
أما على صعيد العالقات الخارجية،     

فالعمل جاٍر لتوقيع اتفاقيات تعـاون      

ثنائية مع الدول األخرى، وبـشكل      

خاص مع الدول العربية وصـوالً      

نحو تفعيل العمل في مجال حمايـة       

المستهلك الذي تحول إلى مطلـب      

 .اساسي

 

في النهاية، يهمنا أن نؤكد عبر هذه       

النشرة أن وزارة اإلقتصاد والتجارة     

مستمرة بالعمل من خالل أجهزتهـا   

المختلفة في الحفـاظ علـى حـق        

المستهلك بالحصول علـى مـواد      

غذائية واستهالكية ذات جودة عالية     

ومطابقة للمعـايير والمواصـفات     

آملين منكم المساهمة فـي     .   العالمية

تطوير العمل من خالل اإلبالغ عن      

 .المخالفات على اختالف أنواعها

 

               

 مع أطيب التمنيــات

                                 

 محمد الصفدي  

 عزيزي المستهلك،

 

ــصاد      ــت وزارة اإلقت ــا كان ولم

والتجارة تحرص على شفافية عملها     

وتسعى إلتاحـة المجـال أمـام        

المستهلك اللبناني لإلطّالع بـشكل     

دوري على احـدث االرشـادات       

وعلى انشطة الوزارة بوجه عـام       

ومديرية حماية المـستهلك بـشكل      

خاص ، وتأكيداً منها على أهميـة       

البقاء على تماس مباشر مـع آراء       

المواطنين وأفكارهم وتـساؤالتهم،    

فقد قمنا بإطالق هذا العدد األول من       

نشرة حماية المستهلك الذي سيكون     

بمثابة وضع حجر األسـاس نحـو     

 .تعزيز وعي وثقافة المستهلك

 

إن احد االهداف الهامة التي تسعى       

الوزارة لتحقيقها هو السعي الدائـم      

والمستمر عـبر مديريـة حمايـة       

المستهلك للوصول إلى إطار عمل      

متطور لضمان مصلحة المـستهلك     

ضمان بيئة آمنة وتجارة عادلـة       و

ــستهلكين     ــسبة للم ــصفة بالن ومن

  .والتجار على حد سواء

وفي هذا االطـار، فقـد وضـعنا        

استراتيجية طويلة األمـد لتفعيـل      

عملنا، حرصاً منا علـى حمايـة        

المواطن اللبناني والسيما المستهلك    

عبر تنظيم العالقة بينه وبين التاجر      

وحمايته من كافة أشكال الغش فـي       

نوعية السلع والخدمات والتالعـب     

في األسعار، إضافة إلى توعيتـه       

وتثقيفه حول كل ما يتعلّق بالسلع أو       

فإننا نسعى  .   البضائع التي يستهلكها  

إلى تفعيل مديرية حماية المـستهلك      

المناط بها مهام مراقبة األسـواق       

اللبنانية والمنصوص عليهـا فـي      

حيث اننا .  ٢٠٠٥/٦٥٩القانون رقم   

نجحنا خالل العـامين الماضـيين      

بتفعيل قدرات طاقم العمـل عبـر       

التعاقد مع عـدد مـن الخـبراء         

والمـراقبين وتجهـيزهم بأحـدث      

وال .   التقنيات للقيام بأعمال الرقابـة    

يزال العمل جارياً لزيادة هذا العدد      

مما سيسمح بتغطية كافة االراضي     

 . اللبنانية

لذلك فقد وضعت الوزارة في سـلّم       

أولوياتها عملية تعزيز وعي وثقافة     

المستهلك من خالل وضع األسـس      

لبرنامج توعوي شامل بالتنسيق مع     

ــن     ــتراتيجيين م ــشركاء اإلس ال

ــة     ــة، تربوي ــسات إعالمي مؤس

ومنظمات غير حكومية، مما ساعد     

في تكثيف الحمالت اإلعالمية سعياً     

نحو طمأنة المواطنين حول فعاليـة      

أجهزة الرقابة في ضبط المخالفات     

 .وتطبيق القوانين المرعية اإلجراء

 

على المستوى المحلي، إن الوزارة     

تتعاون بشكل وثيـق مـع كافـة         

الوزارات المعنية بـشأن تأميـن       

الخدمات الـتي تـصون حقـوق        

المستهلك وخاصة فيما يعود إلـى      

تحسين نوعية الغذاء، ايماناً منهـا      

بضرورة أن يتكامل عمل الوزارات     

ــة      ــصة لخدم واإلدارات المخت

 .المواطن والمصلحة العامة

  الكلمة اإلفتتاحية بقلم معالي وزير اإلقتصاد والتجارة االستاذ محمد الصفدي

مديرية محاية املستهلك -نشرة دورية تصدر عن وزارة االقتصاد والتجارة   

 نشـــرةمحـايــةاملستهلك

 

تفاعل المواطن مع قوانين حماية 

 المستهلك  

٣. ص  

!انتبه  

  ال تقع ضحية االعالن الخادع

٤. ص  

: دائرة المصوغات  

 نحو عملية تنظيمية  لقطاع الذهب 

٥. ص  

: اعالن السعر  

 بين حق المستهلك وواجب التاجر

٦. ص  

: حماية الملكية الفكرية  

 خطوة جدية لتفعيل التنمية االقتصادية

٨. ص  

  :١٧٣٩ الخط الساخن

٢٤/٢٤في خدمتك   

٩. ص  

 كيف تحمي نفسك من مخاطر الترسبات

 الكيميائية في الخضار والفاكهة؟  

.   ص

١٢ و١١  

 :حماية المستهلك وحكومة الظل الشبابية

 نحو شراكة استراتيجية

 

٧. ص  

 :خدمات االتصاالت

 التنسيق مع الهيئة المنظّمة 

٧. ص  

 :اليوم العالمي لحقوق المستهلك

 فرصة سنوية  لتفعيل الخطوات المستقبلية 

٢. ص  

١٠. ص نصائح ارشادية للمستهلك  

  cpdnews@economy.gov.lb ٢٠١٠ربيع  —العدد األول 



بمناسبة اليـوم العـالمي لحقـوق          
المستهلك، عقد مدير عـام االقتـصاد       
والتجارة باالنابة المهندس فؤاد فليفـل      
مؤتمرا صحافيا في مقر الوزارة رصد      
خالله االنجازات الـتي قامـت بهـا        

 وتحـدث   ٢٠٠٩المديرية خالل العام    
عن الخطوات المستقبلية لتفعيل الرقابة     

   .على االسواق
 

وفي هذا االطار، تحتفل دول العالم في     
اليوم العالمي  "  آذار من كل عام ب       ١٥

الذي يشكّل فرصـة    "   لحقوق المستهلك 
سنوية لتفعيل دور المـستهلك حـول       
العالم والتضامن بين أنشطة المستهلك     
العالمية والذي جاء اقـراره تتويجـا       
للجهود التي قامت بهـا المنظّمـات        
اإلقليمية والدوليـة المعنيـة بحمايـة       
المستهلك، والتي أسفرت عن تأسـيس      
المنظمة الدولية لحماية المستهلك فـي      

 .١٩٦٠العام 
 آذار من كـل     ١٥ان تخصيص يوم      

عام لالحتفال باليوم العالمي لحقـوق       
وقد   . ١٩٨٣المستهلك قد بدأ في العام      

أصبح هذا اليوم مناسبة العادة اطالق     
التحرك لحماية حقـوق المـستهلكين      

 .وصيانتها
لقد اختار المعنيون في اليوم العالمي        

 :لحقوق المستهلك هذا العام شـعار        
money, Our rights” “Our 

في االطار نفـسه، قـال رئيـس           
الواليات المتحدة السابق جون كينيدي     

 فـي   ١٩٦٢ آذار من العـام      ١٥في  
كلمـة  " مجلس الشيوخ األميركـي أن      

وأضـاف أن   " .   المستهلك تعنينا جميعا  
المستهلك هو أكبر مجموعة اجتماعية     " 

تؤثر و تتأثر بأي قـرار أو حركـة          
وبعد كلمة كينيـدي،    " .   فردية أو عامة  

، ١٩٨٥ نيسان مـن العـام        ٩وفي  
اعتمدت الهيئة العامة لألمم المتحـدة       
ارشادات عامة لحماية المستهلك تشمل     

 مبادىء اساسية من حقوق المستهلك      ٤
و ترسم اطار العمل لتقوية و تفعيـل        
أنظمة حمايـة المـستهلك الوطنيـة        

 :أبرزها 
 الحق بالسالمة-
 الحق بالحصول على المعلومات-
 الحق باالختيار-
الحق بأن يكون صوته أو اعتراضه      -

 مسموعا
 الحق بالتغيير و اصالح الفساد السائد-
الحق بالحصول علـى االحتياجـات       -

 األساسية

 الحق بالتعلّم-
 الحق بالعيش ضمن بيئة صحية-

وبعد اعتماد األمم المتحـدة لهـذه          
االرشادات، تم رفع مـستوى حقـوق       
المستهلك أخيراً الى مرتبـة عالميـة       
ومفعلة قانونيا معتمدة ومصدقة من قبل      
 .الدول النامية والمتقدمة على حد سواء

أما في لبنان ، فتعتبر وزارة االقتصاد        
مديرية حماية المـستهلك    —و التجارة 

من أبرز الوزارات المعنيـة بحمايـة       
حقوق المستهلك واالحتفـال بـاليوم       
العالمي لهذه الحقوق مع بقية الجهـات       
المهتمة والمعنية بالعمل والتحرك فـي      

باالضافة الى أن مفهـوم    .  هذا المجال 
أصبح مطلبا عالميا   "   حماية المستهلك " 

لذلك فان احتفالنا به قد يشكّل احـدى        
الخطوات المـساعدة فـي فرصـة        
 .انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية

لقد تضمنت التشريعات الخاصة بحماية    
المستهلك مجموعة من القواعد لحماية     
المستهلك وتوعيته وارشاده تجاه مـا      
يجده معروضا في األسواق التجاريـة      
من سلع و منتجات غذائية واستهالكية      
ومواد أولية خام شديدة التنوع ما يؤدي       
الى ارتباك المستهلك في عملية اختيار      
السلع ذات الجودة العالية والمطابقـة       
للمعايير القانونية، حتّى أنه قد يقع وفي       
كثير من األحيان ضحية الغشّ الـذي       

 .تعددت أشكاله و طرقه
 هو فرصة لتذكير    ٢٠١٠ آذار   ١٥ان   

المستهلك بأهمية ادراك حقوقه والدفاع     
عنها ،وهي مهمة منوطـة بمديريـة       
حماية المستهلك التي استحدثت مركزا     
خاصا لتلقي شكاوى المواطنين والعمل     
على استرداد حقوقهم ضـمن األطـر       
القانونية بالتعـاون مـع األطـراف        

