 	 
وشرح الجوانب التي تهمهم

ادراك القيمة التي يسهم بها 	 
كل شخص

دعم األخرين ومساندتهم 	 
على النمو بطريقة ُتحقق 

وتبرز أفضل ما فيهم

التعاون وتشارك 	 
العالقات واألفكار 

والمعرفة دون الحدود

السعي للتعاون والتكامل بين 	 
مدى واسع من االتجاهات 

واألشخاص واألفكار

تقديم اإلفادات والتعقيبات 	 
وطلبها لتحسين أنفسنا 

واآلخرين

الجرأة على تغيير الوضع 	 
الراهن وتجربة أمور جديدة

االبتكار والتجريب واالختبار 	 
والتعلم من الفشل

التحلي بذهن متفتح على 	 
االحتماالت واإلمكانات 

الجديدة لكل فكرة
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التعريفات
الطرف الثالث/ األطراف الثالثة

.PwC أو معها أو التي تقدم بضائع أو خدمات لشركة PwC الكيانات )بما في ذلك أفرادها*( أو األفراد المتعاقدين من الباطن للعمل لصالح

*األفراد: موظفي األطراف الثالثة أو المتعاقدين معها من الباطن.

 United Nations Global Compact أحد الموقعين على PwC إن
)االتفاق العالمي لألمم المتحدة، UNGC( وكذلك ملتزمة بالمبادئ 

العشرة المؤسسة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة. وهذه المبادئ بدورها 
متضمنة في هذا الميثاق.

 PwC يشرح ميثاق األخالقيات وقواعد السلوك لألطراف الثالثة لشركة
المعايير األدنى للنزاهة وممارسة األعمال التي تتوقعها PwC من األطراف 
الثالثة التي تمارس وتباشر معها األعمال. تتوقع PwC من األطراف الثالثة 

أن تطالب بدورها المستويات ذاتها من النزاهة وممارسة األعمال من 
مسؤوليها وأي شخص خارج مؤسستها ومنظمتها المنخرطين في أداء 

الخدمات لصالح PwC أو معها.

تدرك PwC وتعي أنه ما من ميثاق قواعد سلوك قادر على اإلحاطة بجميع المواقف التي قد تواجه 
األطراف الثالثة. ونتيجة لذلك، فإن هذا الميثاق ليس بديالً عن محاسبة األطراف الثالثة ومسؤوليتها 

عن التحلي بالحكم السليم والحصول على اإلرشاد والتوجيه المناسب بشأن ممارسة األعمال. لذا فإننا 
 PwC ُنشجع األطراف الثالثة على السعي لنيل المزيد من التوجيه والدعم من الجهات المسؤولة في

فيما يخص خدماتها لصالح PwC أو معها.
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االلتزام بهذا الميثاق والقوانين واللوائح
يتعين على األطراف الثالثة االلتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية السارية ويتوقع منها االلتزام بهذا الميثاق. كلما كان هناك قانون أو الئحة أكثر 

تقييًدا من هذا الميثاق، فإن هذا القانون أو الالئحة لهما السريان والنفاذ.

تتوقع PwC من األطراق الثالثة تنفيذ سياسات وإجراءات وتدريبات لاللتزام بهذا الميثاق وفق ما يقدر الطرف الثالث من ضرورة.

العناية الواجبة والمتابعة
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بمتابعة االلتزام 
واالمتثال وفق معاييرها وسياساتها 

الداخلية. فااللتزام بمعاييرنا 
وسياساتنا عنصر رئيسي محوري 

.PwC لنجاح

تتوقع PwC من األطراف الثالثة أن يكون لديها عمليات وضوابط سارية لاللتزام بهذا الميثاق.

تباشر PwC العناية الوجبة وفق المخاطر على األطراف الثالثة بصفة كون ذلك جزًءا من تقييم عالقتها باألطراف 
الثالثة، متى كان ذلك مناسًبا. وتتوقع PwC من األطراف الثالثة تقديم معلومات كاملة دقيقة لتيسير جهود العناية 

الواجبة التي تبذلها PwC، متى ُطلب ذلك.

