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ب

إهداء

أهدي مثزة جهدي املتىاضع هذا إىل
والدتي الغاليت أطال اهلل بقاءها ،وألبسها ثىب الصحت والعافيت،
ومتعين بربها ورد مجيلها أهديها مثزة من مثار غزسها
إىل والدي العزيز الذي روض الصعاب من أجلي
إىل أشقائي األعزاء
إىل أصدقائي الكزام


ت

شكر وتقدير

إمتثاالً إلى قول رسولنا الكريم دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص ركشي ال نم"  :):نمن ال يشكر الناس ال يشكر ولا ن ،فنو من الواج

ي ىذا

المقام أن أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من عممني حر اً عمى اختالف المراحل الدراسية ،الذين لم
يتوانوا ولو لمحظة لتقديم أ ضل ما عندىم من ثمرات عممية.
وأخص بالذكر األستاذ الدكتور الفاضل /حمدي محمود بارود لتفضمو باإلشراف عمى رسالتي ،ولما
أستاذي الكريمين الدكتور /رامي
عمي من عمم ونصح وارشاد ،كما أتقدم بجزيل الثناء واالمتنان إلى
َّ
تفضل َّ
عمي وشاح ،والدكتور /عدنان يوسف الحا ي لتفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة واثرائيا ،والشكر موصول
إلى كل من ساىم ي إنجاح ىذا العمل المتواضع وانجازه.


ث

ممخص الرسالة

لقد تناولت ىذه الدراسة موضوع السرية ي مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا ،نظ اًر لخطورة وأىمية
مرحمة المفاوضات.
ٍ
بصفة
حيث تعد مرحمة المفاوضات من أىم وأخطر المراحل التي تمر بيا العقود التجارية الدولية
عامة ،وعقود نقل التكنولوجيا بصورٍة خاصة ،ويرجع السب

ي ذلك إلى جوىر التكنولوجيا والمعر ة الفنية

محل التفاوض والتعاقد ،أال وىي عنصر السرية التي تتصف بيا معظم عناصر التكنولوجيا.
ان حائز المعر ة الفنية يكون أكثر حرصاً بعدم ا شاء ىذه األسرار والمعارف الفنية ألنيا تشكل
جوىر التكنولوجيا التي بحوزتو ،ولذلك وأمام تعارض مصالحو مع المتمقي الذي تتجو رغبتو لمتأكد من مدى
صالحية ومالئمة المعر ة الفنية ويتحقق ذلك من خالل قيام الحائز بالكشف عن جان

من السرية ليذه

المعارف يقف االلتزام بالسرية ي مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا الذي يقع عمى عاتق المتمقي بأن يمتنع
ىو واتباعو عن ا شاء المعمومات السرية التي حصموا عمييا من المانح.
وقد يترت
بحس

عمى االخالل بااللتزام بالسرية تحقق المسئولية المدنية ،سواء كانت العقدية أو التقصيرية

األساس الذي يقوم عميو ىذا االلتزام.
وقد واجيت الباحث العديد من الصعوبات نظ اًر لندرة المراجع الفمسطينية والسوابق القضائية العربية

المتعمقة بيذا الموضوع ،إضا ة إلى عدم وجود تشريعات مسطينية تعالج موضوع األسرار التجارية حتى
لحظة ىذه الدراسة.


ج

Abstract

This study addressed the issue of Confidentiality in Negotiations
Technology Transfer Contracts.
The phase of decades of International Trade in general and Technology
Transfer Contracts in particular, and largely due to the element of confidentiality
enjoyed by most of elements of Technology –the place of negotiations and
contracting-.
That the carrier of the technology be more careful not to disclosure of this
information and knowledge secret because it constitutes the essentiality of the
technology had by, so, in the presence of conflict of interest this standing
commitment to maintaining confidentiality in negotiations technology transfer,
which is the responsibility of the recipient that the refrain he and his followers for
the disclosure of confidential information they obtained through the commitment
of the donor.
That the breach of this obligation may entails the realization of civil liability,
whether the liability is contractual or tortuous, depending on the basis on which
this obligation is built.
Finally, the researcher has faced many difficulties due to the scarcity of
Palestinian references and Arab case law on this issue, in addition to the absence of
Palestinian legislation dealing with the subject of Trade Secrets until the moment
of this study.
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المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا دمحم الصادق األمين
وعمى آلو وصحبو ومن وااله إلى يوم الدين أما بعد،،،

أولا :موضوع البحث:
يعتبر عقد نقل التكنولوجيا()1من العقود التجارية ذات األىمية الكبيرة لما يتم من خبللو من نقل
التكنولوجيا لتساعد في تحقيق التنمية االقتصادية.
ٍ
بشكل خاص في الدول النامية ،فمن غير المتصور أن تتحقق التنمية
وتجد ىذه األىمية ذاتيا
االقتصادية في ظل غياب التكنولوجيا ،فالتكنولوجيا تعتبر عنص اًر أساسياً في االنتاج ،وىذا ال يتحقق إال من
خبلل استيراد المعرفة الفنية

()2

من الدول المتقدمة وذلك نظ اًر لمعاناة الدول النامية من تدني أو غياب

التكنولوجيا وسيطرة الدول المتقدمة عمى إنتاجيا ،وىذا ال يتحقق إال من خبلل عممية النقل التكنولوجي والتي
تتطمب االمكانية االقتصادية لذلك ،باإلضافة إلى ضرورة تنظيمو قانونياً من خبلل تنظيم أحكام عقد نقل
التكنولوجيا.
والجدير بالذكر في ىذا المقام ،أن عقد نقل التكنولوجيا يرد عمى المعرفة الفنية ،والمعرفة الفنية تتميز
بعدة خصائص وىي أنيا عبارة عن مجموعة من المعارف أو األشياء المعنوية ،وكذلك الجدة والقيمة
التجارية ،إضاف ًة إلى أىميا وىي السرية.

1
) ( يرادفو مصطمح عقد المعرفة الحديثة والذؼ استخدمو المشرع الفمسطيني في قانون التجارة الفمسطيني رقم ( )2لسنة  ،2014والذؼ تعمد في

استخدامو بغية توسيع نطاق تطبيق ىذا العقد وجعمو شامبلً لمعقود التي ترد عمى تكنولوجيا محمية ،وكذلك العقود التي يكون محميا المعرفة الحديثة غير
المحمية ،وسواء كانت المعرفة الفنية المحمية أو غير المحمية ف نية أو تجارية ،وقد توسع المشرع من نطاق تطبيق ىذا العقد ،فاألحكام الواردة بخصوص

المعرفة الحديثة تطبق عمى جميع العقود التي يكون محميا نقل المعرفة الحديثة الستخداميا في فمسطين ،سواء كان نقبلً دولياً أو نقبلً محمياً رغم قمة

وقوعو في الحياة العممية وذلك بيدف من ع التحايل عمى نصوصو ،وحتى ال يتمكن المورد األجنبي لممعرفة الحديثة من نقل ىذه المعرفة إلى المشروعات

الفمسطينية عن طريق مشروعاتو العاممة في فمطسين دون تطبيق أحكام المشروع ،مشار إليو في المذكرة اإليضاحية لقانون التجارة الفمسطيني.
2
) ) سنتعامل مع المصطلحات التالٌة المعرفة الفنٌة ،التكنولوجٌا ،حك المعرفة ،المعرفة الحدٌثة كمصطلحات مترادفة ،وٌمصد بحك المعرفة حسب
ت عرٌف األستاذ الدكتور محسن شفٌك بمجموعة المعلومات المتعلمة بكٌفٌة تطبٌك نظرٌة علمٌة أو اختراع ،أي أنه الجانب التطبٌمً للعلم ،وأن حك
المعرفة له لٌمة التصادٌة فً كافة األنشطة وخصوصا ً األنشطة الصناعٌة ،وهو ثمرة البحث والفكر والتجربة ،محسن شفٌك :نمل التكنولوجٌا من
الناحٌة المانونٌة ،مطبعة جامعة الماهرة والكتاب الجامعً ،1984 ،ص-4ص5

1

فالسرية ىي جوىر المعرفة الفنية ،فكل جزء من أجزاء المعرفة الفنية يحتوؼ عمى سر وىو ما يكمن
في المعرفة الحديثة ذاتيا(.)1
وتجدر اإلشارة إلى وجوب توافر عدة شروط في السرية لكي يتم اعتبارىا محبلً لمحماية ،وقد وردت
ىذه الشروط في اتفاقية ) (Tripsالمتعمقة بالجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية وتحديداً
القسم السابع من خبلل المادة ( )39والتي ذكرت أنو يجب أال تكون معروفة عادةً أو من السيل الحصول
عمييا من قبل األشخاص في أوساط المتعاممين ،وأن تكون ذات قيمة تجارية نظ اًر لكونيا سرية ويتحقق ذلك

من خبلل قابميتيا لمتقويم بالمال وبالتالي يمكن تداوليا ،وأن تكون قد أخضعت إلجراءات معقولة في إطار
األوضاع الراىنة من قبل الشخص الذؼ يقوم بالرقابة عمييا من الناحية القانونية بغية الحفاظ عمى سريتيا.
()2

ويتوجب في عقود نقل التكنولوجيا عمى المستورد
التفاوض عمى إبرام العقد أو بعد ذلك ،كما يمتزم المورد

()3

االلتزام بسرية المعرفة الفنية سواء في مرحمة

بسرية التحسينات التي يدخميا المستورد وينقميا إليو

وفقاً لشرط في العقد بينيما.

ثانيا :إشكاليات البحث:
يثير الموضوع إشكالية جوىرية وىي مدػ قيام المشرع بمعالجة السرية التجارية بش ٍ
كل كامل ،ويتفرع
عنيا عدة تساؤالت وىي عمى النحو التالي:
 .1ماىية السرية في عقود نقل التكنولوجيا؟
 .2ما ىو المعيار الذؼ يمكن من خبللو تحديد السرية في المعمومات الواردة ضمن عقود نقل التكنولوجيا؟
 .3ما نطاق االلتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا؟ وىل ينتيي االلتزام بالسرية بانتياء مدة عقد نقل
التكنولوجيا وعدم وجود اتفاق عمى تجديده؟
 .4ما ىي الطبيعة القانونية لئللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا؟
 .5في حال عدم وجود اتفاق بين األطراف في مرحمة التفاوض عمى االلتزام بالسرية ،فيل يكون طالب
المعرفة الفنية ممتزماً بالحفاظ عمى السرية؟ ولو كان كذلك فما األساس القانوني ليذا االلتزام؟
) (1حمدؼ محمود بارود :أحكام ل انون التجارة الفلسطٌنً "العمود التجارٌة -دراسة فً لانون التجارة الفلسطٌنً الجدٌد رلم( )2لسنة2114م ،الطبعة
الثانٌة ،مكتبة المدس-غزة ،2115 ،ص.101
2
( ) سنتعامل مع المصطلحات التالٌة :المستورد ،الطالب ،المتلمً ،كمصطلحات مترادفة خالل هذه الدراسة.
3
( ) سنتعامل مع المصطلحات التالً :المورد ،الحائز ،المانح ،كمصطلحات مترادفة خالل هذه الدراسة.

2

ثالثا :أىمية البحث:
تعد السرية من العناصر الرئيسة والمحور األساسي في عقود نقل التكنولوجيا سواء في مرحمة
التفاوض أو في مرحمة التعاقد ،إال أنو يتعقد األمر أكثر في مرحمة التفاوض ،فحائز التكنولوجيا من المفترض
أن يقوم بتزويد طالب التكنولوجيا بالمعمومات الكافية حول المعرفة الفنية محل المفاوضة لكي يتمكن من
تقدير قيمتيا ،وىو ما يتعارض مع مصالحو التي تتمثل في عدم اظيار الجانب السرؼ لممعرفة الفنية ،بينما
يكون الطرف اآلخر راغباً في االطبلع عمى بعض تفاصيل ىذه المعارف السرية ،ومن الممكن أن تفشل
المفاوضات ألؼ سبب من األسباب ومن ثم يكون سر حق المعرفة قد انكشف لممفاوض ،وبالتالي يجب
وجود ضمانات كافية اللتزام طالب التكنولوجيا بالحفاظ عمى السرية وذلك لنجاح عممية نقل التكنولوجيا ،وىذا
ما يستمزم البحث في ىذه السرية وأساس االلتزام بيا وحمايتيا.

رابع ا :منيجية البحث:
سنعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي المقارن ،وذلك بدراسة ومقارنة النصوص القانونية
المتعمقة بااللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا من خبلل استعراض قانون التجارة الفمسطيني رقم ()2
لسنة 2014م المطبق في قطاع غزة ،وقانون التجارة المصرؼ رقم ( )17لسنة 1999م ،وفيما يخص
()1

موضوع األسرار التجارية

ٍ
بشكل أساسي عمى اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من
بصفة عامة سنعتمد

حقوق الممكية الفكرية (تريبس) ،التي تعتبر االتفاقية الدولية األولى واألساسية التي نظمت األسرار التجارية
عمى اعتبارىا أحد أشكال الممكية الفكرية ،والتي ُبني عمييا أحكام العديد من التشريعات التي اختصت بمجال
األسرار التجارية ،مثل قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية األردني رقم ( )15لسنة 2000م،
وقانون حماية الممكية الفكرية المصرؼ رقم ( )82لسنة 2002م ،وىذا ما سنبينو من خبلل دراستنا ،إضاف ًة
إلى التطرق إلى السوابق واألحكام القضائية بيذا الخصوص.

)(1

سنتعامل مع المصطلحات التالٌة :األسرار التجارٌة ،والمعلومات السرٌة ،والمعلومات غٌر المفصح عنها ،كمصطلحات مترادفة فً سٌاق الدراسة.

3

خامسا :خطة البحث:
تنقسم ىذه الدراسة إلى ثبلثة فصول عمى النحو التالي:
الفصل األول :ماىية السرية في عقود نقل التكنولوجيا.
الفصل الثاني :األساس القانوني لبللتزام بالسرية وضمانات الوفاء بو في مرحمة المفاوضات.
الفصل الثالث :المسئولية المدنية المترتبة عمى اإلخبلل بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا.
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الفصل األول
ماىية السرية في عقود نقل التكنولوجيا
تمييد وتقسيم:
يعتبر عقد نقل التكنولوجيا من أىم العقود التجارية الدولية ،وما يميزه عن غيره خصوصيتو القائمة
عمى السرية ،فمحل ىذا العقد ىو المعرفة الفنية ،وجوىر المعرفة الفنية ىي السرية التي يتصف بيا معظم
عناصر المعرفة الفنية.
لذلك سنتناول ىذه السرية بالتفصيل من خبلل ىذا الفصل من خبلل بيان تعريفيا وشروطيا
واألساس القانوني لحمايتيا ،إضاف ًة إلى الطبيعة القانونية لبللتزام بيا في عقود نقل التكنولوجيا ونطاقيا سواء
من حيث الموضوع أو األشخاص أو المدة الزمنية ليا ،وذلك من خبلل مبحثين عمى النحو التالي:
المبحث األول :تعريف األسرار التجارية وشروطيا واألساس القانوني لحمايتيا.
المبحث الثاني :الطبيعة القانونية لبللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا ونطاقيا.
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المبحث األول
تعريف األسرار التجارية وشروطيا واألساس القانوني لحمايتيا
تمييد وتقسيم:
تعتبر األسرار التجارية فرعاً من فروع الممكية الفكرية في النظام التجارؼ العالمي ،عمماً بأن النظم
القانونية تختمف في كيفية حماية األسرار التجارية ،وبالتالي تتعدد مستويات الحماية كما تتعدد مسمياتيا ،إذ
تستخدم القوانين المقارنة مسميات متعددة لمداللة عمى نظام حماية األسرار التجارية ،كما ال يوجد مصطمح
متفق عميو الفقو ،فكثي اًر ما تستخدم مصطمحات مثل :المعرفة الفنية ،وأسرار التجارة ،والمعمومات السرية،
والمعمومات غير المفصح عنيا ،لمداللة عمى نظام حماية األسرار التجارية والصناعية(.)1
()2

وتعد اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية

من أىم االتفاقيات التي نظمت الممكية الصناعية

وحمايتيا ،وتشمل وفقاً لذلك براءات االختراع ونماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعبلمات
الصناعية أو التجارية واالسم التجارؼ والبيانات الخاصة بمصدر البضائع أو األسماء اإلقميمية وكذلك
المنافسة غير المشروعة.
والناظر إلى ىذه االتفاقية يرػ بأنيا لم تنظم األسرار التجارية ولم تعتبرىا فرعاً من فروع الممكية
الصناعية.
وقد جاءت اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية (إتفاقية تريبس)
( ،(TRIPS))3لتيتم بحماية الممكية الفكرية من خبلل تنظيميا وتسوية المنازعات المتعمقة بيا ،وتعد اتفاقية
تريبس أول اتفاقية دولية تتطرق إلى موضوع األسرار التجارية بيدف حمايتيا عمى المستوػ الدولي.
ومن الجدير ذكره ،أن اتفاقية تريبس قد ألزمت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية عمى
اعتبار أن االعتداء عمى األسرار التجارية من قبيل األعمال التي تتعارض مع العادات الشريفة في المعامبلت
التجارية أو الصناعية ،ومن ثم تمتزم بحماية المعمومات غير المفصح عنيا عن طريق قواعد قمع المنافسة
غير المشروعة ،رغم عدم تنظيميا لممنافسة غير المشروعة.
1

( ) حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :حماٌة المعلومات غٌر المفصح عنها والتحدٌات التً تواجه الصناعات الدوائٌة فً الدول النامٌة " دراسة التفالٌة
الجوانب المتصلة بالتجار من حموق الملكٌة الفكرٌة (اتفالٌة ترٌبس) تشمل مولف المانون المصري" ،دار الفكر الجامعً ،االسكندرٌة ،2115 ،ص.6
2
( ) اتفالٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة الصناعٌة والمؤرخة فً  21مارس  1883والمنمحة آخر تنمٌح فً  28سبتمبر  ،1979وتعتبر الملكٌة الصناعٌة أحد
فروع الملكٌة الفكرٌة.
3
( ) وهً اختصارا ً إلى ( ،(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rightsولد تم اعتمادها عام .1994
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ولذلك نجد أنيا أحالت تطبيق قواعد قمع المنافسة غير المشروعة إلى اتفاقية باريس وفقاً لنص المادة
( )10مكررة.
وتنظم المادة العاشرة مكررة من اتفاقية باريس المنافسة غير المشروعة وقد نصت عمى ما يمي ":أ.
تمتزم دول االتحاد بأن تكفل لرعايا دول االتحاد األخرػ حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة .ب .يعتبر
من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو
التجارية .ج .ويكون محظو اًر بصفة خاصة ما يمي:

 .1كافة األعمال التي من طبيعتيا أن توجد بأؼ

وسيمة كانت لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاتو أو نشاطو الصناعي أو التجارؼ.

 .2االدعاءات

المخالفة لمحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتيا نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاتو أو
نشاطو الصناعي أو التجارؼ.
 .3البيانات أو االدعاءات التي يكون استعماليا في التجارة من شأنو تضميل الجميور بالنسبة لطبيعة السمع
أو طريقة تصنيعيا أو خصائصيا أو صبلحيتيا لبلستعمال أو كميتيا.
ويبلحع أن المادة (/10ج) من اتفاقية باريس قد خصت بالذكر ثبلث صور لممنافسة غير
المشروعة ،ولكنيا لم تذكر من بينيا انتياك األسرار التجارية والصناعية ،ومن الجمي أن الصور الثبلث التي
خصيا النص بالذكر واردة عمى سبيل المثال وليس الحصر ،وبالتالي ال شك أن انتياك األسرار التجارية
يتعارض بشكل صارخ مع العادات الشريفة في المعامبلت التجارية والصناعية ،ومن ثم يعتبر وفقاً لمفقرة (ب)
من ذات المادة من أعمال المنافسة غير المشروعة(.)1
لكل ذلك ،سنقوم بيذا المبحث ببيان تعريف األسرار التجارية وشروطيا واألساس القانوني لحمايتيا
من خبلل عقد نقل التكنولوجيا عمى اعتبار أنو يرد عمى المعرفة الفنية والسرية ىي جوىرىا ،وذلك من خبلل
ثبلثة مطالب عمى النحو التالي:
المطمب األول :تعريف األسرار التجارية.
المطمب الثاني :شروط األسرار التجارية.
المطمب الثالث :األساس القانوني لحماية األسرار التجارية.

1

( ) حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص-111ص.112
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المطمب األول
()1

تعريف األسرار التجارية

إن تعريف األسرار التجارية ما زال مثار خبلف ولم يحسم عمى ٍ
وجو قاطع وما زال باب االجتياد
مفتوحاً ،ويبلحع أن التشريعات المختمفة التي تطرقت لحماية األسرار التجارية لم تضع تعريفاً محدداً ،وذلك
ألن حصر السر التجارؼ في إطار معين قد يقصر الحماية القانونية المقررة في نوع معين من المعمومات
دون األنواع األخرػ ،وبالتالي فقد عمدت معظم التشريعات إلى تحديد الشروط العامة الواجب توافرىا في
المعمومة العتبارىا س اًر تجارياً مع ترك المجال لمقياس ودراسة كل حالة عمى حده(.)2
ومن ثم فإن التشريعات المقارنة

()3

ٍ
بشكل مباشر ،وانما اكتفت
لم تتطرق إلى تعريف األسرار التجارية

ببيان شروط السر التجارؼ التي سنبينيا فيما ىو ٍ
آت كما وردت في اتفاقية تريبس ( )TRIPSوالتي لم تعرفيا
أصبلً.

فقد اعتبرت اتفاقية تريبس ( )TRIPSاألسرار التجارية شكبلً من أشكال الممكية الفكرية واجبة
الحماية القانونية وأطمقت عمييا مصطمح المعمومات غير المفصح عنيا.

1

) ( هنان فرق بٌن األسرار الصناعٌة واألسرار التجارٌة ،فٌمصد باألسرار الصناعٌة بالمعلومات الفنٌة التً تستخدم فً الصناعة وٌحتفظ بها المشروع
بصفة سرٌة مثل طرق اإلنتاج والمركبات الكٌمٌائٌة والنماذج أو األنماط ،أما األسرار التجارٌة فتشمل أسالٌب البٌع وطرق التوزٌع وأشكال العمود
وخطط العمل ولوائم اتفالات األسعار وسٌاسات اإلعالن ولوائم الموردٌن أو العمالء .كما ٌجدر التمٌٌز بٌن نظام األسرار التجارٌة ونظام براءات
االختراع على النحو التالً:
أ .ال تتولف الحماٌة التً ٌضٌفها المانون على األسرار التجارٌة على تمدٌم طلب من حائزها ألي جهة إدارٌة لكً تفحص مدى توافر الحماٌة ،بل ٌتمتع
حائز المعلومات السرٌة بالحماٌة التلمائٌة طالما توافرت الشروط التً ٌنص علٌها المانون ،ومن ثم فال وجود لنظام التسجٌل أو النشر أو إصدار الجهة
اإلدارٌة ألي صن أو وثٌمة تتضمن االعتراف بأحمٌة حائز المعلومات فً حماٌتها لألسرار التجارٌة.
ب .ال تعطً الحماٌة التً ٌمررها المانون لحائز األسرار التجارٌة حما ً استئثارٌا ً فً منع الغٌر من استغالل تلن األسرار ،إذ ٌجوز للغٌر استغالل
المعلومات السرٌة المشمولة بالحماٌة بكافة الطرق طالما أنه توصل إلٌها أو كشف سرٌتها بأسالٌب مشروعة ،على النمٌض من نظام براءة االختراع
والذي ٌخول صا حب البراءة منع الغٌر من استغالل االختراع بأي طرٌك من الطرق ولو توصل الغٌر إلى ذلن االختراع عن طرٌك األبحاث
والتجارب.
ج .ال تمتصر الحماٌة الممررة لألسرار التجارٌة على مدة محددة ،بل تستمر الحماٌة لائمة كماعدة عامة مهما طالت مدتها طالما بمٌت المعلومات سرٌة،
أ ما الحماٌة التً ٌمررها المانون لالختراع المحمً عن طرٌك براءة االختراع هً حماٌة مؤلتة بالمدة التً ٌحددها المانون وبانتهاء مدة الحماٌة تنمضً
ملكٌة البراءة.
د .إن الحماٌة الممررة لألسرار التجارٌة أوسع نطالا ً من حٌث محلها من براءة االختراع ،إذ ال ٌشترط فً المعلومات التً تعد أسراراً تجارٌة توافر
الشروط الالزمة لمنح البراءة وهً الجدة ،والخطوة االبداعٌة ،والمابلٌة للتطبٌك الصناعً ،بل ٌكفً لحماٌة األسرار التجارٌة أن تكون المعلومات محل
الحماٌة لها لٌمة التصادٌة نظرا ً لسرٌتها ،فضالً عن اخضاعها إلجراءات معمولة من لبل صاحبها للحفاظ على سرٌتها ،وتجدر اإلشارة إلى أن نظام
براءة االختراع ال ٌحمً األفكار والمعلومات ذاتها أٌا ً كانت درجة أهمٌتها وإنما ٌحمً التطبٌك العملً لتن األفكار والمعلومات وذلن على النمٌض من
األسرار التجارٌة.
هـ .إن أهم وجوه االختالف تكمن فً أن لوانٌن البر اءات فً مختلف النظم المانونٌة تلزم المخترع باإلفصاح عن سر االختراع بأسلوب واضح وكامل
ٌكفً لتمكٌن ذوي الخبرة فً مجال التخصص من تنفٌذه ،ومن خالل هذا اإلفصاح ٌتحصل صاحب البراءة على حرمان الغٌر من استغالل االختراع
واالستئثار وحده به ،أما األسرار التجارٌة فٌموم على نظام حماٌته على تأكٌد حمه فً كتمان المعلومات السرٌة وعدم اإلفصاح عنها .مشار إلٌه لدى:
حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص-41ص ،45ص.98
()2
دمحم ٌوسف عبدالجلٌل الفاعوري" :الحماٌة المانونٌة لألسرار التجارٌة فً التشرٌع األردنً" ،رسالة ماجستٌر ،الجامعة األردنٌة-عمان،2118 ،
ص.12
()3
ألصد هنا التشرٌع األردنً والمصري ،أما التشرٌع الفلسطٌنً فلم ٌنظم لانون ٌُعنى باألسرار التجارٌة كما سنرى الحما ً.
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ورغم أن اتفاقية تريبس لم تستعمل المصطمحات السائدة في ٍ
كثير من الدول لؤلسرار التجارية حتى ال
يرتبط معنى المصطمح الذؼ استعممتو االتفاقية بمعناه المعروف في النظام القانوني لدولة معينة ،إال أنو من
الجمي أن الشروط التي وضعتيا االتفاقية في المادة ( )39لحماية المعمومات غير المفصح عنيا تتفق في
كثير من الوجوه مع شروط حماية أسرار التجارة في القانون األمريكي ،وعمى الرغم من ىذا التشابو إال أن
اتفاقية تريبس اختمفت مع القانون األمريكي في األساس القانوني لحمايتيا

()1

كما سنرػ في المطمب الثالث.

الجدير بالذكر ،أن المممكة األردنية الياشمية وجميورية مصر العربية قد انضمتا إلى إتفاقية تريبس،
وألجل ىذا الغرض نجد أن المشرع األردني قد سن قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية لسنة
2000م ،وقانون براءات االختراع رقم  32لسنة 1999م ،بينما سن المشرع المصرؼ قانون حماية الممكية
الفكرية رقم  82لسنة 2002م.
وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن دولة فمسطين حتى لحظة كتابتنا ليذه الدراسة لم تنضم ليذه االتفاقية،
فاالنضمام ليا يتطمب معايير معينة تتحقق من خبلل سن تشري ٍع يتعمق بحماية حقوق الممكية الفكرية ويتبلئم
مع أحكام ىذه االتفاقية وىذا ما لم يفعمو المشرع الفمسطيني ،وأىم التشريعات السارية في فمسطين المتعمقة
بالممكية الفكرية تشريع حقوق المؤلف لعام 1924م رغم تقديم مشروع قانون خاص بحقوق المؤلف في العام
1998م الذؼ لم َير النور ،كما ويسرؼ في الضفة الغربية قانون العبلمات التجارية رقم  33لسنة ،1953
وقانون امتيازات االختراعات والرسوم رقم  22لسنة  ،1953وقانون تسجيل االسماء التجارية رقم  30لسنة
 ،1953أما بخصوص قطاع غزة؛ فيسرؼ قانون العبلمات التجارية رقم  35لسنة  ،1938وقانون امتيازات
اختراع والرسوم رقم  23لسنة  ،1924وقانون تسجيل االسماء التجارية رقم  23لسنة .1935
أمر منتقد
وعدم وجود تشريع مستقل ومتكامل ينظم الممكية الفكرية وحمايتيا حتى تاريخ اليوم ىو ٌ

ومستغرب بشدة ،فالممكية الفكرية ليا أىمية حساسة عمى كافة األصعدة ،لذلك فمن األجدر عمى الجيات

المختصة العمل عمى سن تشريع أسوة بالعديد من الدول العربية واألجنبية لكي نرتقي بحقوق الممكية الفكرية
إضاف ًة إلى أن مثل ىذه الخطوة تسيل االنضمام إلى اتفاقية تريبس(.)2
ويبلحع أن المشرع األردني قد سار عمى نيج اتفاقية تريبس فيتضح من خبلل المادة ( )4من قانون
المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية لسنة 2000م األردني بأنيا المعمومات التي تكون سرية بحيث
()1

حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص.7
()2
جدٌر بالذكر أن فلسطٌن تعد عضوا ً مرالبا ً فً المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ( )WIPOبشك ٍل رسمً منذ عام 2115م ،وفما ً لممال بعنوان الملكٌة
ٌ
األدبٌة "حك المؤلف" فً فلسطٌن نشر لمركز المعلومات الوطنً الفلسطٌنً ، http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8993 ،تم الدخول
عبر بوابة االنترنت للمولع بتارٌخ 2118/5/1م ،الساعة  7331مسا ًء.
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عادة في صورتيا النيائية أو في مكوناتيا الدقيقة أو ليس من السيل الحصول عمييا في
تكون غير معروفة
ً
عادة بيذا النوع من المعمومات فضبلً عن كونيا ذات قيمة تجارية كونيا سرية والتي تكون
وسط المتعاممين
ً

خاضعة لتدابير معقولة لممحافظة عمى سريتيا في ظروفيا الراىنة.

إال أن المشرع األردني أطمق مصطمح األسرار التجارية وليس المعمومات غير المفصح عنيا كما
الحال في اتفاقية تريبس.
أما بخصوص المشرع المصرؼ فقد نحا نحو نظيره األردني لكنو اعتمد مصطمح المعمومات غير
بناء عمى المادة ( )55من قانون حماية
بناء عمى ما ورد في اتفاقية تريبس ،ويمكن تعريفيا ً
المفصح عنيا ً
الممكية الفكرية رقم  82لسنة 2002م بتمك المعمومات التي تكون في مجموعيا أو في التكوين الذؼ يضم
مفرداتيا ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدػ المشتغمين بالفن الصناعي الذؼ تقع المعمومات في
نطاقو فضبلً عن كونيا ذات قيمة تجارية كونيا سرية ،وأن تعتمد في سريتيا عمى ما يتخذه حائزىا القانوني
من اجراءات فعالة بغية الحفاظ عمييا.
تجدر اإلشارة إلى أن معظم اجتيادات الفقو فيما يتعمق بتعريف السرية لم تخرج عن سياق الشروط
الواردة في اتفاقية تريبس كما سنرػ.
ويكمن السبب في أن األسرار التجارية ال تنصب فقط عمى المعرفة الفنية التي تكون مع حائزىا،
وانما تشمل أؼ معمومات يكون ليا قيمة اقتصادية ،ومن ثم يمتد مفيوم األسرار التجارية ليشمل المعمومات
المتعمقة بالجوانب التجارية والمالية واإلدارية كالخطط التسويقية ،وقوائم العمبلء ،والدراسات المالية
واالقتصادية ،وطرق اإلدارة المبتكرة ،وىذا يعني بالضرورة أن األسرار التجارية تكون أوسع نطاقاً من المعرفة
الفنية ،حيث أن ىذا المصطمح األخير يقتصر مدلولو في الغالب عمى المعارف التقنية وال يمتد إلى المعارف
التجارية والمالية واإلدارية(.)1
فالمعرفة الفنية تعتبر إحدػ صور األسرار التجارية بالنظر لكونيا معمومات تكنولوجية أو ابتكارات
محاطة بالسرية وغير مشمولة ببراءات االختراع(.)2

1

) ( حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص.21
2
) ( جالل وفاء دمحمٌن :الحماٌة المانونٌة للملكٌة الصناعٌة وفما ً التفالٌة الجوانب المتصلة بالتجارة من حموق الملكٌة (ترٌبس) ،دار الجامعة الجدٌدة-
األزارٌطة ،2114 ،ص.92
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وقد عرف القانون الموحد ألسرار التجارة

()1

سر التجارة بأنو "معمومات تشمل كل وصف ،تصميم،

مجموع ،برنامج ،أسموب ،وسائل ،فن صناعي ،أو طريقة تكون .1 :ليا قيمة اقتصادية في حد ذاتيا ،قائمة
أو محتممة ،نظ اًر لكونيا غير معروفة عموماً لؤلشخاص الذؼ يستطيعون االستفادة من كشف ىذه المعمومات
أو استعماليا ،وال يكون في إمكانيم الحصول عمييا بسيولة بوسائل مشروعة .2 ،تبذل جيود معقولة بحسب
الظروف لمحفاظ عمى سريتيا".
()2

ويرػ جانب من الفقو

أن ىذا التعريف قد توسع من عدة جوانب مقارن ًة بما ذكرتو مدونة المبادغ
()3

القانونية بشأن المسئولية عن اإلفشاء ()1939

وىي:

أولا :إن حماية األسرار التجارية وفق ىذا التعريف ال تتوقف عمى االستعمال ،بل تشمل الحماية السر
التجارؼ ولو لم يسبق استعمالو من قبل في مشروع صاحبو وىذا عمى خبلف ما ذكرتو مدونة المبادغ
القانونية بشأن المسئولية عن الفعل الضار (.)1939
ثانيا :ال يشترط لحماية األسرار التجارية وفق ىذا التعريف أن تكون المعمومات السرية التي تشمميا الحماية
ليا قيمة اقتصادية حالية ،بل يكفي أن يصبح ليا قيمة من الناحية االقتصادية في المستقبل ،ويختمف الوضع
عن ذلك في مدونة المبادغ القانونية لممسئولية عن الفعل الضار  1939التي تشترط لحماية األسرار التجارية
أن تعطي لصاحبيا فرصة في الحصول عمى ميزة أو أفضمية بالمقارنة لمنافسيو الذين ال يعرفون شيئاً عن
تمك األسرار ،وأن يقترن ذلك باستعمال األسرار التجارية بمعرفة صاحبيا في أعمالو أو مشروعاتو.

