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 اإلشهار التجاري وحماية المستهلك

 

 سعدانشبايكي  د.

 جامعة اجلزائر

 

 :ملخص
لقد أدت المنافسة التجارٌة  إلى سٌطرة 

 االقتصادٌةاإلشهار التجاري على الحٌاة 
المعاصرة وبالتالً على المستهلك الذي أصبح 
تعرضه للغش أمرا واردا إن لم نقل محققا و من 

تبٌان هذه الظاهرة ثم فإن هذا المقال ٌبحث فً 
 و اقتراح سبل لحماٌة المستهلك .

 

Résumé : 

       La concurrence commerciale a 

amené à la domination de la publicité 

commerciale sur la vie économique 

contemporaine et par voie de 

conséquence sur le consommateur qui 

devenu sans doute sujet de tremperie. 

Cet article a pour objet de cerner ce 

phénomène et proposer comment 

protéger le consommateur. 
  مقدمة:-1

هاما من وسائل تسوٌق أو البٌع و ٌعتبر اإلشهار التجاري فً عصرنا جزءا متمٌزا
بٌع السلعة ألنه فاإلشهار ٌفتح األسواق أمام المؤسسة وٌسهل  ،الخدماتو المسبق للسلع

ٌخلق الطلب علٌها وٌثٌر الرغبة فً شرائها وٌبحث الحاجة إلى السلع الجدٌدة وٌساعدها 
على المنافسة، ألن كثرة اإلنتاج ٌتبعها حتما نقص التكلفة بسبب مزاٌا اإلنتاج الكبٌر 
وهذا ما ٌمكن المؤسسة من منافسة السلع المماثلة، ألنه ٌمكن من تخفٌض سعر البٌع 

خسارة. باإلضافة إلى ذلك، فان اإلشهار ٌساعد المؤسسة على معرفة ذوق  دون
 :من ٌمكنالجمهور و

 ؛ـ الوصول إلى المستهلك أٌنما كان
 ؛ـ توجٌه سلوك المستهلك  أو خلق  رغبات  استهالكٌة لم تكن موجودة أصال

 ؛خدماتهو بٌع سلعهو ـ تمكٌن البائع من اختٌار الطرٌقة التً ٌرٌد بها تصرٌف
 ـ تنمٌة األسواق بشكل عام.

 اإلشهار التجاري. -0
 ٌحقق اإلشهار العدٌد من اآلثار اإلٌجابٌة على النشاط االقتصادي مثل:   
  خلق الرغبة فً شراء سلع جدٌدة مما ٌدفع بالنشاط االقتصادي لألمام؛ 
 الدعوة دائما إلى التجدٌد واإلنتاج؛ 

 عٌة والخدمٌة.ٌنمً اإلشهار حجم األعمال التجارٌة والصنا 

 
اإلشهار تحتل حٌزا كبٌرا فً كتلة مصارٌف العملٌة هذا وقد أصبحت مصارٌف 

 أبحاث علم النفسو قد ساعد التطور العلمً فً مٌدان التكنولوجٌاو اإلنتاجٌة والتسوٌقٌة،
كانٌات ووسائل وأشكال اإلشهار إلى درجة أنه إمو ون واالقتصاد أن تتنوع كٌفٌاتالقانو

بح من السهل اإلشهار ألن المجتمع اآلن أص لمجتمع المعاصر بمجتمعٌمكن وصف ا
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( أو اإلفراط اإلٌصالً أن ٌوجه La super médiatisation) ًمبفضل اإلفراط اإلعال

رغبات و تغٌٌر رأيو ال خالف فً أنه ٌمكن التحكمو ٌرٌدها المنتجون، التًالوجهة 
 مقارنة.الو المستهلك فً مدة قصٌرة بفضل تقنٌات اإلشهار

للتسوٌق تعرفه مثال بأنه :  ةاألمرٌكٌوقد أعطٌت عدة تعرٌفات لإلشهار، فالجمعٌة 
مقابل اجر و الخدمات بواسطة معلومةو السلع أوفكار "وسٌلة غٌر شخصٌة لتقدٌم األ

مدفوع "
1
اإلشهار " ٌعنً مختلف   أنمثل أٌضا أخرى إلى جانب تعرٌفات عدٌدة  .

