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ت فري الوقر  الملكية الصرناعية مرن المسرائل التري وجردت  حرديثا   إال أ  أهميتهرا ا داد تعد حقوق      

 ديرراد ولكررن بررر ت األخيرررة ظرراهرة ا اآلونررة ففرري  اإلتفاقيررات والمعاهرردات الدوليررة الحاضررر فتبنتهررا

ا طررأ التجاو ات والتعديات على المعلومات وحقوق مالكيهرا   والريي سراعد فري بررو  هريه الظراهرة مر
فخلر   لى الواقع المعاصر من تقرد  تكنولروجي هائرل والريي القرى بظاللر  علرى جميرع مرافر  الحيراة  ع

دت مرن وراءه اثاراً سلبية نجم  عن استغالل البعض للتقنيات المعلوماتيرة فري غيرر الغررذ الريي وجر

 تصادي علىقرة التجسس االفأدى تطور األجهزة اإللكترونية واألساليب العلمية إلى اتساع ظاه أجل    
لتصردي   فأصبح  األسرار التجارية الهدف المفضل لألنشطة غير المشروعة   فكرا  ا الدولي الصعيد

  واالئتمرا لها امراً حتمياً وضررورياً لمرا يرؤدي التعردي عليهرا فري كثيرر مرن األحيرا  إلرى  عزعرة الثقرة

 مي .تصاد القوسلباً على نمو االق فيؤثر ذل   بالتعامالت التجارية التي تكو  محلها األسرار التجارية
سراس ومع ا دياد وتطرور التجرارة الدوليرة أصربح  المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا  العصرب الح       

    هوحجررر الزاويررة فرري الحيررراة االقتصررادية   فباترر  ترررؤثر فرري االقتصرراد الررردولي  برردفع معرردالت نمرررو

صرناعية جارية واللمزيد من التقد  في المجاالت الت وا دهاره   فكا  لها الدور البار  في انفتاح اآلفاق 
 والتقنية والتنظيمية واإلدارية والمالية .

 اقتصرادها   د  وقد أدرك  الدول المتقدمة ذل  ومدى األهمية البار ة لألسرار التجارية فري تقر          
 ر فري مجراللعالم من تطروفسارع  إلى تنظيمها وإحاطتها بالحماية الال مة بشكل يتالء  مع ما يشهده ا

رها من ان  في غيالعلم والتكنولوجيا   ومع  يادة أهميتها وتنافس الدول المتقدمة لالستحواذ عليها إذا ك

لمشرروع الدول والحرص عليها إذا كانر  علرى أقاليمهرا و يرادة المشراكل الناجمرة مرن االسرتحواذ غيرر ا
قتصرادها احمايتهرا لزيرادة الحاجرة إليهرا لتطروير عليها وجدت الدول المتطلعرة للنمرو ضررورة تنظيمهرا و

ة ات الدولير  كما راف  ذل  اهتما  دولي بحمايتهرا عرن طرير  االتفاقير ولكي تلح  بركب الدول المتقدمة

لجوانررب ا واتفاقيررة 1967 )تعررديل أسررتوكهولم ن لسررنة  منهررا اتفاقيررة برراريس لحمايررة الملكيررة الصررناعية
  .  1994) تربس ن لسنة  كية الفكريةالمتصلة بالتجارة من حقوق المل

 ي  فإ  اإلنتاجيعتبر ح  االبتكارات واالختراعات  عنصرا  هاما   لبناء األمم وتطورها  وبالتالف      
 ى المجال الفكرى يساوي  فى أهميت  اإلنتاج المادي   فالجهد اليى بيلت  البشرية على مر العصور ف

 

كرار اع واالبتلحماية   وبالتالي  يجب أ  يكو  هناك عالقة برين اإلبرداليهنى هو جهد جدير باالحترا  وا
 .حتى يكو  االبتكار عنصراً جوهريا ودعامة رئيسية لتقد  أى مجتمع

إ َّ انتشار ظاهرة االعتداء على المعلومات السرية التجارية والصناعية في عدد كبير من البلدا  

لررى فقرردا  األصررحا  الشرررعيين لألسرررار التجاريرررة وهررو مررا يطلرر  عليرر   القرصررنة الفكريررة  أدى إ

والصررناعية فرري البلرردا  المتقدمررة للعوائررد الماليررة الترري كررا  يمكررن أ  تعررود علرريهم مررن تسرروي  السررلع 

والخدمات الناتجة عن استثمار األسرار التجارية والصناعية  مما أدى إلى عزوف العديد من المبتكرين 

م واختراعراتهم  ممرا كرا  لر  أثرراً كبيرراً فري الردعوة لزيرادة الحمايرة والمخترعين عرن اسرتثمار ابتكراراته

للمعلومرررات غيرررر المفصرررح عنهرررا التجاريرررة والصرررناعية سرررواء علرررى الصرررعيد المحلررري أ  الدولي وهررريه 

المعلومات هي معلومات سرية تكو  نتاج جهود كبيررة توصرل اليهرا صراحبها واحرتفي بسرريتها وتكرو  
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هرريه السرررية مررن ذلرر  أي تصررميم او اسررلو  او طريقررة او مجموعررة مررن  لهررا قيمررة تجاريررة تنشررأ عررن

 المعلومات الفنية او برنامج معين يتضمن معارف فنية لها قيمة تجارية بياتها.

ة   هميرة بالغرأولقد اعتمدت  الدول المتقدمة بمطالبتها بالحماية على أسراس أ  لحمايرة االختراعرات      

 ات   وهرياائد وعائردات  ماليرة كبيررة مقابرل التكلفرة الضرخمة لالبتكراروأنها تؤدي إلى حصولها على فو
بالتررالي يتعررارذ مررع رغبررة الرردول الناميررة فرري الحصررول علررى التكنولوجيررا بأبسرر  وارخررص الطرررق 

 .والوسائل

ة علررى حيررث تعتبررر صررناعة الرردواء مررن الصررناعات الحيويررة واإلسررتراتيجية  ذات األهميررة البالغرر      
 مي  وليل  يرجع لعدة أسبا  منها :المستوى العال

 لصناعة األدوية عالقة  مباشرة بصحة اإلنسا   -

 لصناعة األدوية  قيمة تجارية و إقتصادية  -

 نهرا وسرلعةفمن خالل ما سب  للدواء  أهمية بالغة جدا من حيرث أنر  مرادة عالجيرة ال يمكرن اإلسرتغناء ع
 ٪ من التجارة الدولية  5تجارية مربحة تشكل 

     

ي يثيرر بحثهرا من الدراسرات القانونيرة الحديثرة الترحماية المعلومات غير المفصح عنها  تعد دراسة       

 ا الموضوع هيالدراسات القانونية المتخصصة في  قلةفي  تكمن بالغة في مجال الملكية الصناعية  أهمية

يعياً عرالج تشررالموضروع   إذ لرم ي     كيل  األمر بالنسبة للتطبيقات القضائية  وقد يرجع ذل  لحداثرة هريا
ات غيرر براءات االختراع والنماذج الصرناعية والمعلومر قوانين تحمي  إلى عهد حديث   وذل  بإصدار

 النباتية. واألصنافالمفصح عنها والدوائر المتكاملة 

ل لرم تتطررق ائإال أّ  هناك مسرالمعلومات غير المفصح عنها  على الرغم من أّ  القوانين قد تناول      

كيفيررة ووطبيعتهررا القانونيررة المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا  لهررا   ممررا يررؤدي إلررى التسررافل عررن تعريرر  

لرى بحثنررا يقودنرا إا نتهاكهرا  وهرريإتجررة عرن لناحمايتهرا وأسراس هرريه الحمايرة ومرا هرري طبيعرة المسرؤولية ا
لرى صرورة صرول قردر المسرتطاع إمتضمناً االجابة عن كل التسافالت التي اثيرت سلفاً لمحاولرة الو هيا

نظرريم الت ومالئمررةقانونيرة واضررحة تخررد  المتعرراملين بالنشرراط التجرراري وتضررمن المحافظررة علررى حقرروقهم 
 ثة .لالستجابة إلى متطلبات التعامالت التجارية الحديالمعلومات غير المفصح عنها  القانوني 

البتكرار ايرؤدي إلرى تشرجيع وتعزيرز نهرا  حماية المعلومات غير المفصرح ع الهدف من دراسة  إ ّ        

    قراتطري  حماية المبتكررين والمبردعين ومكافرأتهم علرى مرا بريلوه مرن وقر  وجهرد ونف عن  واإلبداع
   وحمايررة االسررتثمارات الترري تخصصررها المشررروعاتحفيررز روح التنررافس المشررروع وهرريا يررؤدي إلررى ت

ليررة بررال شرر  إلررى تشررجيع االسررتثمارات المح للتوصررل إلررى المعلومررات والمعررارف الجديرردة  وهرريا يررؤدي

ير  النمرو والمختلطة و يادة فرص العمل لأليردي العاملرة المراهرة   فيكرو  مرن شرأ  ذلر  تحق واألجنبية
   والرقي االقتصادي 

وطبيعتهرا  مرن حيرث تعريفهرا  المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا تستهدف هيه الدراسرة بحرث مفهرو        
وكيل  التطرق إلى حمايتها المدنية العقدية وغيرر العقديرة   وبيرا  طبيعرة المسرؤولية القانونية ومكوناتها 
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المدنية المترتبة على انتهاكها معتمدين علرى الدراسرات القانونيرة المختلفرة التري تناولر  هريا الموضروع  
 .  التي عالج  أحكامها اتفاقية وسوف نتطرق إلى 

ي ؤولية التروالمسر  بحثنرا الحمايرة الجزائيرة لألسررار التجاريرةوعلي  فإننا سروف نسرتبعد مرن نطراق       
  .العا  تخصص مختل  يدخل ضمن فروع القانو تترتب على خرقها   لما ليل  من مجال 

امة    ما تعتبر المعلومات غير المفصح عنها في المواد الصيدالنية قضية معاصرة وجد ه حيث        

فظرة علرى المصنعة فري عقرد إتفاقيرات ومعاهردات دوليرة مرن أجرل المحا اد أهميتها قيا  الدول الكبرى و
 التكنولوجيا والتحفيز على اإلختراع وتشجيع الصناعة الدوائية  وتنميتها .

 من خالل ما سب  نجد اإلشكالية التي تطرح نفسها وهي : 

 ؟محمية قانونا  المعلومات غير المفصح عنها في المواد الصيدالنية هل -

 :التالية الفرعية األسئلة نطرح ومن  
 المعلومات غير المفصح عنهافيما تتمثل  

 ؟ المعلومات غير المفصح عنها في المواد الصيدالنيةماهي الحقوق الواردة  -
 ؟ المعلومات غير المفصح عنها في المواد الصيدالنيةو ماهي  وسائل  -

 طبيعررة التحليلرري  إلسررتبيا  لإلجابررة علررى تلرر  اإلشرركالية  ودراسررتها  وجررب علينررا إتبرراع  المررنهج

مايرة اإلحاطرة بالح إلرى باإلضرافة شرأنها  فري جراءت التري التعراري  ومختلر  المعلومات غير المفصح 
 القانونية لها  .

ها عررن خطرة علميرة تسرتهدف محاولرة االلمرا  بموضروعات متعمردين علرىهريه الرسرالة  فرينتنراول         
   وذل  على التفصيل االتي : اتمة  تليها خ فصلين طري  تقسيمها على 

سنتناول في الفصل األول مفهو  األسرار التجارية من خالل تقسيم  على مبحثين سنبين في أولهما      

رق في ثانيهما إلى تمييز االسرار التجارية مما يالبسها   ثم سننتقل في ماهية األسرار التجارية وسنتط

سرار التجارية عن طري  تقسيم  على مبحثين سنتناول في الفصل الثاني إلى بحث الحماية المدنية لأل

العقدية   ثم سنتطرق في الفصل الثالث إلى  أولهما الحماية العقدية وسنبحث في ثانيهما الحماية غير 

المسؤولية المدنية عن انتهاك األسرار التجارية من خالل مبحثين سنتناول في األول طبيعة المسؤولية 

بخاتمة هيا لمبحث الثاني لبحث آثار المسؤولية وحاالت انتفائها   ثم سنختم بحثنا وأركانها وسنخصص ا

نأمل أت تؤخي  من طرف التوصيات التي  وعالجناها وأهم إليها فيها أهم النتائج التي توصلنا  نوضح 

  الحسبا  عين في  الباحين في اإلختصاص ورجال القانو 
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فدددي  لومددات غيددر المفصدددح عنهدداللمع الفصددل األول ا اإلطددار الموضدددوعي 

 المواد الصيدالنية 

 اتهبصررف كبيرررة  أهميرة حيررث اكتسررب   هرري جرزء ال يتجررزء مررن المعلومرات األسررار التجاريررة      

 تلعرب ييالر والتجارة الدولية  قتصاداإل مظاهر إحدى هي التي والمعارف المعلومات لحماية نظاما
ات الكبررى الدولية والشرك المؤسسات المنافسة بين يزتعز في وجوهريا  أساسيا ادور المعلومة في 

 قرلن عمليرات فريأصبح  المعلومات محورا أساسيا  حيث الدولي المستوى على  وا دادت أهميتها
 . الحاضر  وقتنا في التكنولوجيا

 من لديها بما حتفاظإلا من أجل عقد مؤتمرات و إتفاقيات  علىالمصنعة الكبرى  الدول عمل        

 باألسررار التجاريرة أو المعلومررات الترري أصربح  تعررف  ومعرارف وتقنيرات ومعلومرات رعراتختإ
 لهرا  قرررةالم الحمايرة مرن واإلسرتفادة  لمدة طويلة من الرزمن  إستغاللها أجل منغير المفصح عنها 

 .لخصوص ا الملكية الفكرية والصناعية بوج  العمو   و األسرار التجارية بوج   حماية قوانين في

بررع عررن طريرر  تت بيررا  ماهيتهررا وذلرر  المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا يتطلررب تحديررد مفهررو         

يجب   خاصة طبيعة  لألسرار التجارية النصوص القانونية والفقهية التي تناول  تعريفها   كما أّ  

أوجر   يرا التطرق إليها   وكيل  بيا  العناصر التي تتكو  منها وتمييزهرا مرن غيرهرا   كمرا يجرب ب
ار اإلطرر الفصررل هرريا نتنرراول فررى  الشررب  واالخررتالف بينهررا وبررين أوضرراع اخرررى تلترربس بهررا   لرريل 

 لحمايررة اتفاقيررة تررريبس وجررد  وأسررتحد  فرري  الرريى عنهررا المفصررح للمعلومررات غيررر  الموضرروعي 
 ىفر يجرد جريوره عنهرا المفصرح غيرر المعلومرات نظرا  إ  الواقرع وفري الصيدالنية   المستحضرات

ـر غيرر المعلومررات ماهيررة الفصررل هرريا مررن حيررث نتنرراول فرري المبحررث األول    التجررارة أسرررار نظررا 

تميررز   سرتعراذ مختلر  التعراري  الفقهيرة والقانونيرة  وكريلو إنبرية تاريخيرة عنهرا   عنهرا الفصرح
    ف بينهماوذل  بإستبيا  أوج  التشابة و اإلختال المعلومات غير المفصح عنها عن براءة اإلختراع

 تكررو   لكرى المعلومررات فرى توافرهرا الررال   فسرنتطرق  إلررى الشرروط  الثرانى أمرا فري المبحررث       
  وشروط خاصة  عنها غيـر الفصح   حيث هناك شروط عامة المعلوماتأسرارا تجارية 

 عنها المفصح غير المعلومات ماهية ا األول المبحث

القانو  اإلنجليزي والريي تنراول عردة قضرايا ترجع أصول المعلومات غير المفصح عنها إلى        
   في عا  prince albert v strangeأرسى من خاللها نظا  حماية أسرار التجارة وتعد قضية 

من أشهر القضايا التي تناول  أسرار التجارة في القضاء اإلنجليزي   ولقد رفع هيه القضية  1849

مرالكي دور الطباعرة   حيرث كرا  األميرر ألبررت  وج الملكة فكتوريا ) األميرر أللبررت ن ضرد أحرد 

و وجت  يحبا  هواية الرسم وعمل اإلسكتشات  ثم يقوما بيل  بإرسالها إلرى دور طباعرة  لطابعتهرا 
قا  األخير بعمل نسخ  strangeوعندما أرسل الزوجا  أعمالهما إلى أحد مالكي دور الطباعة وهو 

ة الزوجين   ولقد أعد مجلرس اللروردات آنرياك أ  إضافية منها لعرضها دو  أ  يحصل على موافق
 .1تل  األعمال تنته  مبادئ العدالة والثقة وقانو  العقد

                                                             
 2008 مصر    بريها  أبو  يد   الحماية القانونية للمستحضرات الصيدالنية  المتاح والمأمول   منشأة المعارف اإلسكندرية -1
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جاء أول تقنين لألسرار التجارية في القانو  اإلمريكي للفعل الضار فري المرداة  1939وفي عا      
بالمبيردات ومرا يتعلر  نظاما حمائيا جديردا للمعلومرات المتعلقرة  1972  ثم استحدث  في عا  1 707

نظامرا جديردا لحمايرة المعلومرات التري يرتم  1984بالزراعة بصفة عامة   كريل  اسرتحدث  فري عرا  
 2اإلفصاح عنها إلى هيئة الغياء والدواء للحصولعلى ترخيص بتسويق  .

 المعلومات غير المفصح عنها وعالقتها بالمواد الصيدالنيةوفي هذا المبحث سنقوم بتعريف        

. ) المطلب الثاني نتميز المعلومات غير المفصح عنها عن براءة اإلختراع  ) المطلب األول ن   

  الصيدالنية   المطلب األول ا تعريف المعلومات غير المفصح عنها وعالقتها بالمواد 

إلى فرعين الفرع األول سنتناول في  محتل  التعاري  التي قا    المطلب بتقسم اسنقو  في هي    

بها المشروعو  ورجال القانو  بتعريفها أما الفرع الثاني سنقو  في  بدراسة العالقة الموجودة بين 

.المعلومات غير المفصح عنها والمواد الصيدالنية   

 تعريف المعلومات غير المفصح عنها االفرع األول    

 أوال ا التعريف اللغو     

فالسرر مرن األسررار التري تكرتم   )السرن عربية األصرل  ر أّ  كلمة إ  معاجم اللغة العربية تظه     
ويقرال صردر  3والسر ما اخفي  والجمع أسرار  ورجل سري والسريرة عمرل السرر خيرراً أو شرراً 

 ) قل لعبادي اليين امنوا يقيموا قال سبحان  وتعالى   وعكس السر العالنية األسرار االحرار قبور

موات وفي األرذ يعلم وهو هللا في الس  وقول  تعالى)4ن النيةينفقوا مما ر قناهم سراً وعالصالة و
 .5نسركم وجهركم

 ثانيا ا التعريف اإلصطالحي    

 سررتخدم  التشررريعات مسررميات مختلفررة للمصررطلحات المعبرررة عررن األسرررارأاالصررطالح  ففرري     
علومررات والم نinformation confidentialالتجاريررة مررثالً حرر  المعرفررة والمعلومررات السرررية )

ن.وسرروف (savoir faireوالمعرفررة الفنيررة  نinformation undisclosedغيررر المفصررح عنهررا 

ن لكونر  االكثرر شريوعاً فري أوسراط المتعراملين Trade secretنعتمد مصرطلح األسررار التجاريرة ) 
 6 بالنشاط التجاري .