فإذا خلصت PwC إلى أن طرف ثالث ما قد انتهك هذا الميثاق، فإنها قد ُتطالب هذا الطرف الثالث بتنفيذ خطة 
إصالح أو ربما ُتعلق أو تنهي العالقة مع هذا الطرف الثالث في ظروف معّينة.

مناصرة الصواب والحق
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC باتخاذ الخطوات 
الالزمة حيال االنتهاكات المحتملة 
وحماية شركائها/ مبادئها وفريق 

العمل من تداعيات أو توابع اإلبالغ 
عن المشاكل والشواغل بنية حسنة.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة اإلبالغ بنية حسنة عن المشاكل والشواغل التي قد تنجم عما له صلة بأعمال 
PwC )بما في ذلك توفير السلع وتأدية الخدمات إلى PwC( واالنتهاكات المحتملة لهذا الميثاق والقوانين واللوائح 

والمعايير االحترافية واألخالقية.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة تقديم شواغلهم ومشاكلهم فيما يخص هذا الميثاق عبر أحد القنوات التالية ما لم 
يحظر القانون أو اللوائح ذلك:

عبر األشخاص المخولين والمعّينين المسؤولين عن خدمة )خدمات( الطرف الثالث لصالح PwC أو معها؛	 

عبر القنوات المناسبة في PwC؛	 

 باالتصال بخط المساعدة الخاص باالمتثال واألخالقيات العالمية في PwC على الموقع اإللكتروني 	 
.pwc.com/ethics

ُيمكن اإلبالغ عن الشواغل والقالقل دون الكشف عن هوية الُمبلغ.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة إعالم أفرادها أنهم لن يتعرضوا لتوابع أم عواقب سلبية جراء اإلبالغ عن 
الشواغل والقالقل بنية حسنة.

 ُتراجع PwC وتتحقق وتتقصى الشواغل والقالقل المبلغ عنها ثم ُتحيل إلى األطراف الثالثة لتولي األمر 
وبحثه كما يجب.
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االستقاللية
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تعمل PwC في مهنة منظمة وُيتوقع منها االلتزام بالقوانين والمعايير 
المحلية والدولية وااللتزامات ذات الصلة باالستقاللية فيما يخص عمالء 

التأكيد. لذا فإن PwC تتجنب جاهدًة الظروف والمالبسات واالوضاع التي 
من شأنها إيجاد مخاطر وتهديدات الستقالليتها أو حتى تخلق انطباًعا بذلك 

وتعمل على معالجتها. فااللتزام بالمبادئ الرئيسية للنزاهة والموضوعية هام 
ومحوري عند تقديم الخدمات االحترافية، لذا فإن التمتع باالستقاللية يدعم 

االلتزام بهذه المبادئ عند تقدم PwC خدمات التأكيد لعمالئها.

تعّرف PwC االستقاللية بأنها التخلص من العالقات والمصالح التي من 
 PwC شأنها التأثير سلًبا أو التي قد تبدو ذات تأثير سلبي على موضوعية

في تقديم خدمات التأكيد.

قد تقع ظروف ومالبسات تحتاج فيها األطراف الثالثة االلتزام بالتزامات 
االستقاللية التي تسري على PwC. ويعتمد ذلك على طبيعة عالقتهم بشركة 

PwC، بما في ذلك األطراف الثالثة التي تساند PwC في تقديم الخدمات 

االحترافية واألطراف الثالثة ممن تتعاون معهم PwC في السوق. لذا تنصح 
PwC األطراف الثالثة بشأن التزاماتهم.

عندما تطلب PwC من األطراف الثالثة القيام بذلك، فإنه يتعين عليهم 
بدورهم االلتزام ويتعين إعالم المسؤولين بمسؤولياتهم عن االلتزام 

بالتزامات استقاللية ُمحددة.

تضارب المصالح والمواقف الحساسة
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بتحديد تضارب المصالح والمواقف الحساسة القائمة والممكنة 
التي قد تنشأ في أثناء مباشرة أعمالهم قبل قبول الخدمات أو بدئها أو 

استكمالها.

