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الملخص

قد يتو�صل �شخ�ص �إىل اخرتاع ،لكن قد ال يقوم بت�سجيله ،وهو ما يطلق عليه املعرفة التقنية .و�إذا كان
قانون براءة االخرتاع يحمي االخرتاع امل�سجل .فما مدى الدور الذي يقوم به قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية الأردين رقم ( )15ل�سنة  2000يف حتقيق احلماية ل�صاحب املعرفة؟ ونطاق �شمول
ال�سر التجاري لها ،ومدى ارتباط ال�سر التجاري باملناف�سة غري امل�شروعة .وذلك لتحقيق احلماية للمعرفة
التقنية من خالل الدعاوى والطلبات املن�صو�ص عليها بهذا القانون عند حتقق �شروطها.
وقد تبني �أن م�ضمون ال�سر التجاري ي�شمل فكرة املعرفة التقنية ،و�أنه ي�ؤدي دور مكمل لقانون براءة
االخرتاع يف حمايتها .ف�إذا مت �إف�شاء بها بخالف املمار�سات التجارية ال�شريفة .ف�إنها تنه�ض دعوى املناف�سة
غري امل�شروعة �إذا حلق �ضرر ب�صاحب املعرفة ب�سبب ذلك .غري �أنه ي�ؤخد على امل�شرع الأردين يف �صياغة
هذا القانون الذي �أ�صدره وفق اتفاقية تريب�س �أنه مل يراع خ�صو�صية القانون املدين الأردين .والتي متيز
بني الإخالل بالعقد ال�صادر من �أحد املتعاقدين ،والإخالل بالعقد الذي ي�صدر من الغري.

الكلمات املفتاحية :ملكية فكرية ،مناف�سة غري م�شروعة ،حماية ،معرفة تقنية.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
IIt happens that someone may create an invention but he doesn’t register it. The
invention is thus called the Know-How. Whereas the Jordanian law of patents is
dedicated to protect the patent, it is necessary to know the role of the Jordanian law
of illegal competition (No.15, Year 2000) in the protection of the owner of knowHow. This article deals with this issue. It is clear that the notion of the Know-How
includes the commercial secret and this notion plays a good role related to the
patent. The researcher used a critical method and approach in this discussion in
order to give a real vision about this subject.
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دور قانون المنافسة غير المشروعة
واألسرار التجارية األردني
في حماية المعرفة التقنية
حممد عبد احلراح�شه
الأردن
املقدمة:
�إذ عالج امل�شرع االخرتاعات التي يتو�صل
�إليها الأ�شخا�ص وقاموا بت�سجيلها مبقت�ضى
قانون براءة االخرتاع ،ف�إن ذلك يكفل حتقيق
احلماية القانونية لها ،وقد توىل امل�شرع تنظيم
ذلك من خالل قانون براءات االخرتاع الأردين
ل�سنة  .1999بيد �أن بع�ض �أ�صحاب االخرتاعات
يحتفظوا بها وال يقوموا بت�سجيلها وي�ست�أثروا
مبيزة ا�ستغاللها ومناف�سة الغري بها ،وينفردوا
بحق الت�صرف بها ونقلها للغري(.)1
وقد ا�صطلح على ت�سمية هذه املعارف غري
امل�سجلة باملعرفة التقنية  ،)2(know-HOWوهو
م�صطلح �أول ما عرف ا�ستعمالة يف الواليات املتحدة
الأمريكية �سنة .)3(1916
و�إذا كانت املعرفة التقنية تفتقر ل�شروط
احلماية املقررة مبقت�ضى القانون �سالف الذكر،
ف�إن الت�سا�ؤل عن النظام القانوين الذي ميكن
 -1د حممود الكيالين .عقود التجارة الدولية يف جمال نقل
التكنولوجيا  .KNOW-HOWدار الفكر العربي ،القاهرة،
الطبعة الثانية � 1995ص277-276
 -2د� .سعيد يحيى .تنظيم نقل املعرفة الفنية KNOW-HOW
اال�سكندرية � .1996ص.27
 -3د .حممود الكيالين .مرجع �سابق �ص 73هام�ش 1

اال�ستناد �إليه يف حمايتها وهل ميكن �أن جند
هذه احلماية يف قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية الأردين رقم ( )15ل�سنة
2000؟ ال �سيما ما يت�ضمنه ال�سر التجاري
من خ�صائ�ص يف هذا القانون ت�صلح لتحقيق
احلماية حلائز املعرفة التقنية.
وعلى ذلك� ،سنتناول الإجابة من خالل بيان
مدى انطباق مفهوم ال�سر التجاري على املعرفة
التقنية ،ومدى اعتبارها �سرا جتاريا يف املطلب
الأول ومن ثم دور فكرة املناف�سة غري امل�شروعة
يف حمايتها يف املطلب ثاين.

