
  :في حماية المستهلك
  

  :تقوم مديرية حماية المستهلك باألمور التالية  
  

 .وأوزانها وأسعارها مراقبة سالمة المواد الغذائية لالستهالك البشري -
 .مكافحة االحتكار والمضاربة غير المشروعة -
 .ق المنافسة التجارية ومتابعة شؤون اإلعالن التجاري للتأكد من صوابيتهيتحق -
 .والموازين المحروقات وضبط المقاييس والمكاييلمراقبة نوعية  -
 .إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المستهلك -
 .مراقبة مختلف المحالت والمؤسسات التجارية -
القـانوني   المقتضـى  وإجـراء  ديريةالكشف على البيانات الجمركية التي تحيلها الم -

 .بالنسبة الى كل ملف
 .مصنعة محليامراقبة المصوغات المستوردة وال -
   ١٧٣٩الساخن المواطنين علي الخط  استفساراتوتلقي شكاوى  -
  
  

  : فهي عديدة ومن أبرزها ٢٠٠٩مديرية حماية المستهلك للعام  أهم منجزاتأما 
  

o  صهريج 1029كيل سعة 
o  محطة محروقات  5306مراقبة  
o دورية ٦٧٧٨ 
o  محضر  ٣١١تنظيم 
o  صهريج ١٢١كيل عداد  
o بأوزان مختلفة" ناقبا ٥٦موعة من تعيير مج 
o خزانا ١١كيل سعة مجموعة من"  
o  لتعبئة الغاز" مركزا ١٨مراقبة 
o  طرابلس( ١) صيدا( ٥٣) بيروت( محطة ١٤٣تسطير مذكرات تصليح بحق( 
o ب المدرسية الصادرة عن دور النشرتمراقبة ومتابعة تسعير الك 
o تخطيط وتنظيم حملة الكشف على نوعية زيت الزيتون في لبنان 
o السيما على المنتجات الغذائية في لبنان ونظيم تقييم شامل للمضافات الغذائية تخطيط وت

 العصائر، الشرابات والمساحيق
o ٧٠تحقيق في تصاالت تم الباالى متعلقة شكو ٦٧منها شكاوى  ٩١٧متابعة أكثر من 

    .منها والباقي قيد المعالجة% 
o الحاسوب وتوابعه بشكل مالحقة اإلعالنات الخاصة بالحاسوب المحمول بشكل خاص و

 عام
o  عينة  ٦٠٦٠تحليل 
o  عملية اتالف بضاعة ٨٠ 
o اإلعالنات المضللة والخادعة مكافحةرقابة و 
o  مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من قبلالمشاركة في اللجان الفنية في 
  الوزارة 



 

o ختبرات تم أخذ عينات من هذه المواد للتحليل في الم: ملف المازوت المغشوش أما في
، وقد طلبت مديرية حماية المسـتهلك  ع عمليات الغش ومعاقبة المخالفينالمعتمدة بغية من

من المختبر التوسع في عملية التحليل لمعرفة ماهية ونوعية المواد الشديدة االلتهاب، وقد 
كمـا  . تبين فيما بعد ان المازوت ممزوج مع زيوت بترولية ثقيلة ومع تافتة بترولية خفيفة

تمت إحالة محاضر ضـبط  . نسبة الكبريت في العينات خارج حدود المواصفة اللبنانيةأن 
 .بالمخالفين الى النيابات العامة االستئنافية المختصة

o  أما في موضوع الترسبات الكيميائية فقد تم تأسيس وتشغيل وحدة الرقابة على ترسبات
سيق والتعاون الـدائم مـع وزارة   المبيدات والكيميائيات في المنتجات الزراعية وذلك بالتن

الزراعة وذلك بهدف ضبط وإصالح الخلل القـائم فـي المنتجـات الزراعيـة الملوثـة      
 بالترسبات الكيميائية  

o حيث تم التحقيق بالشكاوى التي تـرد الـى    :معالجة موضوع قطاع الهاتف الخليوي
من المخالفين الى مديرية حماية المستهلك من وزارة االتصاالت حيث جرى إحالة العديد 