ى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنٌة المرئٌة أو المسموعة تؤدي إل التًنواحً النشاط 
جل التقبل أتوجٌهه من  بغرضخدمات أو  أوشراء سلع  على الجمهور لغرض حثه على

المؤسسات المعلن عنها" أواألشخاص  الطٌب ألفكار
2
. 

اإلشهار هو " الوسٌلة  أنونختم سلسلة التعرٌفات بهذا التعرٌف الذي ٌذهب إلى  
النفسً لدى الجماهٌر بغرض بٌع أو المساعدة على بٌع  الرضالخلق حالة من المدفوعة 

توجٌهه  أوخدمة معٌنة أو كسب موافقة هذا الجمهور على قبول فكرة معٌنة  أوسلعة 
 .3وجهة معٌنة
ثل  ما تعلق المقال مندخل فً تفاصٌل  ال مجال لذكرها فً مثل هذا  أنودون 

األساسً  الشًء، فإن واالجتماعٌة االقتصادٌةآثاره و بالسرد التارٌخً لتطور اإلشهار
اإلشهار ٌستهدف بالدرجة األساسٌة المستهلك ألنه  ٌشكل قمة مكونات عملٌة  أنهو 

 التسوٌق:
 و بالنظر إلى الشكل التالً :  
 

   المستهلك                                       
 
 

 السوق                               المنتوج                   
 

المستهلك ٌأتً فً رأس اهتمامات المقررٌن فً المؤسسة فً عملٌة  أننجد     
 المستهلك: ألن التسوٌق،

 .ٌتوقف علٌه اإلنتاج وثم البٌع -
 .ٌولد مستهلكٌن آخرٌن -
 .إلشهاراٌساهم بشكل مباشر فً  -
 .ٌؤدي  رضاؤه إلى توسٌع دائرة شرائه -

لم  التًالحاجات و الصنع تتم دراسات تهدف إلى معرفة الرغباتولذلك فإنه قبل 
 من ثم تحدٌد المعالم األولى للمنتوج الذي ٌلبً هذه الرغبة .و تلبى

 La réaction duوعند عرض المنتج البد من متابعة رد فعل المستهلك )

consommateurله كٌف ٌستعمو عما إذا كان ٌقدر المنتجو ( تجاه هذا المنتج أو ذاك

ألنه أحٌانا تهدف المؤسسة إلى تلبٌة حاجة معٌنة للمستهلك فٌقوم هذا المستهلك باستعمال 
ن ٌعطً فكرة أٌمكن  أمركامنة لدٌه لم تظهر من قبل وهو  أخرىالمنتج لتلبٌة حاجة 

 نتاجٌة جدٌدة.إللمؤسسة لبناء تصورات لمشارٌع 
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نحو جهة ٌرغب فً إن اإلشهار ٌعنً كذلك رسالة تنتقل من جهة ذات مصلحة 
 استمالتها، فبتأمل الشكل التالً :

قنوات   المرسل
 االتصال

 األثر  المستقبل  الرسالة 

 مؤسسة 
 صناعية 
 أو تجارية

 خدمية أو 

 

 
 

وسائل 
 االتصال

 الجماهيرية

 إعالنات 
 مطبوعة  

 أو مسموعة 
 مرئية أو

 
 

  السوق
 

رد فعل 
السلوكات 

 الطباع

 R. Darmon - Le marketing :"Fondement et application" - 2 :لمصدرا
eme

  

édition-PUF/France/1988-p.330.  

ٌراد التأثٌر  التًعند الجهة  أوالرسالة  اإلشهارٌة تنتهً عند المستهلك  أننجد 
الرمً فً ضوء  من ثم تعدٌلو قٌاسهو علٌها، كما ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار رد فعلها

 متطلبات الدارئة.
تحقق أرقام أعمال خٌالٌة ففً فرنسا مثال بلغ سنة و ات اإلشهار حققتإن نشاط

من  % 0ملٌار فرنك فرنسً أي نسبة  948رقم أعمال األنشطة اإلشهارٌة  9995

 .4اإلجمالً الفرنسً فً تلك السنة اإلنتاج الداخلً
 التقنٌات اإلشهارٌة مما ٌجعل تعرضه للغبنو إن المستهلك اآلن أصبح عبدا للسٌاسة