املطلب الأول

مدى اعتبار املعرفة التقنية �سرا جتاريا
طاملا �أن البحث يف فكرة ال�سر التجاري لغاية
حماية اخرتاعات املخرتعني والتي تخرج عن
نطاق احلماية املقررة بقانون براءة االخرتاع،
ف�إننا نحتاج �إىل حتديد مدى اعتبار املعرفة
التقنية �سرا جتاريا ،وكذلك حتديد موقف
القانون الأردين حيال ذلك.
�أو ًال :مدى اعتبار املعرفة التقنية �سرا جتاريا:
يحقق قانون براءة االخرتاع حماية للمخرتع،
لكنها حماية م�ؤقتة .لأنه ال ي�ستطيع اال�ستئثار
http://journals.uob.edu.bh
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بحمايتها �إال لفرتة م�ؤقته ي�سمح بعدها للكافة
ب�أ�ستعمالها ،ولي�س له حق االحتجاج بها
جتاههم( .)4بالإ�ضافة لذلك ف�إن بع�ض املعارف
الي�ستطيع الذين تو�صلوا �إليها من احل�صول على
براءة اخرتاع لها مثل �أعمال اجلراحة )5(.مما
ي�ضطر حائز املعرفة التقنية �إىل عدم ت�سجيلها
�أو الك�شف عنها ال�س�ستغاللها لأطول فرتة ممكنة
مما ي�سبغ على االخرتاعات غري امل�سجلة طابع
()6
ال�سرية ويعطيها و�صف ال�سر التجاري.
ومل تكن الت�شريعات يف بداية ظهور فكرة
املعرفة التقنية تعطيها و�صف ال�سر التجاري� .إذ
�إنها كانت تذكر حاالت ال�سر التجاري على �سبيل
احل�صر ،كاالحتفاظ بقوائم العمالء �أو طرق
حفظ ال�سجالت التجارية واملواد املحفوظة فيها،
وال ت�شري �إىل �أن املعرفة التقنية من �ضمنها .وهذا
ما ت�ضمنتة املدونة الأمريكية للفعل ال�ضار ل�سنة
.)7(1939
مما دفع الق�ضاء الأمريكي �إىل االلتفات
لهذا الق�صور ،و�أ�صدر حكمة ال�شهري يف ق�ضية
 Colgateالذي �أ�صدرته الدائرة الرابعة للمحاكم
الفيدرالية الأمريكية �سنة  .1956وت�ضمن �أنه
يجوز �أن يكون لكل �شركة �أو جمموعة من املعلومات
التي ي�ستخدمها �شخ�ص يف �أعمالة وتكفل له ميزة
يف مواجهة مناف�سية الذين قد ال يعلمونها �أو على
 -4املادة ( )17من قانون براءة االخرتاع الأردين رقم  32ل�سنة
1999
 -5عبد املهدي كاظم نا�صر .نظام جبار طالب،املعرفة الفنية
و�أثرها يف عقد الفران�شري جملة جامعة بابل  -العلوم الإن�ساية
املجلد  17العدد  2ل�سنة � 2009ص274
 -6د .جالل وفاء حممدين ،فكرة املعرفة التقنية والأ�سا�س
القانوين حلمايتها .درا�سة يف القانون الأمريكي .دار اجلامعة
اجلديدة للن�شر .اال�سكندرية � 1995ص48-47
 -7د .ح�سام عبد الغني ال�صغري .حماية املعلومات غري املف�صح
عنها والتحديات التي تواجه ال�صناعات الدوائية يف الدول
النامية.دارالفكر اجلامعي ،اال�سكندرية� 2003،ص 25-24
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الأقل ال يقومون با�ستخدامها( .)8وقد يكون هذا
ال�سر التجاري مركب كميائي �أو طريقة معاجلة
�أو حفظ مواد .وبنا ًء على ذلك ،مل يعد يقت�صر
مفهوم ال�سر التجاري على قوائم العمالء �أو طرق
حفظ ال�سجالت التجارية واملواد املحفوظة فيها
فح�سب ،و�إمنا ي�شمل املعرفة التقنية.
وقد كان ثمرة هذا التطور �صدور قانون موحد
للأ�سرار التجارية يف الواليات املتحدة الأمريكية
 Uniform Trade Secretل�سنة  .1979والذي
ا�شرتط �أن يكون لل�سر التجاري قيمة اقت�صادية،
ومل ي�شرتط �أن تكون قائمة بل ميكن �أن تكون
حمتملة(.)9
ويف نطاق هذا التطور ققد �صدرت مدونة
املناف�سة غري امل�شروعة ل�سنة  ،1995وتبنت �آراء
الفقه والق�ضاء يف �أمريكيا املت�صلة بالأ�سرار
التجارية .فقد عرف ال�سر التجاري يف الق�سم
 39منه ب�أنه “�سر التجارة هو �أي معلومات ميكن
ا�ستخدامها يف مز�أولة العمل �أو يف م�شروع �آخر
وتكون لها قيمة لها حمل اعتبار و�سرية بحيث
تعطى ميزة اقت�صادية حالية �أو حمتملة ل�صاحبها
يف مواجهة غريه”.
وبالرغم من عدم تقبل هذا التطور من بع�ض
الدول( ،)10ف�إن ال�سر التجاري وفق ذلك التطور
مت االعرتاف به و�إدراجة يف االتفاقيات الدولية
والت�شريعات الوطنية.
فقد �ألزمت اتفاقية تريب�س الدولية الأع�ضاء
بحماية املعلومات غري املف�صح عنها باعتبارها
�أ�سرارا جتارية .فقد ورد م�ضمون هذه احلماية
 -8م�شار �إليه د .جالل وفاء حممدين .حماية الأ�سرار التحاريه
واملعرفة التقنية .املركز ال�سوري للدرا�سات واال�ست�شارات
القانونية �ص http://bara-sy.com/news-view-295.htm 1
 -9م�شار �إليه يف ح�سام الدين ال�صغري م�صدر �سابق �ص20
 -10املرجع ال�سابق �ص 105-104
http://journals.uob.edu.bh
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يف املادة  39من الق�سم رقم ( )7منها حتت
عنوان (حماية املعلومات ال�سرية) والتي ن�صت
على �أنها:
“� -1سرية من حيث �أنها لي�ست مبجموعها �أو يف
ال�شكل والتجميع الدقيقني ملكوناتها معروفة
عادة �أو �سهلة احل�صول عليها من قبل
�أ�شخا�ص يف �أو�ساط املتعاملني عادة يف النوع
املعني من املعلومات.
 -2ونظرا لكونها �سرية ذات قيمة جتارية �أخ�ضعت
لإجراءات معقولة يف الأو�ضاع الراهنة من
قبل ال�شخ�ص الذي يقوم بالرقابة عليها من
الناحية القانونية بغية احلفاظ على �سريتها”.
ويت�ضح لنا مما تقدم �أن ما تو�صل �إليه الفقه
والق�ضاء الأمريكي ،وما تبناه يف ت�شريعاتة،
و�أخذت به اتفاقية تريب�س يف حتديد �سمات
وخ�صائ�ص ال�سر التجاري ،ميكن �إدراج املعرفة
التقنية �ضمنه .غري �أنه يبقى مفهوم ال�سر
التجاري وا�سع بالن�سبة ملفهوم املعرفة التقنية،
ف�إذا كانت الأخرية تقت�صر على املعارف التقنية،
ف�إن ال�سر التجاري ميتد لي�شمل املعارف الإدارية
والتجارية واملالية(.)11
ثانيا موقف امل�شرع الأردين-:
تبنى امل�شرع الأردين يف قانون املناف�سة غري
امل�شروعة والأ�سرار التجارية ما ورد يف اتفاقية
تريب�س بخ�صو�ص حتديد �سمات ال�سر التجاري.
فقد جاء يف املادة ( )4منه على �أنه:
“�أ -ملقا�صد هذا القانون تعترب �أي معلومات �سر ًا
جتاري ًا �إذا ات�سمت مبا يلي-:
� -1إنها �سرية لكونها غري معروفة عادة يف
�صورتها النهائية �أو يف مكوناتها الدقيقة �أو
�أنه لي�س من ال�سهل احل�صول عليها يف و�سط
املتعاملني عادة بهذا النوع من املعلومات.
 -11املرجع ال�سابق �ص21

