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ُحافظاتُالمُ جارة في صاد والت  االقت   وزارة حصال  ك وم  هل  ست  الم  ماية ة ح  ديري  أعمال م   

ُ(9152ُكانونُاالولُشهرُمنُالثانيلغايةُاالسبوعُوُرـهُ ـأشُعشرة)9152ُُكانونُاالول51ُُشـبـاطُحّتىُمنُأّول

مةم   بر التطبيق عَ ُوأconsumer@economy.gov.lbُلكتروني إلبر البريد اكين عَ هل  ستَ من الم   َقدَّ
فحة الوزارة و على صَ أ Consumer Protection Lebanonة لكتروني على الهواتف الذكي  إلا

 .(1371الساخن ) بر الخط  و عَ أ www.economy.gov.lbلكترونية اإل

 2519ُُُُُُُُُُُُُُُُددُ ـعُ ُشكاوى

ُعنها:26559ُُُددُ ـعُ ُشفكُ ُاتزيار :جراءات التاليةها اإلر  ت على أثَ ذَ خ  ت  اوقد  ،ةراضي اللبناني  ف األلَ ختَ وعلى م   فشوع كَ نَ  14ة على عَ زَّ وَ م   ت ج   ُُُُُُُُُن 

ك والقرارات والتعاميم هل  ستَ بناًء على قانون حماية الم  وزارة االقتصاد والتجارة  بلها من ق  جرى تنظيم  
قة بتسعيرة المواقف الطاقة والمياه والقرارات المتعل   والت جارة ووزارةصاد االقت   وزارة الصادرة عن
.ومحافظ جبل لبنانُبيروت محافظ الصادرة عن  

 بط حاِضرُض   5612ُُُُُُُُُُُُُُُُُددُ ـعُ ُم 

هت جِّ سات و   أو الغذائية السالمة بشروط تقي دها ل َعـَدم او الن اف ذة واالنظمة القوانين لمخالََفت ها التجاري ة للمَؤس 
 .المطلوبة المواصفات مع المَؤسسات هذه منتجات من عي نات تطابق َعـَدم

 يةخُ ُاتانذار  521ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُددُ ـعُ ُـطِّ

ن نات م  ق عي  تطاب   َعـَدم وأة السالمة الغذائي   دها بشروط  تقي   َعـَدم تَ ب  ثَ عد ان ة بَ سات تجاري  س  مؤَ  حق  ت ب  رَ دَ صَ 
 طلوبة.لمواصفات المَ مع اسات س  ؤَ نتجات هذه المم  

ُ23دُدُ لُعُ مُ داولُاوُالعُ عليقُتُ تُ ُاتقرار 

س  ل مَ ت بإعادة العَ رَ دَ صَ  تطابق أو  ةالسالمة الغذائي   داً بشروط  دَّ جدها م  ت اعادة تقي  ب  بعد ان ثَ  ةتجاري   اتسبمؤَّ
سات مع المواصفات المطلوبة  .عي نات من م نَتجات هذه المَؤس 

ُ2ُددُ ـعُ بإعادةُالعملُُاتقرار 

ها او يَ  م ال اجانب في م  ي دير  نذ بداية م راقبة هذه الَمحال ي بيروت وَجَبل ل بنان، وذلك م  َظتَ حافَ عمل فيها ع 
. مع 3111 كانون االول 11 ولغاية 3111أيار  37واالنظمة النافذة من لناحية مدى تقي دها بالقوانين 

ولغاية التاريخ  3111تم وز  1االشارة الى ان أعداد الَمحال الم راَقَبة في باقي الم حافظات هي إبتداًء من 
 نفسه.

