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لة لقد قمتم بإبالغنا خالل محادثتنا الهاتفية األخيرة بأن وزارة المالية، كممثلة للحكومة اللبنانية، قد بادرت بمشروع إصالح مالي للدو
 اللبنانية و قد تطلب دعم صندوق النقد الدولي.  

المركزي مصرف لل المالي الوضعو لقد طلبتم منا، نتيجة لذلك، مساعدة فريق وزارة المالية في فهم أساس القياس، و كذلك في عملية تقييم 
  ).أو "المصرف" البنك"أو " "BDL"(يشار اليه فيما بعد ب "مصرف لبنان" أو 

بنان للمصرف لغرض الخاص بالمعلومات من البيانات المالية ذات ا غنيةشفافة ونتوقع أن يتحقق ذلك من خالل إجراء تقييم لمجموعة 
  .قياس بديل متفق عليهو اعترافوالتي تم إعدادها على أساس 

 كذلك على الشروط المطبقة.و التكليف اسنستخدمها في التخطيط لتنفيذ هذ، على الطريقة التي كتاب التكليف هذا  بموجبنؤكد، 

) ، "م، "الخاص بك"م، ممثلة بوزارة المالية ("وزارة المالية" ، "أنت يةلبنانالجمهورية ال قامتالشروط التي بموجبها  تفاقيةتحدد هذه اإل
" أو "لنا") ألداء العمل نحن" أو "كي بي أم جي"( كي بي أم جي شركة تكليف ب التي بادرت بمشروع اإلصالح المالي المذكور أعاله ،و

  .هذاكتاب التكليف على النحو المنصوص عليه في 

  التكليف 

على أربع مراحل أن نقوم بتنفيذ هذا التكليف بالنظر إلى المعلومات المذكورة أعاله والمعلومات (المالية) المحدودة المتاحة لنا ، نقترح 
  :مختلفة

  طبيعة لمن أجل الحصول على فهم أفضل لألنشطة و 2018 كانون األول 31المالي لمصرف لبنان كما في  الوضعإجراء تقييم لبيان
  ) ؛االولىمصرف لبنان (المرحلة  تم تقديمه من قبلالمالي كما  الوضعوالمعامالت المنجزة 

  استخدامه  قد يتم المحاسبي المعدل على النحو الذي اقترحه الفريق المعني بمشروع اإلصالح ، والذي المفاهيمي مراجعة اإلطار
فريق وزارة المالية في تقييم الوضع المالي لمصرف لبنان للمصرف لبنان الغرض الخاص كأساس إلعداد البيانات المالية ذات 

  (المرحلة الثانية)
  الميزانية . يشكل تدقيق 2019كانون األول  31لمصرف لبنان كما في الغرض الخاص ذات  العموميةللميزانية تدقيق إجراء

  ) ؛الثالثة(المرحلة   2020لعام  الغرض الخاصذات أساس تدقيقنا للبيانات المالية  الغرض الخاصذات   العمومية
  (المرحلة الرابعة) 2020مصرف لبنان لعام ل الغرض الخاصبيانات المالية ذات للتدقيق إجراء  
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   .هاتوقيتوسالسة تدفق المعلومات لضمان  التوافق مع أوليفر وايمانسنضمن  أداء اإلتفاقية،أثناء 

وزير المالية وتكون مسؤولة عن متابعة لتقاريرها  ،حيث تقوم هذه اللجنة بتقديم ثالثة أعضاءمكونة من يجب على العميل إنشاء لجنة 
اجتماعات  يتم عقدس. كما هذا التكليفذلك لضمان امتثالهم لشروط المشاركة المنصوص عليها في و  كي بي أم جي ومراقبة أداء فريق 

  . سير العملبإطالع وزير المالية على  كي بي أم جيأسبوعية يقوم خاللها فريق 

في كل مرحلة من المراحل المطلوب لى المعلومات المناسبة المطلوبة ألداء العمل كي بي أم جي ع شركةستضمن وزارة المالية حصول 
  . بنجاح  اإلتفاقيةمن تنفيذ هذه كي بي أم جي  بشكل بناء لتمكين المصرفتعاون  . كما ستضمنعاألرب

رؤية كافية للوضع المالي الفعلي  ليس لديها في الوقت الحاليأن كي بي أم جي ، حيث بشكل متعمدمراحل  4إلى  تكليفتم تقسيم اللقد 
  من المرحلة األولىكي بي أم جي  المعلومات التي ستحصل عليهاإن  . المصرفحول  الكافية المعرفةكما وليس لديها لمصرف لبنان 

باإلضافة إلى حقوقنا التعاقدية والقانونية  . تدقيق لمصرف لبنان ستكون قادرة على إجراءكي بي أم جي  تمكنها من تقييم ما إذا كانت سوف
بأثر فوري في كل لحظة إذا  تكليفولدينا الحق في إنهاء ال، كما بأثر فوري بعد كل مرحلة تكليف، لدينا الحق في إنهاء التكليفإلنهاء ال

 منمنحكس، كما أوالً  ماألسباب معك بمناقشةسنقوم في مثل هذه الحالة ، المناخ السياسي في لبنان. في تغيير كبير حسب رأينا كان هناك 
  .الفرصة لمعالجة مخاوفنا

  على النحو التالي: في المراحل األربعالذي سوف ينجز قمنا بتلخيص العمل  لقد

  1المرحلة 

 من أجل الحصول على فهم  2018مصرف لبنان لعام الخاصة بتقييًما للبيانات المالية  بإجراءوف نقوم خالل المرحلة األولى ، س
هذا الفهم . إن الميزانية العمومية، ومكونات ومحتوى بنود المحاسبي المطبق حاليًاالمفاهيمي ، واإلطار أفضل ألنشطة مصرف لبنان

  :سنعلق على مواضيع مثل ،يرنا لكمفي تقر. ضروري لالستمرار في المرحلة (المراحل) التالية
 المستخدمةالهامة محاسبية الاالفتراضات  / حكام األ  
  ؛الخارجيالحافظ االمين الخاصة بالمصارف واإلجراءات واألدلة واالستنتاجات المتعلقة بالتأكيدات الخارجية والتسويات  
 حسابات المعلقةللوإجراءات تسوية  العموميةبالميزانية متعلقة  و اجراءات رقابية وجود ضوابط.  
 اإلجراءات واألدلة واالستنتاجات المتعلقة بتخصيص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها ؛‐    
 رسملة األصول 

 الميزانية العمومية.بالموجودات والمطلوبات في  الغاء اإلعترافاالعتراف والقياس و    

من خالل التوقيع على  .مو / أو مستشاريك مأنت ميرنا والتي قد تشير إلى المشكالت التي ستساعدكالمسائل الناشئة عن تقر مسنناقش معك
 واألطراف األخرى ذات الصلة في هذا موبين مستشاريك ماتصاالً مفتوًحا وشفافًا بينك ونتضمن مأنك ونتؤكد م، فأنتهذا التكليفكتاب 

  .مثل صندوق النقد الدوليالمشروع، مثلنا نحن و

التي أقرضها مصرف لبنان لتقييم  المصارف، قد تكون هناك توصية بضرورة إجراء مراجعة لجودة األصول في وكنتيجة طبيعية لعملنا
  .تكليفال اهذ طاقتعتبر جزءا من ن. إن مثل هذه المراجعة لجودة األصول ال المصارفتلك لاسترداد السلف المقدمة 

  .التقارير في هذا الخطابرفع  ، نشير الى قسم 1عن المرحلة  رفعنا التقاريرلتوضيح طريقة  

  .، سنقوم بتكوين وجهة نظر حول قدرتنا على بدء وإكمال المرحلة الثانية من المشروعفي نهاية هذه المرحلة
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  2المرحلة 

مثل بشكل كبير ، يعتمد على األرجح على إطار محاسبي معترف به محاسبي مناسب لمصرف لبنانمفاهيمي بتطوير إطار  ونسوف تقوم
المركزي  المصرفالمركزية األعضاء في  المصارفالمستخدم من قبل المفاهيمي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو اإلطار 

استناًدا إلى  خالتهم أيضا في العملية. سوف نقوم، اأوليفر وايمان بتقديم مدشركة حسب اعتقادنا، سيقوم متخصصي المحاسبة في . األوروبي
ستستند . ممالحظاتنا معك مشاركةالذي تم تطويره حديثًا و بمراجعة اإلطار المفاهيمي، 1المعلومات التي تم الحصول عليها خالل المرحلة 

سنقدم . يمستوى العالمالتستخدمها البنوك المركزية األخرى على  بالطريقة التيوالمفاهيمية مالحظاتنا إلى معرفتنا بأطر المحاسبة 
  .)الكتاب اهذفي تقارير الرفع  قسم  الرجاء مراجعة( متوصياتنا في تقرير منفصل إليك

، والتي ستشكل الغرض الخاصالسياسات المحاسبية التي ستستخدم في إعداد البيانات المالية ذات  باختيار ونقوم، ستالمرحلةبعد هذه 
  .لتكليفمن هذا ا 4و  3األساس إلجراءات التدقيق الخاصة بنا في المرحلتين 

 إنجازسيتم االتفاق على  من المشروع ؛ 4و  3لمرحلتين ، سنقوم بتكوين وجهة نظر حول قدرتنا على بدء وإكمال افي نهاية هذه المرحلة
   كي بي أم جي. المرحلتين الثالثة والرابعة بين وزارة المالية وشركة

  3المرحلة 

 كانون أول 31 كما فيلمصرف لبنان الميزانية العمومية ذات الغرض الخاص ، سنقوم بتنفيذ إجراءات التدقيق على خالل هذه المرحلة
المحاسبي على النحو المحدد في المرحلة المفاهيمي الجوهرية ، وفقًا لإلطار  نواحيلفحص ما إذا كان قد تم إعدادها ، من جميع ال 2019

من قبل   2019 كانون األول 31مصرف لبنان كما في لخاص الميزانية العمومية ذات الغرض التوقيع ان يتم إعداد ويجب الثانية. 
 .المصرف

الغرض ذات البيانات المالية  تدقيقبمثابة األساس ل 2019 كانون األول 31كما في  الميزانية العمومية ذات الغرض الخاصيعتبر تدقيق 
الميزانية العمومية ذات تقرير مدقق حسابات عن بإصدار  قومبناًء على اإلجراءات التي قمنا بها، سن .) 4(المرحلة  2020لعام الخاص 

التقارير رفع  عن هذه المرحلة ، نشير إلى قسم  برفع تقرير. فيما يتعلق 2019 كانون األول 31في كما لمصرف لبنان  الغرض الخاص
  .هذا الكتابفي 

بصفتنا . على عاتق إدارة مصرف لبنان 2019 كانون األول 31كما في  الغرض الخاصالميزانية العمومية ذات تقع مسؤولية إعداد 
يجب أن يكون لدينا إمكانية الوصول إلى معلومات مصرف لبنان كما هو مطلوب بموجب معايير التدقيق الدولية، وبما أن  حسابات، ينمدقق

قبل  .البياناتمن تزويدنا ببعض من مصرف لبنان  يكون مطلوبس، الميزانية العمومية ذات الغرض الخاصمصرف لبنان سيقوم بتجميع 
إجراءات  من  البياناتتزويدنا ببعض ن لتنفيذ على ما إذا كان يلزم إبرام عقد منفصل مع مصرف لبنا يجب أن نتفق ،3أن نبدأ المرحلة 

  .التدقيق هذه

  4المرحلة 

لمصرف لبنان لغرض فحص ما  2020 لعام الغرض الخاصذات خالل هذه المرحلة ، سنقوم بتنفيذ إجراءات التدقيق على البيانات المالية 
، وفقًا للسياسات المحاسبية المختارة الجوهريةقد تم إعدادها ، من جميع النواحي  2020لعام  الغرض الخاصإذا كانت البيانات المالية ذات 

فيما . المصرفلمصرف لبنان وتوقيعها من قبل  2020لعام  الغرض الخاصيجب إعداد البيانات المالية ذات . من المشروع 2ة في المرحل
  .هذا الكتابفي  التقاريررفع  عن هذه المرحلة ، نشير إلى قسم  برفع تقريريتعلق 

حسابات ، يجب أن  يينبصفتنا مدقق. على عاتق إدارة مصرف لبنان 2020لعام  الغرض الخاصتقع مسؤولية إعداد البيانات المالية ذات 
يكون لدينا إمكانية الوصول إلى معلومات مصرف لبنان كما هو مطلوب بموجب معايير التدقيق الدولية ، وبما أن مصرف لبنان سيقوم 

،  4. قبل أن نبدأ المرحلة البيانات من ببعض تزويدنا لبنانمصرف  كون مطلوب من، سيُ  الغرض الخاصالية ذات بتجميع البيانات الم
  .سنتفق على ما إذا كان يلزم إبرام عقد منفصل مع مصرف لبنان لتنفيذ إجراءات التدقيق هذه
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سنقوم بتدقيق  . بالتالي،لمصرف لبنان / نظامي كمدقق قانونيكي بي أم جي  ، لن تعملتفاقيةإليجب أن يكون واضًحا أنه بناًء على هذه ا
وزارة  بادرت بهالمخصصة فقط لمستخدمين محددين لمشروع اإلصالح المالي الذي و 2020لعام الغرض الخاص البيانات المالية ذات 

و الميزانية العمومية ذات الغرض  2020م العتخدم البيانات المالية ذات الغرض الخاص . المالية ويجب عدم استخدامها ألغراض أخرى
 تدقيقلهذا السبب ، ال يمكن اعتبار . بالبيانات المالية القانونيةغرًضا مختلفًا مقارنة  2019 كانون األول 31لمصرف لبنان كما في  الخاص

 كانون األول 31لمصرف لبنان كما في  و الميزانية العمومية ذات الغرض الخاص 2020لعام الغرض الخاص ذات البيانات المالية 
 Deloitteو  EYالمدققة من قبل بمثابة إعادة تدقيق للبيانات المالية القانونية  2019

و الميزانية العمومية ذات  2020لعام  الغرض الخاصذات مدقق الحسابات باإلضافة إلى البيانات المالية ك ناتقرير مدقق الحسابات ورأيإن 
على التوالي ، من المفترض أن يتم إرسالها فقط إلى وزارة المالية اللبنانية   2019 كانون األول 31لمصرف لبنان كما في  الغرض الخاص

  .ومستشاريها في مشروع اإلصالح المالي

من إجراءات  خاصنظًرا للغرض ال. أيًضا التوزيع المحدود للتقاريربه ، حيث نتناول  في قسم التقارير لهذا الكتابيوجد مرجع إضافي 
و / أو وسائل اإلعالم دون موافقتنا الخطية للجمهور  اقيةفاإلت ههذ في، ال يُسمح باإلشارة  4و  3رحلتين التدقيق الخاصة بنا في الم

إذا تم تحريف عملنا من قبل الطرف المتعامل أو أي طرف آخر ، فإننا نحتفظ بالحق في تصحيح ذلك من خالل التعليق علنًا على . المسبقة
  .عملنا

  التكليف من  4و   3التي سيتم تنفيذها في المرحلتين  تدقيقيتعلق بإجراءات ال فيما  دققمسؤولية الم