 -2و�أنها ذات قيمة جتارية نظر ًا لكونها �سرية.
 -3و�أن �صاحب احلق �أخ�ضعها لتدابري معقولة
للمحافظة على �سريتها يف ظل ظروفها
الراهنة.
ب -ال تنطبق �أحكام هذا القانون على الأ�سرار
التجارية التي تتعار�ض مع النظام العام �أو
الآداب العامة”.
يالحظ مما ورد يف اتفاقية تريب�س بالن�سبة
ملفهوم ال�سر التجاري� .أن امل�شرع الأردين تبناه يف
قانون املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار التجارية
الأردين .وذلك باعتبار �أن الأردن من الدول
املوقعة على االتفاقية ،ومبا �أن االتفاقية مل تعرف
ال�سر التجاري وفق مفهوم من�ضبط ،و�إمنا اكتفت
بذكر خ�صائ�صه ،فقد انعك�س ذلك على امل�شرع
الأردين ،وكر�سه يف ن�صو�ص القانون .وميكن
من خالل هذه اخل�صائ�ص حتديد ما يعد �سرا
جتاريا.
وميكن �إبراز هذه اخل�صائ�ص كما يلي:
 -1ال�سرية وذلك لإن �صاحبها ي�ست�أثر بها
ويخفيها عن الآخرين ،لدرجة �أنه ال يقوم
بت�سجيلها كرباءة اخرتاع وحتقيق احلماية
التي يوفرها قانون براءات االخرتاع .ف�ض ًال
عن ذلك ،ف�إنها حتتوي على مكونات دقيقة
كالرتاكيب الكيميائية �أو الر�سوم الهند�سية
�أو الت�صاميم الهند�سية وغريها ،وال ميكن
للآخرين �أن يح�صلوا عليها حتى لو كانوا من
()12
الو�سط ال�صناعي الذي يتعامل بها.

 -12د .نداء كاظم حممد املوىل .الآثار القانونية لعقود نقل
التكنولوجيا ،دار وائل للن�شر .عمان .الطبعة الأوىل � 2003ص
 170وما بعدها.
http://journals.uob.edu.bh
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 -2ذات قيمة اقت�صادية ،وهذه القيمة املالية
جتعلها حمال للت�صرفات املالية( .)13وذلك
لأن املعرفة عندما يحتفظ بها �صاحبها،
ف�أنه ال ي�سمح للغري باحل�صول عليها �أو
ا�س�ستغاللها �إال مبقابل نقدي وهذا ما يعطيها
قيمة اقت�صادية(.)14
� -3أن يتخذ �صاحبها التدابري والإجراءات التي
حتول اطالع الآخرين عليها .وهذة التدابري
�إما �أن تكون تدابري عقدية ،و�إما �أن تكون
تدابري �إدارية.
مثال التدابري العقدية يف هذا النطاق ،رب
العمل عندما يربم عقد العمل مع العامل ي�ضع
�شروطا يف عقود العمل حتمل العامل م�س�ؤولية
�إف�شاء املعارف التقنية التي اطلع عليها بحكم
عمله .كذلك ف�إنه عندما يتعاقد حائز املعرفة مع
طرف يكون حمل عقد تداول معرفة تقنية ،ف�إنه
ي�ضع تعهدا "م�سبقا" علية ،ب�أن يلتزم باملحافظة
على �سرية املعارف التقنية التي اطلع عليها يف
مرحلة املفاو�ضات العقدية ،ال�سيما �إذا مل تتكلل
ب�إبرام العقد النهائي(.)15
ومثال التدابري الإدارية ،و�ضع �صاحب امل�شروع
ال�صناعي �إ�شارات و�إر�شادات حتذر ومتنع من
دخول بع�ض الأماكن �أو الت�صوير فيها .كما لو
حاول بع�ض الزوار مل�صنع ت�صوير الت�صاميم
الهند�سية ،وينوي الأخري طرحها منتجات يف
ال�سوق ل�سنوات قادمة(.)16

 -13د .حممود الكيالين .مرجع �سابق� .ص .128-126
14- LECLERQ, l. information est – ell un bien? in
droit.et informatique. L› hermine et la puce. Masson, 1992, p.9

 -15ح�سام الدين ال�صغري .مرجع �سابق� .ص30
 -16املرجع ال�سابق� .ص 32

بيد �أن حماية املعرفة التقنية ال تتمتع بال�سرية
املطلقة �أو احلماية املطلقة ،وتعد �سريتها ن�سبية
فال يقت�صر االطالع عليها على حائز املعرفة
بل ميكن �أن يطلع بع�ض املتعاملني معة �أوالذين
تو�صلوا �إىل نف�س املعرفة التقنية .بالإ�ضافة لذلك
ف�إنها ال تتمتع باحلماية املطلقة(� ,)17إذ ت�سحب
عن ال�سرية احلماية عندما تتعار�ض مع امل�صالح
العليا للدولة واملجتمع .فقد �أكدت على ذلك
الفقرة ب من املادة ( )4من قانون املناف�سة غري
امل�شروعة والأ�سرار التجارية الأردين� ،إذ ن�صت
على �أنه “ال تنطبق �أحكام هذا القانون على
الأ�سرار التجارية التي تتعار�ض مع النظام العام
�أو الآداب العامة” .ويطال البطالن الن�صو�ص
وال�شروط التي ترد يف عقد الرتخي�ص التجاري،
وتقيد املناف�سة وتعيق نقل املعرفة التقنية ونقلها
والتي تكون هذه يف �صورة �سر جتاري(.)18