 ذلك ؟ إمكانٌاتأمرا واردا إن لم ٌكن محققا، فما هً  ٌا ترى 
 
 الغش:و اإلشهار -3

العقد المعنوي  أوإن غش المستهلك سواء بسلعة أو خدمة ال توافق شروط الجدوى  
أو سلعة أو خدمة مقلدة بكٌفٌة ال ترقى إلى األصل أو منتهٌة الصالحٌة  ـ أمر وارد لم 

بٌئة كذلك و غٌر الرسمً االقتصادة خاصة فً بٌئة ٌسود فٌها بل أصبح قاعد استثناءٌعد 
الخدمات دون فوترة تثبت و من المعامالت المتعلقة بالسلع % 72ـ  62ٌتم فٌها بٌن 

 تصرٌف أعظم قدر من السلعو إن التنافس على احتالل أكبر جزء من األسواق الوقائع.
ألسلحة بما فٌها الغش بكل الخدمات ٌبٌح فً أعراف الصراع من أجل البقاء كل او

رغم وجود بعضها إال  التًالهٌئات و المخابرو أشكاله، هذا الغش الذي أمام قلة المعاهد
أن مستخدمٌها غٌر مؤهلٌن لإلستكشاف المعمق أو مكونٌن تكوٌنا جزئٌا ال ٌستجٌب 

 تتطلب مواصفات تكوٌنٌة خاصة، هذا من جهة التًلمهمة المراقبة وحماٌة المستهلك 
اإلدارة من جهة أخرى فإن هذه الهٌئات فً حال وجود البعض منها كذلك تبقى حبٌسة و

المحٌط ور ـلم  ٌتطور األداء فٌها بتط التًالعمومٌة المتمٌزة بالروتٌن الرسمً الممل و
 المستهلك معها إال فً حدود التبلٌغ لٌس إال.مما نجم عنه عدم تعامل  

اتحادات ـ وهذه و د بدأ ٌتنظم فً شكل جمعٌاتوبالرغم من أن المجتمع الجزائري ق 
حتمٌة ٌفرضها ابتعاد الدولة التدرٌجً عن كثٌر من المواقع ومن بٌنها المسؤولٌة التامة 

تكوٌن الهٌئات السٌاسٌة ـ و فً حماٌة الفرد الذي ٌدفع الضرائب وٌشارك فً تشكٌل
 لتبلٌغ عن وقائع الغشال ٌتعدى دورها ا التًفنجد جمعٌات كثٌرة لحماٌة المستهلكٌن 

فساد السلع، إذ لم تنتقل بعد إلى المرحلة المهمة وهً المشاركة اإلٌجابٌة فً إعداد و
 .االستهالك( إنتاج سلع وخدمات Les  normesمعاٌٌر )
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إن التنافس التجاري فرض تطوٌر أشكال اإلشهار التجاري باستحداث وتصور كل 
عبر كل الوسائل المحٌطة به  و تهلك أٌنما وجدٌمكن بها الوصول إلى المس التًاألشكال 

استجمامه، فأصبحنا بعد الوسائل التقلٌدٌة و فً بٌته وفً عمله وفً أماكن راحته
 :5نرىو لإلشهار )جرٌدة ، رادٌو ، ملصقات ، تلفزٌون ، سٌنما ،...( نسمع عن

  .(Le sponsoringاإلشهار بالرعاٌة )ـ 
هً عبارة عن أشرطة وثائقٌة دعائٌة  التً( Les infomercialsـ األخبار اإلشهارٌة )

 ..تسمح بتقدٌم اإلقناعات المفصلة حول سلعة أو خدمة
 ـ اإلشهار عن طرٌق األنترنٌت بحٌث ٌمكن من خالل اإلستفراد بالمستهلك فً المواقع

 ٌشتري. أوبل جعله حتى ٌقدم طلبٌة  إقناعهو

 
 ضرورة حماية المستهلك:اإلشهار التجاري و-4
 سلب إرادة المستهلك فً وقت أو مكان ما باإلمكانإن كل ما ذكرناه ٌبرر أنه   

بالتالً ٌمكن التحاٌل علٌه، ولذا فقد فرضت حماٌة المستهلك نفسها حٌن أصبح نمط و
بدل أن ٌساوٌا بٌن البائع والمشتري فإنهما قد أدٌا إلى و اإلستهالك كثٌفٌنو اإلنتاج