))1
لانون األسرار التجارٌة الموحد األمرٌكً1985 ،م ،الفصل األول ،البند الرابع .ونصه حرفٌا ً " information, including a formula,
pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:
1. derives independent or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by
proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
2. is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy".
2
) ( حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص-19ص.21
3
هدونت حخعلق بحوبيت الوعلىهبث غير الوكشىف عنهب ( األسرار الخجبريت)1131 ،م ،وهي هدونت أهريكيت ،حخعلق بوعيبر الوسئىليت فيوب يخعلق ببسخخدام ) (
الوعلىهبث غير الوفصح عنهب في هعظن السلطبث القضبئيت في الىاليبث الوخحدة

Restatement (First) of Torts §757liability for Disclosure or Use of Another's Trade Secrets- General principle.
One who discloses or uses another's trade secret, without a privilege to do so, is liable to the other if (a) he
discovered the secret by improper means, or (b) his disclosure or use constitutes a breach of confidence reposed in
him by the other in disclosing the secret to him, or (c) he learned the secret from a third person with notice of the
facts that it was a secret and that the third person discovered it by improper means or that the third person's
disclosure of it was otherwise a breach of his duty to the other, or (d) he learned the secret with notice of the facts
that it was a secret and that its disclosure was made to him by mistake.
هشبر إليه لدي الوىقع االلكخروني للونخدي العبلوي للخدهبث والسيبست العبهت والخعبوى والوعلىهبث في هجبل الولكيت الفكريت -الىيبى
حن الدخىل في يىم السبج الوىافق 2011/2/23م حوبم السبعت  11:11هسب ًء https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3933.
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ثالث ا :توسع ىذا التعريف في تحديد نطاق المعمومات التي تشمميا الحماية ،إذ أضاف إلى القائمة الواردة
بالتعريف الذؼ ذكرتو مدونة الفعل الضار البرامج ،والوسائل ،والتقنيات الفنية ،والطرق ،وأدخميا في عداد
المعمومات التي تنصب عمييا الحماية.
وقد عرف البعض السرية بمعمومات أو صيغ أو برامج أو أسموب أو تقنية أو وسيمة بحيث يكون لكل
ذلك قيمة اقتصادية مستقمة فعمية أو محتممة ،وأن يحاط بوسائل معقولة طبقاً لمظروف لمحفاظ عمى سريتو
وأن يكون غير متوفر لمعامة ،وقد عرفتيا في ذات السياق المحكمة الفرنسية العميا في قرارىا الصادر في
/3نوفمبر1996/م بأنيا أؼ وسيمة تصنيع أو صيغة أو آلة أو معمومات ،ذات قيمة اقتصادية أو عممية
تستخدم في األعمال التجارية والتي تعطي صاحبيا ميزة تنافسية عمى ىؤالء الذؼ ال يعرفوىا(.)1
وعرفيا البعض اآلخر بأنيا "أؼ معمومات فنية أو معارف تقنية أو طرق أو وسائل أو أساليب تتعمق
باستعمال تكنولوجيا معينة أو أؼ برامج أو آالت أو تصاميم أو معطيات اقتصادية أو إدارية أو مالية تخص
طرق التوزيع أو التسويق أو وسائل جذب العمبلء أو قوائم أسمائيم والتي يكون من شأنيا أن ال تكون مباحة
لمجميع وغير معمومة من قبل جميع المختصين بيذا المجال ،ويكون ليا قيمة اقتصادية نابعة من منحيا
لحائزىا قيمة تنافسية عالية في مواجية منافسيو والتي يعمل جاىداً لمحفاظ عمى سريتيا"(.)2
ونرػ بأن التعريفات السابقة تتشابو إلى ٍ
حد كبير مع تعريف القانون الموحد ألسرار التجارة ،والذؼ
أُنتقد نظ اًر لتوسعو من عدة جوانب تم بيانيا فيما سبق ،رغم تأييدنا لعدم اقتصار الوجود الحالي لمقيمة
االقتصادية ،بل يكفي أن يصبح ليا قيمة اقتصادية في المستقبل.
لذلك نؤيد ما ذىب إليو البعض في تعريف السرية بأنيا "مجموعة المعمومات التجارية والمالية
واإلدارية والفنية التي يحوزىا مشروع ما أو يستخدميا في مزاولة عممو ،والتي ليا قيمة اقتصادية لسريتيا
وفاعميتيا الحالية أو المحتممة ،ويصعب الحصول عمييا من قبل الغير بطريقة مشروعة لما يبذلو أصحابيا
من جيود معقولة بحسب الظروف لمحفاظ عمى سريتيا"(.)3

1

) ( عبدالغنً محمود :اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا فً المانون الدولً العام ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربٌة ،الماهرة ،1991 ،ص ،65ص،66
مشار إلٌه لدى ذكرى دمحم حس ٌن ،إستبرق دمحم حمزة :التزامات أطراف التفاوض فً عمود التجارة الدولٌة" ،بحث منشور" ،مجلة المحمك الحلً للعلوم
المانونٌة والسٌاسٌة ،2114،المجلد السادس ،اإلصدار الرابع ،ص.315
2
) ( دمحم جعفر الخفاجً ،مٌثاق طالب عبد حمادي :االلتزام بالسرٌة فً مفاوضات عمود نمل الت كنولوجٌا" ،بحث منشور" ،مجلة المحمك الحلً للعلوم
والسٌاسٌة ،2114 ،المجلد السادس ،العدد الثانً ،ص.369
3
) ( ذكرى دمحم حسٌن ،إستبرق دمحم حمزة :المرجع السابك ،ص.316
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أما السرية في عقود نقل التكنولوجيا ،فتكمن في حق المعرفة ،فيي تنحصر في المعمومات التي
يحتوييا كل جزء من المعرفة الحديثة ،فكل جزء من أجزائيا يحتوؼ عمى سر ،وىو ما يكمن في المعرفة
الحديثة ذاتيا(.)1
ويجب التمييز بين حقوق المعرفة العامة وحقوق المعرفة الخاصة ،فاألولى ىي التكنولوجيا المباحة
لمكافة والتي يتناقميا من يشاء دون ضوابط أو قيود ،واذا أذاعيا حائزىا فبل مسئولية عميو ،ومثاليا التكنولوجيا
المبينة في الكتب العممية ،ونقل حق المعرفة عمى ىذا النحو ال يترتب عميو معامبلت حقيقية وال ينشأ عنو
التزامات قانونية بموجب تنظيم عقد نقل التكنولوجيا ،أما حقوق المعرفة الخاصة فيي التي تتمتع بالسرية،
ويحتفع حائزىا بسرىا كونيا قد تحققت بيا شروط األسرار التجارية ،ويقصد بالسرية ىنا بالسرية النسبية
وليست المطمقة أؼ مجموعة األسرار التجارية التي يعرفيا البعض ،أما السرية المطمقة التي ال يعرفيا إال
شخص واحد فيي ال تخرج عن كونيا مجرد فكرة كامنة في عقل صاحبيا ،وىي بيذه الكينونة ال تحمل أية
قيمة اقتصادية وال تصمح لبلستغبلل الصناعي أو التجارؼ(.)2
إضافة إلى المفيوم المطمق لمسرية كان يمكن تصوره في الماضي ،حيث األشكال البسيطة
لممشروعات الصناعية ،التي كان يسيل معيا عمى صاحب المشروع المالك أن يخفي المعرفة الفنية التي
يتوصل إلييا عن المشروعات األخرػ ،أما اآلن فبل يمكن تصوره في ظل تعقد وتشابك العممية اإلنتاجية في
المجاالت الصناعية والتجارية والتسويقية وما تقتضيو آلية العمل(.)3
ومن ثم فإنو يتضح من تحميل ما سبق بأن جوىر اتفاق نقل التكنولوجيا ليس ىو العناصر المادية
التي قد يشمميا محل االتفاق ،إنما ىو العنصر المعنوؼ الذؼ يتمثل في حقوق االختراع أو حق المعرفة أو
معمومات أو خدمات مادية ،أما إذا كان محل العقد مركباً يشتمل عمى أشياء مادية كاآلالت أو األجيزة أو
تشغيميا فالعممية في مجموعيا نقل تكنولوجيا جوىرىا العنصر المعنوؼ وما عداه فعناصر ثانوية تدور في
فمكو(.)4

1

) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك ،ص.111
2
) ( ٌوسف عبدالهادي االكٌابً :النظام المانونً لعمود نمل التكنولوجٌا "فً مجال المانون الدولً الخاص" ،دون ناشر ،1989 ،ص ،122ص-141
ص.141
3
) ( حسام دمحم عٌسى :نمل التكنولوجٌا ،دراسة فً اآللٌات المانونٌة للتبعٌة الدولٌة ،دار المستمبل العربً1987 ،م ،ص ،123مشار إلٌه لدى ذكرى
عبدالرازق دمحم :حماٌة المعلومات السرٌة من حم وق الملكٌة الفكرٌة فً ضوء تطورات التشرٌعٌة والمضائٌة ،دار الجامعة الجدٌدة ،اإلسكندرٌة،2117،
ص.97
4
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.22
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المطمب الثاني
شروط األسرار التجارية
سنقوم فيما يمي بيان الشروط التي اذا تحققت فتكون المعمومة س اًر تجارياً ،وقد وردت ىذه الشروط
من خبلل اتفاقية تريبس وىي:
أولا :سرية المعمومات:
ٍ
بوجو عام،
يتحتم أن يكون لمسر التجارؼ خصوصية من أجل تمييزه عن األمور التي تتشابو بو
عادة ال بمجموعيا أو بشكميا أو بتكوينيا بين
سر تجارياً يجب أن تكون غير معروفة
فالمعمومة لكي تكون اً
ً
األشخاص أو ليس من السيل الحصول عمييا في وسط المتعاممين بيا.

ٍ
لشخص ما من غير المنافسين
تجدر اإلشارة إلى أن المعمومات تبقى س اًر تجارياً ولو كانت معروفة
لصاحب الحق في السر التجارؼ ،وتبقى س اًر تجارياً وان كان ىناك أكثر من شخص يدعي بأنو صاحب
الحق في السر التجارؼ ،ما دام أن كل منيم قد حصل أو ابتكر ىذه المعمومة السرية بصورة مستقمة(.)1
فالحماية تمنح ضد االستخدام التجارؼ غير العادل لممعمومات المحمية ،لكن من الوارد لمغير أن
يطور المعمومات والبيانات ذات الصمة عمى استقبلل(.)2
وتطبيقاً لذلك ال يعد الحصول عمى المعمومات السرية ،تعارضاً مع الممارسات التجارية الشريفة أو
اعتداء عمى المعمومات غير المفصح عنيا إذا تم نتيجة بذل الجيود الذاتية والمستقمة ،التي تستيدف استخراج
ً
المعمومات من خبلل الفحص واالختبار والتحميل لمسمعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فييا المعمومات
غير المفصح عنيا ،أو الحصول عمى المعمومات نتيجة جيود البحث واالبتكار واالختراع والتطوير والتعديل
والتحسين التي يبذليا المجتيدون مستقمين عن صاحب المعمومات غير المصح عنيا(.)3
ويرجع ذلك بحسب تفسير الدكتورة سميحة القميوبي وبحق إلى أن الحماية القانونية لؤلسرار التجارية
والمعرفة الفنية السرية ال ترتب لحائزىا حقاً استئثارياً مطمقاً ،حيث يجوز لمغير استغبلل ىذه المعمومات
1

) ( منٌر هلٌل ،جهاد بنً ٌونس :حماٌة األسرار التجارٌة فً النظام المانونً األردنً" ،بحث منشور" ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم االنسانٌة)،
 ،2113المجلد ،27العدد الرابع ،ص.789
2
) ( كارلوس م .كورٌا :حموق الملكٌة الفكرٌة "منظمة التجارة العالمٌة والدول النامٌة – اتفاق التربس وخٌارات السٌاسات" ،ترجمة السٌد أحمد
عبدالخالك ،أحمد ٌوسف الشحات ،دار المرٌخ للنشر-الرٌاض ،دون تارٌخ نشر ،ص.265
3
) ( ٌتضح ذلن من خالل نص المادة (/ 6ج) من لانون المنافسة غٌر المشروعة واألسرار التجارٌة األردنً لسنة  2111التً تنص على "أنه ال ٌعتبر
ً
مخالفا للممارسات التجارٌة الشرٌفة على وجه الخصوص التوصل إلى السر التجاري بصورة مستملة أو عن طرٌك الهندسة العكسٌة" ومن نص المادة
 59من لانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة المصري رلم  82لسنة .2112
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السرية طالما أنو توصل إلييا بطرق مشروعة عن طريق بذل الجيود الذاتية المستقمة ،وذلك عمى خبلف
الحقوق التي تترتب عمى براءة االختراع(.)1
وال شك في أن القيمة االقتصادية لممعرفة الفنية تتأثر بتعدد الحائزين ليا ،ولكن ىذا التعدد ،بما يعنيو
من نسبية السرية ،ال يؤثر عمى وجود المعرفة الفنية بالمعنى القانوني كما بينا ذلك ،فالسر الذؼ يشترك فيو
عدد محدود من األشخاص يبقى س اًر(.)2
فالسرية المطموبة في المعمومات ىي السرية النسبية وليست المطمقة ،فبل تفقد المعمومة طابع السرية

لمجرد أن عدداً محدود من األشخاص يعرفونيا ،إذ إن إفشاء حائز المعمومة عن تمك األسرار ٍ
لعدد ٍ
قميل من

األشخاص مثل بعض العاممين في المشروع أو المحامين أو المستشارين ال يؤدؼ إلى زوال صفة السرية عن
تمك المعمومات طالما وجد التزام عمى ىؤالء بكتمان ىذه المعمومات وعدم إفشاءىا(.)3
جدير بالذكر بأن تحديد مقدار مقابل المعرفة الفنية يتأثر عندما تفقد ىذه المعرفة الفنية طابع السرية
ٌ

قبل انقضاء المدة المحددة لبللتزام بالمحافظة عمى تمك السرية ،وبفعل ال يرجع لحائزىا ،كما لو توصل الغير

إلى معرفتيا عن طريق البحث واجراء التجارب ثم اذاعيا ،اذ ليس من العدالة عدم تخفيض مقدار المقابل
المادؼ الذؼ يستحقو الحائز في مثل ىذه الحالة وبقائو كامبلً(.)4
وتجدر اإلشارة إلى أن حماية المعمومات السرية تخضع لمبدأ المنافسة غير المشروعة والذؼ نصت
عميو المادة العاشرة من اتفاقية باريس كما ذكرنا سابقاً.
وىذا يعني أنو ال يوجد التزام بمنح حقوق مطمقة لممعمومات السرية ،ولكن يتحتم حمايتيا ضد
الممارسات التجارية غير النزيية(.)5
ومن الجدير مبلحظتو أن السرية ال تعني أن تكون عناصر المعمومة ومكوناتيا سرية ،فقد تكون
المكونات والعناصر غير سرية ومع ذلك تعتبر المعمومات في مجموعيا من قبيل المعمومات غير المفصح

1
) ( سمٌحة الملٌوبً :الملكٌة الصناعٌة وفما ً ألحكام لانون حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة رلم  82لسنة2112م واتفالٌة التربس ،الطبعة الرابعة ،دار
النهضة العربٌة ،2113 ،ص  412مشار إلٌه لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.111
2
) ( ولٌد عودة الهمشري :عمود نمل التكنولوجٌا -االلتزامات المتبادلة والشروط التمٌٌدٌة" -دراسة ممارنة" ،دار الثمافة للنشر والتوزٌع-عمان،2119 ،
ص.214
3
) ( رٌاض أحمد عبدالغفور :الحماٌة المانونٌة للمعلومات غٌر المفصح عنها "دراسة مما رنة فً ضوء لوانٌن واتفالٌات حموق الملكٌة الفكرٌة وأحكام
المانون المدنً"" ،بحث منشور" ،مجلة جامعة األنبار للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة ،2113 ،المجلد األول ،العدد الثامن ،ص.381
4
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.87
5
) ( كارلوس م .كورٌا :المرجع السابك ،ص.264
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عنيا والمحمية قانوناً ،بسبب الجيود والمبالغ التي بذلت في سبيل تجميعيا وترتيبيا ،فينا الحماية تنصب
عمى مجموع المعمومات وليس عمى مكوناتيا أو عناصرىا منفردة(.)1
كذلك فإن السرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا ال تعني إجراء المفاوضات في كتمان وغير
عبلنية ،بل تكمن في المعرفة الفنية.
ويجب حماية المعمومات السرية من اإلفشاء ،إال في حالة وجود ضرورة تقتضي حماية الجميور ،أو
إذا ما اتخذت خطوات واجراءات لضمان حماية ىذه المعمومات من االستخدام غير العادل(.)2
وقد يحدث وأن تتحقق مسألة ذيوع سرية المعمومات التكنولوجية ،فيجب عمى طرفي العقد وضع ىذه
المسألة في االعتبار عند التعاقد وأن ينظما آثارىا ،فالسر إذا اصبح مشاعاً وأضحى من قبل المعمومات
المعروفة ،وبات الحصول عميو من قبل الغير سيبلً وميسو اًر ،فإنو يكون من حق متمقى التكنولوجيا التوقف
عن أداء المقابل الذؼ يستحق بعد ذلك ،وبطبيعة الحال فيفترض ىذا الوضع أن ذيوع السرية قد تم بفعل
الغير ممن ال تربطو صمة مباشرة أو غير مباشرة بالعقد(.)3
إن محل عقود نقل التكنولوجيا ىو المعرفة الفنية وما تنطوؼ عميو من براءة اختراع أو حقوق الممكية
الفكرية ،وتكمن قيمة المعرفة فيما تنطوؼ عميو من جدة وسرية ،فتتحقق الجدة طالما احتفظت بيذه السرية
وظمت قاصرة عمى نطاق ضيق من األشخاص القائمين عمى استغبلليا في التصنيع(.)4
ومن ثم فإن الجدة ترتبط بفكرة السرية التي تمحق بيا أيضاً ،فعناصر الجدة مستمدة من وضع
تكتيكي قائم ويضاف إلى ىذه العناصر تحسينات عممية أو تفصيمية تدخل في صناعة محددة ويترتب عمى
ذلك أن يقاس ىذا التجديد بالمستوػ التكنولوجي الذؼ سيحدثو وذلك مقارنة بما ىو موجود في منشآت
أخرػ(.)5
فُيشترط توافر شرط الجدة في المعمومات لحمايتيا ،وال يستمزم عنصر الجدة البلزم توافره الجدة

المطمقة بمفيوميا في قوانين براءات االختراع التي تستوجب ذلك فكما ذكرنا من الممكن أن تتشكل المعرفة

1

) ( رٌاض أحمد عبدالغفور :المرجع السابك ،ص.381
2
) ( جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك ،ص.91
3
) ( ٌوسف عبدالهادي االكٌابً :المرجع السابك ،ص.226
4
) ( دمحم حسٌن منصور :العمود الدولٌة "ماهٌة العمد الدولً وأنواعه وتطبٌماته ،مفاوضات العمد وإبرامه ،مضمونه وآثاره وانمضائه ،الصٌاغة
والجوانب التمنٌة واالئتمانٌة واإللكترونٌة ،االختصاص المضائً والمانونً ،التحكٌم ولانون التجارة الدولٌة" ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر-االسكندرٌة،
 ،2119ص.229
5
) ( محمود الكٌالنً" :عمود التجارة الدولٌة فً مجال عمود نمل التكنولوجٌا" ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحموق -جامعة الماهرة ،1986 ،ص ،124مشار
إلٌه لدى مراد محمود المواجدة :المسئولٌة المدنٌة فً عمود نمل التكنولوجٌا ،دار الثمافة للنشر والتوزٌع-عمان ،2111 ،ص.57
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الفنية من مجموعة من العناصر أو المكونات التي قد تكون معروفة من قبل ،غير أن تجميعيا أو التطبيق
الجديد ليذه المعارف الفنية قد أدػ إلى حل مشكمة فنية في المجال اإلنتاجي ،كأن تستخدم وسائل صناعية
معروفة من قبل لمواجية أحد الصعوبات التي قد تعترض مشروع صناعي ما ،فيذا التطبيق الجديد لمعارف
تكنولوجية معروفة من قبل يعتبر من قبيل المعرفة الفنية ،ومن ثم فإن شرط الجدة البلزم توافره في المعرفة
الفنية ىو شرط نسبي يقاس بمعيار ذاتي خاص بالمنشأة التي تستخدميا(.)1
وفي كل األحوال يجب بقاء السرية قائمة ومحققة لمغاية من الحفاظ عمييا النطوائيا عمى قيم مادية
طالما بقيت ىذه المعارف غير متاحة لباقي المشروعات العامة في نفس المجال اإلنتاجي(.)2
ويتبين أن لمسرية معيارين ،األول ىو المعيار الموضوعي والذؼ يستند إلى درجة الكفاية لفقد المعرفة
لجديتيا وأصالتيا النسبية ،بحيث تكون درجة اإلفشاء ذات أثر في الوقوف الفعمي والحقيقي عمى أسرار
التقنية من قبل الغير ،إذا ما تم توظيف ىذه األسرار من قبل المنافسين لكي يتمكنوا من تنفيذىا ،وبذلك
يستطيع القاضي المختص أن يحدد مدػ إخبلل أحد األطراف بالتزامو بالحفاظ عمى السرية ،والثاني ىو
المعيار الذؼ توصل إليو القضاء ويقوم عمى أساس األىمية االقتصادية لممعرفة الفنية والتقنية وىذا المعيار

أوسع من األول وذلك استناداً لمعوامل التي أسيمت في التوصل إلى ىذه المعارف من ِ
جيد ِ
ومال مبذول(.)3

والبعض()4يرػ بأن المعيار األول أكثر منطقية وأكثر فاعمية ،إذ إن درجة الكفاية لفقد المعرفة لجدتيا
وأصالتيا ،ال بد فيو من أن ينظر إلييا أكثر من معيار أىمية ىذه المعرفة االقتصادية ،التي تكون عادة
نسبية من وجية نظر المنتج ليا عمى األقل ،إضافة إلى اتسام المعيار الثاني بالتوسع والغموض في بعض
األحيان مما يصعب الحكم عمى اإلخبلل بالتزام المتمقي بالحفاظ عمى السرية ،وذلك باستناده عمى العديد من
العوامل التي أدت إلى إذاعة ىذه األسرار ،كالنشر بأية صيغة من خبلل ما يتم تقديمو من بيانات خطية أو
شخصية من قبل الطرف المدعي المتضرر من ىذا اإلفشاء.

1

) ( حسام دمحم عٌسى :المرجع السابك ،ص .135أنظر كذلن جالل وفاء دمحمٌن :فكرة المعرفة الفنٌة واألساس المانونً لحماٌتها "دراسة فً المانون
األمرٌكً" ،دار الجامعة الجدٌدة ،1995 ،ص 37مشار إلٌهما لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص -111ص.112
2
) ( ولٌد عودة الهمشري :المرجع السابك ،ص.214
3
) ( دمحم غسان صبحً العانً" :اإلخالل بالتزام السرٌة فً عمد نمل التكنولوجٌا-دراسة ممارنة ،"-رسالة ماجستٌر ،جامعة الشرق األوسط،2116 ،
ص.28
4
) ( ولٌد عودة الهمشري :المرجع السابك ،ص /215انظر كذلن فً نفس االتجاه دمحم غسان صبحً العانً :المرجع السابك :ص.29
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ومع ذلك فإن المعيار األول ال بد من أن يستند إلى عوامل النشر والوصف بأية صيغة كانت ،بعبارة
أخرػ إن معيار السرية ال يمكن اعتماده إال إذا اقترن بعوامل عمم الغير بالمعرفة الفنية بأؼ طريق من طرق
االعبلن(.)1
لكن يمكن القول بأن جمع المعيارين دون إقصاء أحدىم عمى حساب اآلخر ىو األدق ،كون أن حق
المعرفة ذات أىمية تجارية وذلك استناداً إلى الجيد والمال المبذول لموصول ليذه المعارف ،إضاف ًة إلى تأثير
درجة اإلفشاء عمى أسرار حق المعرفة ويتحقق ذلك من خبلل البحث في درجة الكفاية لفقد المعرفة لجدتيا
وأصالتيا النسبية ،من خبلل االستناد إلى العوامل التي أدت إلى معرفة ىذه األسرار من قبل الغير.
وىذا ما قامت بو اتفاقية تريبس حينما جمعت بين المعيارين ،وذلك من خبلل تطمبيا شرط أن تكون
المعمومات غير معروفة وىنا يتحقق المعيار الموضوعي ،إضاف ًة إلى تطمب شرط أن تكون ىذه المعمومات
ذات قيمة تجارية وىنا يتحقق المعيار الثاني الذؼ يقوم عمى أساس األىمية التجارية لممعرفة .وىذا ما سار
عميو المشرع األردني والمشرع المصرؼ(.)2
ثاني ا :أن تكون القيمة التجارية لممعمومات نتيجة لكونيا سرية:
يجب أن تحقق المعمومات السرية لممشروعات التجارية منافع وفوائد ،ويتحقق ذلك من خبلل زيادة
األرباح أو تقميل الخسائر ،أو وضع حائز ىذه المعمومات في وضع متميز عن غيره من المنافسين ،فيي
تميزه عن غيره من المنافسين ألنو يستأثر بيا.
وال يمزم تقدير قيمة المعمومات بدقة لمتحقق من توافر ىذا الشرط ،بل يكفي أن تكون المعمومات نافعة
أو مفيدة في مجال المشروع ،ألن فائدة المعمومات أو مقدار نفعيا ىي التي تجعل ليا قيمة اقتصادية في
مجال النشاط ،ويعتبر الشرط متحققاً إذا كانت المعمومات السرية تعطي لصاحبيا ميزة نسبية في مجال
نشاطو في مواجية منافسيو الذين يجيمونيا ،ويكفي لتحقق ىذا الشرط احتمال أن يصبح لممعمومات السرية
قيمة اقتصادية في المستقبل ،وال شك أن القيمة االقتصادية لممعمومات ترتبط بالسرية ،فقيمة المعمومات
تنخفض كمما زاد عدد من يعرفونيا ،كما ترتبط بمدػ صعوبة أو سيولة حصول الغير عمى المعمومات
بوسائمو الخاصة(.)3

1

) ( نداء كاظم دمحم جواد المولى :اآلثار المانونٌة لعمود نمل التكنولوجٌا ،ط ،1دار وائل للنشر ،2113 ،ص.181
2
) ( ٌتضح ذلن من خالل نص المادة ( )39من اتفالٌة ترٌبس ،ونص المادة ( ) 4من لانون المنافسة غٌر المشروعة واألسرار التجارٌة األردنً رلم
( )15لسنة 2111م ،ونص المادة ( ) 55من لانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة المصري رلم  82لسنة 2112م.
3
) ( حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص-28ص.29
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وعميو فإن المعمومات التكنولوجية وحقوق المعرفة يسعى حائزىا إلى بذل كل الجيود الممكنة لمحفاظ
عمى سريتيا متى كانت ليا قيمة تجارية ،فمثبلً إذا كان لدينا برنامج معين يستخدم في تشغيل الحاسوب ،أو
لتشغيل آلة معينة ،فإن صاحب ىذا البرنامج يسعى جاىداً لمحفاظ عمى سرية كيفية عمل ىذا البرنامج ،لذلك
فمجرد إثبات السرية يعد إثباتاً لمقيمة التجارية ،وذلك ألن حائز المعمومات التكنولوجية والمعارف الفنية ال
يسعى إلى حمايتيا والحفاظ عمى سريتيا إال إذا كانت ذات قيمة تجارية(.)1
كذلك ا ن توافر القيمة التجارية لممعمومات غير المفصح عنيا ال يرتبط فقط بعدم معرفتيا من قبل
الغير ،بل ويرتبط أيضاً بالجيد والنفقات المبذولة في سبيل التوصل إلى تمك المعمومات(.)2

ثالث ا :اتخاذ حائز المعمومات تدابي ار جدية لممحافظ عمى السرية:
وىذا الشرط بدييي ،فمن الطبيعي لكي يتم الحفاظ عمى سرية المعمومات ذات القيمة التجارية
المستمدة من ىذه السرية أن يمتزم حائز المعمومات باتخاذه تدابي اًر لحمايتيا ،من خبلل عدم الكشف عنيا
واتخاذه أساليب تحول دون كشفيا.
ويبلحع أن االتفاقية قامت بوضع معيار عام ليذا الحفاظ ولم تقم بذكر أؼ من االجراءات أو األمثمة
لمتحقق من ىذا الشرط ،تاركة بذلك الباب مفتوحاً أمام القضاء لمختمف الدول األعضاء لمتحقق من معقولية
ىذه اإلجراءات المتبعة من أجل اإلبقاء عمى المعمومات سرية( ،)3لذلك فقد أحسنت عندما لم تقيد الحفاظ
عمى السرية بتدابير معينة بحد ذاتيا.
وال شك أن التشديد في اتخاذ االجراءات المتبعة لمحفاظ عمى السرية يتوقف عمى نوع وأىمية
المعمومات والمشروع القائم عمييا ،فنجد أن المشروعات الكبرػ تتخذ مختمف اإلجراءات من أجل ضمان
الحفاظ عمى السرية ،منيا حظر الدخول ألماكن معينة في المنشآت إال لعدد محدود من األشخاص الذين
يشغمون مناصب إدارية عميا ،واستخدام رموز وكممات سرية لفتح األبواب المغمقة الخاصة بأماكن تخزين ىذه

1

) ( عبدالرحٌم عنتر عبدالرحمن :حموق الملكٌة الفكرٌة وأثرها االلتصادي ،دار الفكر الجامعً-االسكندرٌة ،2114 ،ص ،197مشار إلٌه لدى دمحم
جعفر الخفاجً ،مٌثاق طالب عبد حمادي :المرجع السابك ،ص.371
2
) ( حمدي محمود بارود :محاو لة لتمٌٌم التنظٌم المانونً لنمل التمكٌن التكنولوجً فً ظل الجهود الدولٌة ومشروع التجارة الفلسطٌنً" ،بحث منشور"،
مجلة جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانٌة ،2111 ،المجلد الثانً عشر ،العدد األول ،ص.856
3
) ( ولٌد عودة الهمشري :المرجع السابك ،ص.215
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المعمومات ،ووضع الحراسة الدائمة عمييا ومراقبتيا عن طريق الكاميرات الخفية واالحتفاظ بالمعمومات بعد
تشفيرىا باستخدام شيفرة معقدة(.)1
وىذا األمر يحقق مصمحة مشتركة ما بين مورد التكنولوجيا ومتمقييا في ذات الوقت ،فيمتزم كافة
أطراف التعاقد باتخاذ ما من شأنو أن يبقي عمى ىذه السرية ،بحيث ال يصل حق المعرفة لمغير إال بموافقة
مالكيا باألسموب التعاقدؼ(.)2
ومن األمثمة عمى التدابير التي من المفضل عمى حائز المعرفة الفنية القيام بيا في مرحمة التفاوض
حالة تقديمو لمطرف اآلخر وثائق يرػ أنيا سرية ،أن يدون في أعبلىا وبمون مختمف عبارة "سرؼ لمغاية"،
واذا كان التفاوض يجرؼ عن بعد ،فعميو أال يرسل ىذه الوثائق عن طريق الفاكس ،كي ال يطمع عمييا أحد
من الغي ر ،وفي جميع الحاالت يتعين عميو أن يتأكد من أن المتفاوض اآلخر لم يحصل عمى صورة ضوئية
أو فوتوغرافية من ىذه الوثائق ،وأن يحرص عمى استردادىا منو في نياية التفاوض أو في ختام كل جمسة
من جمساتو(.)3
فإذا لم يتخذ حائز المعمومات اإلجراءات أو التدابير البلزمة لمحفاظ عمى سرية المعمومات ،يسقط
حقو في التمتع بالحماية التي يقررىا القانون لؤلسرار التجارية(.)4
واذا وقع نزاع حول اعتداء عمى معمومة سرية ،فإن الجية المدعى عمييا قد تدفع بعدم سرية المعمومة
وىنا يتوجب عمى المدعي أو حائز المعمومة السرية أن يثبت بكافة طرق اإلثبات بأن المعمومة سرية وغير
شائعة وأنو اتخذ كافة التدابير المعقولة لمحفاظ عمى سريتيا ،وأن الجية المدعى عمييا قد حصمت عمييا
بطريق غير مشروع(.)5

1

) ( حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص.31
2
) ( ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.119
3
) ( رجب كرٌم عبد الاله :التفاوض على العمد "دراسة تأصٌلٌة تحلٌلٌة ممارنة" ،دار النهضة العربٌة -الماهرة ،2111 ،ص.471
4
) ( وهذا األمر طبمه المضاء األمرٌكً فً لضٌة  ،Glaxo Inc. v. Novopharm Ltdوتتلخص ولائع المضٌة التً رفعتها شركة  Glaxoضد شركة
 ، Novopharmفكما جاء فً عرٌضة الدعوى فً أن الشركة األولى (المدعٌة) ادعت لٌام الشركة الثانٌة (المدعى علٌها) بتملٌد أحد اختراعاتها
الدوائٌة المحمٌة عن طرٌك البراءة فضالً عن لٌامها بسرلة أ سرارها التجارٌة المتعلمة بخطوات وطرٌمة تحضٌر الدواء  Zantacومشتماته ،وما ٌهم
فً هذه المضٌة هو الشك الخاص بادعاء شركة  Glaxoأن شركة  Novopharmسرلت األسرار المتعلمة بالعناصر والمكونات والخطوات الفنٌة التً
تمر بها عملٌة تحضٌر الداء واستخدمتها فً انتاجه ،ولد لضت المحكمة برفض هذا االدعاء استنادا ً إلى أن شركة  Glaxoلم تمم باتخاذ التدابٌر الالزمة
للمحافظة على سرٌة المعلومات المتعلمة بالعناصر الداخلة فً تركٌب الدواء وخطوات تحضٌره ،وذلن ألنها لامت بتمدٌم الوثائك والمستندات التً
تتضمن تلن المعلومات إلى المحكمة فً دعو ى سابمة بدون أن تتخذ أي اجراءات تكفل سرٌتها ،فأتاحت لشركات انتاج األدوٌة األخرى فرصة االطالع
على هذه الوثائك والحصول على صور منها وبالتالً فمدت المعلومات طابع السرٌة ،وكان ٌمكن للشركة أن تمدم الوثائك التً تحتوي على معلومات
سرٌة فً مظارٌف مغلمة ومختومة وتطل ب من المحكمة اتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بالمحافظة على سرٌتها ولكنها لم تفعل ،ولررت المحكمة أن لٌام
الشركة المدعى علٌها باستغالل هذه المعلومات التً أتٌحت للكافة بعد لٌام الشركة المدعٌة بإفشاء سرٌتها ال ٌعد سرلة للمعلومات ،وأن عدم اتخاذ
الشركة المدعٌة لإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرة المعلومات ٌسمط حمها فً الحماٌة ألنها لم تعد أسراراً تجارٌة ،مشار إلٌه لدى حسام الدٌن
عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص-32ص.33
5
) (رٌاض أحمد عبدالغفور :المرجع السابك ،ص.383
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نخمص من خبلل ما تقدم بيانو ،أنو لكي يتم توفير الحماية القانونية لؤلسرار التجارية حسب ما
نصت عميو اتفاقية تريبس وىذا ما تبناه المشرع األردني والمصرؼ من خبلل قانون المنافسة غير المشروعة
واألسرار التجارية األردني لسنة 2000م ،وقانون حماية الممكية الفكرية المصرؼ رقم  82لسنة 2002م ،فإنو
ال بد من توافر الشروط الثبلثة مجتمعة وىي السرية ،والقيمة التجارية ،واتخاذ الحائز ليذه المعمومات تدابي اًر
جدية لمحفاظ عمى السرية.
أما فيما يتعمق بالمشرع الفمسطيني لم يضع تعريفاً لمسر التجارؼ أو بين شروط حماية األسرار
التجارية ،بخبلف ما ىو موجود في التشريع المقارن ،وذلك لعدم وجود قانون خاص بحماية األسرار التجارية
في فمسطين ،مما يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة لحمايتيا.
مع العمم أن مصطمح السر قذ ذكر في أكثر من موضع ،وأىميا في المادة ( )71من قانون التجارة
الفمسطيني رقم ( )2لسنة  " ،2014يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات واألصول المرعية
في المعامبلت التجارة ويدخل في ذلك عمى وجو الخصوص االعتداء عمى عبلمات الغير أو عمى اسمو
التجارؼ أو عمى براءات االختراع ،أو عمى أس ارره الصناعية التي يممك حق استثمارىا ."....
وفي المادة ( )4/82التي نصت عمى التزام المورد بالحفاظ عمى سرية التحسينات التي يدخميا
المستورد ،وكذلك في المادة ( )4/83التي نصت عمى التزام المستورد بالحفاظ عمى سرية المعرفة الفنية
وسرية التحسينات التي تدخل عمييا.
ويتبين أن الفقرة الخامسة من المادة ( )779من القانون المدني رقم ( )4لسنة  2012المطبق في
قطاع غزة قد ذكرت األسرار التجارية(.)1
فقد نصت عمى وجوب حفاظ العامل عمى أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء
العقد ،وفقاً لما يقتضيو االتفاق أو العرف.

))1

تنص المادة ( )779من المانون المدنً الفلسطٌنً رلم ( )4لسنة  2112علىٌ" :لتزم العامل بأنٌ .1 :ؤدي العمل بنفسه وٌبذل فً تأدٌته عناٌة
الشخص المعتادٌ .2 ،راعً فً تصرفاته ممتضٌات اللبالة واآلدابٌ . 3 .أتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفٌذ العمل المتفك علٌه فٌما ال ٌعرضه
للخطر وال ٌخالف المانون أو اآلدابٌ .4 ،حرص على حفظ األشٌاء المسلمة إلٌه لتأدٌة عملهٌ .5 .حافظ على أسرار صاحب العمل الصناعٌة والتجارٌة
ولو بعد انمضاء العمد ،وفما ً لما ٌمتضٌه االتفاق أو العرف".
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وقد نص المشرع الفمسطيني عمى مصطمح األسرار في قانون العمل رقم ( )7لسنة  2000في المادة
( )6/40والتي تكممت عن حق صاحب العمل بإنياء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقو
بمطالبة العامل بكافة حقوقو األخرػ عند إفشاؤه لؤلسرار الخاصة بالعمل التي من شأنيا أن تسبب الضرر
الجسيم(.)1
ونص المشرع الفمسطيني عمى األسرار في قانون الشركات الفمسطيني رقم ( )7لسنة  ،2012من
خبلل نص المادة (" )227ال يجوز ألعضاء مجمس اإلدارة أن يفصحوا إلى المساىمين في غير اجتماعات
الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عميو من أسرار الشركة بسبب مباشرتيم إلدارتيا واال وجب عزليم
ومساءلتيم عن تعويض األضرار الناتجة عن المخالفة".
كذلك نصت المادة ( )262والتي نصت عمى "يمتزم مراقب الحسابات بالمحافظة أثناء وبعد انتياء
عممو بالشركة عمى سرية البيانات والمعمومات التي وصمت إليو بحكم عممو وال يستعمل ىذه البيانات
والمعمومات في تحقيق منفعة لنفسو أو لغيره ،وال يذيع أية أسرار تتعمق بالشركة".
إضافة إلى نص المادة ( " )332عمى من يتولى التفتيش أن يحافع أثناء عممو وبعد تركو لمعمل
عمى سرية الدفاتر والمستندات وكافة الوثائق والمعمومات التي اطمع عمييا بحكم ميمتو ،وأال يفشي أية أسرار
تتعمق بالشركة التي قام بالتفتيش عمييا ،وذلك فيما عدا األحوال التي يصرح فييا القانون بذلك."..
بناء عمى ما تقدم يمكن القول أن المشرع الفمسطيني يعترف ويقر باألسرار التجارية ،وذلك بالنص
ً
عمييا في أكثر من موضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،وقد توسع في تحديد نطاق ىذه األسرار بحيث
تشمل المعمومات الصناعية والمعمومات اإلدارية والتجارية والمالية ويتبين ذلك من خبلل المواد السابق ذكرىا.

1

) ) تنص المادة ( ) 6/41من لانون العمل الفلسطٌنً حك صاحب العمل بإنهاء عمد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حمه فً مطالبة العامل بكافة
الحموق األخرى عند " إفشاؤه لألسرار الخاصة بالعمل التً من شأنها أن تسبب الضرر الجسٌم".
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المطمب الثالث
األساس القانوني لحماية األسرار التجارية
بينا تعريف األسرار التجارية من خبلل الشروط الواجب توافرىا في المعمومات لكي يتم توفير
بعد أن ّ

الحماية القانونية لؤلسرار التجارية ،سنبين اآلن األساس القانوني ليذه الحماية من خبلل ىذا المطمب.