حالُتِجاريُّاقبةُرُ مُ   ِمنها:،511ُدُدُ ـعُ ُةم 
516 ُُةُ 9152أيار92ُُإبتداًءُمن 9152ُُكانونُاالول51ُولِغاي 

ُ625ُ9152ُكانونُاالول51ُُولِغاي ة9152ُتّموز5ُُإبتداًءُمن 

ال اجانب ف م  ها ع  نها .3111كانون االول  11 أي ار ولغاية 71من وَذل ك ي محافَظتي بيروت وَجَبل ل بنان، ي دير  ُع  ت ج  56ُُددُ ـةُعُ جاريُّحالُتُِمُ إقفـالُُن 

َولِّدات بالقراراتصحاب أُمنُ% 11.3 الـَتَزم زارةصاد االقت   زارةو   رة عنوالتعاميم الصاد  ُالم   والت جارة وو 
 َضراَمح 117وأ حيل  .والتعاميمُللقرارات ب م خالَفاتَمحَضر َضبط َجديد  135 رى تنظيمجَ و .الطاقة والمياه

نه م ل َفَترات ساب َقة. الَقضاء أمام َضبط ـزٍء م   الم خَتص  َيـعود تاريخ ج 

بائّيةُ لِّداتُالكهر  و  ةُلِلم  ُبالنِّسب 

ها، زيارة َكشف  52235 ذائي ة على أنواع  على الَمحال التجارية التي َتقوم ب َبيع وَعرض وَتصنيع الَمواد الغ 
َتَعلِّقة  لَع هذه وأوزان بأسعارل تبيان مدى تـقـي دها بالقوانين واألنظمة الم  ذائية. َتـمَّ  وشروط السِّ الس المة الغ 

. الَقضاء أمامَمحَضر َضبط  51َمحَضر َضبط ب حق  الم خال فين وأ حيل  151على أَثرها تنظيم   الم خَتص 

ـالمةُالـِغــذائّية ةُللسَّ ُبالنِّسب 

http://www.economy.gov.lb/
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ُكهلُِستُ المُ ماية ح  ة ديري  ت بها م  بة االسواق التي قام  راق  وم   ( وعن   16 )شف زيارة ك   26143ع ز  و  ت  

ُ(9152ُكانونُاالولُشهرُمنلثانيُولغايةُاالسبوعُاُأشـه ـرُعشرة)9152ُُكانونُاالول51ُحّتىُُمنُأّولُشـبـاطُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
نَوع 

 الَكشف

         

 
المحافظات   

ـذاء ة الـغ  ـالم   س 
كيل 

 صهاريج
 اتمحط  

 محروقات
داتل  و  م    

 مختلف

ت محال  

البسة 

 وغيرها

 فهوات  
 فمواق  

 سي ارات
 بابينق  

 

ح ابـ  س   م جوهرات م 

 

 المجموع كتباتم  
محال ب يع 

 مواد غذائية
م  مـطاع 

م  مـالح 

ك  ومسام 

أفران 

 وباتيسري

 بيروت 

وجبل 

 لبنان

6231 496 233 1646 1322 1424 2436 1126 666 192 99 22 66 
112 

12636 

 4 13 4 4 6 342 362 233 144 239 614 246 3664 البقاع
2 

2226 

 4 6 2 4 4 921 222 1494 342 464 269 696 3222 الشمال
22 

4929 

ةالنبطي    1422 314 249 229 34 266 324 112 1 4 4 13 4 
6 

2239 

 9 14 4 4 26 343 622 623 44 232 121 126 262 الجنوب
9 

3213 

 م جموع

 الكشوفات

13443 1926 1962 2662 1444 6266 6662 3221 242 192 146 62 22 

 

26143

زيارة 

 ك شف

كشفا   19264        
 

 

166 
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ر 1642 عز  و  ت   ْحض  والقوانين  3442/ 429رقم  كهل  ست  ماية الم  قانون ح  فات ل  ل  خام  ط ب  بض   م 

ل من ،ةذ  اف  ة الن  م  نظ  ألوا ُاالسبوعُولغايةُأشـه ـرُعشرة)3419ُ كانون االول 12 حت ى شـبـاط  أو 

 (9152ُكانونُاالولمنُشهرُُثانيال

 رحاض  د الم  د  ـع   ةف  خال  وع الم  ن  

ل دات بالن سب ة و   224                                                                                                              الكهربائي ة ل لم 

 643 /أت القاضي بِتَركيب َعـدَّاَدات للُمشتَِركين011/0َعـَدم االلتِزام بِقَرار وزير االقتِصاد والتِجارة َرقِم 

