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اإلعالنات التجارية واالستهالك احلكيم
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سمعت أن هناك
حملة مدهشة !! أنا
ملزمة بأن أرى ما
الذي يعرضونه...
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كان مكتوبا ّ
بأن
هذه الحملة لمرة
واحدة فقط

استلمنا اإلشعار
عن الحملة عن
طريق الهاتف
المحمول

عفوا ،أنا كنت هنا
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أنا شاهدت
اإلعالن في
التلفزيون

إنهم يعرضون
تخفيضات هائلة
 ...انها تستحق ان
ننتظر في الدور

הסוגייה הצרכנית

نتعرض في كثير من األحيان إلى إعالنات تجارية
كلنا ّ
مختلفة تنشر في الصحف وفي شبكة اإلنترنت ،وفي
الرسائل النصية القصيرة ( )SMSبواسطة الهاتف
المحمول (الخلوي) ،وفي الالفتات على جوانب الشوارع
وغيرها .اإلعالنات التجارية تؤثّر علينا وتشجعنا على
شراء المنتجات والخدمات.
في هذه الفعالية أنتم مدع ّوون إلى التمعن في كتالوج
إعالنات تجارية حيث فيه تشاهدون إعالنات مختلفة
تمس حقوقكم  -أي بما ّ
يحق لكم
يمكن أن تضلِّلكم وأن ّ
كمستهلكين بموجب القانون.

في كل حدث يرافق اإلعالن يظهر سؤال مع ثالث إجابات
وعليكم كطاقم أن تحاولوا إيجاد اإلجابات الصحيحة .تحت
تصرفكم توجد ورقة للتأشير على اإلجابات الصحيحة.
ّ
الصف  :الطاقم
تقام الفعالية كمسابقة بين طواقم مختلفة من
الفائز هو الطاقم الذي نجح في اإلجابة بشكل صحيح على
معظم األسئلة بأسرع وقت.
في أعقاب الفعالية يمكنكم أن تتعرفوا ،بمساعدة المعلم /ة
على حقوقكم كمستهلكين وكيف عليكم أن تتصرفوا لكي
تحافظوا عليها.
نتمنى لكم عمال ممتعا ومثمرا !
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القضية االستهالكية :
“بريد غير مرغوب” ()spam

910
+9725678

موقع “األ
حالم كوم”
م
حاضرات ث
مسرحية قافية  -أفالم
 عروضحف
الت غنائية
موقع أ
 كلها علىحالم كوم !

لكم و
من أجلكم !

وصلت إلى جواد الرسالة التالية في البريد االلكتروني:

محاضرات ثقافية  -أفالم  -حفالت غنائية -

وفي هذا األ
من يزور سبوع  -جائ
الموقع :
بطاقة د
األح خول زوجية
إلى “سوق
الم
”
بـ  30شيكال
زوروا الموقع واح جديدا فقط !
صلوا عل
ى الجائزة !

زة
خاصة لكل

:SEND

سؤال :هل من المسموح إرسال مثل هذه الرسالة إلى
التلفون المحمول ()SMS؟

57

0224789

اإلجابات:

 .1ممنوع  .القانون يحظر إرسال إعالنات تجارية بواسطة البريد االلكتروني أو
كرسائل نصية قصيرة ( )SMSبواسطة التلفون المحمول أو بواسطة الفاكس
مسجلة بدون إذن مسبق من المرسل إليه.
أو كرسائل تلفونية ّ
 .2مسموح ،ولكن بشرط أن ترسل الرسالة بواسطة البريد االلكتروني فقط
وليس كرسالة نصية ( )SMSبواسطة التلفون المحمول.
 .3يمنع إرسال بريد الكتروني يعرض هدايا قيمتها أكثر من  150ش .ج