  المحاكم المختصة

o أخذ عينات من اللحوم والدواجن للتأكد من خلوها من السلمونيال  
o     ام اس الخ دير االلم تيراد وتص ق باس انون المتعل ق الق ة تطبي  Kimberley(متابع

Process (شحنة من الماس الخام  ٥٦شحنة وتصدير ٥٦ ستيراد تم ا حيث. 
o قامة وصلة معلوماتية بين قاعدة البيانات الخاصة بمكتب الشكاوى في مديرية حمايـة  ا

بمذكرة التفاهم " المستهلك و قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة المنظمة لالتصاالت وذلك عمال
 .بين الجهتين

  

وقد خضعوا   ،٢٠٠٩تعزيز المديرية بالعنصر البشري خالل النصف الثاني من العام قد تم و
انعكس بوضوح على أعمال المراقبة حيث سـجلت  وقد  .لدورة تدريبية في على مهام المديرية

 عدد المؤسسات التي خضعت للمراقبةزيادة في عدد الدوريات وبالتالي زيادة في 
 

بحملة توعية وذلك عبـر التعـاون مـع     ٢٠٠٩في نهاية  مديرية حماية المستهلكوقد ابتدأت 
المدارس من خالل سلسلة من المحاضرات لشرح حقوق االفـراد  المؤسسات التربوية وخاصة 

 ١٧٣٩في هذا المجتمع وتحفيزهم الحفاظ عليها والمطالبة بها والتعريف بدور الخط السـاخن  
مع االشارة أن . وتفعيل دوره في هذا المجال، انطالقاً من ان الطلبة هم مستقبل المجتمع القائم

ة الثانية لوالتي استهدفت الجامعات، وستستكمل المرح ألولى للمرحلة اهذه الحملة هي استكماال
 .٢٠١٠فيالكتعلقة بالمدارس 

 
المستهلك ليتعرف على حقوقـه   لدى الوعي حمالت إعالمية توجيهية، لنشرلتحضير كما تم ال

بـث  عبـر   وذلك ،عبر الخط الساخن بشكوى لمديرية حماية المستهلكوواجباته وكيفية التقدم 
الخـاص   ومن خالل الموقع االلكترونـي  ية من خالل التليفزيونات واإلذاعاتإعالنات التوع

  .وأيضا التوعية عبر ارسال الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة بالوزارة
  



ة المستهلك حوالي      في ١٧٣٩تلقى الخط الساخن وفي هذا االطار،  ة حماي اتصال   ١٠٠٠ مدري
د    من المستهلكين، بوا اتف، البري ي و سطة اله ى شكاوى      االلكترون د انقسمت إل اآس و ق  ٩١٧الف

أما االتصاالت التي   .شكوى مازالت تعالج ٢٥٣منها و  ٦٦٤تم التحقيق في  ٢٠٠٩خالل العام 
  .ال تصنف آشكاوى تتم معالجتها فورًا

ة      ين ان األآثري اخن، فتب الخط الس واطنين ب ة الم ول معرف كوى بإحصاء ح ي الش ز تلق ام مرآ ق
 .ثم من خالل االعالن التلفزيوني ١٥١٥المعارف و األصدقاء و يأتي بعدها  علمت من خالل

م مواضيع الش أآوالت و% ٢٨كاوى معظ ول الم ورت ح نفط تمح م ال روبات، ث زين و (المش بن
ة    و% ٨و بعدها االتصاالت % ١٨) زوتما اون مع الهيئ هنا أشير ان االتصاالت هو ثمرة التع

  .عنا بحل شكاوى االتصاالتالناظمة لإلتصاالت التي تتعاون م
م األسعار   % ٣٠أما المخالفات الحصة الكبيرة للسلع الشائبة  اريخ الصالحية    % ٢٧ث رًا ت و أخي

٧.%  
استفاد الخط الساخن من المراقبين المساعدين الجدد بموظف جديد يساعد في تلقي االتصاالت و   

  . حل العديد منها
   

ة المس      ة حماي ة، ان سياسة مديري ة        في الخاتم ة آاف ا الشراآة مع القطاعات المدني تهلك هي دائم
  .على سلعته" خفيرا"وذلك تحقيقا لشعارنا ان آل مواطن يجب أن يكون 

  
  

 
  

 
 
 


