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 المقدمة.

ا سييييومحاو ةيييياواياجاوضة وع ع ييييي اافييييماضي عنييييمانتييييا عااعتييييمانمعيييييعمااضي يييي اا      يييي 
علولييييحااييييع اوسيييي موساض اوم ييييع ا سييييسويحا ييييعاوة ع يييي ا يييي اضيسييييلساوضيمييييا عماض اييييي اوايييي ا
ض ع يييي اضدانيييياااعلوييييتا يييي اضيموييييع ضمجايايييي ات و ييييحاضي مييييو اضي ل ييييماضيسيييي وساضييييي  او ييييسا ا

فييييماضي  لو ييييعماواسييييو اضصييييتع ا يييي اضيسييييلسااضي صيييي اضيةيييياوحااو ييييعاوة ليييي ا يييي ا ييييو ي
وضيمييييييا عماا اييييييو ا   ييييييع  او   ع لييييييحجافخصيييييي باضي يييييي اا سيييييي سلاع افييييييما م ليييييي ا وضتيييييي ا
ةوع يييي جافسيييييواوييييامتافيييييمانمعيييييعما  ععاوييييحا ييييي  اوو ويييييحاضداض ا يييي  اضي معيييييعمادا ايييييو ا
نييييييييعايا  وضاتييييييييحلاوضاضالاضي نييييييييا اضي ل ييييييييماد يييييييياا يييييييي او ييييييييواا  يييييييي و عماوعييييييييوضتو ا ة ييييييييما

ي  ةليييييحاضيسيييييع نحانليييييلاضي  ععييييياا ييييي اميييييمتاض ييييياضا اوضتع  ييييي ا عي  لو يييييعماضي سييييي سلاافيييييماض
ضي   لنيييييييحا عيسيييييييلساوضيميييييييا عماضي يييييييماوةيييييييعوتاضيةصيييييييوتانلوسيييييييعاوض اضيةع يييييييحاضييييييييلا ييييييي  ا
ضي  لو يييييعما  ييييي تاايييييتا سييييي سلااتويييييعاايييييع اضي نيييييااضيييييي  او  ييييي ا ييييي ا يييييساضي ستيييييمافخسيييييع ا
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و  ليييي ا  ييييا اضي ييييوضا او ييييواا يييي ضاضدي يييياض اداو  ليييي ا عيوسييييولحاضي ييييماو يييي  ا سييييعاضي نيييياا ييييتا
ال(1) و اضي س سلااوضي ستم

 اسباب اختيار الموضوع

ضصييييييي باضدي ييييييياض ا يييييييعانم او  يييييييتاض  ويييييييحاوض   يييييييع اا وييييييي يافيييييييما  يييييييعتاضي نيييييييوااضي    يييييييحا
لو يييييييواضي ييييييياض او ييييييي  انليييييييلاا(2) وضسيييييييمحاضي سييييييي سلاو ااومعصيييييييح افيييييييماضينيييييييوضتو اضياويويييييييح

سيييييييعناافيييييييماضنيييييييعفحا   فيييييييحاضي ستيييييييماا  نييييييياو اضي وعتيييييييعماوضي  لو يييييييعماضي ملو يييييييحاضي يييييييما 
و  لو يييييييعمايل سيييييييي سلاا  تةيييييييي اف صييييييييحاضي ةنيييييييي ا يييييييي امصييييييييع  او وضصيييييييي عماضيسييييييييلسا

لاوض اضيةيييييي افييييييماضيةصييييييوتانلييييييلاضي  لو ييييييعما يييييي ا(3)وضيمييييييا عمااة اعتوييييييحاضدم وييييييع 
ال(4)ةنو اضي س سلااضدويوحاوضي س حا

وض ا يييييي ااضي وض ييييييتااضي ييييييماا ييييييه  انلييييييلاضم وييييييع اضي سيييييي سلاا ييييييماضدسييييييعيو اضيانع وييييييحااا
 ييييييماونييييييو ا سييييييعاضي ستوييييييو ايتنييييييم انيييييي اضيسييييييلساوضيمييييييا عماو  وو سييييييعاجافعي سيييييي سلااضي

                                                           

ج ا2008ياض اضي ع  وحجاضدساتا وحجا ص اج(الامعياا  اوحاض  ض و جات  اضي س سلااضديا  وتمجاض1)
ال75

(
2
)COMMUNICTION FROM THE COMMISSION, TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL,THE ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, 

COM(2012)225 Final. 

(
3
)COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

COUNCILTHE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN 

ECONOMIC ANDSOCIAL COMMITTEE. On the implementation of 

Directive 1997/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 

1997.p.7 on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts. 

Com(2006)514 Final. 

 

ا و وماجا4)﴿ اضيةنوعوحج ا ت و ضماضيةل م اضي س سلاج اة عوح اععتو  افم اضيو وا اةوىج اةسو  افع   ال
ال1ج 2012ي تع جاضيم  حاضدويلجا
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غعي ييييع ا ييييعاو يييياات سيييي ا ةعصيييي ض ا النمتييييعمان يييي اوسييييع تاضدنييييم اضي م ل ييييحلاييييي ضاوت  ييييما
ة عو يييييي ا يييييي اضدنييييييم اضي نييييييلتاضياييييييع  جافييييييعةنم ااو يييييياا يييييي ا صييييييعا اضي  لو ييييييعما

ي سييييييي سلاو اي ييييييي  انييييييي اضيسيييييييلساوضيميييييييا عماضي يييييييماو  نيييييييسعاضي ستيييييييمانليييييييلا   يييييييو اض
 ييييي غو س اواف سييييي ايل  ععيييييااو ييييي  انييييياااضا ييييي ا ييييي اضي سييييي سلاو اجاي سيييييوو اضا ييييي اا ويييييحا
  اتيييييحا ييييي اضيسيييييلساوضيميييييا عمجاو ييييي  اضدنمتيييييعماعييييياا ايييييو ا نيييييللحاو ة يييييتاتيييييو ا ييييي ا

اضي شا عس ماض ااعفحاضيوسع تاضي توحاضيةاو حل

ماوضغليييييي اا ييييييعاض ا يييييي اضدسيييييي ع اضياضنوييييييحاضيييييييلاضم وييييييع اضي ونييييييو اض اضي  يييييي  اضي  ضعيييييي
  يييي نواضييييياوتاضي   وييييحا تييييعويوضا  عي ييييحا ونييييو اضدنييييم افييييما ييييوضاا  تييييع  يافييييما  ييييوض ا
ضينييييوضتو اوداو ييييوااعييييعتو امييييع ا ييييعدنم اجاا ييييعاضتسيييي اايييي ياانييييعي وضا ونييييو اضنييييم ا
ضي سيييييي سلاافييييييما ييييييوضااو ييييييو سعاضينصييييييو افسييييييمادا ةنيييييي اضية عوييييييحاضياعفوييييييحايل سيييييي سلااجا

نييييي ع اضي ويييييو اضيم ويييييحاعييييياادا ةنييييي اضية عويييييحاويايييييو اتا ويييييحانويييييو اضد ضاياوتا ويييييحا
ضياعفوييييحايل سيييي سلاايصيييي و عمان لوييييحافييييماض  ييييعماضينيييي  اضييييي  ايةيييي ا يييي اجا وت ييييعاو ايييي ا
ض اوسييييي  واااضي سييييي سلااا ييييي اضية عويييييحاضي يييييماووف  يييييعاضدي ييييياض ا يييييعةنم اع يييييتاضي  ععيييييااض ا
و  يييييماض اضي سييييي سلااعيييييااضم يييييلا  لو يييييعما و  ويييييحا  صيييييلحا عيسيييييل حاوض اضي يييييع  انليييييلا

لييييييي ا سيييييييعاو   يييييييااضم ع يييييييعا غييييييي اض  و سيييييييعا عيتسييييييي حايل سييييييي سلاايييييييي ضاد ييييييياا ييييييي اونيييييييسان
 في حالة االخالل بهذا االلتزام.تصو اص وةحاو ا اضدس تعاانلوسعا

ا

انطاق البحث

وسيييي سا ا يييي ضاضي ةييييحاا ضسييييحاضي تييييوو اضي  لو ييييع مايل سيييي سلااااو  وييييسا ييييعاو  يييي  انتيييي ا
 ةنوييييي اضية عويييييحاضيما يييييحايل سييييي سلاالاو وعييييي اضينيييييعتو اضي  ضعيييييماضينيييييوضتو اضي نع تيييييحا ييييي ا

و ةعويييييحا  عي ييييحاضيييييتن اضي  يييي و ماضييييي  او  يييي  اضيتصييييو اضينعتوتوييييحاضيمعصييييحا  ليييياا
اضية عوحاال
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 خطة البحث 

استنس ا  ضاضي ةحاضيلا  ة و ا:

اضي  ةحاضدوت:ضنم اضي س سلا

اضي  ةحاضي عتم:ة عوحاضي س سلاا  اضي نلوتاضدنمتمل

 المبحث االول

 كاعالم المستهل

عييييييعااضي مييييييو اضي ل ييييييماضيا ويييييي اضييييييي  ا ييييييسا اضي صيييييي اضيةيييييياوحاضيييييييلااسييييييو اضدصييييييتع ا
ضي   ع ليييييحاوضي  تونيييييحا ييييي اضيسيييييلساوضيميييييا عماضدسييييي سماوحاضي يييييمايييييي ا اييييي ا   وفيييييحا ييييي ا
ع ييييييييتاج يييييييي  اضيسييييييييلساوضيمييييييييا عماونييييييييا سعا ستوييييييييو او    ييييييييو ا   اييييييييااضع صييييييييعا اعييييييييو ا

ضي سييييي سلاو افيييييماضغلييييي ااجا وت يييييعاوايييييو (1)ووسييييي ما و اضيوسيييييع تاضيا وييييي ياي ةنوييييي اضيييييي  ب
ضدةوييييييع اضعييييييتام يييييي ياو نييييييا ياوداوسيييييي مو و اضم وييييييع اضدصييييييلبا يييييي ا ييييييو ا يييييي  اضيسييييييلسا
وضيميييييييا عماضي   ونيييييييحانليييييييوس اجاضد ييييييي اضيييييييي  اضسييييييي انلاضي يييييييامتاةتيييييييع ياضي سييييييي سلاو ا
  يييييييييوفو اضي  لو يييييييييعماضياعفويييييييييحانييييييييي اضيسيييييييييلساوضيميييييييييا عماو يييييييييوفو اضي  لو يييييييييعماضياعفويييييييييحا

سيييي لاضي نيييي اوضي  يييي وساضيييييلاميييي ا يييي  اضي معييييحااجافنييييا(2)وضي  صييييلحا يييي اع ييييتاضي ة يييي  
 خةايييييع اععتوتويييييحا  وتيييييحاوايييييو ا ييييي ا يييييختسعاضنيييييعاياضي يييييوضا اضي  نيييييواا وتس يييييعانييييي ام وييييي ا
ضةعمييييييحاضي سيييييي سلاا عي  لو ييييييعمانيييييي اضيسييييييلساوضيمييييييا عماضي ييييييماو وييييييااضيةصييييييوتانلوسييييييعا

                                                           

(
1
)Dr. Kaled Ibn Abdulrahman -  AL-Jeraisy – consumer behavior . 3 rd 

Edition  2008. Riyadh- Saudi Arabia.  P.45 

(
2
)Article(18), DIRECTIVE 2008/48/EC OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 23 April 2008. 