 Verordening gedrags‐ en beroepsregels‘ " سنجري تدقيقنا وفقًا للقانون الهولندي ، بما في ذلك المعايير الهولندية للتدقيق ، و

accountants’ مدونة األخالقيات الهولندية ،) VGBA و "Verordening inzake Onafhankelijkheid van Accountants bij 

assurance‐opdrachten" (ViO تمال ، نود أن من أجل االك باالستقالليةو التشريع المتعلق   ،، مدونة أخالقيات المحاسبين المحترفين
 . معايير التدقيق الدولية تشبه ومثلها مثل  نذكر أن المعايير الهولندية للتدقيق 

للحصول على مستوى عاٍل ، ولكن ليس مطلقًا ، من التأكيد  تدقيقال ننفذتتطلب هذه المعايير أن نمتثل للمتطلبات األخالقية وأن نخطط ون
كانون  31لمصرف لبنان كما في  و الميزانية العمومية ذات الغرض الخاص 2020لعام  الغرض الخاصذات  على أن البيانات المالية

  .خالية من األخطاء الجوهرية 2019 األول

اإلجراءات تعتمد . فصاحات البيانات المالية ذات الغرض الخاصإيتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول مبالغ و
ت ناشئة عن في البيانات المالية ذات الغرض الخاص ، سواء كانخطاء الجوهرية المختارة على حكم المدقق ، بما في ذلك تقييم مخاطر األ

لية ذات البيانات الماالداخلية ذات الصلة بإعداد  لرقابةاأنظمة . عند إجراء تقييمات المخاطر هذه ، فإننا نأخذ في االعتبار احتيال أو خطأ
ظروف ، ولكن ليس لغرض إبداء حسب المن أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة  ا بصورة عادلةمصرف لبنان وعرضهالغرض الخاص ل
  .مصرف لبنانأنظمة الرقابة الداخلية لرأي حول فعالية 

مصرف لبنان ، باإلضافة المستخدمة من قبل ة ومعقولية التقديرات المحاسبي متبعةيتضمن التدقيق أيًضا تقييم مالءمة السياسات المحاسبية ال
  غرض الخاص.إلى تقييم العرض العام للبيانات المالية ذات ال

على بسبب طبيعة اختبارات التدقيق والقيود األخرى . عيناتال، حيثما أمكن ، على سوف يستند  التدقيق للتسجيل ، يجب أن نشير إلى أن
يتمثل في عدم اكتشاف خطأ ، حتى لو كان ذا  يمكن تجنبهأي نظام للرقابة الداخلية ، هناك خطر ال المتأصلة في ، إلى جانب القيود  دقيقتال

  .وفقًا للمعايير الهولندية للتدقيق مناسببشكل  هوتنفيذ هتم التخطيط لتدقيق ال أن أهمية جوهرية ، على الرغم من

  

  

  



 المالية اللبنانية وزارة 
  كتاب تكليف  
 2020أغسطس   31أمستلفين  

 

 
 

 

 

 تصنيف الوثيقة: كي بي أم جي سري للغاية
KPMG Accountants N.V.  33263683، المسجلة في السجل التجاري في هولندا تحت رقم  ،

 KPMG لشركةللشركات األعضاء المستقلة التابعة  كي بي أم جي هي شركة عضو في شبكة
International Cooperative ("KPMG International") وهي كيان سويسري ،. 

 
 

  

  

  المصرفمسؤولية 

  :ؤولياتهمسب يقرو  يدرك  المصرف  على اساس  أن إجراء تدقيقنا ب نقوم سوف 

 وفقًا للسياسات المحاسبية المختارة والمفصح عنها من قبل مصرف لبنان على النحو  الغرض الخاصالبيانات المالية ذات  إعداد ،
  ؛ كتاب التكليفالمقصود في المرحلة الثانية من 

  خالية من أخطاء جوهرية،  ذات غرض خاص،ضرورياً لغرض إعداد بيانات مالية  المصرفعتبره يإعداد نظام رقابة داخلية الذي
  و ن احتيال أو عن خطأ.سواء كانت ناشئة ع

  تزويدنا ب:

 مثل السجالت والوثائق الغرض الخاصبأنها ذات صلة بإعداد البيانات المالية ذات  المصرف عيالوصول إلى المعلومات التي ي ،
  وغيرها من األمور ؛

  الماليةالمصالح والمشاركات المالية وغيرمعلومات في الوقت المناسب حول التغييرات في الهيكل القانوني وهيكل الرقابة ، وجميع 
  ؛ شمل، وكذلك حول جميع التحالفات (المالية) األخرى ، بالمعنى األ

  ؛ تدقيقلغرض ال المصرفمعلومات إضافية قد نطلبها من  
  دلة تدقيق.أنه من الضروري الحصول منهم على أنرى  و الذين حسب اعتقادناشخاص داخل مصرف لبنان لألالوصول غير المقيد  

في البيانات   العالقةعن حقوقه والتزاماته ، وحيثما أمكن ، الشركات المستثمرة واألطراف ذات  كافيأن يعبر بشكل  المصرفيجب على 
 بموجب لم يتم تسجيلها التي المالية ذات الغرض الخاص ، حسب االقتضاء ، بما في ذلك تلك الحقوق وااللتزامات الموجودة بالفعل ولكن 

لى في بعض الحاالت ، ال يمكن الكشف عن هذه الحقوق وااللتزامات من خالل إجراءات التدقيق. باإلضافة إ  اإلجراءات اإلدارية القياسية. 
  الخاص بشكل كاف أي أحداث و / أو ظروف مستقبلية معروفة و / أو متوقعة. لغرضذلك ، يجب أن تعكس البيانات المالية ذات ا

ً تأكيًدا  المصرفكجزء من عملية التدقيق الخاصة بنا ، سنطلب من  عالوة على ذلك ،  بالتدقيق.المقدمة إلينا فيما يتعلق  البياناتبشأن  خطيا
خاص الغرض الذات على البيانات المالية غير معدلة التحريفات ال من أي تأثير بأنه يعتقد أنتبين  المصرفمن  تمثيل كتبسوف نطلب 
ب كتا العناصر فيملخص لهذه أو إرفاق ككل. سيتم تضمين  الخاصغرض على البيانات المالية ذات ال، فرديًا وإجماليًا ،  ةغير جوهري

    التمثيل.

مكتوبة من وزارة المالية حول  تمثيل كتبأيًضا كجزء من إجراءات التدقيق الخاصة بنا في كل من المرحلتين الثالثة والرابعة ، قد نطلب 
  المعلومات الواردة.
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  اإلحتيال 

 المدقق ليس مسؤوال عن منع االحتيال. إن  .المصرفتقع المسؤولية الرئيسية عن منع واكتشاف االحتيال على عاتق 

إذا تم الحصول ، أثناء عملية التدقيق ، على أي مؤشر على ارتكاب فعل احتيال ، وفقًا  تدقيقنا ليس مصمًما خصيًصا الكتشاف االحتيال.
 Verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van  240للمعيار الهولندي 

een controle van financiële overzichten’ البيانات المالية) ، سوف نتخذ  خالل تدقيقاالحتيال في  النظر فيمسؤولية المدقق عن
من أجل تقييم ما إذا كان هناك اشتباه معقول باالحتيال ، وإذا كان هذا هو الحال ،  و ذلك إجراءات إضافية بغض النظر عن مدى االحتيال 

سنقوم بوجود احتيال ، فس . إذا كان هناك مؤشر أو اشتباهالغرض الخاصذات البيانات المالية لتحديد مدى وطبيعة االحتيال فيما يتعلق ب
  و / أو وزارة المالية. المصرفهذه المعلومات إلى  بإرسال

 :4و  3المركزي تأكيد ما يلي كتابةً في كل من المرحلتين  المصرف، سنطلب من 240باإلشارة إلى المعيار الهولندي 

 الداخلية لمنع واكتشاف االحتيال والخطأأنظمة الرقابة بمسؤوليته عن تصميم وتنفيذ  المصرف إقرار  
 لمدقق الحسابات عن نتائج تقييمه لمخاطر أن البيانات المالية ذات الغرض الخاص قد تكون محرفة بشكل  المصرف إفصاح

  نتيجة االحتيال جوهري
 اشتباه االحتيال أو مزاعم االحتيال أو االحتيال الفعلي الذي يؤثر على مصرف بفيما يتعلق للمدقق عن علمه  المصرف إفصاح

  :شملي ذيلبنان ، وال
 اإلدارة  
  الموظفون الذين لهم أدوار مهمة في الرقابة الداخلية،  
  الغرض الخاصذات البيانات المالية حاالت أخرى يمكن أن يكون لالحتيال فيها تأثير مادي على  

 الفعلي ، مما يؤثر على  أي احتيالمشتبه به ، أو أي مزاعم باالحتيال أو مدى علمه بأي احتيال لنا عن  المصرف إفصاح
لمصرف لبنان ، والتي تم اإلبالغ عنها من قبل الموظفين أو الموظفين السابقين أو  الغرض الخاصالبيانات المالية ذات 

  المحللين أو المنظمين أو غيرهم

رة المالية إبالغنا عندما تكون على علم بأي احتيال مشتبه به أو مزاعم احتيال أو احتيال فعلي يؤثر على مصرف كما يجب على وزا
مكتوب عن ذلك  بكتاب تزويدنا  في نهاية إجراءات التدقيق في كل من المرحلتين الثالثة والرابعة ، يجب على وزارة المالية. لبنان
  أيضا

Nadere Voorschriften NOCLAR ( بشأن عدم االمتثال للقوانين واللوائح تشريعات ) 

على متطلبات التصرف في حتوي ي ووه. 2019كانون الثاني  1 ساريا كما في Nadere Voorschriften NOCLAR قانون يعتبر
عند االقتضاء ، يُطلب منا اإلبالغ عن حالة عدم االمتثال للقوانين واللوائح . حالة عدم االمتثال للقوانين واللوائح من قبل مصرف لبنان

   .NV NOCLAR نسخة من مسوف نرسل لك في حال طلبكم،ذات الصلة على الفور إلى سلطة تنظيمية أو تنفيذية مناسبة. 

  االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المحددة 

عدم  من غير المتوقع أن يقوم التدقيق باكتشاف. متطلبات قانونية وتنظيمية محددةل متثالعن اإلأيضا  مسؤول المصرفكما أن 
يتطلب اكتشاف عدم االمتثال، بغض النظر عن األهمية النسبية، النظر في اآلثار . المعمول بهاالتشريعات االمتثال لجميع القوانين و

  .تأثير المحتمل على جوانب أخرى من التدقيقالمترتبة على نزاهة البنك أو الموظفين ، وال



 المالية اللبنانية وزارة 
  كتاب تكليف  
 2020أغسطس   31أمستلفين  

 

 
 

 

 

 تصنيف الوثيقة: كي بي أم جي سري للغاية
KPMG Accountants N.V.  33263683، المسجلة في السجل التجاري في هولندا تحت رقم  ،

 KPMG لشركةللشركات األعضاء المستقلة التابعة  كي بي أم جي هي شركة عضو في شبكة
International Cooperative ("KPMG International") وهي كيان سويسري ،. 

 
 

 المصرفالتي يكون عن جميع حاالت عدم االمتثال الفعلية أو المحتملة للقوانين واللوائح أن يقوم باإلفصاح لنا  المصرفسنطلب من 
  الخاص.غرض يجب أخذ آثارها في االعتبار عند إعداد البيانات المالية ذات الالتي على علم فيها و 

في نهاية . التي تؤثر على مصرف لبنان تشريعاتعدم امتثال للقوانين والحالة كما يجب على وزارة المالية إبالغنا عند علمها بأي 
  .ذلك  أيًضاكتابي عن  بكتابتزويدنا إجراءات التدقيق في كل من المرحلتين الثالثة والرابعة ، يجب على وزارة المالية 

  اإلستقاللية

تتضمن هذه . التأكيدخدماتنا لعمالء ب ما يتعلق، أن نكون مستقلين في تشريعات اإلستقالليةيتطلب القانون الهولندي ، بما في ذلك 
كقاعدة عامة ، لن نشارك في عمليات صنع القرار في مصرف  .تأكيدلعمالء النقدمها  يمكن أن المتطلبات قيوًدا تتعلق بالخدمات التي 

إضافة الى   التأكيدية عالوة على ذلك ، تنطبق شروط إضافية على عدد من الخدمات غير  ان ولن نتخذ أي قرارات بناًء على طلبهم.لبن
و / أو وزارة  المصرف. عند االقتضاء ، سنناقش هذه الشروط و / أو أي قيود مع خدمات غير تأكيدية أخرىقيود على  وجود 
  .المالية

نا فيما يتعلق بهذا العمل أو أي عمل آخر يتباستقالل يخلقد  ألي ظرفالحقًا  تعرضناأداء الخدمات لمصرف لبنان ، ثم ببدأنا  في حال
علينا عند حدوث ذلك ، يتعين . هذا التكليفبي شركة تابعة ضمن هيكل مصرف لبنان ، فقد نحتاج إلى وقف العمل أل، أو لكم نقدمه 
في حال  العمل بموجب التكليف.عن حل يسمح لنا بمواصلة  كما سنبحث بذلك وسنسعى لحل الموقف في أسرع وقت ممكن  مإبالغك

ال يمكن حله ، فقد نضطر إلى إنهاء الخدمات ويحق لنا القيام بذلك بموجب إشعار  يصبح ساري المفعول فور  وضعاعتبرنا أن ال
  .مثل هذه الخطوةكم قبل اتخاذ سنشاورومع ذلك ،  .التسليم 

، لم تحدد كي بي أم جي  لتكليف، و كما في تاريخ اأخيرا .المصرفنا في جدول أعمال اجتماعاتنا مع يتاستقاللبإدراج  نقومسوف 
المشاركة في تقديم كي بي أم جي  يجب على شركات. ةعمالء آخرين قد تتعارض مصالحهم مع مصالح الجمهورية اللبنانيوجود 

إذا علمنا  .مع الجمهورية اللبنانية نزاعيكون في حالة تقديم خدمات ألي عميل آخر يمكن أن  التكليفالخدمة أن تتجنب خالل فترة 
 .ونبحث عن حل منتصل بكوف بمثل هذا الموقف ، فس

  التقاريررفع 

  2و  1المرحلة 

، لتكليفخالل فترة اوالنتائج التي توصلنا إليها. بتقريًرا كتابيًا رسميًا  معلى التوالي ، سنقدم لك 2و  1بعد االنتهاء من عملنا للمرحلتين 
 .بصورة منتظمة رحليةأيًضا تحديثات و / أو عروض تقديمية لنتائجنا الم مسنقدم لك

 متوافقةولئك الذين يلتزمون بقيود سرية أجهزة الحكومية األخرى ، األال يجوز الكشف عن المعلومات السرية إال داخليًا ، بما في ذلك 
باإلضافة إلى ذلك ، قد يتم الكشف عن المعلومات إلى أوليفر وايمان فقط فيما يتعلق بمشاركتهم في . مع تلك المنصوص عليها هنا

الحكومة اللبنانية ، بصفتهم مستشارين إلعادة  تم تعيينهم من قبلالمركزي ، وأي مستشارين آخرين  المصرفاجعة مرعملية تدقيق و
. بشكل مسبق  “ hold harmless letter "كتاب إخالء من المسؤوليةهيكلة الدين العام ، بشرط أن يوقع هؤالء المستشارون أوالً 

