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عملها، شفافية على حريصة والــتــجــارة  اإلقتصاد  وزارة كانت ا  لمّ
لحقوقه ادراكـــه  بأهمية المستهلك تذكير بــضــرورة منها وايــمــانــا 
حماية نشرة من العددالخاص هذا بتحضير فقدقامت عنها، والدفاع
إن المستهلك. لحقوق العالمي باليوم االحتفال بمناسبة المستهلك
بالوزارة، الخاص  الموقع دوري على شكل في النشرة تصدر هذه
الع

ّ
لإلط اللبناني المستهلك أمام المجال إتاحة خاللها من ونهدف

عام ومديرية شكل في الوزارة انشطة وعلى االرشادات احدث على
على بالبقاء لنا تسمح كما  خـــاص. شكل فــي المستهلك حماية 

وتساؤالتهم. وأفكارهم المواطنين آراء مع مباشر تماس
األمد لتفعيل طويلة استراتيجية وضعنا فقد هذا االطــار، وفي
المستهلك ما والسيّ حماية المواطن اللبناني مناعلى حرصًا عملنا،
أشكال من كل وحمايته التاجر وبين  بينه العالقة تنظيم عبر
إضافة األسعار، في والتالعب والخدمات نوعية السلع الغش في
التي البضائع أو بالسلع ق

ّ
يتعل ما كل حول وتثقيفه توعيته إلى

به تقوم الــذي الـــدور  تفعيل إلــى سعت قــد فإنها يستهلكها. 
األســواق مراقبة مهمات بها المنوط المستهلك حماية مديرية
حيث  . 659/2005 رقم القانون في عليها والمنصوص اللبنانية
العمل طــاقــم قـــدرات بتفعيل الماضيين العامين  خــالل نجحنا 
بأحدث وتجهيزهم والمراقبين الخبراء من عدد مع التعاقد عبر

هذا لزيادة جاريًا العمل يزال بأعمال الرقابة. وال للقيام التقنيات
اإلطار، هذا اللبنانية. وفي األسواق كل ا يسمح بتغطية ممّ العدد
المستهلك وعي تعزيز عملية أولوياتها م

ّ
سل في الوزارة وضعت

بالتنسيق شامل توعوي لبرنامج وضع األسس خالل وثقافته من
تربوية ، إعــالمــيــة مــن مــؤســســات ــن مــع الــشــركــاء اإلســتــراتــيــجــيــيّ
اإلعالمية الحمالت تكثيف ا ساعد في ممّ حكومية، ومنظمات غير
ضبط في أجهزة الرقابة فاعلية حول طمأنة المواطنين نحو سعيًا

اإلجراء. ة وتطبيق القوانين المرعيّ المخالفات
مع وثيق  شكل في تتعاون الـــوزارة  إن المحلي، المستوى  على 
حقوق تصون التي الخدمات تأمين بشأن ة المعنيّ كل الــوزارات
ايمانًا الغذاء، نوعية تحسين إلى يعود ما في وخاصة المستهلك
لخدمة ة المختصّ واإلدارات الوزارات عمل أن يتكامل بضرورة منها

ة. العامّ والمصلحة المواطن
اإلقتصاد وزارة أن النشرة هذه عبر نؤكد أن نا يهمّ النهاية، في
في الــمــخــتــلــفــة أجــهــزتــهــا خـــالل ة بــالــعــمــل مـــن والـــتـــجـــارة مــســتــمــرّ
غذائية مـــواد عــلــى  بــالــحــصــول الــمــحــافــظــة عــلــى حــق المستهلك
والمواصفات للمعايير ومطابقة عالية جودة ذات واستهالكية
خالل مــن العمل  تطوير  فــي المساهمة منكم آملين العالمية.

أنواعها. اختالف على المخالفات اإلبالغ عن

المستهلك لحقوق العالمي اليوم
وثقافته لبنان في المستهلك وعي لتعزيز فرصة

فــــي مـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــحــمــايــة
 15 الــيــوم تــاريــخ فــيــه الــواقــع المستهلك 
في االقــتــصــاد وزارة آذار وضــمــن مــشــروع
الــذي الــخــامــســة حــكــومــة الــظــل الــشــبــابــيــة
تعزيز اطار ضمن السنة مطلع في أعدته
ارتـــأت المستهلك حــمــايــة مــديــريــة عــمــل 
والــتــجــارة االقــتــصــاد بــالــشــراكــة مـــع وزارة
هــذا نــشــر عــلــى وبــرعــايــة "شـــبـــاب الـــعـــزم"
علما أيديكم بين  الــذي الــخــاص الملحق 
فصلية. الكترونية نشرة  للمديرية بــأن
الوعي نشر الى الخطوة هذه تهدف حيث
المتعلقة بـــاألمـــور الــمــواطــنــيــن وتــعــريــف 
داعــمــة وهـــي خــطــوة المستهلك بــحــمــايــة 
أكبر تفاعل خلق أجل من المديرية لعمل
الــخــطــوة هـــذه بــيــنــهــا وبــيــن الــمــواطــنــيــن،
تستكمل فــهــي ـــم ولــــن تـــكـــون يــتــيــمــة ل
حكومات مــدى على استراتجية شــراكــة
وزارة خطة المتعاقبة وتأتي ضمن الظل
السنة. الظل لهذه في حكومة االقتصاد

حــكــومــة فـــي االقـــتـــصـــاد وزارة  تــعــتــبــر  اذ 
حــمــايــة مـــــوضـــــوع الـــشـــبـــابـــيـــة أن  الــــظــــل 
على أوالً تــقــع مــســؤولــيــة هــو  المستهلك 

حماية ومــديــريــة عــمــومــًا االقــتــصــاد وزارة 
اذ حــصــرًا، ولــكــن ال المستهلك خصوصًا
فعاال يكون أن ال يمكن المديرية عمل أن
على المواطنين غياب تفاعل  في ومنجزا
التفاعل وهــذا المناطق كــل فــي الساحة 
مخالفة أو تعدٍّ أي عن يتمثل في التبليغ

نتحمل أن علينا المستهلك. حقوق على
ضميرنا علينا بما يمليه ونقوم المسؤولية
دون من للفساد محاربة فورا فال بالتبليغ
اللوم واالحباط كل الجهودفثقافة تكافل
الــفــعــل ـــكـــن ول لــــن تـــقـــودنـــا اال لــــألســــوأ،
اإلقــتــنــاع مــن هـــذا هــو االســـــاس. انــطــالقــا
حماية ثــقــافــة لنشر تــأتــي هـــذه الــخــطــوة
أجــل ومــــن الــمــســتــهــلــك بــيــن الــمــواطــنــيــن
المعنية األطـــــراف كــل بــيــن تــعــزيــز الــثــقــة

مسؤوليته. طرف كل يتحمل حتى
مديرية عــلــى الــلــوم الــقــاء حــيــث ال يمكن 
في بالتقصير حماية المستهلك والــوزارة
وعــدم االحــتــكــار الــغــش، مــحــاربــة عمليات
يبادر ال عندما والمخالفات التزوير كشف
حال في التبليغ  الــى والمواطنة  المواطن
هذه المخالفات، بمعنى من ألي التعرض

أو مراقبًا  يكون أن عليه مواطن كل آخــر
ال حتى المديرية مع فيتعاون مستهلكًا
ووضع عليه هو مما أكثر الغش يستفحل
في ال فعّ للمديرية دور مكان ما. في حدله
مباشرة والمستهلك المواطن تعني ملفات
كان لمديرية ال الحصر المثال سبيل على
قمع في أساسي دور المستهلك حماية
األخــيــرة األزمـــة  فــي البنزين مـــادة احتكار 
أزمــة خلفية بــه على تــقــوم اضــافــة الــى مــا
تحركها يتمحور حيث الغذائية المتممات
هذه المستحضرات من بيع أي قمع على
جواد محمد الصحة وزيــر كتاب على بناء
ففي .2011 آذار   8 فــي الــصــادر  خليفة 
مــعــلــومــات لــديــه هـــذه الــحــالــة أي مـــواطـــن
عليه المستحضرات هــذه بيع نــقــاط  عــن 
في المستهلك حماية رقــم على يبلغ أن 
له  منة ليس 1739 وهذا االقتصاد وزارة
منه المطلوب فينجز واجبه بل أحد على
بعد من  المديرية على المسؤولية وتقع 

الملف. استكمال في
حــمــايــة مـــوضـــوع خـــتـــامـــا، كــمــا ذكــــر آنـــفـــًا
مشتركة ومسؤولية ثقافة هو المستهلك

دوره في ولكل فرد عاتق الجميع تقع على
العملية اذا كنانرجو وضع حدللفساد، هذه
المتفشي. الغش  الــى اضافة المخالفات
االقتصاد وزارة تعمل  السياق  هــذا وفــي
وتعد الظل الشبابية الخامسة حكومة في
على وتؤكد مماثلة بخطوات المواطنين
الحكومة أداء وهو مراقبة بها المنوط الدور
وتــهــتــم هــــذا االداء لــتــصــويــب والـــتـــدخـــل 
الــعــامــة بــمــراقــبــة الــتــشــريــع والـــســـيـــاســـات
اضافة بديلة  سياسات واقتراح ودرسها 
المواطنين بين الــوصــل صلة كونها الــى 

االقتصاد. ووزارة
 Youth الفايسبوك: على الحكومة (موقع
حكومة  –  Shadow Government

الشبابية) الظل
m.ziadmabsout@gmail.com

الجميع عاتق على ومسؤولية ثقافة المستهلك حماية

والتجارة) اإلقتصاد الصفدي  (وزير محمد

الخامسة) الشبابية الظل حكومة عام ومنسق والمال والتجارة االقتصاد (وزير مبسوط زياد

المستهلك حماية لنشرة الكاملة األعداد على االطالع www.economy.gov.lbيمكن
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سنوية  فرصة ١٥ آذار
االنجازات لرصد

