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 ، صورها ؛المنافسة غير المشروعةوفي هذه النشرة سنتعرض إلى مفهوم  من نشراتنا. عشر سابعلا صداراإلبكم في  أهلا  
المنافسة غير المشروعة واالسرار وفقا لقانون للحد منها المشرع األردني  وفرهاالتي القانونية الحماية  وسيلةو  ،وأساليبها
 :ومنها رز أحكام هذا القانون وسنتطرق إلى أب ،القانون""ف بـ ويعر  ،2001لسنة  15 رقم التجارية

  

 

 

 

 

 

 

 نشرة  

 | 2022 شباط| عشر سابعالاإلصدار 

  

 الصفحة الموضوع

 2      ماهية المنافسة غير المشروعة

 3 المشروعةصور وأساليب المنافسة غير 

الحماية القانونية التي وفرها المشرع االردني للحد من المنافسة غير 
 عةو المشر 

11 

وء البعض المنافسة كعمل مشروع قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل غير مشروع نتيجة لج إن"
إذ تعتبر الوسائل غير ، عراف والعادات التجارية وتتنافى أيضاا مع الشرف المهنيوسائل تتنافى مع األإلى 

غير مشروع يرتب مسؤولية  عملا  رفي سبيل الحصول على عملء الغي وعة التي يقوم بها التاجرالمشر 
لوسيلة القانونية ، وتعد دعوى المنافسة غير المشروعة االتاجر عن تعويض الضرر الذي أصاب الغير

 "ضلة التاجر عن هذا التعويءلمسا
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 المقدمة

عمل مشروع، وحق يحميه القانون، أنها المنافسة ب األصل أن
تزاحم التجار أو الصناع على  بأنهالتنافس يمكن تعريف و 

ل جذب ترويج أكبر قدر من منتجاتهم أو خدماتهم من خل
أن يتم هذا التنافس  مكن، ويأكبر عدد ممكن من العملء

والتزاحم بشرف وأمانة ووفقاا لقواعد القانون والعادات 
التجارية، أما إذا خرج التنافس عن هذا اإلطار العام فإنه 
يعد عملا غير مشروع، ويترتب عليه قيام المسؤولية 

 القانونية.
لذا نجد أن المشرع قد وضع الضوابط العامة التي تكفل بقاء 

ئرة المشروعية، ومنع أي سلوك من شأنه المنافسة ضمن دا
إخراج المنافسة إلى دائرة عدم المشروعية، وبذات الوقت 
نجده قد منع السلوك التنافسي بذاته في حاالت معينة بحيث 
تكون مجرد ممارسة المنافسة عمل غير مشروع وترتب 

 المسؤولية القانونية.
 

 المحور األول: ماهية المنافسة غير المشروعة
أن المشرع األردني في قانون المنافسة غير المشروعة نجد 

واألسرار التجارية، قد تجنب وضع تعريف محدد للمنافسة 
  إن  ؛ ذلكحسناا فعل المشرع األردنيغير المشروعة، و 

 سيجعله  أكثر  جموداا المفهوم  لهذا   محدد تعريف  وضع 

 
بحيث ال ينسجم مع ما يسود مجتمع التجارة من تطور علمي 
وفني، مما قد يدفع بالتجار إلى ابتكار أساليب جديدة للتنافس 
غير المشروع قد يصعب إدراجها ضمن التعريف المحدد 
للمنافسة غير المشروعة إن وجد. مما يخرجها عن إطار 
النص القانوني الذي يحظر ممارسة السلوك التنافسي غير 

 المشروع.
عامة تحظر اكتفى بوضع قاعدة قد  يمكن القول أن المشرعو 

القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، مع 
، وذلك إيراد وصف لها وأورد صوراا لبعض هذه األعمال

جاءت القاعدة العامة  حيث. رعلى سبيل المثال ال الحص
بوصف المنافسة غير المشروعة بأنها كل منافسة تتعارض 
مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية 
ومنها على سبيل المثال: األعمال المؤدية إلى إحداث اللبس 
بين المتنافسين أو أنشطتهم أو منتجاتهم وكذلك االدعاءات 

احد بب نزع الثقة عن منشأة سالمغايرة للحقيقة وقد ت  
المنافسين أو منتجاته أو نشاطه، وكذلك الممارسات التي 
تنال من شهرة المنتج أو تحدث لبساا لدى جمهور 
المستهلكين، وكذلك أي ممارسة غير مشروعة تتعلق بعلمة 

 في المملكة. يتم استعمالهاتجارية 
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فقد تعددت أما عن التعريف الفقهي للمنافسة غير المشروعة، 
"استخدام  :أراء الفقه في هذا الصدد حيث عرفها البعض بأنها

 .1التاجر لطرق منافية للقوانين أو العادات أو الشرف"
كما وعرفها جانب آخر من الفقه بأنها: "كل عمل في مجال 

المال أوغيرها من  وأالتجارة والصناعة أو الخدمات 
لضرر المجاالت يقوم به شخص ما من شأنه إلحاق ا

تحقيق مكاسب على حسابه باتباع بشخص منافس له أو 
 .2وسائل يمنعها القانون"

كل تصرف "ويمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها: 
أو لمبادئ للعادات واألعراف التجارية، مخالف للقوانين و 

 الشرف واألمانة في مجال التجارة أو الصناعة أو الخدمات".
 

