
 

 
 

1 

 صفاحات 3معاينة: 
صفحات 11اإلتفاقية الكامل:   

 

Preview: 3 Pages 
Full Agreement: 11 Pages 

هذه إتفاقية سرية حيث يكشف أحد الطرفين  ملخص:

معلومات سرية للطرف اآلخر بهدف اكتشاف صفقات 

 محتملة بين األطراف

Summary:  This is a confidentiality agreement 
wherein one party is disclosing confidential 
information to another party for purposes of 
exploring a potential transaction between the 
parties. 

 NON-DISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY السرية و صفاا اتفاقية عدم اال
AGREEMENT 

***** ***** 

 RECITALS المقدمة

الطرف الكاشف يتفاوض مع الطرف المتلقي لتحديد حيث أن 

 غايات الصفقة المقترحة )كما عرفت أدناه(.

WHEREAS Disclosing Party is negotiating with 
Receiving Party for the purposes of the Proposed 
Transaction (as defined below); 

المحادثات حول   ، وذلك خاللالطرف الكاشفيتوقع حيث أن 

أن يتم الكشف عن بعض المعلومات السرية  ،الصفقة المقترحة

المتعلقة بأعماله التجارية و نشاطاته للطرف و المملوكة منه،و

 المتلقي. 

WHEREAS Disclosing Party expects in connection 
with negotiating the Proposed Transaction, to 
disclose certain confidential and proprietary 
information concerning its business and activities 
to Receiving Party; and 

***** ***** 

 التعاريف:.  1

 

1. DEFINITIONS 

 In this Agreement the following words  1.1 في هذه االتفاقية، تفسر الكلمات التالية وفقاً للمعاني التالية: 1.1
shall have the following meanings: 

***** ***** 

فقة لصا كاشفلطرف الل وفقأتعني )أ( السرية"  المعلومات"

)ب( كل المعلومات  االتفاقية و محتوياتها؛ هذهو ةالمقترح

 المثال ال المتعلقة بالمشروع و التي تتضمن، على سبيل

 ، المخططات اإلستراتيجية، الزبائن،التسويق الحصر،

 .التقارير ،التحليالت ،الموردين ،الموظفين

“Confidential Information” means (a) the fact 
that Disclosing Party is considering the Proposed 
Transaction and the existence and contents of this 
Agreement; (b) all information with respect to the 
Project including but not limited to marketing and 
strategic plans, customers, employees, suppliers, 
analysis, reports, master plans, technologies, 
methods, techniques… 

  …(1تعني أي معلومة تكون )"المعلومات المستثناة" 

 

“Excluded Information” means any information 
that (i) … 
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***** ***** 

  …" تعني"المعلومات الثانوية

 

“Secondary Information” means…  

 RECEIVING PARTY OBLIGATIONS  .2 موجبات الطرف المتلقي. 2

يتعهد و يوافق الطرف المتلقي على أنه سيحافظ  السرية:  2-1

على جميع المعلومات السرية التي تلقاها من الطرف الكاشف 

و المتعلقة بالصفقة المقترحة و كذلك على المعلومات 

  …الثانوية

2.1  Confidentiality. Receiving Party 
covenants and agrees that it will maintain all 
Confidential Information received from Disclosing 
Party in connection with the Proposed 
Transaction and the Secondary Information…    

   .…Removal of Confidential Information 2.2  …: نقل المعلومات السرية  2-2
 

طرف ثالث فعة خاصة له أو ألي …:االستخدام التجاري  2-3

 مباشرة أو غير مباشرة.

2.3 Commercial Use…. 
 

: ال شيء في هذه االتفاقية يرمي إلى منح أي الحقوق  2-4

هذه االتفاقية ال تمنح أي  كما أنحق من حقوق الملكية الفكرية 

حقوق في المعلومات السرية و المعلومات الثانوية للطرف 

 المتلقي باستثناء ما ورد بطيه.

 

2.4 Rights.  Nothing in this Agreement is 
intended to grant any rights under any intellectual 
property nor shall this Agreement grant any rights 
in or to the Confidential Information and 
Secondary Information to the Receiving Party 
except as provided herein.   
 