                                                                                                                                                                                                          
 188  ص 

 190  المرجع نفس  ص  بريها  أبو  يد - 1

 190  المرجع نفس  ص  بريها  أبو  يد - 2
 

محمد بن مكر  األنصاري   لسا  العر    الجزء السادس   دار احياء الترا  العربي   ن ابن منظور)دين أبو الفضل جمال ال   1

       .235ص      بيروت   بدو  سنة طبع   الطبعة الثالثة
من سورة ابراهيمن 31)اآلية رقم القرآ  الكريم       4  

من سورة االنعا ن 3)اآلية رقم القرآ  الكريم        5  

    2009سكندرية   الولى   االد. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن   حقوق الملكية الفكرية واثرها االقتصادي   دار الفكر الجامعي   الطبعة ا   4

  191ص 



في المواد الصيدالنية      اإلطار الموضوعي للمعلومات غير المفصح عنها   الفصل األول        

   

 
6 

 عنهرا  المفصرح غيرر بالمعلومرات علير  يصرطلح مرا أو التّجاريرة األسرار موضوع إ  دارسة      
اختلفر  حيرث   قانونيرا  الموضوع هيا إلى تطرق  التي  التعاري  مختل  إلى النظر  وجب علينا 

النظم القانونية حول تسمية األسرار التجارية حيث استخدم  مسميات عديدة للداللة عليها  وكريل  

بالقانو  األمريكي اليي يعود  وترتب  تسمية السـر التجاري    الفق  فان  لم يتف  على تسمية محددة
األسرررار التجاريررة فرري  التجرراري وتنظرريم أحكامرر   وتسررمى لرر  فضررل الريررادة فرري نشررأة مفهررو  السررر

الطبعررررررة العربيررررررة مررررررن اتفاقيررررررة تررررررربس  المعلومررررررات السرررررررية  وفرررررري الطبعررررررة الفرنسررررررية 

  وفررري الطبعرررة األصرررلية اإلنجليزيرررة تسرررمىinformation non divulgeesالتجاريرررة 
Undisclosed infomaiion  المصررطلح األخيررر حرفيررا تسررمى  المعلومررات    وبترجمررة هرريا

 1المفصح غيـــر

يررا    البررد مررن بإصررطالحا  المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا أو األسرررار التجاريررةولتعريرر         
  .التعري  التشريعي أوالً   ومن ثم نتطرق إلى التعري  الفقهي ثانياً 

 تشريعيالتعريف ال -ا ثالثا

سرررار األ  فرري القررانو  االمريكرري وذلرر  لكررو  نظررا   لقررد تعررددت تعريفررات األسرررار التجاريررة      
فر  فري الخراص   إذ ع ر التجارية في  مستمد من اكثر من تشريع ولكل من هريه التشرريعات تعريفر 

تعريفرراً ضرريّ  مررن نطرراق األسرررار  Restatement of tort  1939مدونررة الفعررل الضررار لسررنة 
 وأ ن منها أ  األسرار التجارية هي ) أي وص  أو تصميم757)  فأشارت في القسم  التجارية 

أسلو  أو مجموعة من المعلومات التي تستخد  في العمل فتعطي لصاحبها فرصرة الحصرول علرى 
 2ميزة في مواجهة منافسي  الليين يجهلونها أو لم يسب  لهم استعمالها ن.

 uniform) المعرردل 1985لموحررد ألسرررار التجررارة االمريكرري لسررنة فري حررين عرفهررا القررانو  ا   
trade secret act اختصرراراً بررالحروفن والرريي يشررار اليرر  (UTSA  ن فرري المررادة الرابعررة مررن

الفصل األول من  تعريفاً وّسع من نطاقها فيكر بأنها ) معلومات تشمل كل صيغة أو نم  أو أداة أو 

  لكل ذل   قيمة اقتصادية مستقلة فعلية أو محتملة نظراً لكونها يكو  طريقة أو تقنية أو وسيلة بحيث 
غير معروفة عموماً لألشخاص اليين يستطيعو  االستفادة من كشر  هريه المعلومرات أو اسرتعمالها 

وأ  تحاط بوسرائل معقولرة طبقراً للظرروف   وال يكو  في إمكانهم الحصول عليها بوسائل مشروعة
 3للحفاظ على سريتها ن .

أ  مدونرة الفعرل الضرار جراءت بلفري ) نجرد  أعراله  التعريفين السابقين المقارنة بين خالل من       

الموحرد  يستخد  ن   أي أن  يشير إلى وجو  االستخدا  المستمر في العمليرة التجاريرة بينمرا القرانو 
أشارت األخيرة ألسرار التجارة والمدونة المنافسة غير المشروعة لم ينصا على وجو  ذل    وإ  

إلرى إمكانيرة االسرتخدا   فاشرتراط االسررتخدا  يحرد مرن امكانيرة الحمايررة لكثيرر مرن المعلومرات   مثررل 

                                                             
بعة الط لنامية.لدول ااالصغير حسا  الدين عبد الغني  حماية المعلومات غير المفصح عنها والتحديات التي تواج  الصناعات الدوائية في  1

 .  6. ص2003األولى . اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي. 
 222عبد الرحيم عنتر عبدالرحما   المرجع الساب     ص  2

ريكي ن   دار لمصري واألماقانو  امال  يدا  عبد الاله   الحماية القانونية لألسرار التجارية في عقود نقل التكنولوجيا ) دراسة تحليلية في ال 3

   . 50ص   2009العربية   الطبعة االولى   القاهرة    النهضة
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المعلومات السرية خالل فتررة البحرث والتطروير وكريل  المعلومرات السرلبية الناتجرة عرن الفشرل فري 
 . 1التوصل إلى النتيجة المرجوة من الدراسات والبحو  والتجار  

عة لحمايرة ومدونرة المنافسرة غيرر المشررواألمريكري القانو  الموحد ألسرار التجارة فإ     كيل    
ة اقتصرادية لم يشترط أ  تكو  المعلومات السرية محل الحماية ذات قيم نجد أن   األسرار التجارية

 قريبالي فأ  يصبح لها قيمة اقتصادية  إي في المستقبل  أ  تكو  من المحتمل اشترط حالية   بل 

تعطري  أ   لحمايرة األسررار التجاريرة    وهيا بخالف الحال في مدونة الفعل الضرار والتري تشرترط
 .على ميزة أو أفضلية فعلية بالمقارنة مع منافسي   فرصة في الحصول  لصاحبها

ن the economic espionage act)  1996أما قانو  التجسس االقتصادي االمريكي لسرنة       
ن مررن البنررد الثالررث بنطرراق أوسررع مررن التعريفررات 1839ألسرررار التجاريررة فرري المررادة )  فقررد عرررف ا

السررابقة إذ يررنص ) كررل أشرركال وأنررواع المعلومررات الماليررة والتجاريررة والتكنولوجيررة واالقتصررادية 

والعلمية والهندسية والمتضرمنة الوسرائل والتقنيرات والعمليرات والبررامج مهمرا كانر  ماديرة أو غيرر 
جمعهرا وتخزينهرا فري صرورة الكترونيرة أو فري الرياكرة   بشررط أ  يتخري  ا كا  من الممكنمادية إذ

صرراحبها االحتياطررات الال مررة للمحافظررة عليهررا وأ  تكررو  لهررا قيمررة اقتصررادية   مسررتقبلية فعليررة أو 
  2  محتملة

 trade)  تررريبس التجررارة مررن حقرروق الملكيررة الفكريررةالجوانررب المتصررلة ب أمررا بالنسرربة التفاقيررة    

related aspects of intellectual property) فإنهررا علررى الرررغم مررن تناولهررا األسرررار   ن
ن فنصر  ) لألشرخاص الطبيعيرين 39التجارية في القسرم السرابع منهرا فري الفقررة الثانيرة مرن المرادة )

أو واالعتبرراريين حرر  منررع اإلفصرراح عررن المعلومررات الترري تحرر  رقررابتهم بصررورة قانونيررة آلخرررين 
حصولهم عليها أو استخدامهم لها دو  الحصول على موافقة منهم طالمرا كانر  تلر  المعلومرات )أن 

سرية..... ) ن ذات قيمة تجارية .... )جن أخضع  إلجراءات معقولة .... ن  إال أنها ايضاً لم تورد 
  .3تعريفاً محدداً لها مكتفية بتنظيم أحكامها 

 ا التعريف الفقهيرابعا

هد الفق  في تعري  األسرار التجارية وف  الزاوية التي ينظر منها اليها   اذ عّرفهرا الربعض اجت     

بأنها ) المعلومات السرية المتعلقة بسلعة ما أو بمنتجات معينة بما تشتمل  من ابتكارات أو تركيبرات 

و الصرانع أو مكونات أو عناصر أو اساليب أو طرق ووسائل صرناعية   والتري يحرتفي بهرا المنرتج أ
 .4ولم يفصح عنها ن 

بالمعلومرات  بحصررها  فقد قا  هيا التعري  ضي  من نطاق األسرار التجارية  والمالحي أ        
كالمعلومررات   األخرررى  التجاريررةاألسرررار  أنررواعولررم يشررر إلررى   فقرر   والمنتجرراتالمتعلقررة بالسررلع 
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تعتبر ايضا يمية وغيرها من المعلومات التي المتعلقة بالعمالء والمعلومات المالية والتجارية والتنظ
  . المعلومات غير المفصح عنها  من 

وع رف  أيضاً بأنها ) أي معلومة ذات قيمة تجاريرة تتعلر  بطريقرة االنتراج أو المبيعرات وغيرر       
معروفة للجمهور واتخي صاحبها تدابير معقولة للمحافظة على سريتها ن  وهيا التعري  كسابق  قرد 

  مرن نطراق األسررار التجاريرة فحصررها بطريقرة االنتراج والمبيعرات فري حرين عرفهرا الربعض ضي

ميرزة علرى منافسري  الريين ال يعرفرو  هريه  اآلخر بأنها ) المعلومات التي تعطي للمشرروع التجراري
 . 1المعلومات ن

لمشررروع تعطرري المعلومررات الترري تعررد أسررراراً تجاريررة ل أ وهرريا التعريرر  أشررار إلررى ضرررورة      
التجاري قيمة اقتصادية فعلية   وهيا بدوره سوف يؤدي إلى تضيي  نطاق األسرار التجارية   ألن  

ال يعد المعلومات التي تعطي لصاحبها قيمة اقتصادية محتملة أسراراً تجارية   واكتفى بالمعلومات 
 .2التي تعطي لصاحبها فعالً افضلية على منافسي  

تعري  األسرار التجارية بأنهرا )بيانرات أو معلومرات أو معرارف ناجمرة  وييهب رأي آخر إلى      

عن الخبرة المكتسبة عن المهنة ذات الطبيعة الفنية   وقابلة للتطبير  العلمري   وليسر  محرال لبرراءة 
  3اختراع أو شهادة منفعة وتتسم بالسرية فال يتاح للغير الحصول عليها اال عن طري  حائزها ن

تضرريي  مررن نطرراق األسرررار التجاريررة موجررود فرري هرريا التعريرر  أيضرراً   اذ أشررار إلررى وطررابع ال     
البيانات أو المعلومات أو المعرارف الناجمرة عرن الخبررات والمهرارات التري يكتسربها الفنيرو  فقر    

للداللة على األسرار التجارية   واشترط أيضاً عد  الحصول على براءة اختراع   أي انها ال تكو  
البراءة   ولكن      لبراءة اختراع   في حين أ  هناك معلومات تستجمع شروط الحصول علىمحال 

يفضررل اصررحابها االحتفرراظ بهررا سررراً تجاريرراً لضررما  اسررتمرار الحمايررة لفترررة اطررول تتجرراو  فترررة 
 . 4الحماية المقررة لبراءة االختراع

وفة بشكل عا  والتري تعطري لصراحبها وع رف  أيضاً بأنها ) أية معلومات سرية أو غير معر        

 ميرررزة مقابرررل منافسررري  بمرررا فررري ذلررر  طررررق االنتررراج أو البررررامج أو التقنيرررات أو اسرررلو  معرررين أو
االحصائيات أو الدراسات وغيرهرا مرن المعلومرات التري تكرو  لهرا قيمرة اقتصرادية واتخري صراحبها 

 . 5االحتياطات للمحافظة عليها ن 

ة كبيررة مرن ي  أ  تكو  المعلومات التي تعد أسراراً تجاريةً على درجرولم يشترط هيا التعر       
 .ها قيمة الفن الصناعي أو التجاري أو تشتمل على اإلبداع أو االبتكار   وإنما يكفي أ  تكو  ل
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 المتعلقرة السررية كافرة المعلومرات بأنها عنها المفصح غير المعلومات تعري  يمكن ذل  وعلى      
 أو عناصـررـر أو مكونررات أو تركيبررات أو مـررـن ابتكررارات تررـشمل  بمررا معينررة نتجرراتبم أو مررا بسررلعة

الفنيـررـة  المعـررـارف مجموعـررـة هــررـى إجماليـررـة وبصررفة صررناعية أو وسررائل طــررـرق أو أسـررـاليب

 ولرم الصرانع  أو بها المنتج يحتفي التى والمنتجات بالسلع المتعلقة التجارية واألسرار والتكنولوجية
 1.عنها يفصح

 جهرود نتراج تكرو  التي بأنهـــا المعلومات عنها المفصح غير المعلومات الفق  بعض عرف ولقد    
 ومرن السررية  هريه عرن تنشرأ تجارية قيمة لها ويكو  واحتفي بسريتها صــاحبها إليها توصل كبيرة

  2.تجارية بياتهاأمثلة هيه المعلومات األساليب والتصاميم والمعلومات والبرامج المتضمنة قيمة 

 عالقة المعلومات غير المفصح عنها بالمواد الصيدالنية  الفرع الثاني ا 

كنولوجيرة بعد تعريفنا للمعلومات غيرر المفصرح عنهرا علرى أنهرا مجموعرة المعرارف الفنيرة والت      
 .ها ريتسوتل  األسرار المتعلقة بالسلع والمنتجات التي يقو  المنتج أو الصانع باإلحتفاظ عن 

مية لمنظمة العالكيميائية تؤثر على حياة اإلنسا  وتعرفها ا والمواد الصيدالنية هي مواد        
لها  . "مريضللصحة :   هي مادة تستعمل في تغيير أو معالجة األنظمة الفيزيولوجية الخاصة بال

ا كال منهأش لتكو  تركيبة لمواد كيمياوية    تتخي عدة اهواألعشا  فيطور منها  عدة مصادر 

 نالدهن  –الح  –المص  –الشر   )ة واألشكال السائلة  وتختل  طرق إستعمالها باألشكال الصل
ب نية  وجلصيدالو بما أننا في بحث يتكلم عن حماية المعلومات غير المفصح عنها في المواد ا     

 نظرافائية   علينا  التطرق إلى العالقة بين المعلومات غير المفصح عنها بالصناعة الدو

  :الية لخصوصيتها من جهة وتزايد الطلب عنها من جهة أخرى  والتي سنلخصها في النقاط الت

 االدوائية للصناعة الخاصة أوال ا الطبيعة

وجوهريرررا فررري مجرررال صرررناعة  كبيررررا وهامرررا تلعرررب المعلومرررات غيرررر المفصرررح عنهرررا دورا       

ار    واإلختبارات وما يستخلص مرن تلر  التجرالمستحضرات الصيدالنية التي تعتمد على التجار
 .يسمى معلومات و اإلختبارات 

حيث نجردها    صناعة الدواء من الصناعات الحديثة التي تعمتد على البحث العلمي الدقي   تعد     
 وبدو  مبالغة هــيه الصناعة   وا دهار تقد  يدير اليى المحرك فيها بحثية  عمليات كلها عبارة عن

 الررد   عالقررة تشررب  عالقررة تربطهمررامترابطررا  و الرردواء  وصررناعة العلمـررـى البحررـث إ  برنررا إذ إعت

 علرى ويسراعد الردواء صرناعة لجسرد الحيراة يضرخ الــرـد  الريى يشرب  العلمرى فالبحرث الحي  بالجسد
 3استمرارها
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 هريه مهمرة لوتتمثر. بالبحــرـث والتطروير خاصــة وحـــدة لها دوائية شركة كل أ  المعلو  ومن     
. المختلفرة األمرراذ لمواجهرة جديردة أدويرة إلرى إلــى التوصل تهــدف التــى األبحا  في الوحدات

 مرن الفاعليـرـة والحرد مــرـن المزيد تحقي  هو األدوية لهيه التوصل من الهدف الحال يكو  وبطبيعة
 .1للدواء الجانبية اآلثار

 بالعديرد األدويرة شركات والتطوير لدى البحث داتوح تقو  الهدف هيا إلى الوصول يتم وحتى     

 مــرـن للتأكد وتجريبها  فحصها يتم ثم أوال  الفعالة المادة للوصــول إلى االختبارات و التجار  من
 غيـرـر مرغرو  نترـائج أو خطيـرـرة جانبيرة اثرار ترترب أ  شرأنها مرن الترى مــرـن المركبرات خلوهــا

 للتأكد التجار  حيوانات إلى مناســبة وتقد  دوائية صورة فى لمادةا هيه تشكيل يتم ذل  وبعد فيها 

 وحدات فإ  األمر هيا تم ما فإذا إلستخدامها   نتيجة حــدو  مضاعفات وعد  مدى صالحيتها من
 المراحرل هريه كرل وفى .المرضى من المتطوعين على الفعالة المادة بتجربة تقو  البحـث والتطوير

 التى والمشاهدات والمالحظات واالختبارات نتائج التجار  بتسجيل تطويروال البحث وحدات تقو 

 بهـا الشركة قام  التى الطويلة التجار  خالصة النتائج هيه وتمثل. منها كــل مرحلة أثنــاء حدث 
 مرن مضرمونة كيميائيرة إلـرـى تركيبرة الوصــرـول يرتم حترى عديردة لسرنوات تسرتمر قد والتى الدوائية

  .2الجانبية حيـث اآلثار من ومأمونة العالجية ةالفاعلي حيث

 األدوية تسويق تراخيص ثانيا ا نظام 

 لوجرررد رابررر   السررربب الرئسررري  تررررخيص األدويرررة الجديررردة للتسررروي  هررروالخررراص بنظرررا  الإ        
 .لمعلومات  غير المفصح عنها  وصناعة األدوية الجديدة ا

 تررخيص علرى الحصول الدوائي يتطلب السوق فى يدالجد الدواء ظهور أ  إلى اإلشارة وتجدر    

 برد ال التررخيص هيا على الحصول يتم المنــتج الدوائي   وحتى هيا بتسوي  المختصة الجهات من