 وأساليب المنافسة غير المشروعةالمحور الثاني: صور 
 

هناك العديد من الصور واألساليب التي تنطوي على أعمال 
 حصرهايمكن  الصور ال   وهذه المنافسة غير المشروعة، 

 
 

                                                 

 .548ص، 1977مصطفى كمال طه، الوجيز في شرح القانون التجاري، منشأة المعارف، االسكندرية،   1
، 1990،طعمة صفعك الشمري، أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد األول، جامعة الكويت، الكويت  2

 .17ص

 
 
 

تتطور الحياة تبعاا ل في تطور دائما ال سيما وانهحصرها، 
 ةالتجارية والتي تؤدي الى ابتكار أنماط وأساليب جديد

 ألعمال المنافسة غير المشروعة.
فعال التنافس غير أمن الصعوبة حصر جميع  ولما كان

ني دفإن المشرع االر يقوم به بعض التجار،  ذيالمشروع ال
في قانون المنافسة غير المشروعة  هذا األمر تدارك قد

هذا القانون المشرع في  أوردلذا فقد ؛ واالسرار التجارية، 
باإلحاطة بكافة صور وأساليب المنافسة غير األحكام الكفيلة 

المشروعة فقام بوضع معيار ينطبق على أي عمل غير 
أعمال منافسة غير  من مشروع في النشاط التجاري ويعتبر

أ( من القانون ذاته على /2مشروعة، حيث نصت المادة )
بعض الصور واألساليب التي تتعارض مع الممارسات 

والتجارية في المنافسة ة أالشريفة في الشؤون الصناعي
 التجارية:
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 كل المشروعة غير المنافسة اعمال من عمل يعتبر.  أ"

 الشؤون  في الشريفة الممارسات مع تتعارض منافسة
 : يلي ما الخصوص وجه وعلى التجارية او الصناعية

 احد منشاة مع لبسا تسبب طبيعتها بحكم التي االعمال. 1 
 . التجاري  او الصناعي نشاطه او منتجاته او المنافسين

 قد والتي التجارة مزاولة في للحقيقة المغايرة االدعاءات. 2 
 او منتجاته او المنافسين احد ةأمنش عن الثقة نزع تسبب
 . التجاري  او الصناعي نشاطه

 في استعمالها يسبب قد التي االدعاءات او البيانات. 3 
 او المنتجات بطبيعة يتعلق فيما الجمهور تضليل التجارة
 صلحياتها او كمياتها او خصائصها او تصنيعها طريقة

 . للستعمال

 لبسا تحدث او المنتج شهرة من تنال قد ممارسة أي. 4 
 تضلل قد او عرضه طريقة او الخارجي بمظهره يتعلق فيما

 .احتسابه طريقة او المنتج سعر عن االعلن عند الجمهور

 

 

 

 

 بعلمة متعلقة المشروعة غير المنافسة كانت اذا. ب
 غير ام مسجلة اكانت سواء المملكة في مستعملة تجارية
 الحالة هذه في فتطبق الجمهور تضليل الى وتؤدي مسجلة
                                                        . المادة هذه من أ الفقرة احكام

 هذه من( ب) و( أ) الفقرتين في الواردة االحكام تسري ج. 
 ". الحال مقتضى حسب الخدمات على المادة

وهذه الصور التي أوردها المشرع األردني جاءت على سبيل 
حيث يمكن للقضاء القياس عليها بالمثال ال الحصر، 

إلضافة أي عمل يتعارض مع المنافسة الشريفة في الشؤون 
عملا من أعمال المنافسة غير  اهواعتبر الصناعية والتجارية 

قوم ببحث هذه الصور نسعلى ما سبق  المشروعة، وبناءا 
 المحور من النشرة وعلى النحو التالي: في هذاواألعمال 

 ةمنشأ مع لبساا  تسبب طبيعتها بحكم التي عمالأوالا: األ
 وأ الصناعي نشاطه وأ منتجاته وأ المنافسين احد