 .المعنيين بالمخالفة
ان مشاركة المديرية في هذا اليـوم          

سيساعد لبنان على رسم صورة أكثـر       
ايجابية علـى الـصعيد االقتـصادي       
وتحديدا في مجـال حمايـة حقـوق        
المستهلك، الى جانب المـساهمة فـي       
. انضمامه الى منظمة التجارة العالمية      

كما أن القاء الضوء االعالمي علـى        
هذا اليوم سيؤدي حتما الـى زيـادة         
جرعة الثقافة والتوعية لدى المستهلك     
اللبناني بصفة عامة، والـذي بـدوره      
سيقوي الحرص لديه تجـاه مـا قـد         
يتعرض له مـن غـش أو خـداع،          
وسيكون المجال مغلقا أمام المخالفيـن      
لممارسة أساليبهم الملتوية للتحايل على     

 .القانون

ان حماية حقوق المـستهلكين حـول        
العالم ترتكز في األساس على بعـض       
المبادرات المحلية بالتعاون والتنـسيق     
مع جمعيات المستهلك في كافـة دول      
العالم وذلك عن طريـق مـساهمات        
مختلفة كحمالت التوعيـة، النـدوات      
االعالمية، المعارض، ورشات العمل،    
. االصدارات والمنشورات التوعويـة   

تشمل العناوين العريضة ليوم المستهلك    
العالمي الغذاء بشكل أساسي، الـدواء      

يمكـن  .   وكافة المـواد االسـتهالكية    
لنشاطات هذا اليوم أن تسلّط الـضوء       
على الممارسات المخالفـة للقـانون       
والمنافية لمعايير السالمة العامـة،أن      
تعرض تقنيات و منتجـات صـناعية       
خطرة أو تشير الى حاجة المـستهلك       

و لكـن   .   الى تفعيل تشريعات جديدة     
مهما كانت األهـداف، فهـي دائمـا        
تتمحور حـول أهميـة ومـصلحة        

 .المستهلك بالدرجة األولى
لكن االحتفال باليوم العالمي لحقـوق        

المستهلك هذا العام تطلّب من مديريـة       
حماية المستهلك تعزيز العمل على كل      

فقد سعت المديريـة مـن      .   المستويات
خالل توزيع المهام علـى كوادرهـا       
البشرية الى تسليط الضوء على أهمية      
حقوق المستهلك وطمأنة المواطنين الى     
فعالية أعمال الرقابة وبلوغها النتائـج      
المتوخّاة  نظرا لتوسيع الكادر البشري      

 .و المعلوماتي في المديرية
وعليه،  فقد كثّف الخبراء المعتمـدون     
من قبل المديرية اطالالتهم االعالميـة      
لالضاءة على هذا اليـوم االحتفالـي       

 .العالمي
  

نسبة " كما اشار المهندس فليفل الى أن       
خـالل  %   ٦٠المحاضر زادت بنسبة    
 مقارنة  ٢٠١٠الفصل األول من العام     

". ٢٠٠٩بالفترة نفسها مـن العـام          
وتطرق الى حقوق وواجبات المستهلك     
وبدايات ظهور اليوم العالمي للمستهلك      
مشددا على أن القانون هو فوق الجميع       
وبأنه ال يرحم المخالفين، ال سيما بعد       
أن أصبحت حماية المـستهلك مطلبـا       
عالميا  يطال كافة قطاعـات الـسلع        

باالضافة الـى   .   االستهالكية والغذائية 
ذلك، وبعد أن اسـتحدثت الـوزارة        
مركزا لتلقّي شكاوى المواطنين، فقـد      
تلقّت المديرية آالف الشكاوى عولـج      
الجزء األكبر منها واستعاد المواطنون     

 .حقوقهم

 نشرة محاية املستهلك  ٢صفحة 

 :اليوم العالمي لحقوق المستهلك

  فرصة سنوية لتفعيل الخطوات المستقبلية

التعاقد مع سـبـعـة        تم:   الدم الجديد 

 مراقباَ مساعداَ  مـن       ٧٣خبراء  و  

مختلف اإلختصاصات بحيـث ازداد      

  . مراقبا١٢٣ََعديد المراقبين الى 
 

في نهاية الـعـام      :   حمالت التوعية 

، تّم القاء ٢٠١٠ وبدايات العام ٢٠٠٩

سلسلة من المحاضرات في المـدارس      

حول آلية عمل مديرية حـمـايـة         

المستهلك  والتعريف بالخط الساخـن      

 . وتفعيل دوره في هذا المجال١٧٣٩

 فـؤاد فـليفـل. م

 مدير عام االقتصاد والتجارة باالنابة

فؤاد فليفل يحاضر في احدى حلقات . م

 التدريب للمراقبين الجدد



ن المهام المنوطة بمديرية حمايـة      ا    
ــتي نــصت عليهــا      المــستهلك وال

قـانون  "   التشريعات القانونية خصوصا  
-٤ تاريخ   ٦٥٩حماية المستهلك رقم    

 ، غطت مراقبة ومالحقـة      ٢٠٠٥-٢
الكثير من االستهالكات التي يحتاجهـا    

حيث تعمل اجهزة ودوائـر     ،   المواطن  
المديرية من خالل اجهزتها االداريـة      
على آلية مراقبة تسعى بها للوصـول      
قدر االمكان الى الحفاظ على سـالمة       
المستهلك وحصوله على  الخدمة ببدل      
عادل ودون اية حالة غش او خداع او        

 .انتقاص في القيمة والكمية 
  

امام ما اشرنا اليه، يمكن للمواطن ان        
تتكون لديه صورة مفادهـا ان عمـل      
مديرية حماية المستهلك يتمحور باكمله     
على انجاز تطبيق النصوص القانونية     
المعتمدة وبالتالي حمايـة المـستهلك       
بشكل مطلق دون اي تعـاون يقدمـه        
جمهور المستهلكين لهذه المديريـة او      
الفرادها ، حتى هذا التعاون يتوجب ان       
يقوم على حالة من التوعية والثقافـة        
لاللمام بحقوق المـستهلك المتعـددة       
والمتنوعة وتفعيل الترابط بين المواطن     
من جهة ومديرية حماية المستهلك من      

 .جهة ثانية 
من مفهوم التعاون المـشار     "   وانطالقا

اليه ، دابت المديرية ووفـق برنامـج        
محدد على تنوير الراي العام بحقـوق       
المستهلك وبالمهام المنوطة بهـا مـن       
خالل القاء المحاضرات  على طـالب       
الجامعات والثانويات وبعض مؤسسات    
المجتمع المدني ، كما انها وضعت في       

 ١٧٣٩خدمة المواطن الخط الـساخن      
ساعة لتسلم الشكاوى   ٢٤وعلى مدار ال  

واالجابة على اي سؤال او استفسار ،       
علـى اعـداد    "   كما انها تعمل حاليـا    

نشرات دورية على الموقع االلكتروني     
يتم توزيعها عبر البريد االلكترونـي،      
حيث تتضمن هذه النشرات كل ما يهم       
المستهلك مـن اخبـار وارشـادات        
ووضعه في اجواء نشاطات وانجازات    

 .مديرية حماية المستهلك 
 

نـود لفـت نظـر      ،   بعد هذه المقدمة    
المستهلك الى بعض االمور المتعلقـة      

 من قـانون حمايـة     ٤٩بتطبيق المادة   
المستهلك  التي تنظم طرق اسـتعمال       
الموازين والمكاييـل فـي المراكـز       
التجارية ومحطات المحروقات الجـل     
التنبه والحذر من اية عملية غش فـي      
الوزن او السعة قد يتعرض لها ،  من         

 :هذه االمور

 االوزان في المحال التجارية" : اوال
 
على المواطن الذي يقصد اي مركز        

تجاري للتسوق االنتباه الى ان القانون      
يفرض شرائه للسلعه علـى اسـاس        

وعليه ال تحتـسب    .   الوزن الصافي   
اوزان العبوات الفارغة المستخدمة في     
التوضيب بالوزن الصافي ، الن هـذه       
المخالفة موجودة في عدد من المراكز      
التجارية وتعمل المديرية على مكافحتها     
، اال ان دور المواطن هنا يؤدي الـى         
توسيع حلقة المراقبة الفعالة اليوميـة       

، " ويقضي على هذه المخالفـة نهائيـا      
وتوجد هذه المخالفة في اقسام برادات      
االجبان واللحوم والحبوب والـشوكوال      
،  كما توجد لدى محالت الحلويـات         

 .العربية والبيتي فور
 

الى جانب ما اشرنا اليه ، يجب علـى         
المواطن االمتناع عن شراء اية سـلعة       
" غير مدون عليها الـوزن وتحديـدا       

راجين االتصال على   ،   الوزن الصافي   
الخط الساخن واالبـالغ عـن هـذه         

الى علـب   "   واالنتباه ايضا ،   المخالفة  
والمعبـأة  "   التنك الكبيرة الحجم نـسبيا    

بالزيوت النباتية والتركيز على    "   محليا
معرفة الوزن الصافي حـتى اليؤخـذ       

 .المواطن بحجم العبوة فقط
 

تعبئة الوقود فـي محطـات      "   :   ثانيا
 المحروقات

 
ان اعمال المراقبة المتعلقة بـاالوزان       

هـي  "   والسعة قد يكون اكثرها تـشددا     
على محطات المحروقات بغية التاكـد      
من حصول المواطن علـى صـفيحة       

، وال نغالـي    "    ليترا ٢٠البنزين بسعة   
من الـشكاوى   "   كبيرا"   القول ان عددا  

التي ترد الى المديرية تتعلق بتالعـب       
المحطات بسعة الصفيحة ، وتوضـيحا     
لالمر نؤكد على امكانية حصول مثـل       

ان مضخات  "   هذه المخالفات خصوصا  
المحروقات تتعرض هي ذاتها للخلـل      
نتيجة االستخدام اليومي المكثف ، ولذا      
فان المراقبين المولجين بمهمة المراقبة     
يقومون باعمال مكثفة لعدم حـصول       
هذه المخالفات ، وذلك مـن خـالل         
اعطاء المـذكرات للمحطـات بغيـة       
تصليح المضخات التي فيها خلل ما ،       
ومن ثم وسمها فيما بعد  والتاكد مـن         

 . صحة السعة
وعليه، والى جانب المراقبة التي نقوم      
بها ، نطلب من المواطن عند تواجـده        
في اي محطة لشراء المحروقـات ان       

الى رقـم الـصفر علـى       "   يتنبه تماما 
المضخة قبل عملية التعبئة ، حـتى ال        
يحصل تالعب في قيمة المحروقـات       
الخاصة بسيارته ، اذ قد يلجأ بعـض         
عمال المحطات الى عدم اعادة ارقـام     
المضخة الى الصفر، وبالتـالي يدفـع       
المواطن ثمن المحروقات المعبأة فـي      
سيارتة اضافة الى ثمن المحروقـات       

