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 اإلهداء
 

ِّ  ئٌٝ ٝاٌّظطف ٚاإلِاَ اٌؼٍُ ِٕاسج ئٌٝ  سعٌٕٛا ئٌٝ اٌخٍك ع١ذ ئٌٝ اٌّرؼ١ٍّٓ ػٍُ اٌزٞ ٟاأل

 ُٚعٍ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ِؽّذ ع١ذٔا اٌىش٠ُ

 هللا تؼذ ِٚالرٞ ٚلٛذٟ عٕذٞ ئٌٝ

 ٔفغٗ ػٍٝ آششٟٔ ِٓ ئٌٝ

 اٌغاٌٟ اتٟ اٌؽ١اج ػٍُ ػٍّٕٟ ِٓ ئٌٝ

 ٚػٍّٟ..... ؼىّرٟ ئٌٝ

 ٚؼٍّٟ........ أدتٟ ئٌٝ

  اٌّغرم١ُ....  ؽش٠مٟ ئٌٝ

 ٚاألًِ ٚاٌرفاؤي اٌظثش ٠ٕثٛع ئٌٝ

 الغاليت أمي ٚسعٌٛٗ هللا تؼذ اٌٛظٛد فٟ ِٓ وً ئٌٝ

  دستٟ ١محسف ئٌٝ.. اٌؽة تىً

 اٌؼض٠ض صٚظٟ تخطٛج خطٛج.. اٌؽٍُ ٔؽٛ ِؼٟ عاسخ ِٓ ئٌٝ

 تاعً اتٕٟ اٌظغ١ش ِالوٟ ٚ وثذٞ فٍزج اٌٝ

 

 هللا حماهم ٚأخٛأٟ أخٛاذٟ ئٌٝ فإادٞ تزوشاُ٘ ٠ٍٚٙط ػشٚلٟ فٟ ٠عشٞ ؼثُٙ ِٓ ئٌٝ

 خطاهم وسدد جميعا

 

 فٟ ػثاساخ ٝٚأظٍ أعّٝ ِٓ ٚػثاساخ دسس ِٓ ٚوٍّاخ ر٘ة ِٓ ؼشٚفا ػٍّٛٔا ِٓ اٌٝ

 ئٌٝ ٚإٌعاغ اٌؼٍُ ع١شج ٌٕا ذ١ٕش ِٕاسج فىشُ٘ ِٚٓ ؼشٚفا ػٍُّٙ ٌٕا طاغٛا ِٓ ئٌٝ اٌؼٍُ

 َاٌىشا أعاذزذٕا

ّ

قفيشت روان: الباحثت
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 إقرار
الرسالة أىٍا قدهت لجاهعة القدس لىيؿ درجة الهاجستير، وأىٍا ىتيجة أبحاثي  عد ٌذيهأقر أىا 

اإلشارة لً حيثها ورد، وأف ٌذي الرسالة أو أي جزء هىٍا لـ يقدـ لىيؿ أية  الخاصة بإستثىاء ها تـ
 درجة عميا ألي جاهعة أو هعٍد آخر.

 
 

 روان نضال عبد المحي قفيشةاالسم: 
 

 التاريخ: 
 

 التوقيع:
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 ّب

 

 الشكر والعرفان
 

 كمهات الثىاء ال توفيؾ حقؾ ، شكرًا لؾ هف أعهاؽ قمبي عمِ عطائؾ الدائـ
 

 الِ استاذي الفاضؿ الدكتور اىور ابوعيشة  
 

والذي شهمىي باالشراؼ والتوجيً و الهتابعة ولوالي ها رأت ٌذي الرسالة الىور.... هع كؿ االحتراـ 
 والتقدير.
 

 الِ جاهعتي العزيزة جاهعة القدس... واساتذتي االفاضؿ اداهٍـ اهلل جهيعا ىبراسا لمعمـ والعمهاء.



 ّخ

 

 الممخص:
ريعات الحديثة في هوضوع حهاية الهستٍمؾ ، فالهستٍمؾ يهثؿ الطرؼ الضعيؼ في اولت التش

العهمية التعاقدية ، و حث اف القواعد العاهة في القاىوف الهدىي لـ تشهؿ و تتسع لفرض الحهاية 
الهرجوة فقد سارعت التشريعات الحديثة لوضع قواىيف تكفؿ الحهاية لمهستٍمؾ في هراحؿ اىعقاد 

اختالفٍا سواء في هرحمة ها قبؿ ابراـ العقد و اثىاء ابراـ العقد و هرحمة ها بعد ابراـ العقد عمِ 
 العقد .