تعّرف PwC تضارب المصالح كالظروف او المالبسات التي قد تثير الشك 
في قدرة PwC على التصرف بموضوعية في أثناء تقديم الخدمات أو فيما 
يخص أعمال PwC. تعّرف PwC الموقف الحساس بأنه الظرف الذي قد 

ينجم عنه إشكال أو شواغل خطرة تجارية أو ذات صلة بالسمعة أو العالقة 
.PwC بالعميل مع

فإذا صار طرف ثالث ما مدرًكا أو على علم بتضارب مصالح أو موقف 
حساس قائم بالفعل أو محتمل من شأنه التأثير على العمل لصالح PwC أو 

معها أو غير ذلك، فإنه يتعين إخطار PwC على الفور.

حسب الظروف، فإن الطرف الثالث قد يكون ُيطالب بوضع وتنفيذ 
إجراءات إلدارة التضارب في المصالح أو المواقف الحساسة.

بناء الثقة في مباشرة األعمال
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المنافسة الشريفة والنزيهة
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بالمنافسة الشريفة النزيهة وال تتسامح أو تتقبل النشاطات 
المخلة بالنزاهة والتنافسية بأي صورة كانت.

يتعين على األطراف الثالثة االمتناع عن كل تنافس مخل بالتنافسية والنزاهة 
وفق ما تنص عليه قوانين المنافسة وقوانين مكافحة االحتكار، سواًء كانت 

منفردة أو مع كيانات أو أفراد غيرها. وعلى وجه الخصوص، فإن األطراف 
الثالثة ليس لها الدخول في اتفاقية ما، رسمًيا أو غير رسمًيا، أو تقييد المنافسة 

تقييًدا غير قانوني؛ وضع األسعار، أو التعويض أو المزايا/ أو تخصيص 
العمالء أو األسواق أو األشخاص أو الخدمات لصالح PwC أو نيابة عنها أو 

.PwC غير ذلك مما يتعلق بأي عالقة كانت مع

مكافحة الفساد والرشوة
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

ال تتسامح أو تقبل PwC بالفساد أو الرشوة بأي شكل أو طريقة كانت. 
لذا ُيحظر تماًما اإلغراء بالرشاوي أو الترويج لها أو قبولها أو عرضها 
أو الوعد بها أو دفعها أو غير ذلك من أي مدفوعات غير مالئمة بما في 

ذلك التسهيالت سواًء كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث.

تعّرف PwC الفساد بتقديم المدفوعات غير الشرعية أو غير ذلك من 
الحوافز، والسلوك غير القانوني/ اإلجرامي، وإساءة استخدام السلطة 
 PwC الممنوحة للكسب الخاص أو لنيل ميزة غير شرعية. وتعرف
الرشوة بوصفها عرض دفع المال، أو الوعد به أو دفعه أو قبوله أو 

اإلغراء بالمال أو الهدايا أو شيء ما ذي قيمة )بما في ذلك القيمة غير 
النقدية ومثال ذلك عرض منحة أو تدريب( بوصفها حافًرا أو مكافأة لفعل 
شيء غير قانوني أو غير أخالقي أو غير شرعي أو انتهاك لألمانة أو ما 
هو ُمعد للتأثير الفاسد غير القانوني على حكم المتلقي أو اتخاذه للقرارات. 
وتعّرف PwC المدفوعات التسهيليةمن أي قيمة كانت، ولو كانت صغيرة، 

ُتدفع نقًدا أو عيًنا، لمسؤولين حكوميين حاليين أو سابقين ألداء مهام 
روتينية هم ملزمين بأدائها باألساس )ومثال ذلك لإلسراع بالحصول على 

التصاريح واألذون وتأشيرات السفر والمراسالت والمرافق(.

