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بصرف النظر عن  توشك الحكومة اللبنانیة على البدء في برنامج شامل لإلصالح وإعادة الھیكلة إلخراج لبنان من األزمة الحالیة.
القضایا المالیة وقضایا الدیون التي تعتزم الحكومة معالجتھا، فقد تم االعتراف أیًضا بأن بناء القطاع المصرفي والعملة اللبنانیة 

 واألوضاع الخارجیة على أسس سلیمة یعد شرًطا مسبقًا أساسیًا إلنجاح برنامج اإلصالح بشكل مستدام.

یًا على العملة ونظیًرا في السوق ومشرفًا على المصارف اللبنانیة، دوًرا رئیسیًا في حل األزمة سیلعب مصرف لبنان، بصفتھ وص
میزان المدفوعات قد تسببت في التدفقات عبر العملة وإدارة تثبیت سعر صرف یُشتبھ في أن الجھود المبذولة للدفاع عن  الحالیة.

المالیة لمصرف لبنان. وبالنظر إلى الروابط القائمة بین البیانات خسائر كبیرة لمصرف لبنان والتي قد ال تنعكس بشكل كاٍف في 
المالي لمصرف لبنان على الفور للسماح للحكومة اللبنانیة بوضع الوضع ، یجب توضیح التجاریةمصرف لبنان والمصارف 

اتیجیة الصحیحة لمعالجة االختالالت في النظام المالي والوصول إلى تقاسم عادل لألعباء بین المودعین والمستثمرین ودافعي االستر
الضرائب. ومن الضروري أیًضا تحدید نھج مناسب إلعادة الھیكلة المحتملة للمیزانیة العمومیة لمصرف لبنان، مع الحفاظ على قدرة 

المالي لمصرف الوضع یاسة النقدیة والمالیة. وتفترض شركة أولیفر وایمان كذلك أن الوضوح بشأن مصرف لبنان على إدارة الس
لبنان سیكون شرًطا مسبقًا ألي دعم دولي لبرنامج اإلصالح الحكومي، ولقبول األسواق والجمھور ألي من إجراءات إعادة الھیكلة 

 المتوخاة حالیًا.

وزارة المالیة) شركة أولیفر وایمان إلجراء مراجعة لمصرف لبنان بھدف تقدیم وجھة بمثلة الجمھوریة اللبنانیة (م تعیینیشرفنا 
المالي لمصرف لبنان الوضع  نظر مستقلة حول الوضع المالي لمصرف لبنان واألسباب المحتملة الكامنة وراء أي اختالالت في 

 والنظام المصرفي

إلیھا فیما یلي بلفظ "أولیفر وایمان" أو "نحن" أو "نا" أو "خاصتنا") لوضع یلخص ھذا الخطاب فھم شركة أولیفر وایمان (یُشار 
في  الجمھوریة التي تمثلھا وزارة المالیة (یُشار إلیھا فیما یلي بلفظ "وزارة المالیة" أو "أنتم" أو "خاصتكم") ویؤكد النھج الذي سنتبعھ

 .فاقلھذا االت وكذلك المعاییر المالیة والتجاریةالتكلیف إجراء 

 النطاق والنھج المقترحان .1
 بناًء على فھمنا للوضع، حددنا العدید من القضایا التي نقترح تغطیتھا في وحدات محددة من الدراسة:

نفذ مصرف لبنان على مدى السنوات الماضیة عملیات واسعة النطاق  مراجعة المیزانیة العمومیة الحالیة لمصرف لبنان: .1
المصرفي والحكومة اللبنانیة. وكان لھذه العملیات تأثیر جوھري على المیزانیة العمومیة  في السوق بصفتھ نظیًرا للنظام

لمصرف لبنان، وتراكم ھذا التأثیر بمرور الوقت. ونتفھم أنھ قد یكون ھناك اختالالت مادیة في الوقت الراھن تراكمت في 
لخطوات المقبلة. وفي حین أن مصرف لبنان مصرف لبنان، والتي تحتاج إلى فھمھا بصورة جیدة التخاذ قرار بشأن ا

ینشر دائًما المیزانیات العمومیة المدققة، إال أن ھناك تساؤالت حول مبادئ المحاسبة األساسیة، ال سیما فیما یتعلق 
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باالنعكاس الشامل لعملیات السوق المذكورة أعاله واألصول والخصوم الناتجة في حسابات مصرف لبنان. لذلك كان من 
ري توثیق وفھم ھذه المبادئ، بھدف تمكین الوصول إلى تفسیر اقتصادي لحسابات مصرف لبنان. وتحقیقًا لھذه الضرو

الغایة، وبناًء على المیزانیات العمومیة المنشورة لمصرف لبنان والتي تم تدقیقھا من قبل المدققین القانونیین لمصرف 
ید وتوثیق الممارسات والمبادئ المحاسبیة على النحو المتبع حالیًا لبنان، واستناًدا إلى عمل شركة كي بي إم جي على تحد

من قبل مصرف لبنان، سنقوم بإجراء تحلیل متعمق للوضع المالي لمصرف لبنان وتقدیم وجھة نظر حول كیفیة توافق ھذه 
 كزي.الممارسات مع معاییر المحاسبة المعترف بھا دولیًا والممارسات الرائدة في محاسبة المصرف المر

للتأكد من مركز أصول  فھم طبیعة احتیاطیات العمالت األجنبیة لدى مصرف لبنان واألصول األخرى ذات الصلة: .2
مصرف لبنان، سنوفر مخزونًا شامالً الحتیاطیات العمالت األجنبیة الحالیة لدى مصرف لبنان. وعلى وجھ التحدید، 

بھا ألطراف ثالثة، مثل المصارف، أو غیر المتاحة الستخدام سنحدد احتیاطیات مصرف لبنان واألصول األخرى المعھود 
 السیاسة العامة. كما سنقوم بفحص المعالجة المحاسبیة وتقییم احتیاطي الذھب لدى مصرف لبنان.

بناًء على تحلیلنا، سنحدد  وضع میزانیة عمومیة أولیة بناًء على مبادئ المحاسبة التي تتبع الممارسات الدولیة الرائدة: .3
اطن انحراف اإلطار المحاسبي الحالي لمصرف لبنان عن الممارسات الدولیة. وفیما یخص العناصر التي نحددھا على مو

أنھا جوھریة بالنظر إلى المبلغ المتضمن و/أو االختالف في المعالجة المنھجیة بین الممارسة الحالیة لمصرف لبنان 
بشأنھا في اإلطار الحالي. وسوف تستند ھذه التوصیات إلى المعاییر والمعاییر الدولیة، فإننا نقترح تعدیالت وتغییرات 

الدولیة، مثل المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، والممارسات، مثل اإلطار المحاسبي للنظام األوروبي. ووفقًا لفھمنا 
العمالت األجنبیة واألصول  الحالي للوضع في مصرف لبنان، سنجري ھذه التعدیالت لتغطیة تقییم احتیاطیات وخصوم

والخصوم تجاه الحكومة، فضالً عن معالجة التدفقات السابقة والحالیة من منظور الربح والخسارة وكذلك استخدام 
الحسابات االحتیاطیة والمخصصات. وسنقوم أیًضا بمراجعة االفتراضات المتعلقة باألرباح المستقبلیة، مثل معالجة رسوم 

ھذه التعدیالت في االعتبار، سوف نقوم بعد ذلك بإصدار میزانیة عمومیة أولیة لمصرف لبنان. سك العملة. ومع أخذ 
المحددة على أنھا جوھریة لالوضاع وسیستند ھذا األمر إلى الحسابات الجاریة لمصرف لبنان، ولكنھ سیتضمن تعدیالت 

العمومیة األولیة لن تتضمن إعادة صیاغة شاملة بما یتماشى مع المبادئ المستھدفة المحددة. وفي حین أن ھذه المیزانیة 
لحسابات مصرف لبنان بما یتفق مع إطار محاسبي شامل ومعدل، إال أنھا یجب أن توفر صورة مناسبة للوضع المالي 

لمصرف لبنان بما یتماشى مع الممارسات المتعارف علیھا دولیًا، مما یساعد الحكومة في تعامالتھا مع الدائنین الدولیین 
والمؤسسات المالیة متعددة األطراف، وال سیما في سیاق تصمیم البرامج ومفاوضات إعادة الھیكلة. عالوة على ذلك، فإننا 

نقترح تعدیالت مقابلة على إطار عمل مصرف لبنان وشركات التدقیق التي سیتم تكلیفھا بمراجعة شاملة للمیزانیة 
 العمومیة لمصرف لبنان.

