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 بين كال من:هذه   إفشاء المعلومات وعدم تضارب المصالح عدمم، ُأبرمت اتفاقية  00/00/0000، الموافق ـه 00/00/0000 بتاريخ     يوم في إنه 

ويمثلها في  ، المملكة العربية السعودية 11411، الرياض 140في ص.ب:  الرئيسيويقع مقرها  1010208295بنك البالد وهي شركة مؤسسة وقائمة بموجب السجل التجاري رقم:  -1

 و "الطرف المفصح" حسب ما تقتضيه الحالة(؛وويشار إليها فيما بعد باسم )"الطرف األول"( أو )"الطرف المستلم" أ ------بصفته  ------السيد هذه الوثيقة 

 " حسب ما تقتضيه الحالة(؛المستلم" أو "الطرف المفصحبعد باسم )"الطرف الثاني"( أو )"الطرف ويشار إليه فيما  -----الذي يقع عنوانه في  ----- -2

 الطرفين".يشار إلى الطرف األول والطرف الثاني فيما بعد مجتمعين باسم "الطرفان أو 

 تمهيد

 للطرف المستلمأن يفصح  الطرف المفصحتتطلب هذه المفاوضات والمناقشات من وحيث  ،[]............مفاوضات ومناقشات مع بعضهما البعض بغرض  إجراءحيث يرغب الطرفان في 

والمحافظة  السرية امعلوماتهميوافق الطرفان بموجب هذه االتفاقية على حماية عليه، ". المعلومات السريةعن بعض المعلومات المصنفة كمعلومات سرية ويشار إليها فيما بعد باسم "

  .االتفاقيةبخالف ما نصت عليه هذه  وعدم تسريبها أو اإلفصاح عنها ألي طرف ثالثسريتها على 

 على ما يلي: وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظاماً  بناء عليه، اتفق الطرفان

أنها سرية أو التي من خالل  الطرف المفصحوضح أو التي  الطرف المستلمإلى  الطرف المفصحأي وكل المعلومات التي يفصح عنها  بالمعلومات السريةألغراض هذه االتفاقية، يقصد  -1

. تتضمن هذه المعلومات السرية على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: األسرار التجارية والمعرفة الفنية واالختراعات لالعتقاد بسريتهاأنها سرية أو لديه سبب  يعلم الطرف المستلمطبيعتها 

ال تتضمن المعلومات السرية ، ووالمعلومات المالية وخطط المبيعات والتسويقلبرامج الحاسوبية والبيانات وقوائم العمالء واألساليب والعمليات والبرامج والمخططات والوثائق األصلية ل

 المعلومات التي:

 أو أصبحت متاحة ألسباب أخرى ال تتعلق بـ: كانت متاحة للعامة .أ

 عليها )أو خرق أي شخص قد ُأفصحت له هذه المعلومات وكان ذلك مسموًحا بموجب هذه االتفاقية(؛ أو خرق أحد طرفي هذه االتفاقية ألي من التزاماته المنصوص -1

 متعلق بالمحافظة على سرية المعلومات؛أي طرف من الطرفين ألي واجب آخر خرق  -2

 ُاستلمت من طرف ثالث ال يخضع اللتزام متعلق بالسرية؛  .ب

 استخدام أي من المعلومات المفصح عنها أوطورها الطرف المستلم بشكل مستقل بدون  .ج

 اتفق الطرفان كتابًيا على اإلفصاح عنها. .د

 :الطرف المستلميجب على ، وفي هذه االتفاقية فقط لألغراض المشار اليها الطرف المفصحالمعلومات السرية التي تلقاها من  الطرف المستلميستخدم  -2

ويجب أن يحمي هذه المعلومات السرية مستخدًما نفس المستوى واإلجراءات المستخدمة لحماية معلوماته السرية آمنة بطريقة  للطرف المفصحالمعلومات السرية ب االحتفاظ .أ

 من أي إفصاح أو استخدام من الغير ما لم تسمح هذه االتفاقية بخالف ذلك.

 .االتفاقيةه في هذاستخدام المعلومات السرية لألغراض المذكورة  .ب

بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة الذين يحتاجون إلى معرفة المعلومات السرية  الطرف المستلم )االمتناع عن اإلفصاح عن المعلومات السرية للغير فيما عدا موظفي .ج

 على النحو المذكور هنا.بهدف تقييم أغراض هذه االتفاقية أو التفاوض أو تقديم المشورة بشأنها  الطرف المفصحمن 

أن يكون/ يكونوا على دراية )ج( المذكورة أعاله،  2المفصــح له/إليهم هذه المعلومات الســرية على النحو المســموح به بموجب الفقرة  ضــمان أن هذا الشــخص/ أولألك األشــخاص .د

ه االتفاقية كما لو أن هذا بشروط وأحكام هذ )مسبًقا قبل اإلفصاح( بشروط وأحكام هذه االتفاقية وعلى الطرف المستلم بذل أفضل مساعيه لضمان التزام هذا الشخص/ أولألك األشخاص