عند العمل لصالح شركة PwC أو معها، ُيحظر على األطراف الثالثة 
االنخراط أو المشاركة في فساد أو رشوة أو أي نشاط أخر )بما في ذلك 

المدفوعات غير الشرعية( قد يعني ضمنياً التورط في فساد أو رشوة. ويشمل 
ذلك بدوره، المدفوعات التسهيليةأو منح أو تلقي معاملة تفضيلية قد ُتفهم على 

أنها رشوة ل PwC أو نيابة عنها.

ُيحظر على األطراف الثالثة قبول أو تقديم الهدايا أو المجامالت أو الصنائع 
إلى أو من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين أو األطراف التجارية أو 

.PwC أو نيابة عنها دون الحصول على موافقة مسبقة من PwC لصالح
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الجريمة االقتصادية وغسيل األموال
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

ال تتسامح PwC أو تتهاون مع الجريمة االقتصادية، بما في ذلك غسيل 
األموال ونشاطات تمويل اإلرهاب.

تعّرف PwC الجريمة االقتصادية كاألفعال غير القانونية التي ُتباشر 
بغرض الكسب االقتصادي أو المالي. وكذلك تعّرف PwC غسيل 

األموال كالعملية التي يتم فيها إخفاء طبيعة اإليرادات التي يتم الحصول 
عليها من األنشطة غير القانونية لتبدو وكأنها من مصادر مشروعة. 
ويشمل ذلك بدوره إخفاء هذه اإليرادات أو استخدامها أو تسلمها أو 

تيسير تسلمها أو استخدامها أو االحتفاظ بها أو التحكم بها.

ُيحظر على األطراف الثالثة تقديم أي خدمات أو الدخول في اتفاقيات من 
شأنها تسهيل أو جعل PwC متورطة أو منخرطة مباشرة أو غير مباشرة 
في الجريمة االقتصادية، بما في ذلك أنشطة غسيل األموال. وُيحظر على 
األطراف الثالثة تحويل األموال ألي أنشطة غير قانونية أو دعمها )مثل 

اإلرهاب، أو التهرب الضريبي أو النصب والخداع(.

التعامل الداخلي/ التداول الداخلي
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

ال تتسامح PwC أو تتقبل التعامل والتداول الداخلي في المعلومات 
الداخلية أو اإلفصاح غير الشرعي عن المعلومات الداخلية.

تعّرف PwC المعلومات الداخلية كالمعلومات ذات الصلة والشأن بكيان 
ما وال ُيفصح عنها علًنا للجمهور )مثل التنبؤات المالية، واقتراحات 
الدمج واالستحواذ، والتغييرات في المسؤولين الرئيسين(. وقد تأتي 

المعلومات الداخلية من أي مصدر، وليس PwC فقط.

ُيحظر على األطراف الثالثة االنخراط في التداول الداخلي، واالتجار من 
الداخل أو الشراء غير الشرعي أو اإلفصاح عن المعلومات الداخلية بغض 

النظر عما إذا كانت المعلومات تم الحصول عليها في أثناء العمل لصالح 
PwC أو معها.

ُيحظر على الطرف الثالث الذي يحوز معلومات داخلية شراء أو بيع أي 
أوراق مالية لهذه الشركة.

العقوبات وضوابط التصدير
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

إن PwC ال تباشر نشاطات أو تساعد أي طرف في خرق أي عقوبات 
اقتصادية أو قوانين ضوابط التصدير ولوائحه.

يتعين على األطراف الثالثة االلتزام بقوانين ولوائح العقوبات االقتصادية 
وضوابط التصدير وتجنب كل ما من شأنه وضع أنفسهم أو PwC في موضع 

انتهاك العقوبات االقتصادية وضوابط التصدير.
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بناء الثقة بين األطراف

ممارسات التعيين والتوظيف
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

ُيحظر على األطراف الثالثة ممارسة تمييز ما بحق االفراد في ممارسات التعيين أو التوظيف. تلتزم PwC بتوفير فرص عمل متساوية للجميع.
ويشمل ذلك التمييز على اسس العرق واألصل اإلثني واللون والعمر وهوية أو التعبير عن 

النوع الجنسي، التوجه الجنسي أو المعتقدات السياسية أو المواطنة أو األصل القومي أو الدين 
أو اإلعاقة أو وضع الوالدين أو الحالة االقتصادية/ الطبقة االجتماعية أو األقدمية أو غير ذلك 

من الحالة المحمية أو الخصائص غير ذات الصلة باألسس الموضوعية والجدارة الشخصية أو 
المتطلبات الرئيسية لتشغيل المنصب.