املطلب الثاين

دور دعوى املناف�سة غري امل�شروعة يف
حماية املعرفة التقنية
تت�ضمن القواعد العامة �أحكاما ميكن اال�ستناد
�إليها يف حماية املعرفة التقنية ،فالعقد يتجاوب
مع ذلك ،فقد يت�ضمن العقد �شرطا مينع تداول
املعرفة التقنية خارج نطاق املتعاقدين ،ويجعل
العقد عر�ضة للف�سخ �إذا �أف�شى املتعاقد الذي
التزم ب�شرط عدم الإف�شاء باملعرفة التقنية(.)19
وميكن م�ساءلتة وفق قواعد امل�س�ؤولية العقدية �إذا
توفرت �شروطها(.)20
 -17د .حممود الكيالين .مرجع �سابق �ص .122-121
 -18املادة ( )9من قانون املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار
التجارية
 -19املادة ( )246من القانون املدين الأردين.
 -20د�.صربي حمد خاطر .امللكية الفكرية .درا�سة مقارنة يف
القانون البحريني .جامعة البحرين.كلية احلقوق .الطبعة الأوىل
�2007ص 338-36
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كما ميكن م�ساءلة مف�شي ال�سر التجاري
وفق قواعد امل�س�ؤولية التق�صريية �إذا حلق �ضرر
ب�صاحب املعرفة التقنية ب�سبب تعدي �أو تعمد
املف�شي لل�سر �أو م�ستعملة ووجود رابطة �سببية بني
اخلط�أ وال�ضرر( .)21وقد ا�ستند الق�ضاء الفرن�سي
يف قرراته على قواعد امل�س�ؤولية التق�صيريية يف
حماية �صاحب املعرفة ،وتعوي�ضة عن ال�ضرر
الذي حلق به ب�سبب هذا االعتداء( .)22كذلك
تت�ضمن قواعد الإثراء بال �سبب ما يحقق احلماية
حلائز املعرفة �إذا ما افتقر ب�س�سب ا�ستغالل
املرثي للمعرفة التقنية ووجود الرابطة ال�سببية
بني واقعتي الإثراء واالفتقار(.)23
ويلج�أ الق�ضاء �إىل القواعد العامة حلماية
املعرفة التقنية يف الدول التي مل يكر�س امل�شرع
يف ت�شريعاتها دعوى املناف�سة غري امل�شروعة
وذلك على النحو الذي مت تكري�سها يف اتفاقية
تريب�س( )24لكن امل�شرع الأردين تبنى دعوى
املناف�سة غري امل�شروعة وفق اتفاقية تريب�س ،مما
يقت�ضي عر�ض موقفة و�آليات احلماية التي قررها
قانون املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار التجارية.
وميكن عر�ض موقفة من خالل بيان ارتباط
ال�سر التجاري باملناف�سة غري امل�شروعة ،ثم بيان
�شروط قيام دعوى منع املناف�سة ،كذلك الدعاوى
النا�شئة عنها.

 -21د .ح�سام الدين ال�صغري .مرجع �سابق� .ص 93-88
22- Cass. com. 29. Nov. 1960. Gaz. pal. 1961. 1. P.
152. Et. v. ANDRE LUCAS et les autre, Droit de
l. informatique et de l’ internet ،OP CIT ،N. 476,
P. 27.

 -23د �صربي حمد خاطر .مرجع �سابق �ص 344-343
 -24د� .سالم منعم م�شعل .احلماية القانونية للمعرفة التقنية.
�أطروحة دكتوراة .كلية النهرين .جامعة النهرين .بغداد .ل�سنة
� 2003ص 32وما بعدها

�أو ًال :ارتباط ال�سر التجاري باملناف�سة غري
امل�شروعة-:
ملا كانت بداية ن�ش�أة حماية املعرفة التقنية
يف القانون الأمريكي ،و�أن ما و�صل �إليه املجتمع
الدويل من حماية للمعرفة التقنية ،هو نتاج ما
تو�صل �إليه الفقه والق�ضاء الأمريكي .بيد �أن
ما تو�صلت �إليه اتفاقية تريب�س بالن�سبة لأ�سا�س
احلماية كان خمتلفا .ف�إذا كان القانون الأمريكي
يقيم احلماية على �أ�سا�س امللكية ،ويحمي حائز
ال�سر التجاري باعتباره مالك ًا له ،والذي يت�ضمن
بدوره معرفة تقنية .ف�إن اتفاقية تريب�س عندما
اعرتفت ب�أن حماية الأ�سرار التجارية من موا�ضيع
امللكية الفكرية ،ف�إنها �أقامت احلماية على �أ�سا�س
املناف�سة غري امل�شروعة .وبنا ًء على ذلك،ال يحمى
�صاحب املعرفة التقنية �إال �إذا ح�صل عليها الغري
ب�صورة تخالف املمار�سات التجارية النزيهه(.)25
وعلى ذلك ،ال ي�س�أل الغري ح�سن النية الذي
يح�صل على املعرفة التقنية ب�أ�ساليب ال تخالف
املمار�سات التجارية النزيهة.بينما ت�سمح فكرة
امللكية بحماية مالك املعرفة التقنية �إذا تعار�ض
حقه مع حق حائزها حتى لو ح�صل عليها بطريقة
ال تخالف املمار�سات التجارية النزيهة(.)26
فقد ربطت املادة  39من اتفاقية اجلوانب
املت�صلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية بني
الأ�سرار التجارية واملناف�سة غري امل�شروعة ،فقد
منح البند  2من هذه املادة الأ�شخا�ص الطبيعيني
واالعتباريني حق عدم الإف�صاح عن املعلومات
التي حتت رقابتهم ب�صورة قانونية لآخرين� ،أو
ح�صولهم عليها دون احل�صول على موافقة منهم
ب�أ�سلوب يخالف املمار�سات ال�شريفة النزيهة،
طاملا كانت هذة املعلومات تت�سم بال�سرية.
 -25د .ح�سام الدين ال�صغري ،م�صدر �سابق �ص.106-101
 -26د� ,صربي حمد خاطر ،م�صدر �سابق �ص.342
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وقد �أكد امل�شرع الأردين على هذا الربط يف
املادة ال�ساد�سة من قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية ل�سنة  2000والتي ن�صت على
�أنه-:
“�أ -يعد ح�صول ال�شخ�ص على �سر جتاري �أو
ا�ستعماله له �أو الإف�صاح عنه بطريقة تخالف
املمار�سات التجارية ال�شريفة دون موافقة
�صاحب احلق �إ�ساءة ال�ستعمال ال�سر التجاري.
ب -لغايات تطبيق �أحكام الفقرة (�أ) من هذه
املادة يعترب خمالفا للممار�سات التجارية
ال�شريفة على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 -1الإخالل بالعقود.
 -2الإخالل ب�سرية املعلومات امل�ؤمتنة �أو احلث
على الإخالل بها.
 -3ح�صول �شخ�ص على الأ�سرار التجارية من
طرف �آخر �إذا كان يعلم �أو كان مبقدوره �أن
يعلم ب�أن ح�صول ذلك الطرف عليها كان
نتيجة خمالفة املمار�سات التجارية ال�شريفة.
ج -ال يعترب خمالفا للممار�سات التجارية
ال�شريفة على وجه اخل�صو�ص التو�صل �إىل
ال�سر التجاري ب�صورة م�ستقلة �أو عن طريق
الهند�سة العك�سية”.
وعلى ذلك ،طاملا �أن مفهوم ال�سر التجاري
يت�ضمن املعرفة التقنية كما ذكرنا �سابقا .وملا
�أقام امل�شرع حماية ال�سر التجاري على �أ�سا�س
املناف�سة غري امل�شروعة (خمالفة املمار�سات
التجارية ال�شريفة) ،ف�إن تو�صل الغري لنف�س
االخرتاع بنف�س الوقت �أو عن طريق الهند�سة
العك�سية اليعد خمالفا ل�شروط املمار�سات
التجارية ال�شريفة ،وال تنه�ض جتاهه دعوى
املناف�سة غري امل�شروعة.