المستهلك حقوق
القانوني التشريع ظل في

الى دليلك
نافع زيتون زيت

لك سالمة غذائك حق

١٧٣٩ الساخن الخط
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آذار ١٥
الخطوات المستقبلية اإلنجازات وتفعيل لرصد سنوية فرصة

باالنابة والتجارة لالقتصاد العام المدير وجه المستهلك، لحقوق العالمي اليوم مناسبة في
بها قامت التي االنجازات خاللها كلمة رصد فؤاد فليفل المهندس المستهلك حماية ومدير
االسواق.  على الرقابة لتفعيل المستقبلية الخطوات عن وتحدث ٢٠١٠ العام خالل المديرية

المستهلك لحقوق العالمي اليوم

لحقوق الــعــالــمــي "الـــيـــوم بــــ تــحــتــفــل دول الــعــالــم 
عــام الــمــتــحــدة األمــــم الــمــســتــهــلــك" والـــــذي أقـــرتـــه
ظهور  أول عـــام. كــل مــن ١٩٨٥ فــي ١٥ مــن آذار
١٥ آذار  في كان العالم في المستهلك حقوق ليوم
لتفعيل مهمة فرصة أصبح حينها ومــن  ،١٩٨٣
الميثاق المصادقة على تمت المواطن. عندما دور
- نــيــســان شــهــر فــي الـــدولـــي لــحــقــوق المستهلك
المتحدة،  األمم هيئات لدى ١٩٨٥ العام من ابريل
المجال، هذا في الناشطة الدولية المنظمات بدعم
حــقــوق بـــنـــود تــلــخــص تـــم الــتــاكــيــد عــلــى ثــمــانــي
حق الــســالمــة، وهــي : حــق عالمنا المستهلك فــي
آرائــه، الــى  اإلستماع حق المعرفة، حق اإلختيار،
األساسية، الحاجات إشباع حق التعويض، حق

صحية. في بيئة الحياة التثقيف وحق حق
المستهلك  لتذكير فــرصــة هــو  آذار٢٠١١  ١٥ ان
وهـــي عـــنـــهـــا، والـــــدفـــــاع حـــقـــوقـــه  ادراك  بــأهــمــيــة 
التي المستهلك  حماية بمديرية منوطة ة  مهمّ
المواطنين شكاوى لتلقي ا خاصّ مركزا استحدثت
استرداد  على ١٧٣٩ والعمل الساخن الخط على
مع بــالــتــعــاون حــقــوقــهــم ضــمــن األطــــر الــقــانــونــيــة

بالمخالفة. ين المعنيّ األطراف
سيساعد  الــيــوم، هــذا فــي المديرية ان مشاركة  
الصعيد على ايجابية أكثر صورة رسم على لبنان
حقوق مــجــال حــمــايــة االقــتــصــادي وتــحــديــدا فــي
على االعــالمــي الــضــوء الــقــاء أنّ كــمــا المستهلك. 
الثقافة جرعة زيادة الى حتما سيؤدي اليوم هذا
عامة، بصفة اللبناني المستهلك لــدى والتوعية 
قد ما لديه تجاه الحرص ي بــدوره سيقوّ والــذي 
المجال وسيكون خــداع، أو غش له من ض يتعرّ
الملتوية أساليبهم لممارسة المخالفين أمام مغلقا

القانون. على للتحايل
المستهلك  لحقوق العالمي باليوم االحتفال لكن
مديرية حماية المستهلك ب من

ّ
السنة تطل هذه

كل على العمل تعزيز والتجارة االقتصاد في وزارة
توزيع من خالل المديرية سعت المستويات. فقد

الضوء تسليط الى البشرية كوادرها على المهمات
المواطنين وطمأنة المستهلك حقوق أهمية على
اة

ّ
المتوخ النتائج وبلوغها الرقابة أعمال فاعلية الى

في والمعلوماتي البشري الكادر توسيع الى نظرا
المعتمدون الخبراء ف

ّ
كث فقد وعليه، المديرية.

على لــالضــاءة االعــالمــيــة مــن المديرية اطــالالتــهــم
. االحتفالي العالمي اليوم هذا

 ٢٠٠٩ ما بين ٪٢٥٠ المحاضر نسبة ارتفاع
و٢٠١٠ 

الى المهمات التي فليفل ق المهندس فؤاد تطرّ
حــقــوق حــمــايــة ســبــيــل قـــامـــت بــهــا الــمــديــريــة فـــي
رقــابــة  دوريــــة  ١١٤٦٧ تسيير ومــنــهــا المستهلك
اللبنانية لمراقبة والقطاعات األسواق مختلف في
أنــواعــهــا عــلــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة واالســتــهــالكــيــة
ومؤسسات التجارية والمحالت المؤسسات فــي
القانونية بالنصوص التزامها من للتثبت الخدمات
 ٥٠١٩١ الــدوريــات هــذه شملت االجــــراء، المرعية 
١١٣٢٤ عينة  أخذ أثرها على تم تجارية مؤسسة
سواء واالستهالكية الغذائية المواد من للتحليل
أو الموجودة جمركية، بيانات المستوردة بموجب
الـــمـــراقـــبـــة فــــي األســـــــــواق وذلــــــك خـــــالل عـــمـــلـــيـــات
ضبط  ٤٠٠ مــحــضــر تـــم تــنــظــيــم الــروتــيــنــيــة. كــمــا
مقارنة المختصة، العامة النيابات الى أصوال أحيلت
العام ٢٠٠٩ مما يعني بأن  في نظم محضرًا ١٦٥ بـ
خالل  ٪ ٢٥٠ بنسبة ارتفعت قد المحاضر نسبة
تعزيز سياسة تطبيق الى يعود وذلك العام. هذا
خــالل تـــم، فــقــد الــمــديــريــة. الـــمـــوارد الــبــشــريــة فــي
مراقبًا  ١٢٠ على دفعتين مع هذه السنة، التعاقد
مما الشهادات الجامعية، ذوي جددًا، من مساعدًا
جرى  ٢٥٠ مراقبا، يوازي ما الى المراقبين عدد رفع
والعملية مختلف المواضيع النظرية على تدريبهم
وحسب الشاغرة المراكز على توزيعهم يتم أن قبل
تنظيم تم وقد والمحافظات، بيروت في الحاجات
ورؤســـاء خــبــراء مــن وتقديمها التدريبية  الــمــواد 

المديرية. لدى ومراقبين دوائر

تم  ١٣٤٦ شــكــوى الــعــام مـــدار كــمــا وردت عــلــى
أو (١٧٣٩) الــســاخــن الــخــط تسجيلها عــن طــريــق
الى المديرية المستدعين حضور خالل من مباشرة
والتحقيق متابعتها جــرت االقليمية، والمصالح
وقد المستهلك  حماية  مديرية وسطاء  فيها من

المتابعة. والباقي بقي قيد منها ٪٨٧ انجاز تم
الــشــكــاوى بــاالضــافــة الـــى أعــمــال الــرقــابــة وتــلــقــي
شاملة توعية بحملة المديرية قامت ومعالجتها
اعالنات بث خالل اللبناني وذلك من للمستهلك
مختلف خالل ومن للمواطنين وتوعوية تحذيرية
الــمــوظــفــون بــهــا قــــام االطــــــالالت االعـــالمـــيـــة الـــتـــي
مجموعة بواسطة المديرية نفذت كما المكلفون
لــطــالب مـــن الـــخـــبـــراء والـــمـــراقـــبـــيـــن حــمــلــة تــوعــيــة
محافظتي  فـــي مـــدرســـة  ١٢٠ شــمــلــت الـــمـــدارس
خالل الحملة هــذه وتستمر لبنان وجــبــل بــيــروت 
اللبنانية.  المناطق  جميع  لتشمل  ٢٠١١ السنة
وتثقيفه المستهلك  تــوعــيــة اطــــار وفـــي  كــذلــك 
الــكــتــرونــيــة، مــتــوافــرة اصـــــدرت الــمــديــريــة نــشــرة
تضمنت لــلــوزارة، التابع االلكتروني الموقع على 
تهم واآلراء التي والمقاالت التوجيهات من الكثير
وتذكيره بحقوقه، توعيته بغية المستهلك وذلك
القت  ٢٠١٠ العام خالل أعداد ثالثة صدرت وقد

جميع لــــدى ــــــــرواج وال الــكــثــيــر مـــن االســـتـــحـــســـان
االجتماعية. االوساط

بناء تــهــدف الـــى آلــيــة وضـــع تــمــت المساهمة فــي
٦٠٠ سلعة  من اكثر اسعار حول معلومات قاعدة
السلع الغذائية سلة لتشكل الــوزارة من اعتمدت
اســعــار جــمــع عــلــى واالســـتـــهـــالكـــيـــة، عــبــر الــعــمــل
مراقبي بواسطة اسبوعي شكل فــي السلع  هــذه
انشاء على ورشة للعمل اطالق تم المديرية. كما
((GIS الجغرافية البيانات قــاعــدة نظام وتطوير
االســس وضــع طــريــق عــن وتطويرها لــدى الــــوزارة
أجل الحصول الجديدمن للنظام التقنية المطلوبة
بربط يتعلق ما في للمديرية المناسبة الحلول على
اعــمــال تنظيم فــي واستعمالها الــبــيــانــات قــاعــدة 
المراقبة من التحول وتوزيعها بغية اليومية الرقابة

الهادفة والمتخصصة. الى المراقبة العامة

المستقبلية الخطوات

 ٢٠١١ شــامــلــة لــلــســنــة لــقــد تـــم وضــــع خــطــة عــمــل
المديرية لعمل  االساسية المحاور على تــركــزت
التقويم التطوير، البحث، الــتــدريــب، (التنظيم،
السنة في عليها  التركيز يتم ســوف والتنسيق)

محدد. وفق جدول زمني المذكورة

فليفل. فؤاد المهندس



15   آذار   2011 3الثلثاء

عن الــمــاضــيــة الــعــقــود لـــم تــغــب حـــقـــوق الــمــســتــهــلــك فـــي

عن الصادرة في حينه والقرارات تكريسها في المراسيم

هذه تبلورت وقد الشأن، بهذ المعنية والوزارات الحكومة

والقرارات المراسيم في آنذاك مقبولة درجة الى التشريعات

التجارية. البيع مراكز على المراقبة اطر تنظم التي الوزارية

في  277/1 الـــصـــادر رقـــم الـــقـــرار ونــذكــر فــي هـــذا الــمــجــال

التجارية  االرباح نسب يحدد الذي 1972 عام من حزيران

الجملة ونصف الجملة الغذائية لتجارة والمواد السلع على

حد الــى قد غطت التشريعات هــذه كانت  واذا والمفرق.