نتـرررـائج   تتضرررمن التـرررـى المعلومرررات بكافرررة الررردوائى المنرررتج صررراحبة الــرررـشركة الدوائيرررة تتقرررد  أ 
 مرن بالتأكرد بإصـرـدار التررخيص المختصرة الجهرة و وتقر المنرتج   هريا علرى والتجار  االختبارات

 يكرو  حترى الردوائي المنرتج داخل معينة إبـــرا  مكونات اشتراط حقها ومن المعلومات  هيه صحة
  3بها . علم على المريض

 سرية معلومات تقديم الدوائي  يتطلب المنـــتج بتسوي  ترخيص على الحصول فإ  ذل  وعلى      

 القويرة العالقرة تظهرر هنرا ومرن. العالجيرة اآلثرار الكيميائير  ذات بالتركيبة متعلقة ةتجاري قيمة وذات
 4.الدوائية والصناعة عنها غيــر المفصح المعلومات بين

 للمعلومات المتزايدة األهميةا  ثالثا

 قدروب المجتمعات ورفاهية أساس تقد  و الحديثة الحياة فى رائجا  قطب المعلوماتية الثورة تمثل    

 التطور مـن أرقى ومستويات الرقى فى أعلى درجات تبلغ من ما بقدر معلومات من الدول تمل  ما
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 الحيراة مختلــ  نواحى فى كبيرة أهمية لها عامة بصفة المعلومات كان  وإذا    شتى الميادين فــي
 الصناعات مجال فى كبيرة أهمية عنهــا تمثل المفصح غير المعلومات إال أ  اإلقتصادية واألنشطة

 دو  الدوائيررة الشررركة ومكانررة سررمعة فررى المررؤثرة العوامررل أل   الخصرروص  وجرر  علررى الدوائيررة

 تتعلر  باألدويرة معلومرات من الشركة هيه تملك  ما مقدار األخرى الدوائية مـــن الشركات غيرهــا
 اخترراع برراءات ىعلر أ  تحصرل يمكنهــرـا حترى سرالمتها  مرن والتأكرد بتجربتهرا تقو  التى الجديدة
 . 1و اإلختبارات تخضع  للتجار  التــى الكيميائية للتركيبات دوائية

 عةبالصررنا عنهررا المفصررح غيررر المعلومررات بررين   اهنرراك ترابطرر ا   نجررد خررالل ماسررب  ومررن       

أ   لرريل  نجررد   تلعررب دورا كبيرررا فرري صررناعة الرردواء المعلومررات  يررادة علررى ذلرر     الدوائيـررـة

ـة الدوائيررة الكبرررى تنفرر  أمررواال باهظررة مررن أجررل ترروفير وسررائل وطرررق مررن أجررل  حمايـررالشررركات 
 يرةالدوائ المنتجرات بتسروي  ترراخيص علرى الحكوميرة للحصرول الجهرات إلرى تقرد  الترى المعلومات

 جهودها و  أبحاثها . ونتائج مصالحها حماية من هــيه الشركات تتمكن حتـى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات غير المفصح عنها عن براءة اإلختراع   يزيالمطلب الثاني تم

للملكيرة  المهمرة والبرار ة وبرراءات اإلخترراع مرن الصرور تعد المعلومات غيرر المفصرح عنهرا      
تشرريعات حمايرة  القانونية حسب اتفاقيرة الترريبس وكثيرر مرن والفئات المشمولة بالحمايةالصناعية  

بينهمرا مرن أوجر  متعرددة و  الحري وجرود عردة إختالفرات جوهريرةأ  ن إال ان  يمكن  الملكية الفكرية
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للملكيرة الصرناعية. إضرافة إمرل مسرالة  أهم هيه اإلختالفرات برين هراتين الصرورتين سنتناول هنا بيا 
 1بينهما الخيرة

عرير  تلكي نميز بين المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا عرن برراءة اإلخترراع  وجرب علينرا أوال       
مرا الفررع   ليل  قسمنا مطلبنا هريا إلرى فررعين فررع نعررف فير  برراءة اإلخترراع أ  عاإلخترابراءة 

 .إلختراع الثاني فنبين في  أوج  التشاب  و اإلختالف بين المعلومات غير المفصح عنها وبراءة ا

اإلختراع  كبراءة من نواحي عديدة  بالمعلومات غير المفصح عنها قانونية تلتبس  حاالت توجد     

مررن خررالل التعريرر  بهررا ثررم بيررا  أوجرر  الشررب   ولررو بشرركل مختصررر  ممررا يقتضرري االحاطررة بهررا  

اول فري   سرنتن فررعين علرى  المطلرب واالختالف بينها وبين األسرار التجارية   لريل  سنقسرم هريا 
ت غيرر المعلومرامرن   اإلخترراعبرراءة   وسرنبحث فري الثراني تمييرز   اإلختراعبراءة تعري  األول 

 عنها المفصح

 االختراع براءة تعريف  :الفرع االول 

 عن القناع كش  هو فاالختراع  2وابتدع  وأنشأه اشتق  بمعنى اخترع الفعل من لغة االختراع      
 مرن موجرودا يكرن لرم جديرد شريء خلر  آخرر وبمعنرى إلير   بالوسيلة أو بيات   معروفا يكن لم شيء
  3.قبل

 هنا ومن الجديد  اختراع  إلى للوصول المخترع بيل  اليي اقواإلنف الجهد حصيلة يمثل واالختراع
 .اإلحتكار  وح  البراءة منح  خالل من والنفقات الجهد عن تعويض  فكرة جاءت

 لرم شريء عرن القنراع كشر : أيضرا واإلخترراع . 4وأنشرأ أبردع بمعنى اخترع من لغة واإلختراع     

 إيجراد أو مكتشفا يكن لم ما شيء عن الكش  هو خرىأ وبعبارة إلي   بالوسيلة أو بيات  معروفا يكن
  5 .أو بعضها الوجوه كل من سابقا موجودا يكن لم ما شيء

 لر  يكرن ملر شيئا أبدع بمعنى فاخترع وابتكر   اخترع من فاعل اسم والمخترع المبتكر منولكل     
ً  أبدع معنى تفيد وابتكر قائم  فعلي وجود  ثمررة وهر والمبتكرر رعالمختر الشريء مرن وكرل بكررا  شيئا

 وا اإلبتكار واإلبداع . اإلختراع

 الصرناعي لإلسرتغالل  وقابرل جديد ابتكار كل فهو: القانونية  الناحية من اإلختراع  تعري  أما      

ً  اإلبتكار  ذل  أكا  سواء ً  بهمرا أو مسرتحدثة ووسرائل بطررق أ  جديدة صناعية بمنتجات متعلقا  .معرا

 فري والتقرد  واإلسرتغالل  التطبير  مرحلرة إلرى النظريرة اإلبتكرار  مرحلة تتجاو  فكرة فاإلختراع 
  6.القائم الصناعي  الفن

                                                             
 375الثامن ص  العدد والسياسية القانونية للعلو  األنبار جامعة مجلة -  1

 69 و 68 ص . 2003 .الحديث دار : القاهرة .ذ د  خ  األحرف لثالثا المجلد .العر  لسا  :منظور ابن   - 2

 295 ص . 1996 .والتو يع للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة :الرياذ .األول الجزء .العالمية العربية الموسوعة -   3

  4. 113مجمع اللغة العربية القاهرة ص  1ابراهيم مصطفى   المعجم الوسي    مج 
  5 68ص  1982  الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية   دار الفرقا  عما    صالح الدين الناهي   

فلسطين   جامعة  في وائيةالد الصناعات واقع على غيداء سمير محمد البلتاجي  رسالة ماجستير  أثر حماية إتفاقية تريبس لبراءات اإلختراع  3

 13ص  2014بر ي  فلسطين 
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ريرر  طاتفاقيررة الترريبس عررن  سرربق  ظهرور بحمايرة قانونيررة  قرد حضرري   الرردواء  صرناعة  إ        
نررت ج تشررريعات لا  وتكرراد تكررو  هرريه الحمايررة فرري كافررة  بررراءة االختررراع الدوائيررة كم صررنَّع ولرريس كم 

 السررابقة التفاقيررة التررريبس  كررو  البررراءة منشررئة للحرر  حيررث أعلررن صرراحب الحرر  عررن رغبترر  فرري

ر وق ال تقرراالحتفاظ بحقوق  القانونية علرى االبتكرار الردوائي علرى أ  يييعر   ولمرا كانر  هريه الحقر
محرالً  هراهريه الوثيقرة هري التري تنشر  هريه الحقروق وتجعل فكأ للمخترع إال بالحصول على البراءة 

ال يسرتطيع واالبتكرار مرن األمروال العامرة   يصربح   وبردونها القانونية بمختل  التشرريعات للحماية 
 . يرفع دعوى المخترع أ  

 ختراع بين المعلومات غير المفصح عنها وبراءة اإلأوجه االختالف والتشابه  :الفرع الثاني  

 .أوجه اإلختالف ا أوال 

 السرر برين وتعرف المقارنرة اإلختراعية أسب  في الظهور من نظا  براءة التجار األسرارتعتبر     
تئثارية اإلسر الحقروق اإلفصاح  فات تتمثل في الختإلمجموعة من ا اإلختراعالتجاري ونظا  براءة 

 .إلى مدة الحماية باإلضافة  نطاقها شروط الحماية و   

 اإلفصاح  ا 1

بدونرر  ال طالررب البررراءة ول لتزامررات الترري وجررب توافرهررا اإلمررن  إلتزامررا  يعتبررر اإلفصرراح  إ      
تها وعلى العكس فإ  المعلومات غير المفصح عنها تشترط أ  يحتفي صاحبها بسري  يحصل عليها

 حيث إ  سرية المعلومات شرط أساسى لحماية أسرار التجارة. 

 عنهررا  المفصررح غيررر تبررين المعلومررا الجوهريـررـة الفررروق أهررم مررن باإلفصرراح االلتررزا  يعتبررر       

 حيررث الصررناعية والتنميررة التكنولرروجى التقررد  تررأثيرا علررى أكثرهررا مررن ويعررد اإلختررراع   وبررراءات
 قيررا  ضرررورة علررى الررنص علررى اإلختررراع بررراءات حمايررة تررنظم القـررـوانين التررى معظررم تحرررص

 فرى بررةذوى الخ لتمكـرـين يكفـرـى وكامرل واضرح بأسرلو  اإلخترراع  سرر عرن المخترع باإلفصاح 
 1.تنفييه  من التخصص مجال

عاتقرر   الرريي يعررد التزامررا أساسرريا يقررع علررى باإلفصرراح ع اختررراإلبررراءة  صرراحب طلررب يلتررز         

لتجاريرة ا األسررارفري المقابرل فرإ    على براءة اإلختراع يمكن الحصول  ال  طلب البراءة وبدو  
مرا أ  عل   السرية شرط أساسي لحمايتها تعتبرحيث   فق   بسريتها اإلحتفاظتشترط على صاحبها 

دة. وتسرلم قانونيرة محرد لضرواب طبقا  اإلختراع وثيقة تمنح لحمايةعبارة عن  هي  اإلختراع  براءة
 .ختصة المصالح الم لدى بكل اإلجراءات القنونية  بما فيها التسجيل هيه الوثيقة بعد القيا  

 

 

 اإلستئثاريةا الحقوق 2

                                                                                                                                                                                                          
 

1439 لساب  ص نصر أبو الفتوح   المرجع ا     
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 إسرتئثاريا حقرا تمنحر  ال عنهرا غيــر المفصح المعلومـات لحـــائز المقررة انونيةالق الحماية إ       
 غيررر المعلومررات إسررتغالل  الغيررر يجررو  حيررث المعلومررات   هـررـيه إسررتغالل  مـررـن الغيــررـر يمنررع

 .1مشروعة وأســاليب بطرائــ  ســريتها كــش  أو إليها توصل متى الوسائل عنهــا بكافة المفصح

 غالل إسررت يمنررع أ  شررأن  مــررـن إسررتئثاريا حقررا صرراحبها البررراءة تخررول ذلرر  مررن العكررس  لررىوع     

 نعر الردوائي اإلخترراع ذات إلرى الغيرر توصرل ولرو حتى الطرق من طري  بأى الدوائي اإلختراع 
  .راءةالب طري  عن المحمى باإلختراع  االستعانة دو  أجراها التى  و األبحا   التجار  طري 

بيرع  نيع أوثاريا يخول  منع الغير مرن اسرتعمال أو تصرئلصاحبها حقا إست اإلختراع  براءةي تعط    

فري   الح تعطي لصاحبها هيا الوعلى العكس السر التجاري  استيراده للبيع أو اإلختراعأوعرذ 
 هجهودخالل الحالة التي يستطيع فيها الغير التوصل إلى هيه المعلومات بصفة مستقلة ومن 

 2ةالشخصي

 الحماية شروطا 3

 لتطبي ل وقابل  الجدة شرط على يتوفر يكو  هيا اإلختراع أ  اإلختراع براءة منح في يشترط     

إذ . مةالصار هيه مثل وجود يشترط ال اليي عنها المفصح غير المعلومات لنظا  خالفا  الصناعي 
 ها خالل من ينتفع اديةاقتص قيمة وذات السرية من بجانب المعلومات هيه تتمتع أ  يجب أن 

  سرية. لبقائها ال مة  و إحتياطات إجراءات األخير  هيا اتخاذ مع مالكها 

 أ  يكرو   ي توفر الشروط الوجا  توافرها في البراءة  وه لكى تمنح براءة االختراع البد من      

 عنهرا ال  المفصرح وعلى العكس فإ  المعلومات غير  االختراع جديداً وقابالً للتطبي  الصناعىذل  
عرود برالنفع إذ أنها يجب أ  تكو  متمتعة بالسررية وذات قيمرة اقتصرادية ت   توجد فيها تل  الشروط 

 على صاحبها. 

 الحماية محل نطاقا 4

 إذ  اإلختراع  ءةبرا من محلها حيث من نطاقا أوسع التجارية لألسرار القانونية تعد الحماية       
 الجدة وهي ةالبراء لمنح الال مة الشروط توافر تجارية أسرار تعد لتيا المعلومات في يشترط ال

 إلجراءات عهاوإخضا اقتصادية قيمة األسرار لهيه تكو  أ  يكفي بل   الصناعي للتطبي  والقابلية

 ألفكارا يحمي ال  اإلختراع براءة نظا  بينما. سريتها على للحفاظ صاحبها طرف من معقولة

 العديد أ  ل ذ على وينبني   والمعلومات األفكار لتل  العملي التطبي  يحمي بحيث    والمعلومات

 حمايةال تشملها االختراع براءة طري  عن حمايتها يجو  ال التي واإلبتكارات المعارف من
 .التجارية لألسرار قانونا المقررة

                                                             
1440 نصر أبو الفتوح   المرجع الساب  ص      

  2  436سميحة القيلوبي   المرجع الساب  ص  
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 طريرر  عررن ـن الحمايرةمـرر القانونيرة الررنظم معظررم تسرتبعدها التررى التكنولوجيرة المجرراالت أ  كمرا     
 والحيروا  اإلنسرا  لمعالجرة والجراحــة الال مرة والعالج التشخيص طرق مثل اإلختراع براءات

 أ  فرى األمرر هريا فى السبب عنها   ويكمن غيـــر المفصح للمعلومــات القانونيــة الحماية تشملها

 يحرم ال عنهرا  المفصرح رغير المعلومرات حمايرة نظا  من العكس اإلختراع على براءة حماية نظا 
 لتلــرـ  األفكرار العلمـرـى التطبير  يحمرى وإنمرا أهميتها   درجة كان  أيا ذاتها األفكار والمعلومات

 عن. حمايتها تجو  ال و اإلبتكارات التى المعــارف من العديد أ  ذل  على ويترتب. والمعلومات
 1.عنا المفصح غير لمعلوماتالقانونيــة ل الحمايــة تــشملها اإلختراع  براءة طري 

 الحماية مدةا 5

دده مرردة حمايررة بررراءة االختررراع هررى مرردة محررددة وعررادة مررا تكررو  عشرررين عامرراً أو طبقرراً لمررا تحرر

طة التشريعات الوطنية. وعلى العكس فإ  مدة حماية المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا غيرر مشررو
 . وإنما المدة   هي مدى بقاء سرتها بمدة معينة 

 بررل محررددة مرردة عنهـررـا علررى المفصررح غيررر للمعلومررات المقررررة القانونيررة الحمايررة تقتصررر ال        

 إليها التوصل أو إنشافها يتم لم المعلومات سرية بقي  متى مدتها طال  مهما قائمة الحماية تستمر
 .2الغير بمعرفة

 مؤقترة حماية ىفه   البراءاتطريــ عــن المحمية اإلختراعات  المقررة القانونية الحماية أما       
  البرراءة لرىع الحصول طلب إيداع تاريخ من حسابها إعتبارا وييــدأ   القانو  يحددها التى بالمدة

 ويجو  لمرن ية لإلنسان العا  المل  فى البراءة وتسق  ملكية تنقضي الحماية القانونية مدة وبانتهاء
 .يمال مقابل أى يدفع المخترع أ  ودو  الطرق مــن طريــ  بأي اإلختراع  إستغالل  يشاء

 بررراءات علررى طريـررـ  الحصررول عـررـن اختراعاتهررا حمايررة إلررى تلجررأ ال الشررركات فررإ  ولرريل       
  مرن فرى سرريتها كش  إلى منافسوها أ  يتوصل تخـشى لإلختراعات التى بالنسبة إال اإلختراع 

 3نسبيا قصير

 اإلختراع.رية وبراءة التجا األسراربين  التشابه أوجه ثانيا ا  

 أال  عاإلخترابين كل من السر التجاري  اإلختالفات على الرغم من كل ما ذكر سابقا عن       

 التطبي  العملي. خالل وخاصة من  ابينهموتشاب   أ  هناك أوج  صلة 

حمايرة للاألهليرة تستوف معرايير  الفهناك معلومات    التجارية إلى صنفين األسراريمكن تقسيم      

تجاريرة كأسررار يمكن حمايتها  وبالتالي  اإلدارة وأساليب    كقوائم العمال اإلختراع براءةبموجب 

يخترار  هريه المعلومرات أ  فلمالر   البرراءةوهناك المعلومات التي تسرتوفي شرروط اكتسرا      فق 

                                                             
1338 نصر أبو الفتوح   المرجع الساب  ص      

2441 نصر أبو الفتوح   المرجع الساب  ص      

441نصر أبو الفتوح   المرجع الساب  ص   2   
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طريرر   عررنأو  اإلختررراع بررراءاتالترري يحمرري بهررا معلوماترر  إمررا عرن طريرر  نظررا   األفضررلالسربيل 
 في ذل  النظا  اليي يحق  ل  أفضل العوائد. مراعياالمعلومات السرية 

 ظررا  ن و المفصررح عنهررا غير المعلومررات حمايررة التجاريررة األسرررار حمايررة نظررا  مررن كررل  إ        
 الملكيرة وقحقر لحمايرة المقارنرة التشرريعات في مقررا  نظامـــا  أنهما في يتفقا  براءات حمايـــة