 218                                                                                       التنوير المعلوماتي للمستهلك       

 
 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

يل سيييييي سلاا اعفييييييحاضي  لو ييييييعماا(1)و ييييييياا الينييييييعالاضي يييييياض انلييييييلانييييييع  اضي ستييييييما عةفنييييييعال
 سلسييييييعانيييييي اضيسييييييل حاضواضيما ييييييحالنلويييييي اد يييييياا يييييي اضدةعمييييييحا عي ونييييييو ا  وييييييع اضي ييييييماو

ضي نصيييييييييواا يييييييييعةنم اا ييييييييي اميييييييييمتا   و ييييييييي او ويييييييييع اض ييييييييي ا ييييييييي وم او وعييييييييي ا  ييييييييي ا
اضي   و عماضينعتوتوحا ت اوت تعوتا ياافما مل و اونللاضيتةواضد م:

 المطلب االول

 تعـــريـــف االلتزام باإلعالم

اض اضةييييييييييييااضيميييييييي فو ا  نيييييييياو ااعفيييييييييييييحاضي وعتييييييييعماوضي  لو ييييييييعمان فيييييييييييي اضييييييييي   ا خت )ضي يييييييييييي
ضيما ييييييحاي سييييييعناياضيميييييي  اضدميييييي انلييييييلاض ييييييييييي ض اضي نييييييااتوا ت ويييييي  ا ييييييتا ةيييييي و  اوي ييييييييييما

ض اضدي ييييياض ا يييييعةنم اونصيييييااا(3)ووييييييييي   اضيييييي   ااا(2)تاييييي  ات ضاضسييييي انلاضد ييييي ا ييييييا(
ااضي   ععيييييياو جا ييييييخ اونييييييا ايل   ععيييييياا ييييي ا)ضي يييييياض اسييييييع  انلييييييلاضي  ععييييييااو  ليييييي ا ييييييعي اض اضةيييييي

ضآلمييييي انتييييياا ايييييوو اضي نيييييااضي وعتيييييعماضيما يييييحاةو يييييعاا نيييييعالاسيييييلو ااع يييييتا  تيييييو انليييييلا
نلييييي ا اعفيييييحا  صيييييومما ييييي ضاضي نيييييالاو يييييياا سييييي  ااييييي و اوضن  يييييع ضما  وتيييييحاعييييياا   يييييسا
ضيييييييلام و ييييييحا يييييي ضاضي نييييييااضواصيييييي  اتةيييييياام فويييييي اتوام و ييييييحا ةليييييي اتوات اضن  ييييييع اضميييييي ا

نلييييلاضةييييا  عاجاض اوليييي ا  وعتييييعما  وتييييحاتواوةيييي  انلويييي ا ييييتبا نييييحاو  ييييتا يييي اضي سيييي ةوتا
                                                           

و نتا   اضي ن اضمم ا صملباضدفنعالانللا صملباضنم اضي س سلاجايل اوااوتا لاة ا ا﴾1﴿
ا و اضينعتو اضي  ا نع تح اا ضسح اضي  وسج ايل مال اضيمم ي ا عيص ح ا عةفنعال اضدي اض  اس اج اتماوضي ن اضة ا

جا يااالا ع  ا ة و انلمجا13ج ا1998ضدسم مجا سعيحااا و ض اجالوحاضيةنو جا ع  حاضينع  يج
اضينع  يجا اضي   وحج اضيتسنح ااض  اضي  و حج اضيصتعنوح اضي ت  عم اضن ض  ا   اضي س سلا اسم ح ن ع 

ال208ج 1996 ص ج
جااض اضيتسنحاضي   وحجاضينع  ياجا ص جاالا ة ااضي  سلاا  يجاضية عوحاضي اتوحايل  ع ياضديا  وتوح﴾2﴿

 ل172جا 2008
﴾الاتاو ا ة ااضيصعا اضي سا جاضدي اض اع تاضي  ععا ا عةادالا عي وعتعماضي   لنحا عي نااو م ونع  اا3﴿

ال15جا 1999نللا   اضتوض اضي نواجاا ضسحا نع تحجااض اضيتسنحاضي   وحجاضينع  يجا ص ا
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  يييييي ونحايلميييييي  اضدميييييي جاضييييييي  اول ييييييا ا تييييييعالاانلييييييلا  وييييييسا يييييي  اضدن  ييييييع ضما ييييييعي اض ا
 يييييعةادالا عي وعتيييييعم(او يييييعاوهمييييي انليييييلا ييييي ضاضي   وييييي اضتييييي او صييييي ا عةمعييييييحاوضدسيييييسع اا

 او  اوييييييا اوعصييييييو  انيييييي ا وييييييع ا  سييييييو اضدي يييييياض ا ييييييعةنم ا  يييييياتاضا يييييي ااعييييييحاوضم صييييييع
نليييييييلاضدي ييييييياض ا يييييييعةنم اع يييييييتاضي  ععيييييييااض اضي  ةليييييييحاضيسيييييييع نحانليييييييلاضي  ععيييييييااو  ع يييييييتا
  ضةييييييتاضي نييييييااضدميييييي ىلاون فيييييي ا عتيييييي اضميييييي ا ختيييييي )اضي يييييياض اعييييييعتوتمانييييييع اسييييييع  انلييييييلا
ضي  ععييييييياجاول يييييييا افوييييييي اضي ييييييياو ا يييييييخنم اضيييييييياض  افيييييييمااييييييي و ا  وتيييييييحاضنم يييييييعاصيييييييةوةعا

 عي نييييييااضي يييييي ضااض  ض يييييي جاوضي ييييييماو  يييييياااوصييييييعاععا اعفييييييحاضي  لو ييييييعماضي و  وييييييحاضي  صييييييلح
و  ييييييو ا يييييي اا(1)نيييييي اضدةعمييييييحا سييييييعا وسييييييع ل اضيمعصييييييحايو تييييييمانلوسييييييعا نييييييعال ا عي نيييييياا(

ضي  يييييع و اضيسيييييع نحاض اضسيييييع اضي ييييياض اضي ستيييييما يييييالنم اضي سييييي سلاو ا يييييواضيةصيييييوتانليييييلا
ضي وعتيييييييعماوضي  لو يييييييعماضي يييييييما   لييييييي ا عيسيييييييلساوضيميييييييا عمايايييييييماوايييييييو ايييييييياىاضي سييييييي سلاا

 يييييعماضي يييييماويييييوااضي  ععييييياانلوسيييييعااوض اض ييييي ااضينييييي و ضماضي  لويييييحاضي يييييما صيييييو انييييي اضي ت 
ضاماضيييييييلا ن ويييييي اضدي يييييياض ا ييييييعةنم ا ييييييوانييييييا اضي اييييييعفها ييييييو اضي ستييييييماوضي سيييييي سلاا يييييي ا
ةويييييحاضي   فيييييحاوضي لييييي اا عيمصيييييع  اضي و  ويييييحافيييييماننيييييوااضدسييييي سمااوض ا ن وييييي اةييييي ا

د ضاياوتا وييييييحاضدنييييييم ا ييييييواي ن ويييييي اضي ييييييوضا ا ييييييو اضدميييييي ض جاوياييييييو اتا وييييييحانوييييييو اض
نيييييي ع اضي وييييييو اضيم وييييييحاعيييييياادا ةنيييييي اضية عوييييييحاضياعفوييييييحايل سيييييي سلاايصيييييي و عمان لوييييييحا
فييييماض  ييييعماضينيييي  اضييييي  ايةيييي ا يييي اجا وت ييييعاو ايييي اض اوسيييي  واااضي سيييي سلااا يييي اضية عوييييحا
ضي ييييييييماووف  ييييييييعاضدي يييييييياض ا ييييييييعةنم اع ييييييييتاضي  ععييييييييااض او  ييييييييماض اضي سيييييييي سلااعييييييييااضم ييييييييلا

 اضي يييييع  انليييييلانلييييي ا سيييييعاو   يييييااضم ع يييييعا غييييي ا  لو يييييعما و  ويييييحا  صيييييلحا عيسيييييل حاوض
 ض  و سعا عيتس حايل س سلال

 

                                                           

جا1996ض ا عةنم اع تاضي  ععاجااض اضيتسنحاضي   وحجاضينع  يجا ص جاالامعياا  عتاضة اجاضدي اا﴾1﴿
 ل82 ا
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 المطلب الثاني

اشروط اعالم المستهلك

ا(1) يييي اض يييي اضيوض  ييييعماضي ييييماوت  ييييمانلييييلاضي ستييييماضي   ععيييياا ييييساضي سيييي سلاا ييييواضدي يييياض ا
 النميييييييييعالاضي وعتيييييييييعماوضيتصيييييييييوةحاع يييييييييتاض ييييييييي ض اضي نيييييييييااوة عويييييييييحاضي صيييييييييعيباضدع صيييييييييعاوحا

ضي  ع سييييييعماضي  ع وييييييحااو مييييييع  اضي وعتييييييعماوضي وضصيييييي عماضينيييييي و وحاايل سيييييي سلاا  تاييييييو 
جاوايييييييي ياانلييييييييلاضي ت  ييييييييو اونييييييييسانم ييييييييعمامعصييييييييحااو  وييييييييايا(2)يلسييييييييلساوضيمييييييييا عم

ي ت  يييييع س ايايييييماو اييييي ايل سييييي سلااضدميييييم اوضي  ييييي  انليييييلا وضصييييي عماضيسيييييلساي تةيييييحا
لا(3)ض اعتوييييييحاضدم وييييييع ا ييييييو اضيسييييييلساوضيمييييييا عمجاوواييييييو اياويييييي ا  لو ييييييعماوضفوييييييحايلسييييييلس

فسيييي ضاضدي يييياض اواييييو اوض  ييييع انلييييلااييييتا ستييييماياييييتا سيييي سلاا  يييي اضيتايييي انيييي اضي ةييييحا
فييييييماض اعتويييييييحاضي سييييييي سلاا ييييييي اضدسييييييي  م ا يييييي انا ييييييي لافسييييييي  ا ييييييي اضيةنيييييييو اضدسعسيييييييوحا

ج يييييييياااد اضي سيييييي سلااغعي يييييييع اا(4)يل سيييييي سلاا عيةصييييييوتانليييييييلاضي  لو ييييييعماوضد  ييييييعاضم
 يييي انوييييو ام وييييحااوو  يييياافييييمااداو   ييييسا ييييعيم  ياضياعفوييييحاو ييييعاعييييااوو يييياافييييماضي ت  ييييعم

جافنييييااو يييياات سيييي اض ييييع اننييييواا  يييياياو ييييع اياويييييو انلييييلا(5)ضيةصييييوتانلييييلاضي  لو ييييعم

                                                           

اضي اوايجا﴾1﴿ اضي ع  ح ااض  اضدس سماج اننوا افم ا عةنم  اضدي اض  ان  وج اض و اضة ا ا ا صم ل ال
ال10جا 2010 ص جا

(2
)Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 

1997 on the protection of consumers in respect of distance contracts. 

﴿
3

﴾د. شريف لطفي, حماية المستهلكين في اقتصاد السوق, دار الشروق, الطبعة االولى , القاهرة , 

 .14, ص1993مصر, 

    Directive 2011/83/EU on Consumer Rights.                                                (4) 

(
5
)Peter Cartwright .Consumer Protection and  the criminal law. Law, Theory, 

and policy in the uk, First published, CAMBRIDGE,UNVERSITY 

PRESS,2001,P.20    مسحوب من

-ttp://bilder.buecher.de/zusatz/23/23331/23331195_inha_1.pdfh (15-5االنترنيت

2013.) 

http://bilder.buecher.de/zusatz/23/23331/23331195_inha_1.pdf
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جاوو تييييييماضي يييييياض اضي تيييييي  ا ييييييعةنم اض او ييييييوحا(1)ضي سيييييي سلااض ييييييعاع ييييييوتاضي  ععييييييااضوا فنيييييي 
يل سييييي سلاا ايييييتا يييييعاو  لييييي انليييييلا وتييييي ا ييييي انويييييو اضي يييييمالااوضا ضاامصع صييييي جا ييييي ا

وميييييي  اضسيييييي   عيسعاا عي يييييياتاضييييييي  اوةنيييييي اييييييي اضعصييييييلامييييييمتا وييييييع ا وضصيييييي عماضيسييييييلسا
 يييياىا يييي اضد يييياض اضي ييييماو   وسييييعا يييي ا يييي ض سعااويايييي ا وييييع ااو وييييحاضدسيييي   عتاوض ااييييع ا
نيييي و وع اضداضتيييي اغويييي ااييييع ا   يييي ا اةوييييحاو يييي اانلييييلاضي ستييييماض او ييييو اضدة وعمييييعما
ضيوض ييييي اض مع  يييييعانتيييييااضدسييييي   عتا ييييي اع يييييتاضي سييييي سلااوضانييييي ض اضي يييييماعييييياا لةييييي ا ييييي ا

و مييييو اا(2)ي ييييماغعي ييييع ا ييييعا اييييو اسييييلساا  مييييو يات و ييييحااضي مييييو اضي ل ييييماوضي اتلييييو ماوض
وسيييييع تاضد صييييييعتاضيةاو ييييييحجاضاىاضييييييلا مييييييو ا نتوييييييحاض يييييي ض اضي نيييييواات و ييييييحاا مييييييو ا يييييي  ا
ضيوسيييييع تاضي يييييما  يييييا اضد صيييييعتاضي  ع ييييي ا يييييو اضي سييييي سلااوضي ستيييييما  يييييعاوصييييي  انليييييلا

 يييييييحا يييييييعي  وو ات و يييييييحاضينييييييي  اضي سييييييي سلااضي  يييييييو افيييييييماضي نيييييييااضوانليييييييلاضدعيييييييتاضي معي
ضيييييي  اعييييياايةنييييي اا ييييي ضالاضسييييي ماض اضيسيييييل حاضواضيما يييييحاوداسيييييو عاغعي يييييع ا يييييعا ايييييو اننيييييواا

واييييي يااغويييييع اضي   فيييييحا(3)اويويييييحاا يييييعا يييييواضيةيييييعتافيييييماضي  ععييييياانييييي ام وييييي اضدت  تيييييما
ضينعتوتويييييحايل سييييي سلاا   لييييي اضيمييييي  اضدنييييي  افيييييماضي نيييييااض يييييع ا ييييي  اضي ييييي وماوضي تيييييواجا

ضد يييييييع ايل سييييييي سلاافيييييييماضسييييييي ماض  ايل تييييييي  جاوتاييييييي ض اا  ويييييييحاافيييييييعانم او  يييييييتاصييييييي ع 
ضنيييييييم اضي سييييييي سلاافيييييييخ اا ييييييي ضاضدنيييييييم اوسييييييي و  اض اوايييييييو ا ا و يييييييع اضوا ةييييييي  ض ا ل يييييييحا
ضي سييييي سلااة ييييييلاو ايييييي اييييييي ا يييييي اضي  يييييي  انلييييييلااييييييتاضدي اض ييييييعماضي ييييييماو  نييييييسعانلويييييي ا

                                                           

الان اضهللاةسو انلما ة وااجة عوحاضي س سلاا  اضي شاضي  ع  اوضيصتعنمجاا ضسحا نع تحا و ا﴾1﴿
-  ص-ضينع  ياا-اض اضيتسنحاضي   وحا-ضيم  حاضي عتوحا-اويحاضد ع ضماضي   وحاضي  ةاياوضياوتاضد ت وح

 ل126 ا-2005
(
2
)Jane Winn. Nicolas . Applicable law to the contract , London , 2

nd
 ed , 

2003.p.67.  

