
شروط وأحكام أمر الشراء

تسري الشروط التالیة على كل من إرنست ویونغ والمورد (كل على النحو المحدد في أمر الشراء ("أمر 
الشراء"). وفي حالة حدوث أي تعارض أو لبس أو عدم اتساق بین شروط وأحكام أمر الشراء ھذا وأي مستند 

أو عرض أو غیر ذلك من  أخرى یتعلق بھذه المعاملة بما في ذلك أي شروط وأحكام تنص علیھا أي فاتورة 
مستندات المورد تسري شروط وأحكام أمر الشراء ھذا. ال تشكل كلمة "بما في ذلك" قید على النص السابق.  

نطاق الخدمات  

على المورد أداء الخدمات وتسلیم منتجات العمل (إن وجدت) المنصوص علیھا في أمر الشراء . 1
أدناه)، إلى 9الفقرة على النحو المحدد في لصالح إرنست ویونغ وأعضاء شبكة إرنست ویونغ (

جانب أي أنشطة طارئة أخرى الزمة بشكل معقول من أجل تنفیذ نفس أمر الشراء (ویطلق علیھا مًعا 
-عند الطلب -"الخدمات"). في حالة تقدیم الخدمات على أساس نظام الیومیة، على المورد أن یقدم 

8في العمل، حیث أنھ سیتقاضى أتعابھ على أساس العمل جداول زمنیة وتفاصیل للوقت الذي یقضیھ 
8ساعات في الیوم، ومن ثم ُتحسب األتعاب بالنسبة والتناسب في حالة كونھا لفترات تقل عن 

ساعات. 

الضمانات واإلقرارات والتعھدات  

یقر المورد ویضمن ویتعھد إلرنست ویونغ بما یلي: . 2

عمل بمواصفات إرنست ویونغ إن وجدت وذلك في كافة األوقات؛(أ) امتثال منتج (منتجات) الخدمات وال

(ب) أال تنتھك الخدمات واستخدام إرنست ویونغ وأعضاء شبكة إرنست ویونغ لمنتج العمل و/ أو أي 
مواد أخرى یوردھا المورد حقوق الملكیة الفكریة أو أي حقوق ألي أطراف أخرى؛

لشراء ھذا بمھنیة وكفاءة وبطریقة جیدة واحترافیة، بما (ج) على المورد أداء التزاماتھ بموجب أمر ا
یتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بھا في المجال؛

(د) على المورد الحصول على جمیع الموافقات والتخلیصات واألذونات والتراخیص الالزمة لتنفیذ جمیع 
التزاماتھ بموجب أمر الشراء ھذا؛

ات التي یقدمھا وفًقا للشروط المنصوص علیھا في أمر الشراء ھذا وبما (ھـ) على المورد تقدیم كافة الخدم
یتوافق مع القواعد والسیاسات التي تتبعھا إرنست ویونغ والتي تخطر بھا المورد من آن إلى آخر، وعلیھ 

أن یفعل ذلك من خالل استخدام أفراد لدیھم معرفة وخبرة كافیة ألداء المھام المنوطة بھم. علما بأنھ ال
یسري أي إخالء مسؤولیة و/ أو تقیید للمسؤولیة و/ أو تقلیص لمدة منصوص علیھا في أي من قوانین  

التقادم المعمول بھا وال یعتبر نافًذا ما لم یرد ذلك صراحة في أمر الشراء ھذا؛ 

اللوائح (و) یضمن المورد امتثال أداؤه ألمر الشراء ھذا وجمیع اإلجراءات المتعلقة بھ لكافة القوانین و
المعمول بھا، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وخصوصیة البیانات، على أال یؤدي  

المورد أي عمل أو یمتنع عن أداء أي عمل من شأنھ أن یتسبب في انتھاك إرنست ویونغ ألي من ھذه  
القوانین أو اللوائح، 



وسیلتزم بھا. الملحق أین المرفقة في (ز) بأن المورد قرأ وفھم مدونة قواعد سلوك المورد

(ح) في تاریخ أمر الشراء ھذا وما بعده:

ُیعد تحریر ھذا النوع من االتفاقیات أمر معتاد ضمن األعمال التي یؤدیھا المورد لعمالء مثل ) 1
إرنست ویونغ؛

والممارسات ٌتعرض الخدمات و/ أو منتجات العمل للشراء بأسعار السوق أو وفًقا للسیاسات ) 2
الداخلیة للمورد المتعلقة بالتسعیر؛

ال ُیعد المورد أو أي من األفراد الذین یتحملون مسؤولیات جوھریة فیما یتعلق بتقدیم الخدمات ) 3
شریًكا أو مسؤوًال -أثناء تقدیمھم للخدمات المشمولة في أمر الشراء ھذا-إلى إرنست ویونغ 

مالك من المالك األساسیین لحقوق الملكیة سواء بشكل تنفیذًیا أو عضًوا في مجلس اإلدارة أو
مباشر أو غیر مباشر (أو بخالف ذلك یتمتع بالسیطرة) على أي عمیل مراجعة حسابیة من شبكة  

أعضاء إرنست ویونغ. 