 :التجاري 

ويكون ذلك في وهو ما يمكن تسميته بالتقليد أو التزييف 
 والعلمة   االصلية العلمة  بين  تشابه  كان هناك  حال
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المقلدة بالشكل الذي من شأنه ايقاع المستهلك العادي 
ج المقلد كما أن التقليد أو التزييف تبالغلط في حقيقة المن

ممارسة مخلة بالمنافسة و  ،يعتبر اعتداء على الحق
المشروعة؛ فكل عمل من شأنه احداث الخلط أو اللبس 
حول التاجر او المتجر أو المنتجات أو الخدمات، ويؤدي 

ملء وزبائن التجار المنافسين وانصرافهم عنهم عالى جذب 
، ومنها على سبيل المثال عمال منافسة غير مشروعةا هي 
 :الحصر ال

كاستعمال اسم تجاري مشابه السم تجاري سبق   -1
ر آخر وفي ذات النشاط وأن استخدمه متج

، هذا وقد اشترط المشرع االردني في قانون التجاري 
االسماء التجارية في االسم التجاري أن يكون جديداا 

شخص  باسمومبتكراا وغير مستعمل أو مسجل 
آخر لذات النوع من التجارة أو لنوع مشابه مما 

 . 3يثير معه الخلط أو اللبس للجمهور المستهلك

 

                                                 

 اذا.  أ:  التالية الحاالت من أي في التجاري االسم تسجيل يجوز ال جاءت تنص على:" 2006لعام  9المادة الخامسة من قانون االسماء التجارية االردني رقم   3

 ". الجمهور لدى اللبس يثير قد مشابه لنوع او التجارة من ذاته وللنوع ، اخر لشخص مملوكا منهما أي وكان تجاري لعنوان او تجاري السم مطابقا كان
 222، ص1998التجارية، الملكية الصناعية،  أحمد محد محرز، القانون التجاري، مقدمات عن التجارة، التاجر وأهم التزاماته، األعمال  4

 

 

أو كأن يستعمل علمة تجارية مشابهة أو مطابقة  -2
لعلمة تجارية معروفة وحائزة على ثقة الجمهور 

تضليل الجمهور  شأنه   من المستهلك األمر الذي 
الغلط، وهنا تجدر االشارة  في  وايقاعه المستهلك 

من احداث هدف التاجر أنه ال يشترط أن يكون 
هو االضرار لك لط لدى الجمهور المستهخاللبس وال

نما  يهدف الى جذب قد بالتجار المنافسين وا 
 وعلى الرغم من ذلكالعملء والزبائن الى متجره 

ن هذا ال يعفيه من المسؤولية وأنما يبقى عمله فإ
من قبيل اعمال المنافسة غير المشروعة، حيث 

فيما هو؛ المعيار لقيام المسؤولية  يمكن القول أن
لتاجر من شأنها االعمال التي قام بها ا إذا كانت

حداث اللبس والخلط لديه مما تضليل المستهلك وا  
يؤدي الى وقوعه بالغلط والعبرة هنا بالمستهلك 
المتوسط الحرص واالنتباه ال الشخص الفني وذو 

 .4الخبرة
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 والتي التجارة مزاولة في للحقيقة المغايرة دعاءاتثانياا: اإل
 منتجاته وأ المنافسين احد منشاة عن الثقة نزع تسبب قد
 : التجاري  وأ الصناعي نشاطه وأ

قانون المنافسة غير المشروعة ردني في ن المشرع األإ
ردني قد منع أي أعمال أو أفعال من سرار التجارية األواأل

شأنها أن تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين وتؤدي 
احد التجار قة في منتج ثإلى إحداث حالة من عدم ال

من خللها التاجر إلى زيادة عملؤه  هدفوالتي ي المنافسين
وحرمان منافسيه من أولئك العملء وبالتالي منافسته منافسة 

ما يعرف بالتحقير أو الحط من قيمة  ووه .غير مشروعة
المنافسين وذلك بهدف اجتذاب الزبائن بواسطة معلومات 

االختلف  نيكمالتضليل، ولكن كما هو األمر في كاذبة 
االدعاءات الكاذبة ليست بأن  وبين التضليلالتحقير  بين

الحط بين المنتجات إنما بهدف  الخلط واحداث اللبسبشأن 
وتشويه صورة المنافس أو منتجاته أو خدماته  من قيمة

غالباا ما تكون هذه االدعاءات موجهة إلى منشأة التاجر ف
 :بهدف وبضائعهالمنافس أو لمنتجاته 

                                                 

 141، ص2016، 3بحوث ومقاالت، الملكية الفكرية وأفعال المنافسة غير المشرعة، عبداالاله المحبوب، مجلة القانون التجاري، ع  5

 

 

 أو ؛5المستهلك بها نزع ثقة الجمهور  -1
ضارة   أو رديئة  بأنها   هسمناف منتجات  بوصف   -2