راجين االتصال  "   لمن كان قبله ، ايضا    
على الرقم الساخن في حال حـصول        

 .مثل هذه الحادثة 
 

 قوارير الغاز" :  ثالثا
 

 في اطار تنظيم وضعية قوارير الغاز      
لمنع التالعب باوزانها وبالتالي حصول     
المواطن على قارورة الغاز دون ايـة       
عملية عش ، فرضت مديرية حمايـة       
المستهلك   على  مراكز تعبئة  قوارير          
الغاز  وضـع  لـصاقة بالسـتيكية           
بطريقة  فنية على  سكر القارورة بما        
يمنع اي تالعب بها ، ويـدون عليهـا      
الوزن واسم المعمـل ورقـم هاتـف        

ولذلك يطلب  ،   مديرية حماية المستهلك    
من المواطن عدم شراء ايـة قـارورة        
غاز التحمل اللصاقة المشار اليهـا ،        

 . واالبالغ عن ذلك عبر الخط الساخن 
 

 عدادات صهاريج المازوت": رابعا
 

  ان عملية توزيع مادة المازوت على      
المنازل والمؤسسات تتم عبر صهاريج     
، تابعة لشركات او محطات محروقات      

وهذه الـصهاريج تخـضع عدادتهـا       
لمراقبة مديرية حمايـة المـستهلك ،        
ويعطى صاحب الـصهريج شـهادة       
مختومة تؤكد صحة العـداد والتـي        
تتضمن ماركة العداد ورقمه ، وعليـه       
يطلب من المواطنين التاكد من وجـود    
هذه الشهادة مـع سـائق الـصهريج        
واالطالع عليها وعلى تاريخ اعطائهـا      
الن صالحية الشهادة لمدة سنة واحـدة       
فقط ، وفي حال عـدم وجـود هـذه          
الشهادة االبالغ عن ذلك عـبر الخـط        

 .الساخن
 

يهمنا التاكيد على ان اعمـال      "   واخيرا
المراقبة في مديرية حماية المـستهلك       
تعتمد الية تسمح لها بتغطيـة واسـعة        
للمناطق والمراكز التجاريـة ، اال ان       
تعاون المواطن يـساهم فـي تفعيـل        
المراقبة بشكل عام ويعطيهـا صـفة        

 .الديمومة على مدار اليوم 

  تفاعل المواطن مع قوانين حماية المستهلك  

 نشـــرةمحـايــةاملستهلك  ٣صفحة 

 هل تعلم؟

أن من أهم الشخصيات الـتـي       

انتهجت أسلوب الدفـاع عـن       

المستهلكين هو  األمـيـركـي       

اللبناني الجذور رالف نادر الذي     

تابع العديد من القضايـا مـع        

المنتجين أهمها ملف سـيـارة       

شيفروليه المعروفـة بـاسـم       

 .كورفير

 علي عيسى
   رئيس دائرة المقاييس والموازين



   لقد تزايدت في عصرنا الحالي أهمية      

الدعاية واالعالن كوسائل لـتـرويـج       

األفكار الجديدة والسلع والخدمات، بحيث     

أن كل سلعة ال يمكن أن تصبح معروفة        

من قبل أكبر عدد ممكن من الناس االّ         

كـمـا   . اذا مرت عبر وسائل االعـالم     

تنوعت وسائل بثّ أو نشر االعالنات ما       

بين الوسائل المرئية والمـسـمـوعـة        

والمقروءة مما استدعى تنظيم هذا القطاع 

 .لجهة وضع االطار القانوني المتعلّق بها

وقد ازدادت المنافسة بين التجار مـع        

ظهور أشكال عديدة لسلع متشابهة مـا        

جعل من االعالن صناعة وفنّا قائما بذاته 

واستدعته الضرورة لجذب المستهـلـك      

وتجسيد القيم االستهالكية التي أصبحـت   

 .تسيطر على مجتمعنا

تعرف، الجمعية األميركية للتـسـويـق       

اإلعالن على أنّه يشمل مختلف األنشطة      

التى تؤدى إلى نشر أو إذاعة الرسائـل        

اإلعالنية المرئية أو المسموعة للجمهور     

بغرض حثّه على شراء سلع أو خدمات،       

أو بغية تسويق األفكار الجديدة ألفراد أو       

مؤسسات عن طريق المـنـشـورات،       

الكتيبات، الصحف، اإلذاعة، التلفزيون،    

السينما، المجالت، الملصقات والالفتات    

التي تعلّق على الطرقات الرئيسية، وذلك      

 .الى جانب اإلعالن االلكتروني 

فمع انتشار األنترنت ووصولـه الـى        

متناول المستهلكين، أصبـح هـنـاك         

خيارات عديدة أمام المستهلك لـجـهـة        

سرعة الحصول على المنتج في أي وقت   

وخفض التكاليف اإلدارية ، وفي أي مكان

مما يؤدي الى انخفاض في سعر السلعة       

نفسها عن طريق ازدهار ما يـعـرف        

 .بالتجارة االلكترونية

ومن المالحظ أن هناك الكثيـر مـن         

اإلعالنات التي قد تضلل المستـهـلـك        

. بواسطة محتواها أو صيغتها أو شكلهـا      

وقد  بات واضحاً في كيفية تسويق بعض 

السلع والخدمات التي تقدم  حيـث أن         

بعض المعلنين، وبعد اللجوء الى شركات 

صناعة الدعاية واالعالن يبثّون إعالنات     

إن مثل  .   الغرض منها خداع المستهلكين   

هذه اإلعالنات تكون غايتها التسـويـق       

 حمـايـة    للسلعة فقط، وهنا جاء قانون    

حتـى إن    .  معالجاً لهذا األمر المستهلك

عملية استخدام الرموز في اإلعالن يجب      

أن تكون بشكل واضح وشفاف وصريح      

ومتوافق مع مكونات ومحتويات الخدمة     

أو المادة التي يتم تقديمها للمستهلكيـن،       

سواء أثناء عملية التسويق بشكل مباشر      

أم عن طريق اإلعالن عنها في وسائـل        

نحن اليوم كمديـريـة     .   اإلعالم األخرى 

حماية المستهلك بصفتها مولجة وقـف       

التعديات على حقوق المستهلكين ومنـع      

تضليلهم، نقوم بمحاسبة كل من يحـاول       

اإلساءة من خالل إعالن معين بسـيـط        

يؤدي إلى جذب المستهلكين وهو غيـر       

متوافق مع الخدمات والسلع التي يـتـم        

 .تقديمها للمستهلك

أما على المستوى القانوني، فتشير المادة      

 من قانون حماية المستهلك إلى أن        ١١

االعالن الخادع هو االعالن الذي يتناول      

سلعة أو خدمة ويتضمن عرضاً أو بياناً       

أو ادعاء كاذباً أو أنه مصاغ بعبـارات        

من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو        

غير مباشرة الى خداع المستهلـك أو        

 من القانون   ١٠٥تضليله، وتشير المادة    

يعاقب بالحبس من شهـر     ” نفسه إلى أنه    

الى ثالثة أشهر وبغرامة من عشـرة        

 مليوناً أو بإحـدى     ٥٠ماليين ليرة الى    

هاتين العقوبتين كل من يرتكب أياً مـن        

 ١١األفعال المنصوص عليها في المادة      

ويعد فاعالً كل من بث أو نشر اإلعالن        

 “...المخادع

إحذر أيها المستهلك االعالن المضلـل،      

وهو اإلعالن الذي يحمل المواصفـات      

 :التالية

عندما يكون السعر المذكـور فـي        * 

اإلعالن مخالفا للسعر اإلجمالي المطلوب     

 .تسديده فعليا

الترويج لمنتج أو سلعة غير واضحـة       * 

البيانات  كمصدر السلعة، مكوناتـهـا،       

 الخ.. تاريخ اإلنتاج والصالحية

الترويج لمنتجات غير حاصلة عـلـى       * 

تصاريح والتي قد تتسبب بـأضـرار        

خطيرة كاألعشاب، المنشّطات، عقاقيـر     

 التنحيف، ومستحضرات التجميل

التطرق الى مواصفات مبالغ فيها ال       * 

تعبر عن حقيقة المنتج، فـال يـؤدي         

 األغراض المطلوبة منه عند استخدامه

عندما يتم البيع عبر الهاتف، ومن دون       * 

 تحديد عنوان محدد لهؤالء المعلنين 

شروط اإلتفاق وإجراءات   عندما تكون   *

التعاقد فيها تخالف ما هو مذكور فـي         

 . االعالن كتجاهل خدمة ما بعد البيع

اإلعالن عن عروض خاصة مغرية؛     * 

بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو      

 الخدمة

الترويج بالخداع لمنتجات يدعي المعلن     * 

أنها تحمل شهادات وعالمات جودة، مع      

وجود مراكز خدمة معتمدة لدى المعلـن       

 أو المورد  

 

إن المشكالت اآلنفة الذكـر، تـذكّـر         

المعلنين بالحاجة لتخطيط رسائـلـهـم       

اإلعالنية بعناية، وبتعبير أدق، الحاجـة      

إلى اإلبداع والتجديد بما يحتويه اإلعالن      

من عناوين ورسائل تسويقية مع إضفاء      

 .الواقعية والصدق عليه

 

أما بالنسبة للمستهلك، فنصيحتنـا ان        

تمتنع عن الشراء متى واجهت هذا النوع       

من االعالنات، وان تبلغ مديرية حمايـة       

المستهلك باسرع وقت ممكن، مع تقديـم       

  .ما يدعم ذلك

ال تقع ضحية االعالن الخادع! نتبها   

٢٠١٠ربيع  —العدد األول   ٤صفحة   

ال تنساق وراء االعـالنـات        

المغرية والعبارات الرنانة التي ال     

 .توضح طبيعة المنتج الحقيقية

 

 

 عماد يوسف. م

 خبير في ادارة االعمال 

 والتسويق



من المهمات المنوطة بمديرية حماية        

المستهلك مراقبة قطاع الذهب والتأكـد      

من مطابقة المشغوالت الـذهـبـيـة        

لذلك ارتـأت   . للمواصفات المتّفق عليها  

المديرية تنظيم آلية مراقبة هذا القطاع      

فضال عن وضع األطر القانونية التـي       

 .ترعى العمل فيه 

 
 االطار القانوني: اوال

أنشئت دائرة لوسم ومراقبة المصوغات     
الذهبية والفضية والبالتينية بموجب      

،  ٢٠/٣/١٩٥٣القانون الصادر بتاريخ    
فأناطت الدولة اللبنانية بمديرية حماية      
المستهلك في وزارة االقتصاد والتجارة     
مهمة مراقبة المشغوالت العائدة       
للمعادن الثمينة، واستحدثت هذه       

حيث .  المديرية دائرة لهذا الغرض    
تملك هذه الدائرة الحق الحصري        
بتحديد السمة ووضع العيار على هذه       

وأوجب .  المصوغات بعد اختبارها   
على أصحاب العالقة تقديم مشغوالتهم     
إلى الدائرة لوسمها ووضع العيار        
الفعلي وذلك طبقا للشارة والعيارات      

كما أناط القانون   .  المحددة في القانون  
بمفتشي الدائرة صالحية المراقبة       
وفرض العقوبات وأعطاهم صفة       