ويختمف األمر في حال وجود عقد يربط حائزىا بالمطمع عمييا عن الحالة التي ال يوجد اتفاق بين
الطرفين عمى حماية األسرار التجارية ،ففي الحالة األولى يكون أساس حمايتيا ىو االلتزام العقدؼ وتتحقق
المسئولية العقدية حال اإلخبلل بو ،فالعقد يكون أداة الحماية األساسية ىنا وىذه الحالة سنتوسع بيا من خبلل
المبحث الثاني من ىذا الفصل.
أما فيما يتعمق الحالة الثانية فتعددت األسس المتعمقة بحماية األسرار التجارية ،ومن أىم النظريات
التي عنيت بيذا األمر نظرية حق الممكية كأداة لحماية األسرار التجارية ،وحماية األسرار التجارية بواسطة
بناء عمى قواعد اإلثراء ببل سبب ،والحماية الجنائية لؤلسرار
قواعد المسئولية المدنية ،وحماية األسرار التجارية ً
التجارية ،وفيما يمي سنقوم ببيانيا:
أولا :حق الممكية كأداة لحماية األسرار التجارية:
تتجمى ىذه النظرية بالمعرفة الفنية وسريتيا بحق ممكيتيا ،وذلك لترسيخ ىذه المعارف والمعمومات
السرية ودعم مركز مالكيا ،كون حق الممكية ىو أكثر الحقوق العينية شموالً ،ألنو يمنح صاحب الممكية حقاً
يستأثر من خبللو بمواجية الغير(.)1
()2

يختمف الفقو فيما يتعمق بمدػ االعتراف بحق ممكية يرد عمى المعرفة الفنية ،فيرػ
جانب من الفقو
ٌ

أن األمر يتعمق بحق ممكية يرد عمى المعرفة الفنية كأحد صور حق الممكية بالمعنى الدقيق ،بمعنى أن
بناء عمى حق الممكية الثابت لصاحبيا عمييا ،بحيث يشكل
تضفى الحماية القانونية عمى المعرفة الفنية ً
االعتداء عمى المعرفة الفنية اعتداء عمى حق عيني ثابت لمالك المعرفة الفنية ىو حق الممكية ،وذلك عمى
اعتبار أنو ال يمكن تفسير االحتكار الفعمي الذؼ يمارسو حائز المعرفة الفنية عمى معرفتو ،بما يخولو الحق

1

) ( سالم منعم مشعل :الحماٌة المانونٌة للمعرفة التمنٌة ،رسالة دكتوراه ،جامعة النهرٌن ،1998 ،ص ،97مشار إلٌه لدى دمحم غسان صبحً العانً:
المرجع السابك ،ص.32
))2
ٌسود هذا االتجاه الفمه األمرٌكً بصفة عامة ،ولد تبنته العدٌد من أحكام المضاء هنان ،انظر فً عرض هذا االتجاه :حسام دمحم عٌسى :المرجع
السابك ،ص ،143مشار إلٌه لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.134
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في جعميا محبلً لمتعامل بمقتضى العديد من العقود التي ترخص في استغبلليا أو االطبلع عمييا ،إال تأسيساً
عمى ممكية حقيقية يمارسيا حائز المعرفة.
إال أن ىذا ال يمنع الغير من التوصل إلى تمك األسرار بوسائمو الخاصة واستغبلليا ،بمعنى أن
صاحب األسرار التجارية ليس لو أؼ حق استئثارؼ في مواجية الكافة عمييا(.)1
وذلك ألن توصل الغير إلى ذات األسرار يترتب عميو زوال قيمتيا التنافسية ،وبالتالي تزول صفتيا
السرية ،فاستمرار بقاء حق الممكية مرتين بدوام محمو ،وىنا محل الممكية ىو صفة السرية ،واذا أفشيت
السرية انتيى حق الممكية الثابت لصاحبيا(.)2
جانب من الفقو أن المعرفة الفنية ال يمكن أن تكون محبلً لحق ممكية ،ال بسبب
ونؤيد ما ذىب إليو
ٌ
طبيعتيا غير المادية ،ولكن ألن القانون الوضعي ال يعترف بيذه الممكية ،بل ويذىب ىذا االتجاه إلى أن
السبيل الوحيد لتممك المعرفة الفنية ىو حمايتيا ببراءة االختراع ،ويؤيد األستاذ جريمون ما سبق لكنو يرػ أن
المعرفة الفنية يمكن أن تكون محبلً لمحيازة "إن حيازة المعرفة الفنية ىي مجرد سمطة مادية تمارس عمى
أشياء غير مادية ،وتتمثل في عمميات سيطرة فعمية ،إال أنو من المتعذر أن تتحول ىذه الحيازة إلى ممكية
بسبب الطابع االستثنائي لمممكية عمى األشياء غير المادية"(.)3

1

) ( حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص.68
2
) ( جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (فكرة المعرفة الفنٌة ،)...ص ،75مشار إلٌه لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.135
3
) ( هذا ما أكد واستمر علٌه المضاء الفرنسً ،وٌظهر من حكم لمحكمة النمض الفرنسٌة بتارٌخ  31اكتوبر  1962والذي ٌمرر بوضوح أن حماٌة
المعار ف الفنٌة فً مواجهة الكافة تتم فمط من خالل نظام براءات االختراع ،ومن ثم فالمانون الفرنسً ال ٌعترف بملكٌة األسرار التجارٌة وال ٌخول
لصاحبها أي حك استئثاري علٌها فً مواجهة الكافة ٌمثل هذا االتجاه غالبٌة التشرٌعات كالفرنسً والدول األنجلوسكسونٌة واسترالٌا ،انظر فً ذلن:
حسام دمحم عٌسى :المرجع السابك ،ص 143مشار إلٌه لدى حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك،ص-65ص.66
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ثاني ا :حماية األسرار التجارية بواسطة قواعد المسئولية المدنية:
يذىب ىذا االتجاه إلى أن القانون يحقق مطمب حائزؼ المعرفة الفنية في حمايتيا ،كسمعة تجارية
تقبل التداول بمجموعة من األساليب القانونية ويتحقق ذلك وبحق من خبلل المسئولية التقصيرية والمنافسة
غير المشروعة ،وفي ىذا الشأن يجب التمييز بين نظامين قانونيين مختمفين تماماً سنوردىما فيما يمي(:)1
النظام األول:
يقوم عمى أساس نظام براءة االختراع ،وبمقتضى ىذا النظام فإن حق الممكية يقوم فقط في حالة براءة
االختراع ،وأن تطبيق أحكامو تفترض تقديم طمب الحصول عمى براءة ،ذلك أن مجرد حيازة أو استخبلص
معارف فنية وحفظيا في نطاق السرية ال يعتبر مصد اًر ألؼ حق أو سمطة خاصة عمى االبتكار محل
المناقشة ،وعميو فإن أؼ تصور إلقرار حق ممكية لمنشأ معرفة فنية لم يطمب عنيا براءة اختراع ينبغي
استبعادىا.
النظام الثاني:
فيو النظام المستمد من القواعد العامة ،ومجال تطبيق ىذا النظام يسيل تحديده ،فطالما أننا أمام
معرفة فنية فإن حائز ىذه المعرفة يتمتع بالحماية المستمدة من قواعد المسئولية المدنية التقصيرية ،ويتميز
تحديد نطاق تطبيق ىذا النظام بطبيعتو السمبية ،فيو ينطبق في حالة عدم االعتراف بتوافر حق ممكية عمى
المعرفة الفنية إال في نطاق السرية ،فالحماية تكون لمسرية ذاتيا ،بمعنى عدم توافر أؼ حق عيني عمى ىذه
المعرفة.
ومع تأكيد ىذا االتجاه عمى أن حق الممكية يتوفر فقط في حالة براءة االختراع ،فإنو يكون قد قصر
الحماية األصمية لممعرفة الفنية في إطار القواعد العامة ،من خبلل المسئولية المدنية التي تمعب دو اًر رئيساً
في توفير حماية المعرفة الفنية عن طريق دعوػ المسئولية التقصيرية أو دعوػ المنافسة غير المشروعة التي
تستيدف حماية حائز المعرفة الفنية الذؼ ال يستطيع االحتجاج بقواعد الممكية ،وتحرك ىذه الدعوػ عند عدم
وجود تنظيم قانوني خاص بحماية األسرار التجارية.
فالمعرفة الفنية قد ال تتمتع بحماية خاصة في نطاق قانون االختراعات ،ألن حق الممكية قد ال يرد
عمييا كما ُذ ِكر ،فحينيا ال يخضع اغتصابيا إال لمقواعد العامة في المسئولية عن األفعال الضارة ،وىذا
1

) ( مشار إلٌهما لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص-143ص.145
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الوضع ال يقمق حائزييا ،بل بعضيم يفضمو ،ألن حماية االختراع توجب تسجيمو ،والتسجيل يستمزم إعبلن سر
االختراع ،بينما يحتفع أصحاب المعرفة الفنية بسرىا ويتخذوا في حال نقميا إلى الغير من التدابير ما يكفل
المحافظة عمى ىذا السر(.)1
ولما كانت المنافسة ىي أساس التجارة وعمادىا لما تؤدؼ إليو من تحسين اإلنتاج وتخفيض األسعار
ونمو التجارة وتوفير أكبر قسط من الرفاىية لممجتمع اإلنساني ،فبل يمكن أن تمارس دون ضابط أو تقييد ،بل
يجب أن تبنى عمى أسس وطيدة من الشرف والصدق واألمانة ،وأن تحصر في حدودىا المشروعة ضماناً
لممصالح المختمفة لممشتغمين بالتجارة ولجميور المستيمكين ،وعمى ذلك فقد قرر القانون حماية خاصة
لممؤسسة التجارية من أفعال المنافسة غير المشروعة بمقتضى دعوػ المنافسة غير المشروعة(.)2
ويؤسس القضاء دعوػ المنافسة غير المشروعة عمى قواعد المسئولية التقصيرية ،فيي ال تخرج عن
أن تكون دعوػ مسئولية عادية أساسيا الفعل الضار فيحق لكل من أصابو ضرر من فعل المنافسة غير
المشروعة أن يرفع الدعوػ بطمب تعويض ما اصابو من ضرر من جرائيا عمى كل من شارك في إحداث
ىذا الضرر متى توافرت شروط تمك الدعوػ وىي الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر(.)3
عمى أن دعوػ المنافسة غير المشروعة تتجاوز في الواقع نطاق المسئولية المدنية ،ذلك أنيا ال
تيدف فقط إلى إصبلح الضرر فحسب ،بل إنيا واقية تيدف أيضاً إلى منع وقوع الضرر في المستقبل،
ويشترط لرفعيا أن تكون ثمة منافسة ،وأن تكون ىذه المنافسة غير مشروعة وال يشترط في ذلك أن يتوافر
سوء النية وقصد اإلضرار لدػ المنافس ،وأن ينشأ ضرر عن ىذه المنافسة غير المشروعة(.)4
ويجب لقيام المسئولية أن يكون الحائز قد اتخذ كافة االحتياطات واإلجراءات المعقولة لحفع سرية
المعرفة الفنية وىذا ال يمنع من إدانة كافة صور المنافسة غير المشروعة إذا ما توافرت شروطيا ،وتنعقد
المسئولية التقصيرية أو دعوػ المنافسة غير المشروعة لمجرد قيام الطرف طالب المعرفة الحصول عمى
أوراق أو رسومات تحتوؼ عمى معارف فنية من طريق التعاقد من الباطن مع المستفيد الذؼ حصل عمييا من
حائزىا بمقتضى منحو حق استغبلليا ،كما تقوم المسئولية التقصيرية في حق العامل الذؼ ترك العمل ،ثم

1

) ( سعٌد ٌحٌى :تنظٌم نمل المعرفة التمنٌة بٌن مشروع التمنٌن الدولً ومشروع المانون المصري ،منشأة المعارف باإلسكندرٌة ،1986 ،ص.12
2
) ( مصطفى كمال طه :المانون التجاري ،الدار الجامعٌة ،1988 ،ص.619
3
) ( نمض مصري رلم  ،436لسنة 22ق ،جلسة  ،1956/6/14المولع االلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة WWW.CC.GOV.EG
4
) ( مصطفى كمال طه :المرجع السابك ،ص.621
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استغل لمصمحتو الشخصية المعرفة الفنية التي اكتسبيا من صاحب العمل أو الذؼ قد نقميا لصاحب العمل
الجديد الذؼ التحق بو(.)1
ويختمف موقف التشريع األردني والمصرؼ فيما يتعمق في تنظيم المنافسة غير المشروعة عن التشريع
الفمسطيني ،فالتشريع الفمسطيني كما ذكرنا لم يسن قانوناً خاصاً ينظم المنافسة غير المشروعة عكس
التشريعين األردني والمصرؼ ،وقد قام المشرع األردني بعبلج موضوع حماية األسرار التجارية من خبلل
قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية رقم ( )15لسنة ،2000كما ويتضح من خبلل المادة (،3
 )7 ،6لصاحب الحق في السر التجارؼ المطالبة بالتعويض عما لحقو من ضرر نتيجة إساءة استعمال السر
التجارؼ(.)2
كما قام المشرع األردني من خبلل القانون السابق ذكره بتعداد األعمال التي تعد إساءة الستعمال
السر التجارؼ واعتبرىا مخالفة لمممارسات التجارية الشريفة( ،)3وىي كالتالي:
 .1اإلخبلل بالعقود ،ويعد تطبيقاً ليذه الحالة اإلخبلل بااللتزام بالسرية حينما ينظمو العقد.
 .2اإلخبلل بسرية المعمومات المؤتمنة أو الحث عمى اإلخبلل بيا.
 . 3حصول شخص عمى األسرار التجارية من طرف آخر إذا كان يعمم أو كان بمقدوره أن يعمم بأن حصول
ذلك الطرف عمييا كان نتيجة مخالفة لمممارسات التجارية الشريفة.
وقد قام المشرع المصرؼ بمعالجة المعمومات غير المفصح عنيا والمنافسة غير المشروعة من خبلل
سنو لقانون حماية الممكية الفكرية رقم  82لسنة  ،2002تحديداً من خبلل المواد (.)62-55
ويمكن إجمال الصور التي تعد تطبيقات ألعمال المنافسة غير المشروعة والتي أشار إلييا المشرع
المصرؼ

()4

باآلتي:

 .1رشوة العاممين في المشروع الحائز السر التجارؼ بغية الحصول عميو.
 .2تحريض بعض العاممين عمى ذلك المشروع إلفشاء تمك األسرار التجارية.
1

) ( ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص-147ص.148
2
) ( لد تتحمك هذه اإلساءة من خالل حصول أي شخص على السر تجاري أو استعماله أو إفصاحه عنه بطرٌمة تخالف الممارسات التجارٌة الشرٌفة
دون موافمة صاحب الحك ،أو الحث على اإلخالل بسرٌة المعلومات المؤتمنة ،أو حصول شخص على األسرار التجارٌة من طرف آخر إذا كان ٌعلم
أو كان بم مدوره أن ٌعلم بأن حصول ذلن الطرف علٌها كان نتٌجة مخالفة للممارسات التجارٌة الشرٌفة.
3
) ( ٌتبٌن ذلن من خالل المادة ( )6من لانون المنافسة غٌر المشروعة واألسرار التجارٌة رلم  15لسنة .2111
4
) ( ٌتبٌن ذلن من المادة ( )58من لانون حماٌة الملكٌة الفكرٌة المصري رلم  82لسنة .2112
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 .3إخبلل المرخص لو باستعمال السر التجارؼ بالتزامو بالمحافظة عمى السر التجارؼ.
 .4حصول البعض عمى األسرار التجارية عن طريق السرقة أو التجسس أو غيرىا من الطرق.
 .5السعي لمحصول عمى السر التجارؼ عن طريق اتباع طرق احتيالية كانتحال شخصية القائم بالرقابة أو
التفتيش عمى مشروع مالك السر التجارؼ.
 .6استخدام الغير لمسر التجارؼ مع عممو بأنو تم استحصالو بطريق غير مشروع.
 .7كشف السر التجارؼ أو حيازتو أو استخدامو من الغير نتيجة ألحد األفعال التي تمثل تعارضاً مع
المنافسة غير المشروعة.
وقد قررت محكمة النقض المصرية أن ارتكاب األعمال المنافية لمشرف واألمانة يعد من قبيل
المنافسة غير المشروعة إذ قضت بأنو" :ولما كانت المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعبلً تقصيرياً
يستوجب مسئولية فاعمو عن تعويض الضرر المترتب عميو عمبلً بالمادة  163من القانون المدني ،وكان
ارتكاب أعمال مخالفة لمقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادغ الشرف واألمانة في المعامبلت
مما يعد تجاو اًز لحدود المنافسة المشروعة"(.)1
وأكدت عمى ذلك في حكم آخر ،حيث اعتبرت أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعبلً ضا اًر
يستوجب مسئولية فاعمو عن تعويض الضرر المترتب عميو ،ويعد تجاو اًز لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب
أعمال مخالفة لمقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادغ الشرف واألمانة في المعامبلت(.)2
وقد عالج المشرع المصرؼ من خبلل قانون التجارة رقم  17لسنة  1999المنافسة غير المشروعة
وتحديداً المادة ( )66التي اعتبرت كل فعل يخالف العادات واألصول المرعية في المعامبلت التجارية من
قبيل المنافسة غير المشروعة ،ويدخل عمى وجو الخصوص االعتداء عمى عبلمات الغير أو اسمو التجارؼ
أو عمى براءات االختراع أو عمى أس ارره الصناعية التي يممك حق استثمارىا ،وتحريض العاممين في متجره
عمى إذاعة أس ارره أو ترك العمل عنده ،وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنو إحداث المبس في المتجر أو
في منتجاتو أو إضعاف الثقة في مالكو أو في القائمين عمى إدارتو أو في منتجاتو.

1

) ( نمض مصري رلم  ،62لسنة  25ق ،جلسة 1959/6/25م ،المولع االلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة .WWW.CC.GOV.EG
2
) ( نمض مصري رلم  ،3251لسنة 81ق ،جلسة  ،2113/2/21المولع االلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة .WWW.CC.GOV.EG
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والتعداد السابق ذكره بشأن أعمال المنافسة غير المشروعة ،لم يرد عمى سبيل الحصر ،ومن حق
المحاكم أن تقحم في ىذا التعداد أعماالً أخرػ ترػ وجوب اعتبارىا من قبيل المنافسة غير المشروعة ،وليا
أن تمجأ لبموغ ىذا اليدف إلى منطق القياس أو االجتياد الحرفي في إطار التعريف العام الوارد في المادة
السابق ذكرىا(.)1
وبذلك رغم أن ىذه المادة قد ذكرت األسرار الصناعية إال أنو ال يوجد ما يمنع من تطبيق ىذ النص
عمى األسرار التجارية وذلك ألن التعداد الذؼ أورده النص لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم
يرد عمى سبيل الحصر ،ومن ثم فمن حق المحاكم أن تقحم في ىذا التعداد أعماالً أخرػ ترػ وجوب اعتبارىا
من قبيل المنافسة غير المشروعة(.)2
أما فيما يتعمق بالمشرع الفمسطيني فقد عالج المنافسة غير المشروعة من خبلل قانون التجارة رقم 2
لسنة  ،2014تحديداً من خبلل نص المادة ( )1/71التي لم تختمف عن نص المادة ( )1/66من قانون
التجارة المصرؼ.
نبلحع من التحميل السابق بأن المشرع األردني لم يتطرق في تشريعاتو إلى الممارسات التي تعتبر
اعتداء عمى التنظيم الداخمي لمشروع منافس ،وذلك عمى النقيض من المشرع المصرؼ والفمسطيني.
ً
وبذلك يتبين أن االعتداء عمى األسرار التجارية من قبيل المنافسة غير المشروعة ،مما يتيح
لممضرور أن يرفع دعوػ مدنية لمطالبة من تسبب في وقوع الضرر بالتعويض.
فالمنافسة غير المشروعة من ضمن حاالت الخطأ التقصيرؼ التي توجب المسئولية عن تعويض
الضرر المترتب عميو(.)3
ويشترط لرفع الدعوػ أن يثبت المدعي الضرر الذؼ لحقو من المنافسة غير المشروعة ،وال يمزم في
ىذا الصدد أن يكون الضرر قد وقع فعبلً بل يكفي أن يكون مؤكد الوقوع في المستقبل ،كما ال يمزم أن يكون
الضرر مادياً بل يكفي أن يكون أدبياً(.)4

1

) ( نمض مصري رلم  ،4536لسنة  81ق ،جلسة  ،2112/3/7المولع االلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة .WWW.CC.GOV.EG
2
) ( عبدالفتاح مراد :شرح المعود التجارٌة والمدنٌة ،دون ناشر ،دون تارٌخ نشر ،ص.68
3
) ( نمض مصري رلم ،4536لسنة 81ق ،جلسة  ،2112/3/27المولع االلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة  .WWW.CC.GOV.EGتجدر اإلشارة
إلى أن المشرع المصري لد اعتنك النظرٌة الشخصٌة كأساس للمسئولٌة التمصٌرٌة ،على النمٌض من المشرع األردنً والفلسطٌنً ،وسنموم ببٌان هذا
األمر بالتفصٌل فً الفصل األخٌر من هذه الدراسة.
4
) ( مصطفى كمال طه :المرجع السابك ،ص .622
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ويذىب رأؼ

()1

إلى أنو يمكن أن تتحقق لصاحب المعرفة الفنية الحماية من خبلل دعوػ اإلثراء ببل

سبب ،ووفقاً ليذا الرأؼ فإن صاحب المعرفة الفنية المعمومة من الغير عمى نطاق واسع ال يقتصر حقو عمى
استغبلل تمك المعرفة الفنية ،بل يكون من حقو أيضاً اقتضاء تعويض من كل من يستعمل تمك المعرفة الفنية
دون الحصول عمى موافقتو ،طالما انو يحقق كسباً من وراء ىذا االستعمال ،وتحسب قيمة التعويض بمقدار
افتقاره.
إال أن ىذا الرأؼ غير مقبول وبحق ،ألن انتشار المعارف الفنية عمى نطاق واسع تفقد طابع السرية،
ومن ثم يكون من حق الجميع استخداميا واستغبلليا لصالح مشروعاتيم بدون أؼ مقابل ،وبالتالي يمكن ألؼ
شخص أن يستعمميا بحرية ،ويثرػ من ورائيا بطريقة مشروعة ،أؼ أن اإلثراء في ىذه الحالة سيكون لو سبب
مشروع وال يمكن وصفو بعدم اإلنصاف(.)2
كما أن التعويض عن اإلثراء ببل سبب يكون عمى قدر االفتقار فقط ،أما التعويض عمى أساس
المسئولية التقصيرية يكون عمى ما فاتو من كسب وما لحقو من خسارة ،وىذا األمر أفضل لممضرور.

1

) (  A. Lucas, la protection des creations industrielles abstraites, Coll. CEIPIأنظر فً استعراض هذا االتجاه لدى حسام الدٌن
عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص.93
2
) ( ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.151
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ثالث ا :الحماية الجنائية لألسرار التجارية:
باإلضافة إلى ما تحققو الحماية المدنية من خبلل دعوػ المسئولية التقصيرية ودعوػ المنافسة غير
المشروعة كما سبق البيان ،فإن بعض التشريعات تجرم بعض صور االعتداء عمى األسرار التجارية.
ويشترط لتحقق الحماية الجنائية أن تثبت سمطة االتيام أن المتيم تعمد سرقة المعمومات وىو عمى
عمم بطبيعتيا السرية وأنيا تخص غيره ،وينبغي إثبات أن الغرض من السرقة ىو تحقيق منفعة اقتصادية
لشخص آخر غير صاحبيا ،فضبلً عن إثبات أن المتيم يقصد أو يعمم أن سرقة تمك المعمومات السرية تؤدؼ
إلى اإلضرار بصاحبيا ،ويجب أن تتوافر الشروط العامة لحماية األسرار التجارية السابق بيانيا في
المعمومات السرية ،إال أن الحماية الجنائية لؤلسرار التجارية قيمتيا محدودة وبحق من الناحية العممية ،ألن
التجريم يتطمب إثبات توافر أركان الجريمة عمى وجو اليقين ،إضافة إلى تطمب إفصاح صاحب المعمومات
السرية عنيا لسمطات التحقيق وأمام القضاء ،فضبلً عن حق المتيم في االطبلع عمى الوثائق التي تحتوؼ
عمى المعمومات السرية التي تدينو ،وىذا ما يعرف بحق الدفاع(.)1
وقد قرر المشرع المصرؼ من خبلل قانون حماية الممكية الفكرية رقم  82لسنة  2002عقوبة
الكشف أو حيازة أو استخدام المعمومات المحمية بطريقة غير مشروعة بموجب ىذا القانون مع عممو بسريتيا
بغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيو وال تزيد عن خمسين ألف جنيو ،وفي حالة العود تكون العقوبة مدة ال
تزيد عن سنتين والغرامة ال تي ال تقل عن خمسين ألف جنيو وال تزيد عن مائة ألف جنيو مع عدم اإلخبلل
بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون آخر.
ولم يتقرر في قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية األردني رقم ( )15لسنة 2000
عقوبة عن الكشف أو حيازة أو استخدام المعمومات المحمية بطريقة غير مشروعة.

1

) ( حسام الدٌن عبدالغنً الصغٌر :المرجع السابك ،ص-94ص.95
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لاللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا ونطاقيا
تمييد وتقسيم:
يعتبر االلتزام بالسرية من أىم االلتزامات الواردة في عقود نقل التكنولوجيا ،وكنا قد تناولنا في المبحث
السابق تعريف األسرار التجارية واألساس القانوني لحمايتيا ،لذلك سنبين من خبلل ىذا المبحث الطبيعة
القانونية اللتزام السرية في عقود نقل التكنولوجيا ،ونطاق ىذه السرية ،وبذلك ينقسم ىذا المبحث إلى مطمبين
عمى النحو التالي:
المطمب األول :الطبيعة القانونية لبللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا.
المطمب الثاني :نطاق السرية في عقود نقل التكنولوجيا.
المطمب األول
الطبيعة القانونية لاللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا
سنتناول في ىذا المطمب الطبيعة القانونية لبللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا ،وفي ىذا الصدد
تنقسم االلتزامات من حيث الواجب الممقى عمى عاتق المدين إلى قسمين ،فيناك االلتزام بتحقيق نتيجة وىناك
االلتزام ببذل عناية.
فيما يتعمق بااللتزام بتحقيق نتيجة فيو التزام تنفيذه ال يكون إال بتحقيق غاية معينة ىي محل االلتزام،
وقد يكون ذلك من خبلل نقل حق عيني ،أو االلتزام بعمل معين ،أو االلتزام باالمتناع عن عمل معين،
فتنفيذىا ال يكون إال بتحقيق ىذه الغاية ،فإذا لم تتحقق الغاية يبقى االلتزام غير منفذ(.)1
أما بالنسبة لبللتزام ببذل عناية فيو بذل العناية في تنفيذ التزام المدين دون أن يكون مطالباً بإدراك
النتيجة التي يأمل الدائن الوصول إلييا ،والعناية المطموبة ىي الوسيمة المؤدية إلى تحقيق األمل الذؼ يسعى
إليو الدائن  ،ولكن المدين ال يطالب إال ببذل ىذه العناية ،أما تحقق النتيجة فيو غير مطموب منو ،والعناية

1

) ( عبدالرزاق أحمد السنهوري :الوسٌط فً شرح المانون المدنً الجدٌد -نظرٌة االلتزام بوجه عام-مصادر االلتزام ،دار احٌاء التراث العربً-بٌروت،
دون تارٌخ نشر ،ص-656ص.657
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عادة عناية الرجل العادؼ ،وقد تزيد عن ىذا القدر أو تنقص
المطموب بذليا في االلتزام ببذل عناية ىي
ً

بحصب األحوال(.)1

وبالتالي إذا كان االلتزام ىو التزام بتحقيق نتيجة ،فإن الخطأ العقدؼ يتحقق إذا لم يحقق المدين
النتيجة المطموبة ،أما إذا كان االلتزام ىو التزام ببذل عناية ،فإن الخطأ العقدؼ يتحقق إذا لم يبذل المدين
العناية المطموبة منو بموجب نص القانون أو االتفاق(.)2
وبناء عمى ما سبق بيانو ،يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لاللتزام بالسرية في عقود نقل
ا

التكنولوجيا ،ىل ىي تحقيق نتيجة أم بذل عناية؟
()3

يذىب البعض

إلى عدم قبول صيغة االلتزام بتحقيق نتيجة ،حيث إن ىذه الصياغة من شأنيا

وضع الطرف متمقي التكنولوجيا في مركز ال يحمد عميو ،فحينيا سيتحمل المسئولية التعاقدية بمجرد عدم
تحقق النتيجة المتفق عمييا والمتمثمة بااللتزام بالسرية ،في حين أن االلتزام ببذل عناية سوف يتطمب أكثر من
ذلك من حيث إثبات أن متحمل االلتزام لم يبذل العناية الواجبة في شأن الحفاظ عمى السرية أو بمعنى آخر
إثبات وقوع انحراف عن مسمك الرجل المعتاد في ىذا الشأن.
الجدير بالذكر ،أن ىناك اتجاه اعتبر أن التزام التابع ىو التزام بتحقيق نتيجة بحيث يفترض الخطأ
بمجرد عدم تنفيذ التزامو ويستمد ىذا األمر من عقد العمل ،إذ أن الحائز لممعرفة الفنية يحرص عمى الدوام
تضمين عقود العمل التي يبرميا مع اآلخرين شروطاً صريحة تفرض عمى التابعين التزاماً بعدم افشاء اسرار
ما تم االطبلع عميو بحكم عمميم ،أما فيما يتعمق بأطراف العقد فيكون االلتزام التزاماً ببذل عناية وتبرير ذلك
يكمن في ضرورة اتخاذ كل من الطرفين االحتياطات البلزمة لعدم تسرب المعرفة ولكي تبقى ىذه المعرفة
طي الكتمان ،ويرجع ىذا التعارض إلى تحميل االلتزام بالسرية اللتزامين منفصمين ومترابطين في ٍ
آن واحد،
وىما االلتزام بالحفاظ عمى السرية ،وااللتزام بعدم المنافسة(.)4

1

) ( سمٌر عبد السٌد تناغو :مصادر اإللتزام "العمد -اإلرادة المنفردة -العمل غٌر المشروع -اإلثراء بال سبب -المانون -مصدران جدٌدان لاللتزام:
الحكم -المرار اإلداري" ،ط ،1مكتبة الوفاء المانونٌة-اإلسكندرٌة ،2119 ،ص.171
2
) ( إٌاد دمحم إبراهٌم جاد الحك :النظرٌة العامة لإللتزام -مصادر اإللتزام "العمد -اإلرادة المنفردة -الفعل الضار -الفعل النافع -المانون" ،ط ،2مكتبة دار
المنارة-غزة ،2111 ،ص.299
3
) ( أبو العال علً أبو العال النمر :االلتزام بالمحافظة على األسرار فً عمود نمل التكنولوجٌا" ،بحث منشور" ،مجلة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة-
جامعة عٌن شمس-كلٌة الحموق2116 ،م ،المجلد الثامن واألربعون ،العدد األول ،ص.52
4
) ( ٌمثل هذا االتجاه الفمه الفرنسً ،أنظر فً ذلن لدى نداء كاظم دمحم جواد المولى :المرجع السابك ،ص-171ص.172
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وحقيقة األمر ،أن مثل ىذا التوجو ال يتفق مع العدالة وبحق ،فبل يعقل أن طرفي العقد وىما األساس
في نشوء العقد التزاميم مجرد التزام ببذل عناية في حين أن التابعين ليم كالعمال وغيرىم التزاميم ىو التزام
بتحقيق نتيجة حيث تترتب عمييم المسئولية بمجرد عدم تنفيذ االلتزام ،ومن ثم فاألجدر التزام طرفي العقد
والتابعين التزام بتحقيق نتيجة لتحقيق العدالة ولمحفاظ عمى السرية(.)1
بناء عمى ذلك ،إن االلتزام بالسرية يعتبر التزاماً بتحقيق نتيجة وىو إلتزام سمبي يتحقق باالمتناع عن
ً
عمل ،وال يكفي بذل العناية ،فالمدين بيذا االلتزام يمتزم باالمتناع عن إفشاء السر التجارؼ ،وعمى الدائن أن
يقوم بإثبات عدم التنفيذ ،وذلك بإثبات العمل المخالف ،وال يكفي لكي يتخمص المدين في عقد نقل التكنولوجيا
من المسئولية العقدية أن يقوم بإثبات أنو لم ييمل ،وأنو قام ببذل عناية الشخص المعتاد لكي يقوم بتحقيق
النتيجة التي ينبغي عميو تحقيقيا ،وبالتالي فبل يكفي في عقود نقل التكنولوجيا إذا ما ترتب ضرر ناتج عن
اإلخبلل بالتزام السرية أن يثبت المورد أنو قد اتخذ االحتياطات البلزمة لمنع وقوع الضرر ،فيو بالنياية لم
يمتزم ببذل عناية بل بتحقيق نتيجة ،وبذلك فقد ثبت عدم تنفيذ االلتزام وىذا ينفي العنصر المعنوؼ أؼ ينفي
نسبة عدم التنفيذ إلى المدين ،فاإلخبلل ىو عدم تنفيذ واجب عقدؼ أو قانوني كان في الوسع تبينو
والتزامو(.)2
وينطبق ذات األمر عمى التابعين ،فمجرد تسرب المعمومات المتعمقة بالمعرفة الفنية من قبل التابع
بأؼ صورٍة يعتبر عامبلً لقيام مسئولية المتبوع ،فيكون المتبوع (الحائز) ضامناً لعدم افشاء أو استغبلل
األسرار التجارية.
وقد قام المشرع المصرؼ ببيان مسألة االلتزام بالسرية في نص المادة ( )83من خبلل قانون التجارة
المصرؼ رقم ( )17لسنة  ،1999فقد ألزم المستورد بالمحافظة عمى سرية التكنولوجيا التي يحصل عمييا
وعمى سرية التحسينات التي تدخل عمييا ،ويسأل عن تعويض الضرر الذؼ ينشأ عن إفشاء السرية سواء وقع
ذلك في مرحمة التفاوض أو بعد ذلك ،كما ألزم المورد بالمحافظة عمى سرية التحسينات التي يدخميا المستورد
وينقميا إليو بموجب شرط العقد ،ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذؼ ينشأ عن إفشاء ىذه السرية.

1

) ( غنً رٌسان جادر الساعدي ،إخالص لطٌف دمحم :الحماٌة المدنٌة للمعلومات غٌر المفصح عنها -دراسة ممارنة" ،بحث منشور" ،مجلة المحمك
الحلً للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة ،2115 ،المجلد السابع ،العدد الثالث ،ص-411ص.411
2
) ( اسماعٌل غانم :محاضرات فً المانون المدنً مع التعمك ،المسؤولٌة التعالدٌة ،ألمٌت على طلبة الدراسات العلٌا ،دبلوم المانون الخاص ،كلٌة
الحموق ،جامعة عٌن شمس ،العام الدراسً  ،1976-1975مشار إلٌه لدى مراد محمود المواجدة :المرجع السابك ،ص .72
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كما ويتبين من خبلل المواد ( )7، 6، 3من قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية
األردني رقم ( )15لسنة  2000ان لصاحب الحق في السر التجارؼ المطالبة بالتعويض عما لحقو من
ضرر نتيجة إساءة استعمال السر التجارؼ ،وقد تتحقق ىذه اإلساءة من خبلل حصول أؼ شخص عمى
السر تجارؼ أو استعمالو أو إفصاحو عنو بطريقة تخالف الممارسات التجارية الشريفة دون موافقة صاحب
الحق ،أو الحث عمى اإلخبلل بسرية المعمومات المؤتمنة ،أو حصول شخص عمى األسرار التجارية من
طرف آخر إذا كان يعمم أو كان بمقدوره أن يعمم بأن حصول ذلك الطرف عمييا كان نتيجة مخالفة
لمممارسات التجارية الشريفة.
وقد سار المشرع الفمسطيني عمى نيج المشرع المصرؼ فيما يتعمق ببيان مسألة االلتزام بالسرية
ويتبين ذلك من خبلل نصي المادة ( )4/82والمادة ( )4/83من قانون التجارة الفمسطيني رقم ( )2لسنة
 2014المطبق في قطاع غزة.
تجدر اإلشارة إلى أن المشرع األردني لم يضع تنظيماً لعقد نقل التكنولوجيا في تشريع وطني ،ألنو قد
()2

تنبو إلى أن سياسة االنفتاح االقتصادؼ المنظم أكثر ضرورة من وضع مثل ىذا التشريع( ،)1ويرػ البعض

أنو يتعين اإلبقاء عمى ىذه السياسة في الوقت الحاضر وذلك ما دام أن السياسة االقتصادية األردنية مستمرة
في اتباع منيج اإلبقاء عمى الخطة االقتصادية ،باإلضافة إلى أن األردن يعد من الدول المحدودة الموارد
واإلمكانيات ،وبالتالي ال تؤىميا لمنيوض بمتطمبات مشاريعيا االقتصادية والتكنولوجية بمفردىا.
إال أن ذلك يعتبر قصو اًر وبحق ،فوجود قانون خاص يتعمق بعقود نقل التكنولوجيا يمكن من خبللو
إيجاد أحكام تساعد المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال في تنظيم عقودىم مع الجية الموردة ،والتي من
شأنيا في ىذه الحالة أن تجعل من المستورد األردني في موقف المحمي لدػ استعمالو ىذه التكنولوجيا،
وعميو يعمل ىذا التشريع عمى دعم االقتصاد بشكل صحيح واعطاء الفرصة لجميع المستثمرين لتنمية ىذا
البمد ،والذؼ يؤدؼ إلى عدم المجوء لمدعم من البنك الدولي أو بعض الدول األخرػ(.)3

1

) ( مراد محمود المواجدة :المرجع السابك ،ص.49
2
) ( محمود الكٌالنً :عمود التجارة الدولٌة فً مجال نمل التكنولوجٌا ،رسالة دكتوراه ،كلٌة الحموق -جامعة الماهرة ،1986 ،ص ،111مشار إلٌه لدى
مراد محمود المواجدة ،ص.49
3
) ( دمحم غسان صبحً العانً :المرجع السابك ،ص.46
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إذ أن اليدف الرئيس لمتقنين ىو وضع إرشادات تيتدؼ بيا الدول عند سن تشريعاتيا الوطنية ،وبما
ال يخل بحق أؼ دولة في أن تضع من القوانين ما يناسب ظروفيا االقتصادية واالجتماعية ويساعد عمى
تنفيذ سياساتيا االقتصادية(.)1
وبيذا يتضح لنا من جميع النصوص السابقة أن الطبيعة القانونية لبللتزام بالسرية في عقود نقل
التكنولوجيا ،سواء في مرحمة التفاوض –عقد التفاوض الذؼ سنبينو في الفصل الثاني -عمى إبرام العقد أو
بعد ذلك تعتبر التزاماً بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية.