للجمهور و / أو وسائل  2و  1في المرحلة محتوى تقارير كي بي أم جي   األحوال باإلشارة إلىومع ذلك ، ال يُسمح بأي حال من 
  .اإلعالم

ومع ذلك ، يجب أن يكون واضًحا . في خطة اإلصالح المقترحة مبغرض مساعدتكو ذلك  أعمالنانتائج  )تقريرنا (تقاريرنا سيعرض
  .، وال نقوم بأي عمل تدقيق خالل هذه المراحل 2و  1أي تأكيد في المرحلتين ال نقدم نحن مرحلة تقييم ، لذلك  هيالمرحلة أن هذه 

سوف نشير في تقريرنا إلى مصادر المعلومات المقدمة وسنقتنع ، قدر اإلمكان ، بأن المعلومات المقدمة تتوافق مع المعلومات 
. ومع ذلك ، لن نسعى إلى إثبات موثوقية المصادر ذاخطاب التكليف هالتي يتم توفيرها لنا في سياق عملنا وفقًا لشروط و  ،األخرى

  بيننا كتابيا.االتفاق عليه تحديدا بالرجوع إلى أدلة أخرى ، باستثناء ما قد تم 
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المقترح  إطار المحاسبة المفاهيمي، سنقوم باإلبالغ عن مالحظاتنا حول  2و  1خالل المرحلتين من قبلنا المنجز  العمل بناًء على 
  4و  3خالل المرحلتين  الغرض الخاصذات  تدقيق الالستخدامه في عمليات 

  4و  3المرحلة 

، سنقوم باإلبالغ ، وفقًا لنتائج التدقيق التي توصلنا إليها  من خالل  4و  3بناًء على عمليات التدقيق التي تم إجراؤها خالل المرحلتين 
قد يلزم تعديل شكل ومحتوى تقاريرنا في ضوء . الرقابة الداخليةأنظمة مستقل وتقرير يتضمن مالحظاتنا على الحسابات الآراء مدقق 

   .تدقيق التي توصلنا إليهانتائج ال

كما لمصرف لبنان  غرض الخاصذات ال و الميزانية العمومية 2020لعام  غرض الخاصبما أن عمليات تدقيق البيانات المالية ذات ال
للبيانات المالية   / الزامي ، فإن عمليات التدقيق هذه ال تُصنف على أنها تدقيق قانوني خاصاتخدم غرًضا  2019 كانون األول 31في 

  .لمصرف لبنان

كانون  31لمصرف لبنان كما في  الغرض الخاصذات  و الميزانية العمومية 2020لعام البيانات المالية ذات األغراض الخاصة 
  .مخصصة فقط لوزارة المالية وال ينبغي استخدامها ألي أغراض أخرىوآراء المدقق المستقل بشأنها وتقاريرنا  2019 األول

جهزة الحكومية األخرى ، أولئك الذين يلتزمون بقيود السرية األ ال يجوز الكشف عن المعلومات السرية إال داخليًا ، بما في ذلك 
ت إلى أوليفر وايمان فقط فيما يتعلق بمشاركتهم باإلضافة إلى ذلك ، قد يتم الكشف عن المعلوما. المتسقة مع تلك المنصوص عليها هنا

المركزي ، وأي مستشارين آخرين تعينهم الحكومة اللبنانية ، بصفتهم مستشارين إلعادة  المصرف  ومراجعة عملية التدقيق في 
. ومع ذلك ، ال يجوز بأي حال كتاب إخالء من المسؤولية مشكل مسبق هيكلة الدين العام ، بشرط أن يوقع هؤالء المستشارون أوالً 

  .غ عنها للجمهور و / أو وسائل اإلعالمإلى استنتاجات هذا التدقيق والنتائج المبل اإلشارةمن األحوال 

المركزي  المصرفوالموافقة عليها مع  4و  3و  2و  1 لمراحلستتم مناقشة جميع مسودات التقارير التي سيتم إصدارها خالل ا
  .بشكل واقعيللتأكد من دقتها 

  وغيرهم شرعينالوصول إلى أوراق العمل من قبل الم

كي لتكليف ملكا لشركة كجزء من عملنا في المراحل األربع لكي بي أم جي  أعدتها و غيرها التيستبقى جميع أوراق العمل والتقارير 
ة و/أو الهيئات الرقابية الهولندي ألطراف أخرى ، على سبيل المثالمتاحة أوراق عمل معينة  بجعلقد نكون ملزمين بي أم جي. 

بموجب القانون أو  مأوراق العمل وفقًا للسلطة المخولة لهن عدهم بنسخ يتزوب قد نكون ملزمين أو ،قضائية السلطة ال،  األجنبية
   مع طرف ثالث. تواصليجب إخطار الجمهورية اللبنانية بأي تشريع. ال

إذا . للوصول إلى ملفاتنا مكتابي منكبناًء على قواعد السرية الخاصة بنا ، نحن مطالبون ، في بعض الحاالت ، بالحصول على إذن 
مصرف لبنان في أقرب وقت ممكن بخصوص الشروط التي يمكن بموجبها بو / أو  مبكنقوم باإلتصال تلقينا مثل هذا الطلب ، فسوف 

  .قبول هذا الطلب

كي بي أم جي  قامتالملف الذي  داخلأو استالم نسخ المستندات الموجودة ، القيام بفحص على التوالي،أو لمصرف لبنان  ميحق لك
أو من قبل مصرف  ممن قبلك تم تقديمها مسبقاومع ذلك ، ال يمكن التذرع بحق الفحص والنسخ هذا إال لتلك المستندات التي بتجميعه. 

وحق مصرف  مسينتهي حقكرف لبنان، على التوالي. و/أو لمص لكمي، الى كي بي أم جي أو بواسطة كي بي أم جي للبنان، على التوا
  التكليف.) على إتمام 1لبنان في التفتيش بعد مرور عام واحد (

  الفريق

من قبل كي بي أم جي لبنان .   المساعدينفريق من و سيتم تزويد هذا التكليف بأعضاء فريق رئيسيين من قبل كي بي أم جي هولندا، 
  .  الشركة الهولنديةفي شريك  و هو المسؤولية الشاملة لمارتين هويسكرز ،يعمل الفريق تحت وف س
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هذا الكتاب و ذلك من خالل تعيين لدعمنا في تقديم الخدمات بموجب أعضاء اخرين من شركات كي بي أم جي   تعيينب قد نقوم أيضا
 مل هؤالء الموظفون كأعضاء في الفريق المعينسيعموظفين (أفراد أوفرق) من تلك الشركات األعضاء للقيام باألنشطة المطلوبة. 

هذا  جميع الخدمات المقدمة بموجب  توفير اتصال مباشر معهم ، ولكن سيتم مقد يكون لديكلهذا التكليف بواسطة كي بي إم جي. 
  من قبل هؤالء الموظفين. ةالمنجز االعمالو سنبقى مسؤوليين عن جميع الكتاب من قبل كي بي أم جي هولندا 

على الرغم . من الوصول إلى المعلومات أو األشخاصقد يمنع فيروس كورونا إضافة الى أي اضطرابات قد تحصل في لبنان الفريق 
  . تنفيذ إجراءاتنا حدوث تأخير فيمن أننا سنحاول الحد من التأثير ، فقد يتسبب ذلك في 

  

 باألتعا

 . ممات المطلوبة من قبلكتلتزم كي بي إم جي بتنفيذ الخد

 تعاباألتعكس . فريقنا واألسعار المنصوص عليها أدناه وأي تكاليف إضافية يتم تكبدهاالمطلوبة من على الساعات  أتعابناتعتمد 
  .الفردية لكل ساعة مستوى المسؤولية والخبرة والمهارات المطلوبة لكل عضو في الفريق

كتاب تكليف منفصل. خدمات إضافية محتملة في  أي تضمينسيتم  .كتاب التكليف هذاتنطبق هذه األسعار على الخدمات المدرجة في 
 هولندا للساعة الواحدة هي كما يلي:الخاصة بشركة كي بي أم جي  تعاباألإن 

  

 يورو  ضريبة القيمة المضافة)% من رسوم التكنولوجيا و الدعم، و 2.5، نثريةباستثناء النفقات ال(
  

 550 الشريك
 410 رئيسي  المدير 
 320 المدير

 240 مساعد المدير 
 180 المساعدين الخرين من أعضاء الفريق ا

 

سيتم تحميل هذه   (مثل تكاليف السفر واإلقامة) وال تشمل ضريبة القيمة المضافة.نثرية األسعار المذكورة أعاله ال تشمل النفقات ال
الفعلية. ال يلزم فرض ضريبة القيمة المضافة الهولندية على التكاليف التي تم تحرير  التكلفةالمصاريف بشكل منفصل بناًء على 

  بها من قبل كي بي أم جي هولندا. فواتير

  لبنان للساعة الواحدة هي كما يلي:الخاصة بشركة كي بي أم جي  تعابإن األ

 الدوالر األمريكي   ة المقتطعة و ضريبة القيمة المضافة)(باستثناء الضريب
  

 210 مساعد المدير 
 160 المساعدين أعضاء الفريق االخرين من 

  

٪ رسوم تقنية ودعم لتغطية تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والدعم اإلداري لموظفي 2.5 نسبة  تخضع أتعابنا المهنية إلى
تغطي رسوم التكنولوجيا والدعم  للساعة.موظفي خدمة العمالء لدينا أتعاب خدمة العمالء لدينا والتي ال يتم تضمينها في معدالت 

و معدات  الحاسوب و برمجيات الحاسوب المخصصة لشركة كي بي أم جي ومعداتموظفي خدمة العمالء الخاصة بتكاليف مثل 
و الدعم اإلداري اإلحترافي لخدمة العمالء ، برمجة تكنولوجيا المعلومات و الخدمات المهنية و خدمات دعم العمالء اإلتصاالت 

  األخرى.
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 اخرين من شركاتأعضاء  يتم توفيرهم من قبلا أو فرقًا) لدينا أيًضا موظفين و / أو متخصصين (إما أفرادً  تكليفقد يشمل فريق ال
 هذه الخدمات بشكل منفصل في مثل هذه الحالة  أتعابسيتم االتفاق على كي بي أم جي. 

 

 :سنوجه فواتيرنا إلى

  وزارة المالية

  عناية: وزير المالية

  تساحة رياض الصلح ، الطابق السادس ، بيرو

" ووصف إضافي للفترة ذات الصلة. وفقًا التفاقنا ، 2020 حزيران 26بتاريخ  "Engagement Banque du Liban" باإلشارة إلى 
   :Minister@finance.gov.lb. سوف نرسل فواتيرنا رقميًا إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي

أسابيع  4خالل ال  العمل المتوقع إنجازهفواتيرنا بناًء على  سنقوم بإرسال. تقدم سير العمل علىتعتمد إتعابنا التي يتم إصدار فواتير بها 
  .يوًما 30مدة السداد . القادمة

هذا الكتاب، تمتلك كي بي أم جي الحق في إنهاء التكليف بعد كل مرحلة و كذلك عندما ال يتم استيفاء  منفي قسم التكليف  ذكوركما هو م
  .هذا التكليفوجميع التكاليف التي تم تكبدها حتى إنهاء قضيناها ستدفع وزارة المالية جميع الساعات التي شروط معينة.  

على المعلومات التي تم الحصول عليها. سيتم االتفاق  لموازناتتعتمد ا. م بهامنفصلة لألنشطة التي سنقو وازناتاتفقنا على وضع ملقد 
بأثر فوري دون  تكليفإذا لم توافق الجمهورية اللبنانية على الموازنة المقترحة ، يحق لها إنهاء ال بشكل مسبق.كتابيا  وازنةعلى الم ممعك

  .تحمل مسؤولية

خالل المرحلة . نان بعد ، فقد اتفقنا على تقسيم المرحلة األولى إلى مراحل فرعية منفصلةبما أننا لم نتلق معلومات مفصلة عن مصرف لب
بالنتائج التي توصلنا إليها والمجاالت اإلضافية التي تحتاج إلى مزيد من  مالفرعية األولى ، سنقوم بتحليل المعلومات الواردة وإبالغك

   .يورو لهذه المرحلة الفرعية األولى 100،000قدرها  وضع موازنةنا على التحقيق من أجل االنتهاء من المرحلة األولى. اتفق

  / النظامي   التعاون مع المدققين القانونيين

. لقد Deloitteو  Ernst & Youngشركة كل من لمصرف لبنان تخضع للتدقيق من قبل  النظاميةو نحن ندرك أن البيانات المالية القانونية
. ستقوم وزارة المالية بتسهيل هذه  مدققين القانونيينحق الوصول إلى ملفات التدقيق الخاصة بال سيتم خالل تكليفنا منحناأنه  بإبالغنا مقمت

  العملية.

   KPMG Central -مساحة العمل اإلفتراضية

افتراضية تعاونية في بيئة محمية عبر اإلنترنت الفعالة في الوقت المناسب ، نقدم مساحة عمل  المهنيةفي محاولة لتعزيز الخدمات 
")KPMG Central" أو "KC.مشاركة فرصة ولنا  متتيح مساحة العمل هذه لك ") ، والتي يمكن الوصول إليها من خالل متصفح الويب

 KPMGوالمشاركة في المناقشات عبر اإلنترنت فيما يتعلق بتلك الخدمات المهنية. تُستخدم منصة  نجازاتبعض المعلومات والمعرفة واإل

Central  أيًضا فيKPMG Clara Client Collaboration.  