و قد تـ دراسة التطور التاريخي لىشوء حهاية الهستٍمؾ و تتعريؼ الهسىٍمؾ و الهزود اضافة الِ 
دفعىي لدرسة  القاىوىية بتوفير الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ و تاثيري عمِ الهجتهع هها االٌهية 

هوضوع حهاية الهستٍمؾ و بياف حقوقً و اتزاهات الهزود او الهىتج او التاجر و ها ٌي االبعاد 
 .القاىوىية في حاؿ االخالؿ بالعقد اضافة الِ وسائؿ حهاية الهستٍمؾ 

ة ها قبؿ اىعقاد العقد و التي بٍا تـ بياف كيفية حهاية اية الهستٍمؾ في هرحمدراسة حهفقد تـ 
ستٍمؾ في هرحمة التفاض و ها االثر القاىوىي الهترتب في حاؿ قطع الهفاوضات اضافة الِ  اله

الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ هف االعالف التجاري ذلؾ لالٌهية الهطمقة حيث اف االعالف التجاري 
يؤثر بشكؿ كبير عمِ جهٍور الهستٍمكيف في اقتىاء السمع ، كذلؾ حؽ الهستٍمؾ في االعالـ و 

لتبصير هف خالؿ تحديد شخصية الهزود و وصؼ الخدهة او الهىتج اضافة الِ بياف خصائص ا
  السمعة .

اها الفصؿ الثاىي فقد تـ فيً بياف حهاية الهستٍمؾ اثىاء اىعقاد العقد وذلؾ هف خالؿ توضيح 
لتشهؿ  الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ و الضهاىات التي كفمٍا القاىوف لً، كالتوسع بعقود االذعاف

الكثير هف العقود في حاؿ فقدت التفاوض بيف طرفي العقد، فاذا خالؿ العقد هف التفاوض فيكوف 
الهستٍمؾ اهاـ عقد اذعاف ، اها في حاؿ الهفاوضة و اهكاىية تعديؿ الشروط فاىً ال كوف عقد 

 اذعاف .
ات عمِ اختالفٍا اضافة الِ ذلؾ فقد تـ دراسة الحهاية الجزائية لمهستٍمؾ، فقد جرهت التشريع

الجرائـ التي تقع عمِ الهستٍمؾ و ذلؾ بفرض عقوبات جزائية عمِ الهزود او الهىتج او الهورد، 
هي و  اضافة الِ ذلؾ فقد حظرت التشريعات الحديثة و جرهت هوضع التعاقد هع شخص ٌو
ف رتبت عمِ ذلؾ عقوبات تختمؼ باختالؼ الحالة التي تكوف كـ توسع الهشرع بتجريـ االعال

 التجاري الكاذب او الهضمؿ اضافة الِ تجريـ االحتياؿ .
 



 ّز

 

و في الفصؿ االخير فقد تـ دراسة حهاية الهستٍمؾ في هرحمة ها بعد اىعقاد العقد، ذلؾ اف 
التشريعات الحديثة لـ تغفؿ عف فرض الحهاية لمهستٍمؾ باالعالـ و و حقً بالعدوؿ اضافة الِ 

 لهستٍمؾ .حقً في المجوء الِ جهعيات حهاية ا
 اىتٍت الدراسة بالخاتهة و التي شهمت الىتائج و التوصيات .
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 ّض

 

Summary 

 
Recent legislation has been introduced in the field of consumer protection 

, the consumer is the weak party in the contractual process, And urged that 

the general rules in the civil law did not include and expand to impose the 

desired protection has been speeded up modern legislation to develop laws 

to protect the consumer in the stages of the contract of different, both at 

the pre-conclusion of the contract and during the conclusion of the 

contract and the post-conclusion of the contract. 

 

The historical development of consumer protection, the definition of 

consumers and suppliers, as well as the legal importance of providing 

legal protection to the consumer and its impact on society ,  

Which led me to study the subject of consumer protection and statement of 

rights and obligations of the supplier or producer or merchant and what are 

the legal dimensions in case of breach of contract in addition to consumer 

protection means. 

 

Consumer protection was examined at the pre-contract stage, which 

showed how to protect the consumer at the stage of differentiation and the 

legal effect of cutting off the negotiations In addition to the legal 

protection of the consumer of commercial advertising, it is of absolute 

importance as commercial advertising significantly affects the consumer 

audience in the acquisition of goods , As well as the right of the consumer 

in the media and insight through the identification of the personality of the 

supplier and description of the service or product in addition to the 

statement of characteristics of the commodity. 