 070 لِلُمَولِّداتُمخالَفَة التَسعيرة الّرسميّة 

لَة  01 َعـَدم تَسليم الُمشتَِركين بالُمَولِّدات الَكهَربائيّة ايصاالت ُمفَصَّ

 1 تَقاضي صاِحب الُمَولِّد الفواتير الّشهرية من ُمشتَِركيه على أساس الَمقطوعة على الّرغم ِمن تَركيب الَعدَّاَدات وتَفعيلِها

دة ِمن قِبَل الدَّولةتَشغيل صاِحب الُمَولِّد   9 الَعدَّاَدات الُمَركَّبَة لُِمشتَِركيه حتّى ِعندما تكون الطّاقة الَكهَربائيّة ُمَزوَّ

 5 تَقاضي صاِحب الُمَولِّد َرْسم التأمين على اشتِراكات الُمَولِّدات الَكهَربائيّة من جميع ُمشتَِركيه

 2 َعَدم تَفِعيل الَعدَّاَدات الُمَركَّبَة

 4 امبير على الُمشتَِركين بالُمَولِّدات الَكهَربائيّة 25أو 21فَرض َعدَّاَدات بِقُْدَرة 

ِزَمة َوالَّتِي تُفِيد بَِعـَدم َرْغبَة الُمْشتَِرِكين لََدى الُمَولِّدات الَكهَربائيّة بِتَ   0 رِكيب الَعدَّاَداتَعـَدم تأمين الُمْستَنََدات الَّلَّ

 6 ِزيَاَدة َعلى فَواتير الُمْشتَِرِكين بالُمَولِّدات الَكهَربائيّة 00تَقَاضي  %

 0 الَزام الُمْشتَِرِكين بالُمَولِّدات الَكهَربائيّة بِاْلبَقَاء على نِظَام القََواِطع

 0 التَََّّلُعب بالَعدَّاَدات الَكهَربائيّة الُمَركَّبَة لِلُمْشتَِرك

 2 بِتَْزِويد ُمْشتَِرِكيه على نِظَام القََواِطع بِالطَّاقَة الَكْهَربَائِيَّة َوقَْطع الَكهَربَاءقِيَام َصاِحب الُمَولِّد 

 2 76/16ِمَن الَمْرُسوم االشتَِراِعي   1قَْطع التَّيَّار اْلَكْهَربَائِي ِمن قِبَل َصاِحب الُمَولِّد لِبَْعض ُمْشتَِرِكيه ِخَّلفاً  لِْلَمادَّة 

 0 76/16ِمَن الَمْرُسوم االشتَِراِعي   1يَّار اْلَكْهَربَائِي ِمن قِبَل َصاِحب الُمَولِّد لِبَْعض ُمْشتَِرِكيه ِخَّلفاً  لِْلَمادَّة عدم تزويد التَّ 

 2 غرام 0111مخالفة التسعيرة الرسمية لربطة الخبز زنة 

ل ع وأوزان وأسعار لس المة بالن سب ة ـذائية الس   214                                                                                                            الغ 

َّلِحيّة  005 ِحياَزة َمواّد ُمنتَِهيَة الصَّ

 20 البيضاء  ُمنتَجات األلبان واألجبانوَعرض /أت/م  والُمتََعلِّق بِتَنظيم تَعبِئة 0/0َرقِم  َوزير االقتِصاد والتِجارة ُمَخالَفة قَرار

 06 َعـَدم ُوجود الدَّالالت القانونيّة على البَِضاعة الموَضبة ُمسبَقاً 

نات الُمنتَجات الِغذائية  7 َعـَدم التَقَيُّد بُِشروط السََّّلمة الِغذائيّة وِغّش في ُمكوِّ

 4 الِغَذائِيَّةالتَََّّلُعب بِتََواريخ َصََّلِحيَة الَمَواّد 

َدة الى َجانِب اللُُّحوم الطَّاَزَجة ُدوَن االعَّلن َعنها    4 ِحيَاَزة لُُحوم ُمبَرَّ

 9 َعيِّنَات َمَواّد ِغَذائِيَّة َغير ُمطابِقَة

 0 َمَواّد ِغَذائِيَّة َغير َصالَِحة لَِّلستِْهََّلك

  التالية الَصفَحة في يتبَع



  