وال  مختلفرةال اإلختراعرات حمايرة علرى عامرـة بصرفة وينرـصبا   اليهنــي باإلنتاج  المتعلقة الفكرية

 أ  ذلر    برراءاتال حمايرة نظرا  مرن نطاقر  في أوسع  التجارية األسرار حماية نظا  أ  بيل  يخل 
 ناعيصر جانرب لر  أي الصرناعي لإلسرتغالل قابلية ذا اإلختراع  يكو  أ  تشترط اإلختراع براءات

 يمررةق وجررود إال يشررترط ال فإنرر    عنهرراء المفصررح غيررر المعلومررات حمايررة مجررال فرري أمررا  تطبيقـرـي
  .المعلومات لهيه تجارية

 تتوافر التي اإلختراعات  تشمل أ  يمكنها عنها المفصح غير المعلومات إ  سب  ما علــى بناء     

 حجررم ذلرر  ومررع االختررراع اءةبررر مررنح شررروط تتوافــررـرا عمليرر ويحررد  البررراءة مررنح شررروط فيهررا
 1.عنها اإلعال   أو قانو  تسجيلها عن المخترع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنهددا  فددي المددواد   المبحددث الثدداني  ا شددروط حمايددة المعلومددات غيددر المفصددح

 الصيدالنية 

القرررانو  االمريكررري ألسررررار التجرررارة اسرررتمد المبرررادئ و القواعرررد الخاصرررة بررر  مرررن القرررانو   إ       
استحد  العديد من التعديالت و التطويرات التي وسع  من نطاق هريا الفررع  المقابل وبالبريطاني 

                                                             
 حماية الملعومات غير المفصح عنها في قوانين الملكية الفكرية دراسة مقارنة   أرطوحة دكتوراه  كلية فارس  مصطفى محمد الماجلي      1

 423   ص 2008الحقوق والدرسات العليا  
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الحديث من الفروع الملكيرة الفكريرة ويمكرن ا  نضري  كريل  ا  هريا الترأثير لرم يكرن وطنيرا فحسرب 
وانما اصبح دوليا ايضا ليشمل التأثير في االتفاقيرات الدوليرة ذاتهرا فمرن الثابر  ا  اتفاقيرة براريس لرم 

مكررر مرن االتفاقيرة مرن الردول 10تعالج اسرار التجرارة بصرورة مباشررة وكافيرة فقرد تطلبر  المرادة 
 .1االعضاء بها لجميع مواطني هيه الدول في االتحاد من المنافسة غير المشروعة 

مايررة عنهررا  والح المعلومررات غيررر المفصررحلقررد كررا  إلتفاقيررة تررريبس فضررال  فرري تحديررد مفهررو       

تري كما أنها هري مرن قامر  بتقسريم المعلومرات إلرى نروعين كمرا قامر  بوضرع شرروط الالخاصة بها 
 خاصة وشروط عامة  شروط عنها  وقسمتها إلى  المعلومات غير المفصحوجب أ  تتوفر في 

 عنها   لمعلومات غير المفصحلالمطلب األول ا الشروط العامة  

 الفرع األول ا السرية 

 جروهر  أل وذل  عنها  غيـــر المفصح المعلومـات حمايــة شروط مأه من السرية شرط يعد       
 .سرية بقائها فى المعلومات هيه صاحب اإلعتراف  بح  خالل من عليها ينصب الحماية

 السررية غيرر المعلومرات مجـال لحمايرة فال القانونيــة الحماية مناط هى السرية فإ  ذل  وعلى      

 فررإ  آخررر وبمعنررى إليهررا  التوصررل أجررل مررن التررى برريل  الجهررود كانرر  ومهمررا قيمتهررا كانرر  مهمررا

أمكــرـن  إذا أو للجمهـرـور عنهرا الكشر  ترم إذا القانونيرة الحماية تفقد المفـصح عنها غير المعلومات
 2المعلومات   هيه أصحا  األشخاص من بسهولة عليها الحصول

    

أو سهل الحصول عليها من قبل العراملين  يجب أ  تكو  المعلومات سرية وغير معروفة عادة      
مرات وهو معيار موضروعى بحيرث تصربح المعلو  المجال اليى تنتمى إلي  تل  المعلومات نفس فى 

 .هاالمعروفة بصفة عامة للعاملين فى ذل  المجال غير جائز اعتبارها معلومات غير مفصح عن

 تكرو  المعلومرات ال هرو ود بالسرريةالمقصر أ  فريكرت  السررية معنرى ترريبس اتفاقية حددت ولقد  

الحصررول  سررهلة أو عررادة معروفررة لمكوناتهررا الرردقي  أ  التجميررع الشرركل فررـى أ  مجموعهررا فررى سررواء
3.المعلومات تل  نوع فى عادة يتعاملو  اليين قبـل األشخاص من عليها

 

ت سرية وغير معروفة من اتفاقية تريبس ا  تكو  المعلوما الفقرة الثانية  39 اشترط  المادة       

سهل الحصرول عليهرا مرن قبرل العراملين فري ذات المجرال الريي تنتمري الير  تلر  المعلومرات  أوعادة 
ويرى البعض ا  هيا المعيار موضوعي بحيث تصبح المعلومات المعروفة بصرفة عامرة للعراملين  

مايرة تلر  ويؤسرس الربعض ح  عتبارهرا معلومرات غيرر مفصرح عنهراإفي ذلر  المجرال غيرر جرائزة ب

الشررخص المتخصررص العررادي ممررن  أوالجرردة لعلررم الجمهررور  أسرراس إشررتراطالمعلومررات علررى ذات 
 4يعملو  في ذات الصناعة.

                                                             
1195 بريها  أبو يد   المرجع الساب     ص   

  2  348نصر ابو الفتوح   المرجع الساب    

  3  348نصر ابو الفتوح   المرجع الساب      

4198 بريها  أبو يد   المرجع الساب     ص    
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 فقررردتفرررال    المطلقرررة السررررية هررري ليسررر  المعلومرررات هررريه فررري توافرهرررا المطلوبرررة السرررية  و      
 قيا  لىإ يعود ذل  كا  اذا يعرفونها األشخاص من محدودا عددا أ  لمجرد السرية طابع المعلومات

 أو يرينواإلدار والفنيرين المشرروع في مع  كالعاملين   العمل لضرورات لهم بإفشائها السر صاحب

 التخصرص مجرال فري واسرع نطراق علرى معروفة غير   مادام  وغيرهم المحامين أو المستشارين
 وعد  األسرار هيه كتما ب هؤالء على تعاقدي أو قانوني إلتزا  يوجد طالما و بالنشاط المتصل

 .1عنها اإلفصاح

 

 الفرع الثاني ا القيمة التجارية 

وذل  ألنر  فري الحالرة التري ال  األهميةيعتبر شرط القيمة االقتصادية للمعلومات شرطا شديد 
لحمايتها. فاتفاقية تريبس هي اتفاقية لحماية  يتتوفر فيها قيمة اقتصادية للمعلومات فإن  ال يوجد داع

  اي التري تمثرل قيمرة اقتصرادية او تجاريرة لمالكيهرا. ومرع ذلر   ية الفكرية ذات الصلة بالتجارةالملك
 .2فلقد ترك  اتفاقية تريبس تحديد ما يعد ذا قيمة مادية او اقتصادية للتشريع الوطني اكي ينظم 

ب من الممكن تقييم القيمة االقتصادية للمعلومات عن طرير  المكاسر أن ويرى بعض الفقهاء 

التي تحققها تل  المعلومات بفعل الى صراحبها او حائزهرا فري مجرال الصرناعة التري ينتمري الير  فري 
مواجهة منافسي  .وفي الواقع فإ  المعلومات الغير مفصرح عنهرا او االسررار التجاريرة سرواء كانر  

تسراعد علرى  ذات طبيعة فنية ا  تقنية ا  صناعية تفيد المنشأة التي تحو ها افرادة جمرة  وذلر  ألنهرا

رفع مستوى ادائها او انتاجها وبالتالي تساهم في  يادة اربراح تلر  المنشرأة .فسررية تلر  المعلومرات 
تعطى مزية تجارية لصاحبها ال يتمتع بها منافسي   وبالتالي فهي تحق  ل  تميزا وتفردا عليهم وهريا 

من خالل مكاسب التي تردرها  هو ما نص علي  القانو  االمريكي للفعل الضار من تقدير تل  القيمة
 3 .على حائزها

ومات ويرى الدكتور حسا  الصغير ان  كلما ا داد عدد االشخاص اليين يعرفو  تل  المعل
لر  أ  ذفإ  قيمتها ترنخفض  وذلر  ألنهرا تسرتمد قيمتهرا االقتصرادية مرن كونهرا سررية. ونسرتنتج مرن 

 .السرية النسبية للمعلومات تنتقص من قيمتها االقتصادية

أ  اتفاقيررة تررريبس ال تشررترط درجررة معينررة مررن القيمـررـة االقتصررـادية فـررـي  يالحرري علررى أنرر  

المعلومات سواء أكان  كبيرة أ  بسيطة. وهريا يعنرى أنر  يمكرن أ  تكرو  المعلومرات غيرر المفصرح 

عنها بسيطة القيمة ومع ذل  يسرتوجب القرانو  حمايتهرا لوجرود قيمرة اقتصرادية لهرا ولسرريتها. مـرـع 
ذلر  فإنر  فري هريه الحالررة قرد يكرو  مرن الصرعب أ  يثبرر  المردعى وجرود قيمـرـة إقتصـرـادية فعليـررـة 

  4للمعلومات وذل  في الحالة التي تكو  قيمتها شديدة البساطة.

 الفرع الثالث ا المعلومات السرية قابلة للحماية

                                                             
1568 دنا حمة   المرجع الساب    ص    

  2 201بريها  أبو يد   المرجع الساب     ص 

3202 بريها  أبو يد   نفس      ص    

4117 حسا  الدين عبد الغني    الرمجع الساب  ص   
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مررع االخرررين مثررل   يضررطر مالرر  أو حررائز المعلومررات الررى مشرراركتها األحيررا  فرري كثيررر مررن      
العاملين أو الموظفين في منشأت  وذل  لتسيير سير العمل بالمنشأة وعرد  اضرطرار صراحب العمرل 

اك جهــا  معين يعـده صاحب العمل نإلى القيا  بجميع مها  العمل بنفس . فمن المتصور أ  يكو  ه

ن لديرر  ليقومرروا مررن أسررراره التجاريررة ويضررطر صرراحب العمررل أ  يكشرر  عررن هرريا الجهررا  للعرراملي
باستخدام  في أداء مها  عملهم وال يعد ذل  مرن قبيرل الكشر  عرن السرر التجرـاري لصراحب العمرل 

 1ويلتز  العاملو  لدي  بالتالي بعد  اإلفشاء عن .

 اإلشرررارة إلرررى ا  قررردر اإلجرررراءات الواجرررب اتخاذهرررا يختلررر  بررراختالف نوعيرررة يجررردر كررريل       

  يحفري أففري الحالرة التري تكرو  فيهرا المنشرأة بسريطة مرن الممكرن المعلومات وحجرم المنشرأة ذاتر . 

دراج صاحب العمل أسراره التجاريرة إذا كانر  عبرارة عرن مسرتندات مثرل قروائم العمرالء فري أحرد أ
م فإنر  بيرة الحجكمكتب  مع اإلبقاء على مفتاح  مع . أما في الحالة التي تكو  فيها المنشأة التجارية 

كرن حفري اليب وطرق حفي المعلومات أكثر تعقيدا. فعلى سبيل المثرال مرن المميجو  اللجوء إلى أس

حفي المعلومات بخزائن ذات أرقا  سرية أو بوضع بصمة للصوت أو لألصابع على الجها  اليى ي
 تل  المعلومات.

 من اتفاقية تريبس يتم تطبيقها في الحالة التي تحد  فيهرا إحردى 39جهة أخرى فإ  المادة من       
الممارسات غير المشروعة وفقا لما نص  علي  المادة العاشرة مكرر اتفاقية باريس سابقة اإلشرارة 

إليها. وهيا يعنى أ  للغير حقوقا مشروعة في الممارسة التجارية طالما لم تصطد  مرع الممارسرات 

علومرات والعادات التجارية المعروفة والمسموح بها. كيل  فإن  من المالحري أ  حقروق صراحب الم
غير المفصح عنها أو السر التجاري ال تنشأ عنها حقوق استئثارية بخالف براءات االختراع. فهري 

تعطى فق  لصاحبها الح  في التحكم فيها ضد ما بعد مخالفا للمنافسة المشروعة. وهو األمرر الريى 
ية لصرراحب مررن االتفاقيررة والترري لررم تنشرر  حقوقررا اسررتئثار 39فرري المررادة  أيضرراسرروف نجررده منعكسررا 

المعلومات غير المفصح وفى الواقع فإ  هيا األمر يرجع إلى طبيعة المعلومات غير المفصح عنها 

مرن السرهل  أوالتي يتصرور ا  يعرفهرا اكثرر مرن شرخص وا  كانر  ال ترزال غيرر معروفرة للجميرع 
تكرو   أالالوصول اليها. وهيه خاصية تختل  تماما عن الحال فري برراءات االخترراع التري يشرترط 

 .2معروفة للجمهور او للغير

الحقروق المخولرة لصراحب المعلومرات غيرر  ترريبس بتقرديم  إتفاقيرة مرن  39المرادة  قامر  ولقد      

: ح  منع اإلفصاح عن المعلومات المتوافرة تح  رقابت  بصوره قانونيرة متمثلة في المفصح عنها 

سررلو  يخررال  الممارسررات التجاريررة لآلخرررين  أو اسررتخدامهم لهررا دو  الحصررول علررى موافقترر  بأ
النزيهة مثل االخالل بالعقود واإلخالل بسرية المعلومات المؤتمنة  كمرا أوضرح هرامل المرادة. وإ  

 3كا  ذل  على سبيل المثال وليس الحصر.

 عنها   لمعلومات غير المفصحل المطلب الثاني ا الشروط الخاصة 

صررة بالمعلومررات غيررر المفصررح عنهررا الترري تقررد  إلررى نتنرراول فرري هرريا المطلررب الشررروط الخا       

الجهات الحكومية من أجرل الحصرول علرى تررخيص لتسروي  المنتجرات الدوائيرة  حيرث نتنراول فري 
                                                             

1  

2  

3  
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 احترواء أما الفررع الثراني  البيانات شرط ال   للحصول على ترخيص لتسوي  األدويةالفرع  األول 
 يدةالمنتجات الدوائية على كيانات كيميائية جدتل  

الصررحة لقررد حرصرر  مختلرر  االتفاقيررات الدوليررة والتشررريعات المقارنررة علررى حمايـررـة الحيرراة و     
ل لفرة مرا يكفرضرع  القروانين المختولريل  فقرد   البشرية والحيوانية والنباتية وعد  اإلضررار بالبيئرة

م ذل  بما تنظيبل عمل  على   حماية هيه الجوانب ولم تترك ذل  لحرية األفراد ومصالحهم الياتية 

االخترراع    مــن نطاق منح برراءاتنقد استث يقل مصلحة المجتمع بأسره  فتجد أ  اتفاقية الترييس
األحيرراء الدقيقررة وذلرر  مررن خررالل نررص  خررالفوالنباتررات والحيوانررات  والعررالجطرررق التشررخيص 

راءات برـرـو  من االتفاقية  وقد سارت علرى ذلر  مختلر  التشرريعات المقارنرة فنجرد قان ن27المادة)

 يكرو  منرع االختراع األردني في المادة الرابعة يستثني مرن بــرـراءات االخترراع االختراعرات التري
 ل  باتية وكياستخدامها تجاريا ضــروريا لحمايـــة الحياة أو الصحة البشرية لو الحيوانية أو الن

مـــن خالل لمادة الثانية ى ما سب  ذكـــره نوكيل  المشع المصري استث   والعالجطرق التشخيص 
 1من قانو  حماية حقوق الملكية الفكرية. 

 الفرع األول ا تقديم البيانات شرط الزم للحصول على ترخيص لتسويق األدوية 

حصولها  داي منتج دوائي في األسواق إال بع ال تستطيع أ  تسوق  صناعة األدوية إ  شركات      

إال بعد  ولن تحصل على هيه الموافقات  في الدولة  لمتخصصةا اإلدارية  الجهات من  موافقةعلى 
 ي قام  بهراواالختبارات الت قيامها بتقديم البيانات والمعلومات المتحصل عليها من مجمل التجار 

 .البشري األدوية لالستعمال تل   وفعالية  صحة للتاكد من 

غيرررر  مررراتيتعلررر  بالبيانرررات والمعلوتنصررب الحمايرررة القانونيرررة المقرررررة فررري اتفاقية)الترييسنفيمرررـا 

علرى تلرر   المفصرح عنهرا المتعلقررة بتسروي  المنتجرات مررن األدويرة أو المنتجرات الكيميائيررة الزراعيرة
مترى  المختصرة  البيانات والمعلومات التري يكرو  تقرديمها ضرروريا وال مرا إلرى الجهرات الحكوميرة

 .بتسويقها لـى ترخيصاشترط  حكومـة الدولـة المعنية ذلــ  التقديم للحصول ع

 كتابيرة كرو  البيانرات أ  ت على هريه يشترط فى البيانات أ  تكو  ذات طابع ابتكارى فيشترط ال     

ء الريي بريل  الردوااألمرا  والفاعليرة الخاصرة  اإلختبارات   نتائج محضة  علمية  موضحة بطريقة 
  محل طلب الموافقة بترخيص . هو 

قرد والبيانرات قرد ترم التوصرل إليهرا مرن خرالل جهرود كبيررة  يجب أ  تكو  المعلومراتحيث   

خترراع ويرجع هيا األمر إلى أ  هيا النوع من الحماية يشرترك مرع برراءات اال  من صاحبها بيل  
نفقهرا فى أ  الهدف من  هو تعرويض صراحب تلر  البيانرات عرن الجهرود الترى بريلها واألمروال الترى أ

  البيانات الخاصة ب .للحصول على ذل  الكيا  الكيميائى و

 فقر  تعلقرةوالحماية المقررة أيضرا هنرـا مقصرورة فقر  علرى البيانرات والمعلومرات السررية الم       
 لدوائية غير ا  رىباألدوية والمنتجات الكيميائية الزراعية  وبالتالي: فإ  المعلومـات والبيانات األخ

                                                             
1358   المرجع الساب    ص فارس  مصطفى محمد الماجلي     
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حترى لرو كانر  الدولرة  ة مرن نطراق هريه الحمايرةوالكيميائية الزراعيرة  مثرل: المرواد الغيائيرة مسرتبعد
 .1تشترط تقديمها إلى الجهات الحكومية المختصة

 تلرر  كمررا أ  هرريا الشرررط يقصررر الحمايررة القانونيررة المقررررة للبيانررات والمعلومررات السرررية علررى     
انرات أو البي تمترد إلرى   والالبيانات والمعلومات التري تقرد  الرـى الجهرات الحكوميرة المختصرة فقر   