 

The second chapter deals with consumer protection during the contract by 

clarifying the legal protection of the consumer and the guarantees 

guaranteed by law to him Such as expanding the contracts of compliance 

to include many contracts in the event of lost negotiations between the 

parties to the contract, if during the contract of negotiation, the consumer 

will be in a contract of compliance , In the case of negotiations and the 

possibility of modifying the conditions, it is not a contract of 

acquiescence. 

 

In addition, the criminal protection of the consumer has been studied. The 

various legislations have been criminalized by the crimes against the 

consumer by imposing penal sanctions on the supplier, producer or 

supplier, In addition, the criminal protection of the consumer has been 

studied. The various legislations have been criminalized by the crimes 

against the consumer by imposing penal sanctions on the supplier, 



 ّغ

 

producer or supplier, In addition, modern legislation has banned and 

criminalized the subject of contracting with a fictional person and 

arranged for different penalties depending on the situation in which the 

legislator expands the criminalization of a false or misleading commercial 

declaration in addition to criminalizing fraud. 

 

In the last chapter, consumer protection was studied in the post-contract 

period, since modern legislation did not overlook the imposition of 

consumer protection by the media and the right to change, in addition to 

the right to resort to consumer protection associations. 

 

The study concluded with a conclusion, which included the results and 

recommendations. 
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 :المقدمة
إلِ الهصمِ فرأى الىاس  -صمِ اهلل عميً وسمـ  -خرجت هع الىبي  « :عف رفاعة بف رافع قاؿ 

ـ إليً، فقاؿ: إف التجا ر يتبايعوف، فقاؿ: يا هعشر التجار فاستجابوا ورفعوا أعىاقٍـ وأبصاٌر
 . »يبعثوف يوـ القياهة فجاًرا إال هف اتقِ اهلل وبر وصدؽ

 أففي حهايتً ذلؾ  اإلسالهيةهىذ القدـ فقد اٌتهت الشريعة  زشغؿ هوضوع حهاية الهستٍمؾ حي
الهستٍمؾ هف الغش و إهكاىية استغالؿ الهستٍمؾ كاىت وها زالت قائهة هىذ زهف وذلؾ بها يعاىيً 

ا سمع ت طويمة هف خاالستغالؿ لفترا الؿ السمع والهىتجات الهقدهة لً والتي تكوف في ظاٌٌر
تٍدؼ الِ سد حاجاتً ورغباتً ولكف تٍدؼ في طياتٍا الِ تحقيؽ اكبر قدر هف الربح واستغالؿ 

ىبً الكثير هف األفراد والجهاعات ت ساٌـ في أو الهىتج استغالؿ التجار أو الهزودالهستٍمؾ ولكف 
الِ االستغالؿ الهجحؼ الذي يعاىي هىً الهستٍمؾ، وها يىتج و سهية والٍيئات الرسهية و غير الر 

ظٍرت حركات هدافعة عف حقوؽ الهستٍمؾ كرد عف ٌذا االستغالؿ هف ضرر يمحؽ بالهستٍمؾ  ف
فتعتبر ؛ و طغياف ٌيهىة الهىتجيف عمِ الىشاط التسويقي فعؿ لإلٌهاؿ والقصور في هتابعة حقوقً

عف حقوؽ الهستٍمؾ أهاـ الفاعميف الهٍيهىيف عمِ العهمية  دفاعهؤسسات ٌيئات تتصدى لمٌذي ال
 التسويقية.

ويحتاجوف الِ سمع و هىتجات لسد حاجياتٍـ و هستٍمكيف، البشر حهاية جهيع تكهف في إف 
ولتطور ٌذي     الف الطبيعة البشرية واالستهرارية في الحياة تتطمب ذلؾوذلؾ ، هتطمباتٍـ

وأىظهة تحكـ و  لتوسعٍا أصبح هف الضروري وجود قواعد و لزهفوا الحاجيات عمِ هر العصور
 . أساسياتتىظـ ٌذي التعاهالت لحهاية الهستٍمكيف حيث هتطمب 

 الدراسة: إشكالية
الوقائية و ت القاىوىية ااالشكالية الرئيسية لٍذي الدراسةهدى فعالية القواعد و االليوتكهف  .1

 . 2005ٍمؾ الفمسطيىي لسىة لحهاية الهستٍمؾ في ظؿ قاىوف حهاية الهست

 :أىداف الدراسة
 والفرؽ بيىٍـ. الهزود الهىتج و و هفٍـو الهستٍمؾ دراسة .1
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هدى الحهاية القاىوىية التي اىعقاد العقد هراحؿ  كافة  هعرفة حاجة الهستٍمؾ لمحهاية في .2
 .يفرضٍا قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي لمهستٍمؾ

وهعرفة هبررات وأسباب حهاية  كافة هراحؿ التعاقدالتعرؼ عمِ حقوؽ الهستٍمؾ في . 3
 الهستٍمؾ.