 بالصحة أو ذات جودة منخفضة أو كأن يقوم
باجراء مقارنة بين المنتجات التجارية المتنافسة 

ار منتاجاته بافضل صورة وباظهار هفيقوم باظ
النوعية والجودة وثمنها مزايا منتجاته من حيث 

والحط من منتجات منافسيه وجودتها فيعد هذا 
 ةالعمل الذي يقوم به التاجر والمتمثل بتشويه سمع

من قبيل اعمال المنافسة  هوصورة منتجات منافسي
 .غير المشروعة

الحط  فواذاعة اشاعة كاذبة بهد من خلل نشرأو  -3
ه من العملء من سمعة التاجر المنافس وحرمان

الزبائن؛ كاالدعاء الكاذب بأن التاجر على وشك و 
االفلس بهدف اضعاف ثقة االخرين به ونزعها 
بما يجنب العملء من التعامل معه ويحرمه من 
الزبائن أو االدعاء الكاذب بأن التاجر المنافس ال 

فكل  يوجد من يتعامل معه لضعف ائتمانه المالي
 عمال المنافسة غير المشروعة أ هذا يعد من قبيل 
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على ردني القيام بها حفاظاا األالتي حظر المشرع 
بين التجار وحماية هة تنافسية شريفة ونزيبيئة 

  .خداعمن الوقوع في الغش والللمستهلكين 

 في استعمالها يسبب قد التي االدعاءات وأ البياناتثالثاا: 
 وأ المنتجات بطبيعة يتعلق فيما الجمهور تضليل التجارة
 صلحياتها أو كمياتها وأ خصائصها وأ تصنيعها طريقة

 :للستعمال

يمكن القول أن هذا االسلوب أو هذه الصورة من صور 
 فمن جهة،تحتمل معنيين مختلفين المنافسة غير المشروعة 

 عتكون االدعاءات والبيانات الكاذبة التي يقصدها المشر  قد
تلك البيانات التي يختلقها التاجر حول  ؛بهذه الفقرة هي

منتجات وبضائع التجار المنافسين له؛ فيظهرها بأسوأ صورة 
للجمهور ويبث اشاعات كاذبة حول مواصفاتها وجودتها 
وطريقة ومكان تصنيعها، فكل ذلك منشأنه أن يضلل 

وخداعا   خلطا بأنه  عموماا  التضليل  ويعرف  ،المستهلك
عن منتجات او خدمات احد  ع  زائفومحاولة لخلق انطبا

 المنافسين، وهو احد اساليب المنافسة غير المشروعة 

 

                                                 

 .139بحوث ومقاالت، مرجع سابق، ص 6

 

 

األكثر شيوعاا، وقد يؤدي التضليل الى عواقب خطيرة 
ووخيمة حيث أن ضرره ال يقتصر على التجار المنافسين 
وحسب بل يمتد الى المستهلك الذي يطمئن للمعلومات 

منتجات غير االصلية والبيانات الكاذبة فينصاع لشراء ال
مالية كبيرة أو أسوأ من  والمقلدة مما يؤدي الى تكبده خسائر

وزبائنه،  عملئه  النزيه المنافس  التاجر  يخسر  ذلك، كما 
فضلا عن تأثر شفافية السوق، الذي من شأنه أن يضر 

 .6باالقتصاد ككل

والبيانات الكاذبة  تلك االدعاءات ومن جهة أخرى فقد تكون  
منتجاته وبضائعه بهدف اظهارها  لالتي يختلقها التاجر حو 

بقصد جذب العملء المستهلكين  مضل صورة أمابأف
 ومواصفات كتلك المعلومات التي تتعلق بجودةوالزبائن، 

المنتج أو مكان المنشأ أو طريقة تصنيعه أو صلحية 
استعماله كأن يدعي أحد التجار أو يقوم بوضع بيانات على 

جها داخل مشروع تجاري خاص نتالبضائع والمنتجات التي ي
األحذية  وروبية أوها ذات صناعة أجنبية كالملبس األبه بأن

وهرية ، حيث أن هذه المعلومات والبيانات تعد جااليطالية
 وذات أهمية بالنسبة للعملء وتؤدي جذب العملء وصرفهم 
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ذه المعلومات بعد تضليلهم به عن المتاجر المنافسة
  .7والبيانات الكاذبة

اإلعلن مع المبالغة في وصف أن  إلى وهنا تجدر اإلشارة
بيانات كاذبة أو تقليد أن يتضمن دون  المنتج أو الخدمة

عد من اعمال المنافسة غير ياعلنات الغير من التجار، ال 
عن المشروعة ولو كان مبالغاا فيها، كأن يقوم باإلعلن 

فمثل هذه االفضل في السوق وليس لها مثيل  بأنهامنتجاته 
  االعلنات فيها مبالغة ولكنها ال تعد منافسة غير مشروعة.