الحكوميرة  كمرـا أنر   المعلومات السرية المتعلقة بتل  األصناف والمقدمـة إلى الجهات األخرى غير

الجهات الحكومية المختصرة  الغرذ من تقديم هيه البيانات والمعلومات السرية إلى  يجب أ  يكو
ت الحكوميرة وتقرديم المعلومرات والبيانرات إلرى الجهرا هو من أجل الحصول على ترخيص بتسويقها

ن الحصرول 29نمرن المرادة)3وفقرا لرنص الفقررة)  بالضررورة يعنري التريالمختصة في هيه الحراالت 

تقديم طلب الحصرول علرى تررخيص التسروي  ومرفر  بر  البيانرات  فقد يتم  على ترخيص بالتسوي 
نح ولكرـن تررفض الجهرات الحكوميرة المختصرة المقرد  إليهرا الطلرب مر ,والمعلومات السرية الال مة

تراهرررا  كعرررد  اسرررتيفاء الشرررروط الال مرررـة  أو عرررد  تقرررديم نترررائج  ألسررربا   الترررـرخيص بالتسررروي 

يتروفر فير  القردر الرال   مرن  العلرـى المنرتج  أو أ  المنرتج المرراد تسرويق   االختبارات التي أجري 
 Efficacy.2الفاعلية  أو Safetyاألما  

 كيانات كيميائية جديدة المنتجات الدوائية على  إحتواءالفرع الثاني ا

 علرى تحتروى أ  حمايتهرا تنرال  الترى البيانات أو المعلومات فى الفقرة الثالثة  39المادة  تشترط     

 تركيرب لهرا مرادة أيرة هرى الكيميائيـرـة  المـرـادة أ  المقرا  هيا فى باليكر والجدير جديد كيميائى كيا 
مررن  ترردخل دو  بالطبيعررة وجرردت قررد أكانرر  مصـررـدره سررواء بررإختالف يختلرر  ال  محرردد كيميررائى
  3.المعمل فى تحضيرها تم كا  أ  اإلنسا 

ائيرة الجديردة. الكيمي القوانين المقارنة دو  ا  توضح المقصود بالكيانرات أشارت إليها وهو ما       
   حول ن اليي اشترط  ذلتريبس ) إتفاقية 39سافل بشأ  تفسير نص المادة وقد سب  ا  اثير الت

ي هرريا الكيانررات الكيميائيررة . وهررل يمكررن ا  تؤخرري الجرردة فرر نررى الجرردة الترري يشررترط توافرهررا فرريمع

اءة التي يجب ا  تتوافر في االخترراع كشررط الرز  للحصرول علرى البرر ةالموضع بنفس معنى الجد
 جدة لـالمطلقة ا  ال ؟ ولكن هيا التفسير محل خال  ليل  ظهر تفسير اخر لمعنى ا الجدة وهي 

الدولرة التري  ق بين توافر الجدة في الكيانات الكيميائية الجديدة وعد  طرح المنتجرات فري سرو يرب 
الكيانرات   تواف  شررط الجردة فرييراد الحصول على الترخيص بالتسوي  فيها بمعنى اخر ا  مدى 

 الترري تحترروي علررى تلرر  الكيانررات الدوائيررة الكيميائيررة يرررتب  بمررا اذا كررا  قررد سررب  طرررح المنتجررات

الحصول على الترخيص بتسروي  تلر  المنتجرات فيهرا  في سوق الدولة التي يراد من قبل الكيميائية 
 . 4من عدم 
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في  حماية الحقوق الناشئة عن المعلومات غير المفصح عنهاالفصل الثاني ا

 المواد الصيدالنية    

خاص من الحماية دو   نوع الدوائية  للصناعات خص  اإلتفاقيات الدولية والمشرع الدولي      

غيرها من الصناعات أو المجاالت التكنولوجية األخرى   عن طري  حماية البيانات السرية أو 
المعلومات األخرى التى يلز  تقديمها الى الجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول على 

من  39/3ب  المادة ترخيص بتسوي  األدوية التى تحتوى على كيانات كيميائية جديدة    إذ أوج

االتفاقية على الدول األعضاء فى منظمة التجارة العالمية حماية تل  البيانات من االستخدا  

تلتز  البلدا  األعضاء   حين تشترط للموافقة على      فنص  على أن  : المشروع التجارى غير 

كيميائية جديدة تقديم بيانات تسوي  األدوية أو المنتجات الكيميائية الزراعية التى تستخد  كيانات 
عن اختبارات سرية أو بيانات أخرى ينطوي التوصل إليها على بيل جهود كبيرة   بحماية هيه 

البيانات من االستخدا  التجاري غير العادل . كما تلتز  البلدا  األعضاء بحماية هيه البيانات من 

ما لم تتخي إجراءات لضما  عد  اإلفصاح عنها إال عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو 
 .1االستخدا  التجاري غير العادل  

عرذ كات التي تتاالنتها وذل  نظرا لكثرة  من  أمر ال بد ا  تقرير الحماية لألسرار التجارية    
 مة ءات الالالجرالها   فإذا توفرت في معلومات معينة السرية والقيمة التجارية وقد اتخي مالكها ا

 يعطي  ح  وكار ى سريتها يتدخل القانو  لبس  حمايت  لها   لتشجيع مالكها على االبتللمحافظة عل

اص   خماية حاستغاللها بشكل استئثاري   إال أن  يجب القول بأن  ليس لألسرار التجارية نظا  
فتتحق   معين وإنما طبيعتها السرية هي مناط حمايتها   فقد تكو  األسرار التجارية محالً لعقد

حث إلى الب دفعنايايتها بمقتضى الحماية المقررة للعالقات العقدية وقد ال تكو  كيل    وهيا ما حم
 تحق  الحماية الال مة لها . أخرى أساليب عن 

يدالنية  غير أ  المشرع الردولي لرم يرتكلم عرن المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا فري المرواد الصر       
 .  وأهملها فتكلم بصفة عامة موضوع بحثنا

 التجاريرة  الحمايرة العقديرة لألسررارإلرى مبحثرين المبحرث األول هيا الفصل  نقسم ليل  سوف        
  الحماية غير العقدية والمبحث الثاني 

 عنها للمعلومات غير المفصح الحماية العقديةا المبحث األول

مرات غيرر المفصرح لمعلولالحمايرة  علرى تروفير قرد نصر  فري بعرض بنودعرا  اتفاقية التربس إ      
يجرب تطبيرر   لفقرررة الثانيرة حيرث نصرر  فيهرا علرى أنرر   39ووفقراً للمرادة   لألسررار التجاريررة  عنهرا

الحماية على المعلومة التى لها صفة السرية  والترى تسرتمد قيمتهرا التجاريرة مرن كونهرا سررية وأنهرا 

برأ  تعامرل المعلومرات  أخضع  إلجراءات معقولة بغية الحفاظ علرى سرريتها. واالتفاقيرة ال تقضرى
غير المفصح عنها على أنها شكل من أشكال الملكية  ولكنها تنص على تمكرين األشرخاص مرن منرع 

اإلفصاح عن هيه المعلومات التى تحر  رقرابتهم بصرورة قانونيرة لآلخررين  أو حصرولهم عليهرا أو 

لممارسرات التجاريرة استخدامهم لها دو  الحصول على موافقة من أصحابها  وذل  بطريقة منافية ل
                                                             

  1اتفاقية  تريبس  
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مخالفة العقود  وكيل  الحصول على المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا بواسرطة  تشمل   المشروعة 
إفشراء هريه المعلومرات. وتتضرمن فرى قصرد كانوا على علم بهرا  أو سراهموا عرن غيرر  ثالثةأطراف 

الترى يرتم لمفصرح عنهرا غيرر ا االتفاقية أيضاً أحكاماً تتعل  ببيانرات االختبرارات أو البيانرات األخررى

الحكوميررة كشررط للحصرول علرى الموافقررة علرى تسروي  األدويرة أو المنتجررات  الجهراتتقرديمها إلرى 
األعضراء  الحكومراتالكيماوية الزراعية التى تستخد  مواد كيميائية جديدة. وفرى هريه الحالرة تلترز  

  .حماية الجمهور إال عند الضرورة من أجل  بحماية مثل هيه البيانات من اإلفصاح عنها

تصلح المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا أ  تكرو  محرال للتعاقرد اذ يمكرن اللجروء إلرى القواعرد 
افرت لها الشروط القانونية  اذ تكتسرب االسررار التجاريرة العقدية لتحقي  الحماية القانونية لها إذا تو

والصناعية قيمتها القانونية من احتفاظ صاحبها بسريتها الستخدام  الخاص أو لنقلها إلرى الغيرر مرع 

الزام  بالمحافظة على سريتها  فضال عن انر  بإمكرا  المتعاقردين أ  يردرجا فري العقرد مرن الشرروط 
ر المفصح عنها وهيا مانجده في الكثير من العقود مثل عقد العمل وعقد مايمنع إفشاء المعلومات غي

وسرائل حمايرة المعلومرات  ولفهرم  1الترخيص وعقد الشركة والمقاولة والوكالة وغيرهرا مرن العقرود

 : التالي على النحو إلى مطلبين  هيا المبحث  وجب علينا تقسيم غير المفصح عنها 

 لعقدية للمعلومات غير المفصح عنها.الحماية ا تعري المطلب األول: 

 المطلب الثاني: نطاق الحماية العقدية للمعلومات غير المفصح عنها.

 الحماية العقدية للمعلومات غير المفصح عنها  تعريف ا  المطلب األول 

 الحماية العقدية للمعلومات غير المفصح عنها  ا مفهوم األول  الفرع

عنها يمكن أ  يتحقر  فري مختلر  األنظمرة القانونيرة عرن  ا  حماية المعلومات غير المفصح

طري  العقد  فالمعلومات غير المفصح عنها إما أ  تكو  محرال لعقرد معرين كعقرد المعرفرة الفنيرة أو 

التررخيص الصررناعي وبالتررالي يسررتطيع المتعاقرردا  أ  يطلعرا علررى المعلومررات ويسررتعمالنها  وقررد ال 
تعاقد بحكم مركزه أ  يطلع عليها   كما في عقود العمل والشركة تكو  محال للعقد ولكن يستطيع الم

وعقررود التو يررع والتسرروي   فتتحقرر  الحمايررة بوضررع شررروط تلررز  االطررراف بعررد  االفشرراء عررن 

المعلومات السرية التي يطلعو  عليها   فإذا تضمن العقد شرطا بعد  االفشاء صار ذل  ملزما لمرن 
م مقتضى العقد ومن الشروط التي جرى العرف علرى ادراجر  فري تعهد ب  أل  مثل هيا الشرط يالئ

  فأطراف العقد احرار في أ  يضمنوا عقودهم مايشافو  من شروط مادامر  هريه الشرروط  العقود

 التتناقض مع العقد بل تؤكد مقتضاه أو تالئم  أو تكو  من الشروط التي جرى بها العرف أو العادة
2. 

اإلحكررا  العامررة لعمررو  القرروانين العربيررة  وبموجبرر  يعررد مبرردأ اسررتقالل  وهرريا االتجرراه ينسررجم مررع     

االرادة اساس الحماية إذ تستند الي  القوة الملزمة للعقد  أل  العقد قرانو  برين اطرافر   ومرن ثرم فرأي  
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شرررط يرردرج فرري العقررد هررو ملررز  بموجررب هرريا القررانو   فررإذا اشررتمل العقررد علررى شرررط بعررد  افشرراء 

 .1المفصح عنها صار ذل  ملزما لمن تعهد ب المعلومات غير 

 لسرررية بالمعلومررات اوال يشررترط أ  يتضررمن العقررد بنرردا صررريحا يفرررذ التزامررا بعررد  إفشرراء         

 والصناعية من اجل حماية المعلومات غير المفصح عنها  إذ يجو  أ  يستخلص من الظروف 

هيا االلتزا  رغم عد  وجرود نرص صرريحاً  بأ  االرادة الضمنية لطرفي العقد قد اتجه  إلى إنشاء

وفري الواليرات المتحردة    يقتضي بيل   كما يجو  أ  يستمد من اتفراق مسرتقل يلحر  بالعقرد االصرلي

األمريكية تاتي حماية االسرار التجارية احيانا عن طري  قواعد االخالل بالعقد أو االخرالل االمانرة 
طري  قواعد المنافسة غير المشروعة أو بقانو  خاص    أو الثقة   واحيانا اخرى تاتي الحماية عن

ويجب إ  ندرك أ  االسرار التجارية في حد ذاتها ال يمكن حمايتهرا قانونرا ألنهرا أسررار ومرا يكرو  

قابال للتنفيي قانونا هو ما يتعل  بالنتائج الالحقة لالخالل بالثقة أو بالعقود الصحيحة   وهنراك بعرض 
حاضررر بشررا  هرريه المسررالة   ففرري قضررية حديثررة جرردا حصررل  شررركة فرري المنا عررات فرري الوقرر  ال

شرهرا فري  18سنغافورة على قرار قضائي ضد ثالثة من موظفيها السابقين يمنعهم من العمرل لمردة 

أي مجرال تسررتعمل فيرر  االسرررار التجاريررة المتعلقررة بعملهرم   وقررد قررررت المحكمررة إ  اتفاقررات عررد  

مشروع  وملزمة وواجبة التنفيي ولكن اذا قا  المنافس وبدو  أ   الكش  الموقعة من قبل الموظفين

يدخل إلى السر بكسر الشفرة بهندسة عكسية من خالل منتوج حصل علي  بصورة مشروعة   ففي 
هيه الحالة ال يكو  هناك خرق لالسرار التجارية الن  قد اكتش  السر بشركل مسرتقل   وا  تطبير  

وق  ارتباط  بالشركة يعطي إمكانية اللجوء إلرى مقاضرات  عرن اتفاق عد  الكش  على أي موظ  

طريرر  قواعررد االخررالل بالعقررد عنررد ارتكابرر  ألي  خرررق لالتفرراق   وتمنررع بعررض العقررود المرروظفين 

 .2السابقين من العمل لدى المنافسين لمدة معينة

 

   أشكال العقود الواجب ابرامها الثاني ا الفرع 

 عقد الترخيصأوال ا  

ص عبارة عن  عقد رضرائي يرتم برين طررفين يمرنح بمقتضراه الطررف األول ويسرمى الترخي

 المررخص  اذنرا إلرى الطرررف الثراني  المررخص لرر   برأ  يتمترع بحر  أو اكثررر مرن حقروق الملكيررة 
الصرناعية التري يمتلر  الطررف األول اهليرة حر  مررنح هريا األذ  بشرأنها بشركل غيرر قصرري يقصررد 

التصرل   يقو  المرخص بتحويل حقوق  إلى المرخص ل  بالدرجة التيالنطاق الزماني والمكاني إذ 
التعرردي علررى حقرروق المرررخص د بقصرري إلررى حررد التنررا ل  مررع احتفاظرر  بحرر  رفررع دعرراوى التعرردي 

وعلى المرخص تمكين المرخص ل  من استخدا  هيه الحقوق بيات الدرجة كما لو كا   بأستغاللها 
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بمقابل  بحيث لو لم يوجد عقرد التررخيص ألصربح  اعمرال  هو اليي يستخدمها  وقد يكو  التحويل

  1المرخص ل  موجبة للمسائلة القضائية من قبل المرخص

يقرع  لمفصح عنهرا المعلومات غير ابالمحافظة على  التكنولوجيا فإ  التزامهل متلقية الهيئة  أما      

  : على مرحلتين

 المرحلة األولى ا مرحلة المفاوضات.

المتلقي على بعض أسرار الطرف  ابرا  العقد  من خاللها يتم اطالع  تكو  قبلمرحلة وهي         

       اإلقتصررادية التقنيررة مررن المعلومررات الترري يقرردمها المررورد للمتلقرري لكرري يرروا   األخيررر بررين حاجاترر  
ففي هريه المرحلرة قرد تتعررذ المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا إلرى التسرر  خاصرة أ  المتلقري قرد 

إلتما  الصفقة األستعانة بخبراء وهو مايؤثر في مستوى سرية المعلومرات التري قرد تتعررذ  يطلب

فهنا اليقع على المتلقري إال الترزا  اخالقري بعرد  أفشراء األسررار  فقرد نرص تقنرين السرلوك  للتسر   
وعند لنقل التكنولوجيا على أن  يجب أ  يراعي أطراف إتفاق نقل التكنولوجيا عند التفاوذ بشأن   

ابرام  أهداف التنميرة األقتصرادية واألجتماعيرة فري دولهرم  السريما اذا كانر  الدولرة المسرتوردة مرن 

الدول النامية  كما يجب أ  يراعوا في المفاوضات وفري ابررا  األتفراق وفري تنفيريه  أصرول األمانرة 
التقصرريرية  لكررن مررن الممكررن تقريررر مسرؤولية المتلقرري علررى اسرراس المسررؤولية التجاريرة والشرررف  

فقد يرتم اللجروء إلرى طريقرة أكثرر ضرمانا وهري ابررا  عقرد     المستندة إلى الوعد بالتعاقد ومنع الغل

مواجهرة الحرائز المجهرز برإحترا  مرا اطلرع علير  مرن  تمهيدي )ابتدائين يلتز  بمقتضراه المتلقري فري 
بينهما  فراذا افشر  معلومات سرية والتي تم الكش  عنها لضرورات تفرضها المفاوضات الجارية 

بالمحافظررة علررى كتمررا  مررا اطلررع عليرر  عررد  أسررتغالل  لرر  أو  تلرر  المفاوضررات كررا  التررزا  المتلقرري 

  .2التصرف ب  إلى الغير هو التزاما عقديا يرتب المسؤولية العقدية في حالة قيا  الخطأ العقدي

  المرحلة الثانيةا مرحلة ابرام العقد.