وضي   ل ا ة عوحاضي س سلاافماا1997(ايستحا97-971(ا  اضي و و اضدو  ما ع )2    اضي عاي)﴾3﴿
ما ااو اةنو ام و ماضوا  عتاضي نوااضي    حان ا  اجا نتوحاضد صعتان ا  اا ختسعا)اتاوسولحا س 

 . يةامايل و ااوضي س سلااا  ض اضي ناا و اضدم ض (
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اجا غيييييي اض ا يييييي ضاضد يييييي اصيييييي  ا يييييي اضيتعةوييييييحاضي  لوييييييح(1)ضي نييييييااوضيةنييييييو اضي  توةييييييحاييييييي 
جافييييييال ضااييييييع اضي سيييييي سلاان ضعييييييما(2)ييييييي يااو يييييي اا ع ييييييحاضي نيييييياا ل ييييييحا   وفييييييحايل سيييييي سلا

وضي ستييييييييما ويتييييييييا افواييييييييو اضي سيييييييي سلااضا يييييييي اضةعمييييييييحا عيل ييييييييحاضدتالواوييييييييحا يييييييي اضيل ييييييييحا
ضي ويتاويييييحاجايييييي يااوايييييو اضي نييييياا عيل يييييحاضدتالواويييييحا عن  يييييع اضي سييييي سلااضا ييييي اضي يييييع ا سييييي  ا

اض اضي ستييييييما ييييييالنم اضي سيييييي سلاا عيل ييييييحاضي ييييييماجاوض اضييييييي(3)ضيل ييييييحاوضن  ع  ييييييعااي ييييييحانعي وييييييح
جاو يييييييااة ييييييلا(4)و س ييييييعا يييييي اوسييييييع تاة عوييييييحاضي سيييييي سلاا عن  ييييييع  اضيميييييي  اضدنيييييي  ا

ونييييا اضي سيييي سلاانلييييلاضي  ععييييااو ييييوانلييييلانليييي اوا ضوييييحااييييعفوو ا م و ييييحاو نيييي و ا ةييييتا
ضي  ععييييييالاوو و ييييييي انلييييييلاضي ستيييييييماضدادالاوضةعمييييييحاضي سييييييي سلاا عيمصييييييع  اضدسعسيييييييوحا

وض اض  وييييييييحا يييييييي  اضي وعتييييييييعما اييييييييو ايسييييييييعاض  وييييييييحاا(5)ينوعسييييييييوحايل ت  ييييييييعموضي وضصيييييييي عماض
معصييييييحافييييييماضي  ععييييييااضييييييي  ااويييييي  انيييييي ا  ييييييااض اضي  ععييييييااضديا  وتييييييماةوييييييحاداويييييي  ا ا

                                                           

(
1
)Sale, consumer protection under a liberalized  trade system in selected 

countries of Sew a region .U.N .new york, 2000, p.1.                                          

                                     

اضي عاي)﴾2﴿ ا-ضود ا-6تصم ا ع  اضي  ضعم اضي س سلا اة عوح اععتو  ا   ا-1 ( نلل)ضود:ا2010يستح
يل س سلااضية افماضيةصوتانللا عاوخ م:ا لاضي  لو عماضياع لحان ا وضص عماضيسلساوضي    انللا

ا وحاضي    اي(لضيم  اضيسلو حادس   عيسعاضواياو وحا لنماضيما حا عي اتاوضيل حاضي س
 ساضي  اواانللاضي سا وضسمحاضي لو اوو ا-الا ة ااضيس واا  ا جاضي  ععاا وسع تاضد صعتاضيةاو ح﴾3﴿
لواوتا اا ياانوتما ة اضي م  لاإ ضايضدم وع فماضي نواا15 اا1998 م ونعما ع  حاضياوومج–

ا اج اضيم  حضدويل ا نع تحج اا ضسح اوضي عيوحج اضي  ع وح اي تع  ت ا2012ضياويوح اج اضيةنوعوح ااو  ا-و ضم
 ل85و ا  حضيستسو  اج  اضااجضي  ض جا 

(
4
)D.JACOBY: La consummation et la formation du contrat en Droit 

Québécois, travaux de l'association Henri cabitant 1973.p 76 et ss. 

اضي س سلااضي  ضعمانللاضت :)ولاا /7تصماضي عاي﴾5﴿ اععتو اة عوح اضي  ساوضي  ل ا  عوخ م:   ا:ا  تود 
او لاا اضيصمةوح اوضت سعال ا اال امعصح ايل ت   اضياع لح اضي وعتعماوضي وضص عماوضي اوتعم ا   وم ا   ضي خاا

ان لوحضي وس اإ  ضال اع ت اتو اضيسو  افم ام ةسع اع ت انتسعل عتوع :اضي ت خ اضةنم  اتو اوضي  ضال ضدي اض ات
ي ةاواا واياضيسلساضي س و اياتواضيُ صت حا ةلوع اوواو اضي سعاا عي وضص عماضينوعسوحاضي  ضعوحاتوضي عي وحا

اضي  اا ايل نوو اوضيسوم ياضيتونوحا وضي   سايس ضاضي   اويسعادس  عتحا عي سعما وضماضي معح(ال
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ضي سيييي سلاا ييييي ا هوييييحاضي ت  يييييعما صييييو يا  ع ييييي يا يييييتاو   يييياا صييييي  اضسعسييييوحانليييييلا لييييياا
ما يييييالنم اضي وضصييييي عماوضيمصيييييع  اضي يييييماو لييييي انتسيييييعاضي ستيييييمايييييي ضاوسييييي لا اعويييييع اضي ستييييي

ضي سييييييييييي سلاا  يييييييييييخ اضيمصيييييييييييع  اضدسعسيييييييييييوحايلسيييييييييييل حاضواضيما يييييييييييحاينييييييييييي ع اصيييييييييييةحا
لاوداوا ييييماض او ليييي اضي سيييي سلاانلييييلا ييييع ضاو  ععيييياا ييييتاو يييي اض او ليييي ا ييييسا يييي ا(1)ضد ضاي

وو ملييييي ا   فيييييحاضي ستيييييما(ا2)و  ععييييياافصييييي  اضي ستيييييماا ايييييو ا ةيييييتاضن  يييييع افيييييماضي  ععيييييا
 وتيييييماضواضيسيييييع  اوغو  يييييعايايييييماوضسييييي  اوسيييييولحاضد صيييييعتا ييييي انييييي ام وييييي اضي  ويييييااضديا 

وم يييي  اضي سيييي سلااا ييييعي    انلييييلاضي ستييييماوم   يييي اوةسيييي اسيييي    اوعا  يييي انلييييلا ت ويييي ا
ضدي اض ييييعماوض اعتوييييحاضي  ييييو انلويييي ا اعفييييحاضيوسييييع تاضينعتوتوييييحافييييماةييييعتاةصييييوتاضمييييمتا
 عي نيييياااليييي اضوا يييياالا تيييي لاض ييييعاض ضااييييع اضي ستييييما ييييم ا  تييييو اضن  ييييع  افو يييي ا وييييع ا

ضي  اييييييااضييييييي  و اضواضي يييييي و اضي ييييييماويييييي  اضي  ع ييييييتا  سييييييعجااوة صييييييمانتوضتيييييي اضوانتييييييوض ا
ضي  ييييي و عماضيةاو يييييحانليييييلاة عويييييحاضنيييييم اضي سييييي سلااة عويييييحاسيييييع نحانليييييلاضي  ععيييييااوفيييييما

ا10و يييي ا يييي  اضي  يييي و عماتيييي ا اضي  يييي وساضي  تسييييماضيصييييعا افيييييماا(3)ف يييي يا اييييوو اضي نييييا
ا18فيييييييماا92/60  يييييييخ اة عويييييييحاضنيييييييم اضي سيييييي سلااضي  ييييييياتا عينيييييييعتو ا عييييييي اا78وتييييييعو ا
(ا ييييي ا ييييي ضاضينيييييعتو اضدموييييي ا5ةويييييحاو اافيييييماضي نييييي ياضدوييييييلا ييييي اضي يييييعاي)ا1992وتيييييعو ا

ضييييييت انليييييلاضتييييي :)افيييييما  ويييييساتةيييييوضتانييييي  اسيييييل حاضوا نييييياو اما يييييحايل ويييييسانييييي ا  ييييياا

                                                           

اضي ع  وحا﴾1﴿ اضياض  ا نع تح( اضي نا)ا ضسح ا اوو  اض تعال اضي س سلا اة عوح ان  ض ج اضيسوا ا ة ا اضيسوا ال
ال102جا ا2003ا–ي تع اا– جا و ومايلم عنحاوضيت 

ا2﴿ اضينعتو اضد ةعا اضد ع ض ما ع  اضيسلسا7فماضي عاي)ا2006يستحاا24﴾لضيا  اضي ستمانتاان ن  )
يل اضوتا و اضي  سو اض اونسانلوسعانم عماو وعتعما ونباضس اضي ستمات اضي ت  لاوضد  ا ض  افما

ضي ستما)ضي ة   (اض اواوااضي س سلاا   لو عماضو  انللاا2004يستحاا13068ضينعتو اضيل تعتما ع ا
اوضفوحان اضس اضي ت  اضواضي صتسل

ا عس ا﴾3﴿ اضدوت اضي ع  افم اضي س سلاو  ا خنم  ا عدي اض  امع  ا ع  اضي  تسم اضي     ضو ا
(L'information des consommateursافما اومعصح ا اضدنم  اضي ستوو  انلل اوضو  م )

ا(ل2-111()ت1-111ضي وضا)ت
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نلييييلاضةييييااضي سيييي سلاو افييييخ اضي ستييييماول ييييا ا ييييخ اوونييييباضسيييي ا  يييي ون جاوض عييييع ا وض  يييي ا
ضاضدموييييي افختييييي اول يييييا ا يييييعةنم اواييييي ياانتيييييوض ا  ايييييااتاض  ييييي اوفيييييماةيييييعتاضمييييي م ا ييييي 

ا2000(ايسييييييتحا83نيييييي اضي ت ييييييخيااضي سييييييهويحانيييييي اضي يييييي  (لاوضينييييييعتو اضي وتسييييييما عيييييي ا)
ضيميييييييع اضي  ييييييييعادماوضي  يييييييع ياضديا  وتوييييييييحاجاضيييييييي  اض يييييييي  مانليييييييلاضي ستييييييييماض اوييييييييوف ا
وو لييييييييي اضي سيييييييييي سلاا عي  لو ييييييييييعما م ونييييييييييحا  سو يييييييييحاووضنييييييييييةحانيييييييييي ام و ييييييييييحاضيسييييييييييلسا

ل سيييييي سلاجاوضي  لو ييييييعماضي مصييييييوحايل ستييييييملاوايييييي يااوضيمييييييا عماوضينيييييي عتعماضي نا ييييييحاي
  ييييييخ اة عوييييييحاضي سيييييي سلااا2004(ايسييييييتحا13068ضيةييييييعتاافييييييماضينييييييعتو اضيل تييييييعتما عيييييي )

ةويييييييييحاضييييييييييا اضينيييييييييعتو اضي ة   )ضي ستيييييييييم(اض اوييييييييياوااضي سييييييييي سلاا   لو يييييييييعماو وعتيييييييييعما
ويييييييي او ييييييي  ماعيييييييعتو اا(1)صيييييييةوةحاووضفوييييييي انييييييي اضيسيييييييلساوضيميييييييا عماومييييييي  اضسييييييي ماض سع

ضي  ضعيييييييمااضا ضلاضسييييييي اضي تييييييي  اضواضي صيييييييتسا غييييييي اض اضغلييييييي اضي نيييييييواااة عويييييييحاضي سييييييي سلا
 اييييييو افوسييييييعا مصييييييو اضي ستييييييما ةييييييتاضن  ييييييع ا عدن  ييييييعاانلييييييلاضيسيييييي  حاوضي نييييييا يااوض ا
 وعيييييي اضينييييييعتو اضي  ضعييييييما ةييييييتاتايييييي اواييييييع او و يييييي انلويييييي اض او يييييي  ماضا ضلاضسيييييي اضوا
ا مصيييييييوحاضي تييييييي  اة اعتويييييييحاضي  ييييييي  انلوييييييي ااو ةاوييييييياا مصيييييييو  او وعتيييييييعماعويييييييا افيييييييم
ضيسيييييي تاضي  ييييييع  اونم  يييييي اضي  ع وييييييحاض او يييييياماااتيييييي ا يييييي اضد ييييييو اضي ييييييما  ويييييي اعليييييي ا
ضي سييييي سلااي يييييا ا   فيييييحا مصيييييوحاضي ة ييييي  اضيييييي  او  ع يييييتا  ييييي اوا ا ةاوييييياا مصيييييوحا