 لبسا تحدث او المنتج شهرة من تنال دق ممارسة أيرابعاا: 
 تضلل قد وأ عرضه طريقة وا الخارجي بمظهره يتعلق فيما

 :احتسابه طريقة وأ المنتج سعر عن علناإل عند الجمهور

كأحدى  اإلضعافوهنا يتسنى لنا الحديث عن مفهوم 
اساليب وصور المنافسة غير المشروعة الكلسيكية 

معين كان  والمقصود به؛ التقليل التدريجي من شهرة منتج 
حصل على ثقة  الجمهور المستهلك وارتبط بأذهان  قد

 ارتباطا مباشراا، فيكون اإلصغافالمستهلكين أو الجمهور 
 نتيجة الستعمال علمة مشابهة أو مطابقة لذلك المنتج 

                                                 

 .34طعمة صفك الشمري، مرجع سابق، ص  7
 ، منشورات موقع قرارك.2/6/2009(، حقوق، هيئة خماسية، صادر بتاريخ 1916/2008قرار محكمة التمييز رقم )  8

 

 

وذلك كأن يستعمل أحد  ؛لى سلع أو خدمات مختلفة تماماا ع
    تغليف  في   مشهورة بشوكلتة  الخاص   الغلف التجار 

مما يسبب خلطاا أو لبسا  صناعة أقل جودةشوكلته ذات 
لدى الجمهور المستهلك مع المنتج األصلي فيما يتعلق 

لمنتج بمظهره الخارجي، فضلا عن التقليل من قيمة وجودة ا
االصلي والنيل من شهرته، األمر الذي سيؤدي بالنتيجة 

فضلا على أن  األصلي، بالمنتج  ثقة الجمهور   الى نزع
مثل هذه األفعال تشكل مخالفة لقانون العلمات التجارية 
األمر الذي قد يترتب عليه قيام المسؤولية وفقاا ألحكام هذا 

األردنية لهذه  التمييز محكمة اءتطبيقات قضومن  القانون،
 8الصورة من صور المنافسة غير المشروعة ما يلي :

 قانون  من الثانية المادة من المستخلص الحكم وبتنزيل"
 لسنة 15 رقم التجارية واألسرار المشروعة غير المنافسة
  بها قامت التي واألعمال ذكرها السالف الوقائع على 2000
 وعناصر أركان  استكملت  أنها  يتضح  عليها  المدعى
 بها جاءت والتي المشروعة غير للمنافسة المكونة األفعال
 على كأمثله القانون  ذكرها التي الصور بمعظم عليها المدعى

  الصناعية الشؤون  في الشريفة غير الممارسات
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 من الصنف لذات عليها المدعى طرح أن حيث والتجارية
 بالشوكوالته المغطى الهند جوز ألواح من المدعية شوكوالته
 ألغلفه والمواصفات والتوزيع األلوان ذات تحمل وبأغلفة
 المدعية منشأ مع لبسا بطبيعته يسبب المماثلة المدعية

 الصناعي ونشاطها( مارس) الشوكوالته من ومنتجاتها
 من كل أن االعتبار بعين أخذنا ما إذا خاصة والتجاري 
 والقطاع المجال نفس في تعملن عليها والمدعى المدعية

 فيما  للجمهور  تضليل  تسبب  الممارسات هذه جميع أن
 بمظهره يتعلق فيما لبسا وتحدث المنتجات بطبيعة يتعلق

 منشأ عن الثقة نزع تسبب مما عرضه وطريقة الخارجي
 قانون  من الثانية المادة من( ب) الفقرة نصت المدعية.
 لسنة 15 رقم التجارية واألسرار المشروعة غير المنافسة
2000..." 

واستتباعاا لما جاء أعله، فل يخفى أن الفطرة البشرية لدى 
البضائع ذات الجودة  نصاع إلىاالنسان المستهلك ت

التجار يلجأ احد  دفي ذات الوقت؛ لذا ق واألقل سعراا  على،األ
ة منتجاته بما يتجاوز الحدود المألوفإلى تخفيض اسعار 

 فإذا ما اقبلوا عليه قام  هعملء منافسيليتمكن من جذب 

                                                 

، دار الشروق، عمان، 1، ط1، العقود التجارية،جالوسيط في شرح القانون التجاري االردني، االعمال التجارية، لتجار، المحل التجاريعبد القادر حسين العطير،  9

 .66،  ص1993

 

 

، حيث تعد هذه الممارسة من قبيل برفع االسعار عليهم
؛ ألنها تؤدي إلى بث االضطراب 9المنافسة غير المشروعة

في المشروع المنافس والسوق ككل، فضل عن خداع 
ع دا وتضليل الجمهور المستهلك، وقد يلجأ التاجر الى خ