روط مات غير المفصح عنها في هيه المرحلة يكو  من خالل شبحفي المعلو يكو  اإللتزا  

ظرة علرى سررية المتلقي بالمحاف ويكو  اإلللتزا  على في العقد المبر  بين المتلقي والمورد  مدرجة 
 .هيه  المعلومات ومنع تسربها للمشروعات المنافسة 

ديدا دقيقا وواضحا  ويقع على ففي هيه المرحلة يتم تحديد طبيعة التزامات كل من الطرفين تح       

عات  المجهز هنا تسليم التكنولوجيا بكل عناصرها وتلقينها لترابعي المتلقري  واليعرد المجهرز هنرا قرد 
ادى التزام  بموجب العقد إال بعد تحق  النتيجة واستيعا  المتلقي عن طرير  تابعير  بطبيعرة الحرال 

رية فرري عقررود التكنولوجيررا ألطررراف العالقررة العقديررة لهررا  إذ تتبرراين الطبيعررة القانونيررة لاللتررزا  بالسرر

فيرريهب رأي فري الفقر  إلرى أ  التررزا   المباشررين االمجهرز والمتلقري ا عررن طبيعرة الترزا  ترابعيهم  
التابع )قد يكو  عامالن هو التزا  بنتيجة بحيث يفترذ الخطأ بمجرد عد  تنفيي التزام  وعلير  فرإ  

المتعاقد عليها وأيا كان  صرورة التسرر  واإلفشراء يعرد عرامال كل تسر  للمعلومات يخص التقنية 

لقيا  مسؤولية التابع  بينما يعد التزا  اطراف العقد بالسرية من قبيل االلتزا  ببريل عنايرة  وفري هريا 
                                                             

دار الفكر الجامعي  انو  الدولي الخاص والقانو  التجاري الدولي دراسة في اطار الق عقود نقل التكنولوجيا  صالح الدين جمال الدين    1
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بصحة الشروط التي وضعها احرد  1973الخصوص قض  محكمة استئناف باريس بقرار لها سنة 

ع قيرود علررى  يرارة األمرراكن الخاصرة بالعمرل حفاظررا علرى السرررية المجهرزين للتقنيرة الخاصررة بوضر

 les وتبريررر ذلرر  يكمررن فرري ضرررورة اتخرراذ كررل مررن المجهررز أو المتلقرري األحتياطررات الال مررة 
mayens necessaries  لعد  تسر  المعرفة ولكي تبقى هيه المعرفة طي الكتما   ليا فإ  تنظريم

 .1ط ترد في عقد نقل التكنولوجياالمحافظة على السرية يكو  على شكل شرو

ويظهرر الخطرأ العقردي فري إطررار عقرود التررخيص فري العالقررة برين صراحب المعلومرات غيررر        

المفصح عنها والمتنا ل اليهم عرن حقروق األسرتغالل وذلر  فري حالرة عرد  قيرامهم بتنفيري التزامراتهم 

سرتغالل المعلومرات غيرر المفصرح الناشئة عن عقد األستغالل  مثرال ذلر  عرد  قيرا  المررخص لر  بإ
  2.اإلقتصادية عنها بما يؤثر سلبا على قيمتها 

 عقد العملثانيا ا 

يتوجب علرى العامرل أ  يحرتفي بأسررار العمرل  فقرد جررت العرادة علرى تضرمين عقرود العمرل             

بينر  وبرين  شرطا على عات  العامل يتعهد في  بالمحافظرة علرى السررية حترى بعرد إنتهراء العقرد الريي
ر  العمل  ويعتبر هيا األلتزا  من األلتزامات الجوهرية التي تفرضها تشريعات العمل  فهو التزا  

 .3العمل  أنواععا  يسري على جميع 

لعامرل المعلومات غير السرية ويكرو  الجميرع علرى علرم بهرا وتكرو  متروفرة ويكرو  ا االنوع األول
 ء عقد العمل  وبعدها.  هيه المعلومات أثنا حرا في اإلفصاح عن

العامرل وفهري المعلومرات التري تعتبرر اسررارا تجاريرة وهريه المعلومرات تبقرى سررية :  النوع الثاني

ر عمليرات اليكو  حرا في اإلفصاح عنها في أثناء فترة العمل وحتى بعد ترك  العمل ومثالهرا أسررا

ر يؤخري بنظرر ر أسررارا تجاريررة أ  الاألنتراج   ولتحديرد فيمررا أذا كانر  هرريه المعلومرات المحرددة تعتبرر
 األعتبار ما يلي:

ى التكلي  طبيعة العمل اليي يستخد  عادة وبشكل مألوف المعلومات السرية فإنها تعطي أشارة إل -
 الكبيررر الرريي يقررع علررى العامررل بسرربب كررو  المعلومررات مهمررة  وعلررى األرجررح يجررب أ  يكررو  هرريا

 معروفا ومفهوما.

ا أو نطرراق السرررية أو مايرردور حولهررا فيمررا أذا كررا  ر  العمررل أكررد علررى طبيعررة المعلومررات نفسرره -

الطبيعة السرية للمعلومات   وفيمرا اذا كانر  المعلومرات منفصرلة أو تكرو  بشركل محترو  جرزء مرن 
 4برامج مهارات العامل واليي هو مخول أو مستح  بأ  يتخيها في عمل  أو مركز الح .

                                                             
  1ا                 409  ص    2015السابعة   سنة  السنة     لحلي للعلو  القانونية والسياسية العدد الثالثمجلة   المحق  ا 

ة اذج الصناعيو  والنمد.ناصر محمد عبد هللا السلطا   حقوق الملكية الفكرية  ح  المؤل  والحقوق المجاورة وبراءات األختراع والرس -2  

نشر والتو يع  األرد   أثراء لل1تفاقية التربس ن طوالعالمات والبيانات التجارية ) دراسة في ضوء القانو  األماراتي الجديد والمصري وأ
 . 265 ص2009 

 

                411  ص  2015السنة   السابعة   سنة    للعلو  القانونية والسياسية   العدد الثالثمجلة الحلي   -3

       413ص    2015السنة   السابعة   سنة    للعلو  القانونية والسياسية   العدد الثالثمجلة الحلي    1



  في المواد الصيدالنية  حماية الحقوق الناشئة عن المعلومات غير المفصح عنهااالفصل الثاني 

  

 
28 

ل مرن العمل البد مرن القرول أنر  لريس كرل مرا يصرل إلرى العامر ولغرذ تحديد المقصود بأسرار     
 ير غمعلومات أثناء عمل  يعتبر واحدا من إسرار العمل  وانما يجب أ  تكو  هيه المعلومات 

نهرا عمعروفة لدى اآلخرين  ويترتب على ذل  أ  أذاعرة المعلومرات بأيرة طريقرة مرن الطررق ينفري 
 صفة األسرار .

أ  تكو  إذاعة األسرار للغير  ليا فان  إذا أستخد  العامل األسرار التي أطلع اإلفشاء  ويقتضي      
عليها لحساب  الخاص فإن  اليكو  مخال بإلتزام  بسرية المعلومات  مالم تكن هيه األسرار إختراعا 

ل سجل  براءت   ومالم يكن العامل قد إلتز  بشرط عد  المنافسة  كما أن  اليعتبر إفشاء ألسرار العم

العامررل بمعلومررات إلررى جهررات رسررمية يتوجررب عليرر  قانونررا إطالعهررا علررى هرريه المعلومررات  إدالء   
 وبخالف ماتقد  فإ  إخالل العامل بإلتزام  بعد  افشاء أسرار العمل  يرتب ح  لصاحب العمل في 

هريا التعويض عن الضرر اليي لحق   كما يح  ل  أ  يفسخ العقد بإرادت  المنفردة مترى نشرأت عرن 
 .1اإلفشاء أضرار معنوية أو مادية واضحة

ويشترط أ  تكو  هيه األسرار مشروعة  فال يسرأل العامرل بالترالي اذا أبراح أسررار صراحب         

العمل غير المشروعة كما لو كان  جرائم معاقبا عليها  مثال ذل  إبالغ العامل عن المخالفات التري 
ت السررلعة المنتجررة كأضررافة مررادة ملونررة يمنررع القررانو  يرتكبهررا صرراحب العمررل فيمررا يتعلرر  بمكونررا

إضافتها أو التالعب في مكونات السلعة باإلنتقاص  ويرجع لقاضي الموضوع تقردير مرا يعتبرر مرن 
 .2أسرار العمل 

     للمعلومات غير المفصح عنها  نطاق الحماية العقدية ا المطلب الثاني

ا إال أنها ليس  مطلقة  وانما ترد عليها بعض القيرود التري إ  الحماية العقدية وا  اقر بوجوده       

تحد من نطاقها  فالحماية العقدية تقتصر على العالقرات الناشرئة عرن العقرد فرال يمكرن أ  نلرز  الغيرر 

بموجب العقد با  اليفشري األسررار التجاريرة والصرناعية  ومرن ثرم فرا  أي شرخص لريس طرفرا فري 
 .3ا لمبدأ نسبية أثر العقدالعقد يعتبر اجنبيا عن   تطبيق

لعالقرات اليا فإ  النظرية العقدية التصلح لحمايرة المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا خرارج أطرار      
ترداء العقدية  والتغني عرن النظريرات األخررى التري تحمري األسررار التجاريرة عرن طرير  منرع اإلع

علرريهم ارتكررا  افعررال  عليهررا مررن األشررخاص الرريين التررربطهم عالقررات عقديررة بصرراحبها وتحظررر
 ض تتعارذ مع الممارسات التجارية الشريفة   ومثال  قيا  شركة منافسة لشركة أخرى بتحري

العمال على إفشاء إسرار العمل  اذ اليمكن أ  تتحق  حماية المعلومات السرية في هريه الحالرة عرن 
 .4طري  العقد
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اليعنري أ  الغيرر اليلترز  برإحترا   لكن إذا كا  العقرد الينشر  التزامرا علرى عرات  الغيرر فهريا
العقررد  فمبرردأ نسرربية أثررر العقررد يمنررع مررن إلررزا  الغيررر بررالتزا  عقرردي ولكررن حجيررة العقررد تلررز  الغيررر 

باحترام   فلو حصل  شركة )أن على معلومات تقنية بالتواط  مع شركة ) ن التي أفش  لهرا هريه 

يص ابرر  مرع شرركة )جن فرإ  شرركة )جن المعلومات رغم التزامها بعد  إفشائها بموجب عقرد تررخ
التستطيع أ  تقيم الدعوى علرى شرركة )أن تطبيقرا لمبردأ نسربية أثرر العقرد  ولكرن علرى شرركة )أن أ  

 .1تحتر  وجود عقد الترخيص اليي أبر  بين شركتي )جن و) ن

تصرررف اذا مبرردأ حجيررة أثررر العقررد يلررز  الغيررر برراحترا  العقررد ولكررن لرريس علررى أسرراس أ  العقررد      

قانوني وانما على أساس ان  واقعة مادية  األمرر الريي يترترب علير  بقراء الفررق قائمرا برين )المتعاقرد 

والغير ن ا اء اإلخالل بالعقد اذ تقا  على المتعاقرد دعروى مسرؤولية عقديرة اسرتنادا لمبردأ نسربية أثرر 
جية أثر العقد  وهيا يعني العقد  أما )الغيرن فتقا  علي  دعوى مسؤولية تقصيرية على أساس مبدأ ح

أ  العقررد اليرروفر إال حمايررة محرردودة  فهررو يسررتعين بقواعررد المسررؤولية التقصرريرية لمنررع الغيررر مررن 
 2.اإلخالل بالعقد

كما أ  الحماية العقدية فري إطرار المعلوماتيرة تبقرى قاصررة مرن حيرث مرداها ومرن حيرث أثبرات       

احب البرنرامج بعقرد   أمرا مرن لرم تكرن بينر  وبرين األخالل فهري التطرال إال مرن كرا  مرتبطرا مرع صر
صاحب البرنامج أي رابطة عقدية فيبقى غيرر ملرز  بالسررية طالمرا أسرتطاع الوصرول إليهرا بحسرن 

نية كما أنها قاصرة من حيرث إثبرات اإلخرالل  فيجرب إثبرات كشر  السررية قرد ترم بتسرريب مرن قبرل 

ن األحيرا  إثباتهرا أو حصرر مصردر كشر  الطرف اآلخر في العقد  وهي مسألة يصعب في كثير مر
 3.السرية  خاصة اذا كا  الكش  العقدي قد تم لعدة أطراف
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فصرح عنهرا نظرا لكو  الحماية العقديرة قاصررة عرن تروفير الحمايرة الكافيرة للمعلومرات غيرر الم     
الل د مررن األنظمررة القانونيررة إلررى حمايتهررا عررن طريرر  قواعررد القررانو  المرردني مررن خرر لجررأت العديرر

قرد فالمسؤولية التقصيرية والمنافسة غير المشروعة وأيضرا عرن طرير  دعروى اإلثرراء برال سربب  

يرر غحاول الفق  أ  يتوصل إلى بعرض النظريرات العامرة لبلرورة قواعرد خاصرة بحمايرة المعلومرات 
 جهة إفشاء المعلومات غير المفصح عنها.        المفصح عنها في موا

القرانو   يفر العامرة القواعرد بموجرب المقرررة المدنية الحماية ضمن العقدية غير الحماية تدرج      
حمايرة ل هامرا ر ا دو القواعرد هريه تلعرب أو نوعهرا كرا  مهمرا الحقروق كافرة تحتهرا وتنطروي المردني

 .التجارية و األسرار المعلومات

قد تتحق  بطري  غير عقدي   وذل   المعلومات غير المفصح عنها هناك من يرى بأ  حماية ف     

فكرة السيطرة والسلطة على األسرار التجارية   وهناك من ذهب إلى ان  يمكن  على باإلعتماد 

. حماية األسرار التجارية عن طري  نظرية األعمال غير المشروعة  

 النظريات في هيا المبحث وذل  على النحو اآلتي:قواعد هيه  سنقو  بتناول ليا  

 اإلثراء بال سبب.  الحماية على أساس المطلب األول: 

 المنافسة غير المشروعة  الحماية على أساس المطلب الثاني: 

 اإلثراء بال سبب الحماية على أساس  ا  المطلب األول

يررة سرربب علررى حسررا  الغيررر لحما إلررى تطبيرر  قواعررد اإلثررراء بررالذهررب اتجرراه فقهرري  هنرراك        

 ى اإلثرراءالمعلومات غير المفصح عنها  ليا يثور التسافل عن الشروط الال   توافرها إلقامة دعو

يتهرا بال سبب  كما يثور التسافل عن حي النظرية مرن التطبير  وهرل طبقهرا القضراء وعرن مردى كفا
 ن:يحها في الفرعيين اآلتييلحماية المعلومات غير المفصح عنها  كل هيه األمور سيتم توض

 نها.عالفرع األول .مفهو  قواعد اإلثراء بال سبب كوسيلة لحماية المعلومات غير المفصح  -
لمفصرح الفرع الثاني .نطاق تطبي  قواعد اإلثرراء برال سربب كوسريلة لحمايرة المعلومرات غيرر ا -

 عنها.

 ها لومات غير المفصح عنمفهوم قواعد اإلثراء بال سبب كوسيلة لحماية المعا  الفرع األول

إ  دعرروى اإلثررراء بررال سرربب علررى حسررا  الغيررر يمكررن أ  تحقرر  لصرراحب المعلومررات غيررر         
المفصح عنها الحماية المنشودة  فوفقا لمنط  هريه النظريرة فرإ  صراحب المعلومرات غيرر المفصرح 

ء تعرويض مرن كرل عنها ال يقتصر حق  على استغالل تل  المعلومات بل يكو  من حق  أيضا اقتضا
 .1من يستعمل تل  المعلومات بدو  موافقت 

ن لسرنة 82ن مرن قرانو  حمايرة حقروق الملكيرة الفكريرة المصرري رقرم )60فقد أشارت المرادة )       

علررى حرر  صرراحب المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا باسررتعمالها واسررتغاللها بقولهررا )يحرر   2002
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أ  يتنا ل عنها للغير بعوذ أو بغير عوذ ن في  لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلف 

هن من القانو  ذات  على حقروق الحرائز القرانوني للمعلومرات غيرر المفصرح /57حين أشارت المادة )

عنها بقولها )وتقتصرر حقروق الحرائز القرانوني للمعلومرات غيرر المفصرح عنهرا علرى منرع الغيرر مرن 
وبرريل  تختلرر   الممارسررات التجاريررة الشررريفة ن التعرردي عليهررا بررأي مررن األفعررال الترري تتعررارذ مررع

حقوق الحائز القانوني للمعلومات السرية عن حقوق صاحبها أو ورثت  اليي لر  حر  التصررف فري 
 .1هيه المعلومات بعوذ أو بدو  عوذ كما يكو  ل  رفع الدعوى الجنائية ضد المعتدي

هرريه الرردعوى البررد مررن تحقرر   ولكرري يررتمكن صرراحب المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا مررن إقامررة     

اإلثراء إذ البد لمن يغتصب المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا أو يفشريها إ  يثرري  واإلثرراء هرو كرل 
منفعررة ماديررة أو ادبيررة متررى أمكررن تقويمهررا ماليررا  سررواء فرري صررورة مررال يكسررب  أو خسررارة يتجنبهررا 

أ  يكرو  ايجابيرا   وهروا   بطري  مباشر أو غير مباشر نتيجة تردخل اجنبري  واألصرل فري اإلثرراء

يدخل ذمة المدين ش  أوقيمة تزيد عناصرها الموجبة مثال  أ  ينتفع شخص بسكنى منزل دو  عقد 
أو أ  يستفيد من تصميم وضع  مهندس دو  عقد أو أ  يكسب المدين عن طري  االلتصراق  إيجار 

عناصر السالبة في ذمة المدين ملكية بناء اقيم على ارض   واإلثراء السلبي هو عبارة عن انتقاص ال

مثال  أ  يقو  المستأجر بإجراء ترميمات في العين المؤجرة وهو من واجبات المؤجر  واإلثراء قد 
يكررو  مباشرررا وهررو الرريي يحصررل مباشرررة بفعررل المفتقررر كالبنرراء علررى ارذ الغيررر أو  راعتهررا 

كرا  فعرل االجنبري عمرال  واالثراء قد يكو  غير مباشر واليي يحصل بتدخل شخص اجنبري سرواء 

ماديررا كررأ  يبنرري شررخص بررأدوات الغيررر علررى ارذ الغيررر أ  عمررال قانونيررا كمررا لررو عهررد المشررتري 
  .2االرذ إلى مقاول لبناء منزل عليها ثم فسخ بعد ذل  عقد البيع

وكيل  البد من تحق  االفتقار أي أ  يفتقر صاحب المعلومات غير المفصح عنها  حيث ينبغي       
حق  في مقابل اإلثرراء الريي تحقر  لمغتصرب المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا أو الريي إفشراها أ  يت

افتقار صاحب المعلومات  كما يجب أ  يكو  اإلثرراء نتيجرة االفتقرار  أي قيرا  العالقرة السرببية برين 

مرر اإلثراء واالفتقرار  فينبغري أ  يكرو  االفتقرار هرو السربب المباشرر لإلثرراء الريي تحقر   وهريا األ
مرده إلى قاضي الموضوع  دو  رقابة علي  من محكمة التمييز باعتبار أ  ذلر  مرن مسرائل الواقرع 

التي يكو  لقاضي الموضوع سلطة تقديرية بشإنها   ويمكن إعمال فكرة السبب المنتج  حينما تتعدد 
 .3سبب األسبا   بحيث أذا تبين أ  هيا السبب المنتج يرجع إلى االفتقار  قا  اإلثراء بال

ومرات المعل خرجر  يجب أ  يكو  اإلثراء بال سبب   والسربب هرو المبررر القرانوني فلرو  حيث     
 انوني يتحق أصبح  ب  ملكا عاما أوتم التنا ل عنها فإ  السبب الق و إلى الغير  غير المفصح عنها

 .بحيث يمنع إقامة دعوى اإلثراء بال سبب

إلثرراء برال سربب  الصرفة اإلحتياطيرة  بمعنرى أنر  اليجرو  ويشترط القضاء الفرنسي إلقامة دعوى ا