(ط) ألغراض ھذا البند، ُیعتبر الشخص أو الكیان "مالًكا أساسًیا ألسھم" كیان ما إذا كان: 

ھذا الكیان إذا كان ھذا الكیان عبارة عن شركة توصیة محدودة؛شریك عام في ) 1
٪ أو أكثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في (أو السلطة 5یمتلك حصة في حقوق الملكیة قدرھا ) 2

لتوجیھ شؤون أو إدارة) ھذا الكیان، إذا كانت -سواء بموجب تعاقد أو أي عالقة أخرى -الالزمة
تداول العام؛أسھم ھذا الكیان مطروًحا لل

٪ أو أكثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في (أو السلطة 5یمتلك حصة في حقوق الملكیة قدرھا ) 3
لتوجیھ شؤون أو إدارة) ھذا الكیان، إذا كانت -سواء بموجب تعاقد أو أي عالقة أخرى -الالزمة

أسھم ھذا الكیان مملوكا ملكیة خاصة؛ و
ظر أن تدفعھا إرنست ویونغ إلى المورد بموجب أمر الشراء ال تتجاوز المبالغ اإلجمالیة الُمنت) 4

ھذا، وبموجب جمیع االتفاقات األخرى المبرمة بین إرنست ویونغ والمورد الساریة خالل أي 
٪ من إجمالي إیرادات المورد خالل ھذه الفترة.10سنة مالیة 

وط أخرى من شروط أمر في حالة عدم امتثال المورد ألي من الضمانات المذكورة أعاله أو أي شر
الشراء، على المورد تصحیح فعل عدم االمتثال ھذا، وإذا تعذر علیھ القیام بذلك على الفور فعلیھ (وفقا  

لخیار إرنست ویونغ وحدھا) استبدال "منتج العمل" أو إعادة أداء الخدمات غیر المطابقة (حسب 
ر، وعلى المورد تعویض إرنست ویونغ عن  االقتضاء) أو إعادة أي رسوم دفعتھا إرنست ویونغ على الفو

كافة التكالیف والنفقات التي تكبدتھا إرنست ویونغ كنتیجة لتصحیح أو استبدال أو إعادة تنفیذ الخدمات أو 
منتجات العمل. 

الفواتیر  

یجب أن یظھر رقم أمر الشراء الخاص بإرنست ویونغ أو اسم مقدم طلب التورید وتاریخھ وبیان . 3
منتج (منتجات) العمل إن وجدت وذلك في جمیع الفواتیر والعبوات وأوراق الشحن (عند الخدمات أو 

االقتضاء). یجب أن تكون كافة الشحنات مسبقة الدفع ومصحوبة بقسیمة تعبئة، علًما بأن جمیع 
المبالغ المحددة في أمر الشراء ال تشمل ضریبة القیمة المضافة أو غیرھا من الضرائب المحلیة 

التي تسددھا إرنست ویونغ بالسعر وبالطریقة المنصوص علیھا في القانون المعمول بھ، المطبقة



وذلك عند استالم فاتورة ضریبة القیمة المضافة (أو ما یماثلھا من مستندات). تسدد إرنست ویونغ 
یوًما من استالم الفاتورة السلیمة 45الفواتیر عن طریق التحویل المصرفي اإللكتروني في غضون 

التي لیس علیھا نزاع، ولن تكون إرنست ویونغ مسؤولة عن أي مبالغ غیر المستحق بشكل صحیح
دون فرض قیود على حقوقھا أو  -مذكورة صراحة في أمر الشراء ھذا. یجوز لشركة إرنست ویونغ 

عمل مقاصة ألي مبلغ مستحق لھا من قبل المورد من أي مبلغ مستحق على  -تعویضاتھا األخرى 
ویونغ إلى المورد بموجب أمر الشراء ھذا، في حالة اعتبار أي من الخدمات تأتي من مصدر إرنست 

دخل أمریكي بموجب قانون الضرائب األمریكي، یتعین على المورد أن یقدم إلى إرنست ویونغ فوًرا 
استمارة ضریبیة أمریكیة ساریة تعفي المورد من الضرائب األمریكیة للخصم من المنبع باإلضافة 

إلى تفاصیل أي دخل من مصدر أمریكي مشمول في فواتیر ھذا المورد. سیؤدي عدم تقدیم ھذه  
٪ قیمة الضریبة األمریكیة للخصم من المنبع 30المستندات إلى خصم إرنست ویونغ نسبة قدرھا 

على المبالغ التي تم إصدار فواتیر بھا والتي تعتبر من مصدر دخل أمریكي. 

