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 الممخص
بيان األسس القانونية الناظمة لحماية المستيمك من اإلعالن جاءت ىذه الدراسة ل 

مدى كفاية األحكام الواردة في قانون ، من خالل مناقشة التجاري المضمل ضمن التشريع األردني
في  2004لسنة  33وقانون المنافسة األردني رقم  2012لسنة  7حماية المستيمك األردني رقم 

 .إقرار أسس قانونية جدية وفعالة في حماية المستيمك من اإلعالن التجاري المضمل

عقد اإلعالن التجاري ىي تعاقُد المعِمِن األولى ل الصورةفتبين معنا من خالل الدراسة: أن 
 .مع وسيمة نشر لنشر الرسالة اإلعالنيِة دون إنتاجيا، وتكييفيا الفقيي أنيا عقد إجارٍة عمى عمل

إعالنية عمى إنتاج الرسالة  الثانية لعقد اإلعالن التجاري ىي تعاقُد المعمن مع وكالة الصورةأما 
الوكالة اإلعالنية في كما تبين معنا أن . أنيا عقد مقاولة الفقِيي يااإلعالنية ونشرىا، وتكييف

التجاري مطالبة بتحقيِق غاية، وىي نجاح الحممة اإلعالنية ِمن  اإلعالن الصورة الثانية لعقد
 بيا. فميست مطالبة جحيث اإلعداد الجيد، أما من حيث النتائ

بة المشرع األردني وقد أوصت الدراسة ختامًا بجممة من التوصيات لعل أىميا: مطال
العمل عمى صياغة أحكام عقد اإلعالن التجاري صياغًة قانونية عمى شكِل مواد؛ حتى بضرورة 

 معرفة أحكامو، والحرص عمى إدراجيا في قانون لإلعالن في ىذا المجال يسيل عمى العاممين
حماية المستيمك رقم تفعيل جمعية حماية المستيمك األردنية الواردة في قانون وضرورة  ي.التجار 
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Abstract 

This study aimed at explaining the legal bases governing consumer 

protection from misleading commercial advertising within the Jordanian 

legislation. For this end, the study discusses the adequacy of the 

provisions of the Jordanian Consumer Protection Law No. 7 of 2019 and 

the Jordanian Competition Law No. 33 of 2004 in approving serious and 

effective legal foundations in consumer protection from misleading 

commercial advertising. 

It became evident through the study: that the first image of a commercial 

advertising contract is the advertiser's contract with a publishing means to 

publish the advertising message without producing it, and its legal 

qualification is an Ijara contract for work (Locatio operarum). The 

seco/nd image of the commercial advertising contract is the advertiser's 

contract with an advertising agency to produce and publish the 

advertising message, and its legal qualification is that it is a contract for 

work. The study also concluded that the advertising agency in the second 

image of the commercial advertising contract is required to achieve an 

objective, which is the success of the advertising campaign in terms of 

good preparation, but is not required in terms of results. 



Finally, the study recommended a group of recommendations, of them: 

the Jordanian legislator is required to work on legally drafting the 

provisions of the commercial advertising contract in the form of articles; 

In order to make it easier for workers in this field to know its provisions, 

and to ensure that it is included in a law for commercial advertising. In 

addition, the necessity to activate the Jordanian Consumer Protection 

Association mentioned in the Consumer Protection Law No. 7 of 2017. 

 


