
 ملخص
وقد أوضحت في هذه الدراسة . یلعب اإلعالن دورًا هامة حینما نقرر شراء منتج أو خدمة معینة

وترویج المبیعات , االختالف بین اإلعالن والمفاهیم األخرى مثل الدعایة واإلعالم والعالقات العامة
صاحبو اإلعالن وبیان أنواع اإلعالن وعالجت الدراسة األفراد المسؤولین في مجال اإلعالن وهم 

  .ووسیلة اإلعالن

وعالجت أیضا طبیعة اإلعالن وأنواعه مثل إعالنات التلفزیون والرادیو والصحف واإلعالنات 
  .على الواجهات في الداخل والتي تعد دعوة إلى التعاقد

ذا خالف هذه , والطبیعة القانونیة لإلعالن التجاري تجعل المعلن الملزم بمد الكافة بالمعلومات ٕ وا
  لمعلومات فإنة سیعاقب وفقًا لقواعد المسئولیة وفي نفس الوقت سیكون مازمًا بما ورد في اإلعالنا

وناقشت العالقات القانونیة التي تتعلق بكل جوانب اإلعالن بدایة من المالك والوسیلة اإلعالنیة 
امات في كل ووكالة اإلعالن بالنظر إلي طبیعة العالقات العقدیة في هذا المجال وتحدید االلتز 

دارة اإلعالن مثل الجریدة والرادیو أو التلیفزیون وبطریق  ٕ جوانب اإلعالن وعالقة صاحب اإلعالن وا
مباشر وأوضحنا بأن عقد اإلعالن یتكون من عقدین األول یتعلق بعمل تصمیم لإلعالن والذي تلتزم 

نفیذ اإلعالن بعد استحقاق به وكالة اإلعالن تجاه المعلن بتصمیم اإلعالن وفي ذات الوقت تلتزم بت
والعقد الثاني ویتعلق بنشر اإلعالن حسب وسیلة اإلعالن المتفق علیها وهذه الوسیلة , المقابل المادي

  .اإلعالنیة مثل الجریدة أو التلفزیون

ومن خالل هذین العقدین أوضحنا االلتزامات العقدیة لكل األطراف والتي تكون مسئولة عن 
ووسیلة اإلعالن ووكالة اإلعالن ) المعلن( لیة كل من صاحب اإلعالن اإلعالن وأوضحنا مسئو 

حیث إن رفضها وعدم قبولها اإلعالن , وعالجنا الحق في رفض الوسیلة اإلعالنیة لنشر اإلعالن 
  .یرجع إلى مبدأ حریة اإلعالن وحریة الصحافة
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Abstract 

Advertisement is in personal communication play mean roles when 
we decide to buy  specific good or service. I make clear in this study the 
difference between the advertising, and the other definitions such as 
propaganda, media, the general relationships and the refreshment of sales, 
also mentioned the kinds of the advertisement, Also i tackled the people who 
is responsible for this advertisement from the agency of advertising, the 
means advertising to the owner of the advertisement . 

Also I tackled identifying the nature of the advertisement and the 
kinds of this advertisement such as the television's advertisements, that of 
the net and the advertisement which can be found in the shape's frontage and 
inside the shapes - this advertisement is considered to be an invitation to 
make contact. 

The statutory nature of the commercial advertisement made the owner 
of the advertisement provide all the information weather it is obligated or un 
obligated. And if he break this information he will be punished according to 
the responsibility. In the same time he will be forced to apply the 
advertisement. 
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I discussed the legal relations which connected all sides of advertisement 
starting from the owner of the advertisement, its articles and to the 

advertising agency with regard to the nature of this relations and 
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