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Full Agreement: 19 Pages 
 

 صفحات 8معاينة: 

 صفحات 91اإلتفاقية الكامل: 

Summary: This agreement is a consulting agreement 
wherein the consultant is an individual and has certain 
expertise in a particular sector/area. Services and 
deliverables are set out in separate schedules. 
Compensation may be a set amount with additional 
incentives and bonuses optional or set out in each 
schedule based on the deliverables. 

 حيث ستشاراتا يةاتفاق هي يةاالتفاق هذه :ملخص

 في خبرة معينة ولديه شخص طبيعيهو  االستشاري

 فيتحدد ا و توصيلهالخدمات  .ةمحددمنطقة / عقطا

قد يكون مجموعة من المبالغ  التعويض. منفصلة جداول

ً إليها ً منصوص االختيارية أو المكافآتالحوافز و مضافا  ا

 التسليم. على أساس جدول في كل  عليه
 

CONSULTING SERVICES AGREEMENT 
 

 اتفاقية الخدمات اإلستشارية

***** ***** 
RECITALS 

 
 المقدمة

WHEREAS, The Company is in the business of [INSERT] 
and  consultancy services to assist the Company in 
[DESCRIBE CONSULTANCY SERVICES REQUIRED] 
 

و الخدمات  إدخال[]الشركة تقوم بأعمال حيث أن، 

وصف الخدمات ]اإلستشارية لمساعدة الشركة 

 [لمطلوبةاإلستشارية ا

WHEREAS, Consultant represents that he/she has 
expertise in the area of [INSERT], and is ready,  willing,  
and able to provide consulting  assistance to  the 
Company  on the terms and  conditions  set forth 
herein; and 

 في مجال في المنطقة خبرةله ستشاري إلا ،أن وحيث

على تقديم  وراغب و قادر مستعد هو ، و[إدخال]

حكام المساعدة االستشارية للشركة وفقا للشروط واأل

 ، والمنصوص عليها في هذه اإلتفاقية

WHEREAS, the Company, in reliance on Consultant's 
representations, is willing to engage Consultant as an 
independent contractor, and not as an employee, on 
the terms and conditions set forth herein; 

بإعتمادها على إستشارات  ،الشركة وحيث أن

كمقاول مستقل ، تريد أن تشرك اإلستشاري  اإلستشاري،

المنصوص  ألحكامشروط واستخدم، وفقا للوليس كم

 ة ؛إلتفاقيعليها في هذه ا
NOW THEREFORE,… وبناء على ذلك ،...  

 

1.  SCOPE OF SERVICES 

 

 .1 نطاق الخدمات

1.1  Consultant shall provide to the Company on an 
exclusive basis during the Term, the consulting 
services (the "Services") as set forth in Schedule 
A which shall form an integral part of this 
Agreement. 
 

يجب أن يقدم للشركة، و بشكل  يستشاراإل

حصري طيلة مدة اإلتفاقية، الخدمات اإلستشارية 

)"الخدمات"( كما نص عليها الجدول "أ" و الذي 

 يشكل جزًء ال يتجزأ من هذه اإلتفاقية.

1.1 

1.2  Consultant shall render the Services and deliver 
such other deliverables as determined by the 

مثل دم الخدمات و يرسلها المستشار يجب أن يق

غيرها من التسليمات كما تحددها الشركة من وقت 

12. 



 

2 
Consulting Services Agreement 

 

Company from time to time ("Deliverables")…In 
the event Consultant anticipates at any time that 
it will not reach one or more milestones…  
Consultant shall also prepare and submit reports 
of its performance… 
 

 يستشارع اإلتوق في حال…آلخر )"التسليمات"(

أنه لن يحقق الهدف أو األهداف  في أي وقت

تحضير وتقديم  على اإلستشاري يجب …المحددة

 ...التقارير عن آدائه

 
 ***** *****  

1.6 The Company shall be entitled to direct 
Consultant with respect to the elements of 
Services to be performed***  

فيما يتعلق  اإلستشاري لشركة توجيهيحق ل

 …ؤديهابعناصر الخدمات التي سي

121 

2.  TERM OF AGREEMENT مدة اإلتفاقية .. 

 
***** ***** 

 

2.3 Upon termination of this Agreement for any 
reason, the Company shall pay the Consultant for 
all services performed in accordance with 
Schedule C- Fees and Incentives up to the date of 
termination. 