 . الضابطة العدلية
أما فيما يتعلّق بتحديد السمة، فقد         
وضعت هذه المسألة الحقا على عاتق      
القطاع الخاص، الذي تحمل مسؤولية      

 ١٢التنفيذ وذلك بموجب القرار رقم       
الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة      

 .١٩٩٣/٢/٢٧بتاريخ 
أما من ناحية المضمون، فقد تم تغيير       
هذا القرار من ناحية الوجهة المعتمدة       
سابقا أي من الدولة إلى القطاع          

نشير الى أن هذا القرار لم       .  الخاص
يحدد آليات العمل داخل اإلدارة كما لم       
يحدد آلية الرقابة في األسواق، األمر       
الذي تم استدراكه من قبل دائرة         
المصوغات من حيث تحديد آلية        
الرقابة والمستندات المطلوبة إليداع     
وسمة وتسجيلها في دائرة المصوغات     

)  وسمة لبنانية مسجلة   ٥٢٥حاليا ثمة   (
كما حددت طريقة االستعانة ببعض       

 . المعدات

أطر تفعيل اإلشراف على قطاع     :  ثانيا
 المصوغات

ان تحديد الوجهة أو الرؤية المستقبلية      
لعمل قطاع المصوغات هو في سلّم       

علما أن  .  أولويات انشاء هذه الدائرة    
إعادة االعتماد على الوضعية األولى      
أي منح الدولة الحق الحصري بتحديد      
السمة وإلزام القطاع الخاص بها،        
األمر الذي كان مطبقا في السابق هو        
أمر ممكن لكن يلزمه موارد بشرية        
ومادية كبيرين، باإلضافة إلى        

المختبر في   (التجهيزات التقنية     
مع وجوب األخذ بعين      ).  الوزارة

االعتبار االختالفات العديدة في عدد      
المشاغل والمعامل والتطورات التقنية     
والقانونية الحاصلة خالل هذه الفترة،      
وصعوبة وسم كافة القطع الذهبية في       

هذا مع اإلشارة الى أن      .  مركز واحد 
التطورات الجديدة ال سيما في أوروبا،      
تعتمد على وسمة التاجر والمختبرات      
الخاصة، مع االحتفاظ بحق الدولة       

 .بمراقبة هذا القطاع
ويبقى أن االهتمام  بهذا القطاع يعد من        
الشؤون التجارية واالقتصادية األساسية    

لذلك تم العمل على إعادة      .  في لبنان 
تفعيل هذا الموضوع في مديرية حماية      
المستهلك وذلك ضمن خطوات        
مدروسة وجريئة بالتنسيق مع الهيئات     
المعنية، من خالل سياسة عامة تتبعها      
الوزارة وهي الشراكة االستراتيجية      
يين القطاعين العام والخاص والتنسيق     

وفي اإلطار الميداني، قامت     .  بينهما
دائرة المصوغات في المديرية        
بزيارات متعددة إلى مشاغل ومحال      
ومختبرات الذهب في عدة مناطق       
لبنانية للتعرف على المشاكل الواقعية      

 . والطرق األفضل لمعالجتها
وبناء عليه، فان أهم األمور التي         
ركّزنا ونركّزعليها إلعادة تفعيل دائرة     
المصوغات في مديرية حماية        
المستهلك في المديرية العامة لالقتصاد     

 :والتجارة هي
القيام بكل ما هو ضروري          -١

لإلعالن عن آليات تنظيم هذه المهنة       
واالشراف عليها، وذلك يتطلب اضاءة     
إعالمية على الخطوات المتبعة من قبل      
الوزارة لحماية المستهلك اللبناني من      
الوقوع ضحية الغش في هذا المجال،       
ومنها التأكّد من وجود الوسمة وتوزيع      

كتاب الدمغات وتعميمه ، وذلك         
 .بالتعاون مع النقابة

المسجلة )  الدمغة(اعتماد الوسمة     -٢
في دائرة المصوغات والتي لها رقم       
واضح ومتسلسل لكل مؤسسة، على أن      
تقوم مديرية حماية المستهلك في وزارة      
االقتصاد والتجارة بمراقبة تطبيق       
المؤسسات لهذا لموضوع، بالتعاون مع     

 .النقابة
التركيز على ضرورة اعتماد        -٣

على أن تصدر عن    )  الششنة(الفاتورة  
محل البائع ويدون عليها رقم السجل       

في (التجاري ورقم االنتساب الى النقابة      
واإلعالن الدائم عن   ).  حال االنتساب 

سعر األونصة عالميا وأسعار غرام       
 .الذهب بالليرة اللبنانية

دراسة اعتماد مختبرين للكشف       -٤
على المشغوالت الذهبية أو الفضية       
المعروضة في المحال من خالل        

اعتماد طريقة العينة العشوائية           
(spot check)     وإيداع الدائرة نتائج 

االختبارات، علما أنه قد تمت زيارة       
المختبرات المتخصصة في هذا المجال     
والتي تتمتع بسمعة جيدة في مجال        
الخبرة ودقة نتائج اختباراتها         
وموضوعيتها، ووضع تقارير حول      

حيث .  المختبرات األربعة الموجودة   
نقترح كمديرية حماية المستهلك        
مساعدة هذه المختبرات من قبل         

) تدريب ، أدوات   (مشروع الجودة    
الستصدار قرار من قبل وزير         
االقتصاد والتجارة العتماد المختبر أو     
المختبرين القادرين على التعاون مع      
مديرية حماية المستهلك والكشف على     

هذا .  المشغوالت الذهبية والفضية    
باإلضافة إلى إمكانية شراء الدائرة       
إلحدى األدوات المتطورة للكشف       

 على   (screen testing)األولي   
 ).عبر الليزر(المشغوالت الذهبية 

أما البضاعة األجنبية التصنيع،       -٥
فيجب أن تتضمن ختم المصنع األجنبي      
على أن يمنع التداول بالبضاعة غير       
المختومة، وذلك يتطلّب تأسيس قاعدة      
معلومات تتضمن األختام المعتمدة      
عالميا لدى وزارة االقتصاد والتجارة      

 .والجهات المعنية
تشجيع إنشاء األكاديميات الدولية       -٦

 .للذهب والمجوهرات في لبنان

 نحو عملية تنظيمية  لقطاع الذهب : دائرة المصوغات

 نشـــرةمحـايــةاملستهلك ٥صفحة 

 :المستهلك التأكد من على

 

وجود اعالن لسعر أونصـة       -١

الذهب بالدوالر، وسعر صـرف     

 الدوالر بالليرة اللبنانية

 

التأكد من وجود الدمغة على       -٢

قطع المصوغات الذهبية الـى      

جانب العيار ولوغو الشـركـة      

 المصنّعة 

 

 مايا ابو ظهر

 رئيسة دائرة المصوغات



من األقسام الفعالة في مديرية حمايـة         
المستهلك  والمتّصلة مباشرة بـحـيـاة        
المواطنين و المستهلكين بشكل خـاص      

حيث يتولّى هـذا    .     قسم مراقبة األسعار  
القسم أعمال المراقبة للـمـؤسـسـات        
والمحالت التجارية للتأكد من اعـالن       
األسعار على السلع والـمـبـيـعـات         
والخدمات، ويراقب التزام الـتـجـار        
باألسعار المعلنة بشكل رسمي والصادر     
بشأنها قرارات تسعيرية  كـالـخـبـز         
والفروج والمشتقّات النفطية من غـاز،      

 .مازوت، بنزين وكاز
 

 ويشرف القسم على مراقبة أسعار الكتب    
المدرسية التي تصدرها دور النـشـر،       
بحيث تخضع أسعارها ومبيعاتها لموافقة     
وزارة االقتصاد والتجارة بعد دراسـة       
تركيبة السعر للكتاب الخاص مع نقابـة       

 .الناشرين المدرسيين
 

ترد الى قسم مراقبة األسعار أسبوعيـا        
حوالي الثالثين شكوى تتمحور حـول       
األسعار وعدم اعالنها واالعالن المضلّل     
أو غير الواضح وغير ذلك فيما يتعلّـق        
بمهام و صالحية القسم الذي يـكـلّـف         
المراقبين بالتحقيق بشأنها ومعالجتـهـا      
واتّخاذ التدابير واالجراءات الالزمة وفقا     
لقانون حماية المستهلك والـقـرارات       
الرسمية التسعيرية الخاصة بالمشتقـات     

 .النفطية والخبز والفروج
 

تتوزع أعمال المراقبة في مختلف مناطق      
العاصمة وفي مناطق جبل لبنان ال سيما       
في فصل الصيف حرصا من المديريـة       
 .على عدم استغالل المصطافين والسياح

 
هذا ويستأثر التحقيق بالشكاوى الـواردة      
الى الوزارة بالحيز الكبير من أوقـات        
رئيس القسم والمراقبين نظرا ألهمـيـة       
احقاق الحقوق والمحافظة عليها وألهمية     

 .األصداء المتوقّعة من جراء المعالجة
 

وهنا ال بد من تسليط الضوء عـلـى          
مشاركة القسم من خالل المراقـبـيـن        
المكلّفين بفعالية في مهام و صالحيـات       
المراقبة التي ال تختصر في نـطـاق         
األسعار بل تشمل سالمة المنـتـجـات        
والسلع والمخالفات بشكل عام  وتوجيهها      
 .بالتالي الى الوحدة االدارية ذات الصلة

 
 تنظيم محاضر الضبط

 
 ينظّم المراقب محضر ضبط مخالـفـة       
اعالن األسعار على المبيعات بعد توجيه      
االنذار أو المالحظات أو االرشادات الى      
التاجر، أي أنّه تعطى فرصة لهذا األخير       

لتصحيح وضع متجره لناحية وجـوب       
ابراز األسعار وفقا لنص مواد القانـون       

ومن األهمية بمكـان أن      .   ذات العالقة 
نلفت النظر الى أن المراقبين المكلفيـن       
يستندون في أعمالهم أثناء مـراقـبـة       
األسعار على مواد قانون حـمـايـة         

 وعلى أحكام   ٢٠٠٥/٦٥٩المستهلك رقم   
المادة الثالثة من المرسوم االشتـراعـي       

 التي تنص على أنه يجـب       ٨٣/٧٣رقم  
على جميع محالت البيع بالمفرق فـي        
نطاق البلديات التي يتجاوز عدد سكّانها      
خمسة آالف شخص وفي األمكنة التـي       
تعتبر مراكز اصطياف و في الـقـرى        
الواقعة على جانبي الطرق الدولية أن       
تبين أسعار المواد و السلع و الحاصالت       
و أجور الخدمات من أي نوع كـانـت         
بالعملة اللبنانية مع ذكر اسمها و نوعها       
بالضبط وفقا للمصطلحات التـجـاريـة       
ويجب أن تكتب بصورة جلية أو تطبـع        
بوضوح أسعار البضاعة أو أسـعـار        
مجموعة من أشياء متماثلة في بطـاقـة        
ظاهرة نظيفة توضع على البضاعة ذاتها      
أو تعود بدون التباس الى هذه البضاعـة        

