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 الجوهىريت اللبٌاًيت 

 / 659قاًىى رقن /

 حوايت الوستهلك

  
 أقر مجلس النواب ،  
 وينشر رئيس الجمهورية القانوف التالي نصو :  

 المتعلق بحماية المستهلك كما عدلتو  4332آب  5تاريخ  80331صدؽ مشروع القانوف الوارد بالمرسـو رقم   : هادة وحيذة
 اللجاف النيابية المشتركة ومجلس النواب .  
 يُعمل بهذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية .  
 5005شباط  4بعبذا في            

 اإلهضاء : اهيل لحىد             

 صذر عي رئيس الجوهىريت

 رئيس هجلس الىزراء   

 اإلهضاء : عور كراهي  

 رئيس هجلس الىزراء    

 عور كراهي اإلهضاء :    
 

 

 قاًىى حوايت الوستهلك

 الفصل األول 

 الوبادئ العاهت 

 
 يهدؼ ىذا القانوف إلى :  الوادة األولى :

 تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسالمة السلع والخدمات وجودتها . -
 صوف حقوؽ المستهلك وتأمين شفافية المعامالت االقتصادية التي يكوف المستهلك احد أطرافها . -
 ستغاللو .حماية المستهلك من الغش واالعالف الخادع والحؤوؿ دوف ا -

 إف أحكاـ ىذا القانوف ال ترعى العالقات التي تربط المحترفين فيما بينهم .
 

 تعتمد ، من اجل تطبيق احكاـ ىذا القانوف ، التعريفات التالية : : 5الوـــــادة 
يستفيػػد منهػا، ىو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمػة أو سػلعة أو يسػتأجرىا أو يسػتعملها أو  «المستهلك » 



 وذلك الغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطو المهني .
ىو الشخص الطبيعي أو المعنػوي ، مػن القطػاع الخػا  أو العػاـ ، الػذي يمػارس ، باسػمو أو لحسػاب الغيػر ،  «المحترؼ» 

 كاـ ىذا القانػػوف . نشاطاً يتمثل بتوزيع أو بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات. كما يعتبر محترفًا، لغرض تطبيق أح
 أي شخص يقـو باستيراد السلعة بهدؼ بيعها أو تأجيرىا أو توزيعها وذلك في إطار ممارستو لنشاطو المهني .        
 ىو الشخص الذي يحوؿ أو يجمع المواد االولية أو الوسيطة .« المصنع »         

 ىي كل ماؿ غير منقوؿ، وكذلك االمواؿ المنقولة سواء كانت غذائية أو طبيعية محولة أو مصنعة . « السلعة »                  
 ىي كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو فكري وذلك ايا كاف الوصف المعطى لو من المحترؼ والمستهلك . «الخدمة »  

 ؿ .ويشمل ثمن المبيع أو بدؿ االيجار أو االستعما« الثمن »         
 
 
 

ىي المواصفات والقواعد الفنية االلزامية التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرؽ اإلنتػػػاج  « المواصفات»    
التػػػػػػػػػي تطبػػػػػػػػػػق  وأنظمة اإلدارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العالمات ومتطلبات بطاقة البيػاف  

 انتاجو أو تقتصر على أي منها وتكوف المطابقة لها إلزامية .على المنتج أو طرؽ 
ىػػي كػػل جمعيػػة تؤسػػس ، رغػػراض غيػػر سياسػػية أو تجاريػػة أو اقتصػػادية ، وتهػػدؼ إلػػى توعيػػػػػة  « جمعيػػات المسػػتهلك»   
 .المستهلكين وتثقيفهم وإرشادىم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة المراجع، الرسمية والخاصة   
 كل شخص يطلب بث أو نشر االعالف بواسطة اي وسيلة كانت .  «المعلن »   
ىي الحاالت التي ال تحتمل المرور عبر االجراءات العادية ولها تأثير كبير على االمن الوطنػػي  «الحاالت الطارئة »   
 وصحة وسالمة اإلنساف والحيواف والنبات وتستدعي اتخاذ اجراءات فورية لمعالجتها. 