اإللتجاء إليها إال اذا انعدم  كل دعوى أخرى اما  المفتقر )صاحب المعلومات غير المفصح عنهرا 

وكيل  عمو  قوانين الدول العربية تعتبر دعوى اصلية  ن أما في القانو  المدني العراقي والمصري
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انو  المصري لرم يشرترط أ  تكرو  دعروى اإلثرراء برال سربب دعروى التحتاج لمثل هيا الشرط  فالق
احتياطية واليجرو  اللجروء إليهرا األاذا انعردم  كرل وسريلة قانونيرة أخررى كردعوى العقرد أو دعروى 

المسؤولية التقصيرية  بل أصبح  دعوى اإلثرراء برال سربب دعروى اصرلية   وا  القرانو  العراقري 

رهرا دعروى أصرلية  حيرث وضرع الكسرب دو  سربب فري فصرل هرو اآلخرر قرد اتجر  ايضرا إلرى اعتبا

واعتبره مصردرا مسرتقال مرن مصرادر االلترزا  ولرم يشرترط عرد   244ا233مستقل وحدده بالمواد 

 .1توفر شروط دعوى أخرى قبل إقامة دعوى الكسب دو  سبب

 ح عنها نطاق تطبيق قواعد االثراء بال سبب كوسيلة لحماية المعلومات غير المفصاالفرع الثاني

القضاء األمريكري  لقد طبق  هيه النظرية فعال لحماية المعلومات غير المفصح عنها من قبل        

في أكثر من قضية  ففي قضية كاالني ضرد بروكترر  أفشر  عاملرة غسريل رسرالة لشرركة وتتضرمن 

وفرة الرسالة صناعة مسحوق صابو  لماكنة  غسيل  بيرد أ  الشرركة أفرادت برأ  هريه األسررار معر
لديها مع أنها أستفادت من هيه المعرفة إلنتراج مسرحوق الصرابو   وقرد بينر  المحكمرة فري حيثيرات 

حكمها  أن  وإ  كا  اليوجد للمدعي ح  خاص ل  على الفكرة مادا  لريس طرفرا فري عالقرة عقديرة 

يردة  فإ  المدعى علي  قد يكو  مع ذل  مسؤوال على أسراس اإلثرراء برال سربب إذا أسرتخد  فكررة جد
 2وملموسة نقل  الي  بواسطة المدعي  

ة فرري الرردعوى المقامررة بررين ماترراريز /مررور امرراك كورمرراك اليزانرر  عرفرر  المحكمرر وأيضررا       
ي  ولكن األمريكية  الكسب غير المشروع على أن  المطب  على  األوضاع التي ليس لها عقد قانون

دها إلرى أ  يحرتفي بهرا انمرا علير  أ  يعير  اليجرب علير  وأمرواالحيث الفرير  المالحر  يحرو  نقرودا 
 الفري  اآلخر  

يتبين من خالل القضيتين السابقتين أ  القضاء األمريكي طب  نظرية اإلثراء بال سبب  لحمايرة      
 3المعلومات غير المفصح عنها .

طبق  في  أما في فرنسا فإ  اللجوء إلى فكرة اإلثراء بال سبب وأ  كا  نادر  فإ  هيه النظرية     

أحدى قرارات القضاء على حماية إسرار اآلنتاج حيث ذهبر  محكمرة إسرتئناف براريس فري القررار 

إلرى أ   مرن العردل أ  يسرتفيد المختررع مقابرل أفتقراره مرن جرزء مرن  1963نروفمبر  8الصادر في 

 4.اإلثراء اليي  ود ب  ر  العمل 

نظريرة اإلثرراء برال سربب إذ أنر  فري حالرة غير أ  هناك كثيرر مرن اإلنتقرادات التري وجهر  إلرى      

حصول الغير على األسرار التجارية بواسطة الغل فأن  يرتكب بيل  خطأ يمكن أ  تطبر  بصردده 
احكا  المسؤولية التقصيرية دو  الحاجة لرفع دعوى إثراء بال سبب  كما أن  قد يحصل الغير على 

ما يستطيع جميرع النراس اإلفرادة منهرا  كمرا األسرار دو  غل وذل  عندما تياع فكرة تصبح ملكا عا
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أ  مال  المعلومات اليحصل على تعويض كاٍف أل  التعويض في نطاق اإلثراء بال سربب هرو اقرل 
  .1القيمتين قيمة اإلثراء وقيمة اإلفتقار فضال عن الصعوبة الفنية في التقدير

سربب كثررة بفر من التطبي  وذل  يتضح مما تقد  أ  نظرية اإلثراء بال سبب لم يكن لها حي وا     
فصرح عنهرا اإلنتقادات التي وجه  لها كونها قاصرة عن توفير الحماية الكافيرة للمعلومرات غيرر الم

 ممررا يسررتوجب البحررث عررن وسرريلة أخرررى لحمايررة األسرررار التجاريررة والصررناعية مررن الغصررب أو 

 يه النظريرةالعراقي لم يأخري بهراإلفشاء وغيرها من أفعال التعدي غير المشروعة   ليا فإ  المشرع 
 لحماية المعلومات غير المفصح عنها.

 

 

 

 

 .المنافسة غير المشروعة ا الحماية على أساس  المطلب الثاني

نهررا عالمعلومرات غيررر المفصررح  حمايررة تلعرب قواعررد المنافسررة غيررر المشرروعة دورا كبيرررا فرري     
فر مجموعرة مرن الشرروط التري حرددها  غير أ  رفع دعوى المنافسة غيرر المشرروعة يسرتوجب ترو

لررى القرانو  التري فرري حرال تخلفهررا ال يرتمكن صرراحب المعلومرات غيرر المفصررح عنهرا عنررد التعردي ع

 سررية معلوماتر  رفرع دعروى المنافسرة غيرر المشرروعة  كمرا يتطلرب األمرر التعررف علرى حري هريه
 القواعد من التطبي  

 وعة مفهوم قواعد المنافسة غير المشر الفرع األول 

 ن األمرورمر وهري ،واالقتصراد التجارة عالم في األساسية المبادئ من المشروعة المنافسة تعد      

 لعراداتوا التزمر  برالقوانين مترى كريل  وتبقى األرباح  وتحقي  الصناعي التقد  في التي ساهم  
 عة مشرو غير اعتبرت منافسة مسارها عن انحرف  إذا وأما واألمانة  الشرف وقواعد واألعراف

 الطرف المتضرر فيها . لحماية المشروعة غير المنافسة دعوى قيا  إلى وأدت

عرف الفق  المنافسة غير المشروعة بأنها  الجزاء اليي يقرره القرانو  علرى ماقرد صردر مرن        

الغير من سلوك يصب في ميدا  المنافسة  ويالحي على هيا التعرير  أنر  لرم يحردد سربب الردعوى 

موضرروعها وأخطررأ فرري وصررفها فالرردعوى ال يمكررن أ  تكررو  جررزاء وإنمررا رخصررة قانونيررة وتجاهرل 
يقررهرا القرانو  لشرخص فري أ  يلتجر  إلرى القضرراء ليحصرل منر  علرى إقررار واسرتخالص للنتررائج 

 2.القانونية المترتبة على اإلقرار 
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 مهنري خطأ) بأنها حيث المشروعة غير للمنافسة التعريفات بعض إيراد على الفق  عرفها  وقد     
 فير  يخال  بقية مزاحمي   حسا  على مشروعة  غير منافع وراء سعيًا صناعي  أو تاجر يرتكب 

 العررف فري واألمانرة المفروضرتين واالسرتقامة التعامرل فري السرائدة واألخالقيرة القانونيرة المبرادئ

 المحمية والعادات و للقان ووسائل منافية ق لطرائ الشخص استخدا ) بأنها آخر وعرفها التجاري
 آخرر تراجر تجراه التجارية واالستقامة ). واألمانة للشرف مخالفة أو والصناعة التجارة في الجارية
 1 ب  اإلضرار بهدف

 مرن أو غيرهرا مرات الخد أو المال أو الصناعة أو التجارة مجال في عمل كل ) بأنها آخر فّ ها ويعر

 حساب  على )مكاسب  تحقي  أو منافس بشخص رضر إلحاق شأن  ومن شخص ب  يقو  المجاالت
 2القانو  يمنعها وسائل باتباع

 شروط تطبيق قواعد المنافسة غير المشروعة  الفرع الثاني

لمنافسرة يشترط لتحق  دعوى المنافسة غير المشروعة تروفر الشرروط اآلتيرة وهري قيرا  حالرة ا      
 فيما يلي :والخطأ والضرر والعالقة السببية  ونتولى توضيحها 

 أوال اقيام حالة منافسة .

ال تقو  دعوى المنافسة غير المشروعة إال اذا وجد تنافس بين تجارتين متماثلتين  ذل  أ  هيا       
التماثل هو اليي يفسر أفعال المنافسة غير المشروعة التي تقع من احرد التراجرين وهري التري ترؤدي 

اذا لرم يوجرد تماثرل برين التجرارتين فلريس هنراك منافسرة إلى انصراف عمالء التاجر اآلخر عن   أمرا 

غيرر مشرروعة  فرال تتحقر  المنافسرة برين محررل لبيرع المالبرس وآخرر لبيرع األدوات الكهربائيرة  لكررن 
اليشترط التماثل التا  بين التجارتين  وانما يكفري التشراب  بينهمرا  فالمحرل المخصرص لبيرع المالبرس 

فسرة غيرر المشرروعة ضرد محرل مخصرص لبيرع األقشرمة اذا كرا  الجاهزة يمكنر  اقامرة دعروى المنا
 .3المحل األول يتاجر في هيه األقشمة

اصررال حيتبررين ممررا تقررد  أ  العمررل اليكررو  مررن اعمررال المنافسررة غيررر المشررروعة إال اذا كررا       
 لمصلحة نشاط على حسا  نشاط آخر مشاب  ل  وق  القيا  بالعمل .

 

 ثانيا اعنصر الخطأ.

وافر عنصر الخطأ كلمرا قرا  المردعى علير  بخلر  نروع مرن الخلر   كإنتراج سرلعة مماثلرة طبر  يت     

األصل  أو قا  بعمل أدى إلى إحدا  أضطرا  داخلي في المشرروع الحرائز علرى المعلومرات غيرر 

المفصح عنهرا اكتحرريض عمرال ذلر  المشرروع علرى تررك عملهرم واإللتحراق بالمشرروع المنرافس 
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علرى األسررار التجاريرة أو الصرناعية أو القيرا  برأي عمرل مرن أعمرال التجسرس للتعرف من خاللهم 
 1.الصناعي إذ تعد جميعها من أعمال المنافسة غير المشروعة

عمرال أوهيه األفعال تتخي صورا عديدة اليمكن حصرها  ليل  قام  بعرض التشرريعات بتعرداد      
س يل الحصرر  فقرد نصر  إتفاقيرة براريالمنافسة غيرر المشرروعة علرى سربيل المثرال ولريس علرى سرب

ر علررى مررا يلرري  يعتبررر مررن أعمررال المنافسررة غيرر 1883لحمايررة الملكيررة الصررناعية المبرمررة سررنة 

لرر  المشرروعة كررل منافسررة تتعرارذ مررع العررادات الشرريفة فرري األمررور الصرناعية والتجاريررة  وتكف

 ة  حيث نص المنافسة غير مشروعالفقرة الثالثة من اإلتفاقية بيكر بعض األمثلة تكو  فيها أعمال 
  يكو  محظورا بصفة خاصة مايلي :

فسررين .كافررة األعمررال الترري مررن طبيعتهررا أ  توجررد بأيررة وسرريلة كانرر  لبسررا مررع منشررأة أحررد  المنا1

 أومنتجات  أو نشاط  الصناعي أو التجاري .    

 الثقة عن.اإلدعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع 2

 منشإة أحد المنافسين أو منتجات  أو نشاط  الصناعي أو التجاري . 

يعة لنسبة لطب.البيانات أو اإلدعاءات التي يكو  استعمالها في التجارة من شأن  تضليل الجمهور با3

  السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صالحياتها لإلستعمال أو كميتها.

لتررربس إلررى عررد  وجررود قرريم خلقيررة عامررة أو مفهررو  موحررد لمررا يعررد سررلوكا كمرا أشررارت إتفاقيررة ا     
تجاريا شريفا  أل  تعري  ما يعد مشروعاً أو شريفاً مرن الممارسرات يختلر  براختالف المجتمعرات 

 وبصورة عامة  فإ  الممارسرات غيرر الشرريفة وفقراً لمرنهج اإلتفاقيرة يشرمل التردليس الريي يقرو  بر  

بطرررق اإلحتيررال  والتشررهير  والغررل  واسررتمالة العرراملين  وخيانررة المعلومررات  المتنافسررو   والتهديررد
 2السرية مقابل الرشوة التجارية

ة باألفعرال ن من قانو  حماية حقروق الملكيرة الفكريرة المصرري قائمر58كما نظم  المادة )           

ة سررة غيررر مشررروعالترري تتعررارذ مررع الممارسررات التجاريررة الشررريفة  وينطرروي علررى إرتكابهررا مناف
 وهي :

 .رشوة العاملين في الجهة التي تحو  المعلومات بغرذ الحصول عليها . 1

لرى إ.التحريض على إفشاء المعلومات مرن جانرب العراملين اذا كانر  تلر  المعلومرات قرد وصرل  2 

 علمهم بحكم وظيفتهم .

 لم  منها..قيا  أحد المتعاقدين في  عقود سرية المعلومات   بإفشاء ماوصل إلى ع3

و أ.الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غيرر المشرروعة كالسررقة 4

 التجسس أو غيرها .
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 .الحصول على المعلومات باستعمال طرق إحتيالية .5

.إستخدا  الغير للمعلومات التي وردت الير  نتيجرة الحصرول عليهرا مرن األفعرال السرابقة مرع علمر  6

 1ها متحصلة عن أي من هيه األفعال .بسريتها وبأن

خاص ن األشرر24/2000ن مررن قررانو  حمايررة بررراءة اإلختررراع اللبنرراني )47كمررا حررددت المررادة )     

المعنيررين بموجررب حفرري السرررية وهررم كررل مررن كررا  بحكررم وضررع  أو وظيفترر  أو مهنترر  علررى علررم 
حر  ت  كشرفها واال وقرع بمعلومات سرية  واليين يمكرنهم اإلطرالع علرى معلومرات سررية  فرال يجرو

 .طائلة المسؤولية  إذ قد يتم   تحريض العاملين على إفشاء هيه المعلومات السرية

كما ا  سررقة المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا مرن المكاترب التري تحفري بهرا داخرل المشرروع أو      

ه الجهرررة المختصرررة أو سرررتعمال طررررق احتياليرررة للحصرررول علرررى هررريه المعلومرررات أو اسرررتخدا  هررري

المعلومات مع العلم بأنهرا متحصرلة مرن أي مرن األفعرال السراب  ذكرهرا  تعتبرر جميعهرا مرن األفعرال 
 2.التي يتحق  بها اإلعتداء على المعلومات غير المفصح عنها

ه  1426-3-2فرري  3218أمررا الئحررة حمايررة المعلومررات التجاريررة السرررية السررعودية رقررم            

نهرا و راء السرعودي  فقرد أقامر  حمايرة المعلومرات غيرر المفصرح عالمعدلة الصادرة من مجلس الر

اد خالل تعد أيضا على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من
ت للممارسرا األفعال التي تعتبر مخالفة للممارسات التجارية النزيهة إذ نص  على أن  )يعرد مخالفرة

 ة .وج  خاص مايلي :أ.اإلخالل بالعقود ذات العالقة باألسرار التجاريالتجارية النزيهة ب

  .اإلخالل بسرية المعلومات المؤتمنة أو الحث على اإلخالل بها .

أ  بج.حصول شخص على األسرار التجارية من طرف آخر اذا كا  يعلم أو كا  بمقدوره أ  يعلم 
 التجارية النزيهة ن.  حصول ذل  الطرف عليها كا  نتيجة مخالفة للممارسات

وعليرر  يتضررح لنررا ممررا تقررد  أ  األعمررال الترري أسررتقر العمررل علررى أنهررا مررن قبيررل المنافسررة غيررر      
المشروعة هي األعمال التري تنطروي علرى مخالفرة للقروانين واللروائح أو تتضرمن األخرالل بالنزاهرة 

التشرريعات علرى سربيل  والشرف  ويالحي أ  أعمال المنافسة غير المشروعة قد وردت فري أغلرب

المثال فهي التدخل في الحصر فال يمكن التنبوء بما سيستجد منها في المستقبل  برل يجرب أ  يتررك 
ذل  للظروف   إذ أ  التجار غالبا مرايبتكرو  صرورا وافعراال جديردة للمنافسرة غيرر المشرروعة وال 

عنها س  النية بل يكفي أ   يشترط أ  يكو  المدعى علي  أو المعتدي على المعلومات غير المفصح

يكرو  قررد قررا  بعمررل مررن اعمررال المنافسررة غيررر المشررروعة ولررو لررم تكررن لديرر  نيررة األضرررار بمنافسرر  
 فالمسؤولية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما اذا كا  الخطأ متعمدا يكش  نية فاعل  أو 

لحالة التي يتعمد فيها المنافس مجرد اهمال  ليا اليمكن قصر دعوى المنافسة غير المشروعة على ا

األضرار بمنافس   وهيا ماذهب الي  فق  القانو  التجراري الريي يكتفري أ  يكرو  التراجر قرد ارتكرب 
فعل غير مشروع عن رعونة أو عرد  إكتررا  بحردو  الضررر للتراجر المنرافس   بخرالف القضراء 
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من بدرت عن  أعمرال المنافسرة  المصري اليي تطلب لتوافر الخطأ أ  يتوفر قصد النية السيئة لدى
فقرد قضر  محكمرة الرنقض المصررية فري هريا الشرأ  برأ   المنافسرة التجاريرة غيرر .غير المشرروعة

المشروعة تعتبر فعال ضارا يسرتوجب مسرؤولية فاعلر  عرن تعرويض الضررر المترترب علير  عمرال 

وعة ارتكرا  أعمررال ن مرن القرانو  المردني  ويعرد تجرراو ا لحردود المنافسرة غيرر المشرر163بالمرادة)

مخالفررة للقررانو  أو العررادات أو اسررتخدا  وسررائل منافيررة لمبررادئ الشرررف واألمانررة فرري المعررامالت اذا 
 1قصد بها احدا  لبس بين منشأتين تجاريتين أو صرف عمالء المنشأة عنها 

 اثالثا االضرر

ة غيرر المشرروعة ييهب الفق  في غالبر  إلرى ضررورة اشرتراط الضررر لقيرا  دعروى المنافسر        

مادا  الغرذ من رفع دعوى المنافسة غير المشرروعة هرو إ الرة المخالفرة بوصرفها ضررر واجرب 

التعويض  ولكن  اليستلز  أ  تتحقر  فير  شرروط الضررر برل يكفري أ  يكرو  هريا الضررر احتماليرا 
اليب  فيكفي لرفعها مجرد احتمال وقوع الضرر وا  لم يلح  المدعي ضررا بالفعرل مرن جرراء اسر

وهنا تأخي دعوى المنافسة غير المشروعة خصائص   يتبعها المنافس المنافسة غير المشروعة التي

وفرري هرريا الصرردد تقرررر محكمررة إسررتئناف القرراهرة انرر   اليشررترط أ  يكررو    دعرروى منررع التعرررذ
 2الضرر محققا بل يكفي في مجال المنافسة غير المشروعة إ  يكو  الضرر احتماليا 

يجررو  للمحكمررة قبررول دعرروى المنافسررة غيررر المشررروعة فرري مثررل هرريه الحالررة واتخرراذ  ولرريل       
اإلجرراءات الال مرة لمنرع وقروع ضررر مسررتقبل يتهردد مصرالح المردعي )المتضرررن  والمحكمررة إذ 

تقضرري بررالتعويض فانهررا التقضرري برر  إال اذا كررا  الضرررر محققررا  أمررا اذا كررا  احتماليررا فإنهررا تكتفرري 

الكفيلة بمنع وقوع   ولها أ  تحكم برالتعويض واتخراذ اإلجرراءات المناسربة لمنرع  باتخاذ اإلجراءات
بأ   للقاضي ا  يحكم باإلجراءات الوقائية )المحكمة الكلية الكويتيةوقوع الضرر مستقبال  وقض  

فيقضرري بررالك  عررن االسررتمرار فرري اعمررال المنافسررة أو يررأمر بغرامررة تهديديررة  وللترراجر صرراحب 

أ  يلجرأ إلرى القضراء المسرتعجل التخرراذ اجرراء وقتري غايتر  وقر  اعمرال المنافسررة المصرلحة ايضرا 
بالنسبة للمستقبل  األمر اليي ترى مع  المحكمة بصفتها محكمة امرور مسرتعجلة  بمالهرا مرن سرلطة 

الهيمنرة علررى سرير الرردعوى وتوجيههرا  تحرروير طلبرات المرردعي إلرى طلررب الحكرم بوقرر  طررح تلرر  
  .3ى عليها من الشركة البائعة بمنطقة وكالة المدعيالبضاعة مشترى المدع

هردف إلرى ييتبين مما تقد  أ  اإلكتفاء بالضرر المحتمل لرفع دعروى المنافسرة غيرر المشرروعة      
قضراء تمكين صاحب المعلومات غير المفصح عنها المعتدى على سرية معلومات  من اللجوء إلى ال

عرويض تلكفيلة بمنع وقوع الضرر فري المسرتقبل ولريس فقر  من اجل اتخاذ اإلجراءات اإلحتياطية ا

ة صاحب المعلومات غير المفصح عنها لتضررره  ويهردف ايضرا إلرى التشرديدعلى مرتكبري المنافسر
 غير المشروعة .