األرباح والخسائر المعدلة لمصرف لبنان، سنقوم بیانات استناًدا إلى  مصرف لبنان السابقة: فھم طبیعة أرباح وخسائر .4
) مساھمة مصرف لبنان في تمویل میزانیة الحكومة؛ وب) جھود 1بمقارنتھا بأھداف السیاسة األساسیة، وتحدیداً تأثیر 

لبنان التي تھدف إلى الحصول على ) تكلفة عملیات مصرف 3العملة؛ وتثبیت سعر صرف مصرف لبنان للدفاع عن 
العمالت األجنبیة. وستشمل ھذه المراجعة أیًضا آثار مخطط "الھندسة المالیة" الذي كان مصرف لبنان یعمل بھ خالل 
السنوات الخمس الماضیة. وسنقوم أیًضا بمراجعة مدى كفایة معالجة األرباح المستقبلیة المتوقعة. ویجب أن یوفر ھذا 

ات مھمة للحكومة التخاذ قرار بشأن الخیارات الممكنة لتسویة االختالالت في مصرف لبنان والنظام التحلیل معلوم
المصرفي واالقتصاد األوسع نطاقًا. كما سیوفر مدخالت ذات صلة التخاذ قرار بشأن إطار السیاسة النقدیة المستقبلیة 

 لمصرف لبنان.

القضایا بسھولة وستتطلب الحصول علیھا من خالل أعمال التدقیق والتحقیق  قد ال تتوفر بعض المعلومات التي سنحتاجھا لتغطیة
ندرك أنكم ستعینون شركة كي بي إم جي للقیام بأعمال التدقیق، في حین سیتم تعیین شركة ألفاریز آند مارسال  الجنائي اإلضافیة.

وف نعتمد على المدققین والمحققین الجنائیین (مثل شركة للتحقیق في قضایا محددة قد یتم تحدیدھا كجزء من العملیة الشاملة. لذلك، س
ألفاریز آند مارسال) لرأب أي ثغرات في المعلومات ذات الصلة. وسوف نسعد بالمساعدة في ھذه العملیة من خالل تحدید نطاق 

ھا عند تحدیدھا، وتوفیر ضمان العمل في البدایة، واإلشراف على التنفیذ، وتوفیر التوجیھ بشأن القضایا اإلضافیة التي سیتم تغطیت
 الجودة.

نتفھم أنكم في خضم مفاوضات حیویة للغایة مع أصحاب المصلحة على المستوین الوطني والدولي للحصول على الدعم الالزم 
سیكون الوضوح التام بشأن القضایا المتعلقة بمصرف لبنان والقطاع  لبرنامج اإلصالح الذي وافقت علیھ حكومتكم مؤخًرا.

صرفي عامًال أساسیًا لكم التخاذ قرار ُموفَّق بشأن السیاسة وألصحاب المصلحة لتقدیم الدعم. وتستند قائمة القضایا المذكورة أعاله الم
 إلى المعلومات المتوفرة لدینا حتى الیوم. ومع تطور تحلیلنا، قد نلحظ قضایا إضافیة تتطلب تدقیقًا أوثق، وفي ھذه الحالة نقترح إعادة

طاق الدراسة بما یتماشى مع ھدفھا العام. ولدعم العملیة الجاریة على أفضل وجھ، نقترح اعتماد نھج تعاقبي من شأنھ أن تنظیم ن
یوفر لكم النتائج ذات الصلة على وجھ السرعة. وفي البدایة، سترد ھذه القضایا في النطاقات التي تمثل أوجھ عدم الیقین المتبقیة 
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تم تضییق نطاقھا مع تقدم عملنا وإتاحة معلومات إضافیة من خالل أعمال التدقیق والتحقیق الجنائي. والقضایا المفتوحة، ولكن سی
 وتحقیقا لھذه الغایة، نقترح اعتماد نھج یستند إلى مرحلتین:

أولي بناًء على  استكشافأسابیع، سیقوم فریق صغیر رفیع المستوى بإجراء  3خالل المرحلة األولى، التي ستستغرق  •
ونتیجة لذلك، سنقوم بما یلي:  الوثائق المتاحة المقدمة من الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمستشارین المعنیین.

تحدید جوانب إضافیة، وتعدیل الوزن النسبي للوحدات بما یتماشى مع  حیث یتم -إذا لزم األمر  -) تعدیل نطاق الدراسة 1
) تحدید نطاق القضایا التي یتعین تدقیقھا من قبل المدققین و/أو المحققین كمدخالت إضافیة للدراسة؛ 2األولویات المحددة؛ 

 ات والبیانات المتاحة.األولیة حول الوحدات المذكورة أعاله إلى أقصى حد تسمح بھ المعلومرؤیاتنا ) تقدیم 3

، سنقدم لكم النتائج التي توصلنا إلیھا ونغتنم الفرصة إلعادة بیان القضایا واألولویات والجدول االستكشاف بعد مرحلة  •
سنتعاون كذلك مع المدققین لوضع خطة تسمح لنا بالتقدم بشكل متواٍز ومتعاقب في  الزمني للمرحلة الثانیة وتحسینھا.

 المرحلة الثانیة

أسابیع من العمل، سنصدر تقریًرا یغطي جمیع وحدات  6خالل المرحلة الثانیة، والتي ستستغرق وفقًا الفتراضنا الحالي  •
 -من خالل تنسیق یسمح بإحراز تقدم  -نتوقع أن تتم أعمال التدقیق والتحقیق الجنائي بالتوازي مع عملنا  الدراسة.

ھا. وفیما یخص الجھود الجاریة في برنامج اإلصالح، سنھدف إلى تزویدكم وسنستخدم أي نتائج لھذه األعمال بمجرد إتاحت
بالنتائج المرحلیة بینما نمضي قدًما. وتحقیقًا لھذه الغایة، سنبقى على اتصال وثیق بكم طوال فترة مشاركتنا لنتبین ونتفق 

رجوة من جانبكم. ومع ذلك، نرجو منكم على أفضل السبل التي یمكننا من خاللھا تحدید أولویات عملنا لتحقیق النتائج الم
األخذ في االعتبار أن التحلیل الشامل المطلوب للتقریر النھائي سیستغرق وقتًا حتى یتم إعداده وأنھ قد تكون ھناك 

تداخالت كبیرة غیر معروفة في ھذه المرحلة. ویجب اعتبار أن األسابیع الستة ھي الوقت الصافي الذي یقضیھ الفریق 
ھذا التكلیف، وأن الفواصل الزمنیة خالل المشروع، مثل الفواصل الناجمة عن انتظار المعلومات الضروریة أو  بأكملھ في

مخرجات أعمال التدقیق والتحقیق الجنائي، أو نتیجة عملیات المراجعة واتخاذ القرار من جانب الحكومة، ستتطلب تمدیًدا 
 المعاییرلعمل الذي یجب أن نبذلھ في المشروع وبالتالي ال تتأثر للجدول الزمني للمشروع، دون التأثیر على مقدار ا

. ومع ذلك، یعتمد ھذا التقدیر على فھمنا الحالي للوضع بعد المناقشات التي أجریناھا معكم ومع لھذه االتفاقیة التجاریة
جب تعدیل التكلیف والنھج أو أثناء تنفیذ المرحلة الثانیة، أنھ یاالستكشاف مستشاریكم. وإذا اتضح، كجزء من مرحلة 

 لتسلیم النطاق المتفق علیھ بنجاح، سنجري مناقشات معكم لنتفق بصورة متبادلة على تعدیل المشروع أو تمدیده.