ثانياً� :شروط قيام املناف�سة غري امل�شروعة-:
ينبغي لقيام دعوى املناف�سة غري امل�شروعة
توفر �شروط دعوى امل�س�ؤولية التق�صريية من خط�أ
و�ضرر وعالقة �سببية بينهما .و�إذا كانت الأخرية
فيها تقت�ضي �أن يكون ال�ضرر نا�شئ عن اخلط�أ،
ف�إنه ال يوجد فيها اختالف عن ما ورد يف القواعد
العامة )27(.وعلى ذلك ،نكتفي بتناول اخلط�أ
وال�ضرر لقيام دعوى املناف�سة غري امل�شروعة،
والأو�صاف التي �أ�ضافها امل�شرع لها بقانون
املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار التجارية.
ال�شرط الأول -:اخلط�أ
�أقام امل�شرع الأردين يف القانون املدين
الأردين امل�س�ؤولية على �أ�سا�س مو�ضوعي فلم
ي�شرتط اخلط�أ مبفهومه الغربي لقيام امل�س�ؤولية
التق�صريية و�إمنا اكتفى بوقوع ال�ضرر( )28لكن
امل�شرع الأردين ي�شرتط �صدور فعل من جانب
امل�س�ؤول باملبا�شرة �أو الت�سبب .وا�شرتط التعدي �أو
التعمد يف الت�سبب �أو �أن يكون الفعل مف�ضيا �إىل
ال�ضرر )29(.لكنه مل ي�شرتط الإدراك لقيام اخلط�أ
ك�شرط من �شروط امل�س�ؤولية(� .)30أما عندما
يتعلق الأمر بدعوى مناف�سة غري م�شروعة .ف�إن
امل�شرع الأردين ا�ضاف �أو�صاف للخط�أ حتى ميكن
القول بوقوعة� .إذ حددت اخلط�أ يف الفقرة (�أ)
من املادة  6من قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية الأردين ب�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سر
التجاري .ويتجلى بح�صول �أي �شخ�ص على �أي
�سر جتاري �أو ا�ستعماله �أو الإف�صاح عنه بطريقة
تخالف املمار�سات التجارية ال�شريفة دون موافقة
�صاحب احلق.
 -27املادة ( )266من القانون املدين الأردين
 -28املادة ( )256من القانون املدين الأردين.
 -29املادة ( )257من القانون املدين الأردين.
 -30املادة ( )256من القانون املدين الأردين.
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و�إذا كان معيار اخلط�أ يتحقق مبخالفة
املمار�سات التجارية ال�شريفة ،ف�إنه معيار
وا�سع ال ميكن �ضبطه �إال وفق معيار الرجل
املعتاد �أي ال�شخ�ص متو�سط احلر�ص الذي
يوجد �ضمن نف�س الو�سط التجاري وال�صناعي
ويلتزم بقواعد واعراف تقت�ضي منه عدم �إ�ساءة
ا�ستعمال الأ�سرار التجارية ومن �ضمنها املعرفة
التقنية( )31بيد �أن امل�شرع الأردين مل يرتك الأمر
ملعيار الرجل املعتاد و�إمنا حدد �صور ًا ملخالفة
املمار�سات التجارية ال�شريفة يتحقق فيها �إ�ساءة
ا�ستعمال ال�سر وفق الفقرة ب من القانون ذاته
والتي ن�صت على �أنه-:
((ب -لغايات تطبيق �أحكام الفقرة –�أ -من
هذه املادة يعترب خمالفا للمار�سات التجارية
ال�شريفة على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 -1الإخالل بالعقود.
 -2الإخالل ب�سرية املعلومات امل�ؤمتنه �أو احلث
على الإخالل بها.
 -3ح�صول ال�شخ�ص على الأ�سرار التجارية من
طرف �آخر �إذا كان يعلم �أو كان مبقدوره �أن
يعلم �أن ح�صول ذلك الطرف عليها كان نتيجة
خمالفة للممار�سات التجارية ال�شريفة)).
يالحظ من الن�ص �أعاله �أن امل�شرع الأردين
حدد �صور ًا للممار�سات التجارية غري ال�شريفة،
بيد �أنه حددها على �سبيل املثال باعتبارها �أكرث
�شيوعا بقوله “على وجه اخل�صو�ص” .مما
يعطي القا�ضي مرونة �أكرث يف حتديد �صور للخط�أ
غري املذكورة يف املادة ( .)6وذلك يف حال كونها
خمالفة للممار�سات التجارية ال�شريفة .غري �أن
الأمر يقت�ضي منا �أن نتناول هذه ال�صور بالبحث،

