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 ميالدًيا، وذلك بواسطة وبين كٍل من:20......./....../.....هجرًيا، الموافق  14....../......./....بتاريخ  ُأبِرمت اتفاقية عدم إفشاء المعلومات وعدم تضارب المصالح هذه

، المملكة العربية  3952 – 12711الرياض  (، 2وحدة رقم )المؤتمرات،  8229وعنوان مقره الرئيســــــي  7001473102بنك البالد شــــــركة ســــــعودية مســــــاهمة برقم وطني موحد  -1

رقم التســجيل الضــريبي  و ،م (2004ر نوفمب 4هـــــــــ ) 21/9/1425/م بتاريخ 48الســعودية، وخاضــع إلشــراف ورقابة البنك المركزي الســعودي ومرخص بموجب المرســوم الملكي 

والُمشار إليه فيما بعد بـ "الطرف األول" أو "الطرف الُمتلقي للمعلومات أو الطرف ..............،  بصفته  .............  وُيمّثلها في هذه االتفاقية السيد/   ، 300000712300003

 ، حسب ُمقتضى الحال"؛الُمفصح عن المعلومات

 

ـــكن : رـقم اـلـمـبـنى ..............،..........................................،   -2 ــار  ........رـقم اـلوحــــدة ........ وـعـنوانــــه اـلوطــني / ـعـنوان الســـــ ........... اـلـحي ................... الشــــــــ

بالمملكة العربية  ..................... رمز بريدي ............ ص ب ............  نوان البريدي : المدينة والع..........  الرقم اإلضـــــافي   ...........الرمز البريدي .................  المدينة

 ، حسب ُمقتضى الحال".والُمشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني" أو "الطرف الُمتلقي للمعلومات أو الُمفصح عن المعلوماتالسعودية ، 

 

 فيما يلي بـ "الطرفين". ُيشار لكال الطرفين ُمجتمعين

 تمهيد 

[، األمر الذي يتطّلب من الطرف الُمفصـح أن يكشـل للطرف الُمتلقي عن  ..........................................الدخول في مفاوضـاٍت ومناقشـاٍت فيما بينهما، لضرض   الطرفين يرغبان  حيث إن

الطرفين قد وافقا، وفًقا لهذه االتفاقية، على حماية معلوماتهما السـرية،   وحيث أنبعض المعلومات الُمصـّنفة على أنها معلوماٍت سـرية )ُيشـار إليها فيما بعد باسـم "المعلومات السـرية"؛ 

 جميع المعلومات وعدم اإلفصاح أو الكشل عنها ألي طرٍف ثالث، ما لم يتطلب السياق خالف ذلك؛ وضرورة االلتزام بسرية

 

 فإنه وبناًء عليه؛ اتفق الطرفان على ما يلي:

 

لُمفصــح إلى ســّريتها، أو يعلم ُيقصــد بالمعلومات الســرية ألغراض هذه االتفاقية، جميع المعلومات التي يكشــل عنها الطرف الُمفصــح للطرف الُمتلقي، والتي أشــار الطرف ا -1

ــرار التجارية والدراية  ــر: األسـ ــبيل المثال ال الحصـ ــرية، على سـ ــرية بطبيعتها. قد تشـــمل هذه المعلومات السـ واالختراعات والتقنيات والعمليات  الطرف الُمتلقي أنها معلومات سـ

الـمالـية والمبيعات وخطط التســـــــويق. ومع ذلك، فهناع بعض المعلومات التي تقع خارج نطاق   والبرامج والخطط ووثائق مصـــــــدر البرامج والبـيانات وقوائم العمالء والمعلومات

 المعلومات السرية، وهي تلك المعلومات التي:

 كانت متاحة للعامة أو أصبحت متاحة ألسباب أخرى ال تتعلق بــ: (أ

ص يتم الكشـــــــل له عن المعلومات على النحو المســـــــموح به بموجب هذه  خرق أحد الطرفين لاللتزامات التي تفرضــــــــها هذه االتـفاقـية )أو خرق من جانب أي شـــــــخ •

 االتفاقية(.