 

 الفصل الثاًي 

 حقىق الوستهلك 

 

 يتمتع المستهلك بالحقوؽ التالية التي يمارسها وفقاً رحكاـ ىذا القانوف . : 3الوادة 
 الحق بالحفاظ على صحتو وسالمتو عند استعمالو ، بشكل مالئم ، للسلعة أو الخدمة لجهة الجودة والنوعية . 
 تمييز من قبل المحترؼ ، للمنتج المعد لالستعماؿ المحلي أو للتصدير .الحق باالستفادة من معاملة عادلة ودوف  
الحق باالستحصاؿ على معلومػات صػحيحة وواضػحة ووافيػة تتعلػق بالسػلعة أو الخدمػة وثمنهػا وميزاتهػا وطػرؽ اسػتعمالها  
 وارخطار التي قد تنتج عن ىذا االستعماؿ . 
ثمنها، وكذلك استرداد المبػال  التػي يكػوف قػد سػددىا لقػاء خدمػة ، فػي الحق باستبداؿ السلعة أو إصالحها أو استرجاع  
حاؿ عدـ مطابقتها ، لدى اسػتعمالها بشػكل سػليم، سػواء للمواصػفات المتفػق عليهػا أو المعمػوؿ بهػا ، أـ للغػرض الػذي  



 من اجلو تم االستحصاؿ عليها. 
أو االنتفػػاع مػػن خدمػػة لػػدى االسػػتعماؿ بشكػػػل الحػػق بتعػػويم كامػػل ومناسػػب عػػن االضػػرار الناتجػػة عػػن اسػػتهالؾ سػػلعة  
 سليم . 
 الحق بإنشاء جمعيات لحماية المستهلك واالنتساب إليها . 
الحػق بالتقاضػي مباشػػرة أو بواسػطة جمعيػػات المسػتهلك جماعيػا، لصػػوف حقوقػو أو التعػػويم عليػو عػن االضػػرار التػي قػػد  
 تكوف لحقت بو . 

 الفصل الثالث 

 في إعالم الوستهلك 

 
 يتوجب على المحترؼ أف يزود المستهلك بمعلومات ، صحيحة ووافية وواضحة ، تتناوؿ : : 4وادة ال

 البيانات ارساسية للسلعة أو الخدمة وطرؽ استخدامها . 
 

 الثوي وشروط التعاقذ وإجراءاته 

 الوخاطر التي قذ تٌتج عي االستعوال

 
 يتوجب على المحترؼ :  : 5الوادة 

 
 

 اإلعالف عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاىر بلصقو اما على السلعة أو على الرؼ المعروضة عليو . 
 التقيد بنظاـ القياس الرسمي المتعلق باالوزاف وارحجاـ . 

 

فروشػػة يجػػب اإلعػػالف عػػن ارسػػعار ، فػػي مكػػاف بػػارز ، فػػي المؤسسػػات التػػي تقػػدـ خػػدمات ال سػػيما الفنػػادؽ والشػػقق الم : 6الوادة 
 والمطاعم والمقاىي والمالىي .   
  

يجب أف تدرج على لصاقات السلعة أو التوضيب المعلومات التػي تحػددىا االدارة المختصػة ، تبعػاً لطبيعػة كػل سػلعة ،   : 7الوادة 
 وخصائصها ووفقاً للمواصفات المعموؿ بها.   

 تشمل المعلومات المذكورة اعاله على سبيل المثاؿ ال الحصر : 
 طبيعة السلعة ونوعها، عناصرىا و/أو تركيبتها أو مكوناتها.  
 الوزف الصافي للسلعة أو حجمها أو عددىا .  
 مدة صالحية السلعة .  



 بلد المنشأ ، أو جهة المنشأ بالنسبة الى اتحادات الدولة المعترؼ بها .  
 اسم المصنع أو المحترؼ وعنوانو .  
 استعماؿ السلعة . المخاطر والمحاذير الناجمة عن  

 

 تخضع المواد الغذائية غير الموضبة التي تباع في تجارة ماؿ القباف الى مراقبة مديرية حماية المستهلك .  : 8الوادة 
 

تعتمد اللغة العربية من حيث المبػدأ لصػياغة المعلومػات الواجػب ادراجهػا سػواء علػى لصػاقة السػلعة أو علػى التوضػيب ،   : 9الوادة 
 عاـ في كل عمل يرمي الى عرض السلعة أو الخدمة . وفي شكل  

تحػدد بقػػرار يصػدر عػػن وزيػر االقتصػػاد والتجػارة الحػػاالت التػػي يجػوز فيهػػا اعتمػاد احػػدى اللغتػين االنكليزيػػة أو الفرنسػػية  
 كبديل ، عن اللغة العربية .  