  4    

  
  

 04 األرباح التِجاريةُمخالَفَة قرار نَِسب 

 رحاض  د الم  د  ـع   ةف  خال  وع الم  ن    

ل ع وأوزان وأسعار لس المة بالن سب ة ـذائية الس    )تاب ع( الغ 

 04 َغير ُمطابِقَةمياه  َعيِّنَات

 9 َعَدم ابراز فَواتير ِشَراء الُخَضار َوالفََواِكه اِلحتَِساب نَِسب ارباحها

اِدَرة َعِن اداَرة َحْصر التَّبِغ َوالتَّْنبَاك اللُّْبنَانِيَّةُمَخالَفَة أسعار  َخان الصَّ  67 الدُّ

 2 ِمَن الزبائن فِي الَمطَاِعم Minimum Chargeتَقَاضي 

 2 تَقَاضي ِمَن الُمْستَْهلِك ثََمن ِسْلَعة ُدوَن ان يَُكون قَّد ابدى َرْغبَةً في ِشرائها

لَع  ْنُدوقاِْختَِّلف اسعار السِّ  06 بَْيَن تِْلَك الُمْعلَنَة والُمستَوفاة َعلى الصُّ

لَع الِغذائية واالستِهَّلِكيّة الَمعروَضة لِلبَيع لِلزبائن  77 َعـَدم اعَّلن اسعار الُخضار والفَواِكه او السِّ

 95 نَْقص فِي اوزان َرْبطَات اْلُخْبز الَعَربِيّ 

 6 نَْقص فِي اوزان البََضائِع الموَضبة

افي   02 َعـَدم البَيع على أساس الَوْزن الصَّ

لَع بِِسْعر يَفوق ِضْعف ِسْعر الُكْلفَة    2 بَْيع السِّ

 67 بالليرة اللبنانية اتعدم االعَّلن عن اسعار السلع او الخدم

 0 السياحة وزارة من مصدقة باألسعار الئحة وجود عدم

 3 بيع بسعر يفوق الًسعر المعلن 

 0  بَّلستيكية اوعية في" مسبقا موضبة مبروشة ولحوم محضرة اجبان وبيع رضلع أت/94/0 رقم القرار مخالفة

 9 دون مسوغ قانوني واالستهَّلكيةرفع اسعار المواد الغذائية 

 2 عدم وجود الئحة باألسعار مصدقة من وزارة السياحة

                                                                                                                              199 لألسعار بالن سب ة

سميّة لِلمواقِف  61 ُمخالَفَة التَّسعيرة الرَّ

سميّة لِقَوارير الغاز   26 ُمخالَفَة األسعار الرَّ

 41 تَشريج الهَواتِف الِخليَويّة ُمسبَقَة الدَّفِعُمخالَفَة أسعار بِطاقات وُخطوط 

ْسِميَّة  01 ُمَخالَفَة اسعار الطََّوابِع الرَّ

ْسِميَّة  12 ُمَخالَفَة تَْسِعيَرة اْلَمْحُروقَات الرَّ

 4 المحروقاتاِْحتَِكار 

  يتَبع في الَصفَحة التالية



  

  1    

  
  

 

 0 بِطاقات تَشريج الهَواتِف الِخليَويّة ُمسبَقَة الدَّفِع اِْحتَِكار

 0 اْلَمْحُروقَاتعدم اعَّلن اسعار 

  

                                                                                                                             6 لإلعالنات بالن سب ة

 7 إعَّلن َخاِدع

 0 29/1/2100 في الصادر 074 رقم التبغ منتجات ودعاية وتغليف صنع وتنظيم التدخين من الحد قانون مخالفة

  

 رحاض  د الم  د  ـع   ةف  خال  وع الم  ن  

                                                                                                               29      للمقاييس والموازين بالن سب ة

 4 نَْقص في أوزان قَوارير الغاز الُمَعبَّأة

ات الَوقُود  04 نَْقص في َكْيل ِمَضخَّ

ات ْسِميَّة َعلَى الِمَضخَّ  1 َعـَدم ُوُجود االختام الرَّ

يَّات الُمَسلََّمة للُمستَهلِك ا يَُؤدِّي الى ِغّش فِي الَكمِّ  3 التَََّّلُعب بِِصْهِريج لِْلَمْحُروقَات ِممَّ