 السلع   سعارطريق آلية احتساب أر المستهلك عن الجمهو 
تخيض سعر السلعة ولكنه في المقابل قد يرفع   فيلجأ الي

عادل هذا التخفيض مما يعني أنه يسعر التوصيل بما 
اع الجمهور، أو دتخفيض وهمي غير حقيقي يؤدي الى خ

كأن يقوم بعرض سعر مختلف على رفوف المنتجات وبعد 
ظاناا بأن السعر  أن يقبل المستهلك على شراء السلعة

المعروض هو سعرها الحقيقي فيقوم التاجر ببيعها بسعر 
 الثانية المادة من(  أ)  الفقرة ومن الجدير بالذكر أنأعلى.
 التجارية رقم واألسرار المشروعة غير المنافسة قانون  من
 غير المنافسات عن لتتحدث جاءت 2000 لسنة 15

 أربع وحددت والتجارية الصناعية الشؤون  في المشروعة
 لحالة حكماا  وأقرت.  مشروعة غير منافسة اعتبرتها حاالت
 ( ب) الفقرة في المشروعة غير المنافسة حاالت من خامسة
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 المشروعة غير المنافسة كانت إذا وهي الثانية المادة من
 لتوافر الزماا  شرطاا  المشرع قرر فقد ،تجارية بعلمة متعلقة
 هيو  ؛التجارية للعلمة بالنسبة المشروعة غير المنافسة حالة
 األردنية المملكة في مستعملة التجارية العلمة هذه تكون  أن

 غير أو مسجلة كانت إذا عما النظر بصرف الهاشمية
 ، وهذاالجمهور تضليل إلى المنافسة هذه تؤدي وأن مسجلة

الذي  10ما أكدت عليه محكمة التمييز في اجتهادها ما نصت
 جاء يقضي بـ :

 التي التجارية العلمة بأن يدعيان المميزين إن وحيث"
( RIO mare: ) والمسماة ملكيتها ضدها المميز تدعي
 التي البضاعة على الواردة العلمة تشابه ال علمة هي

 واألسماء الكلمات حيث من( RIO garden) يسوقانها
 ومصدر والسمعي البصري  واالنطباع واللفظ والحروف
 الغلف على الموجودة واللون  الرسوم واختلف البضاعة
 وبوصفها االستئناف محكمة إن وحيث للعلبة الخارجي
 وتقدير وزن  في صلحية من لها وبما موضوع محكمة
  البينات قانون  من  34و 33 المادتين لحكم إعماالا  البينات

 

                                                 

 ، منشورات موقع قرارك.11/3/2020(، حقوق، هيئة خماسية، بتاريخ 8609/2019قرار محكمة التمييز رقم ) 10

 

 

 لديها الجارية الفنية الخبرة فيها بما خللها من لها ثبت فقد
 المستهلكين جمهور وتضليل غش إلى يؤدي تشابه وجود
 العائدة والبضاعة المميزة فيها تتعامل التي البضاعة في

 من ب بالفقرة جاء ما ضوء وفي فإننا ، ضدها للمميز
 جهة أي على حظرت والتي اإلشارة سالفة  2 المادة

ال مزورة أو مقلدة تجارية علمة استعمال  منافسة كانت وا 
 طالما ال أم مسجلة العلمة تلك كانت سواء مشروعة غير
 نم لفترة شخص قبل من استعمالها تم العلمة هذه أن

 من استعمالها يؤدي الذي األمر الناس بين واشتهرت الزمن
 بالعلمة المحلي السوق  في وتداولها عليهما المدعى
 وتضليل غش إلى المدعية من المستخدمة للعلمة المطابقة
 إلى مماثلة وعبوات بأغلفة معبأة كانت وطالما الجمهور،

 من الصنف لهذا المميزة واألغلفة للعبوات التطابق حد
 تحمل المميزين من المستخدمة العلمة إن وحيث البضاعة
 فإن ضدها المميز تستخدمها التي للعلمة مطابقة بيانات
 المقصود بالمعنى مشروعة غير منافسة يشكل هذا عملهما

 المشروعة غير المنافسة قانون  من الثانية المادة في
  يلحق مما  2000 لسنة  15 رقم التجارية واألسرار
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 أعمال عن عليهما المدعى وقف ويقتضي ضرراا  بالمدعية
 ".المشروع غير المنافسة

أن المشرع تجدر اإلشارة الى ذا المحور نهاية هوفي 
االردني قد ذكر جميع هذه الصور واألساليب للمنافسة غير 

 مرنا ووضع معياراا  ،المشروعة على سبيل المثال ال الحصر
ي مخالفة للعادات واالعراف أ اعتبار للقياس عليه وهو