األجور وساعات العمل
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بقوانين ولوائح األجور وساعات العمل 
والعمل اإلضافي.

يتعين على األطراف الثالثة تحديد ساعات العمل واألجور وأجر الوقت اإلضافي وفق القوانين 
واللوائح السارية في الدولة أو الدول التي تعمل فيها.

ويتعين على األطراف الثالثة دفع الحد األدنى لألجور الساري . وفي حين ُيفهم أنه قديكون 
هناك حاجة لوقت العمل اإلضافي، فإن PwC تتوقع من األطراف الثالثة تنفيذ العمليات بطريقة 

تحد من وقت العمل اإلضافي للمستوى الذي يدعم ظروف العمل اإلنسانية والمحفزة.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة الحفاظ واإلبقاء على ظروف عمل تفي بحقوق اإلنسان والمعايير 
 International Bill of Human Rights الدولية المعلنة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في

)الشريعة الدولية لحقوق اإلنسان( والمبادئ ذات الصلة بالحقوق الرئيسية المشتمل عليها في إعالن 
 International Labour Organisation )منظمة العمل الدولية، ILO( بشأن المبادئ والحقوق 

الرئيسية في العمل.
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معامالت واتصاالت األطراف الثالثة مع األفراد
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

يتعين على األطراف الثالثة توفير بيئة خالية من االستغالل واإلساءة والعنف والتهديد تلتزم PwC بتوفير بيئة عمل أمنة خالية من التمييز.
 واالضطرابات وعير ذلك من السلوكيات غير المناسبة وأال تتسامح مع التحرش أو غير 

ذلك من السلوكيات غير الالئقة أو المحترمة بما في ذلك التحرش الجنسي والتمييز والتنمر.

تشغيل األطفال
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

ُتعارض PwC جميع صور عمل األطفال وال تتسامح 
معها أو تتهاون.

ُيحظر على األطراف الثالثة تشغيل األطفال ويتعين تشغيل أفراد يلبون متطلبات السن القانوني 
للعمل في الدولة أو الدول التي يعملون فيها.

االتجار بالبشر والرق المعاصر
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

ُتعارض PwC جميع صور االتجار بالبشر والرق 
المعاصر وال تتسامح معها أو تتهاون.

ُيحظر على األطراف الثالثة االنخراط في االتجار بالبشر والرق المعاصر أو دعمه بما في ذلك 
العمل اإلجباري أو اإللزامي أو غير الطوعي.

الصحة والسالمة
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بتوفير بيئة عمل تتحقق فيها معايير الصحة 
والسالمة وفًقا لحقوق اإلنسان المعلنة دولًيا.

تلتزم األطراف الثالثة بتوفير بيئة عمل تتحقق فيها معايير الصحة والسالمة وفًقا لحقوق 
اإلنسان المعلنة دولًيا.

يتعين على األطراف الثالثة تقليص مشاكل وحوادث الصحة والسالمة التي تقع في بيئة العمل 
للحد األدنى والتعامل معها وكذلك توفير معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

حرية تكوين الجمعيات
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

إنه يحق لشركاء PwC وشركاتها التابعة والعاملين معها 
قانوًنا تكوين المؤسسات وااللتحاق بها وفق اختيارهم 

الحر وكذلك لهم الحق في تكوين الجمعيات سلمًيا.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة إتاحة الحرية لألفراد لتكوين المؤسسات وااللتحاق بها وكذلك 
لهم الحق في تكوين الجمعيات سلمًيا.
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بناء الثقة في مجتمعاتنا

اإلشراف البيئي
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بتقليص اآلثار البيئية المباشرة وغير 
المباشرة لعملياتها للحد األدنى والعمل على تحسين 