إذا أردت أن تكون على ّ
إطالع ؟ وأردت
ّ
المفضل أن
أن تعرف أي األماكن من
تزورها في العطلة القريبة؟ ما هي
أحدث البومات األغاني التي صدرت
ّ
مؤخرا؟ الوحيد الذي يمكنه أن يوفر لك
ذلك هو االشتراك في خدمة
“كلِّمني عن بُعد”
بإمكانك الحصول على كل المعلومات
مباشرة إلى هاتفك المحمول
(الخلوي) ! المكالمات مجانية !!!
ّ
حملة لمرة واحدة !!!
كل ما هو مطلوب منك هو أن تتصل
على الرقم 189-000-700
المسجلة .
وأصغ إلى الرسالة
ّ
ِ
ّ
تعال لتكون على إطالع ...
اتصل اآلن
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القضية االستهالكية :
التضليل في اإلعالن  -تكاليف الخدمة
شاهدت آية في الجريدة اإلعالن التالي
قررت آية أن تنضم إلى هذه الخدمة .اتصلت عدة مرات وحصلت
على معلومات متنوعة كانت راضية عنها كل الرضا .عندما وصلت
فاتورة التلفون دهشت عندما اكتشفت بأنّه قٌيِّد على حسابها مبلغ 200
ش .ج .مقابل خدمة المعلومات.
توجهت آية إلى الشركة وطلبت أن تعرف لماذا قيِّد على حسابها مبلغ
ّ
كبير كهذا ،في أن الشركة في إعالنها قالت ّ
بأن المكالمات مجانية.
وخاصة الشركة ّ
بأن المكالمات فعال مجانية وما قيد على
ا ّدعت
ّ
حسابها هو مقابل الخدمة.

سؤال :هل ما قيد على حسابها كان على ّ
حق؟
اإلجابات

 .1نعم .صحيح أن المكالمات مجانية إال انه من المألوف الدفع مقابل الخدمة.
 .2ال .اإلعالن ّ
يؤكد ويبرز حقيقة كون المكالمات مجانية في حين انه عمليا يوجد دفع مقابل الخدمة .عدم كشف هذه المعلومة
ّ
مهم ًّ
جدا وإبراز كلمة مجانية تضلل المستهلكين الشباب.
 .3نعم .على عاتق المستهلك تقع المسئولية عن أن يفحص ما هي تكلفة الخدمة قبل أن يبدأ باستعمالها.
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مطلوبون
فتيان وفتيات في سن  10-15سنة
للظهور في إعالنات جتارية وفي
مسلسالت تلفزيونية وغيرها ...
هذه فرصتكم لتحقيق أحالمكم وألن

القضية االستهالكية:
التضليل في اإلعالن -
عرض األزياء عمل في الدعاية

شاهدت مروة بنت الـ  14سنة اإلعالن التالي في موقع على االنترنت
ضمن إعالنات مطلوب للعمل:

تصبحوا مشاهير ناجحني !!
توجه إليها ممثلو
توجهت مروة إلى رقم التلفون الذي ورد في اإلعالن .بعد عدة أيام ّ
ّ
النجاح مضمون !!!
الشركة المعلنة وعرضوا على مروة ووالديها أن يحضروا إلى مقر الشركة إلجراء
توجهوا إلى خولة
للمزيد من التفاصيل ّ
امتحان القبول للتمثيل ( “أوديشن”)  .بعد اختبار قصير أظهر ممثلو الشركة
على هاتف رقم 090-543798 :
إعجابهم بمروة وبموهبتها ّ
وبشروها ّ
بأن مستقبال زاهرا ينتظرها في التمثيل وإلى
جانبه المال الكثير .كشرط لدخولها عالم التمثيل عرضوا عليها أعداد كتاب (ألبوم)
صور لها  ،Book،سيقومون بنشره في موقع الشركة على اإلنترنت باإلضافة إلى
تسويقه في قنوات أخرى .نجحت مروة في إقناع والديها على استثمار مبلغ 4000
ش .ج .في ألبوم الصور المطلوب.
انتظرت مروة ووالداها وقتا طويال على أمل أن تستدعيها الشركة إلجراء “أوديشن”
إلعالنات أو لمسلسل تلفزيوني ولكن دون جدوى .اتصل الوالدان بالشركة يسأالن عن سبب ّ
تأخر الدعوة لألوديشن فجاء رد الشركة (بأنهم
لم يلتزموا بتشغيل مروة في هذا المجال.

سؤال :هل تستطيع مروة أن تطلب من الشركة أن تعيد إليها ما دفعته لها من أموال؟
اإلجابات:

 .1نعم  .الشركة نشرت إعالنا بأنّها تحتاج إلى فتيان وفتيات للظهور في اإلعالنات التجارية في حين أن الشركة في الحقيقة تعمل في
إنتاج كتب (ألبومات) صور ،ولذلك توجد هنا عملية تضليل في اإلعالن.
 .2نعم  .القانون يحظر على ّ
أي وكيل أو وسيط في مجال التمثيل واإلعالنات أن يجبي أي مبلغ من المال من القاصرين دون سن الـ
 15أو من والديهم.
 .3اإلجابتان َ 1و  2صحيحتان.
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القضية االستهالكية:
التضليل في اإلعالن  -حملة تخفيضات

حضرت عصمت إلى هذا الدكان واختارت لنفسها بنطلون جينس .عندما
وصلت عصمت إلى الصندوق لكي تدفع ثمن البنطلون قال لها البائع بأنّه
على البنطلون الذي اختارته يوجد تخفيض بنسبة  30%فقط.