لاوض ا تعييييييييااضي اض يييييييع اونيييييييسانليييييييلانيييييييع  ا(2)ضي ستيييييييماويييييييوف انتصييييييي اضد يييييييع ايل سييييييي سلا
عي وعتيييييييييعماضيمعصيييييييييحاضي ستم)ضي ة ييييييييي  (ا يييييييييخنم اضي سييييييييي سلاافيييييييييماضيوعيييييييييماضي تعسييييييييي ا 
لاو يييي اضدي اض ييييعما(3)  مصييييوحاضي ستييييماونتوضتيييي امعصييييحافييييماضي نييييوااضي ييييما يييي  انيييي ا  ييييا

ضي ييييييييما  يييييييي  انلييييييييلاضي ستييييييييما ييييييييماضا ضلاضسيييييييي ع اضيسييييييييلساوضيمييييييييا عما سيييييييي نع او   ييييييييسا

                                                           

(ا  اضينعتو اضيل تعتماية عوحاضي س سلاانللاضت )و و  انللاضي ة   اض اواوااضي س سلاا4ضي عاي)تصما﴾1﴿
    لو عماصةوةحاووضفوحاووضنةحا  تعوتاضي وعتعماضدسعسوحايلسل حاضواضيما حاوم  اضس ماض سع(ل

D.JACOBY .op.cit.p.55. ﴿
2

﴾ 

(
3
)Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council 

of 20 May 1997 on the protection of consumers in respect of distance 

contracts.ا
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لاسييييييوضالا خ سييييييعتا(1)ضي  يييييي ونعماميييييي  اوضسييييييعيو ا م ل ييييييحاانييييييم اضي سيييييي سلاا خسيييييي ع  ع
 يييماو يييي  اضي  ع يييتا سييييعجاض يييعاضيصيييي نعماضي يييما يييي  اعيييوض  اضواا وييي ا  وتيييي افوييي اضدسيييي ع اضي

نيييييي ام ويييييي اض سيييييياياضد صييييييعتانيييييي ا  ييييييااضواضيسييييييع  اضوانيييييي ام ويييييي اضي  ويييييياافختيييييي اويييييي  ا
ضنيييييم اضي سييييي سلاا عاسييييي ع ا سييييي  اضيوسيييييع تا ض سعج يييييعيتا اضييييييلا يييييعا نيييييا ا وعتييييي او نيييييبا
ضتييييي ااعييييياا ايييييو ا تعيييييياامميييييو يا ةيييييوما عي سييييي سلاافيييييماةعييييييحانيييييا ا يييييوضف اضي  لو يييييعما

نيييييي اضيسييييييل حاضواضيما ييييييحاضي ييييييماو وييييييااضي  ععيييييياا  ييييييختسعاجفييييييخ اة عوييييييحاضي سيييييي سلاااضيوضفوييييييح
 ن نيييييييماض اونيييييييو اضي ت  و )ضي ستويييييييو (ا يييييييالنم اضي سييييييي سلااوضم يييييييع  انييييييي امصيييييييع  ا
ضيسيييييلساوضيميييييا عماو يييييعاوةيييييوما سيييييعا ييييي ا ميييييعم جاوضي ستويييييو ايييييياوس اضد اعتويييييعمايلوفيييييعالا

عمانييييي اضيسيييييلساوضيميييييا عما سييييي ضاضدي ييييياض اتاييييي ض ااتسييييي اوةوميييييو اتةعمييييي ا ع يييييحا عي  لو ييييي
و ييييي اضيييييي و اوةيييييااو اضسييييي ع  عجاوويييييها اضيوفيييييعالا سييييي ضاضدي ييييياض اضييييييلاضيسييييي عحايل سييييي سلاا
 عي يييييياالافييييييما  ةلييييييحاضي  ععييييييااو ييييييوانلييييييلانليييييي ا ةنونييييييحاضي  ععييييييااوضي وعتييييييعماوضي  لو ييييييعما

اضي  صولوحان اضيسلساوضيما عمل

 

 

 

 

 

                                                           

  خ اة عوحاضي س سلاانللاضت )اول ا اا2006(ايستحا24(ا  اضينعتو اضد ةعا اضد ع ض ما ع )8 ت اضي عاي)﴾1﴿
ا  اتااع  اض مكان  واضدنم انت ا  اتا ع اافمضي و ااياىان  ات اسل حايل اضوتا  اوو اضيس  انلوسع

اتو اضيسل حاوس   عا ا ه محا  ن  ا ةاوا اويل س سلااضية افماضيةصوتانللافع و ي ن  اضيسل حج
اوضوحا وعتعماضم ىا ةاا عاضيم ةحاضي ت و وحايس ضاضينعتو (ل
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 المبحث الثاني

 حماية المستهلك من التضليل االعالني

ضيسيييييلساوضيميييييا عماضي يييييما   وييييياا ييييي اضدسيييييوض افيييييماتايييييع اضدع صيييييعااضيةييييي جادااض ا  ييييياا
و ييييييتباضي سيييييي سلااة وييييييحاةنونوييييييحادم وييييييع اضيسييييييل حاوضيمييييييا عماضي تعسيييييي حاجاو يييييي اا ييييييياا
 ض ييييساضيييييلاضدنمتييييعماضينووييييحاضي ييييه  ياضي ييييما  ييييع  انيييي مع اعووييييع انلييييلاض ضاياضي سيييي سلاا

يما يييييييييحجاوض اضغلييييييييي او ة ييييييييي انييييييييي اضي  مويييييييييعماضيةنونويييييييييحانييييييييي ا يييييييييو  اضي يييييييييعاياضواض
ضدن ييييييييعتاضي  ع وييييييييحا اييييييييو ا سيييييييي وعحا صيييييييي حانع ييييييييحا  يييييييياتا يييييييي اض يييييييياعتاضدنمتييييييييعما

جاوياييييي ا ييييي ضاداوت يييييماو يييييواا(1)ا  و ييييي افيييييما ييييي  اضي سييييي سلاو اوة لسييييي انليييييلاضي  ععيييييا
ضنمتييييعماةنونوييييحايييييو افوسييييعاممييييو يانلييييلاسييييم حاضي سيييي سلااضداضتسييييعاعلولييييحا نع تييييحا ييييسا

ةسييييع اسييييم حا نييييعاضي سيييي سلاا ييييتاوو  يييياىااضي ييييما سيييي سا اضييييي  باضي ييييعا اويييييوانلييييل
جاويسيييي ضااييييع اياض ييييع انلييييلاضي  يييي  اونييييساعوضنيييياا(2)ضد يييي اضةوعتييييع اضيييييلاسييييم   اضيصييييةوح

ععتوتويييييييحا ة يييييييماضي سييييييي سلاا ييييييي ا ييييييي  اضدسيييييييعيو اضيانع ويييييييحاو  يييييييعا ا نيييييييع اضدنيييييييم ا
ضي نييييييلتاجاو يييييي ضا ييييييعاوييييييانوتعاضيييييييلا وييييييع ا  سييييييو اضدنييييييم اوضينوضنييييييااضي  وسييييييوحاية عوييييييحا

ا  اضي نلوتاضدنمتماو ياافما مل و اوا عاوخ ملاضي س سلا

                                                     
                                                           

ضيتسنحاالان اضهللاةسو انلمجاة عوحاضي س سلاا  اضي شاضي  ع  اوضيصتعنمجاا ضسحا نع تحجااض ا﴾1﴿
 ل74ج 2002ضي   وحجاضينع  ياجا ص ج

ةصتاونللا س وىا  اعما وساضدي ع اضي    حاض اضنلتماض ا ت  ع سعا مع نحايةلو اضد اجاو وا﴾2﴿
اضي عي وح) اضيصةح ا تا ح اضيو  ات سم اضي  ةاي)WTOت   ايأل   اضي ع س اضيم ويح اوصتاو  )UNICEFا)

ةلو انللاض سعماا و ا  ااوتاضف ونوعا  عتع اوي اياو عي غ ا  ا يااي خماضيلا واوسانل ا  ا  ضاضي
س حاض س جاي    انلوسعا  ااف  يااضس ع ا     حاي ت  ع سعاوضي ما او اضس ع اغو انعاوحجاوتا االا
ا و ومجا اضيةنوعوحج ااو  ا ت و ضم ا نع تح( ا)ا ضسح اضي اوا اضي س سلا اة عوح اععتو  اج ا  عح غسع 

ال31ج 2006ي تع ج
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 المطلب االول

 مفهوم االعالن

ييييييييي ا   يييييييي اضي  يييييييي و عماضي نع تييييييييحاوداضي نيييييييي انلييييييييلا   ويييييييي ا ةييييييييااايتنييييييييم ااي  يييييييياااا
ويييييحان فييييي اضي  يييييمماضي يييييماو ييييي لسعاوضتوضنييييي اوضد ييييياض اضي يييييماوسييييي لاضييييييلا ةنونسيييييعلاة

 ختييييييي )اتا يييييييعاوسييييييي ما  اضي يييييييع  اية يييييييااضي سييييييي سلاانليييييييلاضدع يييييييعتانليييييييلااا(1)ضيييييييي   
سيييييييل   اسيييييييوضالا ييييييي اا يييييييياا عيوسيييييييع تاضي   ويييييييحاضواضي سييييييي ونحاضواضي نييييييي والي(اوعييييييياانييييييي  اا

ا(2)ضونييييع )اتاوسييييولحا سييييا اضيييييلاضي ييييخ و ات سييييوع انلييييلاضي  سييييو ا ةنونييييع اي عوييييعما  ع وييييح(
 ييييييي اضي اييييييي ض اوضي يييييييخ و اضيت سيييييييما سيييييييا ااوو نيييييييباض اضدنيييييييم او  ييييييي  اينوع ييييييي اتونيييييييع ا

ا ت ومامل اضي س سلاو انللاضي ت  عماوضيما عمل

ا ييييعان فيييي اضييييي   اضدميييي انلييييلاضت )ض صييييعتاغويييي ا  ع يييي ا ييييافو ا  تيييي ا يييي امييييمتات ا
وسييييولحاانيييييم اضي  سيييييو ا سيييييل حاتواما يييييحا  وتييييحجا سيييييا اضعتعنييييي اوة ييييي انليييييلاضي  ععييييياا

 نصييييااضي ن ويييي ا ييييو ا  يييي و عماا1984الاض ييييعاضي و ويييي اضدو  ييييماضيصييييعا انييييع (3)نلوسييييع(
 ختيييي )ن تا وييييع ا ييييخ اا(4)ضدنييييم 2/1اوتاضي  عنييييحاضدو  وييييحاافنيييياانيييي  اافييييماضي ييييعايا

 يييياتا يييي اضد يييياعتا يييي   ما عي  ييييع ياوضدن ييييعتاضي  ع وييييحاوضيةيييي  اضواضي سيييي ا يييي اض ييييتا
                                                           

ال79ج ا1999ضية عوحاضي   و وحايل س سلاافما ص اجاضينع  يجالانعاتاعو يجا﴾1﴿
ال14 جا1991الاةسو اف ةمجاةاواا   ونوحاضدنمتعماضي  ع وحاية عوحاضي    اوضي س سلاج﴾2﴿
اضم وةحااا و ض جا﴾3﴿ اضينعتوتمايتنمتعمافماضينعتو اضي اتملج اضيتاع  اض  ض و ا صم لانموحج ضة ا

ال17ج ا2006الوحاضيةنو جاضينع  يجا ص ج
(
4
)(advertising’ means the making of a representation in any form in 

connection with a trade, business,craft or profession in order to promote the 

supply of goods or services, including immovable propertyrights and 

obligation) look :Directive 84/450/CEE .Council Directive of 10 September 

1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative 

provisions of the Member States concerning misleading advertising.                 