 رابعا االعالقة السببية.
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ات لمعلوماتعني السببية ضرورة وجود عالقة مباشرة مابين الخطأ اليي ارتكب  المعتدي على       
ر غير المفصح عنها والضرر اليي أصا  صراحب المعلومرات  ومثالر  قيرا  المعتردي علرى االسررا

رة التجارية أو الصناعية بعمل يرتب ضررا على ح  المالر  مرن خرالل التسربب فري تردني أو خسرا

ت السررية المردود المالي اليي كا  سيحصل علي  المال  من جراء اسرتغالل  أو اسرتعمال  للمعلومرا
 هيا تتحق  العالقة السببية بين خطأ المعتدي نتيجة إعتداءه والضرر الييوب

وقع على المال  وهو خسارت  لجرزء أو كرل المرردود المرالي النراتج مرن إسرتغالل  للمعلومرات غيرر  
 .1المفصح عنها

ى حيررال المعترردي علرر االرريكر ينشررأ جررزاء السررابقة انرر  بتحقرر  الشررروط  سررب  ويتضررح ممررا       
المرال  ات غير المفصح عنها  وغالبا مايصرار الرى التعرويض النقردي الريي يتمثرل بمبلرغ مرنالمعلوم

ن ي فرال يمكريلتز  بدفع  المعتدي على المعلومات غير المفصح عنها الى مالكها  اما التعويض العين

هريه  تومرات فقرداللجوء الي  اذ ال يمكن اعادة الحال الى ما  ماكا  علي   فاذا ترم افشراء سررية المعل
 المعلومات قيمتها ألنها اصبح  مشاعة وأقتصر ح  صاحبها على التعويض. 

وبعد هيا العرذ لنظرية المنافسة غير المشروعة يتضح لنا أ  غالبية القوانين المقارنة نص       
صراحة علرى حمايرة المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا بردعوى المنافسرة غيرر المشرروعة  كالمشررع 

 2000ن لسرنة 82ن مرن قرانو  حمايرة حقروق الملكيرة الفكريرة رقرم )57المرادة )المصري وذلر  فري 

 وهناك بعض التشريعات أصدرت قوانين مستقلة نظم  فيها حماية المعلومات غير المفصح عنهرا 

على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة كالمشرع األردني اليي أصدر قانونرا مسرتقال للمنافسرة 

 والمشررع السرعودي فري الئحرة حمايرة 2002ن لسرنة 15التجاريرة رقرم ) غير المشروعة واألسرار

المعلومرات التجاريرة السررية  فقررد أقامر  حمايرة المعلومررات غيرر المفصرح عنهررا ايضرا علرى أسرراس 

دعررروى المنافسرررة غيرررر المشرررروعة  وبالترررالي اليمكرررن أ  يحرررد  خرررالف حرررول األسررراس القرررانوني 
بعض على أساس دعوى اإلثراء بال سبب والبعض اآلخر على للحماية كما رأينا سابقا فقد أسسها ال

أسرراس المنافسررة غيررر المشررروعة  بخررالف المشرررع العراقرري الرريي لررم يفرررد قانونررا مسررتقال بهرريا 

الخصوص رغم ان  اعتبر االعتداء على االسرار التجارية مرن قبيرل المنافسرة غيرر المشرروعة فري 

ما القانو  الحالي فلم يتطرق إلى ذلر   لريا نررى انر  مرن نمن قانو  التجارة الساب   أ1/ 98المادة )

االفضل أ  يتم النص على حماية المعلومات غير المفصح عنهرا بردعوى المنافسرة غيرر المشرروعة 

ن لسنة 81المعدل بالقانو  رقم ) 2004لسنة  65في قانو  براءة اإلختراع والنماذج الصناعية رقم 

 . 2تبر من قبيل المنافسة غير المشروعة وكيل  تعداد األفعال التي تع 2004
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نظررا لمرا  حماية المعلومرات المفصرح عنهرا فري المرواد الصريدالنيةتناولنا في  هيه الدراسة موضوع     
 لهيا الموضوع من أهمية لتعلق  بصحة االنسا  وإشكاليات تل  الحماية .

  كريرة التريصح عنها تعتبر  صورة من صور الملكية الفاألسرار التجارية أو المعلومات غير المف      

هرم مرن لاالحتفاظ بما ببر ت للوجود مني وق  ليس ببعيد وذل  يرجع لرغبة  اصحا  تل  المعلومات  
جهرد النفسري لما تحقق  من فوائد تنافسية تعوضهم عما بيلوه سرواءا ال نظرا الكتما    في طي معلومات 

 والخسائر .والجسدي  أو الجهد المالي 
 لومرات غيررأذا أننا وجدنا مسميات  مختلفرة للمصرطلحات المعبررة عرن األسررار التجاريرة أو المع       

 ين نجد ا المفصح عنها  فنجد مثالً ا  المشرع االمريكي قد استعمل مصطلح األسرار التجارية   في ح

    وقرد اسرتعمل  صرح عنهراقرد اسرتعمال مصرطلح المعلومرات غيرر المف  والمصرري المشرعين العراقي
عمال اتفاقيررة تررربس مصررطلح المعلومررات السرررية . والررراجح لرردينا مصررطلح األسرررار التجاريررة   لالسررت

  الشائع ل  في التعامالت التجارية

  ريرة رار التجاحيث لمسنا تباين بين مختل  المشرعين في العالم  إذ  تناول المشرع االمريكي األس      

لتجارة لسنة والقانو  الموحد ألسرار ا 1939شريعات   منها مدونة الفعل الضار لسنة في الكثير من الت

                                                1996وقانو  التجسس االقتصرادي لسرنة  1995المعدل ومدونة المنافسة غير المشروعة لسنة  1985
  اريرة ونظمرفاقية دولية عالجر  موضروع األسررار التجوبالمقابل فأننا نجد ا  اتفاقية تربس تعد أول ات

تعرديل  )ن مكرر من اتفاقيرة براريس 10معتمدة في ذل  على الفقرة ) ن من المادة )1994احكامها سنة 
 .  1967استوكهولم ن لسنة 

التري  ة سرريالمعلومرات الوفي األخير يمكن تعرير  أو المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا بأنهرا تلر         

بريل  فرأ  التجارة فتعطي لمالكها قيمة تجارية لما يتخيه من اجراءات للمحافظة على سرريتها . و تخص
فتعطري  مفهو  األسرار التجاريرة يتسرع ليشرمل كرل انرواع المعلومرات السررية التري تسرتعمل فري التجرارة

ة والتنظيمير اريرةأو محتملرة تميرزه مرن منافسري    كالمعلومرات االدومكسربة  لمالكها قيمة تجارية حقيقيرة 
 والتجارية والصناعية والمالية وغيرهم  .  

يرة   تتكو  أو المعلومرات غيرر المفصرح عنهرا مرن عناصرر تشركل بمجموعهرا ماهيرة األسررار التجار    

اك شرروط   وهنربالسرية والقيمة التجارية واتخاذ االجراءات الال مة للمحافظة عليها   ويمكن حصرها
دوائيرة شرط ال   للحصول على ترخيص لتسوي  األدوية و احترواء المنتجرات الخاصة كتقديم البيانات 

 على كيانات كيميائية جديدة.

عناصرر  المعلومات غير المفصح عنهرا  وبرراءة اإلخترراع  مرن حيرثبين اختالف وتشاب    هناك        

ثارية   قروق اإلسرتئالح شرروط الحمايرة أوج  اختالف التري تتمثرل فري : اإلفصراح وإذ تتمثل كل منهما 
  مدة الحمايةونطاق محل الحماية 

للمعلومرات غيررر المفصررح عنهرا   شررروط  عامررة  الترى تتمثررل  فررى السررية   وأ  تكررو  ذات قيمررة        

تجاريرة نظررراً لكونهررا سرررية   وأ  يبرريل صرراحبها أومررن هري تحرر  رقابترر  جهرروداً معقولررة للحفرراظ علررى 
صة لحماية تل  المعلومات وهى لزو  تقديم البيانرات للحصرول علرى سريتها   كما تناول  الشروط الخا
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الترخيص بالتسوي  للمنتجات الصيدلية   واحتواء هيه المنتجات على كيانات كيميائية جديدة   وأ  يرتم 
 بيل جهود كبيرة للتوصل الى تل  المعلومات . 

بنرد  لعقرد بصريغةالمعلومات قد يرأتي فري اأ  االلتزا  بعد  أفشاء االسرار التجارية من اجل حماية        
  الضمنية لطرفي العقد رغم عد  وجود نص صريح يقضي بيل اإلرادةيمكن استخالص  من  أوصريح 

رار يفشري األسر  ولكن تطبيقرا لمبردأ نسربية أثرر العقرد  فانر  اليمكرن أ  ألرز   الغيرر بموجرب العقرد برأ  ال
قات طار العاللح لحماية المعلومات غير المفصح عنها خارج إالتجارية و ليا فأ  الحماية العقدية  التص

 العقدية .  

تكمن الحماية المدنية وأما الحماية الجنائية فقد أهملها  المشرع    المدنية بالحماية التجارية األسرا تتمتع 
  في نوعين وهما : 

 سررية على  ةبالمحافظ السرية المعلومات هيه صاحب مع المتعاقد اإللزا   على المبنية العقدية الحماية

 رير ط عرن أو العمل  عالقات إطار في المؤسسة داخل عامل بصفت  إليها توصل التي المعلومات هيه
  عقد ترخيص  

 واإلثراء بال سبب المشروعة غير المنافسة دعوى في المتمثلة العقدية غير الحماية

نقراط في الوهي  الموضوع ا في هيا وفي األخير  هناك عدد من التوصيات التي البد من أبرا ه
 :التالية 

بة للردول سواء بالنسر كبيرة الحماية القانونية للمعلومات غير المفصح عنها أصبح  ذات أهمية  إ  -

يررة متكامررل يكفررل حمانظررا  قررانوني ل فررال وجررود الصررناعية الكبرررى والرردول الناميررة بصررفة عامررة 

 .واء صناعة الدالمعلومات غير المفصح عنها في مجال 
 خصوصا في الجانب الجزائي  حماية المعلومات غير المفصح عنها  فعال ل نظا   إيجاد  -

ي مجرال خصوصا ف من اللحاق بركب الدول الصناعية المتقدمةيجب على الدول النامية  أ  تتمكن   -  
قوميرة   وهريا يتطلرب وجرود خطرة تكنولوجيرة العلمري  بردعم عمليرات البحرث وذل    الصناعة الدوائية  

اقامررة  وسياسررية هادفررة للتنميررة الصررناعية  واإلسررراع فرري االنضررما  الررى اتفاقيررة التررربس   كمررا عليرر 

  فصح عنها المؤتمرات والمحاضرات لشرح احكا  قوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالمعلومات غير الم
 . غير المفصح عنهاللتعرف على آثار تطبي  هيه القوانين وتوفير الحماية المثلى للمعلومات 
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 الملخص  

يرع فري جمالمعلومرات غيرر المفصرح عنهرا والتري تعررف أيضرا باصرطالح أسررار التجرارة إذا كان       

معلومرات هري ال المعلومرات غيرر المفصرح عنهراة أيضرا فروع الملكية الفكرية  نجد أ  للمواد الصريدالني

و أيجررو  حمايتهرا قانونررا مررن حصرول الغيررر عليهررا  و وجررب تروافر شررروط خاصررة وعامرة فيهررا    التري 

يررر غ  وحمايتهررا قررد تكررو  بطريرر  عقرردي أو   غيررر شرررعية اسررتخدامها برردو  موافقررة مالكهررا وبطريقررة 

 عقدي.

 

 

Abstract 

 

 

 

       Si des informations non divulguées, également connues sous le nom de 
secret commercial dans toutes les branches de la propriété intellectuelle, 

contiennent également des informations non divulguées qui doivent avoir des 

conditions spéciales et générales et peuvent être légalement protégées contre 
les tiers l'obtenant ou l'utilisant sans le consentement du propriétaire. Est 
illégal et sa protection peut être contractuelle ou non contractuelle.
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 القرا  الكريم -: أوالا 

ا    المصادر  -: ثانيا

 ا أ المعاجم

   ادس أبو الفضل جمال الدين )ابن منظورن محمد بن مكر  األنصاري   لسا  العر    الجزء الس  -1
 .دار احياء الترا  العربي  الطبعة الثالثة   بيروت   بدو  سنة طبع

 .التو يعو للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة :الرياذ  1 ج :( 1996 ) العالمية العربية الموسوعة -2
 الكتب -:   

راسرة كنولوجيرا )دد . امال  يدا  عبد الاله   الحماية القانونية لألسرار التجارية في عقرود نقرل الت  – 1
 . 2009   تحليلية في القانو  المصري واالمريكي ن  دار النهضة العربية  الطبعة األولى   القاهرة

جرر  يات الترري تواد. حسررا  الرردين عبررد الغنرري الصررغير   المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا والتحررد  – 2

لملكيررة االصررناعات الدوائيررة فرري الرردول الناميررة ) دراسررة اتفاقيررة جوانررب المتصررلة بالتجررارة مررن حقرروق 
   2005   تشمل موق  المشرع المصري ن   دار الفكر الجامعي   اإلسكندرية  –التربس  –  الفكرية

   منشأة مأمولنية  المتاح والدكتورة بريها  أبو  يد   الحماية القانونية للمستحضرات الصيدال -3

 2008المعارف اإلسكندرية مصر    
 الصررغير حسررا  الرردين عبررد الغنرري حمايررة المعلومررات غيررر المفصررح عنهررا والتحررديات الترري تواجرر -4

 . 2003 . اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي. األولىالصناعات الدوائية في الدول النامية. الطبعة 

الجررامعي  د الرررحمن  أثررر إتفاقيررة التيررربس علررى الصررناعة الدوائيررة دار الفكرررعبررد الرررحيم عنتررر عبرر - 5
 اإلسكندرية  مصر 

 مقارنة دار نصر أبو الفتوح فريد حسن  حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية دراسة - 6
 2007الجامعة الجديدة 

ميرة   جرارة العالة الفكريرة فري إطرار منظمرة التحميد محمد علي اللهبي  الحماية القانونية لحقوق الملكي- 7
 2014الطبعة األولى  المركز القومي لإلصدارات القانونية القاهرة 

تجرات يردة  والمندنا حمة باقي  عبد القادر  حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة باألصناف النباتية الجد -8
 .دراسة مقارنة  –الدوائية 

ية الفكرية في قانو  دولة األمارات العربية المتحدة ) دراسة مقارنة ن   على سيد قاسم   حقوق الملك- 9

. 2009نهضة العربية   القاهرة   دار ال  

ة الدولية للنشر الدار العلمي  1ط امجد محمد منصور النظرية العامة لاللتزامات  مصادر االلتزا    10
 .2003قافة للنشر والتو يع  عما   والتو يع ودار الث

لدولي اصالح الدين جمال الدين  عقود نقل التكنولوجيا  دراسة في اطار القانو  عصم     -11

 . دار الفكر الجامعي  اإلسكندرية الخاص والقانو  التجاري الدولي 
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  1982ا    صالح الدين الناهي   الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية   دار الفرقا  عم  -12

 

 طاريح الجامعيةواال  الرسائل -ثالثا ا

 علرى اع غيداء سمير محمد البلتاجي  رسالة ماجستير  أثر حماية إتفاقية ترريبس لبرراءات اإلخترر  -1
  2014فلسطين   جامعة بر ي  فلسطين  في الدوائية الصناعات واقع

عماد حمد محمود  اإلبرهيم   ميكرة انيل شهادة ماستر  الحماية المدنية لبراءات اإلختراع  -2

ص 2012ار التجارية )دراسة مقارنةن سنة واألسر   
 :الجرائد والمقاالت -رابعا ا 

           2015السنة   السابعة  /مجلة المحق  الحلي للعلو  القانونية والسياسية العدد الثالث  -1    

المواقع االلكترونيةاخامسا ا   

 : على الموقعنو  .بالء  كلية القا  جامعة كر«التنظيم القانوني لألسرار  التجارية )د ارسة مقارنةن -1

law. Uokrbala.edu.iq 

 سادساااالتفاقيات الدوليةا

 . 1994اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )التربسن لسنة  - 1
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