تعهد بالسرية وعدم المنافسة
حضرة السادة شركة الخيار المثالي لإلستشارات الفنية والبرمجيات
شركة مساهمة خاصة محدودة
تحية واحتراما،،،
أصرررب ومو ررا هررعا وأتا ررد أ ررا  ،............ ......... .......... .......وصرريتم مو ر /ة لررد شررركة
الخيااار المثااالي لإلستشااارات الفنيااة والبرمجيااات ،شررركة مسرراهمة خاصررة محرردودة "الشررر ة" ،أن الت ر
والكتمان الدقيق والمحاف ة التامة على سرية أعمال و/أو وثراقق و/أو أورا و/أو مسرت داو و/أو تررارير
و/أو ورامج و/أو أ ة و/أو أدواو و/أو عمالء و/أو شاطاو و/أو موردي و/أو أية مالوماو متالررة
وحساواو الشركة ،اليدوية م ا واإللكترو ية ،وكافة ما يتالق وماامالو الشرركة مرا الريرر ،وأيرة ويا راو
أو مالوماو أخر اطلاو أو قد اطلا علي ا وحك عملم فرم الشرركة أو قرد أطلرا علي را وسروا و رودي
فم الشركة "األعمال".
وما عد اإل حا

وامومية وشمول التا د المترد  ،فإ م الت

أيضا و ميا التا داو التيصيلية التالية؛

أولا

أن احتي وسرية مرا ترمتم م عليرل الشرركة أو مرا قرد اطلرا عليرل مرن "أعمرال" ووثراقق وأسررار
وورررامج ،وأ واررد أورروب ومحتويات ررا شررياهة و/أو است سررم م ررا والررعاو و والواسررطة وأ
اسمح ألحد أو أس ل لل است ساخ ا -من خالل ماكي او التصوير أو وواسطة مليراو و/أو أدواو
الكمويرروتر أو ريرهررا مررن الطررر  -أو ا طررالع علي ررا أو اسررتامال ا ألرررراش شخصررية و/أو
لريرهررا مررن األسررواا ،إ و رراء علررى موافرررة مسررقولم اإلداري فررم الشررركة ،وألرررراش الامررل
ووالحد المطلوا لل.

ثانيا ا

أن أحاف على سرية "أعمال" الشركة وكافة ما يتالق وماامالت ا ما الرير ،وعلى سويل المثرال
الحصر:
ميا التواريم المتالرة "ومعمال" الشركة ،والترم إطلارو أو سرو أطلرا علي را وحكر
أ.
عملم و/أو و ودي و/أو إحتكاكم ومي وسيلة كا و والشركة.
ميرا األسرماء المتالررة "ومعمرال" الشرركة والتررم إطلارو أو سرو أطلرا علي را وحكر
ب.
عملم و/أو و ودي و/أو إحتكاكم ومي وسيلة كا و والشركة.
ميا األرقا و/أو األسراار المتالررة "ومعمرال" الشرركة والترم إطلارو أو سرو أطلرا
ج.
علي ا وحك عملم و/أو و ودي و/أو إحتكاكم ومي وسيلة كا و والشركة.
أية مالوماو تخص مردة و/أو طريررة و/أو مكران و/أو ح ر أداء الشرركة "ألعمال را"،
د.
أو مدة أو كمية أو أية مالوماو تخص أية أعمال ترو الشركة وت ييعها.
أيررة مالومرراو تخررص الارراملين فررم الشررركة مثررال الرواتررا ،الحررواف والمي ر او التررم
هـ.
تصر إلي ...ألم ،ولو كا و تلك المالوماو شخصية.
أية مالوماو تخص الامالء من أشخاص طويايين و/أو ما ويين.
و.
أية ويا او أو مالوماو أخر قد أطلا علي ا ومي طريرة كا و.
ز.