لأن هذه ال�صور الأكرث �شيوعا ال �سيما �أن امل�شرع
الأردين ا�ستمدها من اتفاقية تريب�س .وج�سدت
الأخرية خال�صة ما تو�صل �إليه الفقه لدى الدول
يف امللكية الفكرية ،ومنها املعرفة التقنيه .وعلى
ذلك ميكن تن�أولها كما يلي:
 -1الإخالل بالعقود-:
حدده امل�شرع الأردين ب�أنه من �صور اخلط�أ
يف املمار�سات التجارية غري ال�شريفة الإخالل
بالعقد .ومبا �أن الإخالل بالعقد له وجهان الأول
داخلي ي�صدر من �أحد املتعاقدين والثاين خارجي
ي�صدر من الغري عن العقد.
بالن�سبة للوجه للأول وهو الإخالل بالعقد
الذي ي�صدر من �أحد املتعاقدين ف�إنه اليحتاج
لدعوى املناف�سة غري امل�شروعة ،لأنه ي�ستطيع
ت�أ�سي�س الدعوى على �أ�سا�س عقدي .كما لو ت�ضمن
عقد الرتخي�ص �شرطا يق�ضي بعدم �إف�شاء املعرفة
التقنية للغري ،ف�إن قيام املرخ�ص له ب�إف�شائها
يكون مرتكبا خلط�أ عقدي ،يعطي املرخ�ص حق
طلب ف�سخ العقد واملطالبة بالتعوي�ض �إن كان له
مقت�ضى(.)32
�أما بالن�سبة للوجه للثاين وهو �إخالل الغري
بالعقد ،فهو يقوم على �أ�سا�س �أن كل عقد له
حجية جتاه الكافة توجب احرتامهم لها ،ويف حال
�إخاللهم بها ،ف�إن م�س�ؤوليتهم املدنية تقوم(.)33
ولكن لي�س على �أ�سا�س عقدي لأنهم لي�سوا �أطرافا
يف العقد و�إمنا على �أ�سا�س تق�صريي ،فلو ت�ضمن
عقد العمل �شرط ًا يوجب على العامل بعدم �إف�شاء
املعارف التقنية التي يطلع عليها �أثناء العمل ،ف�إن
ثان وت�ضمن العقد �شرط ًا
تعاقدة مع رب عمل ٍ
يق�ضي ب�إطالعه على املعرفة التقنية التي ح�صل
عليها العامل �أثناء عمله لدى رب العمل الأول،

 -31د .يو�سف حممد عبيدات .م�صادر االلتزام يف القانون
املدين .درا�سة مقارنة .دار امل�سرية للن�شر والتوزيع .عمان.
الطبعة الثانية� 2011 .ص.316

 -32املادة ( )246من القانون املدين الأردين.
 -33د�.صربي حمد خاطر .مرجع �سابق� .ص338
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يجعل منه مرتكبا للخط�أ ي�سمح برجوع رب العمل
يف العقد الأول بدعوى امل�س�ؤولية .لكنه اليعد خط�أ
عقديا لأنه لي�س طرفا يف عقد العمل الأول ،و�إمنا
خلط�أ غري عقدي تقام عليه دعوى املناف�سة غري
امل�شروعة(.)34
وعلى ذلك ،كان على امل�شرع الأردين �أن يحدد
نطاق الإخالل بالعقد يف انتهاك الغري حلجيته
ك�صوره من �صور خمالفة املمار�سات التجارية
ال�شريفة .وذلك ان�سجاما مع القواعد العامة يف
القانون املدين ،والتي فرقت بني امل�س�ؤولية العقدية
وامل�س�ؤولية غري العقدية ،ومل ت�سمح باجلمع يف
دعوى امل�س�ؤولية املدنية بني الأ�سا�س العقدي وغري
العقدي يف نف�س الوقت .ومبا �أن دعوى املناف�سة
غري امل�شروعة دعوى م�س�ؤولية تق�صريية ف�إنه ال
ميكن ت�صورها �إذا كان الإخالل بالعقد �صدر من
�أحد املتعاقدين وحلق �ضرر باملتعاقد الآخر(،)35
ويبدوا �أن موقف امل�شرع الأردين هذا ناجت عن
النقل احلريف ملا ورد باتفاقية تريب�س وهو �أمر
الميكن قبولة يف القانون الأردين ،وقد ث�أثرت
الأخرية بقرارات الق�ضاء الأمريكي ومبا �أن
الأخري ي�سمح ب�إقامة اجلمع بني الأ�سا�س العقدي
وغري العقدي يف دعوى امل�س�ؤولية ا�ستنادا لأحكام
القانون العام (.)36()Common Law
 -2الإخالل ب�سرية املعلومات امل�ؤمتنة �أو احلث
على الإخالل بها:
يتحقق الإخالل باملعرفة التقنية يف هذا
النطاق عندما يحافظ �صاحبها على �سريتها
وال ي�سمح اطالع الغري عليها ،ف�إذا اطلع �أحدهم
 -34املرجع ال�سابق وال�صفحة ذاتها.
 -35د� .أنور �سلطان .م�صادر االلتزام يف القانون املدين الأردين.
درا�سة مقارنة بالفقه اال�سالمي .من�شورات اجلامعة االردنية.
عمان .الطبعة�1987 .ص.287-285