المرفقة ، والتي تشكل  KPMG Centralلشروط وأحكام  -والذي يتم توفيره مجانًا  -واستخدامه  KPMG Centralيخضع الوصول إلى 
 ونوتوافق KPMG Centralباستالم شروط وأحكام  ونتقر م، فإنككتابعلى هذا ال مبتوقيعك قبولها. موالتي يجب عليك الكتاب اا من هذجزءً 

  .KPMG Centralعلى شروط وأحكام 
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م نشر يت .KPMG Centralالموافقة على شروط االستخدام عند تسجيل الدخول إلى  KPMG Centralسيُطلب من كل مستخدم نهائي لـ 
 مترغب في الحصول على نسخة من شروط االستخدام هذه ، فيرجى االتصال بنا وسنقدم لك م . إذا كنتKCشروط االستخدام على بوابة 

  .هانسخة من

أيًضا دعم تكنولوجيا  KPMGقد تستخدم  الخاص بالعميل على خادم في هولندا. KPMG Centralسيتم تخزين البيانات الموجودة في موقع 
م المعلومات والخدمات اإلدارية التي تعمل تحت إشرافنا ، بما في ذلك األطراف الثالثة الموجودة داخل هولندا وخارجها لهذا الغرض. قد يت

  عم.ألداء اإلجراءات اإلدارية والكتابية ولتقديم خدمات الد متزويد هذه األطراف الثالثة بإمكانية الوصول إلى معلوماتك

  العامةالشروط و األحكام الصالحية و 

تخضع خدماتنا للشروط واألحكام .  بتكليف مختلفأو تعديله أو استبداله  تكليف،هذا ساري المفعول حتى اكتمال التكليف سيظل خطاب ال
. بهذا الكتابنسخة منها  . (المشار إليها فيما يلي بـ "الشروط واألحكام العامة") ، والمرفقKPMG Accountants N.Vالعامة لشركة 

  .البنود و الشروط العامةهذه أحكام ، فإنك تقر باستالم الشروط واألحكام العامة وتوافق على كتاببتوقيعك على هذا ال

  :فيما يتعلق بالتالي شروط واألحكام العامةال اتفق الفريقان على مخالفة ومع ذلك ، 

  )7( 7) إلى 4( 4المادة من 

جمهورية العلى ) من الشروط واألحكام العامة التزاًما بحسن نية 7( 4) إلى 4( 4، ستُعتبر المواد  ا التكليفمن هذ 2و  1المرحلتين خالل 
 . اللبنانية

  14المادة 

  بما يلي:  14من الشروط واألحكام العامة ، توافق األطراف على استبدال المادة  14خالفًا للمادة 

من الصالحيات لتقديم أي ه وغيراتخاذ أي إجراء ، فإن حقوق العميل في المدرجة"ما لم يتم تحديد خالف ذلك في الشروط واألحكام العامة 
بشكل ) من التاريخ الذي علم فيه العميل أو كان من الممكن 2ستنتهي في أي حال بعد عامين ( كي بي أم جيمطالبة من أي نوع تجاه 

  ". غيرها من الصالحيات علم بوجود مثل هذه الحقوق في التصرف و قد يكونأن معقول 

    الختام

. للحصول على معلومات تفصيلية حول خدماتنا ، نرحب أيًضا باالتصال بمارك هوغيبوم ، رئيس قسم تكليفنحن سعداء للغاية بقبول ال
لبنان ، غير المشترك في الخدمات المقدمة  كي بي أم جيأو نافذ المرهابي ، الشريك اإلداري لمكتب و/بهولندا  كي بي أم جيالتدقيق في 

  إلى مارتين هويسكرز.إلى وزارة المالية ومصرف لبنان ، في باإلضافة 
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هو انعكاس حقيقي التفاقنا ، بما  كتابلتأكيد أن ال ا الكتاب، فيرجى التوقيع وإرجاع نسخة من هذ هذا الكتابعلى في حال تفضلتم بالموافقة
  في ذلك المسؤوليات المتبادلة واإلجراءات المحددة التي اتفقنا على تنفيذها.

  

 تفضلوا بقبول فائق اإلحترام 
KPMG Accountants N.V. 

 

  

  

  

M.A. Huiskers 
 

  شريك 
  

  مرفقات

  ) 2018أبريل  26اإلصدار بتاريخ: ( .KPMG Accountants N.V الشروط واألحكام العامة لشركة

  )2020(اإلصدار بتاريخ: أبريل  KPMG Centralالشروط واألحكام العامة لـ 

  

  :الموافقة

  الموقع أدناه هو الممثل المفوض حسب األصول للجمهورية اللبنانية (تمثله وزارة المالية)

 اسم الممثل المفوض:
 

____________________________________ 

:منصب الممثل المفوض  ____________________________________ 
 

 ____________________________________ ممثل ب: 
 ____________________________________ التاريخ: 

 
 ____________________________________ التوقيع: 

 
  

  

  



 
   KPMG Central في مرتبطةمة الالشروط و األحكام العا

 

 تصنيف الوثيقة: كي بي أم جي سري للغاية
KPMG Accountants N.V.  التجاري في هولندا تحت رقم  ، المسجلة في السجل

للشركات األعضاء المستقلة  كي بي أم جي ، هي شركة عضو في شبكة 33263683
 KPMG International Cooperative ("KPMG International") التابعة لشركة

 .، وهي كيان سويسري
 

تنطبق هذه الشروط واألحكام فقط على الوصول إلى واستخدام 
باإلضافة إلى شروط  KPMG Central و   KPMG محتوى

في حالة وجود أي تعارض أو تضارب بين شروط  .االستخدام
وهذه الشروط واألحكام ،  (كتاب التكليف) ، (العقد)، (اإلتفاقية)

 )4(القسم  منوالفقرة األولى  )3( إلى )1( تسود األقسام من
من هذه الشروط واألحكام ، ولكن فقط بالقدر الالزم لحل هذا 

باإلضافة إلى ذلك ، في حالة وجود  التعارض أو عدم االتساق.
(كتاب التكليف/ العقد/ اإلتفاقية) و أي تعارض أو تناقض بين 

من هذه  13إلى  5أو األقسام من  4الثانية من القسم الفقرة 
(كتاب التكليف/ العقد/ الشروط واألحكام ، تسود شروط 

الالزم لحل هذا التعارض أو عدم  ، ولكن فقط بالقدراإلتفاقية) 
يجب أن تحمل المصطلحات الواردة ولكن غير .   االتساق

به هذه   المرفقة الكتابهنا المعنى المنسوب لها في  عرفةالم
   الشروط واألحكام.

معفى من  للشركة ترخيًصا غير حصري و KPMGتمنح ) 1
وصول إلى واستخدام ، للومحدود وقابل لإللغاء  اإلتاوات

المتعاقدين فيها وللسماح لمسؤولي الشركة وموظفيها ووكالئها و
والمستشارين المحترفين اآلخرين المشاركين مباشرة في أي  

والشركة و / أو  KPMGبين  (ارتباطات) (عالقات)
 KPMG Centralإلى  المصرح لهم الوصولالمستخدمون 

والمحتوى المنشور عليه واستخدامه من وقت آلخر بواسطة أو 
و / أو أي من الشركات األعضاء في شبكة  KPMGنيابة عن 
KPMG ركات المستقلة ("محتوى للشKPMG (" فقط و ذلك

 ذات الصلة.  ), (العالقات)االرتباطات( فيما يتعلق في

و الشركة أن جميع المستخدمين المصرح لهم ستضمن ) 2) 
 KPMG يقومون بالوصول الى  لذينا Central  محتوىأو 

KPMG  ، يوافقون على  و، يمتثلون لهذه الشروط واألحكام
ستقوم . كشرط لهذا الوصول شروط االستخدام ويلتزمون بها

لم  الذي بشأن المستخدم  KPMGالشركة على الفور بإخطار 
ال  و لكنه KPMG Center   أحقية الوصول الى  يعد لديه 

 يزال يملك التصريح بذلك.

   :لن تسمح الشركة  )3) 

 KPMGألي طرف ثالث بالوصول إلى أو استخدام أ) 

Central محتوى أو KPMG نيابة عن أي  مأو استخدامه
طرف ثالث باستثناء ما هو مسموح به صراحةً بموجب هذه 
الشروط واألحكام (بما في ذلك تشغيل أي شكل من أشكال 

ج أو المرافق نيابة عن أي طرف ثالث أو تشغيل مكتب برام
  ):شابهةخدمة م

أو إنشاء أعمال مشتقة أقلمة بنسخ أو ترجمة أو تعديل أو ب) 
  .KPMG  محتوىأو KPMG Centralمن 

، أو أي  KPMG Central على"روابط" إنترنت  بإنشاء ت)
" أو "نسخ" أي محتوى من تشكيل" أو،  KPMGمحتوى من 

KPMG  على أي خادم آخر أو جهاز السلكي أو قائم على
 اإلنترنت. 

 KPMG الخاصة ب الشيفرةاكتشاف أو الوصول إلى ب ) ث

Central  الهندسة العكسية أو تعديل أو فك تشفير أو القيام بأو
(باستثناء   استخدمهي تي ال مجيةالبرتحليل استخراج أو تفكيك أو 

الحد الذي يُسمح فيه للشركة بالقيام بذلك بموجب القانون 
 KPMGالمعمول به في الظروف التي بموجبها ال يحق لشركة 
 KPMGقانونًا تقييد أو منع حدوث ذلك ، بشرط أن يتم إخطار 

  مقدًما على وجه السرعة بنية الشركة القيام بذلك). 

، وعلى وجه  KPMG Centralلتدخل في العمل السليم لـ با) ج
الخصوص ، يجب أال تحاول التحايل على األمان أو التحكم في 

 KPMGالترخيص أو آليات الحماية األخرى أو العبث بـ 

Central بأي طريقة أخرى. أو تعطيله أو اختراقه  

 أو أي موقع ويب أو نظام كمبيوتر أو خادم أو جهاز توجيه) ح
جهاز آخر متصل أو أي  KPMG Centerالسلكي مرتبط ب 

  باإلنترنت. 

أو نقل أو توزيع محتوى  رهنبتأجير أو إقراض أو ) خ
KPMG  أو KPMG Central  بشكل مباشر أو غير مباشر إلى

  أي طرف ثالث.

أي إشعار لحقوق الطبع  إزالةأو  حريفأو ت يلأو تعد د) بحجب
ملكية عالمة تجارية أو أي عالمة أو إشعار أي والنشر أو 

  ، أو KPMG Centralأثناء تشغيل أو استخدام  أخرى

لتحميل أو تخزين أو  KPMG Centralلن تستخدم الشركة ذ) 
نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو نقل أو إتاحة أي محتوى 
ينتهك أي حقوق ملكية فكرية أو حماية البيانات أو الخصوصية 

أو  يتشهيرأي محتوى رى ألي شخص آخر ، أو أو حقوق أخ
أي محتوى ، أو أي واجب تعاقدي أو أي التزام بالثقة  ينتهك 

تهديد ، أو تحريض على يحتوي على ، أو  جنسيفاحش ، أو 
و كذلك أي ،  يحتوي على إساءةالعنف أو الكراهية ، أو 

القوانين تمييزي (أو أي سبب) ، أو ال يتوافق مع جميع محتوى 
واللوائح المعمول بها ("المحتوى المحظور") ، وال السماح ألي 

 مستخدم مرخص له أو طرف ثالث آخر بالقيام بأي مما سبق.

 SharePointتقر الشركة بأن  )4  (وأي إصدار  2016
الحق أو بديل هو ") SharePoint("مستقبلي منه) وأي منتج 

 KPMGمنح . تم Microsoftملك لشركة  International 

Cooperative  ترخيًصا منMicrosoft  الستخدام
SharePoint  بناء عليه الذي تم وKPMG Central  كتطبيق
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 KPMG و الذي تمتلك International  Cooperative 
جعله متاًحا صالحية ، من بين أشياء أخرى ، و حقوقه 

والشركة كجزء من حقوق هذه  KPMGلالستخدام من قبل 
  .KPMG Centralالشركة في استخدام 

تقر الشركة بأنه باستثناء الترخيص المحدود الممنوح للشركة 
الشركة أي حق أو مصلحة من أي  متلك، ال ت KPMGمن قبل 
أو أي محتوى من   SharePoint ،KPMG Centralنوع في 
KPMG. أو الربح  توافق الشركة على عدم الترخيص أو البيع

 KPMG  محتوىأو KPMG Centralبأي طريقة أخرى من 
إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به  .SharePointأو 

ومورديها ،  Microsoft من جانبمسؤوليتها  KPMG، تخلي 
و األضرار ب المتعلقةعن جميع الضمانات والمسؤوليات 

أو مورديها سواء كانت  Microsoft اإلصالحات التي تلحقها
عن   سواء كانت ناشئةمباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ، 

SharePoint  أوKPMG Central. دعم يتم  سيتم تقديم أي
 KPMG صالحتوفيره ل Central  بواسطةKPMG.  تعد

Microsoft  طرفًا ثالثًا مستفيًدا مقصوًدا من هذه الشروط
 لهذه الشروط واألحكام.واألحكام وقد تتحقق من امتثال الشركة 

عن أي  Microsoftتكون الشركة مسؤولة بشكل مباشر أمام 
توافق الشركة على االمتثال   خرق لهذه الشروط واألحكام.

بما في ذلك سياسات وقواعد  KPMGلجميع سياسات 
وإرشادات األمان والتكنولوجيا وإدارة المخاطر المتعلقة 

بها الشركة  KPMG و التي تخطر KPMG Centralباستخدام 
إذا لم توافق الشركة على السياسات الجديدة أو  من وقت آلخر.

 KPMGالمتغيرة ، فستقوم الشركة على الفور بإخطار شركة 
، وفقًا لتقديرها الخاص ، إنهاء  KPMGكتابيًا ويجوز لشركة 

 KPMGاستخدام الشركة  Central.  الشركة أيًضا  قامت
، في حال على الفور وكتابيًا  KPMGعلى إخطار بالموافقة 

بأمن علمت الشركة بأي حدث أو إجراء قد يضر بشكل معقول 
Central KPMG   مثل الوصول غير المناسب إلى كلمة ،

 .بالوصول مرور مستخدم مصرح له

 KPMGصممت  KPMGالشركة بأنه في حين أن تقر ) 5) 

Central تخذت خطوات لحماية مع مراعاة أمن المعلومات وا
عن طريق التدابير الموضحة في بيان   KPMG Centralأمن 

، ال  KPMG Central الخاص ب الخصوصية عبر اإلنترنت
غير معرض  KPMG Centralضمان أن  KPMGيمكن لـ 

 للقرصنة أو الوصول غير المصرح به من قبل أطراف ثالثة.
تقر الشركة أيًضا بأن نقل المعلومات عبر اإلنترنت ليس آمنًا 

لالعتراض غير المصرح به من قبل احتمال دائم تماًما وهناك 
  أطراف ثالثة.

 KPMGأن أي محتوى منشور على  KPMGال تضمن ) 6

Central لفيروسات و / أو التعليمات سيكون خاليًا من ا
تقع  البرمجية األخرى التي قد تحتوي على عناصر مدمرة.

األمنية المناسبة  الوقاية تطبيقعلى عاتق الشركة مسؤولية 
و لتكنولوجيا المعلومات (بما في ذلك مكافحة الفيروسات  

األخرى) لتلبية متطلباتها الخاصة فيما يتعلق فحوصات األمن 
المحتوى الذي توفره والوصول إليه من خالل  بسالمة وموثوقية
KPMG Central.  ال تتحمل شركةKPMG  أي مسؤولية عن

محتوى أي مواقع ويب خاصة بأطراف أخرى ، والتي قد  
 .KPMG Centralتظهر ارتباطات تشعبية لها على موقع 

إلى الحد الذي يعالج فيه أي من الطرفين أي بيانات )  7
 KPMGشخصية مضمنة في أي محتوى منشور على 

Central  ، ويكون الطرف اآلخر هو المتحكم في البيانات
معالجة هذه البيانات فقط وفقًا  : أ)يجب على الطرف المعالج

استخدام جميع المساعي المعقولة ب)   لتعليمات الطرف اآلخر.
من أن لديه تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة للحماية ضد  للتأكد

المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية لهذه البيانات وضد 
ج)  أو التدمير أو اإلضرار بهذه البيانات.العرضي الفقدان 

 معالجة هذه البيانات وفقًا للقانون المعمول به.