یستند العرض إلى افتراض أنھ سیكون لدینا إمكانیة وصول غیر مقیدة إلى المعلومات ذات الصلة من مصرف لبنان، من خالل 
" تجاه المصرف وزارة الوصایة"بصفتھا تقوم وزارة المالیة  .عینین، وبصورة مباشرة إذا لزم األمرالمدققین والمحققین الم

المركزي ویمكنھا تسھیل حصول شركة أولیفر وایمان، وكذلك المدققین والمحققین، على إمكانیة الوصول الضروریة. ومع ذلك، إذا 
بإمكانیة الوصول إلى المعلومات التي نحتاجھا لتسلیم نطاق التكلیف كما لم یكن من الممكن، ألسباب خارجة عن سیطرتنا، تزویدنا 

ینبغي، فستكون نتائجنا أقل قوة، وسنحتاج إلى الرجوع إلى أوجھ عدم الیقین المقابلة في التقریر. وإذا توصلنا، في إطار ھذا 
بشكل معقول، فسنطرح ھذا األمر علیكم، ویحق لنا  السیناریو، إلى استنتاج مفاده أنھ ال یمكننا تسلیم نطاق المشروع المتفق علیھ

 إنھاء العقد دون تحمل أي مسؤولیة.
 سنضمن خالل مشاركتنا االتساق مع شركة كي بي إم جي لضمان سالسة تدفق المعلومات وتوقیت ذلك.

وزیر المالیة وتكون مسؤولة عن متابعة ومراقبة أداء الفریق المشارك ترفع تقریرھا للجنة من ثالثة أعضاء إنشاء یجب على العمیل 
من شركة أولیفر وایمان للتأكد من امتثالھم لشروط المشاركة المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة، وتُعقد اجتماعات أسبوعیة یقوم 

 المحرز.  خاللھا الفریق المشارك من شركة أولیفر وایمان بإطالع وزیر المالیة على التقدم 

على الرغم من عدم كوننا جزًءا من ھذا العرض، إال أننا نود أن نسلط الضوء على أھمیة مراجعة إطار حوكمة مصرف لبنان 
تعد الحوكمة الجیدة للمصرف المركزي عنصًرا أساسیًا في  استعداًدا لـ "تقییم الضمانات" المحتمل من قبل صندوق النقد الدولي.

قد الدولي. وفي المرحلة األولى من أي برنامج، یقوم صندوق النقد الدولي بتقییم عدة أبعاد للمصرف معظم برامج صندوق الن
ھذا المصرف، وستعتمد مراجعات البرنامج ومراقبتھ بشكل  عبر المركزي للبلد، حیث ستتدفق أموال برنامج صندوق النقد الدولي 

یم جوانب مھمة للحوكمة مثل الھیكل القانوني واالستقاللیة، وآلیات التدقیق كبیر على تقاریر بیانات المصرف المركزي. ویغطي التقی
الداخلي والخارجي، والتقاریر المالیة، والضوابط الداخلیة. وبالنظر إلى القضایا الحالیة المطروحة، من المرجح أن یتم تحسین 

ات وباعتبارھا أیًضا عنصًرا أساسیًا في السیاسة جوانب معینة من إطار الحوكمة في مصرف لبنان، وذلك في سیاق تقییم الضمان
االقتصادیة الجیدة للبلد. وقد ساعدنا العدید من المصارف المركزیة حول العالم في مسائل الحوكمة المعقدة ویسعدنا أن نناقش معكم، 

 في الوقت المناسب، ما إذا كان بإمكاننا دعمكم في ھذا األمر أیًضا.
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 الفریق المقترح .2
یرأس الدراسة بول فیتشر، وھو كبیر مستشارین مقیم في لندن. سیتحمل بول المسؤولیة الكاملة عن الدراسة من خالل نقترح أن 

وبول مدیر تنفیذي  توجیھ النھج العام وتطویر النتائج بما یتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة في مجال المصارف المركزیة.
ولیة إدارة المیزانیة العمومیة للمصرف المركزي كمدیر تنفیذي لألسواق، وكان سابق في مصرف إنجلترا، حیث كان یتولى مسؤ

عضًوا في لجان السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة بالمصرف ونائب رئیس ھیئة التنظیم االحترازي. وفي الوقت الراھن، یشغل بول، 
التنفیذي في مكتب إدارة الدیون في المملكة  وھو مواطن بریطاني، منصب رئیس جمعیة سوق السبائك في لندن والمدیر غیر

 المتحدة.

سیكون أولیفر مسؤوالً عن توجیھ العمل التحلیلي  سیقود تنفیذ الدراسة أولیفر فونش، وھو كبیر مستشارین مقیم في زیورخ.
صحاب المصلحة والبحثي، فضًال عن إعداد النتائج والتقریر. وسیعمل أیًضا كحلقة وصل رئیسیة معكم ومع مصرف لبنان وأ

اآلخرین في الدراسة، وال سیما شركات التدقیق. وقد أمضى أولیفر جزًءا كبیًرا من حیاتھ المھنیة في الحكومة السویسریة وفي إدارة 
أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي، حیث كان یقود اإلصالحات االستراتیجیة والمعامالت واسعة النطاق والتدخالت 

ت الطوارئ ومفاوضات ومراجعات برنامج صندوق النقد الدولي في قبرص والیونان وسویسرا والعدید من البلدان األخرى. في حاال
كما یمتلك خبرة متعمقة في تحلیل وحل الروابط القائمة بین القطاع المصرفي والدین العام والخاص وقضایا السیاسة المالیة والنقدیة. 

 وھو مواطن سویسري.

إیلي، وھو مواطن فرنسي لبناني، شریك من مكتبنا في باریس ویقود خدماتنا المالیة  لي فرح إرشادات متخصصة إضافیة.سیقدم إی
 في فرنسا. وقد قام بعمل مكثف مع المشرفین والمنظمین األوروبیین لتنظیم وإعادة ھیكلة المصارف.

وسیعمل ھذا الفریق  مستشاري شركة أولیفر وایمان. سینضم إلى بول فیتشر وأولیفر فونش وإیلي فرح فریق صغیر من كبار
 تحت إشرافھم في مھام التحلیل والبحث والصیاغة.

قامت شركة أولیفر وایمان  القائمة، نتوقع أن یتم تنفیذ كل عملنا أو معظمھ عن بُعد. 19-بالنظر أیًضا إلى أزمة فیروس كوفید
ا في ذلك أدوات التعاون الرقمي عالیة التشفیر (مؤتمرات الفیدیو) والبنیة التحتیة باستثمارات كبیرة في البنیة التحتیة والعملیات، بم

 السحابیة اآلمنة التي تسمح بمشاركة الملفات والبیانات. وفي حالة االمتثال لسیاسات السفر والسالمة المعمول بھا، یسعدنا أداء المھام
 المسؤولین في الموقع. الضروریة لعملنا في بیروت والتفرغ لحضور اجتماعات كبار

أولیفر وایمان في شركة ستقدم شركة أولیفر وایمان تحلیلھا ودعمھا بناًء على الممارسات الرائدة في المجال التي الحظتھا 
السوق وبناًء على خبرتھا الواسعة في العمل مع عمالئھا من المؤسسات والمصارف المركزیة والجھات التنظیمیة في جمیع 

لن تقدم شركة أولیفر وایمان أي استشارات قانونیة، وتُوصي شركة أولیفر وایمان، فیما یخص ھذه االستشارات، بطلب  أنحاء العالم.
المشورة والحصول علیھا من مستشار قانوني. قد تتضمن أي خدمات أو مخرجات تقدمھا شركة أولیفر وایمان نصائح وتوصیات؛ 

بنیة على فھم شركة أولیفر وایمان للممارسات الرائدة في المجال بناء على ما ومع ذلك، تعد جمیع ھذه النصائح والتوصیات م
الحظتھ من خالل العمل مع قاعدة عمالئھا وفھمھا للقوانین واللوائح المعمول بھا، ویجب أن یتحمل مصرف لبنان وحده المسؤولیة 

 عن جمیع القرارات المتعلقة بتنفیذ ھذه النصائح والتوصیات.