عند انتهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب ، 

ي أتعاب ستشارأن تدفع لإليجب على الشركة 

   ت للجدولوفقا  لتي تم تأديتهاجميع الخدمات ا

 .هاءتحتى تاريخ االن الرسوم و الحوافز

.22 

 
***** ***** 

 

2.5 In the event of termination or expiration of this 
Agreement,  Consultant  will assist  the Company 
in the orderly  termination  of the Services  
and/or any  applicable  attachments hereto,  and 
the transfer of all items and Work Product  
(defined in Article 5 below),…  

ستشاري إل، اة إنهاء أو انتهاء هذه االتفاقيةفي حال 

ظم تاإلنهاء بشكل من علىالشركة  يجب أن يساعد

من المرفقات المطبقة لهذه أو أي للخدمات و/

نقل جميع األصناف  لعمل علىا ، واإلتفاقية

 …، أدناه( 5بند في الومنتجات العمل )المعرفة 

.22 

 
***** ***** 

 

3.  FEES, EXPENSES AND PAYMENT 2 و المصاريف و الدفع تعا األ. 

3.1  In consideration of the Services to be performed 
by Consultant, the Company shall pay Consultant 
the fees due pursuant to Schedule C, as well as 
provide the Bonus Compensation and Equity 
Compensation described in said Schedule C. 

 

ستشاري، يجب إلؤديها انظراً للخدمات التي سي

 تعاباأل أن تدفع لإلستشاريعلى الشركة 

ً للجدول ت، فضال عن تقديم  المستحقة وفقا

فأة و تعويض األسهم الموضحة مكاالتعويضات 

 ت المذكور.في الجدول 

221 

 ***** *****  

4.  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

 

 .4 حقوق الملكية الفكرية

4.1  All rights, titles and interests  in and to all  
Deliverables and other materials provided  
pursuant to this Agreement, including all rights in 

في المتعلقة والمصالح  سنداتجميع الحقوق وال

 مواد األخرى المقدمة وفقا لهذهوال جميع التسليمات

و التي تتضمن جميع الحقوق مثل حقوق ، يةاالتفاق

121 
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copyrights, research, documents, business 
development plans or strategies data, reports,… 
("Work Product"),  shall be held by the 
Company,… 

 

 خطط تطوير األعمالوالمؤلف والبحث والوثائق 

منتج )"…والتقارير إلستراتيجيةاالمعلومات أو 

 …تكون مملوكة للشركة،، "(العمل

 

4.2  All rights, titles and interests in and to any data, 
and materials furnished to Consultant by the 
Company are and shall remain the property of 
the Company. 
 

أي المتعلقة بوالمصالح  سنداتجميع الحقوق وال

من  اإلستشاري والمواد المقدمة إلىمن البيانات 

 . شركةتكون و تبقى ملكا للقبل الشركة 

12. 

5.  CONFIDENTIAL INFORMATION 2 سرية المعلومات. 

5.1  Consultant  acknowledges  that in order to 
perform the Services called for in this Agreement,  
it shall be necessary for the Company to disclose 
to the Consultant certain trade secret(s) or other  
confidential and proprietary information  that has 
been developed by  the Company at great 
expense and that required considerable effort of 
skilled professionals ("Confidential 
Information")…  

أجل تأدية الخدمات ستشاري أنه من إلا يقر

، تكون الشركة يةاالتفاق في هذهمنه المطلوبة 

 مضطرة للكشف له عن بعض األسرار التجارية

أو غيرها من المعلومات السرية و الخاصة والتي 

شركة بتكاليف باهظة و التي التم تطويرها من قبل 

المهرة  ت جهدا كبيرا من المحترفينتتطلب

 …"(ومات السرية)"المعل

5.1 

 
***** ***** 

 

5.5 Consultant shall not at any time use the 
Company's name or any the Company 
trademark(s) or trade name(s) in any advertising 
or publicity without the prior written consent of 
the Company. 