ْسِميَّة االختام ُوُجود َعـَدم  7 الَمْحُروقَات َصهَاِريج على الرَّ

ل ف خـتـ                                                                                                                                          21 م 

 06 تَْقليد َوتَْزوير َماْرَكات َعالَِميَّة

 24 ِغّش في َمادَّة البَْنِزين

 6 َعـَدم اعطاء َكفَالَة َخطِّيَة لِلُمْستَهلِك

 6 بالليرة اللبنانيةفي الجامعات الخاصة   Credits الـ بما فيها الخدمات عدم االعَّلن عن اسعار

 0 للتحليل عينات بسحب والتجارة االقتصاد وزارة لمراقبي السماح عدم

 2 عدم تسليم فواتير للزبائن

 على المسبقة الموافقة ألخذ والتجارة االقتصاد وزارةة على مدرسي كتب عرض عدم) ت.أ 263/0 رقم القرار مخالفة

 تضعها دور النشر( التي التسعيرة
2 

 5 اللبنانية العملة بغير الفواتير دفع على المستهلك الزام

 05 تسليم ايصاالت للمستهلكين بالعملة اللبنانيةعدم  

 0 للزبون المدفوع ربونالع رد وعدم عليها المتفق البضاعة تسليم عدم

 الَصفَحة التاليةيتَبع في 
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 0 عدم تسليم ايصاالت للزبائن

 0 غش في كمية المحروقات المسلمة للزبائن

رجموع م  م    ةذ  اف  ة الن  م  نظ  ألك والقوانين واهل  ست  ماية الم  قانون ح  فات ل  ال  خم  ط ب  بض   حاض 
1642 

 طب  ر ض  حض  م  
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 ص  خت  ضاء الم  مام الق  أت حيل  أ  ط بر ض  ض  احم   416 عز  و  ت  

ل من ُشهرُمنُلثانياُاالسبوعُولغاية أشـه ـرُعشرة) 3419 كانون االول 12 حت ى  شـبـاط أو 

 (9152ُكانونُاالول

 رحاض  د الم  د  ـع   ةف  خال  وع الم  ن   

ل دات بالن سب ة و                                                                                                              212الكهربائي ة ل لم 

اَدات للُمشتَِركين011/0َعـَدم االلتِزام بِقَرار وزير االقتِصاد والتِجارة َرقِم   447 /أت القاضي بِتَركيب َعـدَّ

 50 لِلُمَولِّداتُمخالَفَة التَسعيرة الّرسميّة 

دة ِمن قِبَل الدَّ  بَة لُِمشتَِركيه حتّى ِعندما تكون الطّاقة الَكهَربائيّة ُمَزوَّ اَدات الُمَركَّ  3 ولةتَشغيل صاِحب الُمَولِّد الَعدَّ

 5 تَقاضي صاِحب الُمَولِّد َرْسم التأمين على اشتِراكات الُمَولِّدات الَكهَربائيّة من جميع ُمشتَِركيه

 2 امبير على الُمشتَِركين بالُمَولِّدات الَكهَربائيّة 25أو 21فَرض ِعدَّاَدات بِقُْدَرة 

 0 ِزيَاَدة َعلى فَواتير الُمْشتَِرِكين بالُمَولِّدات الَكهَربائيّة 00تَقَاضي  %

 0  الكهربائية بالمولدات يتعلق فيما المطلوبة بالمعلومات المراقبين تزويد عدم

ل ع وأوزان وأسعار لس المة بالن سب ة ـذائية الس                                                                                          44 الغ 

َّلِحيّة  26 ِحياَزة َمواّد ُمنتَِهيَة الصَّ

 0 /أت/م الُمتََعلِّق بِتَنظيم تَعبِئة وَعرض ُمنتَجات األلبان واألجبان البيضاء 0/0َرقِم َوزير االقتِصاد والتِجارة ُمَخالَفة قَرار 

 4 َعـَدم ُوجود الدَّالالت القانونيّة على البَِضاعة الموَضبة ُمسبَقاً 

نات الُمنتَجات الِغذائية  0 َعـَدم التَقَيُّد بُِشروط السََّّلمة الِغذائيّة وِغّش في ُمكوِّ