1

( ) جالل وفاء دمحمٌن :اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا فً ظل الجهود الدولٌة وأحكام نمل التكنولوجٌا فً لانون التجارة الجدٌد ،دار الجامعة الجدٌدة-
األزارٌطة ،2114 ،ص.12
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المطمب الثاني
نطاق اللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا
سنتناول من خبلل ىذا المطمب نطاق السرية في عقود نقل التكنولوجيا ،فينا قد يثار التساؤل عن
نطاق التزام السرية في عقود نقل التكنولوجيا ،فيل يشمل ىذا االلتزام كل المعمومات المتبادلة بين الطرفين،
وىل يشمل التزام مستورد حق المعرفة بالسرية لوحده أم يشمل أشخاص آخرين ال يرتبطون بعقد مع حائز
المعرفة الفنية ،وىل ليذا االلتزام مدػ زمني معين؟ ،كل ىذه التساؤالت سنقوم ببيانيا من خبلل ىذا المطمب.
الفرع األول
النطاق الموضوعي لاللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا
يتعين عمى طرفي العقد تحديد نطاق التزام السرية من حيث المحل الذؼ يرد عميو ،فيجب تحديد
الجزء الذؼ يتصف بالسرية في حق المعرفة المحظور افشاء سريتو ،وذلك من خبلل تعريف الحق في
المعرفة محل العقد ،والنص عمى حظر إفشاء سرية أؼ عنصر من عناصره ،عدا بعض االستثناءات النادرة،
عادة من نطاق الحماية القانونية المقررة ،مثال ذلك :إذا كان حق
والتي تتعمق أساساً بالعناصر المستبعدة
ً

المعرفة أو بعض عناصره من األموال العامة الممموكة لمكافة بسبب نشرىا أو ألؼ سبب آخر ،أو إذا كان
في استطاعة المتمقي إثبات حيازتو لممعمومات التي تتصف بالسرية في تاريخ تسمميا وأنو لم يحصل عمييا

من المورد ،أو اذا وضع الغير حق المعرفة تحت تصرف المتمقي بقوة القانون ودون تدخل من جانب
المورد(.)1
ونجد كما بينا سابقاً أن كبلً من اتفاقية تريبس والتي سار عمى نيجيا المشرع األردني والمشرع
المصرؼ قد حددوا العناصر التي تتكون منيا األسرار التجارية من السرية والقيمة التجارية واتخاذ اإلجراءات
لممحافظة عمييا ،وبالتالي فإن المعمومات التي يمكن أن تدخل تحت النطاق الموضوعي لبللتزام العقدؼ
بالمحافظة عمى السرية ىي التي تتكون من العناصر السالف ذكرىا(.)2
واذا لم يكن ىناك اتفاق يتعمق بحجم أو نوع المعمومات التي يمتزم األطراف بالحفاظ عمى سريتيا في
مرحمة المفاوضات ،فيتولى قاضي الموضوع تحديدىا وفقاً لسمطتو التقديرية ،وال جدال في استبعاد المعمومات

1

) ( ٌوسف عبدالهادي خلٌل االكٌابً :المرجع السابك ،ص.224
2
) ( سندس لاسم دمحم :الحماٌة المدنٌة لألسرار التجارٌة "دراسة ممارنة" ،مجلة رسالة الحموق ،2113 ،المجلد الخامس ،العدد الثانً ،ص.249
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المعروفة لمجميع ،لكونيا ال تعتبر أس ار اًر ،وكذلك المعمومات التي ليست ليا أية قيمة مادية أو معنوية بالنسبة
لصاحبيا(.)1
جدير بالذكر أنو قد ال يمزم االتفاق الصريح عمى االلتزام بالحفاظ عمى سرية المعمومات كي يمتزم بو
ٌ

طرفي العقد ،في حال عدم وجود بند يقضي بااللتزام بالسرية بو ،وبطريقة تتفق مع ما يوجبو حسن النية،

فيذا االلتزام ينبثق من القاعدة العامة الواجبة اإلتباع في كافة العقود وىي وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل
عميو وبما يتفق مع طبيعتو وبحسن النية(.)2
فيتقرر ىذا االلتزام ،سواء نص عميو في العقد صراحة ،أو لم ينص ،ذلك أن مضمون العقد ،ال
يقتصر فقط عمى ما ورد فيو ،بل يشمل كل ما ىو من مستمزماتو وفقاً لمعرف والعدالة وطبيعة ىذا االلتزام(.)3
وىذا ما يمكن األخذ بو وفق التشريع المصرؼ عمبلً بالمادة ( )148من القانون المدني رقم ()131
لسنة  1948التي تنص عمى " .1يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عميو وبطريقة تتفق مع ما يوجبو حسن
النية.
 .2وال يقتصر العقد عمى إلزام المتعاقد بما ورد فيو ،ولكن يتناول ما ىو من مستمزماتو ،وفقاً لمقانون والعرف
والعدالة بحسب طبيعة االلتزام".
وىو ما نحتو التشريعات المقارنة من خبلل نص المادة ( )202من القانون المدني األردني رقم
( )43لسنة  ،1976ونص الفقرة األولى والثانية من المادة ( )148من القانون المدني الفمسطيني رقم ()4
لسنة .2012
تجدر اإلشارة إلى أن تحديد بعض األجزاء أو العناصر من حق المعرفة التي تتصف بالسرية،
وحظر إفشاء سريتيا يتضمن بالضرورة حظر افشاء أسرار التحسينات البلحقة التي تتصل بتمك األجزاء،
حتى وان لم ينص عمى ذلك في العقد ،ويرجع ذلك إلى توافر ذات الحكمة التي تقرر من أجميا االلتزام
بالمحافظة عمى السرية(.)4
تجدر اإلشارة إلى أنو يشترط لتطبيق االلتزام بالسرية إعبلم الطرف المفاوض لمطرف اآلخر بسرية
ىذه المعمومات ،وال يشترط كما ذكرنا اشتراط عدم إفشائيا ،ألن السرية ترتبط بعنصر الثقة ،وسيعتبر مخالفاً
1

) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.471
2
( ) ابراهٌم سٌد أحمد :عمد نمل التكنولوجٌا فمها ً ولضا ًء ،الطبعة األولى ،المكتب الجامعً الحدٌث -إسكندرٌة ،2114 ،ص.45
3
) ( عادل جبري دمحم حبٌب :مدى المسئولٌة المدنٌة عن اإلخالل بااللتزام بالسر المهنً أو الوظٌفً مع عرض ألهم الحاالت التً ٌرتفع فٌها االلتزام
بالسرٌة "دراسة ممارنة" ،دار الفكر الجامعً -االسكندرٌة ،2115 ،ص.42
4
) ( ٌوسف عبدالهادي خلٌل اإلكٌابً :المرجع السابك ،ص-224ص.225
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لمبدأ حسن النية إفشاء ىذا الطرف ليذه المعمومات أو استغبلليا عمى نحو غير مشروع ،كما ال أىمية ليذا
االلتزام متى كانت المعمومات السرية محمية قانوناً بقواعد براءات االختراع ،كون أن ىذه الحماية ىي الكفيمة
بإلزام الطرف الذؼ استغميا عمى نحو غير مشروع بتعويض الطرف المقابل(.)1
غير أن االلتزام بالمحافظة عمى السرية في مرحمة المفاوضات ال يمنع المتفاوض من استعمال
الشيء الذؼ ينطوؼ عمى ىذه األسرار عمى سبيل التجربة ،فإذا كان التفاوض يتعمق بشراء جياز مبتكر مثبلً،
فإن المشترؼ المحتمل يستطيع ،بل من حقو ،أن يقوم بتشغيل ىذا الجياز وتجربتو بيدف الوقوف عمى مزاياه
وعيوبو ،ومع ذلك فيجب عمى المتفاوض صاحب األسرار أال يبالغ في الكشف عن أس ارره دون مبرر ،واذا
أصر الشخص الذؼ يتفاوض معو عمى استعمال الشيء المحاط بالسرية ،تعين عميو أن يحتاط لنفسو،
فيشترط عميو أن يتم ىذا االستعمال في أضيق الحدود ،وعمى مرأػ ومسمع منو أو من أحد الفنيين التابعين
لو(.)2
وننوه إلى الحالة التي تكون فييا المعمومات السرية مخالفة لمنظام العام ،فينا ال ُيعقل أن يبقى

المتمقي ممتزماً بسريتيا ،نظ اًر لسمبيتيا عمى النظام العام ،بل يتوجب عميو إببلغ السمطات المختصة بيذا
الخصوص.
الجدير بالذكر أن المعمومات السرية قد تكون مخالفة لمنظام العام في دولة معينة وفي ذات اآلن غير

مخالفة في ٍ
دولة أخرػ ،وقد يرجع ذلك لتباين األنظمة القانونية المتعمقة بالنظام العام ليذه الدول.

1

) ( محمود فٌاض :مدى التزام األنظمة المانونٌة الممارنة بمبدأ حسن النٌة فً مرحلة التفاوض على العمد ،بحث منشور ،مجلة الشرٌعة والمانون ،كلٌة
المانون -جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة ،2113 ،السنة السابعة والعشرون ،العدد  ،54ص.257
2
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.471
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الفرع الثاني
النطاق الشخصي لاللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا
يتوجب عمى طرفي العقد تحديد األشخاص الممكن ليم االطبلع عمى المعرفة الفنية ،ويجد ىذا
االلتزام أساسو في شروط العقد التي تمزم المتمقي بحفع سرية المعمومات التي حصل عمييا تنفيذاً لمقوة الممزمة
لمعقد.
وااللتزام بالسرية ال يكون مجدياً إال إذا شمل الفنيين والمستخدمين في المشروع المتمقي ،عمى نحو
يفرض عمييم عدم إذاعتيا لمغير ،ويقع التزام ىؤالء المستخدمين بحفع السرية باألساس عمى عاتق صاحب
العمل الذؼ يستخدميم(.)1
فيفضل عند إبرام العقد أن يدرج بند فيو عمى التزام مستورد المعرفة الفنية بعدم تسريب األسرار إلى
ُ
الغير ،كما يجب عميو أن يحول دون تسربيا إلى العاممين لديو أو أن يمتزم باتخاذ ما يمزم من إجراءات
اللتزاميم بسرية ما يصل إلييم بالضرورة من معمومات(.)2
ويجد التزام العاممين بحفع األسرار التجارية من خبلل القواعد العامة في القانون ،التي تحتم عمى
العامل القيام بتنفيذ التزامو بالعمل بما يوجب حسن النية من خبلل تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عميو وبطريقة
تتفق مع ما يوجبو حسن النية.
وقد نص عمى ذلك المادة ( )685من القانون المدني المصرؼ ،والتي أوجب عمى العامل من خبلل
الفقرة (د) أن يحتفع بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
كذلك األمر في القانون المدني األردني والتي نصت عمى ذلك من خبلل المادة ( ،)5/814ولم
يختمف المشرع الفمسطيني في ذلك ،والذؼ بين ىذا األمر من خبلل نص المادة (.)5/779
فيتوجب عمى العامل أن يحافع عمى أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء
العقد ،فيو ممزم بيذا األمر ،كونو يعتبر التزاماً قانونياً مترتباً عميو.

1

) ( ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.126
2
) ( جمٌل الشرلاوي :محاضرات فً العمود الدولٌة ،دون ناشر ،1994/1993 ،ص.218
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إال أن التزام العامل بالحفاظ عمى السرية بطبيعة الحال رىين بعدم ذيوع ىذه المعمومات ،فإذا انتشرت
وخمع عنيا رداء السرية ،فبل ضير عمى العامل إذا أفضى بيا(.)1
إضاف ًة إلى ما سبق فإن التزام السرية يتحقق من خبلل االلتزام المفروض عمى العامل بعدم استغبلل
المعرفة الفنية في حال انتياء العقد ،فيجوز االتفاق عمى أال ينافس العامل صاحب العمل ،وال أن يشترك في
مشروع ينافسو بعد انتياء العقد(.)2
وعمى النقيض مما سبق ،يذىب اتجاه إلى أنو ال يمكن منع العامل في كل األحوال بعد تركو عممو
القديم والتحاقو بعمل آخر ،أن يستفيد من المعمومات والخبرات التي اكتسبيا في مرحمة سابقة ،وانما فقط
االستعمال التعسفي لممعرفة الفنية من قبل الغير ىو الذؼ يكون غير مشروع ،خاصة في ضوء ما ىو مقرر
من العامل يمتزم بأن يقدم لصاحب العمل الذؼ يمتحق بو ،المعارف والخبرات التي يكون قد اكتسبيا ،والتي
عمى أساسيا تم تشغيمو ،كما ال يقع عمى عاتق رب العمل الجديد أؼ التزام بإعطاء مقابل مادؼ مستقل ليذه
المعرفة ،حيث أنيا تعد مقابل األجر الذؼ يحصل عميو العامل لقاء أدائو عممو المعتاد(.)3
إال أنو وان كان ىذا االتجاه يتفق مع مبدأ حرية التجارة ،ويكرس حق العمل ،ويكفل أن يكسب
العامل قوتو من نشاطو وخبرتو ،إال أنو يصعب وبحق من الناحية العممية إقامة التمييز بين االستغبلل
التعسفي وغير التعسفي لممعرفة الفنية ،وبالتالي فإن تضمن العقد شرط استمرار ىذا اإللتزام بعد انقضاء عقد
العمل ،يبدو ضرورياً لمنع إلحاق الضرر المؤكد لممشروع في مواجية المنافسين(.)4
وبالتالي نستنتج مما سبق بيانو أن نطاق االلتزام بالسرية يمتد إلى الغير والى جميع العاممين لدػ
حائز المعرفة الفنية والمطمع عمييا باعتبارىم تابعين لرب العمل ،حيث إن استغبلل المشروع يكون عن طريق
تدخل ىؤالء من خبلل احاطتيم بيذه األسرار.

1

) ( عادل جبري دمحم حبٌب :المرجع السابك ،ص.94
2
) ( ٌتبٌن ذلن من خالل نص المادة ( )686من المانون المدنً المصري ،ونص المادة ( )818من المانون المدنً األردنً ،ونص المادة ( )781من
المانون المدنً الفلسطٌنً ،ولد اشترط المشرع المصري والفلسطٌنً لصحة هذا االتفاق ،أن ٌكون العامل بالغا ً رشده ولت إبرام العمد ،وأن ٌكون المٌد
ممصورا ً من حٌث ا لزمان والمكان ونوع العمل على المدر الضروري لحماٌة مصالح رب العمل المشروعة ،وال ٌجوز أن ٌتمسن رب العمل بهذا
االتفاق إذا فسخ العمد أو رفض تجدٌده دون أن ٌمع من العامل ما ٌبرر ذلن ،كما ال ٌجوز له التمسن باالتفاق إذا ولع منه هو ما ٌبرر فسخ العامل للعمد،
أما الم شرع األردنً فاكتفى بشرط تمٌٌد االتفاق بالزمان والمكان ونوع العمل بالمدر الضروري لحماٌة المصالح المشروعة لصاحب العمل.
3
) ( أنظر فً هذا االتجاه لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص-129ص.131
4
) ( جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (فكرة المعرفة الفنٌة ،)...ص ،63مشار إلٌه لدى ذكرى عبدالرازق دمحم :المرجع السابك ،ص.131
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الفرع الثالث
النطاق الزمني لاللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا
يعتبر عقد نقل التكنولوجيا من عقود المدة ،فتنص المادة ( )86من قانون التجارة المصرؼ عمى أنو
"يجوز لكل من طرفي عقد نقل التكنولوجيا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد ،أن يطمب انياءه أو
إعادة النظر في شروطو بتعديميا بما يبلئم الظروف االقتصادية العامة القائمة ،ويجوز تكرار تقديم ىذا
الطمب كمما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق عمى مدة أخرػ".
كذلك األمر اعتبر المشرع الفمسطيني عقد نقل التكنولوجيا من عقود المدة ،وىذا ما يتبين من المادة
( )86من القانون التجارؼ الفمسطيني المطبق في قطاع غزة والتي جاءت ناسخة حرفياً لنظيرتيا في التشريع
المصرؼ.
يتضح من خبلل ما سبق أن عنصر الزمن يمعب دو اًر جوىرياً في عقود نقل التكنولوجيا ،وىذا ما
يجعل من عقد نقل التكنولوجيا عقداً زمنياً.
ويبلحع مما سبق أن ىذا النص يعتبر من قبيل القواعد المكممة وليست اآلمرة ،فقد أعطى المشرع
الحرية ليم بإنياء العقد أو إعادة النظر في شروطو ،وذلك بما يبلئم الظروف االقتصادية المستجدة ،وبغض
النظر عن مدة العقد عمى أنو يجوز تكرار ىذا الطمب كمما انقضت مدة خمس سنوات إال إذا اتفق المتعاقدان
عمى مدة أخرػ.
فيكون لممستورد عمى سبيل المثال أن يطمب من المورد إنياء العقد بعد خمس سنوات حتى ولو كانت
مدة العقد عشر سنوات مثبلً ،كما يكون لو االستمرار في العقد ولكن مع طمب تعديل شروطو كتمك الشروط
المتعمقة بالمقابل بتخفيضو إذا ظيرت تكنولوجيا أحدث في السوق الدولية وبما أدػ إلى فقدان التكنولوجيا
محل العقد لجانب كبير من قيمتيا ،وىكذا ،كما ويجوز تكرار ىذا الطمب كمما انقضت مدة خمس سنوات ،ما
لم يتفق عمى مدة أخرػ ،وبما يعني حق طرفي العقد في االتفاق صراحة عمى مدة أخرػ في العقد تكون
أقصر أو أطول(.)1

1

( ) جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا ،)...ص.41
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لكن يثور التساؤل في ىذا المقام وىو ىل بانتياء مدة عقد نقل التكنولوجيا وعدم التفاق عمى
تجديده ،ينتيي اللتزام بالسرية؟
ينبغي التفريق بين فرضين بيذا الخصوص عمى النحو التالي(:)1
الفرض األول :حال اتفاق األطراف عمى تحديد نطاق سريان االلتزام بالمحافظة عمى السرية من حيث
الزمان ،فيبدأ ىذا االلتزام من تاريخ حصول المتمقي عمى المعرفة الفنية ،ويظل سارياً لممدة المتفق عمييا،
وينتيي االلت ازم بنياية ىذه المدة ،أو بفقدان المعمومات طابعيا السرؼ.
الفرض الثاني :حال عدم وجود اتفاق عمى تحديد مدة االلتزام ،فحينيا يكون االلتزام بالمحافظة عمى السرية
مرىوناً بسرية المعمومات المتصمة بحق المعرفة ،فإذا ذاعت ىذه المعمومات وغدت معروفة لمغير؛ فإنيا ال
تصبح أس ار اًر ،ومن ثم فبل محل لبقاء متمقي التكنولوجيا ممتزماً بالمحافظة عمى سريتيا ،ويفترض في ىذا
الذيوع أن يتم بفعل الغير ممن ال تربطو صمة مباشرة أو غير مباشرة بالعقد ،واال ستترتب المسئولية العقدية
لمطرف الذؼ تسبب في ذلك سواء عن عمد أو إىمال ،وذلك ألن االلتزام بالسرية ىو التزام بتحقيق نتيجة كما
بينا سابقاً ،وينطبق ذات الفرض عمى المعمومات التي تم إفصاحيا في مرحمة المفاوضات.
عادة ما تصر عمى إلزام المستورد بعدم إفشاء أسرار
ومن الجدير ذكره أن المشروعات الدولية
ً

()2
جائز طالما بقيت المعرفة الفنية متمتعة بطابعيا
المعرفة الفنية حتى بعد انتياء العقد نفسو  ،وىذا األمر ٌ

السرؼ.

1

) ( ٌوسف عبدالهادي خلٌل اإلكٌابً :المرجع السابك ،ص ،225ص.226
2
( ) جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا ،)...ص.42
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الفصل الثاني
األساس القانوني لاللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات وضمانات الوفاء بو
تمييد وتقسيم:
يتم العقد بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين ،أؼ اقتران القبول باإليجاب ،بما يعني إمكان إبرام
العقد في زمن محدود ،فيناك عقود تتم عادة دون مفاوضات تسبقيا كالعقود المألوفة في الحياة اليومية كمن
يأكل في مطعم أو يشترؼ صحيفة ،والعقود التي تبرم دون سابق مفاوضة في الحياة التجارية وىي تقتضي
السرعة في البت والتعامل(.)1
إال أن المتأمل في العقود الدولية المعاصرة ،كعقود إنشاء البنية التحتية ،إقامة المطارات ،وعقود
إنشاء المصانع بنظام المفتاح في اليد ،وعقود نقل التكنولوجيا ،يدرك أنيا عمى خبلف العقود الدولية البسيطة
كالبيع أو النقل أو غيرىا ،تنطوؼ عمى العديد من المسائل الفنية الدقيقة ،التي ال يمكن حسميا في جمسة أو
جمستين ،بل يستمزم األمر اجتياز مراحل متعاقبة ومستمرة صوب العقد النيائي ،يتم فييا اتفاقات تمييدية
تحرر في مستندات تحضيرية تبادل فييا األطراف الرؤػ والمفاىيم حول أمور تتصل بالمفاوضات حول العقد
النيائي(.)2
وفي ىذا اإلطار ،يقصد بالمفاوضات العقدية "كل ما يصدر عن أحد الطرفين متصبلً بعمم الطرف
اآلخر ويكون متعمقاً بتكوين تصور مشترك لعقد يسعيان إلى إبرامو"(.)3
وتأتي عقود نقل التكنولوجيا في صدارة عقود التجارة الدولية ،التي تمعب المفاوضات دو اًر ىاماً
وبار اًز ،فبل محل لئلسراع في إبراميا ،لما تحتاج إليو من مفاوضات تتسم بالدقة والتروؼ ،إذ إن المفاوضات
في مثل ىذه العقود تمثل األساس في تحديد اإلطار العام لمعقد المزمع إبرامو ،وعمى ضوء ىذه المفاوضات
يتحدد مصير العقد المبرم من نجاح أو فشل في الوصول لمغاية التي أرادىا المتعاقدين(.)4

1

) ( عبدالرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابك ،هامش( ،)1ص.216
2
) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :لانون العمد الدولً "مفاوضات العمود الدولٌة -المانون واجب التطبٌك وأزمته" ،ط ،1دار النهضة العربٌة-الماهرة-2111 ،
 ،2111ص-31ص.33
3
) ( دمحم حسٌن عبدالع ال :التنظٌم االتفالً للمفاوضات العمدٌة "دراسة تحلٌلٌة ممارنة للوسائل المانونٌة لتأمٌن المفاوضات فً عملٌات التجارة الدولٌة"،
دار النهضة العربٌة -الماهرة،1998 ،ص.11
4
) ( حمدي محمود بارود :المبادئ التً تحكم التفاوض فً العمود الدولٌة لنمل التكنولوجٌا ومضمون االلتزام بها -مبدأ حسن النٌة وممتضٌاته -بحث
منشور ،مجلة الجامعة اإلسالمٌة (سلسلة الدراسات اإلنسانٌة) ،2118 ،المجلد السادس عشر ،العدد األول ،ص.842
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وتعد عممية التفاوض عمى نقل التكنولوجيا من أعقد العمميات عمى االطبلق ،وسبب ذلك زيادة
مطالب األطراف المستوردة لمتكنولوجيا وتنوع أشكال التكنولوجيا محل العقد مما يصعب معو إتمام توافق إرادة
أطراف العقد بطريقة محددة ومبسطة في مرحمة واحدة ،لذلك يتم المجوء إلى توقيع ما يعرف باالتفاقات
التمييدية ،ويتم إف ارغ ىذه االتفاقيات في وثائق تحمل مسميات مختمفة منيا :مواثيق الشرف ،واالتفاق
المبدئي ،واالتفاق المرحمي ،والبروتوكول االتفاقي(.)1
ويزيد عممية نقل التكنولوجيا تعقيداً السرية التي تتجمى في المعرفة الفنية ،فمصمحة المورد تكون دائماً
في عدم الكشف عن مضمون المعرفة الفنية المطموب نقميا ،خاصة خبلل مرحمة المفاوضات العقدية ،لما
ينطوؼ عمى ذلك من مخاطر في حالة عدم توقيع العقد(.)2
ويتبين من خبلل تقنين السموك لنقل التكنولوجيا أنو قد أوصى بتزويد المستورد بالمعمومات البلزمة
لتمكينو من الوقوف عمى عناصر التكنولوجيا وتقدير قيمتيا عمى أن تكون ىذه المعمومات مفصمة عمى قدر
المستطاع ،بحيث تكون غير مجممة ال تكفي لمعمم بعناصر التكنولوجيا وتقدير قيمتيا ،وقول التقنين عبارة
"بقدر المستطاع" يشير إلى الحد الذؼ يصون سرية التكنولوجيا ،ألن إذاعة السرية في مرحمة التفاوض من
أخطر األمور ،إذ قد ال يبرم العقد فيضار المورد(.)3
لذلك يمجأ حائز التكنولوجيا إلى عدة وسائل لكي يضمن بيا المحافظة عمى المعمومات السرية التي
يطمع عمييا طالب التكنولوجيا أثناء المفاوضات كالتعيد الكتابي ،وتقديم كفالة مالية وغيرىا من الوسائل التي
سيتم بيانيا من خبلل ىذا الفصل.
وبذلك سنقوم ببحث التزام السرية في مرحمة المفاوضات من خبلل بيان األساس القانوني اللتزام
السرية في مرحمة المفاوضات ،وضمانات الوفاء بو في ىذه المرحمة من خبلل مبحثين عمى النحو التالي:
المبحث األول :األساس القانوني لبللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات.
المبحث الثاني :ضمانات الوفاء بالتزام السرية في مرحمة المفاوضات.

1

) ( أحمد بركات مصطفى :العمود التجارٌة وعملٌات البنون "دراسة فً لانون التجارة رلم  17لسنة  ،"1999ط ،1دار النهضة العربٌة-الماهرة،
 ،2116-2115ص-33ص.35
2
) ( أنس السٌد عطٌه سلٌمان :المرجع السابك ،ص-325ص.326
3
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.36
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المبحث األول
األساس القانوني لاللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات
تمييد وتقسيم:
سنتناول من خبلل ىذا المبحث األساس القانوني لبللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات ببيان
المبلمح الجوىرية لو وأىم األسس التي ُبني عمييا ىذا االلتزام عبر أربعة مطالب عمى النحو التالي:
المطمب األول :المبلمح الجوىرية لؤلساس القانوني لبللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات.
المطمب الثاني :األساس المستند إلى مبدأ حسن النية.
المطمب الثالث :األساس المستند إلى العقد الضمني.
المطمب الرابع :األساس المستند إلى المسئولية التقصيرية.
المطمب األول
المالمح الجوىرية لألساس القانوني لاللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات
إن أىم ما يميز عقود التجارة الدولية ىو عنصر السرية التي يحرص عمييا دائماً الطرف الحائز
لممعرفة الفنية ،وذلك سواء تم إبرام العقد أو لم يتم ،فالمعرفة الفنية محل ىذه العقود ليست معروفة عمى
مستوػ العامة ،لذلك وجد االلتزام بالسرية.
حيث تفضل كثير من الشركات االحتفاظ باكتشافاتيا التكنولوجية س اًر دون الحصول عمى براءات
االختراع –حتى ولو حصمت عمى براءة اختراع -تبقى بعض المعمومات والخبرات التكنولوجية المرتبطة بيا
س اًر بحيث ال يمكن استخدام البراءة ،وذلك حتى تضمن التفوق التكنولوجي واحتكار األسواق(.)1
والجدير بالذكر أن القضاء المصرؼ ذىب إلى أن المفاوضات ليست إال عمبلً مادياً ليس لو أثر
قانوني ،ولكل متفاوض قطع المفاوضة في أؼ وقت دون مسئولية ما لم يقترن بعدولو خطأ تتحقق معو
المسئولية التقصيرية وينتج عنو ضرر بالطرف اآلخر ،ويكون عبء إثبات الخطأ والضرر عمى عاتق ذلك

1

) ( ابراهٌم أحمد ابراهٌم :حماٌة األسرار التجارٌة والمعرفة الفنٌة ،مجلة العلوم المانونٌة وااللتصادٌة ،كلٌة الحموق جامعة عٌن شمس ،س ،42ع،2
ٌولٌو ،2112ص ، 49مشار إلٌه لدى وائل دمحم السٌد إسماعٌل :المشكالت المانونٌة التً تثٌرها عمود  B.O.Tوما ٌماثلها "دراسة ممارنة" ،دار الجامعة
الجدٌدة -االسكندرٌة ،2111 ،ص.116
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الطرف ،ومن ثم فبل يجوز اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضات ذاتو ىو المكون لعنصر الخطأ أو
الدليل عمى توافره ،بل يجب أن يثبت الخطأ من وقائع أخرػ اقترنت بيذا العدول ويتوافر بيا عنصر الخطأ
البلزم لقيام المسئولية التقصيرية(.)1
ووفقاً ليذا االتجاه فإنو يجب التمييز بين حالتين فيما يتعمق باألساس القانوني لبللتزام بالسرية في
مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا؛ األولى وجود اتفاق صريح بين األطراف المتفاوضة عمى ىذا االلتزام سواء
من خبلل اتفاق خاص مستقل أو كبند في عقد التفاوض ،فينا يكون االتفاق ىو األساس القانوني اللتزام
طالب المعرفة الفنية بالمحافظة عمى سرية المعمومات والمعارف الفنية التي اطمع عمييا سواء نجحت
المفاوضات أم فشمت.
فقد يعمد األطراف إلى تأمين الروابط السابقة عمى التعاقد ،بإبرام اتفاقات تعرف باالتفاقات
التحضيرية أو التمييدية أو األولية ،وىي اتفاقات ليا طبيعة العقود ذاتيا ،غير أنيا تتميز عما عداىا بالنظر
إلى وظيفتيا المتمثمة في اإلعداد أو التمييد إلبرام عقد آخر ،وىو العقد النيائي بحسب المنطق(.)2
ويمزم ىذا االتفاق األطراف بالدخول في المفاوضات واالستمرار فييا بحسن نية ،وال يعني اإللزام
بإبرام العقد النيائي ،ألن االلتزام بالتفاوض ىو مجرد بذل عناية وليس تحقيق نتيجة ،ومن ثم يكون لكل
طرف حرية العدول البعيد عن سوء النية(.)3
والدخول في المفاوضات ال يعني أن الممتزم قد نفذ التزامو بو بمجرد موافقتو عمى الدخول في
المفاوضات ،وانما يجب أن يكون ىناك تفاعل وتواصل بين األطراف المتفاوضة ،ومن الممكن أن يكون ذلك
بااللتقاء الشخصي في زمان ومكان يتفق عمييما ،كذلك بالدخول في حوارات ومناقشات ومساومات شخصية،
وتبادل االقتراحات حول محل التفاوض(.)4
ويمتزم بموجب ىذا االتفاق المتمقي في مواجية الحائز باحترام ما اطمع عميو من معمومات سرية
والتي تم الكشف عنيا لضرورات تفرضيا المفاوضات الجارية بينيما ،فإذا فشمت المفاوضات كان التزام

1

) ( حكم نمض مصري رلم  167لسنة  33ق ،جلسة  ،1967/2/9المولع االلكترونً لمحكمة النمض المصرٌة .WWW.CC.GOV.EG
2
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص.8
3
) ( دمحم حسٌن منصور :المرجع السابك ،ص.63
4
) ( عزٌز كاظم الخفاجً ،نارمان جمٌل النعمانً :إعادة التفاوض فً عمود نمل التكنولوجٌا" ،بحث منشور" ،مجلة الكوفة للعلوم المانونٌة والسٌاسٌة،
 ،2115المجلد الثامن ،العدد، 23ص.41
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المتمقي بالمحافظة عمى كتمان ما اطمع عميو وعدم استغبللو لو أو التصرف بو إلى الغير ىو التزاماً عقدياً
يرتب المسئولية العقدية في حالة قيام الخطأ العقدؼ(.)1
ويجرؼ قضاء التحكيم عمى ترتيب مسئولية من يكشف من طرفي التفاوض عن أسرار الطرف اآلخر
عمى أساس اإلخبلل بالتزام عقدؼ ،طالما وجد اتفاق عمى ذلك(.)2
ففي ىذه الحالة يتحول التفاوض من مجرد عمل مادؼ غير ممزم ال يرتب أؼ أثر قانوني ،إلى
تصرف قانوني ممزم ،يرتب آثا اًر قانونية عمى عاتق طرفيو ،ومن ثم تتحول المسئولية بشأنو من تقصيرية إلى
عقدية(.)3
ويتم بمورة ىذا االتفاق من خبلل عقد التفاوض ،بحيث يجب تحديد المعمومات والبيانات التي يمكن
اعتبارىا س اًر حتى تتمتع بالحماية ،باإلضافة لتحديد األشخاص الذين يمكن مساءلتيم في حالة تداول المعرفة
الفنية محل الحماية ،وىذا يستمزم حسن صياغة عقد التفاوض(.)4
ومن الممكن تعريف ىذا االتفاق –االلتزام العقدؼ بالسرية في مرحمة المفاوضات -بأنو "إلتزام يرتب
أثر بين األطراف المفاوضة ،يقوم بمقتضاه أحد الطرفين أو كبلىما بكتمان ما يحصل/ا عميو بمناسبة
اً
التفاوض بشأن العقد التجارؼ الدولي –عقد نقل التكنولوجيا -من معمومات تخص المفاوض اآلخر ويترتب
عمى إفشائيا إلحاق الضرر بو ،ومن ثم تحقق المسئولية العقدية".
وقد أجرػ القضاء الفرنسي تطبيقات عدة لممسئولية عن اإلخبلل بااللتزام بالتفاوض واالستمرار فيو
وفق موجبات حسن النية ،والتعويض الواجب لمطرف المتضرر من قطع المفاوضات دون سبب معقول ،وفي
وقت غير مبلئم ،وسنورد فيما يمي وقائع قضية كمثال عمى ذلك(.)5
ففي قضية تتمخص وقائعيا في أنو في غضون عام  1985توصمت شركة  Polevalإلى تطوير
نوع معين من الدواء وحصمت عمى براءة اختراع عنو في فرنسا ،وفي عام  1987قدم بيان بطريقة التصنيع
إلى شركة األدوية  Sandozفرع فرنسا ،التي قامت بدورىا بإببلغو الشركة األم "ساندوز" سويسرا ،وعمى إثر