الكشف عن أي  KPMGالشركة بأنه يجوز لشركة تقر ) 8) 
بالقدر  KPMG Centralوجميع المحتويات الموجودة على 

المطلوب للقيام بذلك بموجب القوانين المعمول بها أو 
اإلجراءات القانونية أو السلطة التنظيمية أو وفقًا لاللتزامات 

تدرك الشركة أن بياناتها الشخصية و / أو معلوماتها  المهنية.
ا للقوانين المعمول بها في السرية قد تخضع لإلفصاح وفقً 

الوالية القضائية التي تتم فيها معالجة البيانات أو تخزينها والتي 
وفر فيها نفس مستوى الحماية الذي توفره قوانين تقد ال ت

 التي تقع فيها الشركة أو المستخدمين المخولين.المنطقة 

النطاق الترددي عرض أن تؤثر العوامل الفنية مثل يمكن ) 9 
الكمبيوتر على سرعة  تصفحالشبكة وإعدادات م مكوناتو

KPMG Central .ال تضمن  وإمكانية الوصول إليهKPMG 
التشغيل المستمر أو غير المنقطع أو الخالي من األخطاء لـ 

KPMG Central  أو إمكانية المقارنة مع متصفح الكمبيوتر ،
ص بالشركة أو أي جزء آخر من أنظمة الحوسبة الخاصة الخا
قد يتم   KPMG Centralتقر الشركة بأن الوصول إلى  بها.

تعليقه أو تقييده أو رفضه أو تعطيله في أي وقت وأن المحتوى 
الشركة  قد ال يمكن استرداده. KPMG Centralالمنشور على 

بنسخ من  المخولينمسؤولة عن ضمان احتفاظ المستخدمين 
أي  KPMGال تتحمل  جميع المحتويات المنشورة من قبلهم.

أو تزويد الشركة بأي محتوى منشور  ستعادةمسؤولية عن ا
 .KPMG Centralعلى 
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إذا انتهكت الشركة أيًا من التزاماتها بموجب هذه الشروط ) 10
 KPMGضد  انذار او تهديدأي مطالبة أو  واألحكام وتم تقديم

 KPMGأو  International Cooperative  فرديًا وجماعيًا)
") من قبل طرف ثالث (بما في ذلك المطالبات KPMG"طرف 

المتعلقة بنشر الشركة لمحتوى محظور ) ، يتعين على الشركة 
 هوتعويض متضرر غير ه، وإبقاء KPMGتعويض طرف 

يتكبدها   التزاماتضد أي خسارة أو ضرر أو نفقات أو ته وحماي
من هذا أو مطالبة ي خرق بأعن أو مرتبطة أو تنشأ والتي تنتج 

أي مدفوعات بموجب هذا البند ، فلن بالشركة  قامتإذا  القبيل.
في أي  KPMGتطلب الشركة استرداد تلك الدفعة من طرف 

خدمين جميع المست ”الشركة“في هذا البند ، تشمل  وقت.
الشركاء  كل من "KPMGطرف "ويشمل  المخولين 

جنبًا  KPMGوالموظفين ووكالء طرف  راءواألعضاء والمد
إلى جنب مع أي كيان يسيطر عليه أو يرتبط به طرف 

KPMG. 

استخداماتها الشركة وحدها المسؤولية عن جميع تتحمل ) 11) 
 KPMGوالمحتوى المنشور على    KPMG Centralـ  المتعلقة ب

Central.  باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه
أو ضمانات أو شروط  أحكام الشروط واألحكام ، ال تنطبق أي 

 KPMGأخرى ضمنية على  Central  أو أي محتوى من
KPMG.  هذه الشروط واألحكام ما يحد أو  ضمنال يوجد

لف الممتلكات الناجم عن الوفاة أو ت KPMGيستثني مسؤولية 
االحتيالي أو أي مسؤولية أخرى قد ال  زويرعن إهمالها أو الت

مع  .محدودة أو مستبعدة  ،تكون ، بموجب القانون المعمول به
بأي حال من األحوال  KPMGمراعاة ما سبق ، لن تتحمل 

المسؤولية تجاه الشركة عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية ، 
أو عن أي خسارة في الربح أو اإليرادات أو العقود أو البيانات  

   أو الشهرة أو أي خسائر أخرى مماثلة.

مع الشركة ألي سبب من   KPMGتم إنهاء عالقة إذا ) 12) 
عمليات الوصول اإلضافية األسباب ، يجب أن تتوقف جميع 

واستخدامه من قِبل الشركة ومستخدميها  KPMG Centralإلى 
إلغاء تنشيط حسابات  KPMGعلى الفور ويجوز لـ  خولينالم

المستخدمين ذات الصلة أو حذفها ، ما لم يقتضي القانون 
تلك المعمول به أو المعايير المهنية غير ذلك للحفاظ على 

الحق في إنهاء وصول الشركة إلى ب KPMGتحتفظ  الحسابات.
KPMG  Central  ألي سبب ، بما في ذلك في حالة علم

KPMG  بأي استخدام غير مصرح به لـKPMG Central  من
خرق الشركة أو  المخولين أوقبل الشركة أو مستخدمها 

 لهذه الشروط واألحكام. المخولينالمستخدمين 

قد تقوم بتحديث هذه الشروط  kPMGتقر الشركة بأن 13) 
شركة عبر البريد الى الواألحكام عن طريق إرسال إشعار 

اإللكتروني بهذه التغييرات أو تحديث هذه الشروط واألحكام 
عبر اإلنترنت في أي وقت ، وإلى الحد الذي يسمح به القانون 

 على الفور.المفعول المعمول به ، ستكون هذه التعديالت سارية 
ركة على الشروط واألحكام المحدثة أو الشروط توافق الش

المعدلة عبر اإلنترنت من خالل االستمرار في استخدام 
KPMG Central.  تقر الشركة أيًضا بأنه ال توجد عالقة مهنية

أو   الوصول إلى عن طريقمن أي نوع يتم إنشاؤها فقط 
 KPMG استخدام Central  أو من خالل أي مراسالت أو

فيما يتعلق بهذا الوصول أو االستخدام ،  KPMGاتصال مع 
المهنية مع الشركة أو االلتزامات  KPMGكما أن عالقة 

تجاهها تتأثر بهذا الوصول أو االستخدام أو المراسالت أو ا
يجب أن تكون أي مراسالت أو اتصاالت سرية ،  االتصاالت.

والشركة من  KPMGعلى نفس األساس الذي تم وضعه بين 
 المهنية (إن وجدت). خالل عالقتهما
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 KPMG الخاصة بشركةالشروط واألحكام العامة 

Accountants N.V  

الهولندية  لغة ال من العامةترجمة للشروط واألحكام  يمثل التالي 
 في حال حدوث تعارض ، تسود النسخة الهولندية.  الرسمية.

 عام) 1

واألحكام العامة ، تنطبق التعريفات هذه الشروط ظل في  -1
  التالية: 

الشروط واألحكام العامة لشركة  تمثل الشروط واألحكام العامة: 
KPMG ACCOUNTANTS N.V 

العميل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي كلف شركة 
KPMG .بتنفيذ العمل 

KPMG ACCOUNTANTS N.V: KPMG 

كان ء ، سوا KPMGالشخص الطبيعي في  التكليف:فريق 
يشارك في أداء العمل ، وكذلك األطراف ،  جماعيفردي أو 

الثالثة (األشخاص الطبيعيين) الذين تم استدعاؤهم من قبل 
KPMG .لغرض أداء العمل  

والعميل فيما يتعلق بأداء  KPMGبين  تكليفاالتفاقية: اتفاقية ال 
 العمل.

،  KPMG: أي كيان ، بما في ذلك KPMGعضو في الشركة ال
الوطنية و / أو الدولية   KPMGفي شبكة  و الذي يشكل عضو 

 KPMGوالمرتبط بـ  International  Cooperative 

(KPMG International)  ،سويسرية ، أو يخضع التعاونية ال
يتم التحكم  يرتبط أو أو ، لسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من قبل شركة أو أكثر من الشركات األعضاء في شبكة  به 
KPMG  الوطنية و / أو الدولية والمرتبطة بـKPMG 

International  بين  ذلك التراخيص الفرعية، بما في
KPMG international  وKPMG international.  

أداؤه بما في  KPMGالعمل: جميع األعمال التي يتعين على 
، أو من الظروف  تكليفطة التي تنشأ عن طبيعة الذلك األنش

تلك التي تنشأ عن ) ، أو 6( 4المشار إليها في المادة 
، بما في ذلك قواعد السلوك والممارسة  االنظمةوالتشريعات 

  .تكليفالمهنية ، المعمول بها لل

) من القانون المدني 2( 407: 7و  404: 7استبدال األقسام  -2
وتنفيذها بشكل  لتكليفاتقبول جميع ايجب أن يتم الهولندي ، 

  .KPMGحصري بواسطة 

إجراء أو أي يجب على العميل ممارسة حقوقه في اتخاذ  -3
وليس ضد أعضاء مجلس اإلدارة فقط  KPMGجوع ضد رحق 

األطراف الثالثة أو  أو KPMGأو المساهمين أو موظفي 
  .KPMGاألشخاص المساعدين الذين تم استدعاؤهم من قبل 

 ) النطاق2

تنطبق هذه الشروط واألحكام العامة على جميع العالقات  -1
والعميل ، بما في ذلك جميع العروض  KPMGالقانونية بين 

القانونية ، و اإلتفاقيات والعالقات  تكليفاتوالمقترحات وال
أو  KPMGبغض النظر عن طبيعتها وأسبابها ، حيث تعهدت 

تتعهد بأداء العمل لصالح العميل. تنطبق الشروط واألحكام 
  العامة أيًضا على العمل اإلضافي والمستمر.

 مقبولعن هذه الشروط واألحكام العامة  التعارض مععتبر ي -2
تم رفض ي. بشكل صريح االتفاق عليها كتابةً حال  فيفقط 

تطبيق أي من شروط شراء العميل أو غيرها من البنود  
 .KPMGوالشروط (العامة) صراحةً من قبل 

مع مراعاة  KPMGيجب أن يتم تنفيذ العمل من قبل  3‐ 
المعمول بها بما في ذلك قواعد السلوك  االنظمةوالتشريعات 

واألشخاص الذين  KPMGوالممارسة المهنية المطبقة على 
مطلقًا بأداء أي أعمال  KPMGالعمل. لن تلتزم  قومون بتأديةي

 االنظمةومع التشريعات  تتضاربتتعارض أو  تجاوزاتأو 
على العميل في جميع األوقات  يؤكدالمشار إليها أعاله. 

 .KPMG لإللتزامات التي تخضع لهاالكامل  احترامه

الضرر الناتج عن  منسؤولية جميع الم KPMGتستثني  4‐   
، بما في عليها السارية  االنظمةوللتشريعات  KPMGامتثال 

يتوجب    في حال كانذلك قواعد السلوك والممارسات المهنية. 
منها تقديم معلومات تتعلق بالعميل بناًء   طلبأو  KPMG على

أو مطلب تنظيمي أو من خالل أي شكل من  التماس على 
أشكال اإلجراءات القانونية ، يوافق العميل على تعويض 

KPMG  عن التكاليف التي تكبدتهاKPMG  وموظفيها فيما
أو اإلجراء ، حيث لم تكن  لتماسيتعلق بهذا المطلب أو اإل

أو إللتماس أيًضا موضوع هذا المطلب أو اال KPMGإجراءات 
  اإلجراء.
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  إبرام اإلتفاقية) 3  

لخطاب  KPMGستدخل االتفاقية حيز التنفيذ بمجرد استالم  -1
 والعميل. KPMG، الموقع حسب األصول من قبل  التكليف
على المعلومات التي أتاحها العميل لشركة  كتاب التكليفيعتمد 

KPMG  .بدقة وبشكل كتاب التكليف  يعكسفي ذلك الوقت
  االتفاقية.كامل شروط 

وفقًا لتقديرهم الخاص ، قد يثبت األطراف أن االتفاقية قد تم   -2
  إبرامها بطريقة أخرى.

ستظل االتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة من الوقت  -3
أنه قد تم  لتكليف، ما لم يتضح من محتوى أو طبيعة أو نطاق ا

  إبرامها لفترة زمنية محددة. 

  ن قبل العميل لمعلومات المقدمة ما )4

يجب على العميل ، بموافقته الخاصة وبناًء على طلب  -1
KPMG  أن يبدي تعاونه الكامل وأن يوفر في الوقت المناسب ،

وبالشكل والطريقة المرغوبة جميع المعلومات والوثائق ذات 
و يجب  أنها ضرورية بشكل معقول  KPMGالصلة التي تعتبر 

  األداء السليم للعمل.من العميل من أجل تلقيها 

تعمل في مقر العميل أو تستخدم أنظمة  KPMGإذا كانت  -2
الكمبيوتر وشبكات الهاتف الخاصة بالعميل ، فيجب على 
العميل (على نفقته الخاصة) توفير الوصول الضروري 

الفيروسات والمرافق والتراخيص  ضوابطوإجراءات األمان و
المقرات من العمل في  واألذونات. إذا لم يتم تنفيذ أي جزء

، فيجب على العميل أيًضا التأكد من  KPMGشركة ب الخاصة 
بمساحة عمل كافية ومرافق أخرى  KPMGتزويد موظفي 

ضرورية ألداء العمل ، والتي تلبي جميع المتطلبات القانونية  
  العرفية أو المتطلبات األخرى.

ي أثناء أداء العمل ف KPMGيمنح العميل اإلذن لشركة  -3
) ، لالتصال بشبكة 2( 4الموقع ، كما هو موضح في المادة 

KPMG  .(الوصول عن بُعد عبر اإلنترنت) واتصال اإلنترنت
بإجراء اتصال   KPMGبعد االتصال بالشبكة المحلية ، ستقوم 

. ينشئ اتصال VPNعن طريق اتصال  KPMGمباشر بشبكة 
VPN  هذا فصًال بين شبكةKPMG  وشبكة العميل. هناك

خاطر على العميل مرتبطة باستخدام شبكة العميل ؛ في هذا م
وعلى  KPMGالصدد ، سيتم اتخاذ تدابير أمنية على شبكة 

، بما في ذلك تثبيت   KPMGالكمبيوتر الشخصي لمستخدم 
جدار حماية وماسح ضوئي للفيروسات. ال يمكن استبعاد أي 

ن أي مسؤولية ع KPMGمخاطر متبقية على العميل. ال تتحمل 

األضرار التي قد تنجم عن استخدام الوصول عن بعد عبر 
  اإلنترنت. 

فوًرا بالحقائق  KPMGيجب على العميل التأكد من إبالغ  -4
  والظروف التي قد تكون مهمة فيما يتعلق باألداء السليم للعمل.

المعلومات  صحةيضمن العميل دقة واكتمال وموثوقية و -5
، بما في ذلك المعلومات  KPMGوالوثائق المتاحة لشركة 

والوثائق الصادرة عن أطراف ثالثة ، باستثناء الحاالت التي  
  .تكليفتمنعها طبيعة ال

مسؤولة عن أي خسارة يتكبدها العميل  KPMGلن تكون  -6
) عدم إبالغ 1أي طرف ثالث ( عنأو سواء كانت ناتجه عنه

KPMG  في الوقت المناسب أو حجب الحقائق والظروف التي
) 2و ( باألداء المناسب للعملقد تكون ذات صلة فيما يتعلق 

  الحقائق.زويرت

الناتجة عن أي  إلضافيةاو الرسوم يتحمل العميل التكاليف  -7
لوثائق حقيقة أن المعلومات وا و الناتج عنتأخير في أداء العمل 

أو لم يتم بتاتا  ) لم يتم توفيرها1( 4المشار إليها في المادة 
عدم  نتيجة توفيرها بشكل صحيح أو في الوقت المناسب ، أو 

 بالشكل التعاون في الوقت المناسب أو الفشل في التعاون ، أو 
  صحيح. 