و . أو الى هذه المجموعة من األشيـاء         
يجب أن نذكر بوضوح الكمية المقابلـة       
للسعر المكتوب بالنسبة لعدد القطع أو       
الوزن أو االستيعاب حسب تحـديـدات       

 .قانون نظام القياس الرسمي
 

اذا تعذّرت عملية تطبيق و تنفيذ ما ورد        
في هذه المادة يكتفي وفقا للمادة الرابعـة        
من المرسوم اآلنف الذكر بتعليق الئحـة       
عامة باألسعار في مكان بارز عـلـى        
المدخل الرئيسي أو في الداخل تعدد فيها       

 .البضائع المعروضة للبيع صنفا صنفا
 

يطبق نص الفقرة األولى من هذه المادة       
على الفنادق و المطاعم و الـمـالهـي         
والمقاهي و المؤسسات التـي تـقـدم         
المأكوالت أو المشروبات أو المؤسسات     

 .والمحالت التي تقدم الخدمات
وال بد من أن يقدم البائع فاتورة يحتفـظ         
بها التاجر أو المستهلك لضرورة تبرير      
السعر بالنسبة لألول و للمراجعة حـول       

 .أي أمر بالنسبة للثاني
 

ان المادة السادسة من المرسوم تشير الى       
أنه يحقّ لوزير االقتصاد و التجارة أن        
يعين الحد األقصى لبدل الـخـدمـات        
واألسعار بيع السلع والمواد والحاصالت     
وأن يعين الحد األقصى لنسب األربـاح       

 .في بيعها
 

        ان المادة السابعة من المرسوم تـنـص
على أنه ال يجوز في بيع السلع و المواد         
والحاصالت المنتجة محليا أو المستوردة     

و التي لم تعين الحدود القصوى ألسعار       
بيعها أو لنسب األرباح في بيعهـا أن         
يتجاوز سعر البيع في حده األقصـى        

 .ضعف سعر الكلفة
 

 منع االحتكار/ المادة الثامنة 
 

يحظر على كل منتج أو تاجر أو بائع أن         
يرفض تليبة طلبات زبائنه التي يمكنـه       
تلبيتها أو يقفل محالّته بقصد االمتـنـاع       

 .عن البيع من دون أي مسوغ قانوني
أن يفرض على كل من يطلب شـراء        -

سلع أو مواد أو حاصالت أن يشـتـري        
معها سلعا أو مواد أو حـاصـالت أو          

 .يلزمه بشراء كمية معينة منها
يحظر على كل من يطلب منه خدمـة        -

ضمن اختصاصه لقاء بدل معين أن يعلّق 
 .انجازها على فرض التزامات أخرى

 
 ٢٠٠٥/٦٥٩القانون 

 
نصت المادة الخامسة على أنه يتوجـب       
على المحترف االعالن عن الثمن بالليرة      
اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه اما عـلـى        

 .السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه
 

يجب االعـالن عـن      :   المادة السادسة 
األسعار في مكان بارز في المؤسسـات       
التي تقدم خدمات ال سيما الفنادق والشقق       
المفروشة و المطاعم والـمـقـاهـي         

 .والمالهي
 
المادة الخمسون حظّرت على المحترف     -

بيع أو تأجير أية سلعة بثمن يفوق الثمن        
 .المعلن

 
المادة الثانية و الخمسون نصـت أو        -

أوجبت تزويد المستهلك بثمن السلعة أو       
الخدمة و كافة المبالغ التي قد تضاف الى 
الثمن ال سيما الرسوم و الضـرائـب         
والمصاريف أيا كانت و كيفية تسديد هذه       

 .المبالغ
 

 الكفالة أو الضمانات
 

يعاقب بالغرامة من خمسة ماليين الـى       
عشرين مليون ليرة لبنانية كل من يخالف  

 و  ٧ و   ٦ و   ٥ و   ٤أحكام أي من المواد     
 . من هذا القانون٢٥ و ٢٠و ١٩

بين حق المستهلك وواجب التاجر: اعالن السعر  

٢٠١٠ربيع  —العدد األول  ٦صفحة   

تأكد من أن سعر السلعـة أو        * 

الخدمة المعلن هو السعر الـذي      

 ستقوم بتسديده دون أية اضافات

احتفظ بالفاتورة بعد الشـراء     * 

 لتسهيل المراجعات 

 موسى كرّيم

   رئيس قسم األسعار 



بعد ورود عدد ال بأس به من الشكاوى        
المتعلقة باالتصاالت والخدمات المضافة    
إلى مكتب الشكاوى في مديرية حمايـة       
المستهلك،  إرتـأت كـل مـن وزارة          
االقتصاد والتجارة ممثلةً بمديرية حماية     
المستهلك و الهيئة المنظمة لالتـصاالت      
فتح مجال التعاون الوثيق بينهما، كٌل من       
خالل صالحياته القانونية، من أجل تقديم      

. خدمة أفضل في مجال حماية المستهلك     
لذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين،       

، من أجل خلـق  ٢٠٠٩ حزيران   ١٥في  
قاعدة بيانات مشتركة للمساعدة على حل      
الشكاوى الواردة المتعلقة باالتـصاالت     
بسرعة وفاعلية، كما يتـضمن التفاهـم       
استعمال الخط الساخن لتلقي الـشكاوى      

 الموجود فـي مديريـة حمايـة      ١٧٣٩
 .المستهلك

يستطيع المواطن حاليا االتـصال     
 وتقديـم   ١٧٣٩على الخـط الـساخن      

الشكاوى الخاصة بقطاع االتصاالت التي     
تخص األمور التالية على سبيل المثال ال       

تغطية ،  ( إنترنت، تلفون خلوي    : الحصر  
، دعايـة   . . . ) فوترة، رسائل قـصيرة،     

 ... كاذبة، 

منذ توقيع التفاهم تمت متابعة أكثرمـن       
 شكوى خاصة بقطاع االتصاالت من      ٦٨

قبل مديرية حماية المـستهلك والهيئـة       
المنظمة لالتصاالت مع درجة عالية من      

 .الرضا لدى مقدمي الشكاوى

قد يتساءل المواطن عن نتائج الـشكاوى       
الخاصة باالتصاالت بعد ورودها إلـى      

إليكـم  .  ١٧٣٩مكتب الشكاوى على الـ     
ثالثة أمثلة عن شـكاوى وردت إلينـا         
بخصوص رسائل قصيرة تـصل عبـر       

 .الهاتف الخلوي إلى المواطنين
 

تـم اختيـارك    " :   ١نص الشكوى رقم    
للحصول على خدمة الخبر العاجل لمدة       

اتصل المواطن   . . .   . شهر، اتصل على    
على الرقم، رد عليه المجيـب اآللـي         

عـاد     .سنحولك إلى القـسم المختـص    
المجيب اآللي ليقول له بسبب الـضغوط       
على الهاتف لم نستطع تحويلك، اتـرك       
اسمك و رقم الهاتف لنعـاود االتـصال        

و لم يعاودوا االتصال بـه و قـد            . بك
 ". سنتا٣٦ًخسر دوالر و 

 
وبعد متابعة الشكوى، تم التعويض على      
المشتكي من قبل الشركة المقدمة للخدمة،      
كما تعهدت الشركة بعدم تكرار األمر مع       

 .عمالئها
 

اشتكت المواطنة    :   " ٢نص الشكوى رقم    
 SMSعلى مجمل الرسائل الـصغيرة      

ومنها . . . . . ..  التي ترد على رقم الهاتف    
اتـصل  :     على سبيل المثال ال الحـصر     

. . . . لتحصل مجاناً على أبراج   . . . . .   على
بعد تجربة االتصال على عدة رسـائل        
أدركت المشتكية أنه ال نفع منها و تريد        

 ”.إيقـــاف اســـتالمها للرســـائل   
 

وبعد متابعة الشكوى، تم حـذف رقـم         
المشتكية من قاعدة البيانـات الخاصـة       
بالشركات المرسلة للرسـائل القـصيرة      

 .المذكورة

اشتكى المواطن    :   " ٣نص الشكوى رقم    
، الـتـي    SMSمن الرسائل القصيرة    

تعرض الحصول عـلـى خـدمـة          
و التي ترد من الرقـم  . . . . . . . . .     هاتف  
على رقم هاتفه مع عـدم      . . . . .   القصير

 ”. ذكر سعر الخدمة في هذه الرسـائـل       
 

 وبعد متابعة الشكوى، تم أخذ التعهد من       
الشركة المشغلة للرقم القصير بوضـع      
سعر الخدمة في جميع الرسائل الـتـي        

 .تتطلب استعمال خدمة هاتف معينة

إنه من البديهي أن المـواطن لـه دور         
رئيسي في لفت وجهة نظـر الهيئـات        
الرقابية وخاصة لحمايته من الممارسات     
غير القانونية التي يقوم بها المحترف أو       
التاجر عن قصد أو غير قـصد، لذلـك         
نشجع مواطنينا األعزاء باالتصال علـى      

، مكتب الشكاوى فـي مديريـة       ١٧٣٩
حماية المستهلك،  بخصوص الـشكاوى      
المتعلقة  باالتصاالت من أجل تحـسين       
هذا القطاع والمساعدة على جعله مـن        
أولى القطاعات التي تعتمد مبدأ التجـارة      

 . العادلة في لبنان

مديرية حماية المستهلك وحكومة الظـل      

الشبابية كخطوة أولى على طـريـق        

تــدريــــب   الشراكة العملية عن    

طــالب الجامعات اللبنانـيـة فـي        

المديرية لخدمة المجتمع اللبناني مـن       

 وذلك استـنـادا   االدارات الرسمية  خالل

أهمية المشاركة بين ادارات الدولـة      الى  

 .والمجتمع المحلي 

وبالنظر الى تعاظم دور وسائل االعالم       

في مجال نقل األفكار وترسيخها نـحـو        

مجتمع أكثر وعياً ورقياً ، فقد جـرى         

العمل على تصميم وبثّ اعالنات متلفزة      

بالتنسيق مع وزيرة االقتصاد السابقة في      

حكومة الظل الشبابية  جويل يزبك فـي        

سبيل نشر المزيد من الوعي حول حقوق       

أما حاليا فيتم العمـل     . المستهلك وواجباته 

على تحضير فيلم وثائقي حول حمـايـة        

   ان مديرية حماية المستهلـك فـي         

وزارة االقتصاد والتجارة، وايماناً منهـا      

بأهمية الشراكة االستراتيجـيـة مـع        

القطاعين العام والخاص لتفعيل العمل في  

مجال حماية حقوق المستهلك وأساليـب      

نشر التوعية االستهالكية لدى فـئـات       

وبما أن حكومة الظل    .   واسعة من األفراد  

الشبابية قد نشأت لغرض مراقبـة أداء        

الحكومة، والتدخل لتصويب هذا األداء      

من خالل عالقتها المباشرة مـع         وذلك

الوزراء الفعليين، فقد أعد الطرفان منـذ       

 العدة للقيام بحمالت توعية     ٢٠٠٨العام  

واسعة النطاق على كامل األراضـي       

اللبنانية مستهدفين بذلك الفئات الشـابـة       

ذوي االرادات الطيبة والرغبة الصادقـة      

 . في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته

، أثمر التعاون بـيـن       ٢٠٠٨في العام   

المستهلك بالتنسيق مع الوزيرة الحاليـة      

" نهار الشـبـاب   " ميليسا مبارك وفريق    

وذلك تحضيراً للقيام بدورات تدريبية في      

المدارس، الجمعيات الكشفية والجامعات    

الى جانب تنظيم مسابقات في المؤسسات      

التربوية كمبادرة تشجيعية تثقيفية لتفعيل     

التعاون مع جيل الشباب في مجال حماية       

المستهلك وايقاظ الوعي لديهم حول سبل      

 .مكافحة الغشّ 

أما بالنسبة للخطوات المستقبلية، فقد فتح      

        باب التعاون على مجاالت واسعة يـتـم

درسها وتنسيقها من قبل الطرفين وذلـك       

استنادا الى قيام مديرية حماية المستهلك      

بتعزيز عملها التوعوي بالتزامن مـع       

عملها الميداني الذي يثبت فعاليته يومـا       

 . بعد يوم و على أعلى المستويات

 متابعة الشكاوى بالتنسيق مع الهيئة المنّظمة: خدمات االتصاالت 

 نحو شراكة استراتيجية : حماية المستهلك وحكومة الظل الشبابية

٢٠١٠ربيع  —العدد األول  ٧صفحة   

 احذر:

