
وزارة االقتصاد والتجارة
مديرية حامية املستهلك

2 إىل 7 شباط 2015 
التقرير األسبوعي

قامت مديرية حامية املستهلك ومصالح االقتصاد والتجارة يف املحافظات بـ 1,845 زيارة كشف و مراقبة األسواق وذلك يف 

الفرتة املمتدة من 2 اىل 7 شباط 2015 وتوزعت عىل األرايض اللبنانية عىل الشكل التايل: 

3. اصدار قرار من  وزير االقتصاد والتجارة بتعليق التداول بسلعة اللبنة من انتاج   مؤسسة اباء حرب لاللبان واالجبان لعدم 

مطابقة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23

 "Consumer Protection Lebanon" تدعو وزارة االقتصاد والتجارة املواطنني االتصال عىل الرقم 1739 أو استخدام تطبيق

الخاص بالهواتف الذكية للتبليغ عن اي شكوى أو حالة غش أو اي مخالفة للقوانني النافذة.

أتت النتائج عىل الشكل التايل:

1. تنظيم  28 محرض ضبط مبخالفات لقانون حامية املستهلك والقوانني واالنظمة النافذة:

2. احالة  9 محرض ضبط امام القضاء املختص: 

 عدد الزيارات المحافظة
مالحم  مطاعم سوبرماركت

 ومسامك
افران 

 وباتيسري
كيل  محطات

 صهريج 
 مولدات

بيروت – 
 جبل لبنان

489 55 26 124 54 21 24 

 19 - 24 12 23 26 40 الجنوب
 - 3 53 23 14 14 311 البقاع
 23 - 41 18 6 38 100 الشمال
 7 - 46 36 39 29 107 النبطية

 73 24 218 213 108 162 1047 المجموع
 

 عدد المحاضر نوع المخالفة
 13 مخالفة السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة  

 7  لالستهالكمنتهية الصالحيةواستهالكية مواد غذائية حيازة وعرض وبيع  
 2 مخالفة تعرفة المرائب 

 1 مخالفة قرار تعديل زنة ربطة الخبز
 1 مخالفة قرار تنظيم بيع اصناف الحلويات والسكاكر على اساس الوزن الصافي

 1 مخالفة قرار تحديد سعر مبيع الغاز
 1  للمواصفات المعتمدةغير مطابقةمواد غذائية 

 1 عينة بنزين غير مطابقة
 عدم وجود وسم على عداد الصهريج 
 وانتهاء صالحية شهادة كيل الصهريج

1 

 28مجموع محاضر الضبط 
 

 عدد المحاضر نوع المخالفة
 1  للمواصفات المعتمدةغير مطابقةمواد غذائية 

 3  لالستهالكمنتهية الصالحيةواستهالكية مواد غذائية حيازة وعرض وبيع  
 1 عدم اعالن اسعار بيع المحروقات
 3  رفع سعر بيع المحروقات السائلة

 1 مضخات وقود  ال تحمل أختام الوسم الرسمية
 9مجموع محاضر الضبط 

 