1

) ( حسام دمحم عٌسى :المرجع السابك ،ص ،171مشار إلٌه لدى نداء كاظم دمحم جواد المولى :المرجع السابك ،ص.169
2
) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص.114
3
) ( حمدي محمود بارود :العمود التجارٌة -دراسة حول مرحلة التفاوض فً عمود التجارة الدولً ،والمبادئ التً تحكمها واالتفالات التً تتخللها
وا ألحكام العام للعمود التجارٌة المستحدثة :عمود نمل التكنولوجٌا وعمد الترخٌص التجاري والعمود التجارٌة التملٌدٌة :عمود الوكاالت التجارٌة ،األحكام
العامة للوكالة التجارٌة والوكالة بالعمولة ووكالة العمود والوكالة بالعمولة للنمل وعمد السمسرة" ،وفما ً ألحكام مشروع لانون التجارة الفلسطٌنً" ،ط،2
دون ناشر ،2111 ،ص.31
4
) ( وائل دمحم السٌد إسماعٌل :المرجع السابك ،ص.116
5
) ( أنظر إلٌها لدى أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص-117ص.119
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اجتماع انعقد في بال بسويس ار أبمغت تمك األخيرة شركة "بوليفال" برغبتيا في إقامة تعاون معيا عند توفر
بعض الشروط الخاصة بالتكنولوجيا والتمويل المتعمق بتكاليف االنتاج ،ومن ثم قامت شركة "بوليفال" بإجراء
الدراسات البلزمة لتصنيع الماكينة التي ستنتج الدواء الجديد وتكاليفو ،كما قامت شركة "ساندوز" سويس ار من
جانبيا بالدراسات الخاصة بالجوانب التجارية والصناعية لممشروع.
وفي عام  1989أكدت شركة "ساندوز" سويس ار رغبتيا ،كتابة إلى شركة "بوليفال" اىتماميا بالمشروع
ونيتيا في إبرام عقد إطار ،مع بعض التحفظات ،وأرسمت مشروع ذلك العقد إلييا ،وقد ردت شركة "بوليفال"
بموافقتيا المبدئية عمى ذلك العقد ،غير أنو بعد اجتماع ثبلثي وتبادل جديد لمشروع عقد اإلطار ،أخطرت
شركة "ساندوز" سويس ار شركة "بوليفال" الفرنسية أنيا لن تستمر في مشروع استغبلل الطريقة الجديدة إلنتاج
الدواء ،وتم قطع المفاوضات عام .1990
عمى أثر ذلك رفعت شركة "بوليفال" دعوػ عمى شركة "ساندوز" سويس ار و"ساندوز" فرنسا ،لتعويض
األضرار الناتجة عن عدم تنفيذ االتفاق بعد انعقاده ،واحتياطياً عمى أساس المسئولية التقصيرية لئلنياء
والقطع التعسفي لممفاوضات.
وبحكميا الصادر في  21ديسمبر  ،1995أكدت محكمة استئناف فرساؼ أن األطراف قد نظموا
تعاقدياً تفاوضيم بتبادليم مشروعات العقد وىذا ىو عقد التفاوض الذؼ تنشأ عنو التزامات تعاقدية حقيقية ،واذ
قامت مجموعة شركة "ساندوز" ،وبدون سبب جدؼ وموضوعي ،بقطع المفاوضات بعد أن سارت شوطاً كبي اًر
استمر ما يقرب من أربع سنوات ،فإنيا تكون قد خالفت التزاماتيا الناتجة عن عقد التفاوض ،وكما تقول
المحكمة ،أنو " ..بتركيا شركة بوليفال تأمل في إبرام العقد عمى مدار قرابة أربع سنوات ،فإن شركات ساندوز
تكون ،بالمخالفة لمقتضيات الشرف وحسن النية ،قد سببت ضرر لشركة بوليفال مما يوجب عمييا التعويض"،
وىذا ما حكمت بو المحكمة وقد بمغ التعويض أربعة مبليين فرنك فرنسي.
أما الحالة الثانية فيي في حالة عدم وجود اتفاق صريح عمى االلتزام بالسرية بمعنى كان االتفاق
ضمنياً عمى التفاوض ،فتثور اإلشكالية حول مدى التزام طالب المعرفة الفنية بالحفاظ عمى سرية
المعمومات التي اطمع عمييا؟ وان كان كذلك فما ىو األساس القانوني ليذا اللتزام؟
وفقاً ليذا االتجاه فإنو في ىذه الحالة ال يوجد عقد يمزم الطالب بالحفاظ عمى سرية المعمومات وعدم
إفشاء ما اطمع عميو.
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فينا االتفاق وان كان ضمنياً فإنو يمزم األطراف بالدخول في المفاوضات واالستمرار فييا بحسن نية،
وىذا ال يعني اإللزام بإبرام العقد النيائي ،ألن االلتزام بالتفاوض ىو مجرد بذل عناية وليس تحقيق نتيجة،
ومن ثم يكون لكل طرف حرية العدول البعيد عن سوء النية(.)1
لذلك نجد أن تقنين السموك لنقل التكنولوجيا قد أورد جممة من الضمانات والمسؤوليات والتعيدات،
التي نص عمييا من خبلل الباب الخامس ضمن القواعد العامة لمسموك التي ينبغي أن يمتزم بيا أطراف
االتفاق في جميع المراحل ،من التفاوض حتى التعاقد والتنفيذ ،وىي في مجموعيا التزامات تقوم عمى حسن
النية الذؼ يجب أن يسود كل اتفاق ،واستيل التقنين ىذا الجزء بقاعدة عامة أودعيا ىذا المعنى فقال "يجب
أن يراعي أطراف اتفاق نقل التكنولوجيا عند التفاوض بشأنو ،وعند إبرامو أىداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية في دوليم ،ال سيما إذا كانت الدولة المستوردة من الدول النامية ،كما يجب أن يراعوا في
المفاوضات وفي إبرام االتفاق وفي تنفيذه ،أصول األمانة التجارية والشرف"(.)2
ويبلحع أن ىذا النص قد خاطب "الضمير" التجارؼ الدولي ،وقد أُخذ ىذا المبدأ من األعراف
التجارية الدولية التي تقوم عمى الثقة واألمانة ،من خبلل تناولو قواعد السموك التي ينبغي أن تحكم أطراف
العبلقة في مرحمة التفاوض ،سواء ما تعمق بمراعاة أىداف التنمية ودعوتو لكل طرف إلى أن يأخذ في اعتباره
مصالح الطرف اآلخر ،وضربو بمجموعة من األمثمة في ىذا االتجاه بقدر المستطاع ،جاعبلً من مراعاة
أصول األمانة والشرف طريقاً لتحقيق ذلك ،حيث أوصى بااللتزام بحسن النية واإلقبال عمى المفاوضة بجدية
وعزم صادق عمى إبرام العقد بشروط معتدلة ،وتوصيتو في ىذا اإلطار بالحفاظ عمى سرية المعمومات التي
يحصل عمييا كل من الطرفين من اآلخر واالمتناع عن استعمال ىذه المعمومات في غير غرض تقييم
التكنولوجيا أو في غير األغراض التي يتفق عمييا(.)3

1

) ( دمحم حسٌن منصور :المرجع السابك ،ص.63
2
) ( وٌشمل مشروع المانون على دٌباجة وعشرة أبواب:
األول فً التعارٌف ونطاق التطبٌك ،والثانً فً أهداف هذا المانون وأصوله العامة ،والثالث فً تنظٌم نمل التكنولوجٌا فً التشرٌعات الوطنٌة ،والرابع
فً الشروط الممٌدة ،والخامس فً الضمانات وااللتزامات ،والسادس فً المعاملة الخاصة التً تمنح للدول النامٌة ،والسابع فً التعاون الدولً فً مجال
نمل التكنولوجٌا ،والثامن فً إنشاء لجنة دائمة لنمل التكنولوجٌا ،والتاسع فً المانون الواجب التطبٌك وتسوٌة المنازعات ،والعاشر فً أحكام ختامٌة.
ونظرا ً لعدم االتفاق بٌن الدول على صفة اإللزام فً هذا المانون ،فلم ٌضع المشروع تحت عنوان الباب العاشر أي نصوص واكتفى بالمول بأن أحكامه
ستوضع فٌما بعد ،مشار إلٌه لدى محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص ،11ص.35
3
) ( ولٌد عودة الهمشري :المرجع السابك ،ص-219ص.211
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وىذه التطبيقات أو الضمانات ال تخرج عما أرساه قضاء التحكيم التجارؼ الدولي من مبادغ يتوجب
عمى األطراف االلتزام بيا في مرحمة التفاوض السابقة لمعقد( ،)1حيث ال يكونوا قد اتفقوا عمى قانون يحكم
المنازعات التي قد تنشأ بينيم في مرحمة المفاوضات ،فالتحكيم كما نعمم ذات أىمية كبرػ في مجال التجارة
الدولية(.)2
()3

ويذىب البعض

بأن التمييز السابق ذكره يفتقر إلى األساس القانوني ،ومن شأنو أن يؤدؼ إلى

ازدواجية في المعيار بين االتفاقين ،واألصوب ىو أن التفاوض عمى العقد دائماً ذو طبيعة عقدية ،ذلك أنو
بناء عمى اتفاق سابق بين الطرفين ،ويستوػ في ذلك االتفاق صريحاً جاء أم ضمنياً ،لذلك فإن فكرة
يقوم ً
الطبيعة المادية لمتفاوض ال يمكن التسميم بيا لمجافاتيا لممفيوم القانوني الصحيح لمتفاوض ،وذلك وفقاً لعدة
أسانيد سنبينيا من خبلل المطمب الثاني من ىذا المبحث.
وقد شدد عمى أىمية احترام االلتزام بسرية المعمومات التي يتم اإلفضاء بيا أثناء المفاوضات،
مجموعة مبادغ عقود التجارة الدولية التي اعتمدىا المعيد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما ،1994
ويتبين ذلك من خبلل نص البند  16من المادة الثانية وىو "يمتزم الطرف الذؼ يتمقى أثناء المفاوضات،
معمومة معينة ذات طابع سرؼ من الطرف اآلخر وسواء أبرم العقد أم لم يبرم ،بعدم إفشائيا أو استخداميا
بغير حق ألغراض شخصية .ويرتب االخبلل بيذا الواجب تعويضاً يشمل ،في ىذه الحالة المنافع التي كان
سيحصل عمييا الطرف اآلخر".
والبادؼ أن النص يجعل من الحفاظ عمى سرية المعمومات مبدأً عاماً يمتزم بو األطراف في مواجية
بعضيم البعض ،دون حاجة إلى نص صريح عميو ،بحيث أن االخبلل بو يرتب الحق في التعويض لصاحب
تمك األسرار ،وىو تعويض يشمل المنافع التي حصل عمييا الطرف اآلخر من استخدام أو إفشاء تمك
األسرار ،كل ذلك حسب أحكام القانون واجب التطبيق عمى عقد المفاوضة ،إال أنو يعيب ذلك النص وبحق
أنو لم يحدد الطبيعة التعاقدية أو التقصيرية لئلخبلل بواجب الحفاظ عمى سرية المعمومات ،وترك المجال
مفتوحاً ليس فقط لبلجتياد ،بل كذلك لبلختبلف بين التشريعات الوطنية(.)4

1

) ( منٌر عبدالمجٌد :لضاء التحكٌم فً منازعات التجارة الدولٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة باإلسكندرٌة ،1995 ،ص ،35مشار إلٌه لدى حمدي محمود
بارود :المرجع السابك (المبادئ التً تحكم التفاوض ،)...ص.843
2
) ( للمزٌد أنظر لدى محسن شفٌك :التحكٌم التجاري الدولً –دراسة فً لانون التجارة الدولٌة ،دار النهضة العربٌة للطبع والنشر والتوزٌع،1997 ،
ص.28
3
) ( ٌعد الفمٌه (أهرنج) م ن أهم أنصار هذا االتجاه ،مشار إلٌه لدى لطٌفة وراوي :المسئ ولٌة السابمة على التعالد ،بحث منشور ،مجلة المنارة للدراسات
المانونٌة واإلدارٌة -المغرب ،2117،عدد خاص ،ص .26أنظر أٌضا ً إلى رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص 288وما بعدها .أنظر كذلن إلى
حمدي محمود بارود :المرجع السابك (العمود التجارٌة ،)...ص-31ص.31
4
) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص.116
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تجدر اإلشارة إلى أن المستورد وان كان ممتزم بالحفاظ عمى السرية في مرحمة المفاوضات وطوال
تنفيذ العقد ،فإن عميو أن يتنبو لحماية نفسو عند زوال سرية المعرفة الفنية لسبب غير راجع إلى خطأ منو،
ذلك أنو بزوال السرية يكون االلتزام بدفع مقابل التكنولوجيا غير محمية قد صار بدون أؼ مبرر ،ومن ثم
يجب عمى المستورد التيقع وذلك من خبلل الحرص عمى صياغة بند في العقد يحرره من أؼ التزام بدفع
المقابل إذا ما انيارت سرية المعرفة الفنية لسبب غير عائد إليو(.)1
وتتعدد األسس التي يقوم عمييا االلتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات ،فيناك أساس أقامو عمى مبدأ
حسن النية عمى اعتباره أحد المبادغ التي تتخمل مرحمة المفاوضات.
وىناك أساس مضمونو وجوب امتناع المفاوض الراغب بالتعاقد معو عن اإلفضاء بالمعمومات
والبيانات التي عمميا من الطرف اآلخر أثناء المفاوضات الجارية بشأن العقد المزمع إبرامو بينيما مستقببلً
عمى استناداً ألحكام المسئولية التقصيرية ،عمى اعتبار أن الخطأ التقصيرؼ يتمثل في اإلخبلل بالواجب العام
الذؼ يقضي بعدم االنحراف عن المسمك المعتاد لمرجل العادؼ عند التعامل مع الغير ،بينما يذىب آخرون

إلى أن االلتزام بالسرية ال يكون التزاماً ذات ٍ
قيمة اقتصادية ما لم ينظمو االتفاق التمييدؼ(.)2

()3
بناء
والبعض اآلخر يذىب إلى اعتبار التفاوض عمى العقد دائماً ذو طبيعة عقدية ،ذلك أنو يقوم ً
عمى اتفاق سابق بين الطرفين ،ويستوػ في ذلك االتفاق صريحاً جاء أم ضمنياً.

ولممزيد من البيان سنقوم ببحث أىم األسس التي يبنى عمييا االلتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات
من خبلل اآلتي.

1

( ) جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا ،)...ص.74
2
) ( ذكرى دمحم حسٌن ،إستبرق دمحم حمزة :المرجع السابك ،ص.316
3
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص 288وما بعدها .أنظر كذلن حمدي محمود بارود :المرجع السابك (المبادئ التً تحكم التفاوض،)...
ص.845
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المطمب الثاني
األساس المستند إلى مبدأ حسن النية
ذىب جانب من الفقو إلى أن االلتزام بالحفاظ عمى السرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا يجد
أساسو في مبدأ حسن النية والثقة في التعامل ،حيث يوجب ىذا المبدأ عمى األطراف المتفاوضة أن يمتزم كل
طرف باحترام ما يقدمو الطرف اآلخر من مبتكرات صناعية وتكنولوجية وعدم إفشاءىا وكذلك عدم استخداميا
في أغراض ال تتصل بتقدير إبرام العقد النيائي(.)1
ولعل ىذا االلتزام ىو من أىم ما يقتضيو حسن النية في التفاوض ،إذ أن السير األمثل لممفاوضات
يتطمب من أحد الطرفين ،أو كبلىما ،أن يبوح إلى اآلخر ببعض األسرار اليامة ،وذلك إما لتنفيذ التزامو
بإعبلم الطرف اآلخر ،واما لتحفيز ىذا األخير وتحفيزه عمى التعاقد منو ،وحيث إن ىذه األسرار تمثل أىمية
قصوػ بالنسبة لصاحبيا ،فمذا يجب عمى المتفاوض الذؼ تمقى ىذه األسرار ،أو بدت لو تمقائياً أثناء
التفاوض ،أن يحافع عمييا ،فبل يقوم بإفشائيا إلى الغير ،وال يعمد إلى استغبلليا لحسابو الخاص دون موافقة
صاحبيا ،إذ ليس من العدل إطبلقاً أن يذىب المرء إلى مائدة المفاوضات ،وفي حوزتو بعض أو كل ما
يممكو من أفكار يأمل في الحصول عمى ما يقابميا من مال ،ثم يعود من التفاوض خاوؼ اليدين(.)2
وفي ا لواقع يذىب أغمب الفقو إلى أن االلتزام بمراعاة مبدأ حسن النية والثقة في التعامل ال يقتصر
إعمالو عمى مرحمة تنفيذ العقد ،بل يبدأ تطبيقو ومراعاتو منذ مرحمة التفاوض ،أؼ قبل انعقاد العقد ،وذلك ألنو
يعتبر أحد المبادغ العامة لمقانون الوضعي وييدف إلى تأمين عممية التفاوض من خبلل منع الخداع
والتضميل(.)3
()4

ونؤيد االتجاه

الذؼ يرػ بأن مبدأ حسن النية ىو التزام قانوني يطبق في مرحمة التفاوض حتى في

حالة عدم وجود االتفاق عمى تنظيميا من خبلل عقد بين الطرفين ،وذلك استناداً لما جاء في القواعد العامة
في المسئولية والتي تمزم مرتكب الفعل الضار الذؼ أدػ بخطئو أو إىمالو أو تقصيره إلى اإلضرار بالغير
بضمان ىذا الضرر.

1

) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص.119
2
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص-449ص.451
3
) ( دمحم إبراهٌم دسولً :الجوانب المانونٌة فً إدارة المفاوضات وإبرام العمود ،دون ناشر ،1995 ،ص .98أنظر أٌضا ً دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع
السابك ،ص .124أنظر كذلن رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.469
4
) ( اعتنك هذا االتجاه المدرسة الفرنسٌة ،وذلن على النمٌض من النظام المانونً األلمانً الذي ٌؤسسه على المسئولٌة العمدٌة أنظر فً استعراض ذلن
محمود فٌاض :المرجع السابك ،ص،236ص.248
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وبتطبيق مبدأ حسن النية في مرحمة التفاوض عمى عقد نقل التكنولوجيا يكون لزاماً اإلقبال عمى
المفاوضات من الطرفين بجدية ورغبة صادقة في إتمام التعاقد المطموب وبشروط معتدلة ومرضية لكبل
الطرفين ،فيذا المبدأ يقضي بأن يكون تعامل الطرفين بشرف وأمانة بعيداً عن الخداع(.)1
ويتفرع مبدأ حسن النية إلى التزامين أساسيين ىما االلتزام باإلعبلم ،وااللتزام بالحفاظ عمى السرية
والذؼ يشكل النتيجة الطبيعية والحتمية لبللتزام األول.
ويقرر االلتزام باإلعبلم التزاماً عمى عاتق كل طرف باإلدالء لمطرف اآلخر ،بكافة المعمومات
والبيانات المتوفرة لديو بالنسبة ليذا العقد الذؼ تجرؼ المفاوضة بشأنو ،ومرجع ذلك أن ىذا العقد قد يقبل أحد
أطرافو عمى إبرامو ،وىو ليس عمى قدم المساواة مع الطرف اآلخر ،إما بسبب عدم درايتو أو خبرتو بمحل
العقد ،واما بسبب طبيعتو ،أو صفة المتعاقد اآلخر التي تجعمو متفوقاً عميو بسبب كونو محترفاً أو محتك اًر
لتكنولوجيا معينة تفرض إذعان الطرف اآلخر ،إلبرام العقد دون استعبلم أو مناقشة(.)2
ويجب أن يتم اإلعبلم بشفافية تامة ،أؼ بصدق ووضوح ،فبل يخفي المفاوض عن اآلخر أؼ شيء
ما دام جوىرياً وميماً بالنسبة لممفاوض اآلخر ومؤث اًر في تحديد قيمة الصفقة ومبلءمتيا لمغرض المقصود
منيا ،فينكر لو مثبلً نوع التكنولوجيا المراد نقميا وطبيعتيا وعدد األيدؼ العاممة البلزمة الستثمارىا وتشغيميا
وحجم االنتاج المتوقع منيا وغير ذلك ،وبذلك فإن مبدأ حسن النية يوصف باإلطار العام الذؼ يجب أن يسود
عممية التفاوض وتبادل المعمومات واألسرار التجارية وبالتالي يجب عمى األطراف المتفاوضة التعامل بما
تقتضيو األمانة واالستقامة ،مما يرتب نوعاً من التوازن بين األطراف المتفاوضة من خبلل إلزام كل طرف
بأن يقدم ما لديو من معمومات(.)3
فبل يمكن ألحد األطراف أن يتخذ موقفاً سمبياً محضاً في انتظار ما يوافيو بو الطرف اآلخر من
معمومات تتصل بالعقد ،ثم يشكو من بعد سكوت الطرف اآلخر أو كتمانو ليذه المعمومات ،فمثل ىذا القول
يؤدؼ إلى خمق نوع جديد من عدم التكافؤ بين الطرفين ،فالطرف الذؼ يعمم ،قد ال يعمم بمدػ أىمية
المعمومات لمطرف اآلخر ،أو بأنو يجيميا ،فالمصالح واالىتمامات من وراء التعاقد تتنوع من شخص آلخر،
وىذا ال يعني أن يقدم قائمة بكل المعمومات لينتقي منيا ما ييمو ،بل ىو يمتزم بأن يقدم إليو المعمومات

1

) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك (العمود التجارٌة ،)...ص.43
2
) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك (المبادئ التً تحكم ،)...ص.855
3
) ( دمحم جعفر الخفاجً ،مٌثاق طالب عبد حمادي :المرجع السابك ،ص.386
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الميمة وحسب ،وعمى اآلخر أن يبين ىذه األىمية عن طريق االستعبلم ،أما ما لم يستعمم عنو ،فبل يمتزم
األول باإلعبلم عنو(.)1
وعمى الرغم من ذلك ،نجد أن الواقع العممي لعقود نقل التكنولوجيا يتناقض إلى ٍ
حد ما مع االلتزام
باإلعبلم ،فنجد أن ىذا العقد أقرب ألن يكون عقد إذعان ،نظ اًر ألن الجية الحائزة لممعرفة الفنية غالباً ما
تكون من الدول الكبرػ والمتقدمة ،وتكون الجية المستوردة من دول العالم الثالث أو الضعيفة ،لذلك عممياً
توافق الجية المستوردة عمى شروط الدول الكبرػ ميما كانت في سبيل الحصول عمى المعرفة الفنية.
ويتكون مضمون االلتزام بالمحافظة عمى األسرار من شقين أساسيين ،ىما االمتناع عن إفشاء ىذه
األسرار ،واالمتناع عن استغبلليا ،فيمتزم المتفاوض الذؼ اطمع عمى األسرار بأن يمتنع كمية عن إفشائيا أو
إذاعتيا إلى الغير ،وأن يعتبر ما سمعو أو رآه كأن لم يكن سواء أثناء التفاوض أو بعد فشمو ،وبطبيعة الحال
فإن ىذا االلتزام يمتد إلى أعضاء الفريق التفاوضي(.)2
حيث يمتزم المتعاقد الذؼ اطمع عمى أسرار الطرف اآلخر باالمتناع عن إفشائيا وضمان سريتيا ،فإذا
طمب المعرفة الفنية واطمع عمييا وجب عميو أن يمتنع تماماً عن إفشائيا أو نقميا لمغير ،ذلك أن واقعة
اإلفشاء تسبب ضر اًر كبي اًر لحائز المعمومات السرية بسبب حرمانو من استغبلليا وفقدانو الميزة التنافسية التي
يكتسبيا في مواجية منافسيو وما يترتب عميو من تدني مستوػ مبيعاتو وخسارتو لؤلموال التي أنفقيا عمى
عمميات البحث والتطوير من أجل الوصول إلى ىذه المعمومات السرية( ،)3ما لم تكن السرية بطبيعة الحال
تحتوؼ عمى غش أو ضرر لممتعاممين بيا أو مخالفة لمنظام العام واآلداب.

1

) ( دمحم إبراهٌم دسولً :المرجع السابك ،ص.79
2
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص-469ص.471
3
) ( منصور داود :حماٌة المعلومات السرٌة "غٌر المفصح عنها" بٌن اتفالٌة ترٌبس والغٌاب التشرٌعً الجزائري" ،بحث منشور" ،مجلة دراسات
وأبحاث -الجزائر ،2116 ،المجلد الثامن ،العدد  ،22ص.66
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المطمب الثالث
األساس المستند إلى العقد الضمني
يستند ىذا االتجاه إلى جعل التفاوض دائماً ذات طبيعة عقدية ولست مادية ،ويترتب عمى ذلك عدد
من االلتزامات الحقيقية والتي يكون مصدرىا العقد الذؼ نشأ باتفاق الطرفين ،ويترتب عمى ذلك بأن اإلخبلل
بالسرية في مرحمة المفاوضات يرتب المسئولية العقدية عمى الدوام.
فيذىب البعض

()1

بأن األصوب ىو أن التفاوض عمى العقد دائماً ذو طبيعة عقدية ،ذلك أنو يقوم

بناء عمى اتفاق سابق بين الطرفين ،ويستوػ في ذلك االتفاق صريحاً جاء أم ضمنياً ،لذلك فإن فكرة الطبيعة
ً
المادية لمتفاوض ال يمكن التسميم بيا لمجافاتيا لممفيوم القانوني الصحيح لمتفاوض ،وذلك وفقاً لؤلسانيد
التالية:
أولا :التفاوض يتم باالتفاق بين الطرفين ولم يأت صدفة ،فبدخول الطرفين في التفاوض يكونا قد تجاو از
عادة بالمصادفة ،والتي تحكميا قواعد المسئولية التقصيرية ،ومن غير المعقول أن
مرحمة المقاءات التي تتم
ً
يكون الطرفان قد وجدا نفسييما يتفاوضان فجأة وبدون اتفاق.

ثانيا :التفاوض عمى العقد تصرف إرادؼ ال يتم إال بتوافق إرادتين ،وليس فيو إجبار أو إكراه.
ثالث ا :والمتفاوضان ييدفان من ورائو إلى إحداث أثر قانوني معين ،وىو الوصول لمرحمة تميد لمعقد المزمع
إبرامو.
رابعا :إن األطراف في مرحمة التفاوض يمتزمان بالتزامات حقيقية ،وليست واجبات إنسانية عامة ،فمن المسمم
بو أنو بمجرد الدخول في التفاوض ،يقع عمى عاتق الطرفين التزامات معينة أىميا ،االلتزام بمبدأ التفاوض
بحسن نية ومقتضياتو ،وىذه إلتزامات يترتب عمى مخالفتيا مسئولية عقدية.
فبعض التشريعات تتجو إلى البعد عن التكييف التقصيرؼ لممسئولية الناشئة عن قطع أو إنياء
المفاوضات ،فالمفاوضات ليست غير مقدمة إلبرام عقد ،ويجب أن تجرؼ عمى ما ترسخ لدػ طرفييا من
عبلقات ثقة وتعاون ،فإذا أخل أحد أطراف التفاوض بما يجب عميو حتى يتكون العقد أمكن مساءلتو عمى
1

) ( ٌعد الفمٌه (أهرنج) من أهم أنصار هذا االتجاه وٌرى بأن مرحلة المفاوضات ذات طبٌعة عمدٌة تتمثل من خالل عمد ضمنً بٌن المتفاوضٌن ٌلتزم
ممتضاه كل واحد من المتفاوضٌن تجاه ذاته باالمتناع عن أي عمل من شأنه إعالة عملٌة إبرام العمد ،وٌرى بأنه ٌنشأ من خالل أن اإلٌجاب الصادر من
أحد المتفاوضٌن ٌتحول إلى إٌجابٌن ،األول موضوعه العمد الذي ٌجري التفاوض بشأنه ،أما اإلٌجاب الثانً فموضوعه عدم إعالة إبرام العمد ،ولما كان
اإلٌجاب األخٌر ٌتمخض لمصلحة الموجب له فإن مجرد سكوته ٌعد لبوالً ٌموم به العمد الضمنً ،مشار إلٌه لدى لطٌفة وراوي :المرجع السابك،
ص .26أنظر أٌضا ً إلى رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص 288وما بعدها .أنظر كذلن إلى حمدي محمود بارود :المرجع السابك (المبادئ
التً تحكم التفاوض ،)...ص.845
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أساس فكرة الخطأ في تكوين العقد ،أو عدم بذل العناية الواجبة لتكوين العقد ،فيناك نوع من االتفاق الضمني
بين المتفاوضين يمق ي عمى عاتقيم االلتزام بالتفاوض بالعناية البلزمة لتكوين العقد ،وىي فكرة تدخل في إطار
المسئولية العقدية ،أو شبو العقدية(.)1
ويرفض ىذا االتجاه فكرة الطبيعة المادية لمتفاوض ألنو يترتب عمييا عدة نتائج ال يمكن التسميم بيا
في مجال التفاوض وىذه النتائج ىي(:)2
أولا :المسئولية ال تقوم إال إذا كان ىناك خطأ مستقل عن العدول ،فيشترط في الخطأ الذؼ تقوم عمى أساسو
المسئولية التقصيرية عن العدول عن المفاوضة أن يكون مستقبلً عن العدول استقبلالً تاماً ،حيث أنو يستمزم
وجود أفعال خاطئة في ذاتيا ومستقمة تماماً عن العدول ،وىذا ال يمكن التسميم بو عمى إطبلقو ،ألن الخطأ
في الغالب األعم من الحاالت يكمن في قطع المفاوضات ذاتو وال يستقل عنو ،وىو ما يحدث بوجو خاص
عندما يتم قطع المفاوضات في آخر لحظة وبدون مبرر مشروع.
ثانيا :المسئولية ال تقوم إال إذا تم إثبات الخطأ التقصيرؼ ،فيتعين عمى المتفاوض المتضرر من قطع
المفاوضات أن يقيم الدليل عمى الطرف الذؼ عدل عن المفاوضات أنو قد ارتكب خطأً تقصيرياً مصاحباً
لعدولو ومستقبلً عنو ،وىذا اإلثبات عبء ثقيل ،ومن ثم يصعب عمى الطرف المضرور أن يثبت أؼ خطأ
في جانبو ،بل قد يستحيل عميو ذلك ،فيضيع حقو في التعويض.
ثالثا :التعويض يكون عن الضرر المباشر كمو ولو كان غير متوقع ،فاألخذ بقواعد المسئولية التقصيرية في
مجال التفاوض من شأنو أن ينفر الناس من الدخول في المفاوضات ،ما دام المسئول عن قطع ىذه
المفاوضات سيكون ممتزماً بتعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع.
رابع ا :المتفاوض يكون مسئوالً ولو كان ناقص األىمية ،فالطبيعة المادية لمتفاوض تجعل المتفاوض مسئوالً
عند قطعو لممفاوضات ولو كان ناقصاً لؤلىمية ،حيث وفقاً لمقواعد العامة في المسئولية التقصيرية فإن ناقص
األىمية يكون مسئوالً عن خطئو التقصيرؼ.
ونختمف مع االتجاه السابق ،ويمكن الرد عمى ما سبق ،بأن التفاوض عمى العقد ذو نتيجة احتمالية،
ويييمن عميو مبدأ حرية التعاقد ،بمعنى أن كل متفاوض يظل طيمة مرحمة المفاوضات متمتعاً بكامل حريتو

1

) ( من التشرٌعات التً اعتنمت هذا االتجاه المانو ن األلمانً والمانون السوٌسري ،مشار إلٌه لدى أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص-91
ص.92
2
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص-299ص.313
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في إبرام العقد أو عدم إبرامو ،أؼ تكون إرادتو غير باتة وغير نيائية حتى آخر لحظة ،فقد يختمف الطرفان
في آخر لحظة وقد يتفقا ومن ثم يبرما العقد(.)1
كما أن ىذا األمر غالباً ما يدفع بالطرفين إلى إفراغ اتفاقيما عمى التفاوض في محرر مكتوب وذلك
لتحديد االلتزامات الواقعة عمييما ومن ثم لزيادة الضمان ،وبالتالي ال يوجد ما يمنع الطرفان من االتفاق
الصريح عمى التفاوض وخصوصاً أننا نتحدث عن عقد نقل التكنولوجيا التي ينطوؼ عمى العديد من المسائل
الفنية الدقيقة.
وفيما يتعمق بمسألة أن المتفاوضان ييدفان من وراء التفاوض إلى إحداث أثر قانوني معين ،وىو
الوصول لمرحمة تميد لمعقد المزمع إبرامو ،فيمكن الرد عمييا بأن ىناك ما يسمى بخطاب االتفاق المبدئي
رضاء حقيقياً ال رجعة عنو ،وال ينقصو حتى
التعاقدؼ ،كذلك خطاب مشروع العقد النيائي والذؼ يتضمن
ً
يعتبر عقداً نيائياً سوػ االتفاق عمى المسائل التفصيمية المتعمقة بتنفيذه ،ورغم ما تمثمو ىذه المسائل من
أىمية إال أنيا بحكم طبيعتيا ليس من شأنيا أن تؤثر فيما تم االتفاق عميو نيائياً من العناصر الجوىرية
لمعقد ،فخطاب مشروع العقد النيائي يمثل عقداً تمييدياً ممزماً لطرفيو ،ذلك باإلضافة إلى ما يسمى باالتفاق
المبدئي وىو الذؼ ال ينشئ التزاماً باتاً بإبرام العقد النيائي ،فيو يحتاج لتكممة لو ،وىو عرضة لمتغيير،
ويجوز ٍ
ألؼ من األطراف العدول عنو ،لكنو ينشئ التزاماً متبادالً وفورياً بالتفاوض( ،)2ومن ثم فما المانع من
اتخاذ ىذه الخطوات بين األطراف لتكون مرحمة المفاوضات فيما بينيم ذات طبيعة عقدية.
وتأييداً لذلك فقد أكدت محكمة استئناف فرساؼ في فرنسا بحكميا الصادر في  21ديسمبر ،1995
أن األطراف قد نظموا تعاقدياً تفاوضيم بتبادليم مشروعات العقد وىذا ىو عقد التفاوض الذؼ تنشأ عنو
التزامات تعاقدية حقيقية(.)3
وفيما يتعمق بادعاء أن المسئولية التقصيرية ال تقوم إال إذا كان ىناك خطأ مستقل عن العدول وأن
الخطأ في الغالب األعم من الحاالت يكمن في قطع المفاوضات ذاتو وال يستقل عنو.
فنحن نؤيد ما ذىب إليو البعض من عدم دقة اشتراط استقبلل الخطأ عن العدول ،ألن قوام الخطأ في
المسئولية التقصيرية ىو االنحراف عن سموك الرجل العادؼ في الظروف العادية والخارجية التي وقع فييا
الفعل الضار ،ومن ثم كان يجب عمى القضاء أن يعترف بقيام المسئولية التقصيرية متى انحرف المتفاوض
1

) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص-69ص.71
2
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص-116ص.111
3
) ( لمد أشرنا إلى ولائع هذه المضٌة بالتفصٌل فً هذه الدراسة ،ص-48ص.49
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وىو يعدل عن المفاوضة عن السموك المألوف لمشخص العادؼ في مثل الظروف الخارجية التي أحاطت بو،
وال شك أن عدول المتفاوض عن المفاوضة بغتة دون أؼ مقتض ىو انحراف عن سموك الرجل المعتاد،
وبالتالي خطأ تقصيرؼ تقوم بو المسئولية التقصيرية ،فاألخذ بفكرة استقبلل الخطأ عن العدول يحد كثي اًر من
دور المسئولية التقصيرية في مرحمة التفاوض ،إذ لن تقوم ىذه المسئولية ولن تتحقق لممتفاوض المضرور
الحماية القانونية البلزمة إال إذا وجد خطأ مستقل تماماً عن قطع التفاوض(.)1
وتأييداً لذلك قضت محكمة استئناف  RIOMفي فرنسا عام  1992بخصوص عقد توكيل توزيع
وبيع سيارات تم إبرامو بين شركة  Autoوشركة  ،Rover Franceحيث قامت ىذه األخيرة بقطع
المفاوضات بطريقة تعسفية ،قضت بأن الطرفين كانا لسنوات طويمة عمى عبلقات عمل وثيقة ،وكان لمشركة
األولى أمل كبير وعريض في نجاح المفاوضات في حين أن شركة "روفر فرانس" سمكت مسمكاً خبيثاً
وقطعت مفاوضات كانت طويمة ومكثفة ومكمفة دون سبب مبرر ،مما يعد خطأً تقصيرياً يستوجب التعويض
عن الضرر المالي المترتب عمى عدم إبرام العقد ،وكذلك عن المساس بسمعتيا التجارية في المنطقة التي
تعمل بيا(.)2
فيكفي لذلك مجرد سوء النية التي تتمثل في قطع المفاوضات بعد إشاعة األمل أو الثقة في إبرام
العقد ،وال يمزم ىنا توافر نية اإلضرار بالطرف اآلخر لقيام المسئولية التقصيرية(.)3
كما أن ىذا األمر من الصعب تصوره في العقود التجارية الدولية ،فكما بينا سابقاً ال تكون األطراف
المتفاوضة مجرد أفراداً عادية ،بل سنجد في الكثير من األحوال اتفاقيات تعاون في بينيم.
وعبلوة عمى ذلك ،فإن االتجاه الحديث يأخذ بالنظرية الموضوعية "نظرية تحمل التبعة" ،والتي تقيم
ً

المسئولية التقصيرية عمى فكرة اإلضرار ،بحيث ال يشترط لقيام المسئولية التقصيرية توافر الركن المعنوؼ من
الخطأ والذؼ يتمثل باإلدراك ،بل يكفي توافر الفعل غير المشروع (اإلضرار)(.)4
وبناء عميو ،فإن العدول الذؼ يسبب ضر اًر لمطرف اآلخر يعتبر ضر اًر يستوجب قيام المسئولية
ً
التقصيرية ،مما يتحتم تعويض الطرف المتضرر منو.