یصف الملحق أ العرض المالي. وترد الشروط واألحكام التي ستخضع  في المالحق. لھذه االتفاقیة ترد المعاییر المالیة والتجاریة 
 في الملحق ب. ھذا التكلیفلھا 

یشرفنا أن ندعمكم  في غضون أیام وأسابیع االستعراض القادمة، ستتخذون قرارات من شأنھا تشكیل مستقبل بلدكم لسنوات قادمة.
 .خالل ھذه المرحلة الھامة ونتطلع إلى استالم ردكم على ما ورد أعاله

  

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدیر،

 

 

 إیلي فرح   فونش أولیفر
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 معتمد:

 

  من جانب:

  االسم:

  المسمى الوظیفي:

  التاریخ:

 

 اللبنانیة مفوض حسب األصولالموقع أدناه ھو ممثل للجمھوریة 
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 الملحق أ:  
 العرض المالي

 

وأھمیتھ في ضمان االستقرار االقتصادي والمالي في لبنان، سنقوم باستثمار استثنائي من  االتفاق  الھذنظًرا للطبیعة االستراتیجیة 
 كلیف.خالل تعیین كبار الخبراء لدینا ممن یتمتعون بمكانة وسمعة دولیة لتنفیذ ومراجعة الت

 750,000)، واالستكشافمھنیة للمرحلة األولى (مرحلة  كأتعابفرنك سویسري  200,000نعرض المشاركة المقترحة بمبلغ 
نؤكد مجدًدا أن عرضنا  فرنك سویسري للمرحلة الثانیة (تقریر یغطي جمیع الوحدات)، دون احتساب ضریبة القیمة المضافة.

أو أثناء تنفیذ المرحلة الثانیة، أنھ یجب االستكشاف لي للوضع. وإذا اتضح، كجزء من مرحلة للمرحلة الثانیة یعتمد على فھمنا الحا
تعدیل التكلیف والنھج لتسلیم النطاق المتفق علیھ بنجاح، سنجري مناقشات معكم لنتفق بصورة متبادلة على تعدیل الشروط المقابلة 

وقع وحجم الفریق والوقت المطلوب والجدول الزمني الجدید والعوامل للمرحلة الثانیة، مع األخذ في االعتبار عبء العمل المت
الخارجیة ذات الصلة. وإذا لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق، فسیكون لدینا الحق في إنھاء العقد دون تحمل أي مسؤولیة. ولتجنب 

 المحاسبین. المحققین أوالمدققین الشك، ال تغطي المیزانیة المقترحة العمل اإلضافي المقدم من 

التي المصاریف تتعلق  المھنیة. االتعاببالمائة من إجمالي  10باإلضافة إلى ذلك، سیتم احتساب النفقات عند تكبدھا، بحد أقصى 
سنقوم باحتسابھا في الغالب بسفر موظفینا وإقامتھم وما إلى ذلك، وبالتالي تعتمد على حجم التواجد في الموقع الذي سنحتاجھ لتنفیذ 

 التكلیف بنجاح.

 وتُدفع بالتناسب على أساس متجدد، مع اعتماد الدفعات على العمل الذي سیتم تنفیذه خالل فترة زمنیة معینة. بأتعابناتُحرر فاتورة 
 یوًما. 15، مع فترة سداد تصل إلى والمصاریفسنزودكم بفواتیر كل أسبوعین أو أقل تغطي العمل 
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2 :2 الملحق
TERMS AND 
CONDITIONS  
OF BUSINESS 

 

 املُطّبقة  واالحكام الشروط  

 على مزاولة النشاط

This agreement sets forth the terms and 

conditions on which Oliver Wyman AG, a stock 

corporation formed under the laws of 

Switzerland and Oliver Wyman Services Limited  

(each, as applicable, the “Company”), provides 

services (the “Services”) for Lebanese Republic 

represented by the Ministry of Finance (the 

“Client”) pursuant to or in connection with the 

attached document titled Central Bank Review 

dated 28 August 2020 or any other project 

description document that is or has been 

mutually agreed by the Company and the Client 

(each, a “Project Description Document”). This 

agreement together with all such Project 

Description Documents shall be referred to 

herein as the “Agreement”. In the event of a 

conflict between these terms and conditions 

and any Project Description Document, these 

terms and conditions will prevail to the extent 

of such conflict. 

الشــروط واألحكام اليت تقدم مبوجبها شركة  االتفاقيةُحتـــدِّد هـــذه  

إيه جي وهي شــركة مسامهة أتسست مبوجب قوانني  واميانيفر أول

أوليـــفر واميان احملدودة للخدمات (يشار إليهما  سويسرا وشركة

") اخلدماتاخلدمات (" ")لشركةحسب مقتضى احلال بـلفظ "ا

") بناء على العميل("وزارة املالية بممثلة  يةلبنانالمهورية اجللصاحل 

املركزي] املصرف أو فيما يتعلق ابملستند املرفق بعنوان [مراجعة 

مواصفات أو أي مستند آخر يوضح  2020 آب 28املؤرخ يف 

، مما يكون متفقًا عليه بشكل متبادل بني كل من املشـــروع املعين

مستند مواصفات (يشار إىل كل منـها بـ" العميلو الشركة 

مستندات هــذه االتفاقية ومعها كافة  ويشار إىل .")املشروع

املُشار إليها يف منت االتفاقية بـ"االتفاقية".  مواصفات املشـــروع

وثيقة ويف حال وجود تعارض بني هذه الشروط واألحكام و 

، تسود هذه الشروط واألحكام بقدر تعارضها مواصفات املشروع

 معها. 

 

1. Fees, Expenses, and Payment. In 

consideration for the Services, the Client 

shall pay to Oliver Wyman AG, billing 

and collecting for itself and acting as 

مقابـــل  العميـــل: يلتزم والدفعاتواملصاريف األتعاب  

أوليفر واميان إيه جي، شركة  إىل يدفع ، بــأن اخلــدمات

اليت تتوىل إعداد الفواتري والتحصيل لصاحلها وتعمل مبثابة 

1- 
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billing and collection agent for Oliver 

Wyman Services Limited the 

professional fees and expenses in 

accordance with each Project 

Description Document. Oliver Wyman 

AG shall provide Services to the extent 

they are provided using its personnel or 

resources, and Oliver Wyman Services 

Limited shall, directly or through one or 

more of its affiliates, provide Services to 

the extent they are provided using 

personnel or resources from Oliver 

Wyman Services Limited or such 

affiliates. Payment of each invoice from 

the Company is due within 30 days after 

the date thereof. The Company reserves 

the right to suspend the provision of 

Services in the event of non-payment by 

the Client. The description of the fees 

and expenses in each Project 

Description Document is exclusive of 

any applicable taxes. 