 -36د .جالل وفاء حممدين .فكرة املعرفة التقنية .مرجع �سابق،
�ص.134-133
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عليها ،كما يح�صل يف مرحلة املفاو�ضات العقدية،
عندما يكون حمل العقد ا�ستغالل معرفة تقنية.
ف�إن �صاحب املعرفة يطلع الطرف الذي ينوي
التعاقد معه عليها حتى يكون حمل العقد معلوما
وال يتعر�ض العقد للبطالن .مما يقت�ضي من
ال�شخ�ص الذي اطلع عليها لهذه الغاية �أن يحافظ
على �سريتها وذلك يف حال عدم �إبرام عقد
نهائي .و�إذا قام ب�إف�شائها ف�إنه يكون قد خالف
املمار�سات التجارية ال�شريفة .ويعد مرتكبا
للخط�أ املوجب للم�س�ؤولية وفق دعوى املناف�سة
غري امل�شروعة(.)37
كما ميكن �أن يتحقق الإخالل ب�سرية املعلومات
امل�ؤمتنه لي�س فقط من ال�شخ�ص الذي اطلع عليها
و�إمنا من خالل �أي �شخ�ص حث الذي �أ�ؤمتن
عليها ،لأن ذلك يعد خمالف للممار�سات التجارية
ال�شريفة ،ف�إذا اطلع �شخ�ص على معلومات تقنية
يف فرتة املفاو�ضات العقدية ولكنة حافظ عليها
�إال �أنه حتت حتري�ض �شخ�ص ثالث ومقابل
�إغراء مادي اطلع عليها ف�إن املحر�ض يعترب
مرتكبا للخط�أ وفق قواعد املناف�سة غري امل�شروعة
ويعد �شريكا مع امل�ؤمتن على املعرفة التقنية يف
()38
امل�س�ؤولية.
 -3ح�صول ال�شخ�ص على الأ�سرار التجارية
من طرف �آخر �إذا كان يعلم �أو كان مبقدوره �أن
يعلم �أن ح�صول ذلك الطرف عليها كان نتيجة
خمالفة للممار�سات التجارية ال�شريفة:
تتجلى هذه ال�صورة عندما يح�صل طرف على
معرفة تقنية �أو ا�ستغالله لها خالفا لل�صورتني
ال�سالف ذكرهما� ،أي الإخالل بالعقود �أو الإخالل
ب�سرية املعلومات امل�ؤمتنه �أو احلث على الإخالل
بها .وميكن �أن متتد لأي �صورة �ضمن �صور
 -37د .حممود الكيالين .مرجع �سابق� .ص .195-189
 -38د .نداء كاظم املوىل .مرجع �سابق �ص175ت176
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املخالفة للممار�سات التجارية النزيهة ،ف�إن �أي
�شخ�ص يح�صل على هذة املعرفة التقنية وكان
يعلم �أو مبقدوره �أن يعلم ال �سيما عندما يتخذ
�صاحب املعرفة من الإجراءات ما يحفظ �سريتها،
ف�إنه يعد مرتكبا للخط�أ الذي يجعلة عر�ضة
للم�ساءلة مبوجب دعوى املناف�سة غري امل�شروعة.
ال�شرط الثاين :ال�ضرر
ترتبط دعوى املناف�سة غري امل�شروعة وجودا
�أو عدما بال�ضرر ،ف�إذا حتقق ال�ضرر وكان نتيجة
لأحد �أفعال املناف�سة غري امل�شروعة .وذلك
مبخالفته لقواعد املمار�سات التجارية النزيهة،
ف�إن م�س�ؤولية املخالف تتحقق )39(.ويرجع �إىل
ما تقررة القواعد العامة بوجوب وجود عالقة
�سببية بني اخلط�أ وال�ضرر ،وتنه�ض عليها دعوى
املناف�سة غري امل�شروعة .ويلتزم بالتعوي�ض وفق
القواعد العامة ،ويقدر التعوي�ض بقدر ما حلق
امل�ضرور من خ�سارة ،وما فاته من ك�سب ،وي�س�أل
املت�سبب بال�ضرر عن ال�ضرر الواقع فعال(.)40
�أي�ض ًا ال تقام دعوى املناف�سة فقط عند ارتكاب
فعل املناف�سة غري امل�شروعة ،و�إمنا تقام �أي�ضا
يف حال �أ�صبحت املناف�سة غري امل�شروعة و�شيكة
الوقوع وقد تلحق �ضررا يتعذر تداركه ،وذلك لأن
الهدف هو منع �إف�شاء الأ�سرار التجارية والتي
يكون م�ضمونها معرفة تقنية .ف�إذا مل يقع ال�ضرر
وكان بالإمكان تداركه ومنع �إف�شائها املعرفة �أو
ا�ستغاللها ،ف�إنه ميكن �إقامة دعوى املناف�سة غري
امل�شروعة وفق املادة (/3ج )1/من قانون املناف�سة
غري امل�شروعة الأردين ،والتي تن�ص على �أنه:
“�أ -لكل ذي م�صلحة املطالبة بالتعوي�ض
عما حلقه من �ضرر نتيجة �أي مناف�سة غري
م�شروعة.
 -39د .ح�سام الدين ال�صغري .مرجع �سابق� .ص106
 -40د� .أنور �سلطان .مرجع �سابق �ص 282وما بعدها