خاللها المراقبة ومن آليات اعتمدتها كبيرالنصوص التي

مجاالت عدة في المستلك حقوق مقبول شكل في حفظت

متميزة، بنوعية السلع والخدمات على الحصول في أكان

العالم عرفها التي والخدماتية التطورات االقتصادية فإن

وتعددًا تنوعًا انعكست الثالثة، االلفية بداية منذ ولبنان

القانونية ان النصوص درجة المستهلك الى حاجات في

لتغطية صالحة تعد لــم المستهلك  حــقــوق تــرعــى الــتــي 

لخسارة المستهلك يــتــعــرض وبــالــتــالــي  الــمــراقــبــة  اعــمــال 

المناسب الــقــانــونــي التشريع وجـــود لــعــدم حقوقه  بعض 
منها. لكل

لحركة التطورات العالمي مع الركب وتماشيًا الواقع هذا امام

دراســة اللبنانية الدولة ارتــأت الصعد، كل على المتالحقة

القانونية التشريعات  وايجاد المستهلكين حقوق  وضعية

وكونها الغاية  لهذه وتوخيًا عليها، للمحافظة المناسبة

استهالكاته، معظم المستهلك في لحماية  المخولة الجهة

واســعــة تــحــديــث بعملية والـــتـــجـــارة االقــتــصــاد  وزارة  قــامــت 

الــى التسعينيات نــهــايــة مــنــذ المستهلك حــمــايــة لــقــوانــيــن 

بـ  والمعنون تاريخ 4-2-2005   659 رقــم القانون  ان صــدر 

كل تطبيق على جــار والعمل "قــانــون حماية المستهلك"

الى شمول الوصول مدروسة وتدريجية حتى بطريقة مواده 

القانون. هذا تضمنه ما كل المراقبة آلية

معرفة المستهلك نطاق نوليهافي التي االهمية من وانطالقًا

التي القوانين اطالعه على جانب الى حقوقه بكل وإلمامه

ان بمكان من االهمية نرى لمصلحته، هذه المكاسب  تحفظ

المستهلك حماية قانون محتويات اهم المواطن امــام نضع

ومواده القانونية: لفصوله موجز مع شرح الجديد،

العامة المبادىء الفصل االول:

سالمة ترعى التي والقواعد القانون اهداف الفصل هذا حدد

ورد كما الخادع. واالعالن الغش من المستهلك وحماية السلع

العالقات ترعى ال القانون هذا احكام ان االولــى، المادة في
بينهم. ما في المحترفين تربط التي

المستهلك حقوق الثاني: الفصل

يــمــارســهــا وفقًا  الــتــي 3 حــقــوق المستهلك الــمــادة حـــددت 

عند وسالمته  صحته على المحافظة ومنها: القانون لهذا

المحترف من العادلة والمعاملة الخدمة او السلعة استعمال

المواصفات مــع عــدم المطابقة فــي حــال واســتــبــدال السلع

جمعيات بــانــشــاء االضـــــرار، ثــم الــحــق وايــضــًا الــتــعــويــض عــن

جمعيات بواسطة او مباشرة والتقاضي  المستهلك لحماية
الخ لصون حقوقه... المستهلك

المستهلك الثالث: اعالم الفصل

يزود المستهلك ان المحترف على الفصل مواد هذا فرضت

وشروط واثمانها الخدمات او السلع خصائص عن معلومات

بــــاالوزان المتعلق الــقــيــاس الــرســمــي الــبــيــع والــتــقــيــد بــنــظــام

الــتــجــاريــة الــمــؤســســات كـــل فـــي واالحـــجـــام واعـــــالن االســـعـــار

المعلومات لصوغ العربية اللغة واعتماد الخ، والسياحية...

وفي التوضيب، على او السلع لصاقات على ادراجها الواجب

او االنكليزية. احدى اللغتين الفرنسية التعذر اعتماد حال

الخادع االعالن الرابع: الفصل

حددت المستهلك، تضليل الى يؤدي خادع اعالن ألي تالفيًا

عن البيان او العرض ان يتناول يتوجب ما الفصل هذا مواد
التالية: االمور

ونــوعــهــا الــجــوهــريــة طــبــيــعــة الــســلــعــة وتــركــيــبــهــا وصــفــاتــهــا

االستعمال وشروط الصالحية انتهاء ومصدرهاووزنها وتاريخ

الثمن. ومقدار البيع وشروط اومحاذيره

الخاصة الخامس: الترويج للعروض الفصل

تضمين المحترف على والخدمات للسلع الترويج اطــار في 

فيها السلع او الخدمة تتوافر التي االعالن عن العرض المدة

بتوفير المحترف لم يلتزم حال البيع، وفي وشروط والكميات

من عدد ممارسة عندها للمستهلك يحق الخدمة، او السلعة

او الشراء الغاء او مساوية خدمة او بسلعة القبول منها الحقوق
المحترف...الخ. من تعويض طلب

التعاقدية العالقات السادس: الفصل

المستهلك والمحترف بين العالقات الفصل هذا مواد حددت

العقود في تتوافر ان كما فرضت بينهما، العقود وتفسير

بــالــصــوغ تــتــعــلــق مـــحـــددة الـــتـــي يــعــدهــا الــمــحــتــرف شـــــروط

الخ. التسديد... وكيفية واالثمان والنصوص

الضمان في السابع: الفصل

السلعة او جودة يضمن ان المحترف على الفصل فرض هذا

تؤدي خفية عيوب وجود المواصفات، وعدم وتوافر الخدمة

لالستهالك صالحة غير او تجعلها السلعة قيمة في نقص الى
الخ. ...

الخدمة او السلعة سالمة الفصل الثامن:

بــســالمــة الــمــتــعــلــقــة حــــــددت مــــــواد هـــــذا الـــفـــصـــل االســــــس

بتوفير المحترف قيام خــالل من وذلــك وصحته المستهلك

وتقدير الخدمة واستعمالها او السلع عن  كاملة المعلومات

الجديدة السلع تتوافق وان باستهالكها، االخطار المرتبطة

واالنظمة القوانين فــي عليها المنصوص الــمــواصــفــات مــع 
المرعية االجراء.

المحظورة االعمال التاسع: الفصل

المصنع او على المحترف يتوجب انه الى  الفصل هذا اشار

صالحة غير او مغشوشة تــوزيــع سلع او صنع عــن االمــتــنــاع

تشكل سلع صناعة  او معينة  سلعة تقليد  او لالستهالك 
...الخ. المستهلك على خطرًا

او بعد عن المحترف يجريها عمليات العاشر: الفصل
المستهلك اقامة محل في

معتمدة وسيلة باية البيع عمليات الفصل هذا احكام ترعى

او االنترنت... الهاتف عبر او المستهلك محل اقامة في أكان
الخ.

فــــي حــمــايــة الـــــدولـــــة الـــفـــصـــل الـــــحـــــادي عــــشــــر: دور
المستهلك

الوطني "المجلس بـ تعرف هيئة انشاء الفصل هــذا أوجــب

يراسها االســتــشــاريــة بالصفة تتمتع المستهلك" لحماية 

فقد  الفصل هذا ٦٣ من المادة اما والتجارة. االقتصاد وزير

مديرية عنها بديالً المستهلك وانشات حماية مصلحة الغت

ليتماشى االداري الوضع تنظيم اطار في المستهلك حماية

المهمات لتنفيذ تحضيرها الــواجــب الجديدة الوضعية مع 
القانون الجديد. الواردة في

المستهلك جمعيات عشر: الثاني الفصل

الــدفــاع عن الجمعيات فــي حـــدد هـــذا الــفــصــل اهــــداف هـــذه

بحمالت والــقــيــام الــمــعــلــومــات الــمــســتــهــلــك وتــمــثــيــلــه ونــشــر
الخ واالرشاد... التوعية

المخالفات معاينة عشر: الثالث الفصل

وكيفية المراقبة اعــمــال عــن للحديث  الفصل هــذا ــص  ــصّ
ُ
خ

الــمــادة وحـــددت ذلـــك، المكلفة والــجــهــات المخالفات  قمع 

الفصل  هذا حدد كما المراقبة. أعمال المكلفة ٧١ الجهات

المعطاة والصالحيات الموظفين هؤالء من المطلوبة المهمات

اخذالعينات أو صعيدالمراقبة على أكان لتنفيذاعمالهم لهم

المنتهية البضاعة حجز او للتحليل المختبرات الى وارسالها
الخ الصالحية...