 الشخص/ أولألك األشخاص كان/ كانوا طرًفا/ أطراف في هذه االتفاقية؛

ستلمجميع المعلومات السـرية التي اسـتلمها إعادة  .ه ستلموتسـليم جميع المالحظات )وأي نسـخ( حضـرها على وجه السـرعة بدون االحتفاظ بأي نسـخ  الطرف الم )وأي  الطرف الم

 ؛الطرف المفصحوذلك بناء على طلب كتابي من  الطرف المفصحإلى  )ج((  2شخص قد ًأفصحت إليه هذه المعلومات وفًقا لما هو مسموح به بموجب الفقرة 

أو تشــريعية أو ضــريبية أو لاللتزام تنظيمية أي هيألة حكومية أو طلب من اإلفصــاح عن المعلومات الســرية ألي شــخص يكون إفصــاح المعلومات إليه ضــروري أو مطلوب بموجب  .و

 سوق لألوراق المالية ذو صلة أو بموجب أي قوانين أو لوائح سارية.بالقواعد الخاصة بأي 
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معلومات الســـرية المفصـــح عنها خالل فترة هذه هذه الوثيقة. يســـري بند الســـرية المطبق على ال صـــدر ( بالتقويم الهجري من التاريخ المذكور في2تســـتمر هذه االتفاقية لمدة ســـنتين ) -3

 ( سنوات.5لمدة ) انتهائهاعقب واالتفاقية 

أو في أي  الخاصــة بأي طرف المعلومات الســريةفي ال تتضــمن هذه االتفاقية ما ُيفســر على أنه منح ألي حق أو رخصــة ألي من الطرفين بخالف ما هو مذكور صــراحة في هذه االتفاقية،  -4

 و بعد تاريخ هذه االتفاقية. اختراع أو اكتشاف مستمد من هذه المعلومات السرية أو تحسينات ناتجة عنها سواء صممت أو ابتكرت قبل أ

عن األضــرار التي تلحق به نتيجة لذلك باإلضــافة إلى أي الطرف المفصــح مســألواًل أمام  الطرف المســتلمألي من الشــروط واألحكام المذكورة أعاله، يكون  الطرف المســتلمفي حالة خرق  -5

 الحصول عليها بموجب القواعد والتشريعات المطبقة في المملكة العربية السعودية. للطرف المفصحتعويضات أخرى يجوز 

 بإبرام أي اتفاقيات أخرى أو اتخاذ أي إجراءات أخرى إلى جانب تلك المذكورة في هذه االتفاقية.االتفاقية الطرف المفصح  ال تلزم هذه -6

اإلسـالمية. أي نزاع ينشـأ عن هذه االتفاقية، لعربية السـعودية وتخضـع ألحكامهم التي ال تتعارض مع مبادا الشـريعة ُتفسـر هذه االتفاقية طبًقا للقوانين واللوائح المطبقة في المملكة ا -7

 ُيحال بشكل حصري إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

 للتنفيذ، تظل جميع األحكام األخرى سارية سريان تاًما ومنفذة. أو غير قاباًل  اعتبر أي حكم من أحكام هذه االتفاقية باطاًل أو غير قانونيً إذا اُ  -8

 بالنيابة عن كل طرف. عليه يعتبر أي تعديل على هذه االتفاقية سارًيا فقط إذا تم ذلك كتابًيا وُوقع -9

 ول في أي معامالت تجارية.ال تتضمن هذه االتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه إبرام ألي نوع من الشراكة أو المشاريع المشتركة بين الطرفين أو يلزم الطرفين بالدخ -10

وتصـــورات وإقرارات ســـواء كانت من اتفاقيات وعروض  أو ما يزامنها تحدد هذه االتفاقية مجمل االتفاق بين الطرفين فيما يتصـــل بموضـــوع هذه االتفاقية وتحل محل جميع ما يســـبقها -11

 بصيغة كتابية أو شفهية بين الطرفين.

 نفس الوثيقة.منهم أصلية ويشكلون مًعا نسخة واحدة ليجوز تحرير هذه االتفاقية في نسخ متطابقة وتعتبر كل نسخة  -12

فهي بغرض الترجمة فقط. في حالة حدوث تعارض بين النســــــخة المكتوبة باللغة العربية والنســــــخة المكتوبة أخرى فقط وإذا ُوجدت أي نســــــخة باللغة  عربيةهذه االتفاقية باللغة ال تحرر -13

 .العربية، تسود النسخة المكتوبة باللغة األخرىباللغة 

 إشهاًدا على ما تقدم، حرر الطرفان هذه االتفاقية من نسختين أصليتين، واحدة لكل طرف

 

        األول الطرف    

السيد/ مازن بن     :االولالطرف اسم 

 فهد الخليفة           

           التوقيع

…………………….……..……… 

 
التار

 يخ

..............................

... 
 

 

        الثانيالطرف     

          : الطرف الثاني اسم 

………..……………..……… 

           التوقيع

…………………….……..……… 

 
التار

 يخ

..............................

... 
 

 