 

 من عيباً ال ينتج عنو أي ضرر على صحػػػة يتوجب على المحترؼ الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتض  : 00الوادة 
 المستهلك وسالمتو ، اإلعالف عن حالة السلعة المذكورة بشكل ظاىر وواضح على السلعة وكذلك في المكاف الػذي  
 يمارس فيو نشاطو وعليو اف يشير الى ذلك سواء في العقد الذي قد ينظمو أو على الفاتورة التي يصدرىا. 

 
 الفصل الرابع 

 اإلعالى الخادع في 

 

 اإلعالف الخادع ىو اإلعالف ، الذي يتم بأية وسيلة كانت ، ويتناوؿ سلعة أو خدمة ، ويتضمن عرضاً أو بيانػػػاً  : 88المادة 
 أو ادعاء كاذباً أو انو مصاغ بعبارات من شأنها اف تؤدي ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، إلى خداع أو تضليػػل  
 المستهلك . 

 الحصر : تبر خادعاً العرض أو البياف أو االدعاء المشار إليها أعاله والذي يتناوؿ احد االمور التالية على سبيل المثاؿ ال يع
 طبيعػػة السلعػػة أو تركيبتهػػا أو صفاتهػػا الجوىريػػة أو العناصػػر التي تتكػوف منهػا 

 
 وكمية ىذه العناصر .

ىػػػػػذا   مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صالحياتها أو شروط استعمالها أو محاذير 
 االستعماؿ .

نوع الخدمة والمكاف المتفق عليو لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوىرية أف لجهة النوعية أـ لجهة الفوائد 
 المتوخاة . 

 قدار الثمن االجمالي وكيفية تسديده .شروط التعاقد وم
 الموجبات التي يلتـز بها المعلن .



 ىوية ومؤىالت وصفات المصنع أو المحترؼ.
 كما يعتبر أيضاً إعالناً خادعاً : 

ذلك خاصػة ، وكػمصػادقات أو ميػداليات رسػمية أو  اإلعالف الذي ينسب فيو المعلػن لنفسػو زوراً انػو يحمػل جػوائز أو شػهادات أو
 الزعم بوجود اسس علمية في حين انها في الواقع غير متوافرة أو غير جدية .

 اإلعالف الذي يتضمن استعماؿ شعار أو عالمة فارقة دوف وجو حق أو استعماؿ عالمة مقلدة أو مشبهة .
 

حمايػة المسػتهلك أو المحكمػػػػة يتوجب على المعلػن اثبػات صػحة المعلومػات الػواردة فػي اعالنػو وتزويػد كػل مػن مديريػة   :05الوادة 
 المختصة الناظرة في القضية ، بالمستندات التي قد تطلبها .  

 

يحػػق لػػوزارة االقتصػػاد والتجػػارة الطلػػب مػػن المعلػػن تصػػحيح أو تعػػديل اعالنػػو واعػػادة نشػػر التصػػحيح أو التعػػديل أو بثػػػو   : 03الوادة 
 دع .عبر الوسائل التي استعملت لبث أو نشر االعالف الخا  

 كما يجوز للمحكمة العالقة أمامها القضية أف تقرر عفواً ، وقف بث اإلعالف الخادع . يكوف القرار المتخػذ لهػذه الجهػة 
 معجل التنفيذ . 
 يجوز للمرجع القضائي الذي اتخذ القرار الرجوع عنو . 

 

، بنػاًء علػى اقتػراح وزيػر االقتصػاد والتجػارة ، المبػادئ العامػة التػي ترعػػى تحدد بموجب مرسـو يتخػذ فػي مجلػس الػوزراء   : 04الوادة 
 اإلعالنات التي تتناوؿ السلع والخدمات والشروط االساسية التي يقتضي توافرىا في ىذه اإلعالنات .  