النزاعات حل عشر: الرابع الفصل

او تطبيق الناشئة عــن الــنــزاعــات ان الــى اشـــار هــذا الفصل

ليرة  ماليين ٣ قيمتها تتجاوز ال والتي القانون هذا تفسير

طرفي بين التوفيق محاولة بغية للوساطة تخضع لبنانية،

النزاع قيمة  كانت اذا او الــوســاطــة فشل حــال الــنــزاع. وفــي

حل  لجنة النزاع على يعرض ليرة لبنانية، ماليين الـ٣ تفوق
النزاعات.

االول فيتعلق عشر، والسادس عشر الخامس الفصالن اما

وبالغرامة بالحبس المختصة المحاكم من بتحديدالعقوبات

مواد يخالف من لكل العقوبتين هاتين باحدى او المالية

مفادها ختامية باحكام فيتعلق الثاني امــا القانون، هــذا

القانونية النصوص على تتقدم القانون هــذا احــكــام ان 
االخرى.

القانوني في ظل التشريع المستهلك حقوق
والموازين) المقاييس دائرة (رئيس عيسى علي
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ضـــــمـــــان الـــــعـــــيـــــوب الـــخـــفـــيـــة 
فـــــي الـــــســـــيـــــارات الـــجـــديـــدة

من حين إلى آخر يقوم بعض األشخاص من الخارج بإرسال رسائل 
الكترونية إلى علب البريد االلكتروني، أو يقومون بإرسال 
النقالة،  الهواتف  بعض  إلــى   SMS رسائل قصيرة

مستهدفين بذلك منطقة معينة من العالم. 
عـــادة صفة  الــرســائــل ينتحلون  مــرســلــو هـــذه 
ــــم، إلضـــفـــاء  ــــعــــال شــــركــــة مــــشــــهــــورة فـــــي ال
الصدقية على مزاعمهم، يوهمون بذلك 
مة جدًا،  المتلقي بأنه قد ربح جائزة قيّ
ولــيــس عليه ســـوى طــلــب الــجــائــزة. 
هذا الطلب يتم عادة عبر التلفون 
أو البريد االلكتروني، مع إعطائهم 
كــــــل الــــمــــعــــلــــومــــات الـــشـــخـــصـــيـــة 
المفترض. بعد  بالرابح  المتعلقة 
المعلومات  كــل  مــع  عليهم  الـــرد 
الشخصية، تبدأ المراحل الالحقة 
من برنامج االحتيال وهي متعددة 
وال يوجد مجال إلحصائها في هذا 

المقال.

كــــيــــف تــــحــــمــــي نــــفــــســــك وتـــحـــمـــي 
اآلخرين؟

 - ال تشعر بأنك مرغم على اإلجابة على أي 
رسالة.

ض عليك. هل تقدم  عرَ - توقف وفكر مليًا في ما يُ
شيئا في مقابل ال شيء؟ إذًا لماذا؟

 - ال تتصل باألرقام الهاتفية عشوائيًا قبل التأكد من المبلغ الذي سوف تدفعه 
وكم ستكلفك المكالمة أو الخدمة.

 - تذكر دائما بأنك في حال ربحت شيئًا، فأنت غير مجبر على الدفع لكي تتلقى 
جائزتك، وال حتى تكلفة اتصال هاتفي. 

ب منك شخصٌ غريب إرسال المال له مسبقًا؟ هل 
ُ
 - توقف وفكر مليًا. لماذا يطل

لديك سبب مقنع للثقة به؟
 - ال ترسل أبدًا المال إلى شخص ال تعرفه مهما تظاهر بالبراءة.

 - ال تعطِ أبدًا معلومات تتعلق بحسابك المصرفي ألناس ال تعرفهم تحت أي 
ظرف.

البحث  إليك، بواسطة محرك  الــواردة  الرسالة   - ابحث على اإلنترنت، عن نص 
المفضل، فإنك غالبًا ما ستجد معلومات تحذرك من الموضوع.

 - أخبر محيطك من األهل واألصدقاء عن األمر لكي ال يقعوا فريسة سهلة. 

إن موضوع البريد االلكتروني االحتيالي يعالج في شكل مقبول من قبل مقدمي 
غالبية  في  المجاني  انتسابك،  بشرط  والمحليين  العالميين  االنترنت  خدمات 
 Anti SPAM) المرغوب فيه االلكتروني غير  البريد  إزالــة  إلى خدمة  األوقــات، 

.(services
أما موضوع الرسائل القصيرة من النوع االحتيالي، فباستطاعة وزارة االقتصاد 
والتجارة، بالتعاون الوثيق مع الهيئة المنظمة لالتصاالت وشركات الخليوي في 
لبنان، القيام بمنع األرقام الخارجية التي ترد منها هكذا رسائل من الولوج إلى 
الشبكة اللبنانية، وذلك من خالل تقديم المواطن الشكوى على الرقم 1739، 

الخط الساخن في مديرية حماية المستهلك.
والكلمة األخيرة هي أنه مهما اتخذنا من إجراءات تقنية، فإن االحتيال يبتكر طرقًا 
المواطنين  الظاهرة هو توعية  لمكافحة هذه  واألقــوى  األفضل  والحل  جديدة، 

والحذر المستمر.

المهندس عماد يوسف (خبير في إدارة األعمال والتسويق)

عمليات االحتيال عبر البريد االلكتروني أو الرسائل القصيرة 
علي بيطار  (خبير في المعلوماتية)

من أهم حقوق المستهلك التي يكفلها قانون حماية المستهلك هو الحق باستبدال السلعة أو 
إصالحها أو استرجاع ثمنها، وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة، في حال 
عدم مطابقتها، لدى استعمالها في شكل سليم، سواء للمواصفات المتفق عليها أو المعمول 

بها، أو للغرض الذي من اجله تم االستحصال عليها. 
لذا  المستهلك،  السابع من قانون حماية  الفصل  السلع في  ولقد حــددت مبادئ ضمان جــودة 
يكون البائع ملزما بالضمان ما لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري 
وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة 
بحسب ما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن 
المبيعات،  أنــواع  الضمان مبدئيًا جميع  بــوجــوده. ويشمل  عالما  لم يكن  ولــو  العيب  هــذا  البائع 
منقولة كانت أو غير منقولة، مادية أو غير مادية، جديدة أو مستعملة، وذلك عمالً بالمادة 29 

من قانون حماية المستهلك. 
أما إذا لم يكن العيب محسوسًا بل كان خفيفًا أو طفيفا بحيث ال يترتب عليه سوى نقص في بعض 
األمور الثانوية الكمالية بالنسبة الى المشتري، فال يكون موجبًا للضمان. كما يشترط بالعيب أن 
يكون خفيا، فالعيب الخفي هو العيب الذي يكون موجودا وقت المبيع ولكن ليس بوسع المشترى 
تبينه أو اكتشافه ولو فحص السلعة بعناية ودقة. إذن البائع ال يضمن العيوب الظاهرة أي العيوب 
التي باستطاعة الرجل المعتاد اكتشافها بالفحص العادي، ألن العيب ليس خفيا ولو لم يتبينه 
المشتري لكونه مقصرا حينئذ في عدم االنتباه إليه. فمتى تسلم المستهلك السلعة، وجب عليه 
التحقق من حالتها بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه 

البائع وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة، فإن لم يفعل أعتبر قابال للمبيع.

يتوجب على المستهلك أو خلفائه أن يثبتوا، بكل الوسائل، وجود العيب الخفي بتاريخ التسليم 
غير صالحة  أو جعلها  الخدمة  أو  السلعة  لقيمة  انقاص محسوس  إمــا  العيب  هــذا  من  نتج  وإنــه 

لالستعمال في ما أعدت له. 
أنــه يجوز  الــتــي تنص على  المستهلك  قــانــون حماية  مــن  الــمــواد 32 و33  أحــكــام  وحينئذ تطبق 
للمستهلك أن يطلب الغاء العقد واسترداد الثمن المسدد منه في حال عدم استبدال السلعة أو 
الخدمة التي تتضمن أيا من العيوب المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من هذا القانون، أو في 
حال عدم إصالحها خالل مهلة معقولة تتناسب مع طبيعة السلعة أو الخدمة. كما يجوز للمستهلك، 

باإلضافة الى ما تقدم، المطالبة بالتعويض عن األضرار التي قد تكون لحقت به. 
وفي هذا اإلطار، وعلى سبيل المثال، فلقد صدر في الوسائل اإلعالمية إعالن من شركات السيارات 
المشكالت في  بعض  على  العالمية إلحتوائها  األســواق  من  موديالتها  بعض  قيامها بسحب  عن 
أنظمتها منذ التصنيع. وحرصًا منها على حماية مالكي هذه السيارات من أي إصابة او أذى يلحق 
بهم نتيجة العيوب الموجودة فيها، فقد قامت مديرية حماية المستهلك بمتابعة عمليات استرداد 
او سحب او إصالح جميع السيارات من االسواق اللبنانية، على اختالف انواعها، التي يتضح احتواؤها 
الــســيــارات المعنيين،  الــشــركــات او وكـــالء شــركــات إســتــيــراد  على عــيــوب خفية منذ التصنيع مــع 

واستحصلت منهم على لوائح تفصيلية بالسيارات التي تم إصالحها من دون مقابل. 
السيارات مراجعة  النوع من  لــذا نطلب من مالكي هــذا  الموضوع،  المديرية تتابع هــذا  تــزال  وال 
الشركات التي تم شراء السيارات منها في أسرع وقت ممكن، ثم إبالغنا عبر تقديم شكوى على 
الرقم ١٧٣٩، الخط الساخن في مديرية حماية المستهلك، في حال لم يتم التعاون معهم وإصالح 