وكيل إعداد الفواتري والتحصيل لشركة أوليفر واميان 

املصاريف و األتعاب املهنية قــيــمة  احملدودة للخدمات،

. وتلتزم مســتند ملواصفات املشـروعوفــقـــًا لبيـا�ت كل 

شركة أوليفر واميان إيه جي بتقدمي اخلدمات بقدر ما 

يتوفر ابستخدام موظفيها أو مواردها، كما تلتزم شركة 

أوليفر واميان احملدودة للخدمات، بشكل مباشر أو من 

أو أكثر، بتقدمي اخلدمات خالل أحد شركاهتا التابعة 

بقدر ما يتوفر ابستخدام موظفيها أو مواردها من شركة 

أوليفر واميان احملدودة للخدمات أو الشركات التابعة هلا. 

السـداد خـالل  الشـركةوتسـتحق كل فاتـــورة صـــادرة عن 

) ثـالثني يـومًا من تــاريخ الـفاتـورة. وحتتفظ 30مــدة (

تعليق تقدمي اخلدمات يف حالة عدم الشركة حبقها يف 

السداد من جانب العميل. وال تشـمل مواصفات 

الـمـنصوص عـليها يف كـل واملصاريف وتفـاصيل األتعـاب 

يف حال  ، أيـة ضـرائب مســتـند ملواصفات املشـروع

 .طبقت

2. Confidentiality. Each Party shall keep 

confidential and not disclose any 

confidential information, advice or 

material of any nature that is provided 

or made available by the other Party, 

including, without limitation, any 

written reports or other data 

(collectively, “Confidential 

Information”), without the prior written 

ابحملافـظة عـلى  طرف: يلتــزم كل احملافظة على الســرية 

الســرية وحظر إفـشـاء أيـة مـعــلومات ســرية أو استشارات 

 الـطرفأو مواد من أيـة طـبيعة مـما يكون قـد وصـل إىل 

ا يف ذلك على ســبيل الـمثال ودون حصر أية اآلخــر، مب

تقـارير ُحمّررة خطيـاً أو بيـا�ت أخــرى (يشــار إليها جمتـمعة 

")، دون احلصول على موافـقة املعــلـومات الســريةبـ "

 طـرفيـجوز ألي الو . الطـرف اآلخـرخـطية مسبقة من 

2- 
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consent of the other party. Neither 

Party may disclose Confidential 

Information outside its organization, 

unless permitted by this agreement or 

otherwise mutually between the parties. 

Confidential Information may only be 

disclosed internally, including to other 

arms of the government, to those who 

are bound by confidentiality restrictions 

consistent with those set forth herein, 

and externally to the International 

Monetary Fund the purposes of 

contributing to your efforts on 

restructuring Lebanese debt as well as 

getting external financial support. In 

addition, the Company’s Services may 

be disclosed to KPMG and Alvarez & 

Marsal solely in connection with their 

participation of the central bank review, 

and to Lazard and Cleary Gottlieb, and 

any other advisors appointed by the 

Lebanese Government, in their capacity 

as advisors on the public debt 

restructuring, on condition that these 

advisers first sign a non-reliance letter 

with the Company in a form that is 

acceptable to the Company. This Section 

2 shall not apply to any information 

that: 

 

" خارج نطاق الـمعلومات الســريةاإلفـصــاح عـن "

ما مل ُيصرح به مبوجب هذه االتفاقية أو ابالتفاق  الشركة

املعلومات وجيوز فقط اإلفصاح عن الطرفني املتبادل بني 

على الصعيد الداخلي، مبا يف ذلك األجهزة  السرية

حملافظة على األخرى يف الدولة، إىل امللتزمـني بقيــود ا

إىل اخلارجي د املنصوص عليــها هنا، وعلى الصعي السرية

صندوق النقد الدويل ألغراض املسامهة يف جهودكم يف 

إعادة هيكلة الدين اللبناين إىل جانب احلصول على 

الدعم املايل اخلارجي. ابإلضافة إىل ذلك، جيوز اإلفصاح 

عن خدمات الشركة إىل شركة كيه يب إم جي وشركة 

جعة فقط فيما يتعلق مبشاركتهم يف مرا آند مارسال ألفاريز

، وأي كلريي غوتليباملركزي، وإىل شركة الزار و املصرف 

مستشارين آخرين تعينهم احلكومة اللبنانية، بصفتهم 

مستشارين فيما خيص إعادة هيكلة الدين العام، بشرط 

أن يوقع هؤالء املستشارون أوًال على خطاب عدم اعتماد 

مع الشركة ابلصيغة املقبولة للشركة. وال تـنطبق هـذه 

 على أي من املعلومات التـي:    2قرة الف

 

 i. is or at any time becomes publicly   ًتكون أو تصبـــح يف أي وقــت متاحة مجاهرييـــا   -أ
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available other than as a result of 

breach by the recipient of its 

obligations under this Agreement, 

شريطة أال يكون ذلك �جتـاً عن انتهاك من 
جانب املتلقي اللتزاماهتم مبوجـب هـذه 

 "،االتفاقية"

 ii. the recipient acquires from a third 

party who owes no obligations of 

confidence to the other Party in 

respect thereof, 

ال يكون ملتــزمـاً  طرف اثلثيطلبـــها املتـلقي من  
فيما  السـريةأمام الطرف اآلخر ابحملافظة على 

 يتـعلق بتلك املعلومات، 

  -ب

 iii. was already known to the 

recipient at the time it received 

such information from the other 

Party as shown by the recipient’s 

prior written records, or 

 

يف اتريـخ من املتلقي  مسبقاً كانت مـعروفــة  
الطرف وصـول تـلك الـمعلومات إليه من 

، وفـقًا لـما تثـبته السـجالت املستندية اآلخــر
 املوجودة لدى املتلقي يف اتريخ سابق؛ أو 

  -ج

 iv. is independently developed by the 

recipient without use of, or 

reference to, Confidential 

Information. 

قد استخلصت بشكل مستقل من قبل املتلقي  
دون استخدام منه للمعلومات السرية ودون 

 الرجوع إليها.  

  -د

 If either the Company or the Client is 

requested or required by any 

regulator or any legal or investigative 

process or any rules of any stock 

exchange to disclose any 

Confidential Information, that party 

shall, to the extent legally 

permissible, provide the other party 

with prompt notice of each such 

request and the Confidential 

Information requested so that such 

other party may seek to prevent 

disclosure or the entry of a protective 

أو إذا اقتضى  العميـلأو  الشركةإذا طُـلب من أي من  

ءات قانونية أو يف ذلك أية جهة رقابية أو بسبب أية إجرا

إطار حتر�ت أو أية قواعد خاصة بسوق األوراق املالية، 

، َتعّني على ذلك الطرف يف معلومات ســريةإفشاء 

احلدود اليت تسـمح هبا أحـكام الـقانون، توجيه إخطار 

يف كل حالة يفيـــد بوجـــود  الطرف اآلخــرإىل عاجل 

املطلوبة بـحيث  يةاملعلومات السر ذلك الطـــلب وببيــــان 

الفرصـة لـمنع ذلك اإلفشـاء  الطرف اآلخـــريتـــاح لذلك 

وإذا كان اإلفـشاء مطلوبـاً  . أو استصدار أمر محاية

وتعذر احلصول على أمر احلمايـة ، وجب على الطرف 
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order. If disclosure is required and a 

protective order is not obtained, the 

party from whom disclosure is 

required shall disclose only such 

Confidential Information that it is 

advised by its legal counsel is legally 

required to be disclosed. 