: يوافق الطرف المتلقي على عدم مناصفسة و عدم التحايل 2-5

عدم استخدام أي من المعلومات السرية و المعلومات الثانوية 

 التي تم الحصول عليها من الطرف الكاشف في:

2.5 Non-Competition and Non-
Circumvention. Receiving Party agrees not to use 
any Confidential Information obtained from the 
Disclosing Party and Secondary Information to: 

***** ***** 

يمكن للطرف  :عنها االصفاا لمعلومات المسمو  ا  2-6

المتلقي أن يكشف عن المعلومات السرية و المعلومات الثانوية 

فقط: )أ( ألي من موظفيه و مستخدميه في حال الضرورة 

        …المسموح بها؛  األغراضالقصوى لتحقيق 

2.6 Permitted Disclosures. Receiving Party 
may disclose Confidential Information and 
Secondary Information only: (a) to such of its 
officers and employees as are strictly 
necessary for the Permitted Purpose; … 

 

 Return of Confidential Information 2.7 إعادة المعلومات السرية:   2-7

***** ***** 

 FORCED DISCLOSURE  .3 الكشف القسري عن المعلومات:  .3
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***** ***** 

 INDEMNITY .4 التعويض:.     4

***** ***** 

 ال إلزام بالدخول صفي الافقة المقترحة:.   5

 

5. NO OBLIGATION TO ENTER INTO 
PROPOSED TRANSACTION 

تفسيره على أنه  يمكن ما ال يوجد في محتوى هذه االتفاقية

للدخول في  طرفيها ترتيب التزام على عاتق أي طرف من

 الصفقة المقترحة.

Nothing contained in this Agreement shall be 
construed as creating any obligation on the part of 
either Party hereto to enter into the Proposed 
Transaction.  

 EQUITABLE REMEDIES .6 التعويضات العادلة.   6
الطرف المتلقي و يعلم أن المعلومات السرية و  يعي (أ)

المعلومات الثانوية قد تم تطويرها و الحصول عليها 

من قبل الطرف الكاشف من خالل استثمار الكثير 

من الوقت، الجهد و التكاليف، و أن مثل هذه 

المعلومات السرية و المعلومات الثانوية قيمة 

في حال حدوث خرق أو  عليه، للطرف الكاشف. و

أو خرق متعمد لهذه االتفاقية من قبل الطرف تهديد 

باصدار أمر المتلقي، يحق للطرف الكاشف 

هذا مثل لحظر و منع  بمختلف درجاته، ،قصائي

   أو الخرق المقصود.الخرق أو التهديد 

(a) Receiving Party understands and 
acknowledges that Confidential 
Information and Secondary Information 
has been developed or obtained by 
Disclosing Party by the investment of 
significant time, effort and expense, and 
that such Confidential Information and 
Secondary Information is valuable to 
Disclosing Party. In the event of a breach 
or a threatened or intended breach of this 
Agreement by Receiving Party, Disclosing 
Party shall be entitled to injunctions, both 
preliminary and final, enjoining and 
restraining such breach or threatened or 
intended breach. 

***** ***** 

 MISCELLANEOUS PROVISIONS .7 متنوعة:أحكام . 7

***** ***** 

هذه االتفاقية أو أي  التنازل عنال يمكن  :التنازلعدم  7-3

مصلحة فيها من دون الموافقة الخطية و المسبقة للطرف 

التنازل عن تلك لطرف الكاشف لالكاشف؛ و لكن يمكن 

شعار إحدى شركاته التابعة في أي وقت و بناء على إل االتفاقية

يها مصلحة طرف اخطي. هذه االتفاقية تكون ملزمة بذلك لما فيه

 المذكورين و خلفائهم الشرعيين و المعيينين.

 

7.3 No Assignment.  This Agreement or any 
interest therein may not be assigned by the 
Receiving Party without the prior written approval 
of the Disclosing Party; but may be assigned by the 
Disclosing Party to an affiliate at any time upon 
written notice. This Agreement shall be binding 
upon and shall inure to the benefit of the parties 
hereto and their respective permitted successors 
and assigns. 

 
        