العيوب اآلنفة الذكر.
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المطلوب العودة الى الجذور

يــمــر الــعــالــم الـــيـــوم فـــي أزمــــة االرتـــفـــاع 
المستمر فــي سعر االغــذيــة والــزراعــة، 
وتكمن اسباب هــذا االرتــفــاع في اربع 
عــــوامــــل اســـاســـيـــة هــــي عـــلـــى الــشــكــل 

اآلتي:
لــعــدد سكان  الــمــتــزايــد  : االرتــفــاع  أوالً
مـــواد  عــلــى  الــطــلــب  ان  حــيــث  االرض 
بضعفين  ازدادت  والـــزراعـــة  االغـــذيـــة 

خالل الخمسين سنة التي خلت.
الــمــزارع  مساحات  فــي  التقلص  ثانيًا: 
والسهول الزراعية، فمن ناحية تقلص 
والدواجن  المواشي  تربية  مــزارع  عــدد 
فــي الــعــالــم حيث اتــجــه عــدد كبير من 
الناس الى أعمال تدر ارباحًا في وقت 
والتجارة  الصناعة  اعمال  مثل  قصير، 
والخدمات، ومن جهة ثانية انخفضت 
الزراعية  واالراضـــي  السهول  مساحات 
العمار  أنشطة  مكانها  احتلت  بحيث 
ـــنـــاء الــمــســاكــن واالبـــنـــيـــة الــتــجــاريــة  وب

الضخمة.
يصيب  الــذي  المناخي  التغيير  ثالثًا: 
الـــعـــالـــم، وهـــنـــا يــمــكــن الـــقـــول ان هــذا 
ــتــغــيــيــر ال يــشــمــل اتـــجـــاهـــًا واحــــــدًا،  ال
فـــهـــنـــاك تـــقـــلـــبـــات مـــنـــاخـــيـــة مــتــعــددة 
أخيرًا  التي شملت  بالفياضانات  تبدأ 
اوستراليا وباكستان والبرازيل واوروبا، 
لــتــنــتــهــي فـــي مـــوجـــات الــجــفــاف الـــذي 
ضرب عددًا كبيرًا من المواسم الزراعية 
فــــي الـــصـــيـــن، نـــاهـــيـــك عــــن الـــحـــرائـــق 
في  الــســهــول  التهمت  الــتــي  الضخمة 

روسيا.

رابعًا: ارتفاع اسعار عدد كبير من المواد 
وااللومينيوم  والزنك  كالنفط  االولية 
مما ســاهــم ايــضــًا فــي ارتــفــاع التكلفة 

الصناعية لالغذية وكلفة نقلها.

تقرير الفاو

صــادر  تقرير  أخــر كشف  على صعيد 
عـــن مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة لــألمــم 
المتحدة FAO عن أن األسعار الدولية 
ــلــت فـــي شهر  لــلــمــواد الــغــذائــيــة ســجَّ
شــبــاط الــمــنــصــرم ارتــفــاعــًا، إذ واصــلــت 
الــســلــع التي  أســعــار جميع مــجــمــوعــات 
 صــعــودهــا ما 

َ
صــد حــركــة أخــضــعــت لــلــرَ

ــع منظمة 
ّ
ــر. وتــتــوق عـــدا ســلــعــة الــســكّ

مًا في اإلمدادات  "فاو" في تقريرها تأزُّ
الــعــالــمــيــة مـــن الـــحـــبـــوب، وفــــي مــيــزان 
نفسها  السلعة  مــن  والــطــلــب  الــعــرض 
ــع 

َّ
ــوق ــتَ يُ الــفــتــرة المقبلة. كــذلــك  خــالل 

للحبوب  الــدولــيــة  األرصــــدة  ط  تهبَ أن 
ع مخزونات القمح والحبوب  بسبب تراجُ
الخشنة وفي ظل حالة الطلب المتزايد 
العالمي  اإلنــتــاج  وهبوط  الحبوب  على 
لت  عــام 2010. وفــي تلك األثــنــاء سجَّ
األسعار الدولية للحبوب ارتفاعًا حادًا 
ــد أســـعـــار تــصــديــر الــحــبــوب  ــصــاعُ

َ
مـــع ت

الرئيسية منذ شباط العام الماضي بما 
يتجاوز 70 في المئة على األقل.

مؤشر أسعار السلع

مؤشر  بلغ  فقد  نفسه  التقرير  ووفـــق 
الغذئية  ألســعــارالــمــواد  "فـــاو"  منظمة 

نـــقـــطـــة خـــالل  الـــمـــتـــوســـط 236  فــــي 
 بحوالي 

ً
شباط، فيما أرسىَ أعلى نسبة

 إلى شهر كانون 
ً
2.2 في المئة مقارنة

أعلى  بــذلــك  ــالً  ــســجِّ مُ المنصرم  الــثــانــي 
معدل باألرقام الحقيقية واإلسمية منذ 
أن باشرت المنظمة برصد األسعار عام 
الحبوب،  سعر  مؤشر  وارتــفــع   .1990
ة  رئيسيّ أغــذيــةٍ  أسعار  ن  يتضمَّ الــذي 
الــصــفــراء،  الــقــمــح واألرز والــــــذرة  مــثــل 
  254) شباط  فــي  بالمئة   3.7 بنسبة 
نــقــطــة)، وهـــو الــحــدّ األعــلــى مــنــذ وقــتٍ 
ل  إلـــى تــمــوز 2008. فــيــمــا سجّ يــعــود 
مــؤشــر أســعــار مــنــتــجــات األلـــبـــان 230  
نقطة في شباط، بارتفاعٍ نسبته 4 في 
ك   إلى كانون الثاني. تحرّ

ً
المئة مقارنة

أيضًا مؤشر أســعــار الــزيــوت والــدهــون 
ليسجل 279 نقطة في شباط، أي ما 
يقل بفارقٍ ضئيل عن مستوى الذروة 
ــلــت فـــي حـــزيـــران  ــعــريــة الـــتـــي ســجِّ الــسِ
"فــاو"  منظمة  مــؤشــر  بلغ  وإذ   .2008
ألسعار اللحوم 169 نقطة في شباط، 
بارتفاعٍ نسبته 2 في المئة من كانون 
ر هبوطًا  ك مؤشر سعر السكّ الثاني تحرَّ
ما  أي  فــي شباط  ليسجل 418 نقطة 
 بفارقٍ بسيط عن الشهر السابق 

ّ
يقل

وإن كــان ال يــزال أعلى من نسبته في 
شباط 2010 بمقدار 16 في المئة.

واقع  لبنان

ــــقــــول انـــه  امــــــا فــــي لـــبـــنـــان، فـــيـــصـــح ال
االرتفاع  التي ال تعكس صــورة  المرآة 

الحاصل عالميًا فحسب، بل هي المرآة 
التي تكبر من حجم الصورة لتنعكس 
ارتــفــاعــًا مضخمًا وذلــك ألســبــاب عــدة، 
الــذي ال  المنافسة  أبرزها غياب قانون 
انــواع متعددة  امــام  الباب  ع  يــزال يشرّ
مـــن االحـــتـــكـــارات الــمــقــنــعــة، مــمــا دفــع 
النائب محمد  وزير االقتصاد والتجارة 
الصفدي الى اصدار قرار  رقم 196/1/
أ.ت والذي يقضي باعادة العمل بالقرار 
يــحــدد نسب  والـــذي  277/1/أ.ت  رقــم 
والــمــنــتــجــات  للسلع  الــتــجــاريــة  االربـــــاح 
والسكر  والزيتون  والحبوب  الحيوانية 
والــمــلــح والــخــضــر والــفــاكــهــة للحد من 

الغالء المستشري.
أما مشكلة لبنان االساسية فتقع في 
كونه يستورد أكثر من 85 في المئة 
من استهالكه المحلي، مما يعني انه 
يتأثر في شكل مباشر بكل الحوادث 

الـــتـــي تــقــع فـــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع. لــذلــك 
ال بـــد مـــن الــتــفــكــيــر فـــي اعـــــادة وضــع 
تعيد  وزراعـــيـــة  غــذائــيــة  استراتيجية 
أمنه  المفقود في  الــتــوازن  لبنان  الــى 
الــغــذائــي وتــفــســح فــي الــمــجــال لعدد 
الــجــديــدة وتخلق  مـــن االســتــثــمــارات 
فـــــرص الـــعـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات 
كالمًا  لــيــس  الــكــالم  هـــذا  اللبنانيين. 
شــعــريــًا كــمــا يـــرى الــبــعــض، فــاالزمــات 
االقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم 
حل  ال  والتضخم  بالبطالة  تبدأ  التي 
وللبحث  الــجــذور،  الــى  بالعودة  اال  لها 
وللنظر  التفاضلية،  لبنان  مــزايــا  فــي 
بناء  اللبناني في  الريف  في استغالل 
الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
الغذائية  وبالصناعات  بالزراعة  تهتم 
لــتــعــيــدهــا الـــى حــجــمــهــا الــطــبــيــعــي من 

االنتاج الوطني. 