يوافق اإلستشاري على عدم اإلستخدام، و في أي 

 تجارية/عالمات عالمةاسم للشركة أو أي  وقت،

ة في أي إعالن التجاري /األسماءأو االسم للشركة

مسبقة من و الخطية الموافقة الدون أو دعاية من 

 . لشركةا

222 

 
***** ***** 

 

6.  WARRANTIES 6 الضمانات. 

6.1  Consultant warrants that: 121 :يضمن اإلستشاري ما يلي 

 (a)  
***** ***** 

  )أ(

 (b)  Consultant warrants that The Company data 
and information shall not be:  (i)  used by 
Consultant  other  than in connection with 
providing the  Services,…   

 

إن بيانات و …ي أنستشاريضمن اإل

( 1ب أن ال تكون: )الشركة يجمعلومات 

أي شيء في  إلستشاريمستخدمة من قبل ا

 .…،آخر غير توفير الخدمات

ب()   
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 (c)  
***** ***** 

  )ت(

7.  INDEMNIFICATION AND EXCLUSION OF 
DAMAGES 

.7 التعويض و حصر األضرار  

7.1  
***** ***** 

721 

7.2  EXCEPT IN THE EVENT OF BREACH OF THIS 
AGREEMENT, NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE 
FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL, 
INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY 
DAMAGES…  

 

، ال يةاالتفاق حدوث إنتهاكات لهذهفي حالة  ما عدا

 …عن أي أضرار تحمل أي طرف أية مسؤوليةي

72. 

8.  RESTRICTIVE COVENANTS 8 التعهدات الصارمة.  

 The Consultant agrees that Consultant and the 
Consultant will observe the obligations set out in 
Schedule D. 

يوافق اإلستشاري على التقييد باإللتزامات 

 .ثالمنصوص عليها في الملحق 

 

9.  MISCELLANEOUS 9 أحكام متفرقة.  

 
***** ***** 

 

 
  

 

 
SCHEDULE A 

SERVICES 
 

 الجدول أ

 الخدمات
 

 
***** ***** 

 

 
SCHEDULE B 

 
DELIVERABLES 

 

 الجدول  

 

 التسليمات

 

 
***** ***** 

 

 
SCHEDULE C 

 
FEES 

 الجدول ت

 

 األتعا 
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SCHEDULE D 
 

 ثالجدول 

1.  NON-COMPETITION 1 نافسةمعدم ال. 

 The consultant hereby agrees that the 
consultant, its agents, representatives, 
employees, officers and directors, shall not 
(without the company's prior written consent) 
for the restricted period within the prohibited 
area and whether on its own account or in 
conjunction with or on behalf of any other 
person, firm, company or other organisation, 
(and whether as an employee, director, 
principal, agent, consultant or in any other 
capacity whatsoever), in competition with the 
company directly or indirectly (i) be employed, 
or (ii) be engaged in or (iii) perform services in 
respect of, or (iv) be otherwise involved in: 

يقر اإلستشاري في هذه الوثيقة بأنه ال يحق له 

وال ألي من وكالئه و ممثليه و موظفيه 

ون الموافقة من دومسؤوليه و المدراء لديه، )

داخل و ةدالخطية و المسبقة للشركة( و لفترة محد

 على حسابه عليه و سواءمنطقة محظورة 

أو نيابة  آخر شخص مع الخاص أو باالشتراك

من أي شخص آخر أو مؤسسة أو شركة أو 

منظمة أخرى، )و سواء كموظف أو مسؤول أو 

شار أو بأي صفة أخرى أياً مست مدير أو وكيل أو

الشركة مباشرة أو مع في منافسة  دخلتكن(، أن ي

( أن 2) يتم توظيفه، أوأن ب( 1غير مباشرة )

يتعلق ،  ( أن يؤدي خدمات فيما3يشارك في أو )

 : فيمتدخالً خالف ذلك ب ( أن يكون4أو )

 

 

 EITHER :في كل من   

(a) The provision or performance, for its own 
purposes, or for a competitor, of services or 
duties which are the same as or materially 
similar to the consultancy services which the 
consultant has provided to the company or any 
associated company under this agreement 
during any part of the 12 months immediately 
preceding the termination date; 