 

املطلوب منــه ذلك اإلفـشـاء أن يسـمح فـقــط إبفـشـاء 

ـد املســتشار القانوين الـخاص املــعــلومات الســرية اليت يُـفـي

 حـكام الـقانون.      وجوب إفشائها عمالً أببــه 

3. Client Information. In performing the 

Services, the Company will use all 

information supplied by or on behalf of 

the Client without having independently 

verified the same, and the Company 

assumes no responsibility for the 

accuracy or completeness of such 

information.  Unless otherwise agreed, 

the Client shall not share any personal 

data with the Company other than the 

contact details of those of its employees 

or agents who may interact with the 

Company during the provision of the 

Services.  

: تسـتخدم العميــل املعلومات والبيانــات اليت يقدمها 

املـعلومات كل ،  للخدماتيف إطار تـقديـمها  الشـركة

أو ابلنيابة عنه، دون  الـعـميلاليت تـصـل إلـيــها عـن طـريـق 

أن تتحـقـق مـن صـحتها بشـكل مـسـتقل، وال يـجـوز 

أيـة مـسـؤولية عن دقـة تـلك الـمعلومات أو  الشـركةحتـميل 

ينص على غري ذلك ال جيوز مل مـدى اكتماهلا. وما 

سوى  الشركةتداول أية بيا�ت شخصية مع  للعميل

ئها الذين بيا�ت االتصال الشخصية ملوظفيها أو وكال

 .اخلدماتخالل فرتة تقدمي  الشركةيتعاملون مع 

 

3- 

4. Work Product. All intellectual property 

in project materials developed by the 

Company specifically and exclusively for 

the Client in the course of providing the 

Services (the “Works”) shall be owned 

by the Client.  At the request and 

expense of the Client, the Company 

shall do all such things and sign all such 

documents or i n s t r u m e n t s  

: تـعـترب كـافـة املنتجات الناجتـة عن عالقـة العمل 

واد املشروع الـيت تسـتخلصها ملالـممتلكات الفكريـة 

يف  العميـلبـشكل ُمـحّدد وحصري من أجـل  الشـركة

  من ") مـملوكـةألعمال("ا للخدماتإطار تقديـمها 

بـأن تـقوم بـنـاًء عـلى طـلب  الشـركةوتـلتزم . لعميلا

والـتوقيع كما وعـلى نـفـقـته بـكافة الـتصرفات   الـعـمـيل

عـلى كـافة تـلك الـمستندات أو السـندات الضروريـة 

بـشكل مـعـقول لـمنح الـنـفـاذ للنص السـابق، وعـلى الرغم 

4- 
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r e a s o n a b l y  necessary to give effect 

to the foregoing.  Notwithstanding 

anything to the contrary contained in 

this Agreement or any Project 

Description Document, the Company 

retains all rights in, and shall be entitled 

to use without restrictions: (i) its 

intellectual capital, including, without 

limitation, methodologies, ideas, know 

how, techniques, models, tools, skills, 

generic or aggregated industry 

information, knowledge and experience, 

and any graphic representations of any 

of these, whether now possessed or 

hereafter acquired by the Company 

(“Company IC”), and (ii) any software-

based tools that may be developed 

hereunder (“Software”).  The Services 

and deliverables provided by the 

Company hereunder will inherently 

contain and/or embed Company IC 

and/or Software.  The Company hereby 

grants to the Client from the date of this 

Agreement a non-exclusive, non-

transferable, irrevocable and royalty-

free license to use Company IC and 

any Software included in the Services 

or deliverables, solely for the Client’s 

internal use.  If any Software is 

developed hereunder, the Parties 

shall cooperate in good faith to 

agree upon definitive documentation 

 االتفاقيةمـمـا ورد بـعكس ذلـك يف سـياق أحـكام هـذه 

حتتفظ  الشركة، فـإن مستـند ملواصفات املشروعأو أي  

)  1قيود ( لنفـسـها ويكون من حقها استخدام بدون أية

كافة احلقوق يف ملكياهتا الفكريـة ويشمل ذلك وال 

يقتصر على  أصول اإلجراءات واألفكار ومعلومات 

الدرايـة واألمناط التقنية والنماذج واألدوات واآلليات 

واملهارات واملعلومات الصناعية العامة أو اجملمعة  

نت واخلربات وأية عروض جرافيكية متثل أ�ً مـنها سـواء كـا

مملوكة اآلن أو سـتصبح مملوكة يف اتريخ الحـق، مـما 

امللكيات الفكرية العائدة إىل (" الشركةتكتسبه 

) أي أدوات تعتمد على الربجميات اليت 2")، و (الشركة

). ستضم الربجمياتميكن تصميمها مبوجب هذا املستند (

 الشركةاليت تقدمها  واملنجزات اخلدماتو/أو تشمل 

و/أو برجميات ملكيات فكرية  مبوجب هذا املستند

اعتباراً  العميللصاحل  الشركة، وتـمنح عائدة إىل الشركة

ترخيصًا غري حصري وغري قابل  االتفاقيةمن اتريخ هذه 

للنقل أو الـتنازل عنه إىل آخرين وغري قـابـل لإللـغاء وغري 

خاضع لسداد أية إاتوات عنه، يسمح له ابسـتخدام 

 برجمياتوأية  لكيات الفكرية العائدة إىل الشركةامل"

وذلك فقط من أجل املنجزات أو  اخلدماتمتضمنة يف 

. وىف حالة ابلعميلأغراض االستخدام الداخلي اخلاص 

 األطرافمبوجب هذا املستند يلتزم  برجمياتتصميم أية 

ابلتعاون حبسن نية للموافقة على املستندات النهائية 

والتزامات الصيانة والدعم، إن وجد،  ياتابلربجماملتعلقة 

 يف هذا الشأن. الشركةامللتزمة هبما 
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relating to the Software and the 

Company’s maintenance and support 

obligations, if any, with respect 

thereto. 

5. Use of the Services and Works.  The 

Services and Works provided by the 

Company may include advice and 

recommendations; however, all 

decisions in connection with the 

implementation of such advice and 

recommendations shall be the sole 

responsibility of, and made by, the 

Client. Unless permitted by this 

agreement or otherwise agreed in 

writing, the Services and Works are 

furnished solely for the Client’s internal 

use and shall not be disclosed in whole 

or in part to any third party.  

: جيوز أن تشتمل كل االستفادة من اخلدمات واألعمال 

على تقديـم  الشركةاليت تقدمها  األعمالو ماتاخلدمن 

املشورة والتوصيات؛ ورغم ذلك تـقـع مـسؤولية اختاذ كافـة 

الـقرارات الـمـتعلقة بـتـنـفـيـذ تلك املشورة والتوصيات على 

وحـده بشـكل مـنفـرد، وعـليه أن يصدرها  العـمـيلعـاتـق 

هذه أيـضًا بـُمفرده، وما مل يكن مسموًحا به مبوجب 

خطًيا، تُقدم  متفق عليهاالتفاقية أو خالف ذلك 

 االستخدام الداخليفـقـط من أجــل  األعمالو اخلدمات

، ويـُحظر إفشـاؤهـا سـواء ابلـكامل أو جـزئـيًا ألي للعميل

          .طرف اثلث

 

5- 

6. Use of Names.  Neither Party will refer 

to the other Party or attribute any 

information to the other Party, in the 

press or publicly, without the other 

Party’s prior written consent.  

 

اإلشارة إىل  طرف: ُحيظـر على كل استخدام األسـماء 

 الطرف اآلخرأو نسب أية معلومات اىل  الطرف اآلخر

يف الصحافة أو يف العلن دون املوافقة اخلطية املسبقة 

 .       للطرف اآلخر

6- 

7. Non-Exclusivity. It is the Company’s 

practice to serve multiple clients within 

industries, including those with 

potentially opposing interests. 