تعد من قبيل و  المنافس التجارية التي قد تقع من التاجر
بأنها سلوك منافسة غير مشروع، ، المنافسة غير المشروعة

القضاء من التوسع في  بحيث مّكن المشرع بهذه الطريقة
 ليشمل جميع صور واساليب المنافسة تطبيق هذا المعيار

وكل  ،تطور دائم ومستمر ال سيما وأنها فيغير المشروعة 
  بين ونزيهة  شريفة   تنافسية  بيئة يوفر   من شأنه أنك ذل

التجار باالضافة إلى حماية المستهلك من الوقوع في الغش 
 .قبلهم لممارسات االحتيالية للتجارا جراءوالتضليل والخداع 

 

 

 

 

 

 

الحماية القانونية التي وفرها المشرع  المحور الثالث:
 عةو االردني للحد من المنافسة غير المشر 

سنتناول في هذا المحور الحديث عن وسيلة الحماية التي 
منحها المشرع لمن يقع ضحية ألعمال المنافسة غير 
المشروعة، فنظراا للضرار الوخيمة التي قد تتسبب بها 
اعمال المنافسة غير المشروعة سواء تلك االضرار التي 

تلك تصيب التجار المنافسين أو التي تصيب المستهلك أو 
المنافسة  لما كانتو ، تلحق باالقتصاد الوطني ككل  التي قد

كعمل مشروع قد تتعدى حدودها الطبيعية لتتحول إلى عمل 
غير مشروع نتيجة لجوء البعض إلى وسائل تتنافى مع 
االعراف والعادات التجارية وتتنافى أيضاا مع الشرف 

الوسائل غير المشروعة التي يقوم بها  ولكون أنالمهني، 
 عملا التاجر المنافس في سبيل الحصول على عملء الغير 

غير مشروع يرتب مسؤولية التاجر عن تعويض الضرر 
ردني على حماية فقد حرص المشرع األ ،االغير الذي أصاب

من أفعال التجار  والمستهلك واالقتصاد ككل المتجر والتجار
   الحماية هذه   مظاهر شروعة ومن أبزر المنافسين غير الم
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ة غير المنافسالمادة الثالثة من قانون  ما نصت عليه
عن ،وهنا يتسنى لنا الحديث 11المشروعة واالسرار التجارية

 دعوى المنافسة غير المشروعة.

سائل الو  أهم هي احدى؛ فدعوى المنافسة غير المشروعة
التي وضعها المشرع في يد التاجر الذي تضرر من جراء 

وى ع، فالدلدفاع عن ةالمشروعأعمال المنافسة غير 
 لة التي خولها القانون لصاحب الحقالقضائية هي الوسي

في االلتجاء للقضاء لتقرير حقه وحمايته وبهذا االتجاه 
 12.أخذت محكمة التمييز األردنية

 

 
 

 

 

فعل  حسناا يجدر بنا القول أن المشرع األردني  ،وفي الختامن
عندما ذكر صور وأساليب المنافسة غير المشروعة على 

كل اعتبار سبيل المثال ال الحصر، ووضع معياراا مرناا هو 
عمل يقع من التاجر بالمخالفة للعادات واألعراف التجارية 

، المملكة في المعاملت التجارية في المرعيةواألصول 
أساساا يمكن االعتماد عليه العتبار ذلك السلوك بأنه منافسة 

من شأنه  أن هذا المعياريمكن القول حيث غير مشروعة، 
عند تعرضه ألعمال  سلطة تقديرية واسعةالقضاء  منحي أن 

ال سيما وأن أساليب وصور المنافسة غير المشروعة 
 .مستمر ودائم المنافسة غير المشروعة في تطور

 

 

 

 

 

                                                 

 " .لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة :" أ( من قانون المنافسة غير المشروعة تنص على/3جاءت المادة ) 11
 .قرارك موقع منشورات ،1/11/2009 بتاريخ خماسية، هيئة حقوق، ،(1703/2009) رقم التمييز محكمة قرار 12
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 المساهمين قسمفي  ةل الموجودمعلومات االتصاأكثر حول جوانب هذه النشرة، فرجاءا ال تتردوا في التواصل مع أي من محاميينا باستخدام  بالنقاشفي حال رغبتم 
 . أدناه

ا في مشاركة هذه   هتمين بقراءتها. قد يكونوا م النشرة مع أي أشخاصوال تتردوا أيضا

ى إن كنتم ال تريدون الحصول على نشراتنا القادمة أو أردتم تعديل معلومات االتصال، فأرجو إعلمنا بذلك من خلل إرسال رسالة بريدية إل
info@hammourilaw.com تراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال". عنوانها "عدم االش 

 أطيب التحيات، 

 واالستشارات القانونيةمكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة  
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 في إعداد هذه النشرة المساهمون 