اع              ق الي ا ل دام خ من اآثر الحيل است
ة      بالمستهلك هي الرسائل االلكتروني
المباشرة المرسلة من قبل الوسطاء     

م                   دي ق ت د ب ع ي ت ت او قارئو الطالع ال
ر مسار                ي غ ا ان ت ه تنبؤات من شأن
ر من                      ي غ صغ ل ب ل م اب ق ك م ات حي

 .المال 

 علي بيطار

 خبير في المعلوماتية



٢٠١٠ربيع  —العدد األول  ٨صفحة   

لمن يرغب في الحصول على معلومـات       

اضافية بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل     

عالمة تجارية أو براءة اختراع أو أثـر        

أدبي أو فنّي أو موسيقي يمكنه االستعانـة        

بالموقع االلكتروني الخـاص بـوزارة       

ــارة       ــج ــت ــاد و ال ــص ــت :    االق

lb.gov.economy.www    

 :لتجنّب مساوىء المنتجات المقلّدة

 أطلب الفاتورة واحتفظ بها* 

  رد المنتج الى مركز البيع*

 ١٧٣٩ اتصل على *

تأتي مسألة حماية الملكية الفكرية فـي         

سلّم أولويات العمل في وزارة االقتصاد      

و التجارة لما لها من دور حاسم فـي          

تشجيع االبداع الفنّي والثقافي والنهوض     

باالبتكار التكنولوجي والصناعي والتقني    

على نحو يؤدي الى الرفاهية االجتماعية      

هذا باالضافة الى الفوائـد     .   واالقتصادية

التي تجنيها المجتمعات اذا أحسـنـت        

احترامها لنظام الملكية الفكرية، ال سيما      

بالنظر الى اسهام التدابير الفعالة فـي        

مكافحة التقليد و القرصنة مـن أجـل         

صحة المستهلك و سالمته، الى جانـب       

خلق المزيد من فرص العمل نتيـجـة        

 .التطور في قطاع التكنولوجيا

يعتبر حق الملكية الفكرية من الحقـوق       

األساسية التي يتمتّع بها الفرد والـتـي        

يلحظها القانون اللبناني منـذ الـعـام         

 مـن    ٢٧، باالضافة الى المادة     ١٩٢٤

االعالن العالمي لحقوق االنسان والـذي      

 :يشمل حماية 

 حق المؤلف والحقوق المجاورة-

 حق تسجيل براءات االختراع-

 حق تسجيل العالمات التجارية-

 حق تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية-

ولما كان من مهمات وزارة االقتصـاد        

والتجارة متابعة شؤون حماية الملكـيـة    

التجارية والصناعية والتقنية والفنـيـة      

واألدبية، فقد حرصت وادراكا منـهـا       

ألهمية هذه الحقوق على انشاء مصلحة      

لحماية الملكية الفكرية بغية حـمـايـة        

أصحاب الحقوق الفكرية والعـالمـات      

 . التجارية وبراءات االختراع

فاالنتاج الفكري، وبالنظر الى أهميـتـه       

الثقافية واالجتماعية واالقـتـصـاديـة       

والتنموية في ظل تنامي ما يـعـرف         

في معظم دول العالم    "   اقتصاد المعرفة " ب

واعتماد رأس مال الشركات الكـبـرى       

على تميزها التقني وامتالكها لـبـراءة       

اختراع في مجال معين، فهو يشـكّـل        

انتاجا استراتيجيا يقتضي منّا كأجـهـزة    

معنية التدخّل لحمايته ووضع القوانيـن      

المرعية االجراء قيد التنفيذ أو ما يسمى       

 أو انـفـاذ     Enforcementبسياسة ال   

القوانين بالتعاون مع المنظمات الدوليـة      

المعنية بحماية الملكية الفكريـة وفـي       

مقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية      

“WIPO”.  

وفي هذا االطار، يهمنا أن نـعـرض         

لطبيعة األعمال المنجزة من قبل مصلحة      

 ٢٠٠٩حماية الملكية الفكرية خالل العام      

 :وكان من أبرزها 

  عالمة تجارية    ٥٨٧٥تسجيل حوالي   -

       علما أن حماية العالمة التجارية تستمـر

  عاما١٥ل 

  رسوم و نماذج صناعية١٠٩تسجيل -

  براءة اختراع٣٦٦تسجيل -

  أثرا أدبيا و فنيا ١٩٣تسجيل -

كما تقوم المصلحة بأعمـال أخـرى        

موازية أبرزها منح تراخيص باستثمـار      

عالمة أو نموذج صناعي أو بـراءة         

اختراع الى جانب شطب العالمـة أو        

كما سبق وتعاونـت    .   تغيير اسم مالكها  

المصلحة مع وزارة الثقافة ومؤسسـات      

 ”WIPO“القطاع الخاص ومنظمة ال      

في سبيل نشر الوعي بأهمية الملكـيـة        

الفكرية كإحدى أدوات التنمية االقتصادية     

وتشجيع االستثمار واالبداع الى جانـب      

تشجيع المواطنين والمؤسسات عـلـى      

التقيد بأحكام القوانين من خالل تنظيـم       

ندوات وحمالت توعية للمـؤسـسـات       

واألفراد وطالب الجامعات كان أبرزها     

 ٢٠٠٩تنظيم مؤتمر تدريبي في العام       

 قـاض   ٥٥للقضاة اللبنانيين شارك فيه     

وذلك للتوعية حول كيفية التعامل مـع        

 .قضايا انتهاك حق الملكية الفكرية

أما بالنسبة لملفّ التقليد والقرصنة الذي      

يدرج في اطار عمل مصلحة الملكـيـة        

الفكرية ويشمل مكافحة ظاهرة البضائع     

المقلّدة في األسواق من سلع غذائـيـة        

واستهالكية والتي ال بد منها لحمـايـة        

 Trademarksالماركات األصلـيـة      

 أي جمعية حماية    BPGبالتعاون مع ال    

المنتجات والعالمات التجاريـة وادارة      

وتجدر االشارة هنا الى    .   الجمارك العامة 

أن عمل مصلحة حماية الملكية الفكريـة       

يتناسق في هذا المجال مع عمل مديرية       

تداخـل  كما أن هناك    .   حماية المستهلك 

وتكامل بين قوانين حماية الملكية الفكرية      

وقوانين حماية المستهلك، حيث يمكن أن      

يشكّل التقليد في أحيان كثيرة خطرا على       

وتعمل كـل    .   الصحة والسالمة العامة  

جهة من هذه الجهات ضمـن دائـرة         

صالحياتها ولكن داخل اطار من التعاون      

لتفعيل الخطوات المشتركة، بما ينسجـم      

مع حماية الفرد كمستهلك لالنتاج الفكري    

 .وحمايته كمالك لهذا االنتاج

فقد قامت مديرية حماية المستهلك مـن       

جانبها مؤخرا بتفعيل الرقابة عـلـى        

أقراص مـدمـجـة     البضائع المقلّدة من    

وأدوات تجميل وعطور وساعات وغير     

واتّخاذ التدابير القانونية لسـحـب      .   ذلك

البضاعة من األسواق ومعاقبة المخالفين     

الى جانب التعاون مع المنظمات المعنية      

فيما يتعلّق بنشر الوعي لدى المستهلكين      

حول حقّهم في عدم الوقوع ضحية التقليد   

والتزوير وابالغ الجهات المعنية عـن       

من دون أن   .   المخالفات التي يصادفونها  

نهمل التأكيد على دور جهاز القـضـاء        

اللبناني في لعب دور الرادع األساسـي       

الـتـي   "   جرائم الملكية الفكرية  " لحدوث  

 ".الجريمة االقتصادية"تندرج في اطار 

خطوة جدية لتفعيل التنمية االقتصادية: حماية الملكية الفكرية  

 سعاد اللقيس

 مراقبة مساعدة



 نشـــرةمحـايــةاملستهلك ٩صفحة 

 ساعدنا تنساعدك

 

 ما تسكت عن حقّك

 

 قّدم شكوى على 

  انطالقا من أهمية توعية المستهـلـك       
حول حقوقه وواجباته وضرورة التعاون     
معه من أجل تفعيل العمل في مـجـال         
حماية هذه الحقوق، توجب على الجهات      
المعنية بحماية المستهلك البقاء عـلـى      
تماس مباشر مع أحوال األسواق التجارية     
والتأكّد من مراعاتها لـلـقـوانـيـن          
والتشريعات سواء من خـالل زيـادة        
الكوادر البشرية لتفعيل المراقبة الميدانية     
واجراء المقتضى أو من خالل اعـالن        
االستعداد لتلقّي شكاوى المواطنين فـي      
حال تعرضهم ألي نوع من أنواع الغش       
في المواد الغذائية واالستهالكية ال سيما      
وأن القائمين باالحتيال على الـقـانـون        
والمنتهكين لحقوق المستهلك يطالون كافة     
المجاالت والقطاعات، ما يؤكّد أهمـيـة       
التكامل والتواصل بين المواطن نفـسـه       
كخفير ومراقب على السلعـة الـتـي         
يستهلكها  والمديريات والجمعيات األهلية     

 .المولجة حماية المستهلك
لهذه الضرورات المذكورة آنفا، قامـت      
مديرية حماية المستهلك فـي وزارة        
االقتصاد والتجارة باستحداث مـركـز      

 تموز مـن  ٢٢خاص لتلقّي الشكاوى في  
 ١٧٣٩ وتخصيص رقـم      ٢٠٠٤العام  

لالتصال عبره وتقديم الشكوى أيا كـان       
نوعها وذلك بالتنسيق مع جمعية حمايـة       

-المنتجات والعالمات التجارية في لبنان    
BPG   .       وقد ازداد عدد الشكاوى مـنـذ