Accordingly, the Company may have 

served, may currently be serving or may 

in the future serve other clients whose 

جـرى الـعرف لـدى روط احلصرية: عدم انطباق ش 

على تقدمي خدماهتا للعديد من العمالء املتعاملني  الشركة

يف نـفس الصناعة مبا فيهم أولئك الذين حيتمل أن 

وبناًء عليه جيـوز . تتضارب مـصاحلهم مع بعضهم البعض

قـد سـبـق أن قـّدمت خدماهتا لعمالء  الشركةأن تكون 

تـقدم  أ�ا يف صدد تقدمي أو أ�ا سوف آخرين أو 

7- 
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interests may be adverse to those of the 

Client. In all such situations, the 

Company is committed to maintaining 

the confidentiality of each client’s 

information. As of the date of this 

agreement the Company has not 

identified any services it is providing to 

other clients which are in conflict with 

the Services. During the performance of 

the Services, the Company will not 

accept any engagement by any third 

party in respect of the subject matter of 

this Agreement, which can be in a 

conflict with the Services. 

مسـتقبال خدمات لـعمالء آخرين ممن تتعارض مـصاحلهم 

ويف كـافة تلك احلاالت تكون  .ابلعميلمع تلك اخلاصة 

كل من   سـرية مـعلوماتملتزمـة ابلـمحافظة عـلى  الشركة

. واعتبارًا من اتريخ هذه االتفاقية، مل ُحتدد أولئك العمالء

خدمات تقدمها لعمالء آخرين مبا يتعارض  الشركة أية

وخالل أداء اخلدمات،  املقدمة للعميل. مع اخلدمات

تلتزم الشركة بعدم قبول أي تعاقد من جانب أي طرف 

اثلث فيما يتعلق مبوضوع هذه االتفاقية، واليت قد 

 .املقدمة للعميل تتعارض مع اخلدمات

 

8. Limit of Liability.  

 

 -8 املسؤولية القانونية حتديد  

 a) In no event shall either party be 

liable for any indirect, special, 

incidental, consequential or 

punitive damages or for any lost 

profits arising out of or relating to 

the Services. 

 

ال يتحمل أي من الطرفني يف أي األحوال  
املسؤولية القانونية عن أية أضرار غري مباشرة أو 
خاصة أو عرضية أو جزائية أو خسائر أو 

عن  �جتةاملسـؤولية عن ضياع أية أربـاح مـتوقعة 
 بـها. متعلقة اخلدمات أو 

  أ)

 b) In no event shall the aggregate 

liability of the Company, its 

affiliates and its subcontractors 

(whether based on any action or 

claim in contract, tort, or 

otherwise) to the Client or its 

affiliates arising out of or relating 

ال جيوز يف أي احلاالت أن يـتجاوز سـقـف احلد  
والشركات  للشركةاألقصى للمسـؤولية القانونية 

(سواء كانت  من الباطنومتعاقديها التابعة هلا 
ة أو تعاقدية أو مبنية على مطالبات قانوني

أو  العميلأمام  مسؤولية عن اخلطأ أو خالفه)
أو  اخلدماتمما ينتج عن التابعة له املؤسسات 
، مبلغ األتعاب املتوجبة السداد يتعلق بـها

  ب)
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to any Services exceed the fees 

payable to the Company for such 

Services, in any event such liability 

not exceed USD 2,000,000. 

 

، ولن يتجاوز سقف اخلدماتعن تلك  للشركة
يف أي  للشركةالقانونية للمسؤولية احلد األقصى 

) دوالر 2.000.000احلاالت مبلغ مليوين (
 أمريكي.    

 c) This Section 8 shall apply to the 

fullest extent permitted by 

applicable law. 

 

يف أقصى احلدود اليت  8 الفقرةتنطبق هذه  
 يسمح بــها القانــون الواجب التطــبيق.  

  ج)

9. Additional Costs. The scope of Services 

and fees hereunder do not contemplate 

the Company being involved in any legal 

or regulatory proceedings or 

investigations or subject to third-party 

claims. Accordingly, the Client agrees to 

pay, to the extent permitted by law, the 

Company’s standard rates for 

professional time spent (including, 

without limitation, for preparing, 

defending or giving testimony or 

furnishing documents) and reimburse 

and hold harmless the Company for 

liabilities, losses, damages, costs and 

expenses as incurred (including, without 

limitation, reasonable legal fees and 

costs), in connection with any actual or 

threatened actions, proceedings or 

investigations, either if the Company is 

sued directly or subpoenaed in any 

proceedings, or asked to assist any legal 

 
. ال تشمل األتعاب ونطاق التكاليف اإلضافية

يف  الشركة اشرتاكعلى   االتفاقيةالواردة يف  اخلدمات

و تنظيمية أو حتقيقات أو مطالبات أية إجراءات قانونية أ

على دفع،  العميلوابلتايل يوافق . طرف اثلثقبل من 

 للشركةابلقدر الذي يسمح به القانون، معدالت قياسية 

عن الوقت املهين املقضي (ويشمل ذلك وال يقتصر على 

الوقت املقضي يف اعداد الدفوع أو تقدمي املستندات 

مسؤوليتها عن وإعفائها من  الشركةواألدلة) وتعويض 

والتكاليف واملصاريف اليت واالضرار  االلتزامات واخلسائر 

تكبدهتا نظري ذلك (ويشمل ذلك وال يقتصر على 

اريف القانونية املعقولة) فيما يرتبط أبي التكاليف واملص

دعوى فعلية أو وشيكة أو اجراءات تقاضي أو حتقيقات 

سواء متت مقاضاة الشركة مباشرة أو مت استدعائها يف أي 

9. 
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process (collectively “Costs”), relating to 

or arising out of the Services under any 

Project Description Document or any 

matter relating to such Services. 

However, the Client will not be liable 

under this Section 9 to the Company to 

the extent any Costs sustained by the 

Company are finally determined to have 

resulted primarily from the intentional 

misconduct or bad faith of the 

Company. 

إجراءات أو طُلب منها املساعدة يف أي إجراء قانوين 

") وترتبط وتنشأ عن التكاليف(ويشار إليها جمتمعه بـ"

أو أي  وثيقة ملواصفات املشروعاخلدمات مبوجب أي 

لن يكون  العميلإال أن . اخلدماتأمر يتعلق هبذه 

عن أي  الشركةجتاه  9مبوجب هذه الفقرة مسؤوًال 

تكبدت هذه  الشركةإذا تقرر يف �اية األمر أن  تكاليف

السلوك املتعمد أو سوء بسبب  أساساً ونتجت  التكاليف

 .  الشركةسوء نيه 

   
  

10. Force Majeure. Neither Party shall have 

any liability for any failure or delay in 

performance of its obligations under 

this Agreement because of 

circumstances beyond its reasonable 

control, including, without limitation, 

epidemics, public health emergencies, 

acts of God, fires, floods, earthquakes, 

acts of war or terrorism, civil 

disturbances, sabotage, accidents, 

unusually severe weather, 

governmental actions, power failures, 

computer/network viruses that are not 

preventable through generally available 

retail products, catastrophic hardware 

failures or attacks on its server. 

: ال يـتحمل أي طــرف الـمسـؤولية عن القوة القاهرة 

االخفاق أو الـتـأخري فـي الـوفـاء ابلتزاماته مبوجـب هذه 

نظراً لظروف تتجاوز  نطاق سيطرته املعقولة مبا  االتفاقية

طوارئ و  األوبئةيف ذلك على سبيل املثال وليس احلصر 

وأفعال القضاء والقدر واحلرائق  الصحة العامة

زل ووقائع احلروب أو اإلرهاب أو والفيضا�ت والزال

االضطراابت املدنيـة والتخريب واحلوادث والظروف اجلوية 

القاسية بشكل غري طبيعي، وتصرفات احلكومة وانقطاع 

التيار الكهرابئي وفريوسات أجهزة احلاسوب وشبكات 

االتصاالت اليت ال ميكن الوقاية منها ومنعها من خالل 

الت مبيعات التجزئة منتجات متاحة وموجودة لدى حم

وإخفاق املعدات بشكل كارثي أو اهلجمات اليت تتعرض 

 هلا خوادمه. 

