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 صفاحات 1 :معاينة

صفحات 3: الكامل اإلتفاقية  

 

Summary:  This is an employee 
confidentiality and non-competition 
agreement for use in the United Arab 
Emirates to protect company trade secrets, 
including customer and business 
information. 

 منافسةال مسرية و عدهذه االتفاقية تلزم العامل بال خص:مل

رات العربية المتحدة في دولة االما و يمكن أن تستخدم

 و الزبائنرار التجارية للشركة بما في ذلك سلحماية األ

  .التجارية األعمال معلومات

Employee Non-Disclosure  
  & Non-Competition Agreement 

و عدم منافسة  عدم افشاءاتفاقية      

  
*****  ***** 

PREAMBLE  مقدمة 
Whereas the Employee  has been 
employed by the Employer since   [INSERT 
DATE], and during the course of his/her 
employment, the Employee has become 
and/or may become aware of the 
methods, practices and procedures with 
which the Employer conducts its business, 
including but not limited to “Customer 
Lists”, “Product Development 
Information”, Technical Concepts”, “the 
Know-How”, the “Information pertaining 
to its suppliers, customers, agents and 
distributors”. 

ادخال العامل يعمل لدى رب العمل منذ ) نأحيث  

و/أو العامل  ه، سيصبحو خالل فترة عمل تاريخ(

ممارسات و السالي  و باأل علمعلى يمكن أن يصبح 

منها و  ،جراءات التي يدير بها رب العمل أعمالهإلا

و ليس الحصر "لوائح الزبائن"،  على سبيل المثال

التقنية"،  "معلومات تطوير المنتج"، "المبادئ

"المعلومات المتعلقة  "كيفية اإلستعمال"،

 بالموردين، الزبائن،  العمالء و الموزعين".

*****  ***** 
Whereas The above facts have 
necessitated the execution of this Non-
Competition and Non-Disclosure 
Agreement in Line with Article No. (127) 
of Federal Law No. (8) for year 1980, 

الوقائع المذكورة أعاله تتطل  تنفيذ  ،وحيث أن 

ً مع هذه  عدم المنافسةو  عدم االفشاء اتفاقية تماشيا

( لسنة 8من القانون االتحادي رقم )( 721)المادة 

7881،  

*****  ***** 
2)  The Employee shall not at any time, 
either during his/her employment or 
thereafter divulge, furnish, or make 
available either directly or indirectly the 
Trade Secrets…  

سواء في أي وقت،  يج  على العامل   (2 

خالل عمله أو فيما بعد، أن ال يفشي أو 

يقدم أو يوفر، سواء بشكل مباشر أو غير 

ألي شخص أو  األسرار التجارية مباشر،

  و شركة أو مؤسسة أو أي كيان آخر

يتعهد بالحفاظ على ذلك بسرية تامة و 

 مطلقة. 

 

5)  The Employee undertakes that, in the 
event of termination of employment, 
whether voluntary or involuntary he / she 
will not for a period of two years from the 
effective date of termination, engage 
himself / herself directly, or indirectly, in a 
business activity similar to that of the 
Employer… 
 

هاء في حالة إن ،د ويلتزم العامل بأنهيتعه5)  

أال  ،سواء كان بإرادته أو بغير إرادته ،عمله

 ،هاءالنل الفعلي تاريخالتين من ة سنلمد ،يرتبط

 بأي نشاط تجاري ،بشكل مباشر أو غير مباشر

في  هعملب لنشاط التجاري لرمشابه ل

سواء كإستشاري أو  ،االمارات العربية المتحدة

أو أو ممثل تجاري  أو فني شريك أو موظف

، كما يلتزم بما ذكر أعاله تتعلقبأي صفة 
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أو مورد أو  تعامل مع أي زبونويتعهد بعدم ال

 ذات المدة الزمنيةممثل لرب العمل خالل 

 .عالهالمذكورة أ

 
*****  ***** 

8)   The Employer and the Employee 
agree that this Agreement shall be 
considered an integral part of the 
employment Labor Contract…  

على أن تكون  رب العمل والعامل  يوافق8)  

  …عقد العملجزءا ال يتجزأ من  هذه االتفاقية
 

 