التعویضات 

تعویض إرنست ویونغ وأعضاء شبكة إرنست ویونغ بما في ذلك شركائھا ومدیریھا على المورد . 4
") والدفاع عنھم وإعفاؤھم من أي مسئولیة تجاه جمیع الخسائر األطراف الُمعوضةوموظفیھا ووكالئھا ("

واألضرار والمسؤولیات القانونیة والتكالیف والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونیة المعقولة) التي
تتكبدھا األطراف الُمعوضة نتیجة ألي مطالبة أو طلب من طرف ثالث فیما یتعلق أو ینشأ عن أداء  

المورد أو وكالئھ أو موظفیھ أو مدیریھ أو الشركات التابعة لھ أو مقاولیھ من الباطن أو عدم أدائھم أو  
إخاللھم بأمر الشراء أو زعم إخاللھم بھ. 

كة إرنست ویونغ مسؤولین بموجب أو بخصوص أمر الشراء ھذا لن تكون إرنست ویونغ أو أعضاء شب. 5
سواء فیما یتعلق بالعقد أو المسؤولیة التقصیریة (بما في ذلك اإلھمال أو اإلخالل بالواجبات القانونیة) أو 

غیر ذلك عن أي مما یلي:
حالة سواء (أ) خسائر األرباح أو اإلیرادات أو األعمال أو السمعة أو الوفورات المتوقعة (في كل

كانت مباشرة أو غیر مباشرة) و / أو
(ب) أي أضرار غیر مباشرة أو عرضیة أو تبعیة أو جزائیة أو خاصة، سواء ُأخطرت بھا إرنست 
ویونغ أو عضو (أعضاء) شبكة إرنست ویونغ ذوي الصلة أو كانوا على علم بھا أو كان ینبغي أن  

ار أم ال. وفي حالة وجود أكثر من طرف في ھذه  یكونوا على علم باحتمالیة حدوث مثل ھذه األضر
االتفاقیة (بخالفنا)، سیتم توزیع حدود المسؤولیة بینكم. من المتفق علیھ أنھ باستثناء الحاالت التي یتم 

فیھا االتفاق صراحًة فیما بینكم على التوزیع وُذكر ذلك في بیان العمل، ُتوزع المسؤولیة على كل 
نصیب مساو بھا. ال یجوز لك الطعن في صحة أو قابلیة إنفاذ أو إعمال  منكم بحیث یكون لكل منكم

حدود المسؤولیة على أساس عدم تحدید توزیع المسؤولیة صراحة في بیان العمل.
تتحدد المسؤولیة الكلیة اإلجمالیة لكل من إرنست ویونغ وأعضاء شبكة إرنست ویونغ مًعا الناشئة . 6

ا، سواء فیما یتعلق بالعقد أو المسؤولیة التقصیریة (بما في ذلك  عن أو فیما یتعلق بأمر الشراء ھذ
اإلھمال أو اإلخالل بالواجبات القانونیة) أو غیر ذلك فیما یتعلق باألحداث التي تجري في أي سنة 

میالدیة في إطار رسوم الخدمات المدفوعة أو مستحقة الدفع على إرنست ویونغ في نفس السنة 
المیالدیة.   



ظر عن أي نص آخر من نصوص أمر الشراء ھذا، یقتصر طعن المورد على أي مسألة بصرف الن. 7
(بما في ذلك أي التزام من جانب إرنست ویونغ بموجب أمر الشراء) فقط على أصول إرنست 

ویونغ، ومن ثم لن یكون للمورد أي حق في الطعن أو رفع مطالبة ضد:
(أ) أي عضو آخر في شبكة إرنست ویونغ ، وال

(ب) أي شریك فردي أو مدیر أو موظف أو وكیل إلرنست ویونغ أو أي عضو في شبكة إرنست 
ویونغ. وُتعامل الخسائر واألضرار والمصروفات التي یتكبدھا أعضاء شبكة إرنست ویونغ فیما 

یتعلق بأمر الشراء ھذا أو موضوعھ على أن إرنست ویونغ تكبدتھا بنفسھا. 