 
 الفصل الخاهس 

 في الترويج للعروض الخاصت 

 
عرض خا  ، بهدؼ الترويج لسلعة أو لخدمة ، أف يحدد أما المدة التي  يتوجب على المحترؼ الذي يلجأ لالعالف عن : 05الوادة 

 سوؼ تتوافر خاللها ىذه السلعة أو الخدمة أـ الكمية المتوافرة ، كما عليو اف يعلن عند االقتضاء ، عن شروط التعاقد .  
يخ اوؿ إعػػالف ، مػػا لػػم يعلػػن وفػػي حػػاؿ عػػدـ تحديػػد المػػدة أو الكميػػة ، يعتبػػر العػػرض سػػاريا لمػػدة شػػهر اعتبػػاراً مػػن تػػار  
 بالطريقة وعبر الوسيلة االعالنية ذاتها عن تاريخ انتهاء عرضو . المحترؼ 

 

إذا عجز المحترؼ عن تأمين السلعة أو الخدمة المروج لها وفقا للشروط المعلن عنهػا ، يعػود للمسػتهلك احػد الحقيػػن   : 06الوادة  
 التاليين :  
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القبوؿ بسلعة أو خدمة مساوية للسلعة أو للخدمة المعلن عنها اذا عرض المحترؼ ذلػك، أو الغػاء التعاقػد واسػتعادة أي  
مبل  يكوف قد سدده المستهلك اضافة الػى المطالبػة بتعػويم عػن الضػرر الالحػق بػو، علػى اف ال يقػل مقػداره عػن الفػرؽ  
 عد ذلك .بين ثمن السلعة أو الخدمة خالؿ العرض وثمنها ب 

 
 الفصل السادس 

 العالقت التعاقذيت 

 

تطبق أحكاـ ىذا القانوف المتعلقة بالعقود التي تربط المحترؼ بالمستهلك في كل ما ال يتعارض مع النصو  القانونيػة  : 07الوادة 
 التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارؼ وشركات التأمين  .   

 

فيو مصلحة المستهلك ، يؤخذ في االعتبار ، لتحديد مػدى تػوافر رضػى المسػتهلك ، ظػػروؼ يجب أف تفسر العقود لما   :08الوادة 
 التعاقد والمنافع التي يمنحو اياىا العقد والتوازف بين حقوؽ وموجبات الطرفين .  

 

أو الػذي ال يسمػػػح  يجب أف تتوافر في العقػد الػذي يعػده المحتػرؼ ، أو الػذي توافػق االدارات الرسػمية علػى اعتمػاده ، : 09الوادة 
 للمستهلك تعديل أحكامو ، الشروط التالية :  

أف يكػػوف مصػػػاغاً باللغػػػة العربيػػػة وبعبػػارات واضػػػحة ومفهومػػػة . علػػػى انػػو يجػػػوز ابػػػراـ عقػػػد باعتمػػاد لغػػػة اجنبيػػػة فػػػي حػػػاؿ  
 توافق المتعاقدين على ذلك . 
 قبل التوقيع .أف ال يشير أو يحيل الى نصو  أو وثائق لم توضع بتصرؼ المستهلك  
 أف يحدد بشكل صريح وواضح الثمن وتاريخ وكيفية تسديده وكذلك تاريخ ومكاف التسليم . 

 

 على المحترؼ تسليم المستهلك نسخة عن العقد الذي يعتمده لالطالع على مضمونو قبل التوقيع عليو .  : 50الوادة 
 

يجب على المحترؼ الذي يعرض اف يتم تسديد ثمن السلعة أو الخدمة على دفعات أو يزود المستهلك بالمعلومات التالية  : 50الوادة 
: 

 الثمن في حاؿ التسديد نقدا ودوف تقسيط .  
 الفائدة السنوية المعتمدة ، وما إذا كانت الفائدة بسيطة أو مركبة، وكيفية احتسابها المبل  االجمالي الذي يمثل  
 مجموع الفوائد المتوجبة والمصاريف أياً كاف نوعها.  
 عدد الدفعات وقيمة وتاريخ استحقاؽ كل منها.  
القيمة اإلجمالية بعد التقسيط بحيث تشمل قيمة السلعة أو الخدمة في حاؿ تم تسديد ثمنها نقداً مضافاً إليهػا   



 الفوائد والمصاريف .  
 ستهلك في حاؿ إخالؿ أي منهما بشروط االتفاؽ .حقوؽ وموجبات كل من المحترؼ والم  
 كما يتوجب على المحترؼ تضمين العقد الذي يجريو كافة المعلومات المذكورة أعاله .  

 
 علػى المحتػرؼ تسليػم المستهلػك نسخػة عػن العقػد الموقػع منػو ، وتكػوف ىػذه النسخػػػػة   :55الوادة 
 

 من كافة الرسـو ال سيما رسم الطابع المالي .معفاة   
 

يجػوز للمسػتهلك، فػي اي حػين، اف يسػدد قيمػػة االقسػاط كافػة قبػل اسػتحقاقها علػػى اف يخفػم مػن ىػذه القيمػة مقػػػػدار   : 53الوادة 
 الفائدة التي كانت متوجبة .  

