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هذه املقالة انتجت يف وحدة البحوث والسياسات مبركز تطوير االعالم يف جامعة 

بريزيت ضمن مرشوع الوحدة يف العام 14-2015، بدعم من وكالة التنمية السويدية 

اقتباسها  او  نرشها  وحقوق  والجامعة  للمركز  حرصية  ملكية  واملقالة   ،)SIDA(

تخضع للملكية الفكرية، واالراء الواردة يف املقالة ال تعرب بالرضورة عن املركز.

 )mdc.birzeit.edu( :مركز تطوير االعالم- جامعة بريزيت

هاتف: 2982175. فاكس: 2982180 



                                                            
(. 0991دار الوزن للطباعة والنشر، : القاهرة)سامي الشريف، اإلعالن التلفزيوني : من بين المراجع والدراسات التي تناولت موضوع اإلعالن  1

 الذهنية الصورة تكوين في اإلعالن دور صالح مسعد السعيد،(. 0999كلية اإلعالم بجامعة القاهرة، : القاهرة)صفوت العالم، عملية اإلتصال اإلعالني 

 .(كلية اإلعالم جامعة القاهرة: القاهرة) عنها المعلن الخدمات أو للسلع
2
 .00-01( 2102األقطش لإلعالن والعالقات العامة، : رام اهلل)نشأت األقطش، مقدمة في العالقات العامة   



                                                            
 .خدمة أو سلعة من يستفيد أو يشتري من كلنه المستهلك بأ 2112لسنة ( 20)من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ( 2)تعرف المادة  3



                                                            
4

المعلن بأنه كل مزود يقوم بإعالن منتجاته بمختلف وسائل الدعاية  2112لسنة ( 20)من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ( 2)تعرف المادة  

 .واإلعالن
5
 (.2102الجامعة اإلسالمية، : غزة)في الصحف الفلسطينية  زهير عابد، واقع اإلعالن  
6
  Http://www.almaany.com: معجم المعاني  



                                                            
 .0(:2111) 0 عدد. 20 دراسات مجلة" ،"لها األردني التشريع معالجة ومدى والخداع التضليل أساليب" معال، ناجي7  

8
 .2102-00-29. اهلل رام مقابلة عبر الهاتف، .مساعد النائب العام في رام اهلل ،أحمد براك  



                                                            
 .9لمرجع السابق، ا9 

 10
  Http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15136  02 المادة ،2112 سنة( 20) المستهلك حماية قانون

ألن الشركة ادعت في إعالناتها أن المشروب سيظهر " ريد بول"مؤخرا رفع مستهلكون أمريكيون دعوى قضائية على الشركة المنتجة لمشروب  11

مليون دوالر أمريكي، بسبب الجملة التي  02للناس أجنحة، وبعد النظر فيها حكمت محكمة نيويورك على الشركة بتقديم تعويض للمستهلكين قيمته 

  Http://goo.gl/4IgnG5: المزيد". ريد بول يمنحك اجنحة"متها في اإلعالن استخد
 .02-9، معال، أساليب الخداع والتضليل 12



 

 

 

 

                                                            
 .2102-01-21، 9909، عدد 22صحيفة الحياة الجديدة، صفحة  13



 



                                                            
 .(2) المادة ،2112، (20) المستهلك حماية قانون  14
 تجارية أو سياسية غير ألغراض تؤسس ربحية غير جمعية كل هي المستهلك حماية جمعياتمن قانون حماية المستهلك فإن ( 0)حسب المادة رقم   15

 .الرسمية وغير الرسمية الجهات كافة لدى وتميلهم وحقوقهم مصالحهم وحماية وإرشادهم وتثقيفهم المستهلكين توعية إلى وتهدف اقتصادية، او
 .(02) المادة ،2112 سنة( 20) المستهلك حماية قانون  16
 أو السلع تأجير أو تصنيع أو تداول أو بتوزيع يتمثل نشاطًا الغير لحساب أو باسمه يمارس الذي لشخصالمزود حسب قانون حماية المستهلك هو ا 17

 الخدمات تقديم



                                                            
( 22. 20. 21. 29. 29. 20)المواد . 0992لسنة  (20)قانون حماية المستهلك رقم : لالطالع على العقوبات بالتفصيل 18