إلى مادة سيتم إعادة الوثائق األصلية المتاحة بموجب هذه ال -8
 طلب العميل ذلك وبقدر ما يطلب ذلك. العميل ، إذا

يجب على العميل ، عند الطلب ، أثناء وبعد االنتهاء من  -9
العميل أو  أقسامبفحص  KPMGالعمل السماح لشركة 

، والتي يمكن أن  منهاالمستندات الواردة فيها وتزويدها بنسخ 
  .KPMGتتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بعمل 

العميل   يمتثليق أداء العمل حتى تعل KPMGيحق لشركة  -10
  ).4) و (1( 4بالكامل لاللتزامات المنصوص عليها في المادة 

  داء العمل أ )5

قصارى جهدها ألداء العمل وفقًا للترتيبات   KPMGستبذل   -1
  واإلجراءات المتفق عليها كتابيًا مع العميل.

كيف سيتم تنفيذ العمل وبواسطة أي شخص  KPMGستحدد  -2
أشخاصا  محددين  أو أشخاص. إذا نصت االتفاقية على أن 

جهوًدا معقولة  KPMGسوف يؤدون العمل ، فستبذل  باإلسم
 KPMGخاص بالعمل. يحق لشركة لضمان قيام هؤالء األش

استبدال األشخاص المذكورين في االتفاقية بأشخاص من ذوي 
  .المشابهةالخبرة المماثلة أو 
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 KPMG. إذا تم االتفاق على فترة أو تاريخ بين العميل و  -3
يتم خاللها تنفيذ العمل وفشل العميل في: (أ) سداد دفعة مقدمة س
و (ب) تقديم الوثائق أ - في حال تم اإلتفاق على ذلك -

و ،  بشكل كامل،  في الوقت المانسبوالمعلومات الالزمة 
فترة  KPMGوالطريقة المرغوبة ، سيناقش العميل و  الصورةب

  تنفيذ العمل.  يتم خاللهجديدة أو تاريًخا جديًدا 

خاللها الزمنية التي يجب أن يتم إكمال العمل تعتبر الحدود  -4
إرشادية دائًما ولن يتم اعتبارها مواعيد نهائية صارمة ما لم يتم 
االتفاق على ذلك صراحة. ال يجوز للعميل تحت أي ظرف من 

) بسبب اإلخفاق في ontbindenالظروف إلغاء االتفاقية (
ب مراعاة الوفاء بالحد الزمني ، عندما يكون هذا اإلخفاق بسب

KPMG  المعمول بها ، بما في ذلك قواعد  االنظمةوللتشريعات
السلوك والممارسة المهنية. عالوة على ذلك ، لن تتحمل شركة 

KPMG   مسؤولية التعويض بسبب هذا اإلخفاق في الوفاء بالحد
  الزمني.

، بناًء على طلب العميل أو بموافقة مسبقة  KPMGإذا قامت  -5
نفيذ عمل أو أداء خارج محتوى أو نطاق العمل ، منه ، بت

مقابل هذا العمل أو  KPMGلشركة  الدفعجب على العميل توفي
 المعتادة. KPMGاألداء على أساس معدالت 

يوافق العميل على أن العمل أو األداء كما هو مشار إليه في   -6
) قد يؤثر على الوقت المتفق عليه أو المتوقع 5( 5المادة 
  .KPMGالعمل والمسؤوليات المتبادلة للعميل و إلنجاز 

و / أو إحدى الشركات األعضاء في  KPMGيجوز لشركة  -7
KPMG  ، أداء العمل ، بما في ذلك دعم تقديم خدمات  و لغايات
KPMG  و / أو شركة عضو فيKPMG  االتصال بأطراف ،

ثالثة (أيًضا في واليات قضائية أخرى) ، والتي تشمل 
(األشخاص العاملون من قبل / لصالح أو المرتبطين بـ) 

. إذا رغب العميل ، KPMGالشركات األعضاء األخرى في 
ال أثناء أداء العمل ، في استدعاء أطراف ثالثة ألداء العمل ، 

إال بعد التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذه الغاية القيام بذلك يمكنه 
  .KPMGمع 

شركة الو / أو  KPMGعند أداء العمل ، يجوز لشركة  -8
تزويد العميل (أو طرف ثالث يعينه   KPMGعضو في ال

ال يجوز بحيث العميل) بأداة (أدوات) داعمة مخصصة 
ثالث الطرف ال العميل (أو يكون استخدامها إال لصالح العمل. 

هذه األداة   وتنفيذ  بالتحكم عن ن من قبل العميل) مسؤول معيال
  (األدوات).

إصدار  KPMGعند االنتهاء من العمل ، يجوز لشركة  -9
أو تأكيد المشورة الشفوية  ،أو تقديم مشورة مكتوبة ،تقرير مدقق

كتابة أو تقديم تقرير مكتوب (نهائي) أو تقديم عرض شفهي. ال  
يحق للعميل استدعاء مسودات تقارير المدقق أو المشورة أو 
التقارير أو العروض التقديمية. باإلضافة إلى ذلك ، إذا رغب 
ً أو  العميل في االعتماد على محتوى النصيحة المقدمة شفويا

إكمال العمل ، يجب  تم تقديمه عندتقديمي شفهي  على عرض
بهذه النية ، وبعد ذلك ستقدم  KPMGعلى العميل إبالغ 

KPMG .تأكيًدا مستنديًا للنصيحة المعنية  

يتحمل العميل مخاطر اإلجراءات على الرغم مما سبق ،  -10
بناًء على محتوى رسائل البريد اإللكتروني الواردة  التي يتخذها

، ما لم تصدر رسائل البريد اإللكتروني هذه من  KPMGمن 
   . وفقًا لتسجيل غرفة التجارة KPMGشخص مخول لتمثيل 

11- KPMG  المقدمة شفويا أو ليست ملزمة بتحديث المشورة
 تدور أو التقارير أو نتائج العمل استجابة لألحداث التي كتابة

  بعد إصدار النسخة النهائية للمشورة أو التقرير أو النتائج.

ال يجوز تفسير أي مشورة أو آراء أو توقعات أو تنبؤات   -12
 وضعكجزء من العمل تحت أي  KPMGأو توصيات تقدمها 

أو ظرف من الظروف على أنها ضمان فيما يتعلق باألحداث أو 
  الظروف المستقبلية.

ً بالتحديد نحو الكشف عن  تكليفال يكون أداء ال -13 موجها
بشكل صريح االحتيال ، ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك 

وجود احتيال ، فيجب على داللة على إلى  العملأشار كتابةً. إذا 
KPMG  ًذات الصلة  االنظمةوا للتشريعات التصرف وفق

التكاليف تعتبر . تكليفالمطبقة على األشخاص الذين يؤدون ال
  الناشئة عن العمل لحساب العميل.

عميل ، يتخذ العميل جميع لل عدم التأكيدعند تقديم خدمات  -14
األحكام والقرارات التي تقع على عاتق إدارة العميل. في هذا  

العميل على تعيين فرد لديه المهارات والمعرفة الصدد ، يوافق 
والخبرة المناسبة ليكون مسؤوالً في جميع األوقات عن قرارات 

توفير اإلشراف على العمل وتقييم مدى  كذلك عن  العميل و
عميل وقبول للغرض الخاص بالكفاية نتائج العمل المنجز 

 المسؤولية عن اإلجراءات ، إن وجدت ، التي سيتم اتخاذها
  الناشئة عن نتائج العمل.و

  السرية) 6

أي معلومات سرية مقدمة  عدم إفشاءعلى  KPMGتحافظ  -1
األطراف الثالثة ، بخالف المشاركة  الىمن العميل أو نيابة عنه 

توجب قيام   في حال في أداء العمل. ال يسري هذا االلتزام 
KPMG عن هذه المعلومات بموجب القانون ، أو  باإلفصاح

 KPMGبموجب أي قاعدة صادرة عن هيئة إشرافية تخضع 
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وفقًا لواجب مهني ، أو بقرار ملزم صادر عن أو ، إلشرافها
  لطة عامة.سمحكمة قانونية أو 

) إذا كانت  1( 6ال يسري االلتزام الوارد في المادة  -2
المعلومات المشار إليها في المادة المذكورة معروفة بالفعل 
للجمهور أو أصبحت معروفة للجمهور ، بخالف ما يحدث  

. ال يؤثر هذا KPMGنتيجة إفشاء غير قانوني من قبل شركة 
في تقديم المعلومات المشار إليها في  KPMGااللتزام على حق 

) إلى مستشاريها القانونيين الخارجيين الخاضعين 1( 6المادة 
اللتزامات سرية مماثلة أو إلى طرف ثالث ، بما في ذلك  

دعم   بما في ذلك، ألداء العمل ،  KPMGعضو في الشركة ال
  .KPMGو / أو شركة عضو في  KPMGتقديم خدمات 

استخدام المعلومات التي أتاحها العميل  KPMGيحق لشركة  -3
أو نيابة  انيابة عنه KPMGعندما تتصرف  KPMGلشركة 

أو المرتبطين بها في  هاعن األشخاص الذين يعملون من قبل
من التي و اإلجراءات التأديبية أو المدنية أو الجنائية أو اإلدارية 

  قد تكون هذه المعلومات ذات صلة.أجلها 

، لن يقدم العميل أو   KPMGطية مسبقة من بدون موافقة خ -4
أو التقارير أو  كتاب التكليفيكشف إلى أطراف ثالثة (محتوى) 

المشورة أو غيرها من البيانات المكتوبة أو غير المكتوبة  
أجزاء منها ، والتي لم تتم صياغتها أو أي أو  KPMGبواسطة 

ثة. ألطراف ثال اإعدادها بهدف توفير المعلومات الواردة فيه
ومع ذلك ، ال ينطبق ما ورد أعاله في حالة وجود التزام 

إلى هذه المعلومات أو الكشف عنها بتقديم و حق للعميل قانوني 
  مستشاريه القانونيين الخارجيين وفقًا اللتزامات سرية مماثلة.

مشاركة المعلومات  -بشكل سري  - KPMGيحق لشركة  -5
المتعلقة بالعميل ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بموظفي 

بالعميل والعمل ، بما في ذلك   KPMGالعميل ، وعالقة 
المعلومات السرية والبيانات الشخصية ، مع  الشركات 

(أيًضا في واليات قضائية  KPMGفي (األخرى) األعضاء 
دعمها علومات لتحسين خدماتها وأخرى) واستخدام هذه الم

 KPMGبشكل أكبر ، حيث يتعين على الشركات األعضاء في 
  في كل حالة تنفيذ إجراءات وقائية لحماية السرية.

، من أجل  KPMG) ، تتمتع 5( 6بصرف النظر عن المادة  -6
تحسين الخدمات واستكمالها ، بالحق في مشاركة نتائج العمل 

مجهولة المصدر مع أطراف لتي تكون ا التي ال يمكن تعقبها و
  ثالثة ألغراض القياس.

على   6بموجب المادة  التزاماتهمKPMG العميل و فرض ي  -7
 .المعلن عنهم من قبلهماألطراف الثالثة 

 السرية فيما يتعلق بالمسائل الضريبية  )7

من هذه الشروط واألحكام  6) والمادة 1( 1خالفًا للمادة  1 ‐
 العامة ، تنطبق التعاريف واألحكام التالية على هذا البند فقط:

العميل ،  يمارس سيطرة على) الكيان الذي 1الشركة التابعة: (
، أو يخضع لسيطرة  يمارس العميل سيطرة عليهأو الذي 

والشركات  لشركات األممشتركة مع العميل ، بما في ذلك ا
، ما لم عليه تأثير هاميوجد للعميل كيان ) 2التابعة للعميل ، (

) كيان له تأثير 3يكن الكيان غير جوهري بالنسبة للعميل ، (
) 4جوهريًا للكيان أو (غير على العميل ، ما لم يكن العميل  هام

هو عندما يكون العميل استثمارية كل كيان في مجمع شركة 
  .اإلستثماريةشركة الجزء من مجمع  يعتبرالكيان الذي 

KPMG: KPMG  والشركات األعضاء فيKPMG  و فريق
  .التكليف

للعميل فيما  KPMGالخدمات الضريبية: العمل الذي تقوم به 
   يتعلق بالمسائل الضريبية.

  التسليمات الضريبية: أي منتج ناتج عن الخدمات الضريبية.

عميل التدقيق المسجل لدى لجنة تداول األوراق المالية: أي  
تداول األوراق له مسجلة في لجنة عميل تدقيق أو شركة تابعة 

  األمريكية. المالية

العميل فيما يتعلق بالخدمات الضريبية   KPMGحيث تساعد  -2
  و:

أو في أي وقت بعد ذلك ، يكون العميل ،  تكليففي وقت الأ) 
لجنة  أو يكون العميل شركة تابعة ، عميل تدقيق مسجل لدى 

  أو ؛ تداول األوراق المالية

ات الضريبية تقديم مشورة ضريبية في تتضمن الخدمب) 
  الواليات المتحدة ؛

من الشروط واألحكام  6لن يتم تطبيق المادة في هذه الحاالت، 
العامة وال يتم تفسير أي بند في الشروط واألحكام العامة أو 

  KPMGاالتفاقية على أنه شرط للسرية فيما يتعلق بخدمات 
 الضريبية.

لجنة تداول األوراق إذا كان العميل عميل تدقيق مسجل في  -3
تقدم خدمة ضريبية ، فسيقوم العميل  KPMGوكانت  المالية

بأي شروط سرية يفرضها مستشارو  KPMGعلى الفور بإبالغ 
الضرائب اآلخرون في أي وقت فيما يتعلق بأي معاملة أو 

  . KPMGشركة من طلب خدمات ضرائب بموجبها مسألة يتم 

 ةضريبي نتائج) ، يتم توفير أي 2( 7في حالة تطبيق المادة  -4
 KPMGمن قبل شركة  يلةللعميل بأي شكل أو وس اتم إصداره
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لصالح العميل واستخدامه فقط. إذا أشار العميل  اعلى أساس أنه
إلى أي طرف نتائج ضريبية أو أفصح كليًا أو جزئيًا عن أي 

لطرف الثالث كتابةً على ثالث ، فيجب على العميل إخطار هذا ا
  النحو التالي: 

للعميل  KPMGتم تصميم الخدمات الضريبية التي تقدمها أ) 
لتلبية المتطلبات المتفق عليها للعميل فقط ، على النحو الذي 

 تحدده احتياجات العميل في ذلك الوقت ؛

ال ينبغي اعتبار أي منتج من منتجات الخدمات الضريبية  ب) 
أو االعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب  مناسبًا الستخدامه 

  بخالف العميل ؛ KPMGفي الحصول على أي حقوق ضد 

أي مسؤولية فيما يتعلق بالخدمات  KPMGال تتحمل ج) 
الضريبية المقدمة للعميل أو أي منتج من منتجات الخدمات  
الضريبية أو أي أحكام أو استنتاجات أو آراء أو نتائج أو 

قد شكلتها أو قدمتها إلى أي طرف   KPMGتوصيات قد تكون 
  العميل ؛بخالف 

أي مسؤولية فيما يتعلق بأي من هذه  KPMG، ال تتحمل د) 
  إلى أقصى حد يسمح به القانون إال  األمور تجاه أي شخص آخر

  ؛

العميل االعتماد على الخدمات  غيرإذا اختار أي شخص ه) 
منتج منها ، فإن هذا الشخص سيفعل ذلك على الضريبية أو أي 

  مسؤوليته الخاصة.