 خرق أحد الطرفين ألي التزام آخر يتعّلق بالسرية ذو الصلة بتلك المعلومات. •

 تم استالمها من طرف ثالث ليس خاضعًا اللتزامات عدم افشاء المعلومات. (ب

 ن المعلومات المفصح عنها أوطورها الطرف المستلم بشكل مستقل بدون استخدام أي م (ت

 اتفق الطرفان كتابًيا على اإلفصاح عنها. (ث

 

 لمستلم:يستخدم الطرف المستلم المعلومات السرية التي تلقاها من الطرف المفصح لألغراض المشار اليها في هذه االتفاقية فقط، ويجب على الطرف ا -2

مسـتخدًما نفس المسـتوى واإلجراءات المسـتخدمة لحماية معلوماته السـرية ويجب أن يحمي هذه المعلومات  االحتفاظ بالمعلومات السـرية للطرف المفصـح بطريقة آمنة  (أ

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

 استخدام المعلومات السرية لألغراض المنصوص عليها بموجب هذه االتفاقية. (ب

ن المعلومات الســرية للضير فيما عدا مويفي الطرف المســتلم الذين يحتاجون إلى معرفة المعلومات الســرية بدون الحصــول على موافقة كتابية  االمتنا  عن اإلفصــاح ع (ت

 على النحو المذكور هنا.بشأن هذه االتفاقية مسبقة من الطرف المفصح بهدف تقييم أغراض هذه االتفاقية أو التفاوض أو تقديم المشورة 

ببنود وشـــروذ هذه   أن يكون على علم )قبل الكشـــل( )ت( أعاله، 2زام كل شـــخص ُيكشـــل له عن المعلومات الســـرية، على النحو المســـموح به بموجب البند ضـــمان الت (ث

 ا في هذه االتفاقية.االتفاقية، مع بذل قصارى جهده من أجل ضمان التزام هذا الشخص )األشخاص( بهذه الشروذ واألحكام، كما لو كان هذا الشخص )األشخاص( طرًف 

ــرية بموجب البند  (ج ــاح له عن المعلومات السـ ــرية على الفور دون االحتفاظ بأي   2يجب على الطرف الُمتلقي )وأي شـــخص تم اإلفصـ )ت( أعاله(، إعادة جميع المعلومات السـ

 لُمفصح عن تلك المعلومات.ُنسخ وتسليمها وجميع المالحظات )وأي نسخ( إلى الطرف الُمفصح، بناًء على طلب كتابي من الطرف ا

ة أو ضــريبية أو اإلفصــاح عن المعلومات الســرية ألي شــخص يكون إفصــاح المعلومات إليه ضــروري أو مطلوب بموجب طلب من أي هيأة حكومية أو تنظيمية أو تشــريعي (ح

 ي المملكة العربية السعودية.لاللتزام بالقواعد الخاصة بأي سوق لألوراق المالية ذو صلة أو بموجب أي قوانين أو لوائح سارية ف

 

بعد انتهاء   المفعولتفاقية، ســاري تســري هذه االتفاقية لمدة عامين من تاريخها، ويظل االلتزام بالحفاظ على ســرية المعلومات الســرية التي تم الكشــل عنها خالل مدة هذه اال -3

 .هذه االتفاقية

 

ت عليه هذه االتفاقية صـراحًة، ال  -4 يجوز تفسـير أي شـيء وارد في هذه االتفاقية على أنه يمنح أي حق أو ترخيص ألي من الطرفين باسـتخدام أي معلومات سـرية وباسـتثناء ما نصـّ

 أو أي اخترا  أو اكتشاف أو تطوير قائم على هذه المعلومات السرية، سواًء تم إعداده أو تطويره قبل أو بعد تاريخ هذه االتفاقية.
 