בית
ה

תגע
הש

يفصل ما هي أنواع المالبس التي تشملها حملة
 .1نعم .اإلعالن ال ّ
التخفيضات.
 .2ال .اإلعالن يبيّن بالضبط على أي المالبس يوجد تخفيض وبأي نسبة.
 .3نعم .ال تباع جميع المالبس في الدكان بتخفيض بنسبة  75%كما هو
مكتوب في اإلعالن.
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هذه األس على
ج
م
ي
ع
عار في أي المال
ب
س
مكان !
آخر !

בעל

سؤال :هل كانت هنا عملية تضليل؟
اإلجابات:

شبكة حوانيت

ل
المح !!!
حب ابه
صا صو
فقد

شاهدت عصمت اإلعالن التالي في شباك عرض
(فترينة) حانوت لبيع المالبس:
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القضية االستهالكية:
التضليل في اإلعالن “ -الصورة لإليضاح فقط”
شاهد مهدي في اإلنترنت هذا اإلعالن:

حاسوب
ُغر
 00بسعر م ٍ
 30ش.
ج.
ف
قط
والحاسوب يصبح لك

طلب مهدي من واليه أن يشتريا له هذا الحاسوب .وافق الوالدان واتصال بالدكان صاحب
اإلعالن وطلبا له الحاسوب.
بعد عدة أيام وصل الحاسوب الذي طلبه مهدي ولكن بدون الشاشة .اتصل مهدي بالدكان
يستفسر عن عدم وصول الشاشة فأجابه مندوب الشركة قائال ّ
بأن الصورة التي شاهدها في
اإلعالن هي “لإليضاح فقط” وأن هذا السعر ال يشمل الشاشة.

سؤال  :هل جواب الشركة له ما يب ّرره؟
اإلجابات:

 .1نعم  ،ألنه مذكور في اإلعالن ّ
بأن الصورة هي لإليضاح فقط.
 .2الّ ،
ألن اإلعالن يعرض المنتج المعروض للبيع والشاشة موجودة في اإلعالن.
 .3ال  ،ألنّه من الصعب قراءة الكلمات المكتوبة بخط صغير.

6
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القضية االستهالكية:
إعالن تجاري حول تطوير تلفون خلوي
(محمول):

وصل إلى نور بالبريد كتالوج إعالنات تجارية ورد فيه اإلعالن
التالي:

أبدت نور اهتماما بجهاز معيّن .على ظهر ورقة اإلعالن
جدا كتب ّ
وبخط صغير ًّ
بأن ثمن الجهاز هو  40ش .ج.
في الشهر لمدة  36شهرا وانه للحصول على إعفاء كامل
من دفع ثمن الجهاز يجب أن يكون تكاليف المكالمات
الشهرية أكثر من  200ش .ج .في الشهر .شروط أخرى للحصول على اإلعفاء  :دفع مبلغ شهري
ثابت قيمته  23ش .ج .مقابل بوابة دخول إلى اإلنترنت واستعمال الجهاز لمدة  36شهرا على األقل.
سؤال :هل يوجد تضليل في هذا اإلعالن؟

ألن اإلعالن يقول بحروف كبيرة ّ
 .1نعم  .اإلعالن يمكن أن يضللّ ،
بأن الجهاز بدون مقابل بينما
يقول بالخط الصغير ّ
بأن ذلك مشروط بمكالمات شهرية حدها األدنى  200ش .ج .وإلخ  .هذا
الشرط يجب أن يكون مكتوبا بخط واضح ومقروء إلى جانب الكتابة  0ش .ج.
 .2ال  .عرض السعر  0ش .ج .ليس تضليال ،إذ يجب على المستهلك أن يقرأ ما كتب بخط صغير
أيضا لكي ّ
ً
يفكر إذا كان شرط الحصول على اإلعفاء الذي ورد في اإلعالن ينطبق عليه أم ال.
 .3ال  .من الواضح أن الشركة ال توزع التلفونات مجانا ! دائما توجد هناك شروط ودفعات
إضافية .على المستهلك أن يتصل ويفحص.
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