                                      



 228                                                                                       التنوير المعلوماتي للمستهلك       

 
 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

  اويييييييااضي  ييييييي و ا ييييييي اضيسييييييييلساوضيميييييييا عما  يييييييعافيييييييما يييييييييااضد يييييييوضتاغوييييييي اضي تنويييييييييحا
   وييييي ا  يييييع  ايييييي ياا يييييعالافيييييماضي و وييييي اضدو  يييييما  يييييخ اضدنيييييم ا(اوفيييييماوضدي اض يييييعم

لاو نيييييييييبا ييييييييي ا(ا1)1997نييييييييي ام وييييييييي اضي ل اويييييييييو اضي يييييييييع  اايلةييييييييياوااوضي  اييييييييييحانيييييييييع ا
ضي   و ييييعمااضيسييييع نحاض اضدنييييم ا ييييوااييييتان ييييتاضواف ييييتاوةييييعوتاضي ييييخ و اضيت سييييمانلييييلا

وييييعاضيسييييل حاضواضدفيييي ضااتوييييعااعتييييماضيوسييييع تاضي سيييي ما حاييييياف س اضيييييلاضي  ععيييياا العتييييعنس ا  اض
ضيما ييييحاو ة ونيييييس انلييييلاضدسييييي سماجافيييييعةنم ا ييييواضيوسيييييولحاضي توييييحاضي يييييماوسييييي ما سعا

لاوضدنييييييم اوسيييييي  ااض  و يييييي ا يييييي ا(2)ضي  ليييييي ايل ييييييخ و اضيت سييييييماوضييييييي  تمانلييييييلاضي سيييييي سلا
اوتيييييي اضاضياضوا صييييييا ا  لو ييييييعماضي سيييييي سلااجفييييييعية افييييييماضيةصييييييوتانلييييييلاضي  لو ييييييعما

صيييييع ا ييييي اضيةنيييييو اضدسعسيييييوحا عن  يييييع  ا ييييي مع ااضي لييييي اوضي   فيييييحا عي ت  يييييعماوضيميييييا عم
ية وييييييحاضدم وييييييع اجض اض انييييييا اضي   فييييييحاضواضي   فييييييحاضي او ييييييحاضي نييييييللحاضواغويييييي اضياعفوييييييحا

ا ةوتااو اة وحاضس نمتاضين ض اياىا  سو اضي س سلاو ل

ييييييي او نيييييي  اضينييييييعتو اضي يييييياتماضي  ضعييييييما   و ييييييع ا ةييييييااض ايتنييييييم ااوييييييي اوصييييييا اعييييييعتو ا
 حانع ييييييحاوضت ييييييعا ييييييعالماضةاع يييييي اوتصوصيييييي ا  تييييييع  يافييييييمامييييييع اوييييييتا اضدنييييييم ا صيييييي

(يسييييتحا30عييييوضتو ا م ل ييييحافنيييياانييييا اضي  يييي  اضي  ضعييييمافييييماعييييعتو اضي  ييييع ياضي  ضعييييما عيييي ا)
لا يييييييعاضصيييييييا اضي  ييييييي  اضي  ضعيييييييما(3)(5/5 ييييييي اضدن يييييييعتاضي  ع ويييييييحافيييييييماضي يييييييعايا)ا1984

وضيمييييييع اا1988(ايسييييييتحا35ضي  يييييياتا عينييييييعتو ا عيييييي )ا1971(ايسييييييتحا45ضينييييييعتو ا عيييييي )
                                                           

(
1
)Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of 

certain provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in 

Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities. 

Amended in 1997.              

(
2
)H0WKINS.J,The creative economy :How people make money from ideas, 

London(2002),PenguinBOOKS.                                                                           

                       

دن عتاضي عيوحانللاضت )     اضاا1984يستحاا30(ا  اععتو اضي  ع ياضي  ضعوحا ع ا5تصماضي عايا)﴾3﴿
اضيت  ا اضي ا لللمع سع ل او  م ا عي  اضينصا ا  ض اوو    افوسع اضي  ب ا نصا ااعتم اض ض ا  ع وح ضن عد 

الوضيم عنحاوضي صوو اوضدنم (
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تاييييييييو ان ييييييييتا اع يييييييي اضيانعوييييييييحاوضيت يييييييي افنييييييييااض ييييييييع اضي  يييييييي  اضيييييييييلا  يييييييي اصييييييييو ا  
ضةنمتيييييييعماوضي نيييييييلوتاضيييييييي  اعيييييييااولةنسيييييييعاوياتييييييي اضغ يييييييتانييييييي ا ويييييييع ا  سيييييييو اضدنيييييييم ا
و   و يييييييي اواو  افييييييييماضيةوييييييييعياضدع صييييييييعاوحاوض اضي مةيييييييياانلييييييييلاضينييييييييعتو اضتيييييييي ا ةيييييييياواا

نيييييا اضيةعصيييييتاضي عنلويييييحاوض ااو  اوايييييعاا  ييييي اااو ا عيييييع ما تاو يييييماوضتييييي ايييييي اووضاييييي اضي 
فييييييمااوسييييييع تاضدنييييييم افييييييماضيوعييييييماضيةعنيييييي لاوضتيييييي ا  يييييي ا يييييياضالضماضاض وييييييحاضوا اض وييييييحا
نلييييييييييلا معي ييييييييييحاضةاع يييييييييي ااو اضيييييييييييت انلييييييييييلاضي  ييييييييييوو اضي يييييييييياتماضييييييييييي  ااوسيييييييييي ةن ا
ضد يييييييمع ات و يييييييحاضدنييييييي ض اضي يييييييما لةنسييييييي ا ييييييي اضدنمتيييييييعماضي نيييييييللحالاوعييييييياا يييييييعالا

يتنييييم اوياتيييي انيييي  ااعييييعتو اة عوييييحاضي سيييي سلااضي  ضعييييمامعيوييييع ا يييي ا  ييييحا   ويييي ا ةيييياا
لافايييييع ا يييييعاة ىانليييييلاضي  ييييي  اضي  ضعيييييماض اونيييييسا   وييييي ا(1)(1/7ضي  لييييي افيييييماضي يييييعاي)

و يييييو افوييييي ا  سيييييو اضدنيييييم او   و ييييي اووةيييييااا م ةييييي اضي  وسيييييحااو ع وييييي اضيوسيييييع تاضي يييييما
ا  اضي  ا اضس ماض سعافماضدنم ل

ضيةعنييييي ااض يييييعانليييييلاضي سييييي وىاضي ت وييييي  اض اضي هسسيييييعماضي سييييي وحاداوو ييييياافيييييماضيوعيييييم
 هسسييييحا  مصصييييحاو  يييياتاف لييييما  ونييييو اضي عع ييييحانلييييلاضدنييييم انيييياضاو ييييواا  ايييياا

ويايييييي ااو  اواييييييعااا1997 ةييييييوحاضيسييييييو اوة عوييييييحاضي سيييييي سلااضييييييي  ا خسيييييي افييييييمانييييييع ا
وايييييو اتاييييي  ا ييييي اميييييمتاضنييييياضااضي ةيييييوحاوضيا ضسيييييعماضيتا ويييييحلاايييييع اضدةييييي ىا عي  ييييي  ا

 ييييييييعالا عيتصييييييييو اضي  ضعييييييييماض اونييييييييساعييييييييعتو امييييييييع ا سيييييييي نتا ييييييييعةنم اونييييييييا اضدا 
لاوايييييي يااضيةيييييييعتافييييييماضينيييييييوضتو اضي نع تييييييحايييييييي اوييييييي اا(2)وضدةاييييييع اضي  تيييييييع  يا ييييييو اضينيييييييوضتو 

                                                           

ا)﴾1﴿ اضي عاي ا)1تصم ا ع  اضي  ضعم اضي س سلا اة عوح اععتو  ا   ا1( ايستح نلل)ونصاا2010(
ي  وتحاضاضه ع:ااسع  ع الضيُ  ل ا:ااتا م ام و ما عي صملةعماضي عيوحااغ ض ا  ضاضينعتو اضي  عتماض

تو  تو اونو ا عةنم ان اسل حاتوما حاتوضي  وو ايسعا  ض  اتو وسعمحاغو  ا عس ماض ات اوسولحا  ا
 وسع تاضةنم ال

ا)﴾2﴿ ا ع  اضي  ضعم اضي نو عم ا111انعتو  اضي وضا)ا1969(يستح اضي م عما467و466فم اوععتو  ال )
(لاوععتو اضي سعااضي  اا ايل نوو اوضيسوم يا31,33فماضي وضا)ا1957(يستح21 ع )اوضي وعتعماضي  ع وح

ا(ل8,11فماضي وضا)ا1979(ايستح54ضيتونوحا ع )
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   وييييي اوةيييييااا  سيييييو اضدنيييييم افلييييي او نييييي  اضينيييييعتو اضي ييييياتماضي صييييي  ا   و يييييع ا ةيييييااض ا
ضي   لييييي ا  يييييخ ا تايييييو اضدنمتيييييعماا1956(ايسيييييتحا66يتنيييييم اجاوياييييي اضينيييييعتو اا عييييي )

تييييي ا خت )ضويييييحاوسيييييولحاضوا  او يييييحاضوايوةيييييحاصيييييت ما ييييي ا( 1نييييي  اضدنيييييم افيييييماضي يييييعاي)
ضيم ييييييييي اضواضي  يييييييييا اضواضييييييييييو  اضواضين يييييييييعشاضواضي مسييييييييي ااضواضيا يييييييييعلاضواتويييييييييحا يييييييييعايا
ضميييي ىجاو اييييو ا  ييييايايل يييي  اضواضيت يييي ا نصييييااضدنييييم جا ةوييييحا  ييييع اا يييي اضيم ويييي ا
ضوا يييياضمتاضوامييييع لاوسييييع تاضيتنييييتاضي ييييع (اومةييييااضتيييي اييييي ااوةييييااا  سييييو اضدنييييم اوضت ييييعا

و افنيييييماوسيييييع تاضواضاوضماضدنيييييم لاوضتييييي اضع صييييي اانليييييلا تايييييو او ويييييع اتيييييو اوضةيييييياا ييييي
 يييييي اضدنمتييييييعما و ييييييعا سيييييي لا عةنمتييييييعماضي ع  ييييييحاضواضي  لنييييييحلاو ييييييعالاعييييييعتو اة عوييييييحا

معيوييييييع ا يييييي ا  ييييييحا   ويييييي اوةييييييااا  سييييييو اضدنييييييم جاا2006(ايسييييييتحا67ضي سيييييي سلاا عيييييي )
 حاضواما ييييييحاضوا غيييييي اضتيييييي انيييييي  اضي  ليييييي ا ختيييييي )اتا ييييييم اونييييييو ا ييييييعةنم انيييييي اسييييييل

ضي ييييي وو ايسيييييعا  ض ييييي اضوا وضسيييييمحاغوييييي  ا عسييييي ماض اض اوسيييييولحا ييييي اضيوسيييييع ت(اويييييي اوةيييييااا
ضي   وييييي ا ع وييييييحاضيوسييييييع تاضي ييييييماوسيييييي ما سعاضي  ليييييي ايتنييييييم انيييييي اضيسييييييلساوضيمييييييا عملا

  يييييخ اة عويييييحاا2006(ايسيييييتحا24ا يييييعاميييييمااضينيييييعتو اضد ةيييييعا اياوييييييحاضد يييييع ضما عييييي )
 اضونييييع انيييي  اضي  ليييي ا ختيييي )اتا يييي او ليييي انيييي اضي سيييي سلاا يييي ا   ويييي اضدنييييم اوياتيييي

ضيسيييييل حاضواضيما يييييحاتواوييييي ولايسيييييعا عسييييي ماض ا م لييييي اوسيييييع تاضدنيييييم اواضيانعويييييح(لا عا
  يييييييخ اا2004(يسيييييييتحا13068ةييييييي اةييييييي و اضينيييييييعتو اضيل تيييييييعتماضيصيييييييعا ا عي  سيييييييو ا عييييييي )

ضي سيييي سلااةوييييحاييييي اونييييسا   ويييي ايتنييييم لا  ييييعا نييييا او نييييباضتيييي ا غيييي اضغ ييييعتاضغليييي ا
 اضويييييي ضاا   ويييييي او ييييييو اووةييييييااا  سييييييو اضدنييييييم اضداض ا يييييي ضاضد يييييي اداضي  يييييي و عمانيييييي

وييييييييها اضيييييييييلاضغ ييييييييعتاضييييييييياو اضي سيييييييي اوضي ييييييييع ااي ونييييييييو اضدنييييييييم اواو  افييييييييماة عوييييييييحا
ضي سيييييي سلاجافييييييعةنم اضصيييييي باضيوييييييو اةنونييييييحاوضع ييييييحاونيييييي و يا يييييي انيييييي و وعماضيةوييييييعيا
ضي صيييييي وحاض اضصيييييي باوةعصيييييي اضدتسييييييع اووةييييييوما يييييي افييييييمااييييييتا اييييييع افييييييما تاييييييي اوفييييييما

 يييييع  اوفيييييماضي  يييييتافسيييييوا  ييييي ام و يييييماويييييو ما يييييخيو اضيسيييييا ا تييييي اةيييييحاضي سييييي سلاو اضي
نليييييلاضدعييييياض انليييييلاضي  ععييييياا ييييي اض يييييتاضيةصيييييوتانليييييلاضيسيييييل حاضواضيما يييييحال يييييتاوصيييييتا
فييييييييي اضدنيييييييييم اضيةييييييييياوحاضييييييييييلا  ةليييييييييحاضيسيييييييييوم ياوضيييييييييي ةا ا عاسيييييييييوض افعي  ييييييييي ونعما
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ض ااو  يييييعاضدع صيييييعاوحا ةييييي  انليييييلاضدنيييييم انييييي ا ت  ع سيييييعاوميييييا ع سعايل سييييي سلاو اوا
ض  يييييييييعا ات سيييييييييماو يييييييييماعيييييييييويات يييييييييمحافيييييييييماضي    يييييييييساو يييييييييماضاضيا ييييييييي اضاوضما   وييييييييي ا
ضي سييييييييييي سلاو ا مصيييييييييييع  اضيسيييييييييييلساوضيميييييييييييا عماضي   ونيييييييييييحافيييييييييييماضيسيييييييييييو اوضسيييييييييييعيو ا
ضسيييي ماض سعاواو وييييحاضدت  ييييع ا سييييعاو  تيييي ااضممع  ييييعلاو ييييمانع ييييتا يييي انوض ييييتا سييييوو ا

عاويييييها اضييييييلاضيسيييييلساوضيميييييا عما ييييي اميييييمتااو  اضي يييييع اافيييييماضي  يييييتانليييييلا  وو سيييييعا  ييييي
و ييييييييوااض صييييييييعتاو  عنييييييييتااض يييييييي او سيييييييي   ا ييييييييو اضي ت  ييييييييو اوضي سيييييييي سلاو اةوييييييييحاو ويييييييي ا
ضي تعفسيييييحاضي يييييما سيييييع  افيييييمام ييييي اضدسييييي ع او ةسيييييو اتونويييييحاضي تييييي  اف ةنييييي اة عويييييحا