رازي الحـاج (خبير اقتصادي) 

حماية المستهلك ومراقبة األسواق اللبنانية

ان حماية المستهلك ومراقبة األسواق في لبنان تقوم من الناحية القانونية على  عاتق مديرية 
الرسمية  الجهات  بالتنسيق مع  التي تقوم   المستهلك لدى وزارة االقتصاد والتجارة  حماية 
والخاصة بتطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بحماية المستهلك والسيما التثبت من نوعية 
الخدمات والسلع وسالمتها والقيام بالفحوصات الالزمة في شأنها واستالم الشكاوى ومعاينة 

المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق القوانين واالنظمة في هذا المجال.
مديرية  موظفو  اختصاصه  حــدود  في  كل  القانون  هــذا  أحكام  تطبيق  بمراقبة  تقوم  وعليه 
حماية المستهلك والمصالح اإلقليمية المكلفون خطيا وفقًا لألصول وعناصر الضابطة العدلية 
المكلفون رسميًا والموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة  والسياحة 

والداخلية والبلديات وإدارة الجمارك بناء على تكاليف خطية.
ويكون على جميع الموظفين المذكورين أعاله احالة كل المحاضر ووثائقها ومستنداتها الى 
أو  اجــراء تحقيق  أو  العامة  النيابة  الى  احالتها بدورها  التي تتولى  المستهلك  مديرية حماية 
تحليل اضافي بناء على طلب وزير االقتصاد والتجارة أو بناء على طلب صاحب العالقة وذلك 

خالل مهلة ثالثين يومًا بعد موافقة وزير االقتصاد والتجارة.

كذلك تمثل المصالح االقليمية في المحافظات، كل في نطاقها، االدارة المركزية،  وتتولى 
بصورة خاصة تطبيق القوانين واالنظمة المتعلقة بحماية المستهلك، كما تتولى التحقيق 
في الشكاوى ومكافحة الغش ومراقبة االسعار والتحقق من نوعية السلع والخدمات وسالمتها 

وتنفيذ سياسة السالمة الغذائية.
ع والناتجة من تطبيق أو  النزاعات الناشئة بين مستهلك أو محترف أو مصنّ أما بالنسبة الى 
تفسير احكام هذا القانون، فيتم تلقيها عبر الخط الساخن على الرقم 1739 أو عبر الموقع 
الشخصي  الحضور  عبر  أو   www.economy.gov.lb/MOET العنوان  على  االلكتروني 
الى مديرية حماية المستهلك أو المصالح االقليمية في المناطق، ليتم معالجتها الحقا وفقا 

لآلليات التي حددها القانون المذكور اعاله.
ليرة  التي ال تتجاوز قيمتها ثالثة ماليين  الــنــزاعــات  الــقــانــون، تخضع  احــكــام هــذا   وبموجب 
لبنانية، للوساطة بغية محاولة التوفيق بين اطراف النزاع فيما يعرض النزاع على لجنة حل 
النزاعات اذا كانت قيمته تفوق الثالثة ماليين ليرة لبنانية أو في حال فشل الوساطة إذا كانت 

قيمة النزاع تقل عن المبلغ المذكور.

 االرتفاع العالمي ألسعار الغذاء
ّ

في ظل

د. زياد عشور (خبير قانوني)
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المهندسة نادين عون شرفان (مراقبة مساعدة)

ّ
                   دليلك الى زيت زيتون نافع ومغذ

البيض يشكل عنصرًا لذيذًا من غذائنا اليومي. 
إنه يعدّ من المصادر الحيوية للبروتيين، ويحتوي 
مثل  الدهون  في  تــذوب  التي  الفيتامينات  على 
فيتامين "أ" المفيد للبصر وفيتامين "د" المفيد 
لــلــجــلــد.  ولـــكـــن يـــجـــدر الـــذكـــر أن بــيــضــة كــبــيــرة 
الكوليسترول  من  ملغ   213 حوالي  على  تحتوي 
عة  المشبّ الدهون  من  2غ  منها  الدهون  من  و5غ 
البيض هو شائع ومن  الــضــارة. بما أن إستهالك 
 ، أســس الــغــذاء بــاألخــصّ  لـــألوالد فــي طــور النموّ
وبــمــا أن الــدجــاجــة تــضــع الــبــيــض فــي مــكــان غير 
مًا،  نظيف نسبيًا مما يجعل التلوث الخارجي محتّ
بسبب  الــســالمــة  بنصائح  اإللـــتـــزام  علينا  يتعين 
األخطار التي تترافق مع إنتاج، نقل، بيع، تخزين 

وطهو البيض.

شروط تخزين البيض 

يــــعــــادل 25  مــــا  (أي  الـــغـــرفـــة  حـــــــرارة  إن درجــــــة 
السالمونيال  بكتيريا  نمو  تــدعــم  مــئــويــة)  درجـــة 
وانتشارها. لذا ينصح باإلنتباه عند شراء البيض 
أال يــكــون مــعــروضــًا فــي مــكــان مــواجــه للشمس. 
يجب االمتناع عن وضع البيض خارج البراد ألكثر 
ق يسهل نمو  من ساعتين بعد التبريد ألن التعرّ

البكتيريا.

ة صالحية البيض مدّ

تكاثر  لتفادي  مــبــردًا  البيض  المفضل شــراء  مــن 
السالمونيال في شكل سريع. من الضروري قراءة 
تــواريــخ الــصــالحــيــة عــلــى العلبة الــتــي ال يــجــب أن 

تتخطى مدة 5-3 أسابيع من تاريخ اإلنتاج. 

 كيف يعرف المستهلك 
إذا كان البيض طازجًا؟

1) ملء وعاء عميق أو مقالة مع ما يكفي من المياه 
الباردة لتغطية البيضة بمقدار ضعفي حجمها.

2) وضع البيض في الماء.
الــوعــاء ومــال إلى  ◄ إذا سقط البيض فــي أرض 
جنبه فهذا يعني أنــه طــازج إذ إن جيب الــهــواء ال 

يزال صغيرًا جدًا.
◄ إذا سقط البيض في أرض الوعاء وبقي منتصبًا 
فذلك يعني أن خلية الهواء أكبر، والبيض ليس طازجًا 
تمامًا لكنه صالح لإلستهالك من دون أي خشية.
◄ إذا طفا البيض على السطح، فذلك يعني أن 
وينبغي  كبيرًا  أصبح  البيضة  داخــل  الهواء  جيب 

عدم إستهالكه أبدًا.
ر آخر لمعرفة كم أن البيض طازج. 

ّ
٣) وهناك مؤش

عند كسر البيض يجب أال ينتشر البياض كثيرًا 
وأن يظل الصفار جامدًا ومنتفخًا.

٤) إذا كان لون البياض أبيض غائمًا فهذا دليل 
 ما 

ّ
أن البيض طــازج. كلما أصبح اللون أنقى كــل

كانت البيضة أكبر سنًا.

بعض النصائح للمستهلكين

- مــراقــبــة تــاريــخ إنــتــهــاء الــصــالحــيــة ودرجــــة حـــرارة 
التخزين أو مكان العرض في نقاط البيع.

- تجنب شراء البيض المتسخ ببراز الدجاج.
فــورًا. ال  البيضة، يجب طهوها  أردت غسل  إذا   -

ينصح بغسل البيض ومن ثم تخزينه.
- تــجــنــب تـــنـــاول الــبــيــض الــنــيــئ أو نــصــف الــنــيء 
ــع والــمــســنــيــن والــنــســاء  والســيــمــا بــالــنــســبــة لــلــرضَّ
حتى  جــيــدًا  البيض  يطهى  أن  ينبغي  الــحــوامــل. 

يصبح الصفار والبياض قاسيين.

البيض

المهندسة سهام ضاهر (خبيرة في الزراعة)

المستهلك  حــمــايــة  مــديــريــة  إن 
الزيتون  زيــت  نوعية  مــن  التأكد  فة 

ّ
مكل

ومــطــابــقــتــه لــلــمــواصــفــات الــمــعــلــن عنها، 
وذلك لدى عرضه في األسواق وال يمكن 
ذلــك فــي حــال شــراء المستهلك للمنتج  
من البائع الذي يخزن الزيتون في منزله 
دونما عرضه في السوق. يتم بيع معظم 
االنتاج اللبناني من الزيت من المنتجين 
مــبــاشــرة مــن دون عــرضــه فــي األســــواق، 
وتفترض هذه الطريقة على المستهلك 
نوعية  من  بنفسه  يتأكد  أن  والمشتري 

الزيت قبل شرائه.

كيف أتأكد من نوعية الزيت 
قبل شرائه؟

* أن تشم رائحة الزيتون في الزيت قبل 
تذوقه،

* أن ال تشوب رائحته أي نوع من رائحة 

التنك، او العفن أو غيرها مما  الحديد او 
ليس من اصل ثمار الزيتون أو صفاته.

* أن تقوم بتحليل نسبة الحموضة فيه 
فال تزيد عن %1 للنوعية األفضل، 

البروكسيد  نسبة  بتحليل  تقوم  أن   *
ت  والتي هي كمية األوكسيجين المثبّ
فــــي الــــزيــــت (ال يـــزيـــد الــــرقــــم عــــن 15 

. meq/O2/kg(

متى يكون اللون مؤشرًا على تدهور 
النوعية؟

إن تـــعـــرض الــــزيــــت لـــلـــضـــوء يــــــؤدي إلـــى 
أكسدة الزيت وتدهور في نوعيته تنتج 
لونه  يجعل  مما  الكلوروفيل  تكسر  مــن 
فــاتــحــًا. إن خــلــط زيـــت الــزيــتــون بــزيــوت 
نباتية اخــرى ينتج منه زيــت بلون فاتح 

نسبيًا.

ما سبب المذاق الحر في الزيت؟ 
المذاق المر؟

 (polyphinols)البوليفينول مادة  إنها 
الـــمـــضـــادة لــألكــســدة والـــتـــي يــتــمــيــز بها 
الممتاز وهــي، إضافة  والبكر  البكر  زيــت 
ل  المعوّ  (oleic oil) األولييك  لحامض 
عليهما في شكل رئيسي في الوقاية من 
الكولسترول، ضغط الدم، امراض القلب 
مستهلكي  لــدى  السرطانية  واألمــــراض 

زيت الزيتون.