ــرار الناجمة عن ذلك،وفي حالة خرق الطرف الُمتلق -5 ــؤولية عن األضــ ــح المســ ــروذ واألحكام المذكورة أعاله، فإنه يتحمل أمام الطرف الُمفصــ ــرية، ألي من الشــ  ي للمعلومات الســ

 واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. والقواعداألنظمة باإلضافة إلى أي تعويضاٍت أخرى يستحقها الطرف الُمفصح بموجب 
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 لِزم هذه االتفاقية الطرف الُمفصح بإبرام أي اتفاقيات أخرى، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى بخالف تلك المنصوص عليها في هذه االتفاقية.ال تُ  -6

 

ر وفًقا لقوانين وأنظمة المملكة العربية السـعودية، بما ال يتعارض مع مبادل الشـريعة اإلسـالمية، وتقوم الج -7 لقضـائية الُمختصـة بالمملكة العربية  هة اتخضـع هذه االتفاقية وُتفسـّ

 السعودية، حصرًيا، بالنظر في أي نزا  ينشأ عن هذه االتفاقية والفصل فيه.

 

 : يوافق المتعاقد ويتعهد بما يلي:المصالح تضارب -8

شــخصــية أو أي مصــلحٍة أخرى، على ســبيل المثال ال الحصــر، عدم وجود أي تضــارب مصــالح في الوقت الحالي أو ســابًقا: ال يمتلك المتعاقد أي مصــلحة تجارية أو مهنية أو  (أ)

 تمثيل العمالء اآلخرين، بشكل قد يتعارض بأي طريقة أو درجة مع أداء التزاماته بموجب هذه االتفاقية.

عاقد إخطار البنك كتابًيا، على الفور، بهذا  إخطار تضـارب المصـالح الُمحتمل: في حالة وجود أي تضـارب فعلي أو محتمل في المصـالح بموجب هذه االتفاقية، يجب على المت (ب)

 األمر.

من مســتويات تضــارب   فســخ االتفاقية لوجود أي مســتوى من مســتويات تضــارب المصــالح: إذا كان تضــارب المصــالح هذا، وفًقأ لتقدير البنك المعقول، ُيمّثل أي مســتوى (ت)

ــالح، أو يتعارض مع أداء التزامات المتعاقد بموجب هذه االتفاقية ــال إخطار كتابي إلى المتعاقد بذلك،  المصــ ، فيحق للبنك إنهاء وفســــخ االتفاقية بأثٍر فوري، بناًء على إرســ

ه في هذه االتفاقية،  بحيث يسـري مفعول هذا الفسـخ عند اسـتالم المتعاقد لهذا اإلخطار، عالوة على ذلك يحق للبنك، دون المسـاي بأي حقوق أخرى للبنك منصـوص علي

 راها مناسبة لحفظ مصالحه.اتخاذ أي إجراءات ي

 

ود األخرى تظل ســــــارية المفعول ولها في حالة ثبوت ُبطالن وعدم صــــــالحية ســــــريان أي بند أو حكم من بنود وأحكام هذه االتفاقية من الناحية القانونية، فإن جميع األحكام والبن -9

 كامل األثر القانوني.

 

 االتفاقية، ما لم يكن مكتوًبا وموّقًعا من الطرفين.ال يسري مفعول أي تعديل على هذه  -10

 

 في أي صفقة تجارية.ليس هناع أي نص وارد في هذه االتفاقية يمكن تفسيره على أنه ُينشئ أي شراكة أو مشرو  مشترع بين الطرفين، أو ُيلزم الطرفين بالدخول  -11

 

وضـوعها المذكور طّيه، وتحّل محّل جميع االتفاقيات أو االقتراحات أو التفاهمات أو التعّهدات السـابقة أو الحالية  ُتشـّكل هذه االتفاقية ُمجمل االتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بم -12

 بين الطرفين، كتابيًة كانت أو شفهية.

 

 ُتحّرر هذه االتفاقية في عدة ُنسخ، طبق األصل، ُتمّثل جميعها نفس المحتوى. -13

 

نظمة والتعليمات الصــــادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية، التي ُتشــــرف على أنشــــطتهما المتعلقة بتبادل المعلومات والبيانات ذات  لتزم الطرفان بعدم مخالفة القوانين واألي -14

 الصلة بموضو  هذه االتفاقية وأي اتفاقيات الحقة.

 

 ين:ُحّررت هذه االتفاقية في نسختين طبق األصل، ُموّقعتين حسب األصول من الطرف وإشهاًدا على ذلك؛

 

 الطرف الثاني  الطرف األول 

 اسم ُممثل الطرف األول 
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