 ن الذٌن لم ٌعد لهم إال وزن رمزي فً أشكال التفاوضطرة المنتجٌن على المستهلكٌٌس
 المطلوب من ىاألدنلم ٌعودوا بالتالً ٌتمتعون بالحد و القرار اإلنتاجًو

 المعلومات عن المنتجات والخدمات المعروضة. 
سنت و فرضت التًلقد كانت حماٌة المستهلكٌن ـ مثلما أشرنا ـ  من وظائف الدولة 

 تمنع : التًالقوانٌن 
 .الغش بكافة أنواعه -
 .من ثم  مكافحة التقلٌدو االختراععلى براءات  االعتداء -

وبسبب  االقتصادٌةإلى تكرٌس وتوسٌع الحرٌة  االتجاهإال أنه مع التطور أكثر و
انسحابها و كمة المفرطة للدولة  وتنازلهاووالمجتمعً من وضع الح االقتصادياإلنتقال 

التحاٌل على و التدفق السلعً، فإن الغشو غراق التدرٌجً  وبسبب كذلك الغزو واإل
، وقد شمل االقتصادٌةالمستهلكٌن أصبح منحى جدٌدا ظهر وبدأ ٌحتل مكانا فً الحٌاة 

التحاٌل كل مناحً حٌاة المستهلك وأصبح بالتالً على المستهلك أن ٌشك فً و هذا الغش
 .شًءكل 

خدمة روائع العلم فً سبٌل اختراق لقد تحالفت آلة اإٌلشهار مع مٌكانٌزم المنافسة مست
 أنشئتالذي  االقتصاديالصعوبات والدوس على المستهلك لتحقٌق الهدف و كل القٌود

 من اجله المؤسسة عموما وألنه :
 الرسالة إلى هدف الرسالةو لٌس هناك خبرة فً موضوع اإلشهار بدءا من التقنٌات .9

 مقصدها.و
حتى عن األشٌاء المضرة صحٌا )أطباء  السعً إلى الكسب جعل كل شئ قابل لإلعالن .0

 المضرةثقافٌا )مجالت  خلٌعة ، ...( و المضرةأعشاب ، أطباء بدون أعشاب، ....( و
الذوق و مصطلحات ال ٌجوز استعمالها إلفساد اللغةو تكرٌس مفرداتو لغوٌا )إستعمال

 الرفٌع ، ..... (.
تركز باألساس على و هارموضوع اإلشو غٌاب منظومة قانونٌة مترابطة تحكم تقنٌات .3

 حماٌة المستهلك.
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 فقد أدى اإلشهار التجاري إلى : .4
المستهلك المحلً، تؤدي  إمكانٌاتو طموحاتو استهالكٌة جدٌدة ال تتماشى أنماطخلق  .5

 .االدخاربه أحٌانا إلى التورط فً سٌاسات إنفاقٌة مضرة تنعكس سلبا على 

 ثانٌا. ٌاسات البٌع التكالٌفسو أوالاإلضرار بالمنتوج المحلً بسبب اإلشهار  .6
 

إن حماٌة المستهلك فً اإلقتصادات النامٌة مثل اقتصاد بالدنا تكاد تكون منعدمة أو 
رمزٌة بحٌث ال تزال هذه اإلقتصادات تحصل فٌها فضائح إنتاجٌة تؤدي إلى سقوط 

حتى و رئٌس  أوضحاٌا برٌئة دون عقاب مشهدي كأن تسقط حكومة أو ٌقال وزٌر 
لكن لٌس بنفس الدرجةـ ال تزال و ال ٌزال ٌعانً فٌها المستهلك  التًمتقدمة ـ الدول ال

تشهد تحت ضغط المال لٌونة فً موضوع الحماٌة ، فعلى سبٌل المثال نجد أن 
بخمس حقوق   9975( قد اعترفت منذ عام CEEاألوروبٌة ) االقتصادٌةالمجموعة 

 هً :و أساسٌة للمستهلك
 الحق فً األمن. -                ة.الحق فً الحماٌة الصحٌـ 

 برأٌه. بأخذالحق فً أن  -   .اقتصادٌةـ الحق فً أن تكون له مصالح 
 ـ الحق فً التعوٌض عن األضرار.