اإلحالة

لة أمر الشراء ھذا أو تكلیف أي طرف بھ أو نقلھ أو التعامل معھ بأي طریقة ال یجوز للمورد إحا. 8
مماثلة دون موافقة خطیة مسبقة من إرنست ویونغ. ویجوز لشركة إرنست ویونغ إحالة كل حقوقھا 

بموجب أمر الشراء ھذا أو أي منھا إلى أي عضو بشبكة إرنست ویونغ. 

" الُمستخدمة في أمر الشراء ھذا أي من الكیانات التي ویونغعضو في شبكة إرنست تعني عبارة "
EYGN Limitedأو .EY Global Finance, Incتضمھا إرنست ویونغ العالمیة المحدودة أو 

.EY Global Finance, Incأو EYGI B.Vأو EYGS LLPأو EYGM limitedأو 
ضع لسیطرة مشتركة من أي من ھذه  وأعضائھا وأي كیان یخضع لسیطرة أي من ھذه الكیانات أو یخ

الكیانات أو یسیطر على أي من ھذه الكیانات أو أي شركة أو شراكة أو مؤسسة أعمال أخرى تكون 
شركة عضو أو شركة تابعة للكیان أو شركة تابعة یمتلكھا أو یسیطر علیھا الكیان بشكل مباشر أو 

یل ألي كیان من ھذا القبیل. تعني كلمة  غیر مباشر باإلضافة إلى أي شریك أو مدیر أو موظف أو وك
"سیطرة" ألغراض تفسیر أمر الشراء ھذا ما یلي:

-بشكل مباشر أو غیر مباشر -ملكیة سندات حقوق الملكیة التي تخول أي من مثل ھذه الكیانات )أ(
٪؛ أو50لممارسة سلطة التصویت في الكیان المعني بنسبة إجمالیة ال تقل عن 

مة لتوجیھ أو مباشرة توجیھ اإلدارة والسیاسات الخاصة بھذا الكیان حیازة السلطة الالز)ب(
سواء من خالل ملكیة السندات عن طریق عقد أو غیر  -بشكل مباشر أو غیر مباشر -المعني 

ذلك. 

إلغاء/ إنھاء 

. یجوز الرنست ویونج إلغاء أمر الشراء ھذا بصورة كلیة أو جزئیة أو بدون سبب في أي وقت وبدون أي 10
مسئولیة بموجب إخطار خطي للمورد. وفي حالة حدوث أي إلغاء، یجب على المورد رد األموال على الفور 
إلى ارنست ویونج أو الرسوم التي تم دفعھا مقابل الخدمات أو منتج (منتجات) األعمال التي لم یتم تقدیمھا في  

ج فیما یتعلق بالخدمات أو منتج (منتجات) تاریخ نفاذ اإلنھاء. وال توجد رسوم إضافیة مستحقة على ارنست ویون
العمل. وال یؤثر إلغاء أو إنھاء أمر الشراء ألي سبب من األسباب على الحقوق وااللتزامات المستحقة للطرفین 

في تاریخ اإللغاء أو اإلنھاء (حسب االقتضاء).



القانون الحاكم

االختصاص القضائي (كما ھو محدد في "مشروع قانون أمر  . یخضع أمر الشراء ھذا ویفسر وفقًا لقوانین 11
الشراء) وأي نزاع ینشأ فیما یتعلق بأمر الشراء ھذا یخضع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم االختصاص 

القضائي التي یخضع لھا كل من ارنست ویونج والمورد.

األثر الملزم 

األحكام المنصوص علیھا ھنا. وال یتم اعتبار أي تغییرات . یعتبر أداء المورد بمثابة قبوًال لجمیع الشروط و12
أو تعدیالت أو إضافات یتم إجراؤھا على أمر الشراء ذات تأثیر ما لم یكن ھناك قبول صریح خطي موقع من  

قبل الشخص المفوض بارنست ویونج. 

عدم جواز استخدام االسم

و االسم التجاري أو عالمات الخدمة أو العالمات . ال یجوز للمورد استخدام أو السماح باستخدام االسم أ13
التجاریة أو شعار ارنست ویونج أو أي عضو بشبكة أعمال ارنست ویونج في أي شكل من أشكال الدعایة، أو 

األخبار الصحفیة، أو اإلعالن، أو خالف ذلك دون موافقة خطیة مسبقة من ارنست ویونج.