ب  -ل�صاحب امل�صلحة عند �إقامة دعواه املدنية
املتعلقة باملناف�سة غري امل�شروعة �أو يف �أثناء
النظر يف هذه الدعوى �أن يقدم طلب ًا �إىل
املحكمة املخت�صة م�شفوع ًا بكفالة م�صرفية
�أو نقدية تقبلها التخاذ �أي من الإجراءات
التالية-:
 -1وقف ممار�سة تلك املناف�سة.
 -2احلجز التحفظي على املواد واملنتجات ذات
العالقة �أينما وجدت.
 -3املحافظة على الأدلة ذات ال�صلة.
ج -1-ل�صاحب امل�صلحة قبل �إقامة دعواه
�أن يقدم طلب ًا �إىل املحكمة م�شفوع ًا بكفالة
م�صرفية �أو نقدية تقبلها ،التخاذ �أي من
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب)
من هذه املادة دون تبليغ امل�ستدعى �ضده
وللمحكمة �إجابة طلبه �إذا �أثبت �أيا مما يلي:
 �أن املناف�سة قد ارتكبت �ضده. �أن املناف�سة �أ�صبحت و�شيكة الوقوع وقد تلحق�ضرر ًا يتعذر تداركه.
 �أنه ُيخ�شى من اختفاء الدليل على املناف�سة �أو
�إتالفه”.
ثالثاً :دعاوى التعوي�ض وفق قانون املناف�سة
غري امل�شروعة:
يتم جرب ال�ضرر وفق دعاوى املناف�سة غري
امل�شروعة �إما من خالل املطالبة بالتعوي�ض و�إما
برفع طلب وقف فعل املناف�سة ،وترتبط دعاوى
املناف�سة بطلبات لغايات حتقيق ذلك وعلية
�سنتن�أولها كما يلي:
 -1دعاوى التعوي�ض النا�شئة عن فعل املناف�سة
غري امل�شروعة:
ترتبط دعاوى التعوي�ض النا�شئة عن فعل
املناف�سة غري امل�شروعة بطلب ميكن �إقامته عند
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رفع دعوى املناف�سة �أو خاللها،وذلك عند املحكمة
املخت�صة ،ويرفق فيه كفالة م�صرفية �أو نقدية.
وذلك ل�ضمان تعوي�ض امل�ستدعى �ضده �إذا تبني ان
امل�ستدعي غري حمق يف دعواه .ويت�ضمن الطلب
وقف ممار�سة املناف�سة� ،أو احلجز التحفظي على
املواد التي كانت حمال لإف�شاء املعرفة التقنية� ،أو
للمحافظة على الأدلة ذات ال�صلة .وميكن اعتبار
ما يت�ضمنه الطلب من وقف فعل املناف�سة مبثابة
تعوي�ض عيني لأنه يت�ضمن �إعادة احلال �إىل ما
كانت عليه .و�أي�ضا تقام عندما يكون ال�ضرر
احتماليا �أي عندما تكون املناف�سة و�شيكة الوقوع
ب�إف�شاء ال�سر التجاري الذي يكون حمله معرفة
تقنية ،ف�إنه ال ميكنه املطالبة التعوي�ض لعدم وقوع
�ضرر ،و�إمنا يطلب وقف ممار�سة املناف�سة غري
امل�شروعة(.)41
كما �أن ل�صاحب امل�صلحة تقدمي الطلب قبل رفع
الدعوى وال حتتاج املحكمة لتبليغ امل�ستدعى �ضده
عند النظر يف الطلب .لكن على امل�ستدعي �صاحب
امل�صلحة �أن يقيم دعواه خالل ثمانية �أيام من �إجابة
املحكمة على الطلب و�إال اعتربت جميع الإجراءات
()42
املتخذةب�ش�أنهملغاة.
�أما بالن�سبة لدعوى التعوي�ض عن ال�ضرر
�أي دعوى التعوي�ض النقدي ف�إنه يقيمها �صاحب
امل�صلحة الذي قد يكون حائز املعرفة التقنية �أو
الذي انتقلت �إليه بطريقة م�شروعة �ضد كل من
()43
ارتكب فعل املناف�سة �أو كان �شريكا معه.
ويقدر التعوي�ض بقدر ما حلق امل�ضرور من
�ضرر �أي اخل�سارة الفعلية وما فاته من ك�سب �أي
اخل�سارة الالحقة .وذلك عندما يكون ال�ضرر
 -41املادة ( )3من قانون املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار
التجارية الأردين.
 -42الفقرة (ج) من املادة ( )3من قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية الأردين.
 -43د� .صربي حمد خاطر .مرجع �سابق �ص345
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وقع فعال(� ،)44سواء �أكان ال�ضرر ماديا �أم �أدبيا،
ويقدر وفق تقدير اخلرباء(.)45
 -2دعاوى التعوي�ض النا�شئة عن طلبات ودعوى
التعوي�ض:
قد ال يثبت امل�ستدعي يف طلبه �أو املدعي يف
طلب التعوي�ض وجود فعل مناف�سة غري امل�شروعة
�أو �أن مناف�سة و�شيكة الوقوع �أو مل ي�صبه �ضرر
جراء ذلك .ويلحق �ضرر بامل�ستدعى �ضده �أو
املدعى عليه ،ف�إن الأخري ي�ستطيع رفع دعويني
للمطالبة بالتعوي�ض.
الدعوى الأوىل عند �صدور قرار حمكمة
ناجت عن طلب بوقف ممار�سة املناف�سة�.أو �إجراء
حتفظي باحلجز على املواد ذات ال�صلة .و�أي�ضا
�إذا مل يرفع امل�ستدعي دعواه خالل � 8أيام من
تاريخ �إجابة املحكمة طلبه وحلق امل�ستدعى �ضده
�ضرر من ذلك .ويكون يف حالة رفع الطلب قبل رفع
الدعوى ،وقد يكون ال�ضرر ماديا �أو معنويا(.)46
الدعوى الثانية دعوى التعوي�ض عن الدعوى
الأ�صلية ،وذلك �إذا �صدر قرار برد دعوى املدعي
كونه غري حمق يف دعواه(.)47
اخلامتـة:
يت�ضح من تناول قانون املناف�سة غري
امل�شروعة والأ�سرار التجارية الأردين رقم ()15
ل�سنة � ،2000أنه ت�ضمن مفهوم ال�سر التجاري من
خالل بيان خ�صائ�صه ،و�أخذ بدعوى املناف�سة
غري امل�شروعة عند الك�شف عنه دون ر�ضا �صاحب
ال�سر التجاري باعتباره يعد خمالفة للممار�سات
 -44املادة( )266من القانون املدين الأردين.
 -45املادة ( )267من القانون املدين الأردين.
 -46البند( )4الفقرة (ج) من قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية الأردين.
 -47الفقرة (د) من املادة ( )3من قانون املناف�سة غري امل�شروعة
والأ�سرار التجارية الأردين.
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التجارية النزيهة .وبتناول مدى �إمكانية حتقيق
احلماية القانونية للمعرفة التقنية وفق هذا
القانون فقد مت التو�صل �إىل ما يلي:
�أو ًال :النتائج:
�إن مفهوم ال�سر التجاري ي�شمل مفهوم املعرفة
الفنية وفق اتفاقية اجلوانب املت�صلة بالتجارة
من امللكية الفكرية “تريب�س” .وكذلك مبقت�ضى
قانون املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار التجارية
الأردين رقم ( )15ل�سنة 2000م.
�إن دعوى املناف�سة غري امل�شروعة التي ك ّر�سها
امل�شرع الأردين يف هذا القانون تكفل حتقيق
احلماية القانونية للمعرفة التقنية ،فقد ك ّر�س
امل�شرع الأردين الدعاوى املو�ضوعية والطلبات مبا

يحقق ال�ضمانات القانونية والإجرائية ل�صاحب
املعرفة الفنية يف حال �إف�شاء الغري لها ،وكذلك
ك ّر�س دعاوى مو�ضوعية وطلبات للمدعى عليه
ت�ضمن له التعوي�ض �إذا تبني �أن املدعي غري حمق
يف دعواه.
ثاني ًا :التو�صيات:
�أن يتم �إعادة �صياغة مفهوم الإخالل بالعقود
يف قانون املناف�سة غري امل�شروعة والأ�سرار
التجارية الأردين مبا يتوافق مع القواعد العامة
يف القانون املدين الأردين ،ال �سيما تلك املتعلقة
بالعقد والتي متيز بني الإخالل بالعقد الذي
ي�صدر من �أحد املتعاقدين والإخالل بالعقد الذي
ي�صدر من قبل الغري ويعد خط�أً تق�صريي ًا.
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