Http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15136  
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208 .0992 لسنة( 9) رقممن قانون المطبوعات ( 20-9-0)المواد  19



 

                                                            
 .2102-00-20. الماصيون اهلل، رام مقابلة معه في مكتبه، .الفلسطيني الوطني االقتصاد وزارة في اإلعالنات متابعة مسؤول قطيش، ابو ياسر  20



                                                            
 .2102-02-10. رام اهلل، الماصيون. مقابلة معه عبر الهاتف .إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة االقتصاد  21



                                                            
 .2102-00-29. اهلل رام مقابلة عبر الهاتف، .مساعد النائب العام في رام اهلل ،أحمد براك  22
  .2102-00-02. الهاتف عبر رام اهلل، مقابلة .محامقاضي سابق و شويكي، فهد  23



 

                                                            
 .2102-00-02. اهلل راممقابلة أجريت معه في مكتبه،  .اهلل رام ،المستهلك حماية جمعية رئيس هنية، صالح  24
-9)في فترة  عاما من مدن رام اهلل والخليل نابلس 22-21أعمارهم ما بين  تتراوحمواطنا  21بعد مسح عشوائي بسيط قام به الباحث شمل   25
لم  00من العينة ال يعلمون مطلقا ما الذي يتوجب عليهم فعله وإلى من يتوجهون حال وقعوا في التضليل اإلعالني، وأن  02، تبين أن (02/02/2102

قدموا معنى لغويا لإلعالن المضلل  9فعله، وان  سمعوا في وسائل اإلعالم المختلفة أي معلومات قد تعزز وعيهم حول اإلعالن المضلل وما الممكني

ضلل فيما ألقوا بالمسؤولية على الجهات الحكومية المختصة بسبب ضعف معرفتهم باإلعالن الم 09دون العلم بأشكاله الشائعة في وسائل اإلعالم، وأن 

 .منهم البائعين ووسائل اإلعالم 0الم 



 

 

 

 

                                                            
: على طالعاال باإلمكان للمزيد األمريكية، الفيدرالية التجارية اللجنة حسب اإلعالنات في توافرها الواجب المبادئ اهم من اإلعالن صدق يعتبر  26

Http://www.ftc.gov/news-events/media-resources/truth-advertising 



                                                            
27  Federal Trade Commissio. Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising  visited 
on: 3/11/2014, available at:  Http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/one-stops/protecting-
consumers/091005revisedendorsementguides.pdf 
28 Ibid. http://www.ftc.gov/about-ftc/bureaus-offices/bureau-consumer-protection/our-divisions/division-
advertising-practices 
29 Cornell University Law School, visited on 12/11/2014, available at 
Http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/54 
30 Girard Gibbs, visited on 19/11/2014, available at: Http://www.girardgibbs.com/false-advertising-law  



                                                            
31Dorsey , visited on19/11/2014, available at: Http://www.dorsey.com/eu-ip-pom-wonderful-lanham-act-false-
advertising-fda/ 
32 Summaries of EU legislation, visited on 19/11/2014, available at : 
Http://ec.europa.eu/consumers/archive/cons_int/safe_shop/mis_adv/index_en.htm 



                                                            
33 Summaries of EU legislation, visited on 19/11/2014, available at: 
Http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32010_en.htm 
34 European Commission, , visited on 5/12/2014, available at:  Http://ec.europa.eu/justice/consumer-
marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 European Commission, , visited on 5/12/2014, available at:  
Http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-
advertising/index_en.htm

 

 



 

 2102-00-29. اهلل رام الهاتف، عبر مقابلة. اهلل رام في العام النائب مساعد براك، أحمد. 

 2102-00-02. الماصيون اهلل، رام العامة، األشغال وزارة. اهلل رام في المستهلك حماية جمعية رئيس هنية، صالح. 

 2102-00-02. الهاتف عبر. محام شويكي، فهد. 

 الماصيون اهلل، رام االقتصاد، وزارة. الفلسطيني الوطني االقتصاد وزارة في اإلعالنات متابعة مسؤول قطيش، ابو ياسر .
20-00-2102. 