التأمین 

الشراء ھذا("األجل") مثل ھذا التأمین، الصادر من شركة تأمین معترف  . یراعي المورد طوال مدة أمر 14
بھا وطنیا وذات وضع مالي قوي بما یكفي لتغطیة جمیع االلتزامات التي قد تخضع كافة األمور المتعلقة بأمر 
ت الشراء ھذا. ویجب على المورد تسلیم شھادات التأمین التي تثبت التغطیة المطلوبة بناء على طلب ارنس

ویونج.

المعلومات السریة

یجوز لألطراف، من وقت آلخر خالل المدة الزمنیة، تقدیم معلومات سریة إلى بعضھم البعض، بما في ذلك أي  
ھذه الشروطمعلومات تم تصنیفھا على أنھا سریة أو خاصة والتي یجب معالجتھا بشكل معقول في ظل 

والمعلومات المتعلقة بأحد األطراف (والتي في حالة ارنست باعتبارھا سریة و / أو خاصة ومثل أمر الشراء ھذا
ویونج تشمل أعضاء شبكة ارنست ویونج) أو العملیات أو المنتجات أو العمالء أو الخدمات أو المنھجیات 

(تسمى مجتمعة "المعلومات السریة"). ویجب أال تتضمن المعلومات السریة اآلتي:

المجال العام نتیجة عدم اتخاذ أي إجراء أو إغفال من الطرف  المعلومات التي تكون أو تصبح جزء من.أ
المتلقي.

المعلومات التي كانت في الحیازة القانونیة للطرف المستلم قبل اإلفصاح االولي عنھا من قبل الطرف  .ب
المفصح.

المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا للطرف المستلم من قبل طرف ثالث بشكل قانوني دون قیود على .ت
فصاح.اإل

المعلومات التي یتم تطویرھا بشكل مستقل من قبل الطرف المتلقي؛ أو.ث
المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا بشكل صحیح وفقًا اللتزام قانوني، أو أمر محكمة مختصة أو أمر  . ج

ھیئة تنظیمیة مختصة، شریطة (إلى الحد الذي ال یحظر القیام بذلك بموجب القانون المعمول بھ) أن 



في أقرب یكون ھناك إشعار خطي مسبق بھذا اإلفصاح المطلوب قد تم تقدیمھ للطرف الُمفصح عنھ 
وقت ممكن من أجل إتاحة الفرصة لھ لطلب أمر حمایة.

) سنوات بعد الغاء أو إنھاء أمر الشراء ألي سبب من األسباب، یتعین 5. خالل المدة الزمنیة، ولمدة خمس (16
على كل طرف الحفاظ على جمیع المعلومات السریة المتعلقة بالطرف اآلخر وعلیھ التعامل مع ھذه المعلومات 

سریة بنفس درجة الحذر المستخدمة لحمایة معلوماتھا السریة الخاصة، والتي یجب أن تحظى بدرجة من  ال
الرعایة واالھتمام. وال یجوز للمورد في أي وقت أثناء أو بعد المدة الزمنیة، استخدام أي معلومات سریة واردة 

ء. من ارنست ویونج ألي غرض آخر غیر تنفیذ التزاماتھا بموجب أمر الشرا

. بناء على طلب ارنست ویونج وفور انتھاء المدة الزمنیة المحددة أو االلغاء ألي سبب من أسباب أمر 17
الشراء ھذا، یجب على المورد الرجوع على الفور الرنست ویونج أو إذا كان موجھًا من ارنست ویونج، أن 

إلى الحد -ة صورھا ووسائطھایقوم بالتخلص من كافة المعلومات السریة المتعلقة بارنست ویونج (في كاف
المسموح بھا تكنولوجیًا) واعتماد ذلك الرجوع أو التخلص من المعلومات بصورة خطیة.  

. بغض  النظر عما تقدم ، ما لم یحظره القانون ، یفھم المورد ویوافق على أنھ یجوز لشركة ارنست ویونج 18
عضاء داخل شبكة ارنست ویونج واألطراف االفصاح عن أیة معلومات سریة خاصة بالمورد ألي عضو أو أ

الثالثة التي تقدم خدمات نیابًة عنھا ویقومون بجمع أو استخدام أو نقل أو تخزین  أو معالجة مثل ھذه المعلومات 
بطریقة أخرى في مختلف الوالیات القضائیة التي تعمل فیھا ألغراض تتعلق بتوفیر الخدمات ، واالمتثال 

للتحقق من التعارضات ، من أجل ضمان الجودة أو إدارة المخاطر أو أغراض المحاسبة  للمتطلبات التنظیمیة ، 
المالیة و / أو توفیر خدمات الدعم اإلداري األخرى. ویجب أن تكون ارنست ویونج مسؤولة عن المورد للحفاظ 

على سریة المعلومات الخاصة بالمورد.