لض يييييييعا(1)ضي سييييييي سلاافيييييييما ييييييي  اضيصيييييييو يا ييييييي اميييييييمتاو يييييييواا تييييييي  ا ويييييييااو سييييييي  ا م ييييييي 
ي ن ويييييحا ييييعااض ييييمادا ييييها اضي  عي ييييحافييييماضدنييييم اضصيييي باو يييياا يييي اضد ييييو اضي خيوفييييحاوض

ضيييييييلاميييييياض اضي سيييييي سلااضوا نييييييلول اا اضييييييياو اضي  سييييييو ايتنييييييم ا ييييييوا يييييي وو اضيسييييييلسا
اوضيما عماوداو ةن ا ياا  و اضاسع اضيسلسا ةتاضدنم ا خةس اصو يل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الان ااضي نوتا ة ااضة الاضةنم ان اضي ت  عماوضيما عما  اضيو سحاضينعتوتوحجاضيم  حاضدويلا﴾1﴿
ال52ج ا1991جا ا  حاضي مالاضي اوايج ص جاضينع  يجاجا
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 المطلب الثاني

 القواعد الرئيسة لحماية المستهلك من االعالنات المضللة

 ا  ضنعياية عوحاضي س سلاا  اضدنمتعماضي نللح)ضياع  ح(ا و اا محاعوضناا  وسحاو ا
ي ةنو اة عوحاف عيحايل س سلاا عن  ع  اضيم  اضين و افماضي  لوحاضي  ععاوحاو ماا عا

اوخ م:

ا

ض ا  ماونوحاضدنيم او تيماض او ي  تاضدنيم اضي وعتيعمااأشتراط وضوح االعالن:-1
ما حاضي نا حاضي ما  ا يختسعاملي ا  اوي اوض ضاياضي و  وحاضياعفوحاوضيوضفوحان اضيسل حاضواضي

ةيي يا سيي تو ياييياىاضي سيي سلااو ييواوةييعوتاضي  ععيياايلةصييوتانلييلاضيسييل حاضواضيما ييحاضي ييما
وة ع سييعلاوض ادا اييو اغع نييحاداييي  افوسييعاوض اواييو اياويي اصييو يا  ويياياوضنييةحانيي ا

ماضدنييم ا  ييعاضي تيي  اضواضيما ييحاضي   ونييحا س ييعااييع اضي يياتاضواضيوسييولحاضي سيي ما حافيي
وسيييي بايل سيييي سلاا يييي اضيتايييي افييييماضي وضصيييي عماوضيمصييييع  اضي ملو ييييحاة اعتوييييحاضنمييييعالا

لاواضيا اضي    اضي  ضعمافيماعيعتو اة عويحا(1)ضي وضفنحانللاضي  ععاان اونماوضا ضاااع لو 
ضي س سلاانللاضي  ل اض او خااا  ا   وماضي وعتعماوضي وضص عماوضي اوتعماضياع لحايل ت  ا

لضداض اضي  ييييالحا ا يييي افييييماصيييي و حا(2)ض ا عي وضصيييي عماضينوعسييييوحاضي  ضعوييييحاوضي عي ويييحوضدي ييياا
ضي عع حانللاضدنمتعماضي ما صا افماضيمع لاومعصحاضي ما صيا انليلا ي احاضدت  تيما

                                                           

الاضة ااضيس وااضياع الاضية عوحاضينعتوتوحا  اضيماض اضدنمتمافماضينعتو اضياوو ماوضي نع  لا  لحا﴾1﴿
 ل144ل ا1995(ا4(اضي اا)19ضيستحا)- ع  حاضياووما-ضيةنو 

ا  اععتو اة عوحاضي س سلااضي  ضعما)ولا اضي  سااوضي  ل ا  عاوخ ما:ا7﴾ضي عايا2﴿
عتعماوضي وضص عماوضي اوتعماضياع لحايل ت  اومعصحا االاوضت سعالاضيصمةوحاتود ا:اضي خااا  ا   وماضي و

 و لااضي ت خاع تام ةسعافماضيسو اتواع تاإ  ضالان لوحاضي وساتواضي  ضالااتواضةنم انتسعا(ل
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  ا سحجاوضينوضتو اضي   لنحا سعا  ا سحاضم ىاوص و حا ةاوااضينيعتو اضيي  ا منيسايي جا
ا وحا  افما لاا  و ا وت عا  تونعافما لااضم لفنااواو اضدنم ا   ونع او س

ض اضدنم ا اس ا  ا ايع  اضي تعفسيحاضي  ي ونحامنع وتحريم االعالنات المضللة: -2
جفما(1)ونع تا  انوض تاضي سوو اوضاضيا  اضاوضماضنم اضي س سلاو ا عي ت  عماوضيما عم

صي افيماضيتسعويحافيمان  ا  ا ياا  يلايي اومي لاني اعوضنيااضي تعفسيحاضي  ي ونحاضي يما 
ما حاة عوحاضي سي سلاجاوو ي  ات سي افيماضي  يعتاضدع صيعا اوويه  افيمانيعاضماو نعيوياا
ضي س سلاو اوضم وع ض س جاوو و ا ونو ا   وي اضدنيم اضي نيللحاو  سو ي اصي و عمافيماا

 تاضغل اضياوتاضي   وحا يااي يا ااو يواا تايو اعيعتوتما  مصي افيماضدنيم ا(ا2)ضي  ض 
و يانع ييحاوضدنييم اضي نييلتا صييو يامعصييحاييي ضاتييانواضي  يي  اضي  ضعييماضيييلاضي  ييع  ا صيي

ونييساعييعتو امييع اوةييااافويي اضدنييم ا صييو   اضي ع ييحاوضي ميي  اضيييلا ونييو اضدنييم ا
ضي نيييلتااي يييعايييي ا ييي ات يييع ا س يييحانليييلاضي سييي سلاو ا)جنليييلاضي اييي ا ييي اضيييياوتاضدو  ويييحا

ضي يييماعييياا    ييي انييي اضدنمتيييعماضي يييماضا ايييماض  ويييحاضدنيييم اوضد يييع اا(3)ومعصيييحاف تسيييع
فييماضي ييعاياضي عتوييحااا1984سيي     اا10ضي نييللحلاوعيياانيي  اضي و ويي اضدو  ييماضيصييعا افييما

 واضدنم اضيي  ااضي نللحضدنمتعما‘( ت اضدنم اضي نلتاضواضيمعا ا خت )2فماضي ن ي)
                                                           

 ل145الاضة ااضيس وااضياع ااجاضي صا اضيسع  جا ا﴾1﴿
ضدنم ا اتا وضت  اف تع  ماضةاع  اافماداوو اافماضي   و عماضي  ضعوحاععتو ا  و امع اوتا ا﴾2﴿

ا1971(يستحا45   اضينوضتو اضيمعصحاجاااعينعتو اضي   ل ا  تاو ان تا اع  اضيت  اوضدنم ا ع ا)
ا ع ) ا عينعتو  ا35ضي  ات اانعتو ا1988(يستح اضي نلت اضدنم  اصو  ا    اضيل اضي     اوض ع  ل

وععتو اضي سعااضي  اا ايل نوو اوضيسوم ياضيتونوحااج1957(ايستحا21ضي م عماوضي وعتعماضي  ع وحا ع ا)
ا54 ع ) ايستح اوضيصتعنمجاا1979( اضي شاضي  ع   ا   اضي س سلا انللاة عوح اضااماتصوص  وضي م

افماضي وضا) ا ةااي ا  اععتو ا467(و)466وةا اضي    اضي نلوتاضدنمتما عيت انللاننو عما )
ال1969(ايستحا111ضي نو عماضي  ضعماضيتعف ا ع ا)

ضي  اا1963  وااا2﴾ا  عتا يااضي   وساضي  تسماضدوتاضيمع ا   عي حاضي نلوتاضدنمتمافما3﴿
ال1973اعتو اضدوتاا27فماRoyerناتا نعتو ا
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سي  او  ا خ ام ون امعان اوواو اضينصاا  او ضال اماض اضد مع اضي و اوصتاضيوس ا 
ا عا ييمع م و  يي اضيمعانيي او عي ييعيماوييه  انلييلاسييلواس اضدع صييعا اجاوولةيي اضينيي  ا

ا ييعا وتييماضي ييعاياضي عي ييحا تيي اض اضدنييم اضي نييلتاعييااونييسانيي ام ويي اضغ ييعتاا(1)ضي تعفسيي (
لا ييييعانيييي  اضينييييعتو ا(2)ضةيييياىاضيمصييييع  اضي س ييييحاضواضي و  وييييحافييييماضيسييييلساضواضيمييييا عم

(ا ختي ) واضةنيم ا11/1  اضدنم اضي نلتافماضي يعاي)اضيل تعتما  خ اة عوحاضي س سلا
ضييي  اويي  ا خوييحاوسييولحااعتييماوو تييعوتاسييل حاضواما ييحاوو نيي  ان نييع اضوا وعتييع اضواضانييعالا
اع  ع اضواضت ا صعغا   ع ضما  ا ختسعات ا ها ا م ونحا  ع  ياضواغو ا  ع  ياضيلاماض ا

ضي  لاييحاضي   وييحاضيسيي واوحاضيصييعا االض ييعاعييعتو ا اعفةييحاضي ييشافييم(3)ضوا نييلوتاضي سيي سلا(
 يييياا غييي اضتييي ايييي اونيييسا   وييي او يييو افوييي ا1404-5-29(افيييما11  و ييي اضي  سيييو ا عييي )

  سو او   و ا ةااايتنم اضي نلتاضداضت اةاااض و ا    ي ا ي اع ويتاصيو اضدنيم ا
ضي نلتاا  ا ختسعاض ا ها اضييلامياض او نيلوتاضي سي سلاا ي اميمتاوصي اضيسيل حاضوا

نتسعاضوان نسعا خسلو اوةو ا وعتعمااع  حاضوامعانحلاوعاان  ا  ي اضي ني ااضدنم 
ضدنم اضي نلتا ختي ا يواضيي  اوايو ا ي ا يخت امياض اضي سي سلااضواو اي اض اويها اضييلا

                                                           

(
1
)Directive 84/450/CEE .Council Directive of 10 September 1984 relating to 

the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the 

Member States concerning misleading advertising. 

(
2
)Directive 84/450/ CEE .Article(3)( In determining whether advertising is 

misleading, account shall be taken of all its features, and in particular of any 

information it contains concerning:(a) the characteristics of goods or services, 

such as their availability, nature, execution, composition,: method and date of 

manufacture or provision, fitness for purpose, uses, quantity, specification 

geographical or commercial origin or the results to be expected from their use, 

or the results and material features of tests or checks carried out on the goods 

or services. (b) the price or the manner in which the price is calculated, and the 

conditions on which the goods are supplied or the services provided. (c) the 

nature, attributes and rights of the advertiser, such as his identity and assets, his 

qualifications and ownership of industrial, commercial or intellectual property 

rights or his awards and distinctions. 

ال2005  عماا4(اضيصعا افما659تعتما ع )ععتو اة عوحاضي س سلااضيل ﴾3﴿
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لا يييعانييي  انليييلاضتييي )ضدنم اضي  نييي  ا  لو يييعما سيييا اضييييلاضيوعيييو افيييمامليييما(1) ييييا
لاوض اضسعيو اضيماض اوضي نلوتا(2)ت  (وماض افو عاو  ل ا  تعص اضواضوصع ا و  وحايل 

  تونحافماضدنمتعمجافناا ايو افيماضي تعصي اضي ض ويحايلسيل حاضواضيما يحافيما ض سيعاوضي يما
عيياا اييو ا ةييتاضن  ييع اييياىاضي سيي سلااو ييماضي ييماعيياا اف يي اضيييلاضي  ععييااتايي ض ايلمصييع  ا

ايييو اضي نيييلوتاضي  لييي انتسيييعاوياتسيييعافيييماضيةنونيييحا م لييي انييي اضيصيييو ياضي  لييي انتسيييعجاضواو
 ييعةنم انيي اضيسييل حاضواضيما ييحاوو  ييو انييا او ييوااضيسييل حاضواضيما ييحاضصييم ا  ييعتا ييياا
ضنييم اواعيييحاننييع ضمانيي ا ييوف ا يين اون ييع ضمايل وييساووت ييو انييا او وا ييعاضصييم اونييا ا
و ييواا  لو ييعمانيي اضصييةع اضي يين اضواضي  ييع ضملاوضي نييلوتاوةصييتاضونييع افييمام و ييحا

جفعيم و ييحاضيسييل حاوضيما ييحاض  وييحاا ويي ياوعيياا اييو اضييياضفساضيييلااو ت ييخاضيسييل حاضواضيما ييحا
ضي  ععااد ام و حاضيسل حا   ي اني ا ياىا يواياضيسيل حاضواضيما يحاضي يماوسيا اضي سي سلاا

لاوض اضي سيييي سلااو وييييتاضيييييلا  نييييوتاضيسييييل حاضواضيما ييييحاضي ييييما اييييو اا(3)ضيةصييييوتانلوسييييع
ع ياضييلا صيا اضدت يعلاوا  ويحا ويع ا ت ه عاو  واا عي واياي يااوت  مانللاضي  ل اضد ي