ثالثا ا

أ أخررج و/أو أحرتي ورمي وثرراقق و/أو أورا و/أو مسرت داو و/أو تررارير و/أو وررامج خاصررة
والشركة خارج مكان الامل إ و ا ًء على موافرة المدير الخطية ،كما وأتا د وإعادة أي مرن تلرك
الوثرراقق واألورا والمسررت داو والترررارير والورررامج فررم حررال إخرا ررا واررد أخررع موافرررة المرردير
الخطيرة فرور ا ت راء مرن الحا رة سرتامال ا خررارج مكران الامرل و/أو ع رد إ ت راء عملرم لررد
الشركة ألي سوا كان.

رابعا ا

أن أعمل قصار على حماية حرو الشركة وأسرارها ،وان أحيط الشركة فورا لرد إطالعرم
على أي تاد على هعه الحرو .

م وخالل عملم لد الشركة ومن أحمل و/أو أويا و/أو أعرش و/أو أت ر وميرة وضراقا
خامسا ا يمت ا عل ّ
رير مملوكة "للشركة" و/أو التم تكلي م "الشركة" وارض ا و/أو ويا را و/أو اإلت رار و را .كمرا
ويم ت ا علم الريا ومي ت ارة أخر أث اء عملل لد "الشركة" .كما وألت وتكريس كل ردي
للامل ،وأن أمأل أوقاو الامل وإ تاج افا مييد.
م الريا ومي عمل خارج طا عملم لد "الشركة" وسروا ًء أكران علرك ورم ر أو وردون
سادسا ا يمت ا عل ّ
أ ر ،وسوا ًء أكان الامل لحساوم الخاص أو لحساا أي را عمل آخر إ وتصريح خطرم مرن
اإلدارة.
سابعا ا

أقر وأتا د ومن إلت اماو السررية الرواردة فرم هرعا اإلتيرا مووردة و ت ت رم وإ ت راء عملرم لرد
الشركة أو ووقو أو أ ل محدد .كما وأقر وأعل ومن إلت اماو السرية ت صر ألعمال الشرركة
فم مررها الرقيسم وفم أي من فروع ا الراقمة أو التم سيت إ شاوها مستروالً.
كما وأقر وألت ؛ وحيث أن عملم لد الشركة يسمح لم اإلطالع على أسرار الشركة ومارفرة
عمالءها ،واد اإلتصال و/أو الامل فم عاو الامل أو فم عمل مشاول للامل العي أقو فيل والشركة
أث اء أو لد إ ت اء عملم ألي سوا من األسواا ما أو لد أية ة و/أو شخص طويارم كران
و/أو ما وي قمو والتاامل مال و/أو إطلاو على و روده مرن خرالل الشرركة و/أو و روي في را
وعلررك ليترررة ت يررد عررن س ر ة ميالديررة واحرردة ،وعلررك فررم المملكررة األرد يررة ال اشررمية والرروطن
الاروم.

ثامنا ا

أتا د وفم حال إخاللم ومي من الشروط و/أو اإللت اماو الواردة فم هرعا التا رد وردفا تارويش
دي ار أرد م.
إتياقم (شرط اقم) للشركة وواقا مولغ ( )...............خمسة آ
موافر را ً علررى إعتوررار هررعا المولررغ ومثاوررة تاررويش متيررق عليررل اوترردا ًء تي ررة إلخاللررم وإلت امرراتم،
ودو ما أن يخل علك وحق الشركة فم المطالوة والتاويش عن أي عطل و /أو ضرر أصراو ا أو
أصاا مصالح ا فيما او هعا الحد.

تاسعا ا

تاتور محكمة وسط عمان "قصر الادل" الكاق ة فم مدي ة عمان ،م طرة الاودلم ،شارع سليمان
ال اولسرررم أو أي مكررران قرررد ت تررررل إليرررل ،أو أي محكمرررة أخرررر قرررد تختارهرررا "الشرررركة" ،عاو
إختصاص و ر أي اع قد ي شم أو يتيرع عن تيسير أو تطويق هعا التا د.

وإقرارا ا بصحة ما تقدم فإنني أثبت ههنا توقيعي في عمان.
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