أهم العوامل المؤدية الى زيت زيتون 
حر وأو مرّ وبرائحة الزيتون؟ 

النضج  الــزيــتــون مرحلة نصف  قــطــاف   *
(بدء أو منتصف مرحلة تغيير لون حص 

الزيتون)
* يطلق اســم زيــت زيــتــون خضير على 
هـــذا الــنــوع مــن الــزيــت وهـــو زيـــت بــجــودة 

عالية،
* إن  الحصاد المبكر جدًا لثمار الزيتون- 
قــبــل بـــدء الــنــضــج - يــســاهــم فــي الــمــذاق 
مع  األوراق  إلــى عصر  إضــافــة  للزيت  المر 

الثمار.

هل الزيت الحلو المذاق أكثر نفعا 
للمستهلك؟

يتميز الــزيــت الــنــاتــج  مــن حــصــاد متأخر 
للزيتون (مرحلة اكتمال النضج) بطعمه 
الحلو بدال من الحر، بحيث تقل فيه نسبة 
مــــادة الــبــولــيــفــيــنــول مــمــا يــجــعــل فــائــدتــه 

أدنى من زيت الزيتون الحر.

تأثير عامل الزمن على جودة الزيت؟

من  خـــالل تخزينه  الــزيــتــون  زيـــت  يخسر 
مـــــادة الــبــولــيــفــيــنــول مــمــا يــجــعــل مــذاقــه 
حلوًا، وقد يؤدي احتكاكه مع الهواء إلى 

قيمته  يجعل  مما  البروكسيد  رقــم  رفــع 
الغذائية تضعف مع الوقت.  

كيف تحافظ على جودة الزيت أثناء 
تخزينه؟

* مـــن الــخــطــأ حــفــظ الـــزيـــت فـــي عــبــوات 
شفافة، ما لم يتم استهالكه في أيام،

محكمة  ستانلس  اوعــيــة  فــي  إحفظه   *
اإلغالق وابتعد عن البالستيك،

* ال تضع الوعاء على األرض مباشرة بل على 
طبالي لتجنب برودة األرض في الشتاء،

* تجنب األماكن الرطبة (ال تضعه تحت 
المجلى)،

كيف تحمي نفسك من اخطار 
ترسبات المبيدات في الخضار 

والفاكهة؟

١- إغسل المنتج (خضار أو فاكهة) عدة 
مرات.

٢-  إن نقع الخضار في الماء لمدة ساعة 
يــســاعــد عــلــى خــفــض الـــجـــزء األكـــبـــر من 
المبيدات المتواجدة على وداخل المنتج 
(مــبــيــدات تــعــمــل بــالــمــالمــســة ومــبــيــدات 
جهازية). وال بد هنا من اإلشــارة إلــى أن 
نقع الخضار في الماء يــؤدي إلى خسارة 

بعض الفيتامينات منها.
إن اســـتـــخـــدام مــحــلــول مـــن الـــمـــاء والــخــل 

إزالــة جزء  (بنسب متساوية) يساعد في 
مـــن الــتــرســبــات الــكــيــمــيــائــيــة الــمــوجــودة 
عــلــى الــخــضــار والـــفـــاكـــهـــة، وهــــي تــــوازي 
فـــي مــفــعــولــهــا الــمــســتــحــضــرات الــجــاهــزة 

والمخصصة لهذه المهمة.
عــلــى  يــــســــاعــــد  ــــخــــضــــر  ال طــــبــــخ  إن   -١
المعروفة  المبيدات  بعض  من  التخلص 
بــحــســاســيــتــهــا لـــلـــحـــرارة مــمــا يـــــؤدي إلــى 

تفككها.
الـــــرواســـــب  تـــخـــفـــيـــف  يـــمـــكـــن  كــــمــــا   -٢
الــكــيــمــيــائــيــة عـــن طـــريـــق إزالــــــة الــقــشــرة 
لــلــخــضــار والــفــاكــهــة (تقشير  الــخــارجــيــة 
والباذنجان...)  والجوافة  والتفاح  الخيار 
مع مالحظة ما يترتب عن ذلك من خسارة 

لأللياف المفيدة.
٣ - أمـــــا الـــخـــضـــر الــــورقــــيــــة فـــالـــنـــقـــع هــو 
الوسيلة الــالزمــة إضــافــة الــى ازالـــة بعض 
األوراق الخارجية من المحاصيل الملفوفة 
المعرضة  كونها  الملفوف،  الخس،  مثل 
للمبيد بينما األوراق الداخلية بعيدة عن 

المبيدات غير الجهازية.
الخضار  الماء ووضــع  ٤-  كما ويمكن غلي 
فــيــهــا لـــمـــدة دقــيــقــة واحــــــدة وهــــي وســيــلــة 
إضافية للتخفيض من ترسبات المبيدات.

مــن  نـــــوع  أي  بـــاســـتـــخـــدام  نــنــصــح  ال   -٥
المعقمات الكيميائية في غسيل الخضار 

أو الفاكهة.

ّ
                   دليلك الى زيت زيتون نافع ومغذ

المستهلك  حــمــايــة  مــديــريــة  إن 

لذيذ ومفيد لكن حذار...
البيض
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المستهلك...  أيها
عليك وواجب لك

ّ
حق غذائك سالمة

مراقبة لتأمين دؤوب شكل فــي المستهلك حماية مديرية تسعى
فهي منها. الغذائية وبخاصة  االستهالكية السلع لمختلف الة فعّ
متناول في الموضوعة الغذائية المنتجات سالمة من بالتأكد تقوم
الى

ً
اضــافــة والنظافة التخزين عمليات مراقبة خــالل من المستهلك

يتمّ المنتج. على الواردة المعلومات ولصاقات الصالحية مدة متابعة
األخطار، تقويم الى استنادًا الغذائية، المنتجات من  ات عينّ سحب
الــمــنــتــجــات والــخــدمــات ســالمــة ــور

ّ
وضــمــن بــرنــامــج رصـــد ســنــوي لــتــط

يشرف عمل خطة ضمن االجــــراءات هــذه تأتي المقدمة وجــودتــهــا،
صارمة حماية تأمين بغية ة عدّ في مجاالت عليها خبراء متخصصون

للمستهلك.
طاولة إلى وصوالً من المزرعة سالمة المنتجات على المحافظة تنطلق
نقاط زعون، الموّ اإلنتاج، مصانع المزارعون، والجميع مسؤول، الطعام.
أساسيًا دورًا يلعب الذي المستهلك إلى وصوالً البيع كالسوبرماركت
السلسلة. هذه في العنصر األخير أنه على المنتج بما المحافظة في
من المنتوجات نوعية على المحافظة في المستهلك مسؤولية تبدأ
كالتخزين والتحضير والطهو المراحل بجميع مرورًا المحل في ق التسوّ

الطعام. تناول إلى للوصول والتقديم
وأبسطها االجــراءات ببعض أهم تذكير المستهلك من لنا بد ال لذا،
سالمة على الشاملة المحافظة  بغية يتخذها أن  الممكن مــن الــتــي

غذائه:

ع التبضّ خالل ارشادات .1
في نهاية  دائمًا والمثلجة المبردة الطازجة الغذائية المواد إشترِ 1.1

طويلة. التبريد مدة خارج المواد هذه تبقى أن كي تتفادى ع التبضّ
أيضًا  ع التبضّ نهاية في لألكل الجاهزة الساخنة المأكوالت إشترِ 1.2

دة. المنتجات المبرّ من مقربة تضعها على وال
جاهزة  منتجات جانب في النيئة اللحوم ع التبضّ عربة في تضع ال 1.3
في البعض بعضها عــن جيدًا افصلها بــل واأللــبــان كاألجبان لألكل 

المغادرة. قبل األكياس
تعكس  كي اللون أكياس فاتحة في دائمًا

ّ
المبردة المواد ضعّ  1.4

صها. تمتّ ال الحرارة و
(عدم  تشتريها  التي بة

ّ
المعل المأكوالت سالمة من دائمًا تأكد 1.5

خ).
ّ
تنف أو عالمات المعلبات جوانب على أو صدء أضرار وجود

النظيف  البيض وأختر تشتريه الــذي البيض من سالمة تأكد  1.6
صالحيته. مدة تحديد يسهل والذي

غير غذائية  وأخــرى غذائية منتجات نفسه الكيس في تضع 1.7 ال

االغالق. كانت محكمة وإن حتى
األكــيــاس  اســفــل فــي الـــوزن الثقيلة 1.8 تــأكــد مــن وضــع المنتجات

الخضار. أنواع كبعض الجامدة غير المنتجات تضرر ب لتجنّ
من  المنتج الصــقــة على الــــواردة المعلومات  مختلف  جــيــدًا اقـــرأ   1.9
الصالحية مدة الى

ً
اضافة واالرشادات التحضير نات الى طريقة مكوّ

والتخزين. الحفظ وشروط
في  جة 

ّ
والمثل ــردة الــمــبّ المنتجات هــذه وضــع المستحسن مــن   1.10

جودتها. سالمتها أكثرعلى للمحافظة للحرارة عازلة خاصة أكياس

ل
ّ
التنق خالل إرشادات .2

أو  باردة مأكوالت لألكل أو جاهزة ساخنة مأكوالت اشتريت 2.1 إذا
المستمر. ف

ّ
ب التوق تجنّ المنزل و  الى

ً
التوجه مباشرة يجب مثلجة،

مدة  البراد في تبريدفي الى تحتاج التي المنتجات 2.2 يستحسن وضع
الصيف. فصل في واحدة وساعة الشتاء في الساعتين تتجاوز ال