(ايسيتحا21 لااضي ت خافنااضيا اضي    اضي  ضعمافماععتو اضي وعتعماوضي م عماضي  ع وحا عي ا)
(انليييل)دا سييي تانم يييحاي ييي  ا ييي ضاضينيييعتو ا ة يييتا5(ا ييي اضي يييعايا)8فيييماضي نييي ي)1957

نحاضي  سييييو انلييييلاضدن نييييعاا صييييةحا وعتييييعماغويييي اصييييةوةحافو ييييعاو  ليييي ا  ت ييييخاضي نييييع
وتوصيييييييعفسعاواييييييي يااضي م يييييييعماضي يييييييما ة يييييييو انليييييييلاضسييييييي ا  يييييييع  او  يييييييماضوا نليييييييااضوا
 او (لوضيماض اواو ااي ياافيمانتعصي اضيسيل حاضي يما يامتافيمان لويحاضدت يعلافيعةنم ا

                                                           

الات واضي مانلماضيت  جاتةوا  اوااة عوحاضي س سلاافما وض سحاضتسوع اضيةاوااضي   ضفوحايتنم جا﴾1﴿
اضيم  حا اضديا  وتوحج اضي  ع ي افم اوضينعتوتوح اضي  لوح اضي  امم ا هي  افم اضيسع س ضي ونو 

 ل209ج 2004ضدويلج
ضدغ وحاوة عوحاضي س سلاجا ةحا نا اضيلا ه   اة عوحاضي س سلاافماا﴾الاس وةحاضينلوو مجاغش2﴿

 ل209ج 1995ضينعتو اوضي  و حجاةنو انو ا   جا ص ج
 ل210الاس وةحاضينلوو ملاضي صا اضيسع  الا ﴾3﴿
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لاووةصيييتا(1)نيي ا اوتييعماسييل حا  وتييحاممفييع ااي تعصيي  عاضيةنونييحاو   يي اضنمتييع ا نييلم ا
منييي افيييما يييع و اضت سيييعالاضيصيييمةوحانييي ام وييي اضي نيييلوتاوضيمييياض افيييما يييع و اضيصيييتسا عي 

 نيياو سعاضوا خمو  ييعاد ا ييعاوسيي اضي سيي سلاا ييواض ا اييو اصييعيةحايمسيي سمااونيي  اف يي يا
لاو ييي اضي  صييييو اض اوايييو اضي نييييلوتافيييمانتعصييي امع  ييييحانييي اضيسييييل حاضوا(2)ضيصيييمةوح

ضواضيما يحاضيما حااعدانعالا عي   ااةوحاوانماضي  ل اض اضيوةوااضي  او   اا س  اضيسل حا
فيييما وضصييي ع سعاومصع صيييسعاضي  وييياياونيييا او يييواا يييعاونيييع وسعا ييي اضيسيييلساضي تعفسيييحافيييما
ضدسيييوض لاوو   ييياااييي ياافيييما ييي وو ا ييي  اضدنمتيييعما عسييي ماض ا يييسعاضمات يييو اضي    يييسا
وضي  مصصييو اضييي  اا ويي ض ا ييعا سيي  تاضي يي اعماضي  ع وييحاضي  لتييحات ييو اضي    ييسافييمااعفييحا

وحاوغو  ييعا ةوييحاوييانما ييهدالا ييخ اضيسييل حا ةييتاضدنييم ا ييماضي  ييعدماضي توييحاوضي وعنيي
اضدةس اوضدفنتا  عا افسانااا  ااضي س سلاو اضيلاضي  ععااوضدع عتانللاضي  ضالل

ــارن:-3 ــع االعــالن المق ــة عل ضدنييم اضي نييع  ا تيي ااسييو  ا يياداا ويي ضاةييوتاات ييع الرقاب
  ياتو اجا  ياتاة ويحاضي   وي اا   ونو  اوو  سا يااض ا ي  اضدنمتيعما  وي ا  ع نيع ا يو 

ضي يييما  ييي ااايألفييي ضاااضية ويييحافيييماضي صييي وبانتسيييعاوداو اييي اضسييي   عا عاضوا صيييعا  سعا ييي ا
تعةويييحاو  ييياتا  عيويييحا ستيييحاضدنيييم اضي يييما  تيييساض ييي ضالا نع تيييحا  ييي ا  ييي ونع ا تعفسيييع اضوا

لفخ اضي نصواا عةنم اضي نع  ا واضدنيم اضيي  او اياانليلا اضويعا(3) ت  ع  اضواما ع  
 ت ولاضواما حا  وتحا  اميمتا نع ت سيعا  وضصي عماو اضويعاغو  يعا ي اضيسيلساوضيميا عمجا
نلييييلاتةييييواونلييييتا يييي اعو ييييحاضي  يييي و اضي تييييعف اووييييها اضيييييلاضونييييع اضي سيييي سلاافييييماييييي  ا

                                                           

ا)وةا انللاضي  سااوضي  ل ا عوخ ما:ا-(اععتو اة عوحاضي س سلااضي  ضعملل9ضي عاي)(1﴿
ا  ع سحضي شاوضي  ا: افماضيسلساتود  ايل وضص عماضي    اي اضي اوتح اضي وضا اةنونح م عال اوض  نلوتاوضي ايو ا

اوضيما عمااعفح(
 (اععتو اة عوحاضي س سلااضي  ضعمل7﴾اوتا :اضي عايا)2﴿
اضيم  حا-﴾3﴿ اضينعتوتوحج اضيو سح اضي ت  عماوضيما عما   ان  اضدنم  اضة اج ا ة ا اضي نوت ان ا ال

 ل244ج 1991جضدويلجا ا  حاضي مالاضي اوايجا ص 
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س ا ييخ اضي  ويياضماضي ييماسييو اوغ ييو لاوض اضيسييا ا يي ا ييياا ييواافييساضي سيي سلاو اوضعتييعن
وةصلو انلوسعاضا  افع ايا  اضيسلساوضيما عماضدم ىاضي تعفسحلاوعااضم ل ماضي   و عما
فيماضد يعاياضواضي تييساي  يتا يي  اضدنمتيعماضي نع تييحجافنياا   ييما  ي اضينييوضتو اضييلاض ييعايا

نع تيحا يو اضدنمتعماضي نع تحانللاضن  ع اضتسيعا ةني افع يايايل سي سلاا  يلااعتيما ةني ا 
لاوياييي اوفييي ا ييي وماونيييوض ما  ييياايا(1)نتعصييي  عجااعينيييعتو اضياتيييا اوضينيييعتو اضد  وايييم

 ةااا  اع تاضيننعالاوضداض ياو سعماضدتن عماضي ستويحجا ةويحا ي  اضي نع تيحانليلا  ويسا
ضي تعص افماو واا  ا  سعااوضم وع اضاسوالاو  ااضي تعصي اضدمي ىاضي يماعياا ايو اضا ي ا

ض ييعافييماف تسييعافنييااض ميي اضيننييعالاضي  تسييمافييماغعي وييحاضةاع يي اع ييتاصيياو اض  وييحاوفع ييايلا
 وع عاةعس ع ا  اضدنم اضي نع  انللاضن  ع اضت او  ن اا1992اعتو اضي عتما-18ععتو ا

 عن  ييع اض ا صييا  ا ييواضي  ليي ات سيي اوضييي  اوسيي لاضيييلا ةنويي ا(2)يلصييا ااوضي ونييونوح
غوييي ا  ييي ونحا ميييوتاضي نييي و اةييي اضيييي  باوييييوانليييلاةسيييع اضدمييي و اف يييا عا تعفسيييحا

ضي معي حا عي  وو جا ص  اضيتا ان عاض ضااع اضدنم اضي نيع  او ني  ا نع تيحاةنونويحا
اعتو اضي عتماا–ا18ضوادافعيةا اونسانللا  اتاضي نع تحافما ض  لاض عا  ااصاو اععتو ا

ضدنمتيعماوضي   ل ا ان اضي س سلاو اوة عو س افنيااض يعاافيماضي يعاياضي ع ي يا تي اا1992
ضي  ع ويحاضي نع تييحا  يلااعتييما ضماض  وييحاو يها ااو ض اف ييعتجانتييا عا  ني  اوصيي ااعويي ا
يلسييلساوضيمييا عما صييو ياصييعاعحاو ونييونوحجاوعييااضو ااعييعتو اضدسيي سمااضي  تسييماي ييع ا

 تي ا ختيي ) يااضدنييم اضييي  اونييو افويي اا8-21   و يع ايتنييم اضي نييع  افييماضي ييعاياا1993
ت  ع ييي ا  ت  يييعماغوييي  اووايييو ا ييياا ييي اميييمتا تيييعوتانم يييحاضوا ع ايييحاضي  ليي ا  نع تيييحا 

 ت  ييعما يي ضاضدمويي اضواضسيي اضي يي احاضي ت  ييحاضواضسيي اضي ةييتاضي  ييع  اوتييو ا يي  اضي  ييع ي(ا
وو ييي  مافيييماضدنيييم اضي نيييع  اض اوايييو ا ونيييونوع اوييييو افوييي ايييي  ا ييي ا يييخت ا نيييلوتا

                                                           

ا ص جا1﴿ اضدساتا وحج اضي ع  مج اضي ا  ااض  اضديا  وتمج اضي نا اض  ض  اض  ض و ل ا  اوح امعيا ﴾ال
 ل245ج 2006

 ل245الان ااضي نوتا ة ااضة الا صا اسع  ال ا-﴾2﴿
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 ا ا االا  اضيمصع  او  ااضي االاضي س سلااوض اداونلتا  اعو حاضي ت  عماضي تعفسحا 
ضيييي  اعيييااوايييو ا يييواضد ييي لاوض اوايييو ات ييي اضدنيييم ا سييي وعع ا يييعمم اضصيييةع اضي سييي ا
ضي تعفسو اة اعتوحا تعع حا ونونوحاضدنم جاوض اواو اضي  ل اععا انللاض  عماصةحا

اويتنييم اضي نييع  اصييو ا   ييااياامعصييحاضدنمتييعماال(1)ضي وعتييعماضي ييماو يي لسعاضدنييم 
ن  ا  احاضدت  تماوغو  عا  اوسع تاضدنم جافنااواو اضدنم اضي نيع  ا سيا اضيةيما
 يي اعو ييحاضيسييلساضي تعفسييحا يي امييمتاضدسييعاليااينو ييحاضيسييلساوضيمييا عمايل ييع  اضي تييعف اضوا
سييي    ا ض سيييعا ييي اميييمتاضي  يييوو اوضياييي  ا ييي اميييمتاضانيييعالضمااع  يييحا سيييو حانييي اضيسيييلسا

ع  اضي تييعف او ةنويي اضييي  با يي امييمتا نييلوتاضي سيي سلاجاعي يي وضيمييا عما نصييااضدنيي ض ا
وعيييااوايييو اضدنيييم اضي نيييع  اضيييي  اويييها اضييييلاضيلييي  ايييياىاضي سييي سلاا ييي اميييمتاونيييسا
نم عما  وتحا   ع  ا سا ت  ا تعف ا نصاا نلوتاضي س سلاان ام و اضدنم انتسعا

نلويياانتوضتيي اضواو ضييي  او  ويياا يي ا  يي و ا  ييع  اضميي اض يي امييمتا نلوييااضي اسيي اضيمييع  ما
نم  يي اضي  ع وييحا نصييااةيياوحاملييما ييو ا ت  ع يي او ت  ييعما  يي و ا تييعف افعينصيياا تيي ا

ا وا ةنو اضيل  اياىا  سو اضي س سلاو ل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           

 ل1993  اععتو اضدس سمااضي  تسماي ع اا121/2﴾ضي عاي1﴿



 239                                                                  كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

 
 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

 الخاتمة

اضيتةوا اونلل اوضي وصوعماتا  سع اضيت ع   ا   ا  لح اضيل اضي ةحا وصلتع ا  ض امع  ح فم
ا-ضد م:

 -:النتائج -اوال

س سلاو اغعو  اضيةصوتانللاضي وعتعماوضي  لو عماضي ما   ل اضدي اض ا عنم اضي  -1
 عيسلساوضيما عماياماواو اياىاضي س سلاا صو ااع تان اضي ت  عماضي ماوواا

 ضي  ععاانلوسعل

ض او وااضدي اض ا عدنم اععااضيو انا اضي اعفها و اضي ستماوضي س سلاا  اةوحا -2
ا اننوا افم ا عيمصع  اضي و  وح اوضي ل  اضدي اض اضي   فح ا ن و  اوض  ضدس سما

  عدنم ا واي ن و اضي وضا ا و اضدم ض ل

اعااد وف ا -3 اضي ن ع اضتسع اضي وو اضيم وحافما  ض ض انا اضدن  عاانللاتا وح
ا ياا ان  اووت   افوسع اضين   اض  عم ايص و ح او يا ايل س سلا اضياعفوح ضية عوح

اضي ن ا اضينوضنا ا وف  ع اضي م ا عية عوح اضدس  عتح ايس ضان و ي ا عدنم  ايمي اض   ي
 ضي   ل