  بالرغم مما سبق ذكره ، -5

بموجب في حال طلب منه ذلك باإلفصاح  أ) اذا قام بالعميل
القانون ، أو الذي يتم إجراؤه لسلطة تنظيمية لها والية قضائية  

 ) أعاله ، فلن يكون2( 7على العميل ، أو تم إجراؤه وفقًا للمادة 
  هذا اإلخطار مطلوبًا ؛ و

لمخولة ال يلزم مثل هذا اإلخطار فيما يتعلق باإلفصاحات اب) 
  بموجب االتفاقية.  بشكل مصرح به

) من الشروط واألحكام العامة ، 9( 15باإلضافة إلى المادة  -6
ينطبق ما يلي: إذا أحال العميل أو أفصح كليًا أو جزئيًا عن أي 

إلى أي طرف ثالث ولكنه لم يخطر هذا الطرف  نتائج ضريبية 
) أعاله ، يجب 4( 7 المادةالثالث كتابيًا كما هو مطلوب في 

ضد أي خسارة أو  و حمايتها KPMGعلى العميل تعويض 
  ألي نتيجة  KPMGتتكبدها  التزاماتضرر أو مصاريف أو 

مع   كتابة KPMG تفقمرجع أو إفصاح من هذا القبيل ، ما لم ت 
هذا الطرف الثالث لقبول المسؤولية تجاه ذلك الطرف الثالث 

إذا قام   نتائج الضريبية .فيما يتعلق بالخدمات الضريبية وال

العميل بإجراء أي مدفوعات بموجب هذا البند ، فال يجوز 
  في أي وقت. KPMGللعميل طلب استرداد تلك الدفعة من 

  

  

  ) الملكية الفكرية8

بجميع حقوق الملكية الفكرية. جميع حقوق  KPMGتحتفظ  -1
أو حاليا  KPMGأو تطورها الملكية الفكرية التي تستخدمها 

عميل أو الناتجة  لل التكليف إنجازفي  سابقااستخدمتها أو طورتها 
 .KPMGإلى  تعودعنها ، 

نسخ أو الكشف عن أو  بشكل صريحيُحظر على العميل  2‐
وي على حقوق الملكية الفكرية استغالل المنتجات التي تحت

حقوق الملكية الفكرية  ب ضمونةمأو المنتجات ال KPMGلشركة 
، بما في ذلك   ستخدامهاعلى حق ا KPMGوالتي حصلت 

برامج الكمبيوتر وتصميمات األنظمة والعمليات والمشورة 
، بالمعنى  KPMGوالعقود (النموذجية) وغيرها من منتجات 

 الواسع للكلمة.

سمح للعميل بإتاحة حقوق الملكية الفكرية المشار إليها يُ ال   3‐
الحصول على  اال في حال) ألطراف أخرى ، 1( 6في المادة 

  .KPMGرأي مهني فيما يتعلق بعمل 

و / أو  KPMGمن أجل أداء العمل للعميل و / أو عمالء  -4
 KPMG، يحق لشركة  KPMGفي أخرى عمالء شركة عضو 

المعرفة والخبرة والمهارات العامة و تطوير وتبادل استخدام 
الشركات  معنتيجة ألداء العمل. KPMGالتي حصلت عليها 

 . KPMGاألخرى األعضاء في 

  األتعاب) 9

فاتورة للعمل على أساس أتعابها وتكاليفها  KPMGستصدر  -1
و مضافا (بما في ذلك تكاليف أي طرف ثالث تم التعاقد معه) ، 

ثالثة ، الطراف األالسلف والفواتير من  ،عند الضرورةاليها، 
على   بنودوأي ضرائب مستحقة عليها. سيتم تحميل هذه ال

العميل على أساس شهري أو ربع سنوي أو سنوي أو عند 
والعميل على خالف  KPMGاالنتهاء من العمل ، ما لم تتفق 

 بشكلمباشرة  غيرذلك. حيثما ينطبق ذلك ، يتم فرض ضريبة 
العميل لشركة  المستحقة علىمنفصل على جميع المبالغ 

KPMG.  

  أتعاب على نتيجة العمل ؛ تعتمد  KPMG ال تعتمد أتعاب  -2
KPMG  التكليفشخاص في فريق لألمسؤولية العلى درجة 
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وأقدميتهم وخبراتهم والوقت الذي يقضونه في العمل وطبيعة 
  العمل وتعقيده.

) التكاليف 1(  9المشار إليها في المادة تشمل التكاليف  -3
المباشرة باإلضافة إلى تغطية النفقات التي ال تُنسب مباشرة إلى 

  العمل.

عن  KPMGالذي تصدره شركة  مبلغ الفاتورةقد يختلف  -4
  التقديرات أو عروض األسعار السابقة.

في حالة حدوث أي تغييرات في األجور و / أو األسعار بعد  -5
تفاقية ، ولكن قبل االنتهاء من العمل ، يحق لشركة إبرام اال
KPMG  تعديل السعر المتفق عليه وفقًا لذلك ، ما لم يتفق

  على خالف ذلك. KPMGالعميل و 

إضافية  أتعابأداء عمل إضافي وفرض  KPMGيمكن لـ  -6
على العميل مقابل العمل اإلضافي المنجز ، إذا كان العمل 

(الدولية) المطبقة على االتفاقية أو   االنظمةونتيجة للقوانين 
 العمل.

 

  الدفعشروط ) 10

، دون  KPMGيقوم العميل بدفع المبالغ المستحقة لشركة  -1
أو خصم أو تعويض ، في  اقتطاعأن يكون له الحق في أي 

  تحويل الدفعة غضون خمسة عشر يوًما من تاريخ الفاتورة. يتم 
إلى حساب مصرفي مخصص لهذا الغرض من قبل باليورو 
KPMG. 

في حالة عدم قيام العميل بالدفع خالل الفترة المشار إليها في  -2
، دون إشعار آخر  KPMG) ، يحق لشركة 1( 10المادة 

األخرى ، تحميل العميل  KPMGبالتقصير أو اإلخالل بحقوق 
أ من القانون المدني  119: 6تجارية قانونية (وفقًا لـ القسم فائدة 

الهولندي) من تاريخ االستحقاق حتى تاريخ سداد الدفعة بالكامل 
  .KPMGلشركة 

يتحمل العميل المسؤولية عن جميع عمليات التحصيل   -3
القضائية وغير القضائية والتكاليف األخرى التي تتكبدها شركة 

KPMG .بشكل معقول نتيجة لعدم وفاء العميل بالتزامه بالدفع  

الوضع المالي للعميل أو سجل الدفع في حال وجود ضمانة ب -4
أن تطلب  KPMGوحدها ، يحق لشركة  KPMG، وفقًا لتقدير 

ئيًا ، و / أو تقديم ضمان من العميل الدفع مقدًما ، كليًا أو جز
. إذا فشل العميل في تقديم KPMG(إضافي) ، في شكل تحدده 

، دون المساس  KPMGالضمان المطلوب ، يحق لشركة 
بحقوقها األخرى ، تعليق تنفيذ االتفاقية على الفور ، وستصبح 

ألي سبب من  KPMGأي مبالغ مستحقة على العميل لشركة 
  األسباب واجبة الدفع بأثر فوري.

، سيكون  تكليففي حالة قيام العديد من العمالء بمنح   -5
 العمالء مسؤولين بشكل مشترك ومنفردين عن سداد المبلغ

المفوتر (بما في ذلك التكاليف والفائدة المستحقة) مقابل العمل 
  العمالء المشتركين. لصالحالذي تم تنفيذه 

 

  لمطالبات ) ا11

العميل لجميع الحقوق مصادرة تحت خطر  KPMGتكون  -1
التي يتم إخطارها كتابيًا بأي شكاوى تتعلق بالعمل و / أو المبلغ 

ريخ تسليم المستندات أو  يوًما من تا 60المفوتر في غضون 
 60المعلومات التي تتعلق بشكاوى العميل ، أو في غضون 

اكتشاف التقصير ، إذا كان العميل قادًرا على إثبات من  يوًما 
  أنه ال يمكن بشكل معقول اكتشاف الخطأ في تاريخ سابق.

) ال  1( 11المطالبات على النحو المشار إليه في المادة  -2
 .التزام العميل بالدفع تؤدي الى إيقاف

، وفقًا  KPMGإذا كانت المطالبة مبررة ، يجوز لشركة  -3
التي تم تحرير فواتير بها ،  تعابلتقديرها الخاص ، تعديل األ 

أو تصحيح أو إعادة تنفيذ العمل المرفوض مجانًا ، أو وقف 
التي قام   تعابكليًا أو جزئيًا مقابل استرداد متناسب لأل تكليفال

 .العميل بدفعها

  إلنهاء المبكر) ا12

) في جميع األوقات كتابةً  opzeggenيجوز إنهاء االتفاقية ( -1
والعميل مع مراعاة فترة إشعار  KPMGمن قبل كل من 

 معقولة.

) ontbindenوالعميل حل ( KPMGال يجوز لكل من  -2
) إ إذا فشل الطرف اآلخر بشكل محسوس في 1(إال االتفاقية 

أداء التزام أساسي بموجب االتفاقية وإذا كان الطرف اآلخر في  
 81:6حالة تقصير في هذا الصدد (بالمعنى المقصود في القسم 

) إذا كان الطرف اآلخر غير 2من القانون المدني الهولندي) ، (
) إذا تم تعيين حارس قضائي أو 3ى سداد ديونه ، (قادر عل

 ) إذا أعاد الطرف اآلخر جدولة ديونه. 4مسؤول أو مصف ، (

) ، تحتفظ 2( 12) أو 1( 12في حالة اإلنهاء وفقًا للمادة   -3
KPMG  فواتير العمل المنجز أو أي عمل ال  دفعات بالحق في

ين. يقع التزام يزال يتعين تنفيذه باالتفاق المتبادل بين الطرف
العميل بدفع فاتورة العمل المنجز مستحقًا في لحظة إنهاء 

) أو 1( 12االتفاقية. في حالة إنهاء العميل لالتفاقية وفقًا للمادة 
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) ، يكون العميل ملزًما بسداد جميع الخسائر والتكاليف 2( 12
. تشمل الخسائر والتكاليف المتكبدة KPMGالتي تكبدتها شركة 

، ولكن ليس حصريًا ، جميع التكاليف التي تكبدتها  على األقل
فيما يتعلق بالعمل (المستقبلي) واالستثمارات  KPMGشركة 

  القدرة. التي تم القيام بها وفقدان

  

  ) حق التعليق 13

، تعليق  فوائد، بعد دراسة متأنية لل KPMGيحق لشركة  -1
 الموادالوفاء بجميع التزاماتها ، بما في ذلك تسليم المستندات أو 

األخرى إلى العميل أو األطراف الثالثة ، حتى تتم تسوية جميع 
  المستحقات التي يدفعها العميل بالكامل.

أو المستندات   الموادب) فيما يتعلق 1( 13ال تنطبق المادة  -2
الواردة من العميل والتي لم تتم (بعد) معالجتها بواسطة 

KPMG.  

  انقضاء األجل) 14

ما لم يتم تحديد خالف ذلك في هذه الشروط واألحكام العامة ، 
وغيرها من الصالحيات  اتخاذ اإلجراءاتفإن حقوق العميل في 

ستنتهي في أي حال  KPMGلتقديم أي مطالبة من أي نوع تجاه 
) من التاريخ الذي علم فيه العميل  1من األحوال بعد عام واحد (

وجود مثل ب قد علم بشكل معقولأو كان من الممكن أن يكون 
  .اتخاذ هذه اإلجراءات و الصالحياتهذه الحقوق في 

 

  المسؤولية) 15)  

بأداء العمل بأفضل ما لديها ، مع ممارسة  KPMGستقوم  -1
العناية الواجبة التي قد يتوقعها الممارس المحترف. هناك التزام 
من كل طرف باألداء بأفضل ما لديه من قدرات 

)inspanningsverbintenis.(  

مسؤولة فقط تجاه   KPMGفي جميع الحاالت ، ستكون  -2
(سلسلة  العميل عن الضرر المباشر الناتج مباشرة عن

 KPMGلن تتحمل . مترابطة) من اإلخفاق في تنفيذ االتفاقية
المسؤولية إال إذا كان العميل قادًرا على إثبات تعرضه لخسارة 

والذي كان من الممكن  KPMGنتيجة لخطأ جوهري من جانب 
باستثناء   العناية الواجبة. مارستقد  KPMGتجنبه إذا كانت 

ن جانب الموظفين التنفيذيين في  حالة النية أو التهور المتعمد م
KPMG :فإن هذه المسؤولية تقتصر على ما يلي ،  

 contole(" لتكليفات التدقيقبالنسبة أ)  opdrachten ، ("
المستحقة عن العمل  االتعاب) أضعاف 3بحد أقصى ثالثة (

المنجز في سياق المهمة المعنية خالل السنة التقويمية الماضية  
   ؛ و

ضعف األخرى ، بحد أقصى رتباطات بالنسبة لجميع االب) 
المستحقة الدفع للعمل المنجز في سياق المهمة  لالتعابواحد 

  المعنية خالل األشهر الستة الماضية.

سيتم تطبيق  الحد من المسؤولية بالكامل في حالة المسؤولية 
الذي تجاه عدد من العمالء ؛ في هذه الحالة ، لن يتجاوز المبلغ 

ثالثة   ، بموجب البند (أ)،لجميع العمالء معًا  KPMGتدفعه 
،بموجب البند على التوالي أو أقل من  تعاب) أضعاف األ3(

  من األتعاب.) 1واحدة ( ضعف (ب)،

عن الخسارة  KPMGتُستبعد أي مسؤولية من جانب شركة  -3
خسارة  -على سبيل المثال ال الحصر  -التبعية (بما في ذلك 

ح وفقدان المدخرات والخسارة نتيجة النقطاع األعمال) ، األربا
الموظفين التهور المتعمد من جانب النية أو إال في حالة 

  . KPMGشركة لالتنفيذيين 

مسؤولة عن األضرار التي يتكبدها   KPMGلن تكون  -4
إصداًرا غير  KPMGالعميل نتيجة إلصدار العميل لشركة 

صحيح أو غير مكتمل أو غير مناسب للوثائق أو عدم إصدارها 
التهور المتعمد من جانب الموظفين النية أو إال في حالة ، 

  . KPMGشركة لالتنفيذيين 

)  2( 15) و 1( 15باستثناء الحاالت المذكورة في المادتين  -5
مسؤولة عن األضرار على أي  KPMG، لن تكون شركة 

  حساب على اإلطالق.