داخــل  التبريد الــى  تحتاج التي الــمــأكــوالت ضــع 2.3 خــالل تنقلك،
داخل مباشروليس في شكل الشمس ألشعة تعريضها دون السيارة
ف مكيّ يساعد كما بسرعة. الــحــرارة ترتفع حيث الخلفي الصندوق
خالل السيارة داخــل الــمــأكــوالت  بـــرودة على المحافظة فــي السيارة 

. الصيف فصل

التخزين خالل إرشادات .3
الـ5  دون التبريد حرارة تكون أن فيجب اد البرّ سالمة من تأكد 3.1

درجة. 18 دون التثليج حرارة و درجات
البراد  في دة المبرّ المواد

ً
مباشرة ضع التسوق، من الوصول 3.2 عند

في المنتوجات تضع ال أفضل، ولتبريد المثلجة في الثالجة. والمواد
اإلغالق. محكمة أكياس

الجاهزة  المواد بين البراد داخل افصل ثات، الملوّ تشابك ب 3.2 لتجنّ
للطهو. والجاهزة لألكل

الثالجة،  في الطازجة اللحوم من كبيرة ة كميّ تخزين أردت إذا 3.3
تثليجها. قبل الحاجة حسب صغيرة وحدات تقسيمها فاألفضل

الكهربائي: للتيار متواصل انقطاع حاالت في 3.4
في  الهواء البارد على للمحافظة مغلقًا الثالجة باب إبقاء يجب 3.4.1
الممتلئة الثالجة ان الحاجة.  عند  اال  الثالجة بــاب تفتح الــداخــل. ال
الثالجة كانت اذا اليومين؛ أما حوالي حرارة آمنة درجات ضمن تبقى
وسط في البعض بعضها بجانب المنتجات جمع يفضل ممتلئة، غير

المنتجات بعضها البعض. الثالجة فبذلك تحمي

الماء المثلج  من كتالً كبيرة الثالجة في ن وقائي، خزّ شكل في 3.4.2
شكل في الكهربائي التيار انقطاع  في حالة البراد الى تنقلها فقد
تبقى الثالجة، للمنتجات في جزئي ذوبان الحظت حصول اذا مستمر.

التيار. عودة فور تجميدها اعادة ويمكن سليمة المنتجات تلك
البراد  داخــل سليمة المبردة المأكوالت تبقى عامة، بصفة  ٣٫٤٫٣
الباب  يبقى  أن على الكهربائي التيار انقطاع مــن ســاعــات  ٤ حتى
(مثل للتلف القابلة األطعمة  مختلف رمي يجب اإلمكان. قدر مغلقًا
تفوق عندما الطعام) وبقايا والبيض، واألســمــاك والــدواجــن اللحوم 
المواد  ايضًا رمي يجب كما أكثر أو ساعتين درجات لمدة الـ٥ حرارتها
ملمسها أو لونها يبدأ أو عادية غير رائحة منها تفوح التي الغذائية

ل. بالتبدّ
ر عليك 

ّ
تعذ اذا مغلقة أكياس في البراد في النيئة ن الخضار ٣٫٥ خزّ

البراد. في وضعها قبل غسلها
البيض  تغسل وال البراد في االغالق محكمة في علبة ضع البيض ٣٫٦

قبل استخدامه مباشرة. اال
العبوة  في فتحها، بعد ة، معلبّ غذائية مواد أي البراد في ن تخزّ ال ٣٫٧

آخر. وعاء الى بل انقلها المعدنية االساسية
البيض  او كالمايونيز التلف موادسهلة أية البراد باب في تضع ال ٣٫٨
التبريدالمناسب تأمين يصعب الباب، فتح كثرة وبسبب أوغيره ألنه،

مستمر. االصناف وبشكل لتلك
على  يساعد بــاســتــمــرار داخــلــه مــن الــبــراد ان تنظيف وتطهير   ٣٫٩

المنتجات. سالمة على ويحافظ ات
ّ
الملوث تشابك تفادي

براد خاص،  في والدجاج وضع اللحوم األفضل من الرحالت، خالل ٣٫١٠
للبراد. المتكرر الفتح لتفادي المشروبات براد عن مختلف

الغذاء) وسالمة التغذية في (خبير يزبك بو ايلي د.

نفسك، واحمِ شريكًا كن

أي منتج من  في
وفي حالة الشكّ

بالخط اتصل وجودته، سالمته جهة

المستهلك حماية لمديرية الساخن

قبل  من
ً
مباشرة ك التحرّ

يتمّ ١٧٣٩ كي

من التأكد بغية المتخصصين المراقبين

سالمة المنتج وتأمين سالمة

مستدامة. غذاء
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الخط الساخن ١٧٣٩: في خدمتك ٢٤/٢٤
فيوليت ابي عبود (مراقبة مساعدة) 

جدول ايضاحي عن الشكاوى في الفترة
ما بين كانون الثاني ٢٠١٠- ٣١ كانون األول ٢٠١٠

اها المركز
ّ
مجموع الشكاوى التي تلق

ها
ّ
الشكاوى التي تمّ حل

تصنيف السلع

وصف الخلل في الخدمات التجارية

١٣٤٧

١١٧٣

مواد غذائية: ٦١٠ شكاوى- ٤٥٫٢٩٪

مطاعم : ١٤١ شكوى-١٠٫٤٧٪

سلع شائبة أو خدمات دون معايير:
٥٩١ سلعة/خدمة- ٤٣٫٨٨٪

أسعار وتسعير:٢٤٧ شكوى-١٨٫٣٤٪

"وزارة االقتصاد، حماية المستهلك، نعم؟"
هذا ما تسمعه لدى اتصالك بالخط الساخن ١٧٣٩ من اي هاتف جوال او ارضي. هذا هو الخط الساخن 
لمركز تلقي الشكاوى في مديرية حماية المستهلك في وزارة االقتصاد والتجارة. كانت مجرد فكرة 
ًا ال يتجزأ من حاضرنا ليصبح عنصرًا  تطورت لتتثبت سنة ٢٠٠٤ بقانون حماية المستهلك لتصبح جزء
المركز ليعمل كصلة  ه. وقد تأسس هذا 

ّ
 بمن يسهر على حماية حق

ً
اساسيًا يربط المواطن مباشرة

وصــل بين المشتكي والــمــراقــب ليعمل هــذا االخــيــر على صــون حقه وتحقيق مطلب كــل مظلوم من 
مخالفة ضمن االطر القانونية المتاحة له، فيسعى لتوعية او محاسبة كل مخالف ليتأكد من عدم تكرار 

المخالفة.
ن هذا المركز من حل عدة نزاعات عدة وتوصل  وقد صدق القول "ال يضيع حق وراءه مطالب" فقد تمكّ

الى انجازات مهمة على هذا الصعيد ممكن ان نختصرها على الشكل اآلتي:

تي اإلخبار واالختبار. فاالولى، هي حين يبلغ المواطن  نشير الى ان مركز تلقي الشكاوى يعمل عبر تقنيّ
عن اية مخالفة رآها والثانية، هي حين يكون المواطن هو ضحية المخالفة، فيحرص حينها المركز على 
ضت يومًا ما ألية مخالفة من هذه  رد حق المشتكي او التعويض عليه. لذا نسألك ايها المواطن؛ هل تعرّ

المخالفات:
١ – عدم اعالن االسعار في شكل واضح على السلع

٢ – مواد غذائية منتهية الصالحية
٣ – تسليم بضائع دون فاتورة

٤ – تالعب بعدادات الوقود
٥ – اعالن خادع

٦ – تسمم غذائي
٧ – عدم االلتزام باالتفاق او العقد

وغير ذلك من المخالفات او محاوالت المخالفة التي يمكن المواطن االستفسار عنها. والجدير بالذكر 
د طلب التوضيح في بعض المسائل. انه يمكن المستهلك طلب اي معلومات حول الوزارة او مجرّ

اذا كان جوابك نعم، سارع واتصل بالخط الساخن ١٧٣٩ لنعمل على اعادة الحق الى اصحابه فنمنع معًا 
م الشكوى تقديمها: تكرار المخالفات. اما المعلومات الضرورية التي يجب على مقدّ

ا)  · االسم الكامل (ممكن حسب نوع الشكوى أو لطلب المستهلك أن يبقى سريّ
· رقم الهاتف، الفاكس والبريد االلكتروني

· نقل وقائع المخالفة بوضوح
· العنوان الكامل للمكان الذي تمّ الشراء منه أو تمّ التعامل معه.

ة أخرى متعلقة بالشكوى · نسخ عن الفواتير، الكفاالت، العقود أو أي أوراق رسميّ
السرية محفوظة في جميع الشكاوى وفي حال كان النزاع شخصي، يتم ابالغ المواطن بالزامية بيان 

اسمه ورقم هاتفه لضرورة اتصال المراقب به شخصيًا.
ايــراد شكواه عبر  المستهلك  الرسمي، يمكن  الــدوام  ان مركز تلقي الشكاوى يعمل ٢٤/٢٤، فخالل 
االتصال المباشر باحدى عامالت الهاتف، اما خارج الدوام الرسمي، فيمكنه ترك اسمه ورقمه وموضوع 
الشكوى على المجيب الصوتي العــادة االتصال به في اليوم التالي وألخذ المزيد من المعلومات عن 

الشكوى.  
هذا وباإلضافة إلى أنه قد تم إستحداث نظام إلكتروني يعنى بتلقي شكاوى المواطنين عبر االنترنت، 

على الموقع  الخاص بالوزارة www.economy.gov.lb  وذلك باللغتين العربية واإلنكليزية. 

١٥ آذار

إنت األهم
مديريّة حماية املستهلك

١٧٣٩
W W W . E C O N O M Y . G O V . L B

١٥ آذار

١٧٣٩

إنت األهم