 هعرفة الفروؽ ها بيف الحهاية القاىوىية لمهستٍمؾ في ظؿ القاىوف الفمسطيىي والقاىوف الفرىسي.. 4
هعرفة أٌهية جهعيات و  ،ذات العالقة في حهاية الهستٍمؾ لمجٍاتالتعرؼ عمِ الدور الرقابي . 5

 خؿ لحؿ الهشاكؿ القائهة بيف الهىتج والهستٍمؾ.حهاية الهستٍمؾ في التد
 .التعرؼ عمِ الوسائؿ  القاىوىية الهتاحة لحهاية الهستٍمؾ عىد حدوث ىزاع بشأف العقد هحميا. 6

 :أىمية الدراسة
فالعالقات التجارية قائهة عمِ التعاهؿ بيف   لٍا عالقة في حياة الىاس أفالدراسة في  أٌهيةتكهف 

تكوف العالقة  أفويىبغي  أخرىف جٍة والتاجر هف جٍة والهستٍمؾ هف جٍة الهىتج والتاجر ه
الهستٍمؾ ٌو  أف ذلؾالتضميؿ   أوالخداع  أوهف العدؿ وعدـ االستغالؿ  أسسقائهة عمِ 

الجاىب الضعيؼ هىٍا  حيث يعرض لالستغالؿ و الخداع و التضميؿ هف قبؿ الهٍىي  فكاف البد 
هف حيث  أهىًهف حهايتً بوضع تشريعات قاىوىية لتحقيؽ  ( الهستٍمؾ)لٍذا الطرؼ الضعيؼ 

 هف حيث الهعاهالت الهالية  و ترفع عىً الحيؼ و االستغالؿ والخداع والتضميؿ.  أوالصحة 

 الدراسة هف ها يمي:  أٌهيةكها تىبع 

تسارع التطور الحاصؿ في هجاؿ التعاقد الذي يشكؿ الهستٍمؾ  طرفً الرئيسي، بحيث  -
يىة شروط الهزود عىد تعاقدي هف أجؿ شراء سمعة، أو خدهً هعيىة . أصبح الهستٍ  مؾ ٌر

األقؿ خبرة  حاجة الهستٍمؾ إلِ الحهاية في التعاقد تىبع أيضًا هف كوف الهستٍمؾ الطرؼ -
 . االقتصاديةودراية في الهعاهالت التجارية ، واألقؿ قوة في الهعادلة 

    2005لسىة  21وف حهاية الهستٍمؾ رقـ أحكاـ قاىبضرورة توعية الهستٍمؾ الفمسطيىي  -
 ودور الٍيئات الرسهية والجهعيات في حهاية الهستٍمؾ.

 صعوبة قدرة الفرد عمِ التهييز بسبب التطورات التقىية الكثيفة والهتالحقة. -
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 :منيجية الدراسة
 .االعتهاد في إعداد ٌذي الدراسة عمِ هىٍج الوصؼ التحميميتـ  -
 عمِ الهىٍج الهقارف . أيضاالدراسة  ٌذيكذلؾ تـ االعتهاد في  -

 الدراسة:محددات 
 اعتهدت ٌذي الدراسة عمِ بعض القواىيف العربية وعمِ األخص:

 . 2005لسىة  21قاىوف حهاية الهستٍمؾ الفمسطيىي رقـ  -
 . 1993لسىة  949تٍمؾ الفرىسي رقـ قاىوف حهاية الهس -
 . 2005شباط  4الصادر في  659قاىوف حهاية الهستٍمؾ في لبىاف رقـ  -
و الهعدؿ بالهرسوـ التشريعي رقـ  2008لسىة  2قاىوف حهاية الهستٍمؾ في سوريا رقـ  -
 . 2013لمعاـ  27