َدة الى َجانِب اللُُّحوم الطَّاَزَجة ُدوَن االعَّلن َعنها    2 ِحيَاَزة لُُحوم ُمبَرَّ

 1 َعيِّنَات َمَواّد ِغَذائِيَّة َغير ُمطابِقَة

 0 َمَواّد ِغَذائِيَّة َغير َصالَِحة لَِّلستِْهََّلك

نَة َحْمَراء َعلى اللُُّحوم   ة ُملَوِّ  0 ِغّش الُمستَهلِك َعْبر استِْخَدام َمادَّ

 0 َعـَدم ابراز فَواتير ِشَراء الُخَضار َوالفََواِكه اِلحتَِساب نَِسب ارباحها

اِدَرة َعِن اداَرة َحْصر التَّبِغ َوالتَّْنبَاك اللُّْبنَانِيَّة َخان الصَّ  2 ُمَخالَفَة أسعار الدُّ

 0 تَقَاضي ِمَن الُمْستَْهلِك ثََمن ِسْلَعة ُدوَن ان يَُكون قَّد ابدى َرْغبَةً فِي ِشرائها

لَع الِغذائية واالستِهَّلِكيّة الَمعروَضة لِلبَيع لِلزبائن  5 َعـَدم اعَّلن اسعار الُخضار والفَواِكه او السِّ

 2 ُمخالَفَة قرار نَِسب األرباح التِجارية

افيَعـَدم   0 البَيع على أساس الَوْزن الصَّ

لَع بِِسْعر يَفوق ِضْعف ِسْعر الُكْلفَة    0 بَْيع السِّ

 2 عدم االعَّلن عن اسعار السلع او الخدمة بالليرة اللبنانية

 4 نَْقص فِي اوزان َرْبطَات اْلُخْبز الَعَربِيّ 

 يتَبع في الَصفَحة التالية
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                                                                                                                               34لألسعار بالن سب ة

سميّة لِلمواقِف  21 ُمخالَفَة التَّسعيرة الرَّ

ْسِميَّة  6 ُمَخالَفَة تَْسِعيَرة اْلَمْحُروقَات الرَّ

 0 الَماُزوتاِْحتَِكار َمادَّة 

سميّة لِقَوارير الغاز  2 ُمخالَفَة األسعار الرَّ

 

 

 رحاض  د الم  د  ـع   ةف  خال  وع الم  ن   

 6                                                                        للمقاييس والموازين بالن سب ة

ات الَوقُود  6 نَْقص في َكْيل ِمَضخَّ

يَّات الُمَسلََّمة للُمستَهلِكالتَََّّلُعب  ا يَُؤدِّي الى ِغّش فِي الَكمِّ  0 بِِصْهِريج لِْلَمْحُروقَات ِممَّ

ل ف خـتـ                                                                                                                                           12م 

 0 َوتَْزوير َماْرَكات َعالَِميَّةتَْقليد 

 06 البَْنِزين َمادَّة في ِغشّ 

 0 المضافة القيمة على الضريبة مع للخدمة المخصصة المئوية النسب دمج

رجموع م  م    ص  خت  ضاء الم  مام الق  أ حيل ت أط بض   حاض 
416 

 طب  ر ض  حض  م  
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حال عز  و  ت   هاُاوُيُ ة التي تجاري  ال الم  ثِمر   لمُ جازاتُعُ إصولُعلىُلُفيهاُاجانبُدونُالحُ عمُ ي ست 

رى الك شف عليها في الف    3419 كانون االول 12حت ى  وزتم   1 ة مند  مت  ترة الم  والتي ج 

 

تيجة الك شفن     

حافظاتالم     
ُالمجموعُينُويعملُفيهاُاجانبهاُلبنانيُّكُ يمل ُُهاُاجانبرُ ثمُِستُ يُ 

جبل لبنانوبيروت   24 344 324 

 64 22 2 البقاع

 63 22 2 الشمال

ةالنبطي    2 42 46 

 11 9 3 الجنوب

 621 263 69 المجموع

 محل  تجاري
 