لم تعد تفرض إال و بهذه الحقوق االعترافهذه المجموعة تراجعت عن  أنغٌر 
مقرري العملٌة من ثم فإن المستهلك ال ٌزال ٌشكل آخر اهتمامات و قواعد األمن،

 أقل الطرق كلفة.و اإلنتاجٌة فهو دائما ذلك الهدف الذي ٌجب الوصول إلٌه بأقصر
 
 : الخاتمة -5

اإلشهار وسٌلة هامة تستخدمها المؤسسات واألفراد  إننخلص من كل ما تقدم إلى 
 االستحواذهناك سوء استخدام لهذه الوسٌلة فً و فً سبٌل تحقٌق األغراض التجارٌة

ستهلكٌن من جهة ومن جهة أخرى فإن تقنٌات اإلشهار ال زال تعتبر المستهلك على الم
 .االهتماماتفً آخر  تأتًبالتالً فإن حماٌة المستهلك و لٌس مشاركاو هدفا فقط

ثقافته ووجوده أمام و إن المستهلك ٌتعرض ٌومٌا إلى أضرار خطٌرة تمس صحته 
تكفل بموضوع اإلشهار التجاري ٌجب أن ت التًمسمع السلطة ، هذه السلطة و مرأى

اقتراح كل و بمشاركة واسعة وواسعة جدا للمجتمع المدنً من خالل جمعٌاته فً وضع
متابعة التطورات اإلٌصالٌة بإشراك و استشرافكذلك و أشكال التشرٌع الضرورٌة

تسمح بحماٌة  التًهً المكان الطبٌعً لتولٌد كل األفكار المٌكانٌزمات  التًالجامعات 
 جادة للمستهلك نقترح فً هذا الصدد:و قٌةحقٌ

اإلسراع بإصدار قانون اإلشهار الذي ال ٌزال رهٌن الخالفات السٌاسٌة بسبب  -
رأٌه عبر كل و ٌعطً مكانة أساسٌة للمستهلك أمور لٌست أساسٌة فً عالم ٌتغٌر، بحٌث

أن  فً هذا الصدد أشٌر إلىو ٌراعً خصوصٌات المجتمع الجزائريو الطرق الممكنة
ال ٌعنً المشاركة اإلٌجابٌة فً هذه  شًءمن ثم التفرٌط فً كل و التذرع بالعولمة

 ؛الذاتٌةو العولمة التً لن نضٌف إلٌها شٌئا إال باإلفراط فً المحلٌة
 أال ٌساهم فً تكرٌس اتجاه وصائً على لغة أو تكرٌس اتجاه أو نمط استهالكً -

د الذوق اللغوي الصحٌح عبر استخدام لغة فً إفساكذلك أال ٌساهم وان  ؛سلوكً معٌنو
 ممجة.
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 ؛إحداث أجهزة رقابة فعالة على الرسائل االشهارٌة-
ٌصبح اإلشهار و الحرٌة االقتصادٌة فتترك األمور على عواهنهاو عدم االنخداع -

وسٌلة لتوجٌه المستهلك وجهة خاطئة ، فٌصور له و وسٌلة لإلضرار بالمستهلك من جهة
ٌكون اإلشهار بذلك ٌصب فً و بأنه األرقى مقارنة بالمنتوج المحلً جنبًالمنتوج األ

 ؛المتطورة  ت( الذي تكافحه حتى االقتصادٌا Le dumpingخانة اإلغراق ) 

ٌجب أال ٌطغى على اإلشهار " صفة المنافسة الشرسة " بل العمل أن ٌكون وسٌلة  -
 ؛شٌد كذلك لالستهالكوسٌلة ترو (déontologie منافسة شرٌفة تحكمها أخالقٌات )

كل محاوالت و المتقدمة بون كبٌرو بٌن المجتمعات الراقٌةو أخٌرا أقول أن بٌنناو- 
الحقائق و تنمٌة للضرر ألن البٌئةو تكون تنشئة أناللحاق عبر االستنساخ ال تعدو 

 بالتالً القانونٌة لٌست نفسها فً الزمن اآلخر.و السٌاسٌةو االجتماعٌةو االقتصادٌة
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