حمایة البیانات 

:  19م. ألغراض ھذا البند رق 19

أ) "قوانین حمایة البیانات" تعني جمیع القوانین واللوائح المعمول بھا أو تلك المتعلقة بالوصول إلى البیانات (
أو تحویلھا أو تخزینھا أو اختراقھا والتي یتم استخدامھا في تحدید ھویة أي فرد.  

اء التزاماتھ بموجب (ب) "بیانات إرنست ویونج الشخصیة" تعني أي بیانات یحصل علیھا المورد تتعلق بأد
أمر الشراء الذي یمكن أن یستخدم في التعرف على بیانات فردیة أو أي بیانات شخصیة أخرى مشمولة في  

قوانین حمایة البیانات. 

(ت) "المعالجة"، "معالجة البیانات"، "البیانات الشخصیة" لھا نفس المعنى المذكور في النظام األوروبي لحمایة  
.EU/95/46البیانات 

. فیما یتعلق بالبیانات الشخصیة الخاصة بارنست ویونج، فقد قامت ارنست ویونج بتعیین المورد كمعالج  20
بیانات ولكن دون تحمل أي مسؤولیة عن تحدید األغراض التي من أجلھا تقوم ارنست ویونج بمعالجة البیانات 

الشخصیة. وسیقوم المورد ویتعھد بأن یقوم مقاولي الباطن باآلتي:

معالجة البیانات الشخصیة الرنست ویونج وفقًا لتعلیمات ارنست ویونج.أ



ما لم تطلب ارنست ویونج خالف ذلك، سیقوم مقاولي الباطن بمعالجة البیانات الشخصیة فقط بالقدر ب
وبالطریقة الالزمة ألداء التزامات المورد بموجب أمر الشراء ھذا.

ة لحمایة البیانات الشخصیة من أي معالجة غیر مصرح بھا أو  تطبیق التدابیر الفنیة والتنظیمیة المالئمج
غیر قانونیة وضد أي خسارة عارضة أو تدمیر أو تلف أو تغییر أو إفصاح. 

إخطار ارنست ویونج بأي معالجة للبیانات الشخصیة بطریقة غیر مصرح بھا أو غیر قانونیة أو أي د
مجرد علمھا واطالعھا على أي تطورات ذات خسارة عرضیة أو إتالف أو ضرر أو تغییر أو إفصاح ب

صلة.
االمتثال لجمیع قوانین حمایة البیانات في معالجة البیانات الشخصیة الرنست ویونج.  ه

ممارسات مكافحة الرشوة والفساد

. یجوز الرنست ویونج إلغاء أمر الشراء على الفور في حال قیام المورد بانتھاك قوانین مكافحة الفساد. 21

تعین على المورد تعویض ارنست ویونج أو أي عضو بشبكتھا عن أي من أو جمیع مطالبات الطرف . ی22
الثالث والمطالب والتعویضات والنفقات (بما في ذلك أي رسوم قانونیة معقولة) الناشئة عن أو فیما یتعلق بھذا  

ال أو احتیال أو سوء تصرف متعمد  األمر وذلك وفقًا لدرجة انتھاك قوانین مكافحة الفساد أو وقوع إھمال أو إغف
من المورد أو موظفیھ أو المقاولین من الباطن أو الوكالء أثناء تقدیم الخدمات الرنست ویونج. 

تعني أي قوانین أولوائح أجنبیة أو محلیة ساریة لمكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، "قوانین مكافحة الفساد"
وأي  1977، وقانون ممارسات الفساد األجنبیة في الوالیات المتحدة لعام 2010بما في ذلك قانون الرشوة لعام 

كافحة الرشوة التي یقوم قوانین تھدف إلى تنفیذ اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة في المجال االقتصادي بشأن م
بھا الموظفین العمومیین األجانب في المعامالت التجاریة الدولیة.

االستمراریة واإلنھاء 

في حیز التنفیذ والتأثیر الكامل بعد الغاء أو إنھاء أمر الشراء  23و 22و15-12و7- 4األقسام . تستمر 23
وفي حال كان أي بند من بنود أمر الشراء ھذا أو أي جزء منھ باطًال أو غیر قابل للتنفیذ ألي سبب من األسباب.