تأسيس المركز وتكثيف الـحـمـالت        
 .االعالمية واالعالنية

    بعد االستماع الى شكوى المواطن يـتـم
 :تصنيفها 

 
 نصيحة* 

 احالتها الى ادارة عامة أخرى* 

 شكوى يتم تسجيلها في المديرية* 

 سير العمل
 

 الشـكـوى    بتلقي  المركز  عمل    يتلخص
 لتصبـح   الوزارة  في  وتسجيلها  وتحريرها

 الذي  المدير  إلى  إحالتها  ثم  معاملة رسمية، 
 المختـصـة    الدوائر  بتكليف  يقوم  بدوره

 المحافـظـات    االقتصادية في   والمصالح
  .والكشف التحقيق بمهام للقيام
 بصـاحـب    اتصـال   على  المركز  يبقى

 معامـلـتـه     رقم  على  الشكوى إلطالعه 
النهائية في اسرع وقت      بالنتيجة    وإعالمه
 . ممكن

 

المعلومات الضرورية الواجب اعطاؤها 
 :خالل تقديم الشكوى

ممكن حسـب نـوع      ( االسم الكامل    * 
الشكوى أو لطلب المستهلك أن يبـقـى        

 ) سريا

رقم الهاتف، الفاكـس والـبـريـد         *   
 .االلكتروني

 .نقل وقائع المخالفة بوضوح* 

العنوان الكامل للمكان الذي تم الشراء      *   
 .منه أو تم التعامل معه

نسخ عن الفواتير، الكفاالت، العقود أو      *   
أي أوراق رسمية أخرى متـعـلـقـة         

 .بالشكوى

وقد قامت وزارة االقتصاد والتـجـارة         
 بتنظيم حـمـلـة      BPGبالتعاون مع ال    

اعالنية واعالمية لتعريف الناس على هذا      
 الخطّ الجديد الموضوع في خدمـتـهـم       

 وتحديدا في ملفّ التـقـلـيـد         (١٧٣٩)
طالب بحقّك، أرفض النتجات    :   والتزوير
وقد لقي هذا التوجه الترحيب من      .   المقلّدة

المستهلكين والشركات التي تعاني من آفة      
التزوير والتقليد حيث طلب من جمـيـع        
الشركات تقديم صور أو أية ايضاحـات       
كتابية لتبيان الفروقات التي اعتمـدهـا       

 .المزور في مختلف مناطق التوزيع

 

٢٤/٢٤في خدمتك :  ١٧٣٩الخط الساخن   

 

  !تشكى... شاآك بأمرو

 جدول ايضاحي عن الشكاوى في الفترة

 ٢٠٠٩ كانون األول ٣١-٢٠٠٩ما بين كانون الثاني 

 ٩١٧ مجموع الشكاوى التي تلقّاها المركز

 ٦٦٤ الشكاوى التي تم حلّها

 ٢٥٣ شكاوى قيد التحقيق

 تصنيف السلع

 %٢٧،٢ - شكوى٢٥٠: مشروبات-مأكوالت

 %١٧،٦- شكوى١٦٢:نفط وزيت 

  %٧،٤٢- شكوى٦٨: االتصاالت

  %٤٧،٦٧:     مختلف
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قبل قيامك بعملية الشراء، تأكد من أن   *   

حـرارة الـبرادات    ( شروط التخـزين    

سليمة . . . )   والثالجات، تغطية المأكوالت  

 . وأن معايير النظافة محترمة

 

ال تقم بشراء سلع مجهولة الهوية، فإن   *   

تاريخ اإلنتـاج   ( ذكر تواريخ الصالحية    

، الوزن الصافي، بلد المنشأ،     )   واإلنتهاء

 .إلزامي على كل منتج... والمكونات

تأكد من سالمة المعلبات قبل القيـام        *   

بشرائها، فإن كل إنتفـاخ أو صـدأ أو          

ضرر ظاهر على العلبة هو دليل علـى        

 .إحتمال تضرر المأكوالت بداخلها

 

تأكد من حرارة البرادات قبل شـرائك      *   

. المواد الغذائية المـبردة أو المثلجـة       

 درجـات   ٤حرارة البرادات أقل مـن      ( 

 ١٨مئوية وحـرارة الثالجـات دون ال      

 ).درجة مئوية

خالل عملية التسوق، اشـتر المـواد       *   

الغذائية المبردة أو المثلجـة، اللحـوم        

في "  دائما. . .   واألسماك، األلبان واألجبان  

نهاية عملية التسوق وذلك للحفاظ علـى       

خاصة فـي  برودتها ألطول فترة ممكنة و  

 .فصل الصيف

 

ال تضع المأكوالت الجـاهزة لألكـل       *   

فـي   . . . )   ألبان وأجبان، خضار وفاكهة   ( 

األكياس نفسها مع اللحوم واألسماك النيئة      

 . أو مواد التنظيف أو مبيدات الحشرات

 

طهي المأكوالت جيداً وعلى درجـة       *   

. حرارة عالية خاصة األطعمة المحشيـة     

يمكن إستعمال موازين الحرارة للتأكد من      

درجة الحرارة التي وصلت إلـيـهـا         

 .األطعمة خالل فترات الطهو أو التسخين
 

يجب أن تصل حرارة األطعمة إلـى       *   

درجة الغليان خاصة عند إعادة تسخيـن       

األطعمة أو الصلصات، الشوربات أو      

 .مرق الطعام
 

يجب وضع األطعمة في البراد بعـد       *   

غسل وتعقيم كل األسطح التي تالمس      *   

طاوالت تحضير الطعام، ألواح    ( األطعمة  

التقطيع، أدوات وسكاكين التقـطـيـع،       

 ...).األوعية والصحون
 

غسل اليدين خالل فترات تحضـيـر       * 

الطعام ال سيما عند اإلنتقال من تحضير       

طعام نيء إلى تحضير طعام مطبوخ أو       

 .تحضير سلطات الخضار والفاكهة
 

إستعمال ألواح تقطيع خاصة باللحـوم      *   

والدجاج واألسماك النيئة وأخرى خاصة     

 . بالخضار والفاكهة واألطعمة المطبوخة

 .طهيها وذلك في مدة أقصاها ساعتين
 

إعتماد طريقة سليمة إلذابة الثلج عـن       *   

وذلك مـن  )   Defrost(األطعمة المجلدة  

خالل وضع الطعام المجلد في البراد أو    

في المايكرووايف أو إذابة الثلج تـحـت        

 .الماء الجاري
  

عدم اللجوء  إلى وضع األطـعـمـة         *   

 . المجلدة خارج الثالجة إلذابة الثلج عنها

-١ نصائح خالل عملية الشراء  

نصائح خالل عملية تحضير الطعام  -٣  

 . واللحوم واألسماك الطازجة
 

ضرورة فصل األطعمة النيئة عـن       *   

األطعمة المطبوخة أو الجاهزة لـألكـل       

اللحوم، الدجاج واألسماك النيئة، البيض     ( 

وذلك خالل عملية حفظهـا     . . . )   ومشتقاته

 . في البراد أو الثالجة
 

خالل عملية التخزين، تأكد مـن أن        *   

المواد الغذائية هي مخزنة بعيـداً عـن        

 .المواد الكيميائية ومساحيق التنظيف

 

راقب حرارة البراد والثالجة دورياً في      *   

يجب أن تكون حرارة البرادات     المنزل اذ   

 >أو(  درجة مئوية سلـسـوس     ٤أقل من   

٤٠F   (      ١٨-وحرارة الثالجات أقل من 

 )٠F >أو (درجة مئوية سلسوس 

 

أبعد البراد والثالجة عن مكان وجود       *  

 .الفرن وذلك لزيادة فعالية تبريدها

-٢ نصائح بعد الشراء                           

ضع المواد الغذائية في الـسيارة       ال ت *   

لفترة طويلة، وال تعرضها ألشعة الشمس      

من األفـضل عـدم وضـع       .   المباشرة

الصندوق الخلفي للـسيارة   المأكوالت في   

 . حيث ترتفع الحرارة بسرعة
 

اإلسراع في وضع السلع مباشرة عند     *   

الوصول إلى البيت في مكانها المناسـب       

خاصة بالنسبة للسلع المجلدة أو المـبردة       

 نشـــرةمحـايــةاملستهلك ١٠صفحة 

 هل تعلم؟

التسمم الغذائي هو تسمم ناتج عن      

تناول أطعمة ملوثة بالباكتيريا      

 .والجراثيم

 

يمكن تفادي حاالت التسمم الغذائي     

عبر الحفاظ على سالمة ونظافة      

الغذاء خالل مراحل تحضيره حتى     

 .تناوله

  نصائح ارشادية للمستهلك



 ماهية المبيدات؟

المبيدات هي مواد كيميائية وجدت اصال في الطبيعة وتم تصنيعها لتكافح عددا من اآلفات التي تصيب النبات وتؤدي إلى خسائر في 

 . ويهدف استخدامها لزيادة اإلنتاج الزراعي ما يساعد في خفض أسعاره نظراً لوفرته. المحصول وفي نوعيته

 تختلف المبيدات الزراعية بحسب درجة السموم فيها وطريقة عملها،
 

 من ينظم عملية استخدام المبيدات في لبنان؟

 وزارة الزراعة هي التي تسمح بدخول المبيدات الزراعية حيث تسجلها وتحدد وجهة استخدامها في لبنان، 
 

 ماهية الترسبات الكيميائية؟

إن معاملة المحاصيل الزراعية بالمبيدات الزراعية واألسمدة اآلزوتية، يؤدي في بعض األحيان إلى ترك بقايا كيميائية على تلك  

 . المحاصيل بعد حصادها
 

 ما هي العوامل المؤثرة في ترك ترسبات على المحاصيل الزراعية؟

 طبيعة المبيد المستخدم لجهة سميِته * 

 نوع المبيد لجهة طريقة امتصاصه من قبل المحصول* 

 المبيدات الجهازية تدخل في عصارة النبات وهي في الغالب تحتاج لوقت أطول لتتفكك وتزول ترسباتها من المحصول

المبيدات التي تعمل بالمالمسة وهذه تبقى على الطبقة الخارجية للنبات وقد يدخل بعضها قليال عبر المسامات ولكن 

 ليس لها قدرة على التنقل داخل النبات

 كمية المبيد المستخدمة في محلول الرش* 

 وقت استعمال المبيد على المحصول* 

 الفترة الممتدة بين رش المبيد وقطاف المحصول* 
 

 هل مجرد وجود ترسبات كيميائية على المحصول يشكل بالضرورة خطراً على صحة المستهلك؟

خضار، فاكهة، (حددت المقاييس العالمية المختلفة حدوداً قصوى لترسبات كل مبيد زراعي يسمح بوجودها على النبات 

 .وهي تختلف باختالف المبيد ونوع المحصول وكذلك عادة االستهالك في البلد المحدد. المعد لإلستهالك...) حبوب