و  اض اواو اضدنم ا ا و عاو ة  ا ل حاضي س سلااة لاو  ا ا  اضي    ا -4
اا عا اج اي  اضي  توة  اوضيةنو  اضي نا افم انلو  اضدي اض عماضي   ونح نللا  وس
و  انللاضي ستماضةعمحاضي س سلاا عيمصع  اضدسعسوحاوضي وضص عماضينوعسوحا

عم  ا ص حاضي ستماووسولحاضد صعتا  اةوحا او ا ةتايل ت  اجاا عاو  اضة
 ضن  ع افماضي  ععال



 240                                                                                       التنوير المعلوماتي للمستهلك       

 
 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

اضي -5 اضو اضيسل ح افماو وا اواو  افنا ا   اا  اصو  اضي  ع  اي  اضي نلوت ما حاض 
اضصماجاض اض اعاا او ا لااوو  و انا او وا ع وض اواو افمام و  سعاو ت  سع

ن ا اىا واياضيسل حاضيم و حا ماضي عنحاضياضفساضيلاضي  ععااجاةوحاضتسعا    ا
ا اج انلوسع اضيةصوت اضي س سلا اوسا  اضي م اضيما ح افماضو اضيماض  اواو  ضوض 

نتعص اضيسل حاضي ما امتافمان لوحاضدت علاجاضوافماضت سعالا اياضيصمةوحاجا
 ضوافماضدانعالا عي   واا سل حا  وتحل

ن ااضدنم اضي نع  ا واضدنم اضي  او ااانللا اضوعا ت ولاضواما حا  وتح -6
 نع ت سعا  اضوعاما حاغو  عا  اضيسلساوضيما عمانللاتةواونلتا  اعو حام و ا

ا  اضدنم اضي نع  اضونع ا اض اواو اضينصا اوض اضي عي اضي ع س اج اضدمو ي    
وغ و اوضي عوحا ت ا ةنو اضي  باضي عا او  يااوتص افماضي س سلاافماي  ا

  معي حا عي  وو الضي ن و اة اضي ع اضي تعفسحاغو اضي   ونحا موتا

 -التوصيات:-ثانيا 

ا-فماتسعوحا  ضاضي ةحاتمل اضيلاضي وصوعماضي عيوح:

اي ةنو ا -1 افوسع او   م اضي  ضعم اضي س سلا اة عوح اععتو  اضيل ا عاي ا عنعفح توصم
ضا ضلاضس اضي ت  او مصو  او ةاوااوسولحاضد صعتاضدي اض ا عدنم اض او   ما

ا م اجو ةاوا اضي    انلو  اد اع  اضي  ع  ا   اضيس ت افم او وعتعماعوا  صو  
ونم   اضي  ع وحاجاد اضي ل ا  لااضد و ا  اضي سع تاضي ما وف انتص اضد ع ا

 يل س سلال

عالاضدا  توصما ع اونساضي    اضي  ضعماععتو امع او س نتايمنم اونا ا -2
نللاا عيتصو اوضدةاع اضي  تع  يافماضينوضتو اجاو و افو اف عيوحاضدنم اوض   

ت سوحاضي س سلااووا لافو ا   و ا ع سا عتسايمنم اووةاااضي م باضي  وسوحا
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ا اضي  س  ا عين  ا اضي ماوس ةنسع اوضي اض وح اوض او   اضي اضالضماضي اتوح فماي 
اضدنمتعماضي نللحل

 المصادر

 الكتب -اوال

اضيةاوا -1 اضتسوع  اضي س سلاافما وض سح ا  اوااة عوح اتةو اضي مانلماضيت  ج ات و
ضي   ضفوحايتنم جاضي ونو اضيسع سافما هي اضي  امماضي  لوحاوضينعتوتوحافماضي  ع يا

 ل2004ضديا  وتوحجاضيم  حاضدويلج
اضيصتعنوحا -2 اضي ت  عم اضن ض  ا   اضي س سلا اسم ح ان ع  انلمج ا ة و   ع  

 ل1996ضي  و حجااض اضيتسنحاضي   وحجاضينع  يجا ص ج
اضدنم -3 ا   ونوح اةاوا اف ةمج اضي    اةسو  اية عوح اضي  ع وح تعم

 ل1991وضي س سلاج
معياا  عتاضة اجاضدي اض ا عةنم اع تاضي  ععاجااض اضيتسنحاضي   وحجاضينع  يجا ص جا -4

 ل1996
معياا  اوحاض  ض و جات  اضي س سلااضديا  وتمجاضياض اضي ع  وحجاضدساتا وحجا ص ا -5

 2008ج
اضديا  وتمج -6 اضي نا اض  ض  اض  ض و ل ا  اوح اضدساتا وحجاامعيا اضي ع  مج اضي ا  اض 

 ل2006 ص جا
ضيسواا ة ااضيسواان  ض جاة عوحاضي س سلااض تعالا اوو اضي نا)ا ضسحا نع تح(اضياض ا -7

 ل2003ا–ي تع اا–ضي ع  وحايلم عنحاوضيت  جا و وما
  و ايم مجاة عوحاضي س سلاو افماضع صعااضيسو جااض اضي  و جاضيم  حاضدويلاجا -8

 ل1993ضينع  ياجا ص جا
 ل1999نعاتاعو يجاضية عوحاضي   و وحايل س سلاافما ص اجاضينع  يج -9
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اضيو سحا -10 ا   اوضيما عم اضي ت  عم ان  اضدنم  اضة اج ا ة ا اضي نوت ن ا
 ل1991ضينعتوتوحجاضيم  حاضدويلجا ا  حاضي مالاضي اوايجا ص ج

اضيو سحا -11 ا   اوضيما عم اضي ت  عم ان  اضةنم  اضة ال ا ة ا اضي نوت ن ا
 ل1991ضيم  حاضدويلاجضينع  يجا ص جا ا  حاضي مالاضي اوايجااضينعتوتوحج

اوضيصتعنمجا -12 اضي  ع   اضي ش ا   اضي س سلا اجة عوح ا ة وا انلم اةسو  ن اضهلل
اض ا-ضيم  حاضي عتوحا-ا ضسحا نع تحا و ااويحاضد ع ضماضي   وحاضي  ةاياوضياوتاضد ت وح

 ل2005- ص -ضينع  ياا-ضيتسنحاضي   وحا
ان -13 اةسو  اا ضسحان اضهلل اوضيصتعنمج اضي  ع   اضي ش ا   اضي س سلا اة عوح لمج

 ل2002 نع تحجااض اضيتسنحاضي   وحجاضينع  ياجا ص ج
اا ضسحا -14 اوضي عيوحج اضي  ع وح اضياويوح اضي نوا اإ ضايضدم وع فم ا ة اضي م  ل نوتم

ا اج اضيم  حضدويل اي تع ا2012 نع تحج اج اضيةنوعوح ااو  و ا  حضيستسو  اا- ت و ضم
  ض لج  اضااجضي 

اضيةل ماا -15 ا ت و ضم اضي س سلاج اة عوح اععتو  افم اضيو وا اةوىج اةسو  فع  
 ل2012ضيةنوعوحجا و وماجاي تع جاضيم  حاضدويلجا

اضيةاو ح -16 اضد صعت ا وسع ت اضي  ععا ا  ا ج اضيس وا اضي سا- ة ا انلل اضي  اوا  س
 ل1998 م ونعما ع  حاضياوومج– وضسمحاضي لو اوو ا

ي اتوحايل  ع ياضديا  وتوحجااض اضيتسنحاضي   وحجا ة ااضي  سلاا  يجاضية عوحاض -17
 ل2008ضينع  ياجا ص جا

ااض ا -18 اضدس سماج اننوا افم ا عةنم  اضدي اض  ان  وج اض و اضة ا ا  صم ل
 ل2010ضي ع  حاضي اوايجا ص جا

ا عي وعتعما -19 ا عةادال اضي  ععا  اع ت اضدي اض  اضي سا ج اضيصعا  ا ة ا تاو 
ا عي نااو م ونع  اانلل ااض اضيتسنحااضي   لنح ا نع تحج اا ضسح    اضتوض اضي نواج

 ل1999ضي   وحجاضينع  يجا ص ا
ا
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 البحوث والدراسات. –ثانيا 

اضينعتو ا -1 افم اضدنمتم اضيماض  ا   اضينعتوتوح اضية عوح اضياع ال اضيس وا اضة ا ال
 .1995(ا4(اضي اا)19ضيستحا)- ع  حاضياووما-ضياوو ماوضي نع  لا  لحاضيةنو 

اضينلوو  -2 اس وةح ا ه   اال اضيل ا نا  ا ةح اضي س سلاج اوة عوح اغشاضدغ وح مج
 1995ة عوحاضي س سلاافماضينعتو اوضي  و حجاةنو انو ا   جا ص ج

 الرسائل واالطاريح الجامعية. -ثالثا

اضينعتوتمايتنمتعمافماضينعتو اضي اتملجا -1 اضيتاع  اض  ض و ا صم لانموحج ضة ا
ال2006جضم وةحااا و ض جاالوحاضيةنو جاضينع  يجا ص 

ة ا اضة ااس اجاضدي اض ا عةفنعالا عيص حاضيمم يايل مالاضي  وسجاا ضسحا نع تحا -2
ا ع  حا اضيةنو ج اجالوح ااا و ض  ا سعيح اضدسم مج اوضي ن  اضي اتم اضينعتو   و 

ال1998ضينع  يج

االقوانين –رابعا 

 .2010يستحا-1ععتو اة عوحاضي س سلااضي  ضعما ع ا -1

ضي  يييياتاا1971يسييييتحاا45ضيانعوييييحاوضيت يييي ا عيييي ااضينييييعتو اضي  ضعييييماي تاييييو اضن ييييعت -2
 .1988يستحاا35 عينعتو ا ع ا

 ل1984يستحاا30ععتو اضي  ع ياضي  ضعما ع ا -3

 .1979(ايستح54ععتو اضي سعااضي  اا ايل نوو اوضيسوم ياضيتونوحاضي  ضعما ع ) -4

 .1969(يستحا111ععتو اضي نو عماضي  ضعما ع ا) -5

 .ل2006يستحاا(24ضينعتو اضد ةعا اضد ع ض ما ع ) -6
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 .2005  عماا4(اضيصعا افما659ضينعتو اضيل تعتما ع ) -7

 .2004يستحاا13068ضينعتو اضي تعتماية عوحاضي س سلااضي  ع ا -8

 ل1956يستحاا66ضينعتو اضي ص  اي تاو اضدنمتعماضي  ع ا -9

 .1957(يستح21ععتو اضي م عماوضي وعتعماضي  ع وحاضي  ضعما ع ) -11

(ا54 عيييي )ضي  ضعييييماو اوضيسييييوم ياضيتونوييييحاعييييعتو اضي سييييعااضي  اييييا ايل نويييي -11
 .1979يستح
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 الملخص

 ااماضيا ضسحانللاصو يا س حا  اصو ا ةنو اوة عوحاضي س سلااوضي  او  تاضيم  ا
افم او ع سسعااضين و  اوضي م اج اضم ضفسع ا و  اضع صعاوع اضي  وضاتح اغو  اضي  ععاوح ضي معح

  اتاوو ما ن و عاجا  ضاضد  اععااضيلان و ياو واا   و عماوعوضتو ا ة ماضي س سلاا
فماضي  ةلحاضيسع نحانللاضي  ععااي   ا توو  ا عي  لو عماضيما حاضي ما  تسا نلول اجا

اضي س سلاو اونللا ياا تعويماضيا ضسحان وا اضي امتاو   وساضيتصو اضيما حادتع ي  ي
  وفو اضي  لو عماضياعفوحان اضيسلساوضيما عماضي   ون انلوس ا  اع تاضي ة  فو او عا

ا ماضي  وماضيما ا وف  عافماضدنم اجاواو وحا ةنو اضية عوحاضيما حايل س سلال

اضدوتاي ةاواا  سو ا ا ماضي  وماضت سمماضيا ضسحانللا  ة و امصصتع ضدنم او ع
اضي س سلاا  اضي نلوتاضدنمتما افماضي  ةحاضي عتماة عوح او تعويتع افو  ضيوض  ا وف  ع
اضي س سلاا  اضدنمتعماضي نلل ا اية عوح اضي  وسوح ا   و اضدنم اوضينوضنا افو   تعويتع

الوضم   تعاضي ةحا مع  حا ن تماض  اضيت ع  اوضي وصوعماضي ما وصلتعاضيوسعل
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Abstract 

Enlightenment informational consumer 

The study focused on the image of the task of images to achieve , 

consumer protection, which is the weaker party in the contractual 

relationship is balanced economically between the edges , and 

practiced by almost daily , this matter has led to the need for 

legislation and laws to protect the consumer in the previous phase 

to contract for the purpose of enlightenment with the necessary 

information that prevents misled , and that study addressed the need 

for intervention and legislation texts necessary for the lighting of 

consumers by providing adequate information on the goods and 

services offered to them by professionals and what are the 

conditions to be met in the media , and how to achieve the 

necessary protection for the consumer. 

Anbstt study Mbgesin allocated first to define the concept of media 

and what are the conditions to be provided by it and we dealt with 

in the second part, to protect consumers from misleading 

advertising we dealt with the definition of Advertising and the main 

rules to protect consumers from misleading advertising . And 

concluded research conclusion included the most important 

findings and recommendations , which we reached .    