بأمر محكمة أو ھیئة ذات اختصاص قضائي أو بموجب أي تشریع یخضع لھ أو بحكم أي سبب آخر، فسیكون 
طًال أو غیر قابل للتنفیذ ولن تتأثر صحة ونفاذ أي من األحكام األخرى أو بقیة أي حكم من ھذا القبیل.با



ملحق أ  

مدونة السلوك الخاصة بالموردین

خلفیة

من سلسلة القیمة الخاصة  بأعلى مستویات معاییر العمل جزًءا ال یتجزأد والتزامیعتبر أداء المور. 1
بأرنست ویونج. تقوم ارنست ویونج بالتشجیع على والتوقع بتطبیق أعلى المعاییر القانونیة 

القیة والبیئیة وكذلك المعاییر ذات الصلة بالموظف في نطاق أعمالنا وعلى مستوى موردینا.واألخ
والتي تقدم تنص مدونة السلوك العالمیة الخاصة بنا على التزام ارنست ویونج بالنزاھة والمھنیة . 2

مجموعة واضحة من المعاییر لكافة األعمال التي یتم تنفیذھا من طرفنا. ھذا وقد تجدون مدونة  
نص مدونة سلوك الموردین على الحد  . تwww.ey.comالسلوك العالمیة ألرنست ویونج على 

األدنى من معاییر أداء العمل المتوقع من موردینا.

االمتثال مع القوانین     

یجب على المورد االمتثال بشكل تام مع كافة القوانین واللوائح الساریة.. 3

البیئة 

تتوقع ارنست ویونج من المورد إبداء االستیعاب الواضح للمخاطر البیئیة واآلثار والمسئولیات . 4
المرتبطة بالمنتجات والخدمات التي یتم تقدیمھا من طرفھم.  

للحد من تلك المخاطر، على أن یتم  بیئي ساريأو بیان أو برنامج سیاسة یجب أن یمتلك المورد. 5
في الشركة.تنفیذھا على كافة المستویات 

یجب أن یكون لدى المورد عملیات قائمة لضمان توافقھا مع جمیع التشریعات البیئیة الوطنیة وغیرھا . 6
التصاریح البیئیة والموافقات یجب الحصول على واالحتفاظ بـ وامتثال كافة من التشریعات الساریة.

المحددة في ھذا المستند.  وفقا للشروط والمتطلباتوالتسجیالت
السعي باستمرار المورد یجب على . صفھ منتظمةرصده ومراجعتھ بو، قیاس األداء البیئيیجب. 7

ما واستخدام أفضل الممارسات حیثة عملیالتدابیر الاألداء البیئي من خالل على التحسینات إلدخال
. أمكن

ما أمكن، . وحیثاستخدام الطاقة والمیاه والمواد الخامحد من للملموسة على المورد بذل جھود یجب . 8
كما یجب كلما أمكن رصد والسیطرة على والحد من  . ةمستداممن مصادر أو متجدده یجب أن تكون 

في تغیر المناخ.تساھم أو تسبب التلوثالتي یحتمل أن االنبعاثات
مستویات النفایات الناتجة وإعادةتخفیض أوعلى المورد بذل جھود عملیة للقضاء یجب على . 9

كافة  معالجة والتخلص من المناولة والتخزین والحركة والتتم عملیات .وتدویر النفایاتاستخدام 
.بیئیة معقولةبطریقة وفقا للوائح المعمول بھا والنفایات

سلسلة التورید الخاصة عتماد وأداء البائعین داخلاالأوراق بیئةاألخذ في االعتبار یجب على المورد . 10
المعاییر.مجموعة من لحد األدنى وفقا لعمل مطالبتھم بالوبھم 



تأثیر بیئي الخیارات التي تقدم ارنست ویونج المنتجات والخدمات المقدمة إلى یجب أن تشمل . 11
التقنیات والعملیات والمواد المستدامة السلیمة بیئیا ....الخ عن طریق استخدام منخفض 

حقوق اإلنسان

جمیع لحقوق موظفیھا واالمتثاللھ، احترامالتابعین الباطن مقاوليالمورد وارنست ویونج من قع تتو. 12
ا ھذیجب أن یشمل . یعمل بھا الموردالذي دولة توجھات في الالالتشریعات واللوائح ذات الصلة و

األطفال العمالة من استغالل ترفض أرنست ویونج رفضاً باتاً العمل، وظروف ومزایا األجور وال
مھاجرون غیر الأي مجموعة مستضعفة أخرى (على سبیل المثالأو سنة)14تحت األعمار (
شرعیین).ال