 

 حموري الطارق محمد د. 
 شريك إداري  

tariq@hammourilaw.com 
 

                                                                                         

 مروة درويش                                                   خالد موسى          عمر سوادحة
 محامية متدربة                                   محامي           محامي، رئيس قسم التقاضي

omar.s@hammourilaw.com                     khalid.m@hammourilaw.com                    d@hammourilaw.com.Marwa 
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 المساهمون في إعداد هذه النشرة باللغة االنجليزبة:

 

 بولمر -يوتا بانتوال      

 رئيسة القسم الدولي ، مستشارة قانونية      

     ourilaw.com.b@hammottaY  

 

 

  

     

 

 روزانا الحروب                                                                                                                             سند أبو حسان      

 محامية متدربة                                                                                                                            محامي متدرب        

 a@hammourilaw.comanad.S                                                                                                    rozana.h@hammourilaw.com 
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 حول مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية   
قبل أكثر من عقدين )في للمحاماة واالستشارات القانونية، هو مكتب أردني متخصص في الخدمات القانونية، وضع حجر أساسه الحموري ومشاركوه 

 لثقافة والتراث القومي ووزيرل ومحكم ووزيرعروف مأردني  ميكان محا( 2022-1940) األستاذ الدكتور محمد الحموري ( من قبل 1994عام 
ة حقوق في المملكة األردنية الهاشمية السابق، له مؤلفات عديدة ركزت بشكل أساسي على الحقوق الدستورية، وكما أنه أول من أسس كلي تعليم العاليلل

ووزير الصناعة والتجارة والتموين موق ر مفي الجامعة األردنية وكان أول عميد لها. وي دار المكتب اليوم من قبل د. طارق الحموري أكاديمي ومحامي 
ومتخصص في القانون المصرفي وفي  حموري هو محاِم ومحكم متمرس في قطاع الشركات والمعاملت التجارية واألسواق الماليةلطارق ااألسبق، ود. 

ا لها.-التجارة الدولية، وهو أستاذ مشارك في كلية الحقوق  ا هو الحموري  والدكتور الجامعة األردنية وقد كان عميدا  لجنة في رسمياا معين عضو أيضا
 إلى 2020 من للفترة الهاشمية، األردنية المملكة حكومة قبل من تعيينه على بناءا ( ICSID) االستثمار منازعات لتسوية الدولي للمركز التابعة التحكيم
2026. 

خرين يعملون في أقسام متخصصة لتوفير خدمات قانونية للموكلين على اآلخبراء عدد من المحاٍم و  25فريق مكتب الحموري ومشاركوه من  يتألف
قليمي ودولي.  مستوى محلي وا 

بينها: القانون التجاري والشركات؛ سواء من حيث تسجيل الشركات أو صياغة كافة أنواع العقود، تغطي خدمات المكتب القانونية مجاالت عدة من 
يقوم المكتب بنصح بنوك محلية ودولية في كل ما يتعلق بالمعاملت المصرفية واالمتثال ذ إ وقانون الملكية الفكرية وكذلك القانون المالي والمصرفي

ا لما يشتمله للقوانين واألنظمة، كما أن قسم  التقاضي والتحكيم لدى المكتب على قدرة وكفاءة بتمثيل األطراف في المسائل القانونية األكثر حداثة وتعقيدا
، سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم، كما أن مكتب الحموري ومشاركوه كان من أوائل المكاتب القانونية هذا القسم من خبرات في العديد من المجاالت

اردن الذي أنشأ قسماا في األ ا المتعلقة  دولياا مختصا لتلبية احتياجات وشروط  الموكلين الدوليين بشأن مجموعة من المهام ذات العنصر الدولي وتحديدا
برام العقود، وغيرها من المهام.   بالمفاوضات التجارية الثنائية والدولية، والمشاريع وا 

ومشاركوه النصح واالستشارة القانونية في قطاعات متنوعة كالمقاوالت، الهندسة، التجارة، التأمين والطاقة، باإلضافة إلى ما سبق، يقدم مكتب الحموري 
 فهو وكيل للعديد من الشركات الكبرى كشركات الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية واللسلكية. 

اء العالم وذلك من خلل شراكاته وعلقاته الوطيدة مع مكاتب محاماة مرموقة في منطقة الشرق يقدم مكتب الحموري ومشاركوه خدماته الواسعة في أرج
عين، وقد أشادت األوسط وجنوب أفريقيا وفي أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وقد اكتسب مكتب الحموري ومشاركوه صيتاا محلياا وعالمياا واس

 :رموقة من ذلكبذلك أشهر الجهات القانونية الم

The Chambers and Partners Global 
The International Financial Law Review (IFLR 1000). 
The Legal 500 
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