ي أل، أو و لغاياته الخاصة، قديم أو تاديةت

، ذات الخدمات أو الواجبات التي تتضمنها منافس

ستشارية، أو مشابهة لها ماديا، والتي خدماته اإل

يقدمها للشركة أو ألي شركة تابعة لها بموجب 

 اإلثنى عشرةمن  فترةخالل أي  يةاالتفاق هذه

 ؛تاريخ اإلنهاءالتي تسبق مباشرة  شهرا (12)

 

 أ((

(b) The development, for its own purposes, or for 
a competitor, of services which are the same as 
or materially similar to the consultancy services 
which the consultant has provided to the 
company or any associated company under 
this agreement during any part of the 12 
months immediately preceding the 
termination date 

ألي منافس، ذات ، أو تطوير، و لغاياته الخاصة

الخدمات أو الواجبات التي تتضمنها خدماته 

اإلستشارية، أو مشابهة لها ماديا، والتي يقدمها 

 للشركة أو ألي شركة تابعة لها بموجب هذه

 شهرا (12) عشرة تااإلثن فترةخالل  يةاالتفاق

 ؛التي تسبق مباشرة تاريخ اإلنهاء

 

 )ب(
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2. NON-SOLICITATION OF CUSTOMERS 2 عدم إغراء الزبائن. 

 The consultant hereby agrees that the 
consultant shall*** directly or indirectly (a) 
solicit, or (b) assist in soliciting,***  

 بشكل مباشر أو...يجب أناإلستشاري بأنه  يقر

غراء، أو )ب( المساعدة في غير مباشر )أ( ا

 ...اغراء،

 

3. NON-SOLICITATION OF EMPLOYEES 3 عدم إغراء الموظفين. 

 The consultant agrees that it shall***  اإلستشاري بأنه يجب أن يقر...  

3.1 (a) induce, or (b) solicit, or (c) entice, or (d) 
procure, any person who is a company 
employee to leave such employment; 

 (ث) أو جذب)ب( يغري أو  )ت(  )أ( يشجع أو

أو حمل أي شخص يكون موظف في الشركة أن 

 يترك عمله فيها؛ 

3.1 

3.2 ***** ***** 3.2 

4. INTERFERENCE WITH SUPPLIERS 4 خل مع الموردينالتد. 

 ***** *****  

4.1 Interfere with the supply of goods or services 
to the company from any supplier; 

مع توريد السلع أو الخدمات للشركة  التدخل في

 ؛أي مورد

 

4.1 

 ***** *****  

5. ASSOCIATED COMPANIES 5 الشركات الشقيقة. 

5.1 The provisions of paragraphs 5.2 and 5.3 below 
shall only apply in respect of those associated 
companies in respect of whom the consultant 
provided the consultancy services in the 12 
months immediately preceding the 
termination date. 

 5.3و  5.2تطبق أحكام الفقرتين يجب أن 

و وفقاً  الشقيقة الشركاتالسابقة فقط فيما يتعلق ب

الخدمات للجهة التي كان اإلستشاري يقدم إليها 

التي شهرا  (12عشر )اإلثنا االستشارية في 

 .تاريخ اإلنهاءتسبق مباشرة 

5.1 

 ***** *****  

2.  DEFINITIONS 2 التعاريف. 

 For the purposes of this annex, the following 
words and cognate expressions shall have the 
meanings set out below: 

كلمات لل جدول، يجب أن يكونألغراض هذا ال

 :المعاني المبينة أدناه لمشابهةا والعبارات

 

 ***** *****  

6.3 "Competitor" *** "المنافس*** 

 

 

6.3 

6.4 "Customer" *** "6.4 ***زبون" ال 
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6.5 "Prohibited Area" means:*** "عني" تالمحظورة المنطقة***:  

 

6.5 

6.6 "Prospective Customer" *** 
 

 6.6 ***المحتملين"  الزبائن"

6.7 "Restricted Period" *** 
 

   ***"ةددالمح مدةال"

 

6.. 

6.8 "Supplier" means any person, company, 
business entity or other organization 
whatsoever who: 
 

 أي شخص أو شركة أو كيانيعني " "المورد

 تي:ال تجاري أو منظمة أخرى مهما تكن

6.. 

  ***** *****   

6.9 Termination Date" *** "6 ***"تاريخ اإلنهاء.. 