  يلتزم العميل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيف أي ضرر.-6

توخي العناية الواجبة عند إشراك  KPMGيتعين على  -7
مسؤولة عن األخطاء أو   KPMGأطراف ثالثة. لن تكون شركة 

اف ثالثة بخالف الشركات األعضاء اإلخفاقات من جانب أطر
النية  إال في حالة المشاركة ألغراض أداء العمل ،  KPMGفي 
شركة لالتهور المتعمد من جانب الموظفين التنفيذيين أو 

KPMG .  

المنصوص عليه في هذه المادة  الحد من المسؤوليةنطبق ي -8
مسؤولية المنصوص عليها في للحد من الوالقيود األخرى  15

(نفسها)  KPMGالشروط واألحكام العامة نيابة عن كل من هذه 
  .ضمن فريق التكليفواألشخاص ، بشكل فردي وجماعي ، 
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، وال أحد من موظفيها  KPMGعضو في الشركة ال ال تعتبر -9
و كذلك أم ال)  تكليف(بغض النظر عما إذا كانوا مشاركين في ال

ألغراض  KPMGمشتركة مع ال ثالثةالطراف األ ال يعتبروا
عن أي خسارة من جانب العميل فيما  ينمسؤول تكليفتنفيذ ال
الحد من . في جميع األحوال ، تنطبق قيود بالتكليفيتعلق 

، مع ما يلزم  15المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة 
،  KPMGمن تعديل ، نيابة عن جميع الشركات األعضاء في 

قد شاركت في أغراض أداء العمل   بغض النظر عما إذا كانت
  أم ال. 

بالمسؤولية التعاقدية وغير التعاقدية  15تتعلق أحكام المادة  -10
  تجاه العميل. KPMGلشركة 

 

  ) التعويض16

ضد أي وجميع  KPMGيجب على العميل تعويض  -1
مطالبات األطراف الثالثة الناشئة عن أو المرتبطة بالعمل 
المنجز أو الذي سيتم تنفيذه لصالح العميل ، ما لم يكن العميل  
قادًرا على إثبات أن هذه المطالبات ال تنتج عن أفعال أو إهمال 

. KPMGأو تهور متعمد من جانب نية أو  من جانبه مذنب 
خسائر والتكاليف التي تكبدتها سيشمل التعويض جميع ال

KPMG   بما في ذلك تكاليف اإلجراءات القانونية ، نتيجة ،
  لمثل هذه المطالبة.

الحسابات  تدقيقالمتعلقة بتكليفات ال ينطبق التعويض على ال -2
من القانون  2:393السنوية على النحو المشار إليه في القسم 

  المدني الهولندي. 

منصوص عليه أيًضا  16المادة  يالمذكور فإن التعويض  -3
نيابة عن األشخاص ، بشكل فردي أو جماعي ، ضمن فريق 

 KPMG، ونيابة عن الشركات األخرى األعضاء في  تكليفال
  ألداء العمل أم ال.  KPMGسواء تم تعيينها من قبل 

 

  اإلستقاللية) 17) 

واألشخاص الذين يعملون كموظفين أو على  KPMGتلتزم  -1
أساس تعاقدي لصالح العميل أو نيابة عنه بقواعد االستقالل  

من االمتثال  KPMGللهيئات التنظيمية المحلية والدولية. لتمكين 
االستقاللية ذات الصلة ، يجب على العميل إبالغ  النظمة
KPMG الهيكل بشأن  بشكل كاملفي الوقت المناسب وبدقة و

للعميل أو المجموعة التي ينتمي إليها العميل  يالقانوني والرقاب
و مصالحه ، وجميع المصالح المالية ومشاركات العميل 

األخرى ، وكذلك حول جميع التحالفات (المالية) األخرى التي 
  ، بالمعنى األوسع للكلمة.المؤسسةأو  الشركةدخلت فيها 

 6المنصوص عليها في المادة  KPMGال تنطبق التزامات  -2
استخدام المعلومات السرية  KPMG(السرية) ويحق لشركة 

) الشركات 1عميل وتقديم هذه المعلومات إلى (الخاصة بال
األطراف ) 2وموظفيها و / أو ( KPMGاألعضاء األخرى في 

أو تدعم بنيتها   KPMGالتي تسهل إدارة أعمال شركة  األخرى
التحتية في كلتا الحالتين من أجل (أ) تنفيذ إجراءات قبول  

، (ب) ألغراض تقييم المخاطر الداخلية  تكليفالعميل وال
المعايير و و (ج) دعم الحفاظ على الجودة يةاالستقالل تعارضو

  المهنية في تقديم العمل أو الخدمات.

  ) حماية البيانات الشخصية18

معالجة  البيانات الشخصية المتعلقة   KPMGيجوز لشركة  -1
) أثناء أداء  1العميل (قبل الحصول عليها من التي تم و / أو 

) ألغراض 3) أثناء االمتثال لاللتزامات القانونية ، (2العمل ، (
تواصل مع العميل و / لل) 4للعميل ، و ( KPMGدعم خدمات 

صالحه أو األشخاص العاملين من قبل العميل أو الذين يعملون ل
واألطراف  KPMGمن خالل المعلومات والخدمات التي تقدمها 

  .KPMGالثالثة ، بما في ذلك الشركات األعضاء األخرى في 

 KPMGتتم معالجة البيانات الشخصية من قبل شركة  -2
) وفقًا 1بموجب ( 18المتعلقة باألنشطة المشار إليها في المادة 

المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات   االنظمةوللتشريعات 
، من بين الشخصية ("التشريع المعمول به") ، بما في ذلك 

") GDPR(" العامة لحماية البيناتالالئحة األمور األخرى، 
مشاركة  KPMGالهولندي. يجوز لشركة  GDPR وقانون تنفيذ

 KPMGالبيانات الشخصية مع الشركات األخرى األعضاء في 
من أجل  KPMGبواسطة  عينةو / أو األطراف الثالثة الم

(الدعم المتعلق) بأداء العمل. لن تتم مشاركة البيانات الشخصية  
لى إال بالقدر الضروري فيما يتعلق باألنشطة المذكورة أعاله وإ

 KPMGالحد الذي يتوافق مع التشريع المعمول به. عينت 
  ).FG@kpmg.nl(البريد اإللكتروني: بيانات مسؤول حماية 

الغرض والوسائل من معالجة البيانات إلى   KPMGتحدد   -3
المدى الذي تقوم فيه بمعالجة البيانات الشخصية وفقًا لالتفاقية ،  
وبالتالي تعمل كمتحكم بالمعنى المقصود في الالئحة العامة  

  لحماية البيانات. 

واجب مستقل لالمتثال للتشريعات  يوجد على العميل -4
فير البيانات الشخصية  المعمول بها. يضمن العميل شرعية تو

، وسوف يلتزم بجميع المتطلبات القانونية فيما   KPMGلشركة 
يتعلق بالعميل بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها ، بما في  
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ذلك شرط إبالغ أصحاب البيانات بتوفير بياناتهم الشخصية إلى 
KPMG  ومعالجتها بواسطةKPMG .وفقًا لالتفاقية  

لتدابير الفنية والتنظيمية المناسبة  ا KPMGستنفذ شركة  -5
لحماية البيانات الشخصية من التدمير أو الضياع أو التغيير أو 

  به أو الوصول إليها. المخولغير  إلفصاحا

إلى الحد الذي يتعلق بالبيانات الشخصية التي يوفرها العميل  -6
من صاحب ) باستالم طلب 1بإبالغ العميل (  KPMG، ستقوم 

) استالم شكوى 2ي يرغب في ممارسة حقوقه ، (البيانات الذ
) إدراك 3معالجة البيانات الشخصية ، و (بأو مطالبة تتعلق 

البيانات الشخصية ، بالمعنى المقصود في الالئحة العامة   خرق
  لحماية البيانات. 

، سيتعاون العميل بشكل كامل ،  KPMGبناًء على طلب  -7
المعلومات من أجل جميع  بتقديمدون تأخير ال مبرر له ، 

االمتثال للتشريع المعمول به ، بما في ذلك ، على سبيل المثال  
فيما يخص الطلبات  في الوقت المناسبال الحصر ، التصرف 

) وإبالغ  1(  6الفرعية  18على النحو المشار إليه في المادة 
ملزمة بالقيام بذلك   KPMGأصحاب البيانات إذا كانت شركة 

 6الفرعية  18نتيجة لخرق على النحو المشار إليه في المادة 
)3.(  

وجميع من ضد أي  KPMGيجب على العميل تعويض  -8
المطالبات المقدمة من أطراف ثالثة فيما يتعلق بعدم امتثال  
العميل للتشريعات المعمول بها. يشمل هذا التعويض جميع 

وجميع التكاليف (القانونية) التي   منالخسائر المتكبدة وأي 
  فيما يتعلق بأي مطالبة من هذا القبيل.  KPMGتتكبدها شركة 

 استخدام البريد اإللكتروني واإلنترنت  )19) 

التواصل مع بعضهما البعض عن  KPMGيجوز للعميل و  -1
) والتخزين e‐mailالبريد اإللكتروني (وسائل طريق 

اإللكتروني (بما في ذلك التطبيقات السحابية) واإلنترنت. هناك 
مخاطر مرتبطة باستخدام البريد اإللكتروني والتخزين 
اإللكتروني واإلنترنت ، مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، 
التشويه والتأخير واالعتراض والتالعب والفيروسات. لن تكون 

KPMG د تنجم عن استخدام البريد مسؤولة عن أي خسارة ق
اإللكتروني والتخزين اإللكتروني و / أو اإلنترنت. في حالة 

البريد اإللكتروني و /  إرسالوجود أي شكوك حول محتوى أو 
من أنظمة المستخرجة أو التخزين اإللكتروني ، فإن البيانات 

  .ستحسم األمر KPMGالكمبيوتر الخاصة بشركة 

بما في ذلك  -كتروني للمعلومات اإلل رسالفي حالة اإل   -2
(على سبيل المثال ال الحصر) اإليداع الضريبي والبيانات  

الخاصة بالعميل (والمفوضة من) من قبل  -المالية والتقارير 

KPMG   إلى أطراف ثالثة ، فسيتم اعتبار العميل على أنه
نقل المعلومات والتوقيع لالطرف الذي نفذ العملية اإللكترونية 

  .عليها

3- KPMG  ليست مسؤولة عن األضرار التي قد تنجم عن
استخدام وسائل االتصال اإللكترونية أو الشبكات أو التطبيقات 

على  -أو التخزين اإللكتروني أو األنظمة األخرى بما في ذلك 
األضرار الناتجة عن عدم تسليم أو  - سبيل المثال ال الحصر 

الحذف ، أو التشويه ،  تأخير تسليم االتصاالت اإللكترونية ، أو 
أو اعتراض أو التالعب باالتصاالت اإللكترونية من قبل 

/ المعدات المستخدمة  مجياتأطراف ثالثة أو عن طريق البر
لنقل أو استقبال أو معالجة االتصاالت اإللكترونية ، ونقل  

لشبكة االتصاالت أو غيرها  األداء الطبيعيالفيروسات أو عدم 
ل اإللكترونية الضرورية ، إال إذا كانت  من أجل وسائل االتصا

األضرار ناتجة عن قصد أو تهور متعمد. ينطبق ما سبق أيًضا 
  فيما يتعلق بأطراف ثالثة.  KPMGعلى استخدامه من قبل 

أي مسؤولية  KPMG) ، ال تقبل 4( 15باإلضافة إلى المادة  -4
عن أي أضرار ناتجة عن أو مرتبطة باإلرسال اإللكتروني 

ات المالية (اإللكترونية) وإيداعها إلكترونيًا من قبل العميل  للبيان
  في غرفة التجارة .

  البياناتسرية و حفظ و امتالك  )20

. ستتخذ تكليفبأوراق العمل المتعلقة بال KPMGتحتفظ 
KPMG أوراق  أمانالتدابير المناسبة للحفاظ على السرية و
لفترة تعتبر مقبولة للممارسات الجيدة ووفقًا  إبقاءهاالعمل و

للمتطلبات القانونية والمهنية المتعلقة باالحتفاظ بالسجالت. 
  .KPMGأوراق العمل والملفات ملك لشركة تعتبر 

  ) عدم اإللتماس21

مرتبطين أو  التماس أشخاصال يجوز للعميل توظيف أو 
للقيام بأنشطة ، سواء بشكل  KPMGموظفين لدى / لصالح 

مؤقت أم ال ، عن طريق الدخول بشكل مباشر أو غير مباشر 
في خدمة العميل ، أو بالتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر 

. ال تنطبق شامال رواتب أم النيابة عن العميل ، سواء كان ذلك 
التماس شخاص المذكورين بالجملة السابقة في حالة قيام األ 

  إلعالن. اتهمبمبادرتهم الخاصة ، أو استجاب العميل فيما يتعلق

  األموال وتمويل اإلرهاب تبييضقانون (منع) ) 22

) WWFTاألموال وتمويل اإلرهاب ( تبييضوفقًا لقانون (منع) 
 عن أي معامالت غير معتادةبإبالغ المكتب  KPMG، تلتزم 

)Meldpunt ongebruikelijke  transactions مقصودة (
. عملنا المعتادبقدر ما يتم اإلشارة إليها في سياق  تم تنفيذهاأو 



 

 

 تصنيف الوثيقة: كي بي أم جي سري للغاية
KPMG Accountants N.V.   المسجلة في السجل التجاري في هولندا تحت رقم ،

للشركات األعضاء المستقلة  جيكي بي أم  ، هي شركة عضو في شبكة 33263683
 KPMG International Cooperative ("KPMG International") التابعة لشركة

 .، وهي كيان سويسري
 

األموال وتمويل   تبييضباإلضافة إلى ذلك ، وفقًا لقانون (منع) 
إلجراء تحقيقات مع العمالء فيما  KPMG عقدتاإلرهاب ، 

يتعلق بالعمالء المحتملين. وهذا يعني ، من بين أمور أخرى ، 
تحديد العميل المحتمل والتحقق من هوية العميل قبل العمل. 

طلب مساعدة العميل فيما يتعلق بالتحقيق مع  KPMGيمكن لـ 
  العميل.

  المستمر المفعول) 23

تزامات الناشئة عن االتفاقية والتي  ستظل جميع الحقوق واالل
من المفترض أن تظل سارية المفعول بعد إنهاء االتفاقية سارية 

 المفعول بعد انتهاء االتفاقية. 

  ) االحالة24 ) 

ال يجوز ألي من طرفي االتفاقية نقل الحقوق وااللتزامات 
إذن الناشئة عن االتفاقية أو المتعلقة بها إلى طرف ثالث بدون 

  كتابي صريح من الطرف اآلخر.

  ) القانون النافذ و السلطة القضائية المختصة25

 KPMGتخضع جميع العالقات القانونية بين العميل و  -1
  للقانون الهولندي.

جميع النزاعات المتعلقة بالعالقات القانونية بين العميل و  -2
KPMG  التي تنطبق عليها هذه الشروط واألحكام العامة تقع

ضمن االختصاص القضائي الحصري للمحكمة المختصة في  
 .KPMGالمنطقة التي تقع فيها 
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