 :أهم المواصفات المعروفة في هذا المجال هي

  الحدود القصوى لترسبات المبيدات وفقا للدستور العالمي للغذاء 

 والحدود القصوى لترسبات المبيدات وفقاً لنظام االتحاد األوروبي وفاً للنظام األوروبي

 .... المعتمدة في الواليات المتحدة األميركية EPAوالحدود القصوى لترسبات المبيدات وفقاً لل

إن وجود ترسبات كيميائية في األطعمة النباتية ال يشكل خطراً على الصحة العامة للمستهلك طالما أنه ضمن الحدود  

 القصوى المعتمدة في البلد

المعتمدة في لبنان في جزء كبير منها من مواصفة الدستور " الحدود القصوى لترسبات المبيدات"تم اقتباس مواصفة 

 العالمي للغذاء إضافة إلى المواصفة األوروبية،
 

 من هي الجهة التي تضع هذه الحدود القصوى؟

 بوضع هذه المعايير وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية " Libnor"تقوم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 
 

 ما هي أهم المعطيات التي يبنى عليها تحديد الحدود القصوى المسموح بها؟

 خصائص المبيد ومنها درجة سميته، تأثيراته على اإلنسان، والمدة الالزمة لتفكُِكه،

. اليوم ثم في العام وثم طوال مدة عمره/عادة االستهالك في البلد وتعني الكميات التي يمكن أن يستهلكها الفرد من كل منتج

وتقارن الكمية اإلجمالية التي يتعرض لها المستهلك لمبيد ما طوال عمره بالكمية التي معها يتشكل أدنى خطر على 

 ).المدى القصير والطويل(صحته من أي نوع كان 

 :دراسة العدد

 كيف تحمي نفسك من مخاطر ترسبات المبيدات في الخضار والفاكهة؟

 نشـــرةمحـايــةاملستهلك ١١صفحة 

 نصائح عامة
 

ال تتوقف عن تناول الخضار وأكثـر       *   

من تناول وجبات الفاكهة والخـضـار       

نظـرا  )    وجبات يومية  ٥-٣( المتنوعة  

ألهميتها في مكـافـحـة األمـراض         

 السرطانية

 

إن الخضار الورقية، مثال البقدونس،     *   

الروكا، الخس، النعناع، السلق، هـي       

األكثر تعرضاً لخطر امتصاص المبيدات     

وكذلك الفريز إضافة إلى الـخـضـار        

الشتوية المزروعة في البيوت المحمية     

مثال الخيار ، لذا يجب غسـل هـذه          

 المنتجات جيدا ونقعها بالماء إذا أمكن

 سهام ضاهر. م

 خبيرة في الزراعة



٢٠١٠ربيع  —العدد األول  ١٢صفحة   

أكثر من تناول الـخـضـار        *   

والفاكهة األقل تعرضاً للمبـيـدات      

وترسباتها مثال البندورة، القرنبيط،    

الملفوف، الموز، الـحـامـض،       

وفقـاً  ( الباذنجان، البطاطا والبصل    

لنتائج مراقبة مديرية حـمـايـة        

المستهلك الترسبات في السلع النباتية     

 )المعروضة في األسواق

أكثر من تناول الـخـضـار        *   

كي تتجنب تراكم     المتنوعة  والفاكهة

ترسبات نفس المبيدات في تكـرار      

 نفس األطعمة

األطفال والمسنين واألشخـاص    *   

قليلي المناعة هم األكثر تضرراً من      

ترسبات الكيماويات، لـذا وجـب       

التركيز في أطعمتهم على الفاكهـة      

والخضار األقل تعرضا للمبيـدات،     

باإلضافة لغسلها جيدا بالماء الجارية     

 ومن ثم نقعها في الماء

أكثر من تناول األعشاب البرية     *   

التي تنمو في الطبيعة ولكن تجنّـب       

تلك التي تنبت على جوانب الحقول      

  .المعرضة لرش مبيدات األعشاب

 ١٥ جزء بالمليون وذلك وفقاً للمبيد وسميته كما وقد تصل إلى ٠,٠١ وال١إن معظم الحدود القصوى المسموح بها يتراوح بين 

 ،"اآلمنة"جزء بالمليون أو أكثر مع المبيدات 

مرة من النسب التي تسبب خطراً على الصحة العامة في الغالب كما وتأخذ ١٠٠-١٠تحدد الحدود القصوى بحيث تكون أقل ب

 بعين االعتبار حماية صحة األطفال بالدرجة األولى كونهم األكثر حساسية لمخاطر المواد الكيميائية،
 

ما هي القواعد الواجب مراعاتها في استخدام المبيدات الزراعية للحصول على منتج خال من الترسبات أو يحوي ترسبات ضمن الحد 

 المسموح؟

 :   احترام التعليمات الموجودة على غالف المبيد وأهمها

 نسبة استخدام المبيد في محلول الرش* 

 المحاصيل المسموح معالجتها بالمبيد* 

احترام فترة األمان قبل الحصاد وهي الفترة الالزمة لتفكك المبيد قبل القطاف، بحيث تنخفض ترسباته إلى ما دون الحد * 

 .األقصى المسموح به
 

 من وكيف يراقب ترسبات المبيدات واألسمدة اآلزوتية في المحاصيل الزراعية قبل عرضها في األسواق؟

هي مهمة وزارة الزراعة في معظم الدول، وتتم عبر أخذ عينات عشوائية من المحاصيل المختلفة، تحجز البضاعة ريثما تصدر نتيجة 

 .  التحليل بحيث يسمح لها بدخول السوق أو تتلف في حال وجود ترسبات أعلى من الحد األقصى المسموح به
 

 كيف تحمي نفسك من مخاطر ترسبات المبيدات في الخضار والفاكهة؟

 .عدة مرات) خضار أو فاكهة(إغسل المنتج * 

مبيدات (ان نقع الخضار في الماء لمدة ساعة يساعد على خفض الجزء األكبر من المبيدات المتواجدة على وداخل المنتج * 

وال بد هنا من اإلشارة إلى أن نقع الخضار في الماء يؤدي إلى خسارة بعض ).تعمل بالمالمسة ومبيدات جهازية

 الفيتامينات منها

يساعد في إزالة جزء من الترسبات الكيميائية الموجودة على ) بنسب متساوية(إن استخدام محلول من الماء والخل * 

 الخضار والفاكهة، وهي توازي في مفعولها المستحضرات الجاهزة والمخصصة لهذه المهمة،

 إن طبخ الخضار يساعد على التخلص من بعض المبيدات المعروفة بحساسيتها للحرارة ما يؤدي إلى تفككها * 

تقشير الخيار والتفاح (كما ويمكن تخفيف الرواسب الكيميائية عن طريق إزالة القشرة الخارجية للخضار والفاكهة * 

 مع مالحظة ما يترتب عن ذلك من خسارة لأللياف المفيدة،...) والجوافة والباذنجان

أما الخضار الورقية فالنقع هو الوسيلة الالزمة إضافة إلزالة بعض األوراق الخارجية من المحاصيل الملفوفة مثل  * 

 الخس، الملفوف، كونها المعرضة للمبيد بينما األوراق الداخلية بعيدة عن المبيدات غير الجهازية،

 كما ويمكن غلي الماء ووضع الخضار فيها لمدة دقيقة واحدة وهي وسيلة إضافية للتخفيض من ترسبات المبيدات* 

 ال ننصح باستخدام أي نوع من المعقمات الكيميائية في غسيل الخضار أو الفاكهة* 

 

 :لمراجعا
 

*http://www.epa.gov/opp00001/factsheets/protect.htm 
*http://www.ehow.com/how_4472377_yourself-against-pesticide-residues-produce.html* 
*http://www.ehow.com/how_4038_rid-produce-pesticide.html 
*http://www.foodsafetysite.com/resources/pdfs/consumers/FSPesticides.pdf 
*http://envirocancer.cornell.edu/factsheet/Pesticide/fs25.foodSafety.pdf  
*http://lesverts04.blogspot.com/2008/10/comment-manger-cinq-fruits-et-lgumes.html 
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 ٢٠١٠التوعوية للمدارس  الحملة

حقوق وواجبات المستهلك، بدأت مديرية حماية      فيما يتعلق بمفهومسعياً الى نشر الوعي الثقافي  

 بحمالت توعية عبر التعاون مع المؤسسات التربوية وخاصة         ٢٠١٠  المستهلك منذ مطلع العام   

 سلسلة من المحاضرات التوعوية     إقامتهاالمدارس في محافظتي بيروت وجبل لبنان وذلك ب        

تهدف الى شرح حقوق المستهلكين وتحفيزهم للحفاظ عليها والمطالبة بها والتعريف بالخط              

مدرسة حتى اليوم،       ٥٠وقد زرنا ما يزيد عن        .   وتفعيل دوره في هذا المجال     ١٧٣٩الساخن  

 .وما زالت الحملة مستمرة على أن تشمل بقية المحافظات في أقرب وقت ممكن
 

 المشاركة في المؤتمرات الدولية ودورات التدريب

شاركت المديرية في العديد من المؤتمرات ودورات التدريب المنظمة دوليا ومحليا بهدف زيادة قدرات               

 .وفعالية طاقم العمل الخاص بها
 

 التنسيق مع القطاع العام

تم تأسيس وتشغيل وحدة الرقابة على ترسبات المبيدات والكيميائيات في المنتجات الزراعية وذلك                 

بالتنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الزراعة وذلك بهدف ضبط وإصالح الخلل القائم في المنتجات                 

الزراعية الملوثة بالترسبات الكيميائي، باالضافة الى العديد من اللجان المشتركة التي تجتمع دوريا للعمل              

 .على حل مشاكل المستهلك

 انشطة مديرية حماية المستهلك

للراغبين بإرسال آرائهم أو باستالم اخر نسخة من هذه النشرة 

على عنوانهم االلكتروني الخاص فور نشرها، نستلم رسائلكم على 

: العنوان التالي  

cpdnews@economy.gov.lb  

 :  اعداد االخبار:                هذه النشرة من تحرير وتصميم

 عماد يوسف                              سعاد اللقيس.        م

 خبير في ادارة االعمال والتسويق                   مراقبة مساعدة

 

 نيةاالجمهورية اللبن    
 وزارة االقتصاد والتجارة
 المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

 مبنى اللعازرية –وسط بيروت التجاري 
 الطابق الرابع – ٣بلوك  

 

 ١٧٣٩: الخط الساخن
 

 ٩٦١ ١ ٩٨٢ ٣٥١: هااتف
      ٩٦١ ١ ٩٨٢  ٢٩٨ 
 ٩٦١ ١ ٩٨٢ ٣٥٣: فاآس

٩٦١ ١ ٩٨٢ ٢٩٠  
 

 : بريد الكتروني لتقديم الشكاوى
lb.gov.economy@consumer 

 خالل محاضرة اعطيت داخل قاعة احدى مدارس بيروت

خالل المشارآة الفاعلة في احدى دورات التدريب المنظمة 
   التابعة لالمم المتحدة   UNIDO MACLEمن قبل  