1

( ) رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص -311ص.311
2
) ( مشار إلٌه لدى أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص.91
3
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص.127
4
) ( اعتنك هذا االتجاه المانون المدنً األردنً وٌتضح ذلن من نص المادة ( ،)256وكذلن المانون المدنً الفلسطٌنً المطبك فً لطاع غزة ،بٌنما
اعتنك المشرع المصري فكرة الخطأ كأساس للمسئولٌة التمصٌرٌة فً المانون المدنً.
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()1

كما ذىب اتجاه

إلى تأسيس حظر وقف التفاوض عمى أساس مبدأ التعسف في استعمال الحق،

وفي ىذا استبعاد صريح لوجوب توافر عنصر النية في اإلضرار بالطرف المقابل عند إعمال ىذا الحظر،
وىذا ما قضت بو محكمة النقض الفرنسية صراحة في العام  1969في القضية المشيورة )(Monoprix
حينما نقضت قرار محكمة االستئناف الذؼ اعتبر الطرف المتفاوض غير متعسف حينما أوقف التفاوض مع
الطرف المقابل بشكل غير مبرر نظ اًر النتفاء نية اإلضرار ،وفي ىذا القرار ،قضت محكمة النقض بأن وقف
التفاوض دون سبب مشروع يعتبر شكبلً من أشكال التعسف في استعمال الحق دون الحاجة إلى البحث في
نية ىذا الشخص ،األمر الذؼ يستوجب معو التعويض .كما قضت صراح ًة في حكم شيير آخر بأن العدول
عن المفاوضات دون سبب مشروع يتعارض مع مقتضيات مبدأ حسن النية متى تسبب في إحداث ضرر
لمطرف المقابل ،ومتى وصمت المفاوضات إلى مرحمة اعتقد فييا الطرف اآلخر بحتمية التعاقد.
وفيما يتعمق بإثبات الخطأ التقصيرؼ ،فإثبات ىذا الخطأ مسألة تتعمق بقواعد اإلثبات ،ومن الممكن
استنباط ذلك من خبلل كم المقاءات واالتفاقات المبدئية ،ويعتبر تقدير ىذا الخطأ من مسائل الواقع التي
يفصل فييا قاضي الموضوع ،كما أن العبلقة بين المتفاوضين تكون واضحة ومن ثم فيكون الخطأ واضحاً
وليس من الصعب إثباتو ،وال يتبقى إال إثبات عبلقة السببية.
فمن الممكن بيان ذلك من خبلل تزايد حالة الثقة بين األطراف التي تتحقق عندما يطمب أحد
األطراف من اآلخر إجراء دراسات أو إعداد تصميمات أو رسوم فنية ،أو الحصول عمى تراخيص أو استئجار
منشآت أو مخازن ،وغيرىا من األمور التي تبين مدػ جدية التفاوض(.)2
وفيما يخص النفور من الدخول لممفاوضات كون التعويض يكون عن الضرر المباشر كمو ولو كان
غير متوقع ،فمن الممكن القول أن ىذا ليس انتقاداً ،بل يعتبر عامبلً يدعم مبدأ التفاوض بحسن النية،
فالمتفاوضين حينما يدخمون مرحمة التفاوض بحسن نية ال يتصور أن يفكر باإلخبلل بالتفاوض ،ومن ثم
فيعتبر ىذا األمر دافعاً لممتفاوضين لكي ال يتم اإلخبلل.
كذلك ال يعقل أن يتحقق الفرض الذؼ يكون فيو المتفاوض ناقص األىمية في العقود التجارية
الدولية ،فالمفاوضات في مثل ىذه العقود ال تتمثل بشخص ،بل غالباً تكون عبر فريق لمتفاوض ،وغالباً ما
تكون الجية المفاوضة ىي أشخاص اعتبارية ومن ثم يكون التفاوض عبر ممثمين قانونيين ليم ،كما ال

1

) ( ٌمثل هذا االتجاه المدرسة الفرنسٌة ،ومن أحكام النمض التً عنٌت بذلنCour de appeal du Pau, 14 January 1969, D 1969.716. :
للمزٌد من التفصٌل بخصوص هذا االتجاه أنظر فً استعراضه لدى محمود فٌاض :المرجع السابك ،ص-248ص.249
2
) ( دمحم إبراهٌم دسولً :المرجع السابك ،ص.92
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يتصور –إن فرضنا جدالً تحقق ىذا الفرض -أن تكون الجية المفاوضة ناقصة لؤلىمية طيمة مرحمة
عادة وقتاً طويبلً قد يتجاوز مداه الشيور والسنين.
التفاوض والتي قد تستغرق ً
وأخي اًر كون االلتزام بالتفاوض ىو الموضوع الوحيد التفاق مستقل ،فالغالب أن يتم ىذا االتفاق شفاىة
في ظروف يصعب معيا إثبات وجوده والتحقق من مضمونو ،ذلك أن االتفاق شفاىة ،أو حتى كتابة ،عمى
معاودة التفاوض مستقببلً مثبلً ،ليس ضرورياً أن يعبر عن إرادة حقيقية في التفاوض ،بل يعتبر أسموباً إلنياء
المفاوضات وصرف الطرف اآلخر عنيا ،والواقع أن ىذا الفرض يعد مثاالً لمتعارض بين اإلرادة المعمنة أو
الظاىرة واإلرادة الحقيقية أو الباطنة ،ورغم وجوب األخذ باألخيرة بصفة أساسية ،غير أن القضاء يجيز في
بعض األحوال كما الحال عند وضوح عبارات العقد بمعنى أنيا ال تثير في الذىن إلى معنى واحد ،إمكان
قيام التزام اتفاقي بالتفاوض كأثر ليذا االتفاق ،رغم عدم وجود نية حقيقية في االلتزام ،وذلك اعتداداً منو –في
حدود معينة -بالمركز الموضوعي الناشئ عن مجرد التعبير عن اإلرادة(.)1
فالعقد ىنا لكي ينشأ ال بد أن تنصرف إليو اإلرادة بشكل صريح وبات ،إضاف ًة إلى أن المتعاقد عندما
يعمن عن إرادتو فيو يستيدف إبرام العقد الذؼ يجرؼ التفاوض بشأنو ،وال يخطر في بالو إبرام عقد آخر ،ومن
باب مفيوم المخالفة فإن المتفاوض حر في قطع المفاوضات قبل توجيو اإليجاب ،كما أن قبول الدعوػ إلى
التفاوض ال ينشأ اتفاقاً يكون مصد اًر لبللتزام ،ألن اإلرادة لم تنصرف إلى إحداث مثل ىذا األثر القانوني(.)2
()3

وما يعزز تأييدنا العتبار مرحمة المفاوضات مرحمة ذات طبيعة مادية أن العديد من التشريعات
اعتبرت أن خطاب النوايا بحسب األصل غير ممزم وال تترتب عميو مسئولية عقدية.

وىذا األمر مستمد من مبدأ عام وىو حرية المفاوضات ،حيث يظل لكل طرف فييا الحرية في
موصمة المفاوضات ،غير أنو ال يجب عميو انياؤىا إذا كانت قد شارفت عمى نيايتيا وتوفر لدػ الطرف
اآلخر توقع مشروع في قرب تمام الوصول الى اتفاق نيائي ،إال أنو ال يوجد ما يمنع األطراف من االتفاق
عمى بعض النقاط الخاصة بالعقد النيائي ويرتضييا مصدر خطاب النوايا ومن وجو إليو ،وحين وقوع أؼ
نزاع فيتعين البحث عن اإلرادة الحقيقية لمصدر الخطاب ،ولمطرف اآلخر الذؼ تمقاه وفقاً لؤلصول العامة في
التفسير ،فقد تتجو اإلرادة إلى إنشاء التزام تعاقدؼ والدخول في دائرة المسئولية العقدية المنظمة قانوناً ،كما

1

) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،هامش ( ،)2ص.114
2
) ( لطٌفة وراوي :المرجع السابك ،ص-25ص.26
3
) ( كالتشرٌع اإلنجلٌزي واألمرٌكً والفرنسً والمصري ،وٌمصد بخطاب النواٌا بمستند مكتوب ٌوجه من طرف ٌرغب فً التعالد على أمر معٌن إلى
الطرف اآلخر ٌعرب فٌه عن رغبته تلن ،وٌطرح فٌه الخطوط العرٌضة للعمد المستمبل المزمع إبرامه وٌدعوه إلى التفاوض والدخول فً محادثات
حولها ،مشار إلٌه لدى أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص-51ص.57

61

تستطيع أن تظل حرة طميقة ال تفرض التزاماً عمى صاحبيا ما لم يقم باإلخبلل بمراعاة حسن النية في مرحمة
المفاوضات ،وحينيا تتحقق المسئولية التقصيرية إن توفرت شروطيا .ولو بحثنا في عقود نقل التكنولوجيا
لوجدنا غالباً أن األطراف تثبت خبلل المفاوضات عبر خطاب االتفاق المبدئي التعاقدؼ االتفاق فيما بينيم
عمى بعض االلتزامات المحددة وخصوصاً االلتزام بالحفاظ عمى سرية المعمومات المتبادلة أثناء التفاوض،
وتكون ىذه االلتزامات مستقمة عن تمك الواردة في العقد النيائي المزمع إبرامو ،ويترتب عمى مخالفة ىذا
االتفاق ترتب المسئولية العقدية ،كذلك األمر فيما يتعمق بخطاب مشروع العقد النيائي ،وىو الذؼ يفيد بأن
مرحمة المفاوضات قد تمخضت عن تصور لمشروع بنود ونصوص العقد النيائي ،غير أن التوقيع عمى ذلك
العقد والبدء في تنفيذه معمق عمى استيفاء بعض الشروط ،كالحصول عمى التراخيص الخاصة باستغبلل
المعرفة الفنية(.)1
وعمى ذلك فإنو طالما ال يوجد التزام عقدؼ بالدخول في المفاوضات ومتابعتيا وال يوجد أؼ توافق
بشأن تبادل مشروعات الع قد فيما بين األطراف ،فإنو ال يسوغ اعتبار األمر من المسئولية العقدية ،فالواقع أنو
ال يوجد غير إخبلل بالثقة المشروعة لمطرف اآلخر وخروجاً عن التزام حسن النية في متابعة التفاوض ،مما
يرتب المسئولية التقصيرية إن توفرت شروطيا(.)2
وبذلك نتوصل إلى أن مرحمة المفاوضات ذات طبيعة مادية وليست عقدية عمى الدوام ،فمو كانت
كذلك لتم اعتبار عمى األقل خطابات النوايا ذات طبيعة عقدية عمى الدوام ،وىذا ال يمنع كما ذكرنا من قيام
األطراف بتنظيم المفاوضات فيما بينيم عبر عقود التفاوض تحقيقاً لمبدأ سمطان اإلرادة.

1

) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص -34ص.57
2
) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص.91
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المطمب الرابع
األساس المستند إلى المسئولية التقصيرية
فااللتزام بالسرية يعتبر كغيره من االلتزامات التي تجد مصدرىا في القانون ،حيث يجد نفسو مستمد
من نص القانون ،قوامو االمتناع عن إفشاء السرية.
فيو التزٌام رئيسي في عقد نقل التكنولوجيا ،ويتمثل بعدم إفشاء سرية كافة عناصر المعرفة الفنية
والتحسينات التي أدخمت عمييا ،ويمتزم المستورد بو سواء في مرحمة التفاوض أو المرحمة البلحقة لو والتي
يكون فييا االلتزام أشد ،نظ اًر ألن المعرفة الفنية تكون قد انتقمت بكل عناصرىا إليو ،فوقف عمى دقائق
أسرارىا ،أما في مرحمة التفاوض فيكون االلتزام التزاماً أخبلقياً ترعاه قواعد المسئولية عن الفعل الضار ،وال
يكشف المورد عادة في ىذه المرحمة إال عن جانب ضئيل منيا(.)1
وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء األمريكي يؤكد ىذا االتجاه ،إذ يبلحع في قضية ) (Calanisضد
شركة ) (Proeterوالتي تتمخص وقائعيا بأن السيدة ) (Calanisأرسمت إلى شركة ) (Proeterتخبرىم عن
فكرة توصمت ليا من شأنيا تطوير مسحوق تنظيف المبلبس وىي عبارة عن تركيبة من المسحوق العادؼ
مضافاً ليا مسحوق ( )Blueالذؼ يجعل المون األبيض ناصعاً ويمنعو من اإلصفرار ،ولكن شركة
) (Proeterردت باالعتذار لكونيا استخدمت أفكا اًر مشابية دون أن تجدؼ نفعاً وعند انتياء المفاوضات بين
الشركة وبعد فترة من الزمن لوحع في األسواق مسحوق تنظيف جديد يحمل اسم ( )Blue- Chearوكان
بناء عمى الفكرة التي قدمتيا السيدة المذكورة ،وقد حقق ذلك نجاحاً وشيرة كبيرة وعميو قدمت السيدة دعوػ
ً
قضائية بحق الشركة أعبله استناداً إلى المفاوضات التي نشأت بينيما والتي طرحت خبلليا ىذه األفكار ،وقد
ذىب المحكمة إلى عد الشركة مخمة بالتزاميا بالحفاظ عمى السرية ألن السيدة ما كانت لتكشف عن سر
التركيبة إال لغرض تحصيل نفع مادؼ من خبلل التعاقد ،فأسست المحكمة التزام الشركة عمى أساس مسئولية
الشركة التقصيرية ألنو ما دام ال يوجد اتفاق صريح بين األطراف المتفاوضة عمى االلتزام عمى السرية ،فإن
المسئولية تبنى عمى أساس أحكام الفعل الضار(.)2
وفيما يتعمق بموقف المشرع المصرؼ فقد أشار إلى ىذا االلتزام من خبلل قانون التجارة المصرؼ رقم
( )17لسنة  1999من خبلل نص المادة ( ،)1/83التي أشارت إلى ضرورة االلتزام بالمحافظة عمى سرية
1

) ( عبدالفتاح مراد :المرجع السابك ،ص.112
2
) ( أنظر حكم المحكمة الفٌدرالٌة األمرٌكٌة العلٌا فً هذه المضٌة بتارٌخ  /21نوفمبر ،1992 /رلم ( ،) 2111أشار إلٌه سالم منعم مشعل :الحماٌة
المانونٌة للمعرفة الفنٌة "دراسة ممارنة" ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة الحموق -جامعة النهرٌن ،2113 ،ص ،42مشار إلٌه لدى ذكرى دمحم حسٌن ،إستبرق
دمحم حمزة :المرجع السابك ،ص-316ص.317
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التكنولوجيا التي يحصل عمييا المستورد سواء في مرحمة المفاوضات أو ما بعدىا ،فقد نصت عمى " يمتزم
المستورد بالمحافظة عمى سرية التكنولوجيا التي يحصل عمييا وعمى سرية التحسينات التي تدخل عمييا
ويسأل عن تعويض الضرر الذؼ ينشأ عن إفشاء ىذه السرية سواء وقع ذك في مرحمة التفاوض عمى إبرام
العقد أم بعد ذلك".
وقد تبنى ذات الموقف المشرع الفمسطيني من خبلل القانون التجارؼ ،وأشار إلى ذلك في الفقرة
الرابعة من المادة (.)83
وىذا يعني أن االلتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات أو بعد إبرام العقد أصبح يجد أساسو في القانون
نفسو.
وقد أحسن المشرع المصرؼ والفمسطيني في تنظيم ىذا االلتزام بنص قانوني قطعي ال يقبل التأويل
ليضع حداً ألؼ إشكالية قد تحصل بسبب ذلك ،خصوصاً في األحوال التي ال ينظم األطراف المتفاوضة
اتفاقاً عمى االلتزام بالسرية أو عمى تنظيم المفاوضات ،وبذلك فإن ىذا النص يؤسس عمى وجود التزام قانوني
عمى عاتق المدين بالحفاظ عمى السرية سواء وجد االتفاق أو لم يوجد.
وىذا األمر يشكل حاف اًز مشجعاً لمطرف المورد يشجعو عمى الدخول في المفاوضات وىو مطمئن إلى
وجود ضمانة قانونية تضمن لو الحفاظ عمى السرية التي تطرح وتعرض أثناء المفاوضات ،ورغم ذلك فإنو
يبلحع من الناحية العممية رغم نجاعة ىذه الحماية القانونية ،إال أن أغمب األطراف المانحة لمتكنولوجيا ال
يكتفون بيا ،بل يبحثون عن ضمانات تكميمية كالتعيد الكتابي المسبق ،أو الكفالة المالية ،أو غير ذلك من
اإلجراءات التي سنشير إلييا في المبحث التالي ،والتي توفر جانباً من الحماية القانونية لؤلسرار التجارية
المعمن عنيا في المفاوضات العقدية(.)1

1

) ( دمحم جعفر الخفاجً ،مٌثاق طالب عبد حمادي :المرجع السابك ،ص ،395ص.397
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المبحث الثاني
ضمانات الوفاء باللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات وأىميتيا
تمييد وتقسيم:
سنقوم من خبلل ىذا المبحث ببيان أىمية ضمانات الوفاء بااللتزام بالسرية ،باإلضافة إلى ذكر أىم
ضمانات الوفاء بو في مرحمة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا من خبلل ثبلثة مطالب عمى النحو التالي:
المطمب األول :أىمية ضمانات الوفاء بااللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات.
المطمب الثاني :صور ضمانات الوفاء بااللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات.
المطمب األول
أىمية ضمانات الوفاء باللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات
تعد مرحمة المفاوضات مرحمة حساسة وخطيرة بالنسبة ألطراف عقد نقل التكنولوجيا كما ذكرنا في
السابق ،وىذا األساس نابع من السرية التي تتصف بيا المعارف والمعمومات التكنولوجية التي يمكن التعرف
عمييا أثناء المفاوضات ،ونظ اًر لمتنافس الشديد الحاصل بين شركات التكنولوجيا الذؼ جعل حائز التكنولوجيا
أكثر حرصاً عمى معارفو ومعموماتو ويصبح متشدداً في الحفاظ عمييا من الضياع دونما االستفادة منيا ،مما
جعل حائز التكنولوجيا يتصرف بحزم وشدة مع مستوردىا ،ونتيجة لما سبق بيانو يسعى حائز التكنولوجيا إلى
توفير ضمانات كافية لضمان وفاء المستورد بالتزاماتو.
فالمفاوض الحائز لممعرفة الفنية يحرص عمى حفع سرية المعرفة الخاصة بو ،فضبلً عن ذلك فإن
المتمقي ليذه المعرفة الفنية يدفع ثمناً باىظاً في سبيل الحصول عمييا ،وىو ال يرغب بدفع ىذا المبمغ إال بعد
إدراكو بأسرار ىذه المعرفة حتى يتسنى لو الموازنة بين ما دفعو من مقابل ومدػ ما سيعود عميو من منافع
من جراء استثمار ىذه المعرفة في مجال معين كإقامة مشروع صناعي ينتج السمع وفق طرق حديثة
ومواصفات تقنية(.)1
وقد تكون المفاوضات مغرضة ،ال تبتغي سوػ الدعاية أو استطبلع السوق أو التعرف عمى حجم
نشاط الطرف اآلخر وكشف أس ارره ،بما يسبب ضر اًر لمطرفين كإضاعة الوقت الطويل والجيد الشاق والنفقات
1

) ( ذكرى دمحم حسٌن ،إستبرق دمحم حمزة :المرجع السابك ،ص.316
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الباىظة ،لذلك فإن اتفاق األطراف عمى التفاوض منذ البداية بمقتضى عقد التفاوض أمر ضرورؼ لتأمين
المفاوضات وتفادؼ مخاطرىا ،كما يوفر قد اًر كبي اًر من الثقة واالستقرار في العبلقات بينيم(.)1
إال أن ىذا األمر غير ٍ
كاف ويبلحع من الناحية العممية أن أغمب األطراف المانحة لمتكنولوجيا ال
يكتفون بذلك ،بل يبحثون عن ضمانات تكميمية كالتعيد الكتابي المسبق ،أو الكفالة المالية ،أو غير ذلك.
وحقيقة األمر إن بعض منظمات التجارة الدولية قد بذلت جيداً إلعداد عقود نموذجية متعددة ومختمفة
باختبلف الموضوعات التي تتناوليا ،تتضمن شرط االلتزام بالسرية عمى نحو نموذجي ،إال أن الواقع العممي
أوجد عدة عقبات تواجو األطراف عند محاولة االتفاق عمى شرط االلتزام بالسرية في مرحمة التفاوض وفي
مقدمة ىذه العقبات تعريف المعمومات التي تعد سرية وحدود ىذه السرية ،وقد اقترح عدة اقتراحات بشأن ىذه
العقبة ،االقتراح األول يتمثل في السرية الكاممة لممعمومات المتبادلة ،أما االقتراح الثاني فيفرق بين المعمومات
المتبادلة بحيث يتم تحديد المعمومات التي تحتاج إلى حماية من بين المعمومات المتبادلة وتفرق بعض
الشروط بين المعمومات المتبادلة بالكتابة والمعمومات التي يتم إفشاؤىا شفاىة ،أما االقتراح األخير فيتمثل في
تعداد ال معمومات التي ليا طابع السرية عمى سبيل الحصر .أما العقبة الثانية وىي تحديد األشخاص الذين
يقع عمى عاتقيم ىذا االلتزام ،فإن االلتزام بالسرية ال يقتصر عمى مستمم المعمومة وانما يمتد إلى مساعديو
وكل من يتصل بو بصفة عرضية ،ومن الممكن اتخاذ بعض االجراءات االحتياطية لحماية مقدم المعمومات
وذلك عن طريق النص صراحة في االتفاق عمى أنو ال يجوز لمتمقي حق المعرفة إفشاؤىا لمغير قبل
الحصول عمى تصريح كتابي مسبق من صاحب الشأن ،لكن تثور االشكالية بشأن الخبير الذؼ غالباً ما
يرفض إعطاء تعيد لحائز التكنولوجيا لكي ال يتورط في المعاممة التي تجرؼ بين الطرفين ،وحينيا ال مخرج
من ىذا المأزق إال بأن يقيم طالب التكنولوجيا نفسو ضامناً لمخبير ،وفيما يتعمق بعقبة المجال الزمني لسريان
االلتزام بالسرية ،فمن الممكن إنياء المفاوضات قبل التوصل إلى إبرام العقد ،وفي ىذا األمر فإنو من
الضرورؼ أن يقيد ىذا االلتزام زمنياً نظ اًر لعدم قبول االلتزامات المؤبدة وألن التطور التكنولوجي سريع جداً(.)2
ومن الوسائل المقترحة لمحفاظ عمى السرية خبلل مرحمة التفاوض ىي أال يخرج حائز التكنولوجيا من
األسرار إال بالقدر الضرورؼ لتمكين الطالب من تقدير قيمة التكنولوجيا الحقيقية ليقارن بينيا وبين الثمن
المطموب فييا ،ومن المستحسن أال يطمع الطالب في ىذه المرحمة إال عمى نتائج استعمال التكنولوجيا دون أن

1

) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص.92
2
) ( أبو العال علً أبو العال النمر :المرجع السابك ،ص ،61ص-62ص ،63ص-66ص.68
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يتطرق إلى عناصرىا كمما كان ذلك مستطاع ،ومن األمور المستحسنة أن يجرؼ حائز التكنولوجيا تحريات
عن الطالب وعن نشاط منشأتو وعن مركزه المالي والتجارؼ قبل الدخول معو في المفاوضات(.)1
فعمى أؼ حال يجب أن يحرص حائز المعرفة الفنية عمى عدم كشف جوىر المعمومات والطرق وما
إلى ذلك مما يتعمق بمحل االتفاق(.)2
ولكن يؤخذ عمى ىذه الوسيمة وبحق أنيا قد تكون في الكثير من األحوال غير كافية كي يتعرف
طالب التكنولوجيا عمى حقيقة حق المعرفة(.)3
ومن الوسائل المقترحة لمعالجة مشكمة الحفاظ عمى السرية في مرحمة المفاوضات الحصول عمى
تعيد كتابي مسبق من طالب التكنولوجيا يمتزم بموجبو المحافظة عمى سرية المعمومات التي يطمع عمييا أثناء
المفاوضات(.)4
كذلك إلزام طالب التكنولوجيا بتقديم كفالة مالية لضمان المحافظة عمى السرية ،ويعتبر ىذا المبمغ
بمثابة ضمان لعدم إفشاء سرية المعمومات أو استخداميا ،وعند المجوء ليذا الحل فإن مبمغ الكفالة يتم خصمو
من مقابل التكنولوجيا في حالة ابرام العقد ،أما في حالة عدم االتفاق فإن ىذه المبالغ تعاد إلى طالب
التكنولوجيا(.)5
ومن الممكن تضمين التزام السرية في اتفاق مؤقت ،بحيث ييدف منو ضمان الخطر الذؼ قد يترتب
عمى ذلك ،فيبلحع في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا أن التفاوض بشأن ىذه العقود يقتضي بالضرورة
إفشاء جزء من المعرفة الفنية لمطرف اآلخر الذؼ يريد التزود بيا لحثو(.)6
()7

ويرػ البعض

وبحق إمكانية تزويد مثل ىذا االتفاق شرط جزائي ،لضمان عدم اإلخبلل بو ،لما

ليذا الشرط من صفة عقدية ال يمكن جحدىا ،كما يمكن إدراج شرط يقضي بتحديد مسئولية كل طرف من
أطراف العقد بما ورد في العقد ذاتو ،لتجنب أؼ مخاطرة من الممكن أن يثيرىا أؼ اتفاق قبل تعاقدؼ مستقببلً.

1

) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.63
2
) ( جمٌل الشرلاوي :المرجع السابك ،ص-217ص.218
3
) ( ٌوسف عبدالهادي خلٌل االكٌابً :المرجع السابك :ص.97
4
) ( أحمد بركات مصطفى :المرجع السابك ،ص.34
5
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.64
6
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص.167
7
) ( حمدي محمود بارود :نحو إرساء تكٌٌف لانونً جدٌد لمفاوضات العمد -الطبٌعة العمدٌة وآثارها-دراسة تحلٌلٌة تأصٌلٌة" ،بحث منشور" ،مجلة
جامعة األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانٌة ،2111 ،المجلد ،12ع ،1ص.749
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وحقيقة األمر ،أن ىذه الضمانات تعتبر ضمانات تكميمية لما فرضو المشرع من حماية قانونية لممانح
من أجل الحفاظ عمى أس ارره التجارية ،سيما بعد التطورات الحاصمة في مجال األسرار التجارية عمى
المستويات المحمية والدولية ،وتضافر الجيود الدولية من أجل مكافحة حاالت سرقة األسرار التجارية والحد
ابتداء من مرحمة المفاوضات وما بعدىا(.)1
من عمميات االعتداء عمييا في جميع مراحل التعاقد،
ً
المطمب الثاني
صور ضمانات الوفاء باللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات
سنقوم فيما يمي ببيان أىم ضمانات الوفاء بالتزام السرية في مرحمة التفاوض في عقود نقل
التكنولوجيا ،وتتمثل في التعيد الكتابي المسبق ،والكفالة المالية.
أولا :التعيد الكتابي المسبق:
من الممكن أن يعالج حائز التكنولوجيا الحساسية الناتجة عن عنصر السرية في عقود نقل
التكنولوجيا والذؼ يميزىا عن غيرىا من العقود الدولية عن طريق التعيد الكتابي المسبق.
ويكون ذلك من خبلل تعيد يصدر من طالب التكنولوجيا ويمتزم بمقتضاه بالمحافظة عمى سرية
المعمومات التي يتوصل إلييا أثناء المفاوضات دون ابرام العقد ،واالمتناع عن استخدام ىذه المعمومات
مستقببلً إذا ما انتيت المفاوضات دون ابرام العقد(.)2
وال يتردد الطالب عادة في التوقيع عمى ىذا التعيد ما دام أن لديو رغبة جدية في التعاقد ،وألنو يعمم
أن رفض التوقيع يعني فشل المفاوضة(.)3
وعادة ما يقوم الطالب بالتوقيع عميو ضمن األوراق التي يرسميا لممورد في المراحل التمييدية
ً

لممفاوضات ،إذ أن امت ناع الطالب عن توقيع التعيد المذكور يمكن أن يؤدؼ إلى وئد المفاوضات قبل أن
تبدأ(.)4
وقد يقتصر الطرف طالب التكنولوجيا عمى مجرد التعيد لمطرف اآلخر بحفع سرية المعمومات التي
يحصل عمييا أثناء المفاوضات وعدم استعماليا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عند فشل المفاوضات،
1

) ( دمحم جعفر الخفاجً ،مٌثاق طالب عبد حمادي :المرجع السابك ،ص.377
2
) ( ٌوسف عبدالهادي خلٌل االكٌابً :المرجع السابك ،ص.98
3
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.62
4
( ) جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا ،)...ص.19
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وأساس ذلك ىو الثقة المتبادلة بين طرفي المفاوضات ،وقد يكون مصدر ىذه الثقة سابقة التعامل بينيما أو
سمعة الطرف المفاوض في السوق العالمية ،وال شك أن األثر القانوني ليذا التعيد األدبي متواضع لمغاية ،إال
أن مخالفتو من جانب طالب التكنولوجيا يجعمو في مركز سيء وسمعة غير مرغوب فييا في السوق العالمية
قد تحرمو من التعاقد مستقببلً ليس فقط مع الطرف اآلخر بل مع شركات أخرػ ،األمر الذؼ يرتب آثا اًر بالغة
الخطورة إذا ما احتاج الطرف إلى االستعانة بتكنولوجيا أخرػ(.)1
وقد يحدث وأن يصر المورد عمى وجوب تعيد الخبير الذؼ يتبع طالب المعرفة الفنية بالمحافظة
عمى السرية ،ورفض األخير إعطاء ىذا التعيد ،كي ال يتورط في المعاممة الدائرة بين الطرفين ،وال مخرج من
ذلك إال أن ينصب الطالب من نفسو ضامناً لمخبير(.)2
وتطبيقاً لذلك فإنو يترتب عمى ىذا التعيد التزام الطالب وخبرائو ،سواء التابعين لو مباشرة أم أولئك
الخبراء األجانب الذين يتم االستعانة بيم لفحص التكنولوجيا ،بعدم اإلفشاء ،ويكون الطالب مسئوالً عن
التعويض في حال عدم االلتزام بالمحافظة عمى السرية(.)3
جدير بالذكر أنو يجب التفرقة بين أمرين في حال الكشف عن السرية أو استعمال المعمومات دون
ٌ

إبرام العقد؛ األول حالة وجود تعيد كتابي مسبق ،والثاني فيتعمق بحالة عدم وجود مثل ىذا التعيد.

ففي حال الفرض األول ،فإنو يترتب عمى الكشف عمى السرية ،ترتيب المسئولية العقدية لطالب
التكنولوجيا ،األمر الذؼ يعرضو لمحكم عميو بالتعويضات وما يتبعيا من جزاءات تكميمية منصوص عمييا في
القانون الواجب التطبيق( .)4وتستند المسئولية العقدية ىنا إلى التعيد الكتابي المسبق ،ال إلى عقد نقل
التكنولوجيا والذؼ لم يتم إبرامو ،أما الفرض الثاني وىو حالة عدم وجود التعيد المسبق فبل يسأل طالب
التكنولوجيا إال تقصيرياً بحسب االتجاه الذؼ أيدناه ،ما لم ينظم األطراف عممية التفاوض من خبلل عقد
التفاوض فحينيا ُيسأل عقدياً(.)5

1

) ( سمٌحة الملٌوبً :بحث بعنوان "عمد نمل التكنولوجٌا" ،منشور على المولع االلكترونً ألكادٌمٌة العدالة للدراسات المانونٌة وااللتصادٌة،
 ، http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/97-2009-12-12-00-48-03تم الدخول للمولع بتارٌخ
 ،2118/11/28الساعة  12311صباحاً.
2
) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك( ،المبادئ التً تحكم مرحلة التفاوض  ،)...ص.858
3
( ) جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا ،)...ص.19
4
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.63
5
) ( ٌوسف عبدالهادي خلٌل اإلكٌابً :المرجع السابك ،ص-99ص.111
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ثاني ا :الكفالة المالية:
قد يشترط الطرف حائز التكنولوجيا لمدخول في المفاوضات ،إيداع مبمغ معين من المال لحسابو
لضمان احترام السرية من قبل طالب التكنولوجيا ،كما قد يشترط بدالً من ذلك تقديم خطاب ضمان أو شيك
مقبول الدفع وفقاً لما يراه أطراف المفاوضات مناسباً لذلك ،فيكون ضماناً لحائز التكنولوجيا في حالة مخالفة
حفع السرية من الطرف اآلخر ،وغالباً ما تتبع ىذه الوسيمة عند التعامل ألول مرة بين طرفي المفاوضات،
بحيث يحرص حائز التكنولوجيا عمى مصالحو في عدم تسرب سرية معموماتو الفنية دون مقابل(.)1
وفي ىذه الحالة ينبغي أن يحتاط الطالب لؤلمر ،إذ قد تفشل المفاوضات بسبب غير إذاعة السرية ثم
يمتنع حائز التكنولوجيا عن رد مبمغ الكفالة أو يساوم فيو متعمبلً بسبب أو بآخر ،والحيطة الواجبة في ىذا
المجال أال يقبل الطالب شرط تقديم الكفالة إال إذا كان مطمئناً إلى أمانة الحائز والى متانة مركزه المالي ،كما
يجب أن يرفض الشرط إذا كان مبمغ الكفالة مبالغاً فيو ،واذا رضي بالشرط ،فيجب أن يشتمل التعيد عمى
تفصيبلت بشأن رد مبمغ الكفالة ،ال سيما فيما يتعمق بتحديد المدة التي يتعين خبلليا رد المبمغ بعد فشل
المفاوضات(.)2
ومبمغ الكفالة ال يعد مقاببلً الطبلع المتمقي عمى المعمومات السرية أثناء التفاوض ،وانما يعتبر
ضماناً ووسيمة ضغط عمى المتمقي لتنفيذ التزامو بالحفاظ عمى سرية المعمومات والمعارف التي اطمع عمييا،
فإذا قام المت مقي باإلخبلل بالتزامو أو أحد ابتاعو ولم يتم بعد ذلك إبرام العقد استحق ىذا المبمغ لمحائز
تعويضاً لو عن الضرر الذؼ لحقو جراء إخبلل المتمقي بالتزامو بالحفاظ عمى السرية(.)3
ومصير ىذه المبالغ ىي إما أن تخصم من المقابل الذؼ سيتم االتفاق عميو عند إتمام المفاوضات
وابرام العقد ،واما حصول الطرف مورد التكنولوجيا عميو في حال عدم احترام االلتزام بحفع السرية بعد إنياء
المفاوضات ،وىذا المبمغ ليس نظير إطبلع الطرف اآلخر عمى المعمومات الفنية أثناء فترة المفاوضات وانما
يظل ضماناً لعدم إفشاء السرية ،فإذا تم ىذا اإلفشاء من الطرف طالب التكنولوجيا أو أحد أتباعو الذؼ
استعان بيم خبلل فترة التفاوض ولم يتم إبرام العقد ،استحق المبمغ لمطرف اآلخر(.)4

1

) ( سمٌحة الملٌوبً :بحث بعنوان "عمد نمل التكنولوجٌا" ،منشور على المولع االلكترونً ألكادٌمٌة العدالة للدراسات المانونٌة وااللتصادٌة،
http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/97-2009-12-12-00-48-03/3783-2009-12-12-01 ،02-49تم الدخول للمولع فً ٌوم األحد الموافك 2118/11/11م ،س 3325م.
2
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك (نمل التكنولوجٌا ،)...ص.64
3
) ( دمحم غسان صبحً العانً :المرجع السابك ،ص.43
4
) (سمٌحة الملٌوبً :بحث بعنوان "عمد نمل التكنولوجٌا" ،المرجع السابك.
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الفصل الثالث
المسئولية المدنية المترتبة عمى اإلخالل باللتزام بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا
تمييد وتقسيم:
إذا قام المدين بااللتزام بالسرية بإفشاء األسرار التي اطمع عمييا سواء أثناء مرحمة التفاوض أو في
المرحمة التي تمييا ،فإنو يكون بذلك مخطئاً إلخبللو بالتزامو بالمحافظة عمى السرية.
وبذلك فإن قيام المتفاوض بعد فشل المفاوضات بإفشاء األسرار التجارية ،أو قيامو باستغبلليا
لحسابو الخاص دون ترخيص من المتفاوض اآلخر حائز ىذه األسرار ،يحقق المسئولية وان كان فشل
التفاوض ال يعزو إليو(.)1
جدير بالذكر أن حماية السرية في عقود نقل التكنولوجيا من الممكن أن تستند إلى عقد نقل
ٌ
التكنولوجيا ذاتو ،ومن الوارد أيضاً أن يكون التعيد الكتابي ىو أساس ىذه الحماية.
إال أنو قد يحدث الفرض الذؼ ال يوجد من خبللو عقد أو اتفاق بين األطراف عمى حماية السرية،
ويتحقق ذلك في مرحمة المفاوضات حال عدم وجود عقد تفاوض بين األطراف ،مما يستتبع حماية ىذه
السرية عبر القواعد العامة.
ولممزيد من البيان قمنا بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين عمى النحو التالي:
المبحث األول :المسئولية العقدية المترتبة عمى اإلخبلل بااللتزام بالسرية.
المبحث الثاني :المسئولية التقصيرية المترتبة عمى اإلخبلل بااللتزام بالسرية.