 و الئحتً التىفيذية .  2006لسىة  67قاىوف حهاية الهستٍمؾ في هصر رقـ  -
 . 2002لسىة  81قاىوف حهاية الهستٍمؾ في سمطىة عهاف رقـ  -
 14و الهعدؿ بهرسوـ بقاىوف رقـ  2008لسىة  8قـ قاىوف حهاية الهستٍمؾ في قطر ر   -
 . 2011لسىة 
 . 2006لسىة  24قاىوف حهاية الهستٍمؾ في االهارات رقـ   -
 . 2010لسىة  1قاىوف حهاية الهستٍمؾ في العراؽ رقـ   -
  2011لسىة  101103قاىوف حهاية الهستٍمؾ في الهغرب رقـ  -
   2009لسىة  03-09قاىوف حهاية الهستٍمؾ في الجزائر  -
 . 2008لسىة  46قاىوف حهاية الهستٍمؾ في اليهف رقـ  -
 .الهىشورة بالمغة العربية في ذات الهوضوع  هؤلفاتالتـ االعتهاد عمِ  -
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  :الدراسات السابقة

هع دراسة تحميمية و تطبيقية  –دراسة هقارىة  – 2002-تكويف العقد أثىاءحهاية الهستٍمؾ  .1
الدكتور هحهد السيد عهراف  ويبحث الكتاب في  –لمىصوص الخاصة بحهاية الهستٍمؾ 

 لمهستٍمؾ عىد العقد . اإلجرائيةالشروط الشخصية لمتعاقد و الشروط الهوضوعية  والحهاية 
دراسة في القاىوف الهدىي و الهقارف  الدكتور عاهر   -2002-لمهستٍمؾ الحهاية القاىوىية  .2

لهبادئ التقميدية  و حهاية تٍمؾ في ظؿ اقاسـ احهد القيسي و يقارف الكتاب بيف حهاية الهس
 تٍمؾ في ظؿ هبادئ هعاصرة .الهس

الدكتور احهد هحهد الرفاعي  و ركز الباحث في هفٍـو  -1994-الحهاية الهدىية لمهستٍمؾ  .3
الهتعاقدة  و الحهاية ازاء الشروط التي تتضهف تعسفا  دوف البحث في حهاية  األطراؼ

 الهستٍمؾ قبؿ العقد و بعدي .
ٌي عبارة عف رسالة  - دراسة هقارىً –2008-هاية الهستٍمؾ في التعاقد االلكتروىي ح .4

هاجستير في القاىوف  قدهت في جاهعة الىجاح الوطىية  وبحثت الدراسة في حهاية الهستٍمؾ 
 العقد . إبراـفي هراحؿ 

راسة د –بعىواف: "حهاية الهستٍمؾ في التعاقد عبر شبكة االىترىت  -2014-دراسة )كهيؿ( .5
يىٍض ٌذا البحث بهعالجة أٌـ اإلشكاالت الهتعمقة بأثر ثورة تكىولوجيا الهعموهات  هقارىة".

عمِ الهستٍمؾ وبياف األسباب التي تبرر حهايتً،وتىاوؿ أيضا التدابير التي وضعٍا الهشرع 
دية الفمسطيىي وغيري هف التشريعات الهقارىة لحهاية الهستٍمؾ سواء في القواعد العاهة التقمي

وبياف هدى كفايتٍا لحهاية الهستٍمؾ عبر شبكة االىترىت،وكذلؾ في القواعد الخاصة 
 في هرحمة تىفيذ العقد. أوبالهعاهالت االلكتروىية، وذلؾ في الهرحمة السابقة عمِ التعاقد 

وبحثت  ( بعىواف: " الحهاية الهدىية لمهستٍمؾ في العقد االلكتروىي".2011دراسة )العجهي  .6
 األردىيهقارف بيف القاىوف  بأسموباسة حهاية الهستٍمؾ في العقد االلكتروىي هدىيا ٌذي الدر 

الِ بعض الهسائؿ التي وردت في قاىوف االستٍالؾ  إضافةوالكويتي والهصري والتوىسي 
 الفرىسي وذلؾ هف خالؿ خهسة فصوؿ.

كة االىترىت"  ( بعىواف: "الحهاية الهدىية والجىائية لمهستٍمؾ عبر شب2009 دراسة )العيد .7
 ىتائج وكاىت، ركزت ٌذي الدراسة عمِ ها توفري التشريعات الحديثة هف حهاية قاىوىية لمهستٍمؾ

عىاية لهكافحة الجرائـ هف اكثر دوؿ العالـ اولت  األهريكيةالواليات الهتحدة  أفالدراسة  ٌذي
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غير  لتصدي لالستخداـعمِ ا األوروبيحرص الهجمس بيىت هدى كذلؾ   الهعموهاتية
 الهشروع لشبكات الهعموهات.


