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Summary: This is a confidentiality and non-competition  والتي يمكن استعمالها، ان هذه اتفاقية عدم االفصاح وعدم المنافسة:خالصة
agreement to be used in franchising, between the
، الممنوح له االمتياز، ما بين مانح االمتياز،لعقود االمتياز
franchisor, franchisee and employee/consultants or
principals of franchisee to protect the intellectual property المستشارين أو المسؤولين التابعين للمنوح له االمتياز لحماية/والموظف
of the franchisor.
.الملكية الفكرية لمانح االمتياز
اتفاقية عدم اإلفصاح وعدم المنافسة

NONDISCLOSURE AND NON-COMPETITION AGREEMENT

This “Agreement” made as of the ____ day of _________,  من قبل وبين [ادخال اس م,___________ تم إبرام هذه "االتفاقية" بتاريخ
is by and between [INSERT NAME OF FRANCHISEE],
الممنوح له االمتياز) (الممنوح له االمتياز) [ادخال العالمة التجارية] وبين و
(“Franchisee”) [INSERT BRAND/MARK] and _[INSERT NAME
)"المسؤول] ("الفرد/المستشار/[ادخال اسم الموظف
OF EMPLOYEE/CONSULTANT/PRINCIPAL] (“Individual”).
W I T N E S S E T H:
:يشهد
WHEREAS, Franchisee is a party to that certain Franchise
Agreement dated _________, 20__ (“Franchise
Agreement”) by and between Franchisee and [INSERT
BRAND/MARK][INSERT
NAME
OF
FRANCHISOR]
(“Company”) with respect to the [INSERT BRAND] brand and
marks; and
WHEREAS, Franchisee desires Individual to have access to
and review certain Trade Secrets and other Confidential
Information, which are more particularly described below;
and

حيث أن مس تخدم االمتياز يعد ار اي ت اتفاقية االمتياز المحددل المبرمة بتاريخ
_________("اتف اقي ة االمتي از") من قب ل وبين مس تخ دم االمتي از و[ادخ ال
العالمة

 يما يتعلق ب,)"العالمة التجارية] [ادخال اسم مانح االمتياز]("الشركة

 و،]التجارية [ادخال العالمة التجارية

حيث أن مس تخدم االمتياز يرفر ردياي الو ول والاالب ضلا سعا ا س رار
 و,التجارية وفيرها من المعلومات السرية والتت يرد المزيد من تفا ليها أدناه

WHEREAS, Franchisee is required by the Franchise حيث أن مس تخدم االمتياز ماالر سموجر اتفاقية االمتياز سالتوقيل ردياي ضلا
Agreement to have Individual execute this Agreement prior
ول الفرد إلا ا س رار التجارية وفيرها من
هذه االتفاقية قبل إتاحة الو
to providing Individual access to said Trade Secrets and
 و,المعلومات السرية المذكورل
other Confidential Information; and
*****

*****
1-

.األسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية

Trade Secrets and Confidential Information

Individual understands Franchisee possesses and
will possess Trade Secrets and other Confidential
Information that are important to its business.
a) For the purposes of this Agreement, a “Trade
Secret” is information in any form (including, but
not limited to, materials and techniques,
technical or non-technical data, formulas,
patterns, compilations, programs, devices…

هم الفرد سأن مس تخدم االمتياز يحتفو وس وب يحتفو سا س رار

.التجارية وفيرها من المعلومات السرية التت تعد مهمة ضماله

فرا هذه االتفاقية تم إسالغ "ا س رار التجارية" سأ اري ة
 المواد والت نيات,ر

نفات

( سما ت ذلك ضلا س بيل المصال ال الح

يل والنماذ والم

b) For the purposes of this Agreement د بها المعلومات
“Confidential Information” means technical and
[ادخال العالمة
non-technical information used in or related to
…
*****
2- Confidentiality/Non-Disclosure

-1

)(أ

والبيانات الت نية وفير الت نية وال

…والبرامج والوسائل

فرا هذه االتفاقية "المعلومات الس رية" ي

الفنية وفير الفنية المس تخدمة أو المتعل ة ب

)(ر

…,]التجارية

*****
 عدم اإلفصاح/السرية

-2

a) Individual shall not communicate or divulge to )ال يجوز للفرد االت ال أو ال اح إلا (أو اس تخدام ل الح
(or use for the benefit of) any other person, firm,
أ شخص آخر أو مؤسسة أو شركة ساستصناء مستخدم االمتياز
association, or corporation, with the sole
exception of Franchisee, now or at any time in  أ أس رار تجارية أو فيرها, اآلن أو ت أ وقت مس ت سالي,ط
the future, any Trade Secrets or other
…من المعلومات السرية
Confidential Information…
*****
*****

)(أ

عدم المنافسة

-3

During the term of Individual’s relationship with ) يما2( أصناء ترل ضالقة الفرد سمس تخدم االمتياز ولمدل س نتين
Franchisee and for a period of two (2) years
… , س رب النظر ضن سبر النهاء,سعد
thereafter…
*****
*****

)(ر

,معقولية القيود المفروضة

-4

اإلغاثة من مخالفات السرية أو عدم التماس وعدم المنافسة

-5

3- Non-Competition
*****
b)

*****

4- Reasonableness of Restrictions
*****
5- Relief for Breaches of Confidentiality, NonSolicitation and Non-Competition
*****

*****

*****
أحكام متفرقة

-6

*****

*****

The parties waive all questions of personal
jurisdiction or venue for the purposes of carrying
out this provision. Claims for injunctive relief
may be brought by Company where Franchisee
is located. This exclusive choice of jurisdiction
and venue provision shall not restrict the ability
of the parties to confirm or enforce judgments or
arbitration awards in any appropriate
jurisdiction.
*****

يتنازل ا اراب ضن كا ة قض ايا الس لاة ال ض ائية أو المكان

)(ر

Miscellaneous

b)

 قد يتم ر ل دضوات.الشخ ت فراا تنفيذ أحكام هذه االتفاقية

ا مر ال ضائت من قبل الشركة ت المكان الذ ي ل يه مستخدم

 لن ي يد هذا الخيار الح ر للس لاة ال ض ائية إمكانية.االمتياز

ا اراب ت تنفيذ أو تابيق ا حكام أو قرار التحكيم ت السلاة

.ال ضائية المخت ة

*****

j) The existence of any claim or cause of action ال يش كل وجود أ دضوو أو س بر للدضوو للفرد قد ير عها ض د
Individual might have against Franchisee or
مس تخدم االمتياز أو الش ركة د اضاي لتابيق مس تخدم االمتياز أو
Company will not constitute a defense to the
.الشركة لهذه االتفاقية
enforcement by Franchisee or Company of this
Agreement.
*****
*****

) (