1

) ( رجب كرٌم عبد االه :المرجع السابك ،ص.618
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المبحث األول
المسئولية العقدية المترتبة عمى اإلخالل باللتزام بالسرية
تمييد وتقسيم:
سنبين من خبلل ىذا المبحث المسئولية العقدية المترتبة عمى االخبلل بالسرية في عقود نقل
التكنولوجيا ،ومن الممكن أن تتحقق ىذه المسئولية سواء في مرحمة المفاوضات أو في المرحمة التي تمييا،
فقد تتحقق في مرحمة المفاوضات حال وجود عقد تفاوض بين األطراف ،كذلك األمر تتحقق في حالة إخبلل
أحد األطراف بالتزام السرية بعد إبرام العقد النيائي ،لذلك حينما نذكر خبلل ىذا المبحث فرض المسئولية
العقدية المتحققة عن اإلخبلل بالتفاوض ،فيكون مقصدنا أن ىناك اتفاق بين األطراف عمى تنظيم
المفاوضات من خبلل عقد وىو عقد التفاوض ،ولمزيد من البيان سنقسم ىذا المبحث لثبلث مطالب عمى
النحو التالي:
المطمب األول :أساس المسئولية العقدية.
المطمب الثاني :شروط المسئولية العقدية.
المطمب الثالث :اآلثار المترتبة عمى قيام المسئولية العقدية.
المطمب األول
أساس المسئولية العقدية المترتبة عمى اإلخالل السرية
من األىمية البحث في أساس المسئولية العقدية التي تترتب عمى اإلخبلل بالسرية ،وذلك لوجوب
التفرقة بين تحققيا في مرحمة التفاوض وفي المرحمة التي تمييا.
ففي مرحمة التفاوض قد تتحقق ىذه المسئولية في حال اتفاق األطراف عمى تنظيم عممية التفاوض
من خبلل اتفاقات تسمى باالتفاقات األولية أو التمييدية.
فااللتزام العقدؼ بالتفاوض يشكل من حيث طبيعتو ،التزاماً ببذل عناية ،وليس بتحقيق نتيجة ،غير أن
أداء ممي اًز يحدد طبيعتو عمى
مراعاة الدقة تقتضي القول بأن ىذا االلتزام يتألف من شقين ،كل منيما يتضمن ً
نحو أدق ،فالشق األول ىو بدء التفاوض ،أؼ المبادة إليو ،ومن الوارد أن تكون المبادة عمى جانب واحد
وذلك بحسب االتفاق ،ويتعين عمى األطراف الدخول في عممية التفاوض والبدء فييا ومتابعتيا ،وذلك باتخاذ
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اإلجراءات البلزمة لفتح عممية التفاوض ،كالتوجو مثبلً إلى قاعة التفاوض أو الرد كتابة بشأنو خبلل المدة
المتفق عمييا ،وان لم يتفق عمى ىذه المدة التزم األطراف بالبدء فييا خبلل مدة معقولة ،ويمثل القيام بيذا
األداء التزاماً بتحقيق نتيجة ،بحيث إذا امتنع أؼ من الطرفين عن تنفيذ التزامو ،كان مرتكباً لخطأ يثير
مسئوليتو العقدية.)1
بينما يتمثل الشق الثاني في االستمرار في المفاوضات بحرص معقول عمى إبرام العقد النيائي ،أؼ
مواصمة التفاوض بحسن نية.
وقوام ىذه الحالة أن كل طرف قد بعث في نفس الطرف اآلخر الثقة بأنو سيناقش معو بجدية وبرغبة
صادقة كل ظروف العقد المتوقع ،وأنو إذا سارت األمور في وضعيا المألوف ،فسينتيي األمر بتوقيع العقد
النيائي ،وعمى أساس ىذه الثقة سيتكبد كل طرف نفقات وجيداً يتمثل في إعداد دراسات العقد ،وتشكيل فريق
المفاوضين(.)2
ويقع ىذا االلتزام بالضرورة عمى عاتق كل من الطرفين عمى نحو متبادل ،كما يعتبر التزاماً ببذل
أداء واحداً من كمييما اتخاذ موقف إيجابي نشط في إدارة المفاوضات بيد إبرام العقد
عناية ،حيث يتضمن ً
النيائي ،إال أنو وان كان االلتزام باالستمرار في التفاوض يعتبر كقاعدة عامة التزاماً ببذل عناية ،غير أنو قد
يصبح في بعض الفروض التزاماً بتحقيق نتيجة ،وذلك تبعاً لطبيعة العمل الذؼ قد يكون المفاوض ممزماً
بالقيام بو أو االمتناع عنو بمقتضى االتفاق أو العادات التجارية ،ومن قبيل ذلك التزام المفاوض بعد إفشاء
المعمومات السرية التي يدلي بيا المفاوض اآلخر أثناء المفاوضات ،فينا ينشأ اإلخبلل بو بمجرد عدم تحقق
النتيجة المرجوة من ورائو(.)3
تجدر اإلشارة إلى أن اإلخبلل بالتزام السرية يرتب المسئولية العقدية عمى الدوام لدػ االتجاه الذؼ
اعتنق النظرية العقدية لمتفاوض.
جدير بالذكر أنو الممكن أن تسير المسئولية العقدية بجانب الجنائية في التشريعات التي يسأل فييا
ٌ

من يكشف األسرار جنائياً كالتشريع المصرؼ كما ذكرنا في الفصل األول من ىذه الدراسة(.)4

1
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص-115ص ،116أنظر كذلن إلى أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص ،114أنظر أٌضا ً إلى رجب
عبدالكرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.415
2
) ( دمحم إبراهٌم دسولً :المرجع السابك ،ص-91ص.91
3
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص-115ص.117
4
) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك (المبادئ التً تحكم ،)...ص.861
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والبدييي أن المسئولية العقدية تقوم في حال إفشاء السرية وذلك عندما يتم اإلخبلل بيا في مرحمة
العقد النيائي ،فينا يؤسس االلتزام بالسرية عمى العقد الذؼ تم إبرامو بين األطراف ،سواء كان ىذا العقد ىو
عقد نقل التكنولوجيا ذاتو بحيث ورد ىذا االلتزام بين األطراف بصيغة عبر أحد بنوده ،أو من خبلل اتفاق
مستقل ينظم السرية فيما بينيم.
وكما بينا مسبقاً ،فمن الوارد في مرحمة المفاوضات أن تنظم مسألة االلتزام بالسرية عبر تعيد كتابي
مسبق ،وىنا تستند المسئولية العقدية إلى ىذا التعيد وليس إلى عقد نقل التكنولوجيا والذؼ لم يتم إبرامو بعد.
قرر مسئولية طالب
وقد أحسن المشرع المصرؼ والفمسطيني في اإلشارة إلى التزام السرية ،فقد ا
المعرفة الفنية في حال إفشاءه لمسرية سواء في مرحمة المفاوضات أو المرحمة التي تمييا.
ويتبين ذلك من خبلل نص المادة ( )83من قانون التجارة المصرؼ ،والتي ألزمت المستورد بالحفاظ
عمى سرية التكنولوجيا و عمى سرية التحسينات المدخمة عمييا سواء في مرحمة التفاوض أو بعد ذلك.
وقد سار المشرع الفمسطيني عمى ذات المنحى ،ويتجمى ذلك من خبلل نص المادة ( )4/83من
القانون التجارؼ ،حيث قرر مسئولية طالب المعرفة الفنية في حالة إفشاءه السرية ،أياً كانت المرحمة التي تم
فييا ىذا اإلفشاء ،سواء وقع في مرحمة التفاوض عمى إبرام العقد أو المرحمة التي تمييا.
ويمتزم المورد بالحفاظ عمى سرية التحسينات التي يدخميا المستورد وينقميا إليو بموجب شرط في
العقد ،ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذؼ ينشأ عن إفشاء ىذه السرية(.)1
ويرػ البعض( )2أن المشرع الفمسطيني قد وفق حين سوػ في المسئولية بين مرحمة التفاوض ومرحمة
التعاقد ،لكنو لم يوفق بقصره االلتزام بالمحافظة عمى السرية عمى عاتق المستورد دون المورد في مرحمة
المفاوضات ،وىذا ما يتبين من المادة ( )82من قانون التجارة الفمسطيني رقم ( )2لسنة  2014المطبق في
قطاع غزة التي بينت التزامات المورد والتي نصت بخصوص التزام السرية من خبلل الفقرة الرابعة عمى "أن
يحافع عمى سرية التحسينات التي يدخميا المستورد وينقميا إليو بموجب شرط في العقد ،ويسأل المورد عن
تعويض الضرر الذؼ ينشأ عن إفشاء ىذه السرية" ،عمى الرغم من أنو اعتبره التزاماً متقاببلً في مرحمة التعاقد
وىذا ما نصت الفقرة السابق ذكرىا إضاف ًة إلى المادة ( )83من ذات القانون والتي بينت التزامات المستورد
والتي نصت عمى التزام السرية من خبلل الفقرة الرابعة عمى "أن يحافع عمى سرية المعرفة الحديثة التي
1

) ( ٌتبٌن ذلن من خالل نص المادة ( )2/83من لانون التجارة المصري ،والمادة ( )4/82من المانون التجاري الفلسطٌنً.
2
) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك (محاولة لتمٌٌم التنظٌم المانونً  ،)...ص.879
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يحصل عمييا وعمى سرية التحسينات التي تدخل عمييا وأال يتنازل عنيا لمغير ،ويسأل عن تعويض الضرر
الذؼ ينشأ عن إفشاء ىذه السرية سواء وقع في مرحمة التفاوض عمى إبرام العقد أو بعد ذلك".
ويستند ىذا الرأؼ إلى "أن ىذا االلتزام تابعاً لبللتزام بمبدأ حسن النية ومتفرعاً عنو ،ثم كيف يكون
االلتزام باإلفضاء متقاببلً بينما االلتزام بالسرية ليس كذلك ،كما وان مقتضيات العدالة تستوجب اعتباره التزاماً
متقاببلً لتحقيق التوازن المختل بين الطرفين ،خاصة وأن الطالب دائماً ما يكون من رعايا الببلد النامية ،كما
وان ما يفضي بو الطالب لمحائز من معمومات ال يجب التقميل من شأنيا دائماً ،فقد تكون ذات طابع سرؼ،
ومن ثم قد تكون أيضاً أجدر بالحماية مما أفضى بو الحائز"(.)1
إال أننا نرػ بأن التزام المستورد بالسرية في مرحمة التفاوض نابع عن كشف حائز المعرفة الفنية عن
المعمومات حول المعرفة الفنية حتى يتمكن من تقدير قيمة التكنولوجيا ومدػ مبلئمتيا لو ،وفي ذلك خطورة
كبيرة عمى المورد ،لذلك غالباً ما تستتبع ىذه الخطوة ضمانات لحماية المعمومات السرية.
عادة في مرحمة التفاوض إال عن جانب ضئيل من التكنولوجيا ،بينما في المرحمة
فالمورد ال يكشف
ً

البلحقة لمتفاوض ،فتكون التكنولوجيا قد انتقمت بكل عناصرىا إلى المستورد فوقف عمى دقائق أسرارىا(.)2

إضاف ًة إلى أن المشرع الفمسطيني حينما ألزم المورد بالحفاظ عمى سرية التحسينات التي يدخميا
المستورد وينقميا إليو بموجب شرط في العقد ،ولم يمزمو بيذا االلتزام في مرحمة التفاوض فذلك بسبب صعوبة
تصور قيام المستورد بإدخال أؼ تحسينات عمى المعرفة الفنية في مرحمة التفاوض ،أؼ قبل إبرام التعاقد،
خصوصاً أن المورد ال يزال حائ اًز لممعرفة الفنية بينما من الممكن تصور ذلك في مرحمة التعاقد وذلك ألنو
حصل فعمياً عمى المعرفة الفنية ،وبذلك يكون المورد ممزماً بالحفاظ عمى سرية ىذه التحسينات.
فمتمقي المعرفة الفنية ممتزم بالحفاظ عمى سريتيا ،ذلك أن السرية تمثل األساس الواقعي الحتكار
المورد لمتكنولوجيا ،ويسمح فرض االلتزام عمى عاتق المتمقي بالحفاظ عمى سرية المعرفة الفنية بتوفير حماية
واقعية الحتكار المورد ليذه المعرفة ،إضاف ًة إلى أن ىذا االلتزام يمثل وسيمة لمنع المتمقي من نقل المعرفة
الفنية لمغير ،ألن المعرفة تنتقل إلى الغير إذا ما اطمع عمييا(.)3
ويمكن الرد عمى القول بأن ما يفضي بو الطالب لمحائز من معمومات ال يجب التقميل من شأنيا
دائماً فقد تكون ذات طابع سرؼ ومن ثم قد تكون أيضاً أجدر بالحماية مما أفضى بو الحائز ،بأنو ال ُيطمب
1

) ( حمدي محمود بارود :المرجع السابك( ،المبادئ التً تحكم ،)...ص.861
2
) ( محسن شفٌك :المرجع السابك ،ص.85
3
) ( دمحم فرٌد العرٌنً ،هانً دمحم دوٌدار :لانون األعمال ،دار المطبوعات الجامعٌة-االسكندرٌة ،2112 ،ص.127
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من الطالب في مرحمة المفاوضات إال الكشف عن طبيعة حق المعرفة الذؼ يريده ،وحينيا عميو أال يفضي
من المعمومات إال بالقدر البلزم لمكشف عن البيانات التي تحدد معالم حق المعرفة الذؼ يريد أن يستورده.
ويختمف األمر في حال وجود عقد بين األطراف وتم بمقتضاه االتفاق عمى أن يكون االلتزام بالسرية
عمى كبل الطرفين سواء في مرحمة التفاوض أو المرحمة التي تمييا ،وذلك ألن العقد شريعة المتعاقدين
ولؤلطراف الحرية عمى االتفاق بما يروه مناسباً بما ال يخالف القانون.
وما يدلل عمى ما سبق بيانو الفقرة الرابعة من المادة ( )83التي نصت عمى التزام المستورد بالحفاظ
عمى سرية المعرفة الفنية التي يحصل عمييا وعمى سرية التحسينات التي تدخل عمييا وأال يتنازل عنيا لمغير،
ويسأل عن تعويض الضرر الذؼ ينشأ عن إفشاء ىذه السرية سواء وقع في مرحمة التفاوض عمى إبرام العقد
أو بعد ذلك.
فينا من المتصور قيام المورد-أؼ حائز المعرفة الفنية -القيام بإجراء التحسينات عمى المعرفة الفنية
سواء في مرحمة التفاوض أو بعد ذلك ،ألنو الحائز ليذه المعرفة ،وعمى المستورد الحفاظ عمييا عمى
التحسينات المدخمة عمييا ،كما أنو عمى المورد االلتزام بسرية التحسينات المدخمة عمى حق المعرفة من قبل
المستورد في حال تم االتفاق عمى ذلك.
يتبين لنا من خبلل ما سبق ذكره أن أساس المسئولية العقدية سواء تحققت في مرحمة التفاوض –عقد
التفاوض أو التعيد الكتابي المسبق -أو المرحمة التي تمييا ىو الخطأ العقدؼ ،أؼ االخبلل بالتزام عقدؼ،
وسنقوم من خبلل المطمب التالي ببيان شروط قيام المسئولية العقدية كي تكتمل الصورة بيذا الخصوص.
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المطمب الثاني
شروط المسئولية العقدية المترتبة عمى اإلخالل بالسرية
ٍ
أركان عامة ،وىي الخطأ العقدؼ ،والضرر ،والعبلقة السببية ما
تتكون المسئولية العقدية من ثبلثة
بين الخطأ والضرر.
ومن ثم يتوجب لقيام ىذه المسئولية عند اإلخبلل بالتزام السرية ،وجوب تحقق األركان السابق ذكرىا،
ويجب أن يقع اإلخبلل عمى معمومات ذات طبيعة سرية ،وكنا قد بينا خبلل الفصل األول الشروط البلزم
توافرىا في المعمومة كي تكون س اًر تجارياً.
وقد تقوم المسئولية العقدية عن الغير عندما يوجد عقد صحيح بين المسئول والمضرور ،وحيث أن
المسئول ىنا ىو الممتزم بالسرية ،والمضرور ىو الدائن بيذا االلتزام ،وقد قام بينيما عقد صحيح ،وحيث أن
المكمف بتنفيذ ىذا العقد ىو الغير والذؼ قد يكون من أحد الخبراء الفنيين ،ويتبين من ذلك أن ىناك حدين
لنطاق المسئولية العقدية عن الغير ،األول :أن يكون ىناك بين المسئول والمضرور عقد صحيح ،فذلك ألن
المسئولية نحو المضرور ىي مسئولية عقدية ،فوجب أن تنشأ ىذه المسئولية من عقد تم بين المسئول
والمضرور ،فإذ ا كان العقد قد تم بين المسئول والغير الذؼ أحدث الضرر ،ال بين المسئول والمضرور،
كالتابع الذؼ يربطو بمتبوعو عقد ،ثم يمحق الضرر بالمضرور أثناء تأدية وظيفتو ،فيذه مسئولية تقصيرية ال
عقدية ،والحد الثاني :أن يكون الغير قد عيد إليو في تنفيذ ىذا االلتزام(.)1
حيث أنو غالباً ما يتم االستعانة بالخبراء الفنيين فيما يتعمق بعقود نقل التكنولوجيا ،لبيان واستيضاح
المعرفة الفنية ،ومن ثم فإنو حتماً سيطمعون عمى خفاياىا وأسرارىا ،وحيث أنو في الغالب ال يربط العقد
الخبراء الفنيين بالمسئول ،وبالتالي فإن المسئول -أؼ المدين بالتزام السريةُ -يسأل مسئولية عقدية تجاه
المضرور –أؼ الدائن بالتزام السرية ،-حيث يكون مسئوالً عن أخطاء ىؤالء األشخاص الذين أضروا بالدائن
في االلتزام العقدؼ.
وبالتالي فعمى الرغم من أىمية الحماية العقدية لمسرية في حال وجود العقد ،إال أنيا حماية نسبية
محدودة النطاق ،فبل تسرؼ إال في مواجية أطراف العقد ،وال تمزم األطراف التي ال تربطيم عبلقة تعاقدية مع
حائزىا ،كما لو قامت شركة أخرػ بتحريض عمال شركة ما عمى إفشاء األسرار ،وىنا ال يمكن االعتماد عمى

1

) ( عبدالمعٌن لطفً جمعة :موسوعة المضاء فً المسئولٌة المدنٌة "التمصٌرٌة والعمدٌة" ،الكتاب الثانً ،عالم الكتب -الماهرة ،1979 ،ص-98ص.99
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العقد في تقرير المسئولية العقدية التي تترتب عمى الشركة المحرضة ،ولكن يمكن تقريرىا باالستناد إلى قواعد
المسئولية التقصيرية(.)1
ولمز ٍيد من البيان ،سنبين من خبلل ىذا المطمب عبر ثبلثة أفرع شروط المسئولية العقدية المترتبة
عمى اإلخبلل بالتزام السرية.
الفرع األول
الخطأ
يقصد بالخطأ العقدؼ بعدم قيام المدين بتنفيذ التزامو الناشئ عن العقد ،فيجب عمى المدين القيام
بالتزاماتو الواردة في العقد ،ومن ضمنيا االلتزام بالسرية.
ويتحقق الخطأ العقدؼ ىنا عند قيام المستورد بالكشف عن المعرفة الفنية أو عن سرية التحسينات
التي أُدخمت عمييا ،سواء في مرحمة التفاوض حين وجود عقد تفاوض بين األطراف أو وجود تعيد كتابي
ينص عمى االلتزام بالسرية ،أو في مرحمة التعاقد من خبلل العقد النيائي ،ويتحقق وان لم يتم النص في ىذا
العقد عمى االلتزام بالسرية ،ألن ىذا االلتزام من مستمزمات العقد النيائي ،رغم أنو غالباً ما يقوم األطراف
بتضمينو في العقد نظ اًر لخطورة األمر.
كذلك األمر يتحقق حينما يقوم المورد بالكشف عن سرية التحسينات التي أدخميا المستورد عمى
المعرفة الفنية ،ويتحقق ذلك عند وجود اتفاق بين األطراف بيذا الشأن.
وبالتالي فإن لم يقم المدين بتنفيذ التزامو المتمثل بااللتزام بالسرية كان ىذا ىو الخطأ العقدؼ ،فعدم
تنفيذ المدين اللتزامو التعاقدؼ يعتبر في ذاتو خطأ يرتب المسئولية(.)2
ويستوؼ في ذلك أن يكون عدم قيامو بااللتزام ناشئ عن عمده أو عن إىمالو أو عن فعمو "أؼ دون

ٍ
عمد أو إىمال" ،بل إن الخطأ العقدؼ يتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بااللتزام ناشئاً عن سبب أجنبي ال
يد لو فيو ،ولكن يبلحع في ىذه الحالة أن العبلقة السببية تنيدم وال تتحقق المسئولية العقدية(.)3

1

) ( رٌاض أحمد عبدالغفور :المرجع السابك ،ص.393
2
) ( نمض مصري ،رلم  ،563س34ق ،جلسة .1968/12/5
3
) ( عبدالمعٌن لطفً جمعة :المرجع السابك ،ص.13
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تجدر اإلشارة إلى أن االلتزام بالسرية سواء في مرحمة التعاقد أو مرحمة التفاوض ىو التزام بتحقيق
نتيجة كما بينا سابقاً ،وبالتالي فإن المسئولية العقدية تقوم بمجرد اإلخبلل بيذه السرية ،أؼ بمجرد الكشف عن
المعمومات السرية خبلفاً لما تم االتفاق عميو من قبل األطراف.
وفيما يتعمق بإثبات الخطأ ،فاألصل أن الدائن ىو من يثبت وجود االلتزام ،وأنو عمى المدين إثبات
التخمص منو ،وبالنظر إلى أن االلتزام بالسرية ىو التزام بتحقيق نتيجة ،فعمى الدائن في ىذه الحالة إثبات
وجود العقد مصدر االلتزام ،فمو كان العقد ىو عقد نقل التكنولوجيا وكان التزام المستورد بالحفاظ عمى
السرية ،فالنتيجة المطموب تحقيقيا وىي الحفاظ عمى السرية ،تكون أم اًر يسيل القول بوجوده أو عدم وجوده،
ومجرد ادعاء الدائن بعدم تحقق النتيجة يمقي عمى عاتق المدين عبء إثبات تحققيا ،واال فإنو ال يكون قد نفذ
التزامو ويعتبر مخطئاً(.)1
ويكون استخبلص الخطأ الموجب لممسئولية من سمطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً عدم تنفيذ
المدين التزامو التعاقدؼ(.)2
الفرع الثاني
الضرر
يعتبر الضرر الركن الثاني في المسئولية العقدية ،فبل بد من وجود ضرر قد ترتب عن الخطأ حتى
تقع ىذه المسئولية في ذمة المدين.
ففي حال لم يقع ضرر أصبلً فبل تعويض ،كما لو تم اإلفصاح عن المعرفة الفنية بعد ذيوعيا ،ففي
ىذه الحالة ال يقع الضرر ،كونو قد تم اإلفصاح عن المعرفة الفنية مسبقاً وبالتالي لم تعد س اًر.
وقد يكون الضرر مادياً يصيب المضرور في جسمو أو مالو ،وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في
شعوره أو عاطفتو أو كرامتو أو شرفو أو أؼ معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عمييا(.)3
واألكثر شيوعاً في اإلخبلل بالسرية في عقود نقل التكنولوجيا ىو الضرر المادؼ ،فأحد شروط
المعمومات السرية كما بينا سابقاً أن تكون ذات قيمة تجارية ،بمعنى أنو من الممكن تقويميا بالنقود.

1

) ( سمٌر عبد السٌد تناغو :المرجع السابك ،ص-171ص.172
2
( ) نمض مصري رلم  388لسنة 57ق ،جلسة 1989/12/12م.
3
) ( عبدالرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابك ،فمرة  ،569ص.855
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ومن الممكن أن يتحقق الضرر األدبي ،كما الحال حينما يمس المدين بااللتزام بالسرية -سواء في
مرحمة التفاوض عند وجود عقد ينظميا ،أو في المرحمة التي تمييا -في سمعتو أو اعتباره ،كأن يؤدؼ فشل
التفاوض إلى اإلساءة إلى السمعة التجارية ليذا المتفاوض(.)1
ويختمف عبء إثبات الضرر بحسب إذا كان الدائن يرجع عمى المدين مطالباً بالتنفيذ العيني ،أو أنو
يرجع عميو مطالباً بالتعويض وىو التنفيذ بمقابل ،وقد ينتقل عبء اإلثبات ىنا من الدائن إلى المدين ،ويتحقق
ذلك في الحالة التي يتفق فييا عمى مقدار التعويض في العقد ،وىو الشرط الجزائي ،فعمى الرغم من ىذا
االتفاق فإن التعويض ال ينبغي أن يزيد عمى الضرر ،فمو ادعى المدين أن التعويض المتفق عميو يزيد عمى
الضرر الذؼ أصاب الدائن أو أنو لم يصيب الدائن أؼ ضرر ،وطالب بتخفيض التعويض إلى قدر الضرر
أو عدم الحكم إطبلقاً ،فعميو ىو أن يثبت صحة ىذا االدعاء(.)2
وبحسب طبيعة االلتزام بالسرية ،فإنو من غير المنطقي عند إفشاءىا المطالبة بالتنفيذ العيني ،وذلك
ألن التنفيذ أصبح مستحيبلً.
وبالتالي فالمرجع في ىذه الحالة المطالبة بالتعويض أؼ التنفيذ بمقابل ،وبذلك يجب عمى الدائن
إثبات الضرر الذؼ أصابو نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامو المتمثل بالحفاظ عمى السرية.
ومن ثم فبل يمكن تصور القول بإمكان المجوء إلى الحكم بالغرامة التيديدية في ىذا المجال ،وبذلك
يبقى التنفيذ بمقابل ،أؼ بدفع بدل نقدؼ أو تعويض ىو الجزاء المبلئم في ىذه الحالة(.)3
ويشترط في الضرر في المسئولية العقدية أن يكون حاالً أو محقق الوقوع ،وأن يكون مباش اًر ،إضاف ًة
إلى أن يكون الضرر متوقعاً.
وفي حال كان الضرر محتمبلً ،أؼ لم يقع فعبلً ولم يكن محقق الوقوع في المستقبل ،فبل يمكن أن
يعوض الضرر إال إذا تحقق بالفعل(.)4
وليذا فإن المضرور من قطع المفاوضات مثبلً ال يستطيع أن يحصل عمى تعويض عما فاتو من
كسب يتمثل في الربح الذؼ كان سيعود عميو من تنفيذ العقد لو تم إبرامو ،وذلك ألن إبرام العقد ىو دائماً أمر

1

) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.612
2
) ( سمٌر عبد السٌد تناغو :المرجع السابك ،ص-178ص.179
3
) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص.121
4
( ) نبٌل إبراهٌم سعد :النظرٌة العامة لاللتزام -الجزء األول -مصادر االلتزام ،دار الجامعة الجدٌدة-األزارٌطة ،2114 ،ص.311

81

احتمالي ،قد يتحقق وقد ال يتحقق ،نظ اًر لما يتمتع بو الطرفان من حرية في التعاقد من عدمو ،غير أن ذلك
يختمف عن تفويت الفرصة الذؼ يعوض عنو(.)1
إال أنو قد يتحقق ذلك عندما يتم إفشاء المعرفة الفنية ،فينا يتحقق فرض فوات الفرصة عمى الحائز
في القيام باالستفادة منيا ،مما يؤدؼ بالضرورة إلى حرمانو من فرصة الكسب ،وال يوجد ما يمنع من ذلك
كونو يتفق مع مبادغ العدالة(.)2
ويجب أن يكون الضرر مباش اًر ،ويتحقق ذلك بأن يكون نتيجة طبيعية لئلخبلل بااللتزام ،وىو يعتبر
كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جيد معقول ،كما وتختص المسئولية العقدية بشرط أن
يكون الضرر متوقعاً وذلك في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ،وذلك عمى النقيض من المسئولية
التقصيرية التي يكون التعويض عن الضرر المباشر كمو ،سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ،ويقصد بيذا
الشرط أن يكون الضرر مما يمكن توقعو عادة وقت االتفاق سواء عمى الدخول في التفاوض أو بعد ذلك(.)3
ومن المعروف أن العقد يمقي عمى عاتق الممتزم التزام بالوفاء بو ،بحيث إذا تراخى فيو أو امتنع فيو
مخطئ  ،وعميو إذا أراد أن يتخمص من التبعة عن ىذا التقصير أن يقيم الدليل عمى عذره بإثبات أن عدم
تنفيذ االلتزام يرجع إلى سبب أجنبي أو قوة قاىرة أو خطأ الغير(.)4
فمن الممكن لممدين أن يثبت أن وقوع الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد لو فيو ،كقوة قاىرة ،أو
خطأ من المضرور ،أو خطأ من الغير ،فحينيا ال يكون ممزماً بتعويض ىذا الضرر ما لم يوجد نص أو
اتفاق يقضي بغير ذلك(.)5
فوجود السبب األجنبي يؤدؼ إلى نفي العبلقة بين الخطأ والضرر ،ومن ثم عدم قيامة مسئولية
محدث الضرر وعدم إلزامو بتعويض المضرور(.)6

1

) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.613
2
) ( عدنان إبراهٌم سرحان ،نوري حمد خاطر :شرح المانون المدنً -مصادر الحموق الشخصٌة "االلتزامات" ،دراسة ممارنة ،دار الثمافة للنشر
والتوزٌع ،2115 ،ص.313
3
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.613
4
) ( دمحم أحمد عابدٌن :التعوٌض بٌن المسئولٌة العمدٌة والتمصٌرٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة ،االسكندرٌة ،1985 ،ص.5
5
) ( ٌتضح ذلن من نص المادة ( )181من المانون المدنً الفلسطٌنً رلم ( )4لسنة 2112م المطبك فً لطاع غزة ،ومن نص المادة ( )165من المانون
المدنً المصري.
6
) ( تجدر اإلشارة إلى أن المشرع األردنً لم ٌأخذ بذلن ،فهو اعتنك النظرٌة الموضوعٌة التً بمو جبها ال ٌؤدي وجود السبب األجنبً إلى عدم لٌام
مسئ ولٌة محدث الضرر ،بل تموم مسؤولٌته وٌلتزم بتعوٌض المضرور رغم وجود السبب األجنبً ،أنظر فً ذلن لدى إٌاد دمحم إبراهٌم جاد الحك :مدى
لزوم (الخطأ) كركن من أركان المسئولٌة التمصٌرٌة فً مشروع المانون المدنً الفلسطٌنً-دراسة تحلٌلٌة" ،بحث منشور" ،مجلة الجامعة اإلسالمٌة
للدراسات اإلسالمٌة ،2112 ،المجلد العشرون ،العدد األول ،ص.221
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فيكفي ثبوت وقوع الضرر بسبب أجنبي النتفاء المسئولية ،وقضت في ذلك محكمة النقض المصرية
بأن "يحسب المحكمة أن تكون قد أقامت حكميا برفض دعوػ التعويض المؤسسة عمى المسئولية التقصيرية
عمى ما ثبت ليا من أن الضرر الذؼ أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبي لم يكن لممدعى عميو يد فيو
وليس عمى المحكمة بعد ذلك أن تتحرػ وقوع خطأ من المضرور أو خطأ من الغير"(.)1
تجدر اإلشارة إلى أن المدين بالتزام السرية ال يستطيع أن ينفي مسئوليتو العقدية إذا كان من ارتكب
الخطأ العقدؼ من الغير مكمفاً منو بتنفيذ االلتزام ،حيث ال يعتبر في ىذه الحالة فعل الغير من قبيل السبب
األجنبي وال ينفي خطأ المدين(.)2
الفرع الثالث
العالقة السببية
وأخي اًر يجب لقيام المسئولية العقدية أن تتوافر عبلقة السببية بين الخطأ الذؼ ارتكبو المدين بااللتزام
والضرر الذؼ أصاب الدائن بو.
واذا كانت العبلقة السببية بين الخطأ والضرر مفترضة ،بحيث ال يكمف الدائن بإثباتيا ،وانما يقوم
بإثبات ركني الخطأ والضرر ،فيفترض توافر عبلقة السببية ،والمدين ال يستطيع أن ينفي عبلقة السببية إال
بإثبات السبب األجنبي ،وذلك بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاىرة أو حادث فجائي ،أو يرجع إلى خطأ
الدائن ،أو يرجع إلى فعل الغير(.)3
وتطبيقاً لذلك يقع عمى عاتق المتفاوض المدين عبء نفي عبلقة السببية إذا ادعى عدم قياميا ،وال
يجوز لو ىذا إال بإثبات أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ال يد فيو ،فمتى أثبت المضرور الخطأ والضرر
كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة ىذا الضرر ،وبالتالي فإن القرينة عمى توفر عبلقة السببية بينيما
تقوم لصالح المضرور(.)4

1

) ( محكمة النمض المصرٌة ،طعن  213سنة  23ق1958/5/15 ،م.
2
) ( إٌاد دمحم إبراهٌم جاد الحك :المرجع السابك (النظرٌة العامة لإللتزام ،)...ص.312
3
( ) نبٌل ابراهٌم سعد :المرجع السابك ،ص.313
4
) ( نمض مصري رلم  ،483س34ق ،جلسة .1968/11/28
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المطمب الثالث
اآلثار المترتبة عمى المسئولية العقدية
يترتب عمى قيام المسئولية العقدية بسبب اإلخبلل بالتزام السرية التعويض نتيجة الضرر الذؼ تحقق
بسبب إخبلل المدين بيذا اإللتزام بو.
فالمسئولية العقدية تتحقق عند اإلخبلل بالسرية سواء في حالة التفاوض عند وجود عقد ينظميا ،أو
في حالة العقد النيائي ،فحينيا يكون االلتزام عقدياً وتحكمو بنود العقد ،ويوقع الجزاءات المنصوص عمييا في
ىذا العقد ،وقد يوقع الجزاء المقرر بالقانون المدني وىو التعويض أو المطالبة بفسخ العقد أو كمييما بحسب
الحال(.)1
يفترض تطبيق الجزاء العقدؼ بداءة إخبلل المدين بتنفيذ التزامو بالتفاوض ،ويتحدد اإلخبلل بيذا
االلتزام بمقارنة السموك الفعمي لممفاوض بذاك الذؼ يفرضو عميو مضمون التزامو وفقاً لمعيار الشخص
العادؼ(.)2
إال أن التزام السرية يعتبر التزاماً بتحقيق نتيجة كما بينا سابقاً ،وبالتالي تترتب المسئولية بمجرد
اإلخبلل بالسرية ما لم يثبت المدين أن اإلفشاء كان بسبب أجنبي ال يد لو فيو.
واألصل في التعويض أن يكون بقدر الضرر ،وخروجاً عمى ىذا األصل فإن التعويض في المسئولية
العقدية ال يشمل إال الضرر المتوقع أؼ أن الدائن ال يعوض عن الضرر غير المتوقع ،إال في حالة الغش أو
الخطأ الجسيم(.)3
وال شك أن التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع في حال ارتكاب المدين غشاً أو
خطأً جسيماً ىو نوع من الجزاء الذؼ يقرره القانون عمى المدين ،فيزيد من مقدار التعويض نتيج ًة لغشو أو
خطئو الجسيم(.)4

1

) ( فهد بجاد المالفخ :تسوٌة منازعات عمد نمل التكنولوجٌا "دراسة فً المانون المصري ونظام التحكٌم السعودي" ،دار النهضة العربٌة -الماهرة،
 ،2119ص.83
2
) ( دمحم حسٌن عبدالعال :المرجع السابك ،ص.134
3
( ) حسام الدٌن كامل األهوانً :النظرٌة العامة لاللتزام -المجلد األول -المصادر اإلرادٌة لاللتزام ،الجزء األول ،الطبعة الثالثة ،دون ناشر،2111 ،
ص.632
4
( ) نبٌل ابراهٌم سعد :المرجع السابك ،ص.312
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ويرجع السبب في قصر التعويض في المسئولية العقدية عمى الضرر المباشر المتوقع إلى أن
المسئولية العقدية ترتكز عمى وجود عقد أنشأتو إرادتي الطرفين الدائن والمدين ،ويفترض أن إرادتي الطرفين
اتجيتا إلى قصر التعويض عمى الضرر المباشر المتوقع ،أؼ عمى ما يتوقعو المدين من ضرر ،وىذا يعتبر
ن
اء كان متوقعاً
بمثابة اتفاق يعدل في المسئولية العقدية التي مقتضاىا أن يكو التعويض عن كل الضرر سو ً
أو غير متوقع(.)1
تجدر اإلشارة إلى أن المقصود بالشخص الذؼ يجوز لو مطالبة المستورد بالتعويض بسبب الضرر
الناجم عن اإلخبلل بااللتزام بالسرية ىو صاحب السر ،والذؼ يحتمل أن يكون المورد أو غيره –الحائز
عميو ،-وفي تمك الحالة الثانية ترفع الدعوػ ضد كل من المستورد والمورد معاً طالما لم يكن ليذا األخير
حق في استغبلل ىذا السر ،ومثال ذلك المورد الذؼ تَ َحص َل عمى ٍ
سر تكنولوجي بدون وجو حق ُويبرم عقداً
َ
ٍ
مستورد ما(.)2
مع
وكما بينا سابقاً من خبلل ىذه الدراسة ،فالباحث في طبيعة االلتزام بالسرية ،يرػ أنو من غير
المنطقي عند إفشاءىا المطالبة بالتنفيذ العيني ،وذلك ألن التنفيذ أصبح مستحيبلً.
ومن ثم فاألنسب ىو المطالبة بالتعويض أؼ التنفيذ بمقابل ،وحينيا يجب عمى الدائن إثبات الضرر
الذؼ أصابو نتيجة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامو المتمثل بالحفاظ عمى السرية.
وتطبيقاً لذلك ال يمكن تصور القول بإمكان المجوء إلى الحكم بالغرامة التيديدية في ىذا المجال وذلك
ألنو ليس التزام بالقيام بعمل وشخصية المدين محل اعتبار ليذا االلتزام ،وبذلك يبقى التنفيذ بمقابل ،أؼ بدفع
بدل نقدؼ أو تعويض ىو الجزاء المبلئم في ىذه الحالة(.)3

1

) ( إٌاد دمحم إبراهٌم جاد الحك :المرجع السابك (النظرٌة العامة لاللتزام ،)...ص-317ص.318
2
) ( فهد بجاد المالفخ :المرجع السابك ،ص-81ص82
3
) ( أحمد عبدالكرٌم سالمة :المرجع السابك ،ص.121
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المبحث الثاني
المسئولية التقصيرية المترتبة عمى اإلخالل باللتزام بالسرية
تمييد وتقسيم:
لقد بينا من خبلل المبحث السابق المسئولية المترتبة عمى اإلخبلل بااللتزام بالسرية حال تم تنظيمو
من خبلل اتفاق سواء اتفاق مستقل أو من خبلل عقد التفاوض أو العقد النيائي ،وقد كانت المسئولية المترتبة
عمى ىذا اإلخبلل ىي المسئولية العقدية نظ اًر ألن من ينظم ىذا االلتزام ىو االتفاق أو العقد.
لكن قد يحدث أال يوجد أؼ اتفاق أو عقد سواء عقد التفاوض أو العقد النيائي ،ويتحقق ذلك عند
دخول األطراف مرحمة المفاوضات عمى العقد النيائي دون تنظيم ىذه المفاوضات عقدياً.
ففي ىذه الحالة ال يمكن القول بتطبيق قواعد المسئولية العقدية عمى اإلخبلل بالتزام السرية ،وذلك
لعدم وجود عقد ينظم ذلك ،وبالتالي فاألرجح ىو تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية عمى مثل ىذه الحالة.
ولمز ٍيد من البيان فقد تم تقسيم ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب عمى النحو التالي:
المطمب األول :أساس المسئولية التقصيرية.
المطمب الثاني :شروط المسئولية التقصيرية.
المطمب الثالث :اآلثار المترتبة عمى قيام المسئولية التقصيرية.
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المطمب األول
أساس المسئولية التقصيرية
سبق وأن بينا األسس المختمفة التي تتعمق بحماية السرية في عقود نقل التكنولوجيا في مرحمة
التفاوض ،وقد رجحنا األساس المستند إلى المسئولية التقصيرية.
وتختمف األسس التي تقوم عمييا المسئولية التقصيرية إلى اتجاىين ،األول ىو االتجاه الشخصي،
والثاني ىو االتجاه الموضوعي.
فالبحث في أساس المسئولية التقصيرية ،يدفعنا إلى الخوض في ىذين االتجاىين ،أما فيما يتعمق
باالتجاه الشخصي فيو االتجاه الذؼ يقيم المسئولية التقصيرية عمى أساس الخطأ ،فبل مسئولية بدون خطأ،
أما االتجاه الموضوعي فيو االتجاه الذؼ يقيم المسئولية عمى ركن الضرر فقط.
ولممزيد من التعمق فإنو يجدر بيان مواقف التشريعات المقارنة في دراستنا بيذا الخصوص ،حيث ان
المشرع المصرؼ قد اعتنق فكرة الخطأ كأساس لممسئولية التقصيرية في القانون المدني ،ويتبين ذلك من خبلل
نص المادة ( )163وىي "يكون الشخص مسئوالً عن أعمالو غير المشروعة ،متى صدرت منو وىو مميز".
حيث اعتبر المشرع المصرؼ أن المسئولية التقصيرية تقوم دائماً عمى الخطأ ،ويقع عبء إثبات
الخطأ عمى عاتق طالب التعويض ،فإن أثبت خطأ خصمو حكم لو عميو بتعويض الضرر الناشئ عن ىذا
الخطأ(.)1
إال أنو فرق بين المسئولية التقصيرية عن الفعل الشخصي حيث أقاميا عمى فكرة الخطأ واجب
اإلثبات ،وبين المسئولية التقصيرية عن فعل الغير وعن الحيوان واألشياء حيث أقاميا عمى فكرة الخطأ
المفترض(.)2
أما فيما يتعمق بموقف المشرع األردني ،فقد اعتنق فكرة الضرر كأساس لممسئولية التقصيرية في
القانون المدني ،ويتبين ذلك من خبلل نص المادة ( )256وىي "كل إضرار بالغير ،يمزم فاعمو ولو غير
مميز بضمان الضرر".