10. 
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11. Governing Law and Jurisdiction. This 

Agreement and all matters arising out of 

or relating to this Agreement, including, 

without limitation, its enforcement, 

shall be governed by and construed in 

accordance with the internal laws of 

Switzerland (excluding Swiss Private 

International Law and international 

treaties). Each party submits to the 

exclusive jurisdiction of the competent 

court in Zurich, Switzerland. 

 

 

: القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

ختضــع هذه االتفاقية ومجيع األمور اليت تنشأ عنها أو 

ى تنفيذها وفــقــاً ترتبط هبا ويشمل ذلك وال يقتصر عل

للقوانني الداخلية لدولة سويسرا (ابستثناء القانون الدويل 

اخلاص السويسري واملعاهدات الدولية). وخيضع كل 

طرف إىل االختصاص القضائي احلصري للمحكمة 

 املختصة يف زيورخ، سويسرا.

11. 

12. Dispute Resolution. If any dispute 

between the parties arises out of any 

matter governed by this Agreement 

each Party will first attempt in good 

faith to reach a settlement through 

negotiation by its appointed 

representative.  

 
اف بشأن : إذا نشأ أي نـزاع بني األطر تســـوية املنــازعات

أن  طرفأي مسألة خاضعة هلذه االتفاقية، على كـل 

يـُحاول أوال ُحبسـن نيـة الوصول إىل تسـوية وّديــة من 

. عرب خالل التــفـــاوض   ممثله املعنيَّ

12. 

13. Severability.  Whenever possible, each 

provision of this Agreement shall be 

interpreted in such manner as to be 

legally effective, binding and valid under 

the applicable law, but if any provision 

of this Agreement shall be 

unenforceable or invalid thereunder, 

such provision shall be ineffective only 

to the extent of such unenforceability or 

invalidity and be replaced by such valid 

and enforceable provision which bona 

: كلما أمكن، يُفسر كل القابليـة للفـصل بــني األحـكام 

نص من أحكام هذه االتفاقية على حنو جيعله واجًبا 

وملزًما وسارً� مبوجب القانون املعمول به، ولكن يف حال 

أصبح أي نص من أحكام هذه االتفاقية غري قابل 

للتنفيذ أو غري ساٍر مبوجبه، ُيصبح هذا النص غري ساٍر 

�نه وُيستبدل فقط بقدر عدم قابليته للتنفيذ أو عدم سر 

ابلنص الساري والقابل للتنفيذ والذي تعتربه األطراف بنية 

حسنة مطابًقا قدر اإلمكان للنص غري الساري أو غري 

13. 
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fide parties would consider to match as 

closely as possible the invalid or 

unenforceable provision, attaining the 

same or a similar economic effect. The 

remaining provisions of this Agreement 

shall under all circumstances continue 

to be binding and in full force and 

effect.  

 

القابل للتنفيذ، وحيقق التأثري االقتصادي نفسه أو املشابه 

له. وتظل األحكام املتبقية هلذه االتفاقية يف مجيع 

 ابلكامل. الظروف ملزمة وسارية و�فذة املفعول

14. Amendment, Waiver and Assignment. 

This Agreement may not be amended, 

modified or waived except by a signed 

written agreement. Neither Party shall 

have the right to assign or transfer this 

Agreement or any rights hereunder to 

any third party without the prior written 

consent of the other Party. 

 

: التعديالت والتنازل االختياري ونقل االتفاقية آلخرين 

أو تغيري أي من أحكامها  االتفاقيةال يـجوز تعـديل هذه 

أو التنازل عنها آلخرين إال عن طريق اتفاقية حمررة خطياً 

احلق يف الـتنـازل  ي طرفألوموقعة، وال يـجوز أن يكون 

أو نـقلها أو التنازل عن أي من حقوقه  االتفاقيةعن هذه 

مبوجبها إىل أي طرف اثلث دون احلصول على موافقة 

 .  الطرف اآلخرخطية ُمسبقة من 

14. 

15. Miscellaneous. This Agreement contains 

the entire understanding of the parties 

with respect to the subject matter 

contained herein, superseding all prior 

Terms & Conditions agreements, with 

respect to such matters. This Agreement 

shall be binding upon and inure to the 

benefit of the Parties’ respective 

successors. There are no third-party 

beneficiaries with respect to this 

Agreement. This Agreement may be 

executed on separate counterparts, 

each of which shall constitute an 

التفامهات كامل   االتفاقية: تشـــمل هذه خمتلفةأحكـــام  

 االتفاقيةاليت جرت بـــني طرفيـــها فيما يتـعلق مبوضوع 

تــلغي كافة الشروط واألحكام الوارد هنا، وهي 

واالتفاقيات اليت سبقتها فيما يتــعلق بتلك األمور اليت 

ُملزمة خللفاء  االتفاقيةوتكون هذه . يغطيها موضوعها

ولتحقيق  األطرافطرفيها وتصبح �فذة املفـــعول لصاحل 

، وليس هناك أي منتفعني من هذه األطرافمنــافــع 

خبالف طرفيها، وجيوز الثالثني من بني األطراف  االتفاقية

يف نسخ منفصلة ومتماثلة  االتفاقيةالتوقيع على هذه 

تعترب كل منها نسخة أصليـة، على أن تشكل معًا عقداً 

15. 
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original, but both of which when taken 

together shall constitute a single 

contract.  Delivery of an executed 

signature page of this Agreement by 

facsimile or other electronic 

transmission shall be effective as 

delivery of a manually executed 

counterpart hereof. The obligations of 

the Parties under this Agreement that 

by their nature continue beyond the 

termination of this Agreement shall 

survive any termination of this 

Agreement. 

إرسال الصفحة اليت حتمل التوقيع من . ويعترب واحداً 

" ابلفاكس أو أبي من االتفاقيةصفحات هذه "

ــذ املفعول األساليب اإللكرتونية األخرى على أنه �ف

لغرض اإلثبات متامًا مثل التوقيع اليدوي على النسخ 

. وتســـتمر التزامات ومسؤوليات هلااألخرى املناظرة 

اليت تـــكون بـحكم طبيعتها مـستمرة إىل ما بـعد  األطراف

، سـارية الـمـفـعول االتفاقيةاتريخ انتهاء أو فسـخ هذه 

 .         االتفاقيةبرغـم انتهاء أو فســخ هــذه 
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 FOR VALUABLE CONSIDERATION, 

AGREED TO: 

 

  وإشهاداً على ذلك،  

 التايل:وافق الطرفان على النحو 

 

 OLIVER WYMAN AG 

 

By:  

Name: Oliver Wünsch 

Title: Senior Advisor 

Date: 13 August 2020 

 

OLIVER WYMAN AG 

 

By:  

Name Joris d’Inca  

Title: Partner 

Date: 13 August 2020 

 أوليفر واميان  إيه جيشركة  

 

 :وميثلها

 االسم: أوليفر فونش

 مستشار أولالوظيفة: 

 2020 آب 13التاريخ: 

 

 أوليفر واميان إيه جيشركة 

 

 :وميثلها

 االسم: جوريس دي إنكا

 الوظيفة: شريك

 2020 آب 13التاريخ: 
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 OLIVER WYMAN SERVICES 

LIMITED 

  أوليفر واميان احملدودة للخدماتشركة  

 By:  :وميثلها  

     

 Name:  :االسم  

 Title:  :الوظيفة  

 Date:  :التاريخ  

     

 Lebanese Republic represented   ةهورية اللبنانيماجل  

     

 By:  :ميثلها  

     

 Name:  :االسم  

 Title:  :الوظيفة  

 Date:  :التاريخ  
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