أدائها البيئي.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة تحديد اآلثار البيئية لمؤسستها وإدارتها. تتوقع PwC من 
األطراف الثالثة تقليص انبعاثات غاز االحتباس الحراري واالنخراط في المبادرات لالرتقاء 

بالمسئولية البيئية واإلدارة الفعالة للنفايات واالستخدام الفعال للموارد الطبيعية.
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السرية وحماية البيانات
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تحترم PwC خصوصية وسرية المعلومات الخاصة بالعمالء أو ذات الصلة 
بهم وشركائها/ والكيانات التابعة وفرق العمل وغير ذلك ممن تباشرالعمل 
معهم. تحمي PwC المعلومات الشخصية وغير ذلك من المعلومات السرية 

بكل اشكالها.

يتعين على األطراف الثالثة التعامل مع جميع البيانات الشخصية 
 PwC والمعلومات السرية التي تحصل عليها في مسار عالقاتها مع

واإلفصاح عنها وفق ما تقرره وتصرح به PwC ووفق ما تقره القوانين 
واللوائح السارية.

يتعين على األطراف الثالثة حماية البيانات الشخصية والمعلومات السرية 
من االستخدام أو الوصول غير المرخص أو غير القانوني أو الفقد أو 

التغيير والتالعب أو التلف والتدمير.

الملكية الفكرية
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

 تلتزم PwC بحماية الملكية الفكرية واحترام حقوق الملكية الفكرية 
لآلخرين السارية.

 PwC من األطراف الثالثة احترام حقوق الملكية الفكرية ل PwC تتوقع
واآلخرين. ويعني ذلك مثالً أنه ُيحظر على األطراف الثالثة استخدام 

الملكية الفكرية ل PwC على نحو ال ُتصرح به PwC أو برامج وتقنيات 
 أطراف أخرى غير مصرح بها في دعم أو ما يتصل بالعمل لصالح 

PwC أو معها.

أمن تكنولوجيا المعلومات
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC بحماية المعلومات المؤتمنة عليها، وكذلك األصول المادية 
وأصول تكنولوجيا المعلومات خالل تطوير وتنفيذ ضوابط أمن المعلومات.

يتعين على األطراف الثالثة استخدام ضوابط تلبي متطلبات PwC للحفاظ 
 على المعلومات وحمايتها، بما في ذلك األصول المادية واإللكترونية، 

 التي يتم الحصول عليها من PwC وعمالء PwC وغير ذلك من 
األطراف األخرى.

بناء الثقة في كيفية استخدامنا للمعلومات



11 ميثاق األخالقيات وقواعد السلوك لألطراف الثالثة

وسائل التواصل االجتماعي
كيف ينطبق ذلك على األطراف الثالثةمعيارنا

تلتزم PwC باستخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي استخداماً 
 مسؤوالً والتحلي باللباقة واالحترام في االتصاالت والتواصل العلني 

مع الجمهور.

تتوقع PwC من األطراف الثالثة االمتناع عن األنشطة غير االحترافية 
والمضرة بالسمعة والمحظورة وذات الطابع التمييزي السلبي أو التي قد 
تسبب مضايقات على منصات التواصل االجتماعي. ال يجوز لألطراف 

الثالثة التحدث أو التصرف نيابة عن PwC وال يجوز لها أن تقدم نفسها على 
أنها PwC أو تعرض وجهات نظر ُيمكن نسبها إلى PwC ما لم تحصل على 

موافقة PwC المسبقة.

اإلقرار بميثاق األخالقيات وقواعد السلوك
توافق األطراف الثالثة العاملة مع PwC وعمالئها ومن يتلقون هذا الميثاق على:

دعم ومناصرة هذه المتطلبات والتوقعات المفصلة والمبّينة في هذا الميثاق؛	 

تقديم معلومات دقيقة ومفصلة وكاملة لتيسير جهود PwC بشأن العناية الواجبة من قبل األطراف الثالثة؛	 

وااللتزام بالقوانين واللوائح السارية في الدولة أو الدول التي تعمل بها.	 
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