1

) ( دمحم أحمد عابدٌن :المرجع السابك ،ص.5
2
) ( عبدالودود ٌحٌى :الموجز فً النظرٌة العامة لاللتزامات "مصادر وأحكام االلتزام ،دون ناشر ،دون تارٌخ نشر ،فمرة ،153ص ،222مشار إلٌه
لدى إٌاد دمحم إبراهٌم جاد الحك :المرجع السابك (النظرٌة العامة لاللتزام ،)...ص-371ص.371
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أما بخصوص المشرع الفمسطيني فقد نصت المادة ( )179من القانون المدني الفمسطيني عمى أنو
"كل من ارتكب فعبلً سبب ضر اًر لمغير ،يمزم بتعويضو".
ونص في المادة ( )181منو عمى " -1يكون الشخص مسئوالً عن أفعالو الضارة ،متى صدرت منو
وىو مميز -2 ،إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ،ولم يكن ىناك من ىو مسئول عنو ،أو تعذر
الحصول عمى تعويض من المسئول ،جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل مع مراعاة
مركز الخصوم".
()1

وذىب البعض

إلى أن المشرع الفمسطيني لم يأخذ بالمذىب الموضوعي ،ويرػ بأنو يجب أن

يتوافر في ركن الخطأ عنصران ىما :العنصر المادؼ ،والعنصر المعنوؼ ،والعنصر المادؼ قد تضمنتو نص
المادة ( ،)179أما بخصوص العنصر المعنوؼ فقد تضمنتو المادة ( )180والتي اشترطت التمييز لدػ
مرتكب الفعل الضار ،لكي ُيسأل تقصيرياً في مواجية المضرور عند توافر ركني المسئولية اآلخرين وىما

الضرر وعبلقة السببية ،وبيذا يتوافر ركن الخطأ بعنصريو المادؼ والمعنوؼ وفقاً لمنظرية الشخصية لممسئولية
التقصيرية.
()2

ونؤيد ما ذىب إليو البعض

إلى أن المشرع الفمسطيني قد تبنى النظرية الموضوعية كأصل عام،

وكإستثناء أخذ بالنظرية الشخصية ،وذلك ضمن تبنيو لنظرية السبب األجنبي ،ويتبين ذلك من خبلل أمرين:
األمر األول:
إن المادة ( )179تعتبر القاعدة العامة وتتضمن مسئولية الشخص عن سموكو متى كان ىذا السموك
الضار بالغير ،ولم تشترط ىذه المادة التمييز ،بينما خرجت المادة ( )1/180عن ذلك واشترطت أن يكون
الشخص حتى ُيسأل ممي اًز ،ثم عادت المادة ( )2/180إلى االصل ونصت أن الشخص غير المميز ُيسأل
عن سموكو ضمن حاالت محددة ،ويعاد عميو بالتعويض ،وبذلك يتضح أن األصل ىو نص المادة (،)179

أؼ األخذ بقواعد المسئولية الموضوعية القائمة عمى أساس الضرر ،فوفقاً لمقواعد األصولية ال يعاد إال
ألصل ،واالستثناء ىو األخذ بقواعد المسئولية التقصيرية القائمة عمى أساس الخطأ ،ولما كان الغالب األعم
ىو من تنطبق عمييم المادة ( ،)1/180حيث إن معظم من يرتكب األخطاء ويمزمون بالتعويض ىم مميزون،
فينا يصبح األمر وكأن المشرع أخذ كأصل بالنظرية الشخصية.
1

) ( إٌاد دمحم إبراهٌم جاد الحك :المرجع السابك( ،مدى لزوم) ،ص-219ص ،221أنظر كذلن هال عبدهللا السراج :مدى لزوم الخطأ كركن من أركان
المسئولٌة "دراسة تحلٌلٌة ممارنة" ،رسالة ماجستٌر ،جامعة األزهر ،2113 ،ص-111ص.113
2
) ( دمحم جمال دمحم أبو حصٌرة :الحماٌة المدنٌة للعالمة التجارٌة "دراسة تحلٌلٌة" ،رسالة ماجستٌر ،جامعة األزهر ،2116 ،ص-22ص.23
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األمر الثاني:
عند التدقيق في النصوص جيداًُ ،يبلحع أن المادة ( )179قد نصت عمى " ...يمزم بتعويضو"،

والمادة ( )2/180نصت عمى " ...جاز لمقاضي أن يمزم من وقع منو الضرر بتعويض عادل" ،فينا ُيبلحع
من النصين أن المسئولية ال تقوم إال مع التمييز ،بينما جبر الضرر فبل يشترط فيو التمييز ،وىذه داللة أخرػ

عمى أن منيج المشرع ىو منيج الشريعة اإلسبلمية ،أؼ منيج جبر الضرر ،ومن ثم فإن المشرع الفمسطيني
قد اعتنق المذىب الموضوعي كأصل.
ولكن السؤال الذي يثار ىنا ىل يتصور أن يصدر اإلخالل بالسرية من شخص غير مميز أو غير
مدرك؟
نرػ أنو من غير المعقول تصور ذلك ،فاإلخبلل بالسرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا ال يتم
إال من شخص مميز ومدرك ليذه المعمومات السرية ،ومدرك لآلثار التي سيرتبيا ىذا اإلخبلل.
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المطمب الثاني
شروط المسئولية التقصيرية
لممسئولية التقصيرية ثبلثة أركان ىي :الفعل غير المشروع ،والضرر والعبلقة السببية بينيما ،وقد بينا
فيما سبق مواقف التشريعات المقارنة من أساس المسئولية التقصيرية ،وقد رجحنا االتجاه الموضوعي ،أؼ
الذؼ يقيم المسئولية التقصيرية عمى اإلضرار.
وىذا يعني أن مجرد قيام المدين باإلخبلل بالتزام السرية يؤدؼ إلى قيام الفعل الضار ،ومن ثم تحقق
المسئولية التقصيرية في حال تحقق باقي أركانيا.
فاإلخبلل بالتزام السرية ىو مناط المسئولية التقصيرية عمى اعتبار أنو عمل غير مشروع ،فيذا
االتجاه ال يستند إلى أؼ عنصر شخصي كامن في إرادة الفاعل أو مستوػ إدراكو وتمييزه.
لذلك ال يشترط لدػ الفاعل قصد اإلضرار ،كما ال يشترط أن يكون مرتكب الفعل الضار ممي اًز
مدركاً ألفعالو ونتائجيا( ،)1رغم عدم تصور اإلخبلل بالسرية من قبل شخص غير مميز ومدرك لممعرفة
الفنية.
الجدير بالذكر أنو في حال تولي الغير نيابة عن المسئول عن التفاوض عممية المفاوضات ثم قطعت
المفاوضات ،فأصاب قطعيا الطرف اآلخر بالضرر ،فالمسئولية عن الغير ىنا ال تكون عقدية ،وانما
تقصيرية ،ألن العقد بين المسئول والمضرور لم يتم ،إذ ىو لم يجاوز مرحمة المفاوضات ،ويجوز أن تقوم في
ىذا المثل مسئولية تقصيرية ىي مسئولية المتبوع عن تابعو إذا توافرت أركانيا(.)2
ولمز ٍيد من التوضيح سنقوم ببيان المسئولية التقصيرية عبر ثبلثة أفرع فيما يمي:

1

( ) عدنان إبراهٌم السرحان ،نوري حمد خاطر :المرجع السابك ،ص.366
2
) ( عبدالمعٌن لطفً جمعة :المرجع السابك ،ص.98
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الفرع األول
الفعل غير المشروع (اإلضرار)

()1

ويتمثل باإلخبلل بالتزام قانوني ،ومن ثم فيجب عمى كل طرف التيقع حتى ال يضر بالطرف اآلخر،
فإذا انحرف عن ىذا السموك وكان ممي اًز بحيث يدرك ىذا االنحراف ،فيكون قد أضر بالطرف اآلخر مما
يستوجب قيام المسئولية.
ويسمى ىذا الركن بركن الخطأ وفقاً لممشرع المصرؼ الذؼ أخذ بفكرة الخطأ الشخصي ،ويقوم عمى
ركنين ،وىما الركن المادؼ ،والركن المعنوؼ.
فمعيار الخطأ التقصيرؼ ىو ذاتو معيار الخطأ العقدؼ في االلتزام بتحقيق نتيجة ،فعدم تحقيق
النتيجة المتفق عمييا يعد انحرافاً عن السموك المألوف لمرجل المعتاد(.)2
ويقصد بالركن المادؼ وىو ركن التعدؼ باإلخبلل بواجب قانوني سواء ما تفرضو النصوص القانونية
أو ما يستمد من المبادغ العامة لمقانون ،ويقاس ىذا اإلخبلل بسموك الشخص العادؼ ،وىو ال يكون شديد
الذكاء وال محدود الفطنة خامل اليمة بحيث يصل إلى الحضيض(.)3
أما فيما يتعمق بالركن المعنوؼ ،فيو يقوم عمى اإلدراك ،فبل يكفي ركن التعدؼ ليقوم الخطأ ،بل يجب
لقيامو أن يكون من وقعت منو أعمال التعدؼ مدركاً ليا ،وال مسئولية دون تمييز(.)4
وفيما يخص المشرع األردني والمصرؼ والمذان اعتنقا النظرية الموضوعية من خبلل الفعل غير
المشروع (اإلضرار) ،فالقانون لم يحدد األعمال التي يتحقق بيا معنى اإلضرار ،وانما ترك تحديد ىذه
األعمال إلى القاضي ،وىو يسترشد في تحديد ىذه األعمال بما يستخمص من طبيعة نيي القانون عن
اإلضرار ،فيوجد واجب عام عمى الناس كافة بعدم اإلضرار بالغير ،وبمخالفتو يتحقق اإلضرار ،ولفع
اإلضرار قد يراد بو الفعل اإليجابي ،وقد يراد بو الفعل السمبي(.)5

1
( ) وفما ً لالتجاه الذي ٌمٌم المسئولٌة التمصٌرٌة على الخطأ ولد أخذ بهذا االتجاه المشرع المصري ،فإنه ٌطلك على هذا الركن ركن الخطأ ،وسنموم
ببٌان أهم النماط المتعلمة بهذا الخصوص.
2
) ( عبدالمعٌن لطفً جمعة :المرجع السابك ،ص.16
3
) ( دمحم أحمد عابدٌن :المرجع السابك ،ص.21
4
( ) عبدالرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابك ،ص.796
5
( ) عبدالخالك حسن أحمد :الوجٌز فً شرح لانون المعامالت المدنٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،الجزء األول ،دون ناشر ،2112 ،ص.289
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وتطبيقاً لذلك فإن اإلخبلل بالتزام السرية يعتبر فعبلً غير مشروع ذات طبيعة سمبية ،فحينما يقوم
حائز المعرفة الفنية بإطبلع طالبيا وقد وقع االفشاء ،كان الطالب مسئوالً ،ألنو قصر في المحافظة عمى
السرية.
ومما ال شك فيو أن اإلخبلل بااللتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات إن لم يكن ىناك عقد تمييدؼ
بين المورد والمستورد يخضع ألحكام المسئولية التقصيرية ،حيث يسأل المستورد عن كل إخبلل بالتزامو
بالحفاظ عمى السرية مسئولية تقصيرية.
وقد يكون اإلخبلل من قبل تابعي المستورد الذؼ يرتبطون معو بعقد عمل ،حيث أن المورد والمستورد
عادة عمى تضمين عقد العمل شرط صريح تفرض بموجبو عمى العاممين التزاماً بعدم قياميم بإفشاء
يحرصون ً

السر التكنولوجي الذين اطمعوا عميو بحكم عممو ،وىنا تظير أىمية تحديد ىذه العقود لمدػ االلتزام بالسرية
ومدتو(.)1
وبذلك فمن الممكن أن تتحقق المسئولية التقصيرية عن الغير في حال استخدم المدين بالتزام السرية
أشخاصاً غيره في تنفيذ التزامو العقدؼ كما الحال فيما يتعمق بفئة العاممين بالمشروع ،فيي تقوم في حال
وجود عقد قد تم بين المسئول والغير الذؼ أحدث الضرر ،كالتابع الذؼ يربطو بمتبوعو عقد ،ثم يمحق
بالمضرور أثناء تأدية وظيفتو ،فيذه مسئولية تقصيرية ال عقدية(.)2
وبطبيعة الحال فإن إثبات االلتزام في مرحمة التفاوض يكون صعباً في حال عدم وجود اتفاق تفاوض
مكتوب بين األطراف ،ومع ذلك فإن المتفاوض المدعي يستطيع أن يقيم الدليل عمى ىذا االتفاق بإثبات واقعة
الدخول في التفاوض مع المدعى عميو ،وحينئذ يتولى القاضي استخبلص اتفاق التفاوض من ىذه الواقعة،

ووفقاً لمقواعد العامة في اإلثبات فإنو يمكن إثبات واقعة الدخول في التفاوض بكافة طرق اإلثبات لكونيا واقعة
مادية ،كما أنو ال يطمب من المتفاوض المكمف باإلثبات أن يقيم دليبلً يقينياً عمى ىذه الواقعة ،بل يكتفى منو
بما يرجح وقوعيا(.)3
وبالنظر إلى أن االلتزام بالسرية يعتبر التزاماً سمبياً ،فإنو ليس من األمر اليين إثبات عدم تنفيذ
االلتزام  ،إذ يجب عمى الدائن في ىذه الحالة أن يقيم الدليل عمى أن المدين قد أفشى ىذه األسرار ،وعمى أؼ
حال فإنو ال يجوز لممدين بيذا االلتزام أن يدفع المسئولية عن نفسو بإثبات أنو بذل كل ما في وسعو من جيد
1

) ( نداء كاظم دمحم جواد المولى :المرجع السابك ،ص-171ص.172
2
) ( عبدالمعٌن لطفً جمعة :المرجع السابك ،ص.98
3
) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.611
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لتنفيذ االلتزام فمم يستطع ،ألنو ممزم بتحقيق نتيجة معينة ،وليس أمامو لكي يتخمص من المسئولية سوػ أن
يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي(.)1
وأمام ىذا األمر ،وبالنظر إلى عدم بساطة عقود نقل التكنولوجيا بل أنيا عمى ٍ
قدر من المسائل
المعقدة ،وخصوصاً فيما يتعمق بالحفاظ عمى المعرفة الفنية ،فإنو من األفضل عمى األطراف تنظيم التفاوض
من خبلل إتفاق صريح فيما بينيم ،أو عمى األقل تنظيم االلتزام بالحفاظ عمى السرية من خبلل اتفاق يستقل
بيا يبين نطاق المعمومات السرية من حيث نوعيا واألشخاص الجائز ليم االطبلع عمييا وأخي اًر من حيث
المدة الزمنية ليذه السرية ،كل ذلك حتى ال يدخل أؼ طرف من األطراف في طر ٍ
يق شائك عند حدوث أؼ
نزاع يتعمق بالمعرفة الفنية واثبات عدم االلتزام وغيرىا من المسائل المعقدة ،فالمعرفة الفنية كما ذكرنا سابقاً
في كل جزء من أجزائيا يحتوؼ عمى سر ،وىو ما يكمن في المعرفة الحديثة.
الفرع الثاني
الضرر
يعتبر الضرر الركن الثاني لممسئولية التقصيرية ،فبل يكفي لتحقق المسئولية أن يقع الفعل غير
المشروع ،بل يجب أن يحدث ضر اًر ،والمضرور ىو الذؼ يثبت وقوع الضرر بو ،فحدوث الضرر واقعة
مادية يجوز إثباتيا بأؼ وسيمة من وسائل اإلثبات(.)2
ونحيل األحكام المشتركة لمضرر في المسئولية التقصيرية إلى ما ورد في الضرر في المسئولية
العقدية في ىذه الدراسة منعاً من التكرار.
ويختمف التعويض عن الضرر في المسئولية التقصيرية عن التعويض عنو في المسئولية العقدية،
فالمسئولية العقدية تشترط أن يكون الضرر متوقعاً وذلك في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم ،بينما في
المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن الضرر المباشر كمو سواء كان متوقعاً أو غير متوقع.

1

) ( رجب كرٌم عبد الاله :المرجع السابك ،ص.611
2
( ) عبدالرزاق أحمد السنهوري :المرجع السابك ،ص.855
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الفرع الثالث
العالقة السببية
عبلقة السببية ىي العبلقة المباشرة التي تقوم بين فعل اإلضرار والضرر الذؼ لحق الغير ،وتعد
عبلقة السببية الركن الثالث من أركان المسئولية .ومعنى السببية أن يكون الضرر متولداً عن الفعل الضار.
ونحيل في ىذا المقام أحكام العبلقة السببية إلى ما ورد في العبلقة السببية في المسئولية العقدية في
ىذه الدراسة منعاً من التكرار.
المطمب الثالث
اآلثار المترتبة عمى قيام المسئولية التقصيرية
يترتب عمى الحكم بالمسئول ية التقصيرية التعويض ،يقدر التعويض عمى الضرر المتوقع أو غير
المتوقع ،فالمسئولية التقصيرية ال تنشأ عن اتفاق يمكن أن يكون الضرر ممحوظاً وقت إجرائو ،وانما تنشأ عن
فعل طارغ ،وعمى ذلك يمزم المخطئ بتعويض الضرر الناشئ عن خطئو سواء كان ىذا الضرر ممحوظاً من
المخطئ وقت وقوع الخطأ أو لم يكن ممحوظاً متى كان نتيجة مباشرة لخطئو(.)1
ويمتنع عمى المتفاوض اإلفضاء بالمعمومات التي عمميا من الطرف اآلخر في أثناء مفاوضات
العقد ،استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية ،فالخطأ التقصيرؼ يتمثل في اإلخبلل بالواجب العام بعدم
االنحراف عن مسمك الرجل العادؼ عند التعامل مع الغير ،والرجل العادؼ ال يفشي األسرار التي عمميا
بمناسبة مفاوضات العقد ،وال يفضي بيا إلى الغير ،وال يستغميا لحساب نفسو(.)2
ويقدر التعويض حينما يتم إفشاء المعمومات السرية أو استغبلليا عمى نحو غير مشروع بمجموع
الخسائر التي أ صابت الطرف صاحب ىذه المعمومات والكسب الذؼ حصل عميو الطرف مستقبل ىذه
المعمومات عمى نحو غير قانوني(.)3

1

) ( دمحم أحمد عابدٌن :المرجع السابك ،ص.5
2
) (  Le Tourneau (P.h.) La responsabilite civile, no 1342مشار إلٌه لدى دمحم إبراهٌم دسولً :المرجع السابك ،ص.98
3
) ( تجدر اإلشارة إلى أن المحاكم اإلنجلٌزٌة تؤسس االلتزام بالسرٌة على أساس لواعد العدالة ،فمد ألر مجلس اللوردات بإلزام الطرف المخل بتعوٌض
الطرف الممابل متى أخل األول بهذا االلتزام ،وفً الممابل ،تؤسس المدرسة األلمانٌة والفرنسٌة مثل هذا اإلخالل على مخالفة حسن النٌة فً مرحلة
التفاوض على العمد ،أنظر فً ذلن محمود فٌاض :المرجع السابك ،ص.257
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وقد يصل التعويض الذؼ يحكم بو في ىذه األحوال إلى مبالغ كبيرة ،تراعي المحكمة عند تقديرىا
قيمة التكنولوجيا محل العقد في السوق واألموال التي أنفقتيا في سبيل اكتشافيا وتطويرىا ،وكذلك الكسب
الفائت فيما لو كانت تمك السرية ما زالت قائمة وكان بمقدوره االستمرار استثمارىا(.)1

1

( ) جالل وفاء دمحمٌن :المرجع السابك (اإلطار المانونً لنمل التكنولوجٌا ،)...ص.71
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الخاتمــــــــــــــة
استعرضنا من خبلل ىذه الدراسة موضوع السرية في عقود نقل التكنولوجيا وقد توصمنا إلى عدة
نتائج وتوصيات نوردىا عمى النحو التالي:

أولا :النتائج-:
 .1تُعد اتفاقية تريبس أول اتفاقية دولية تتطرق إلى موضوع األسرار التجارية بيدف حمايتيا عمى المستوػ
الدولي ،وقد اعتبرتيا فرعاً من فروع الممكية الفكرية ،وقد انضم إلى ىذه االتفاقية المممكة األردنية الياشمية
وجميورية مصر ال عربية ،بينما لم تنضم فمسطين حتى يومنا ىذا إلييا ،ألن االنضمام ليذه االتفاقية يتطمب
معايير معينة تتحقق من خبلل سن تشريع يتعمق بحماية الممكية الفكرية وىذا ما لم يقم بو المشرع
الفمسطيني.
 .2إن تعريف األسرار التجارية ما زال مثار خبلف ولم يحسم عمى ٍ
وجو قاطع وما زال باب االجتياد مفتوحاً،
ويبلحع أن التشريعات المختمفة التي تطرقت لحماية األسرار التجارية لم تضع تعريفاً محدداً ،وذلك ألن
حصر السر التجارؼ في إطار معين قد يقصر الحماية القانونية المقررة في نوع معين من المعمومات دون
األنواع األخرػ ،وبالتالي فقد عمدت معظم التشريعات إلى تحديد الشروط العامة الواجب توافرىا في المعمومة
العتبارىا س اًر تجارياً مع ترك المجال لمقياس ودراسة كل حالة عمى حده ،وقد استمدت ىذه الشروط من
اتفاقية تريبس تحديداً من خبلل نص المادة ( )39وىي أن تكون المعمومات سرية ،وذات قيمة تجارية لكونيا
سرية ،وأن يتخذ حائزىا تدابي اًر جدية لممحافظة عمى ىذه السرية.
 . 3تكمن السرية في عقود نقل التكنولوجيا في حق المعرفة ،فيي تنحصر في المعمومات التي يحتوييا كل
جزء من المعرفة الحديثة ،فكل جزء من أجزائيا يحتوؼ عمى سر ،وىو ما يكمن في المعرفة الحديثة ذاتيا.
 .4عمى الرغم من عدم تنظيم المشرع الفمسطيني لقانون ُيعنى بحماية الممكية الفكرية ،إال أنو يقر ويعترف
باألسرار التجارية ،وذلك من خبلل النص عمييا بأكثر من موضع ،وقد توسع في تحديد ىذه األسرار بحيث

تشمل المعمومات الصناعية والمعمومات اإلدارية والتجارية والمالية.
 .5إن االلت ازم بالسرية سواء في مرحمة التفاوض عمى إ[رام العقد –حالة اتفاق األطراف عمى تنظيم عممية
المفاوضات والتزاماتيا من خبلل عقد التفاوض -أو بعد ذلك يعتبر التزاماً بتحقيق نتيجة وىو إلتزام سمبي
95

يتحقق باالمتناع عن عمل ،وال يكفي بذل العناية ،فالمدين بيذا االلت ازم يمتزم بعدم إفشاء السر التجارؼ،
إضاف ًة إلى وجوب الحفاظ عمى المستندات التي تتضمن المعمومات السرية من قبل المدين بيذا االلتزام.
 .6لم يقم المشرع األردني بتنظيم عقد نقل التكنولوجي وذلك عمى النقيض من المشرع المصرؼ والفمسطيني،
والسبب أنو قد تنبو إلى أن سياسة االنفتاح االقتصادؼ المنظم أكثر ضرورة من وضع مثل ىذا التشريع ،إال
أن ذلك يعتبر قصو اًر ،فوجود قانون خاص ينظم عقود نقل التكنولوجيا يمكن من خبللو إيجاد أحكام تساعد
المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال في تنظيم عقودىم مع الجية الموردة ،والتي من شأنيا في ىذه الحالة
أن تجعل من المستورد األردني في موقف المحمي لدػ استعمالو ىذه التكنولوجيا ،وبذلك فإن تنظيم مثل ىذا
التشريع يعمل عمى دعم االقتصاد بشكل صحيح واعطاء الفرصة لجميع المستثمرين لتنمية ىذا البمد.
 .7قد ال يمزم االتفاق الصريح عمى االلتزام بالحفاظ عمى سرية المعمومات كي يمتزم بو طرفي العقد ،في حال
عدم وجود بند يقضي بااللتزام بالسرية بو ،وذلك تطبيقاً لقاعدة أساسية مقتضاىا وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما
اشتمل عميو ،وبطريقة تتفق مع ما يوجبو حسن النية.
 .8يبدأ االلتزام بالمحافظة عمى سرية المعرفة الفنية من تاريخ حصول المتمقي عمييا ،ويظل سارياً لممدة
المتفق عمييا ،وينتيي االلتزام بنياية ىذه المدة ،أو بفقدان المعمومات طابعيا السرؼ ،وفي حال عدم االتفاق
عمى مدة االلتزام فحينيا يكون االلتزام مرىوناً بسرية بالمعرفة الفنية.
 .9إن مبدأ حسن النية ىو التزام قانوني يطبق في مرحمة التفاوض حتى في حالة عدم وجود االتفاق عمى
تنظيميا من خبلل عقد بين الطرفين ،وذلك استناداً لما جاء في القواعد العامة في المسئولية والتي تمزم
مرتكب الفعل الضار الذؼ أدػ بخطئو أو إىمالو أو تقصيره إلى اإلضرار بالغير بضمان ىذا الضرر.
 .10إن المفاوضات ما ىي إال عمبلً مادياً ليس لو أثر قانوني ،ولكل متفاوض قطع المفاوضة في أؼ وقت
دون مسئولية ما لم يترتب عمى عدولو اإلضرار بالطرف اآلخر مما يحقق معو المسئولية التقصيرية ،وىذا ال
يمنع األطراف من تنظيميا عبر عقد يتم فيما بينيم تحقيقاً لمبدأ سمطان اإلرادة ،وحينيا تنقمب الطبيعة المادية
إلى طبيعة عقدية وترتب المسئولية العقدية حال اإلخبلل بااللتزامات المترتبة عمى ىذا العقد.
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بناء عمى النتيجة السابقة ،فإن أساس االلتزام بالسرية في مرحمة المفاوضات من وجية نظرنا ىو
ً .11
األساس الذؼ يستند إلى المسئولية التقصيرية ،وقد أحسن المشرع المصرؼ والفمسطيني في تنظيم ىذا االلتزام
بنص قانوني قطعي ال يقبل التأويل ليضع حداً ألؼ إشكالية قد تحصل بسبب ذلك ،خصوصاً في األحوال
التي ال ينظم األطراف المتفاوضة اتفاقاً عمى االلتزام بالسرية أو عمى تنظيم المفاوضات ،وبذلك فإن ىذا
النص يؤسس عمى وجود التزام قانوني عمى عاتق المدين بالحفاظ عمى السرية سواء وجد االتفاق أو لم يوجد.
 .12تمجأ أغمب األطراف المانحة لممعرفة الفنية إلى ضمانات تكميمية كالتعيد الكتابي المسبق والكفالة
المالية ،وذلك عمى الرغم من نجاعة الحماية القانونية المقررة لؤلسرار التجارية.
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ثاني ا :التوصيات-:
 .1نوصي المشرع الفمسطيني بمواكبة التطورات الحاصمة عمى المستوػ الدولي وذلك بسن تشريع ينظم
ٍ
بشكل مفصل
حقوق الممكية الفكرية واخراجو إلى النور ،ويتم من خبللو تنظيم أحكام األسرار التجارية
بوصفيا أىم حقوق الممكية الفكرية ،واإلشارة إلى الحماية المدنية والجزائية كوسيمة لحماية ىذه األسرار،
إضاف ًة إلى السعي لبلنضمام إلى اتفاقية تريبس عبر مبلئمة التشريع مع أحكام ىذه االتفاقية ،فعدم وجود
تشريع لحماية الممكية الفكرية من شأنو أال يشجع عمى االستثمار في قطاع نقل التكنولوجيا ،وبالتالي ال
يشجع المستثمرين عمى االستثمار في ببلدنا.
 .2نوصي المشرع الفمسطيني بتعديل الفقرة األولى من المادة ( )17من قانون التجارة الفمسطيني رقم ()2
لسنة 2014م وذلك بإضافة مصطمح األسرار التجارية إلى صور المنافسة غير المشروعة المذكورة عمى وجو
الخصوص ،لتصبح كالتالي:
" .1يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات واألصول المرعية في المعامبلت التجارة
ويدخل في ذلك عمى وجو الخصوص االعتداء عمى عبلمات الغير أو عمى اسمو التجارؼ أو عمى براءات
االختراع ،أو عمى أس ارره الصناعية أو التجارية التي يممك حق استثمارىا ،وتحريض العاممين في متجره عمى
إذاعة أس ارره أو ترك العمل عنده ،واإلغراق ،وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنو إحداث المبس في
المتجر أو في منتجاتو أو إضعاف الثقة في مالكو أو القائمين عمى إدارتو أو في منتجاتو".
ألن ىناك فرق بين األسرار الصناعية واألسرار التجارية ،فيقصد باألسرار الصناعية بالمعمومات
الفنية التي تستخدم في الصناعة ويحتفع بيا المشروع بصفة سرية مثل طرق االنتاج والمركبات الكيميائية
والنماذج أو األنماط ،أما األسرار التجارية فتشمل أساليب البيع وطرق التوزيع وأشكال العقود وخطط العمل
وقوائم اتفاقات األسعار وسياسات اإلعبلن وقوائم الموردين أو العمبلء.
 .3نوصي الجيات المختصة بالعمل عمى إقامة المؤتمرات والمحاضرات لشرح ودراسة مواضيع الممكية
الفكرية وخصوصاً األسرار التجارية ،عمماً بأن العديد من جامعاتنا تفتقر في خططيا الدراسية المساقات
المتعمقة بيذا المجال.
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ومشروع التجارة الفمسطيني" ،بحث منشور" ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموم اإلنسانية2010 ،م،
المجمد الثاني عشر ،العدد األول.
 .4حمدؼ محمود بارود :المبادغ التي تحكم التفاوض في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ومضمون االلتزام
بيا -مبدأ حسن النية ومقتضياتو" ،بحث منشور" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية)،
2008م ،المجمد السادس عشر ،العدد األول.
 .5حمدؼ محمود بارود :نحو إرساء تكييف قانوني جديد لمفاوضات العقد -الطبيعة العقدية وآثارىا-دراسة
تحميمية تأصيمية" ،بحث منشور" ،مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموم اإلنسانية2010 ،م ،المجمد الثاني
عشر ،العدد األول.
 .6ذكرػ دمحم حسين ،إستبرق دمحم حمزة :التزامات أطراف التفاوض في عقود التجارة الدولية" ،بحث منشور"،
مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية2014 ،م ،المجمد السادس ،اإلصدار الرابع.
 .7رياض أحمد عبدالغفور :الحماية القانونية لممعمومات غير المفصح عنيا-دراسة مقارنة في ضوء قوانين
واتفاقيات حقوق الممكية الفكرية وأحكام القانون المدني" ،بحث منشور" ،مجمة جامعة األنبار لمعموم القانونية
والسياسية2013 ،م ،المجمد األول ،العدد الثامن.
 .8سندس قاسم دمحم :الحماية المدنية لؤلسرار التجارية-دراسة مقارنة" ،بحث منشور" ،مجمة رسالة الحقوق،
2013م ،المجمد الخامس ،العدد الثاني.
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 . 9عزيز كاظم الخفاجي ،نارمان جميل النعماني :إعادة التفاوض في عقود نقل التكنولوجيا" ،بحث منشور"،
مجمة الكوفة لمعموم القانونية والسياسية2015 ،م ،المجمد الثامن ،العدد الثالث والعشرون.
 .10غني ريسان جادر الساعدؼ ،إخبلص لطيف دمحم :الحماية المدنية لممعمومات غير المفصح عنيا-
دراسة مقارنة" ،بحث منشور" ،مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية2015 ،م ،المجمد السابع ،العدد
الثالث.
 .11لطيفة وراوؼ :المسئولية السابقة عمى التعاقد" ،بحث منشور" ،مجمة المنارة لمدراسات القانونية واإلدارية-
المغرب2017،م ،عدد خاص.
 . 12دمحم جعفر الخفاجي ،ميثاق طالب عبد حمادؼ :االلتزام بالسرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا،
"بحث منشور" ،مجمة المحقق الحمي لمعموم والسياسية2014 ،م ،المجمد السادس ،العدد الثاني.
 .13محمود فياض :مدػ التزام األنظمة القانونية المقارنة بمبدأ حسن النية في مرحمة التفاوض عمى العقد،
"بحث منشور" ،مجمة الشريعة والقانون ،كمية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة2013 ،م ،السنة
السابعة والعشرون ،العدد الرابع والخمسون.
 . 14منصور داود :حماية المعمومات السرية "غير المفصح عنيا" بين اتفاقية تريبس والغياب التشريعي
الجزائرؼ" ،بحث منشور" ،مجمة دراسات وأبحاث -الجزائر2016 ،م ،المجمد الثامن ،العدد اثنان وعشرون.
 .15منير ىميل ،جياد بني يونس :حماية األسرار التجارية في النظام القانوني األردني" ،بحث منشور"،
مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث (العموم االنسانية)2013،م ،المجمد السابع والعشرون ،العدد الرابع.
رابعا :المواقع اإللكترونية-:
 . 1مقال بعنوان الممكية األدبية "حق المؤلف" ،نشر عمى الموقع اإللكتروني لمركز المعمومات الوطني
الفمسطيني عمى الرابط التالي:

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=8993

مساء.
2018/5/1م ،تمام الساعة السابعة والنصف
ً
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 .2بحث بعنوان "عقد نقل التكنولوجيا" لدكتور :سميحة القميوبي ،منشور عمى الموقع اإللكتروني ألكاديمية
العدالة لمدراسات القانونية واالقتصادية عبر الرابط التالي:
http://www.aladalacenter.com/index.php/2012-10-31-17-26-38/97-2009-12-12 ، 00-48-03وقد تم الدخول لمموقع عدة مرات بتاريخ 2018/10/28م ،تمام الساعة الثانية عشر وعشر
مساء.
وخمس وعشرون دقيقة
دقائق صباحاً ،وبتاريخ 2018/11/11م ،تمام الساعة الثالثة
ٌ
ً
 .3الموقع اإللكتروني لممنتدػ العالمي لمخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعمومات في مجال الممكية
الفكرية -الويبو  ،WIPOعبر الرابط التالي:
،https://wipolex.wipo.int/ar/legislation/details/3933

مساء.
وخمس وخمسون دقيقة
وقد تم الدخول إليو بتاريخ 2019/2/23م ،تمام الساعة الحادية عشر
ٌ
ً
خامس ا :القوانين والتشريعات-:
 .1قانون التجارة المصرؼ رقم ( )17لسنة 1999م.
 .2قانون التجارة الفمسطيني رقم ( )2لسنة 2014م المطبق في قطاع غزة.
 .3قانون المنافسة غير المشروعة واألسرار التجارية األردني رقم ( )15لسنة 2000م.
 .4قانون حماية الممكية الفكرية المصرؼ رقم ( )82لسنة 2002م.
 .5القانون المدني المصرؼ رقم ( )131لسنة 1948م.
 .6القانون المدني األردني رقم ( )43لسنة 1976م.
 .7القانون المدني الفمسطيني رقم ( )4لسنة 2012م المطبق في قطاع غزة.
 .8قانون العمل الفمسطيني رقم ( )7لسنة 2000م.
 .9قانون الشركات الفمسطيني رقم ( )7لسنة 2012م المطبق في قطاع غزة.
 .10اتفاقية الجوانب المتصمة بالتجارة من حقوق الممكية الفكرية (تريبس) (.)TRIPS
 .11اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية.
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