التنوع والشمولیة

والعقود وإدارة عالقة الموردین المتعلقة باالستعانة بمصادر مختلفة قرارات الوتعزز سوف تعكس . 13
حیث تسعى إلى مبادئ سیاسة التنوع والشمولیة الخاصة بأرنست ویونج (تتضمن الفرص المتكافئة) 

نظرا  ضد أي موظف أو طرف في العقد المستحقیزیمتأو ظلم أو ازعاج وقوع عدم التزام المورد ب
أو العرق أو األصل العرقي أو القومي، أو المدنیةحالة الشراكة العسكریة وتغییر النوع ألجنس أول

المورد أن یقوم مر یقتضي األسأو السن أو العمل الجزئي. المیول الجنسیة، الدین، أو أواإلعاقة، أو 
بشكل عادل ومكافئ سیتم التعامل مع المورد .تمییزتشریعات معمول بھا ضد المتطلبات أي تلبیةب

.معاییر اختیار واضحةلقرارات التي یتم اتخاذھا على أساسووفقا لالمناقصة والشراءخالل عملیة 

الصحة والسالمة

یجب على المورد التأكد من التزامھ و/ أو موردیھ من كافة القوانین والتوجیھات واللوائح ذات الصلة . 14
أو مزاولة حیث یتم اإلنتاج أو أي موقع آخر بخالف مكان العمل في مكان العمل بالصحة والسالمة 

اللوائحالعمل وأن یتم تنفیذ أي تعدیالت على تلك القوانین أو التوجیھات أو 

داباآل

الفساد أشكالكافة أي ویحظر . الخاصة بناالتعامالت التجاریة كلفي معاییر النزاھة یتوقع أعلى . 15
الفوريالخدمة إنھاء وقد یؤدي إلى المدفوعات) واالختالس تیسیرواالبتزاز والرشوة (بما في ذلك 

المال أو أي شيء  م أو تقدیعرض یجب على المورد ال على وجھ التحدید، واإلجراءات القانونیة. اتخاذ و
كل أو جزء من المال أو شيء آخر ذي قیمة یتم منحھا  أنبكان ھناك احتمالیة إذا ذي قیمة ألي شخص

عمل. مع میزة خاصة باللحصول على اعلى العمل الرسمي أو بغرض التأثیر لشخص أو كیان آخر 
االجتماعیة.التنمیة لمساعدة في تعزیز في االمشاركةعلى المجتمعیتم تشجیع تقدم، مراعاة ما 

ترفیھ خاص بالعمل قدیم أي ھدیة و/أو تفھم سیاسات الھدایا والضیافة قبل عرض أوالمورد ن یتوقع م. 16
ارنست ویونغ أو ممثلیھا تحت أي إلى موظفي الھدایا أو الترفیھال یجب تقدیم . ارنست ویونجموظفي ل

ظھور غیر الئق. ینشأ عنھا ظروف قد
في االستیراد التجارة المعمول بھاعلى لوائح الرقابة ویجب على المورد االمتثال مع كافة قوانین . 17

كافةالبرمجیات والتكنولوجیا). إعادة تصدیر أو نقل البضائع والخدمات (بما في ذلكوالتصدیر و
أو السلطات الحكومیة فیما یتعلقارنست ویونج قدمة إلى مماثلة مجمارك أو وثائق الفواتیر وأي



البضائع والخدمات یجب أن تصف بدقةمشاركة ارنست ویونج، المعامالت التي تنطوي علىب
.المقدمة والسعر

تكالیف أو غیرھا من المعلومات التنافسیة أوأو لمورد مشاركة أو استبدال أي سعر ال یجب على ا. 18
مشتریات آخر بخالف أرنست ویونج فیما یتعلق بأي مع أي طرف تصرف تواطئي القیام بأي 

.مقترحة أو معلقة أو حالیة
القوانین المعمول  من الذین یمتثلون لكافةغیرھم المتعاقدین من الباطن أو فقط یستخدم المورد سوف . 19

. في ھذا المستندالمعاییر المنصوص علیھا من الحد األدنى)ببھا واللوائح والذین یلتزمون (

مراقبة ال

الخاصة بھا یومیا لعملیة اإلدارة بشكل فعالوالرصد أن یقوم المورد بالتدقیق ارنست ویونج ، تتوقع . 20
ه. ضمان االمتثال لمدونة قواعد السلوك ھذل

الصفحة فارغة عن عمد)الجزء من ھذه (تم ترك 