الفقػػرة السػػابقة وعنػػػد اءات تطبيػػق تحػػدد فػػي العقػػد الػػذي تجريػػػو المؤسسػػات الماليػػة أو المصػػرفية مػػع المسػػػتهلك اجػػر  
 الجزاءات المترتبة .االقتضاء ، 

 
رتػػب علػػى عدولػػو عػػن التعاقػػد عػػدـ ال تعتبػر المبػػال  المسػػددة عربونػػا اال فػػي حػػاؿ اعػػالـ المسػػتهلك مسػبقا وخطيػػا بانػػو يت : 54الوادة 

 جواز استرداد ىذه المبال  .  
 

 خدمة تسليم المستهلك فاتورة يدرج فيها البيانات التالية :يتوجب على المحترؼ وعلى مقدـ ال  : 55الوادة 
اسم المؤسسة ورقم تسػجيلها فػي السػجل التجػاري وعنوانهػا وتعريػف السػلعة أو الخدمػة ووحػدة البيػع أو التػأجير وثمنهػا  
 نانية وتاريخ اصدارىا.والكمية المتفق عليها ومقدار الضرائب والرسـو المستوفاة والقيمة االجمالية للفاتورة بالعملة اللب 
 وفي حاؿ عدـ التسليم الفوري للسلعة أو للخدمة، يجب اف تتضمن الفاتورة ذكر مكاف وتاريخ وشروط التسليم . 

 
تعتبر بنودا تعسفية البنود التي ترمي أو قد تؤدي الى االخالؿ بالتوازف فيمػا بػين حقػوؽ وموجبػات المحتػرؼ والمسػتهلك  : 56الوادة 

 ىذا ارخير .لغير مصلحة   

 يقدر الطابع التعسفي للبند بتاريخ التعاقد وبالرجوع الى احكاـ العقد ومالحقو باستثناء تلك المتعلقة بالثمن . 
 تعتبر بنودا تعسفية ، على سبيل المثاؿ ال الحصر، اي من البنود التالية : 
 البنود النافية لمسؤولية المحترؼ . 
 المنصو  عليها في القوانين وارنظمة .تنازؿ المستهلك عن اي من حقوقو  
 وضع عبء اإلثبات على عاتق المستهلك في غير الحاالت التي نص عليها القانوف . 
منح المحترؼ ، بصورة منفردة ، صالحية تعديل ، كل أو بعػم احكػاـ العقػد ال سػيما تلػك المتعلقػة بػالثمن أو تػاريخ أو  



 مكاف التسليم . 
 العقد غير المحدد المدة دوف ابالغ المستهلك عن رغبتو بذلك ضمن مهلة معقولة .منح المحترؼ حق انهاء  
إلػػزاـ المسػػتهلك ، فػػي حػػاؿ عػػدـ انفػػاذه ايػػا مػػن موجباتػػو التعاقديػػة ، بتسػػديد المحتػػرؼ تعويضػػا ال يتناسػػب مػػع االضػػرار  
 الناتجة عن ذلك . 
 منح المحترؼ حق تفسير احكاـ العقد . 
 موجباتو في حاؿ امتناع المحترؼ عن انفاذ ما تعهد القياـ بو . إلزاـ المستهلك بإنفاذ 
و تحميػػل المسػػتهلك المصػػاريف عػدـ جػػواز اللجػػوء للوسػػاطة أو التحكػيم لحػػل الخالفػػات وفقػػا الحكػػاـ ىػذا القػػانوف ، أ 

 قد تترتب على اتباع االجراءات المذكورة .التي 
 مطلقاً ، على أف تنتج أحكاـ العقد ارخرى كافة مفاعليها .بػاطػلػػة بػػػطػػػالنػػػاً تػػعتػػبػػر الػػبػػنػػود الػػتػػعػسػفػيػػة  

 
 يتوجب على المحترؼ أو الُمصنع : : 57الوادة 

 تأمين القطع أو االجزاء الالزمة الستعماؿ سلعة أو خدمة معينة . 
 تأمين الصيانة وخدمة ما بعد البيع . 
المصنع ملزماً بهذه الموجبات خالؿ مدة معقولة تتناسب مع المدة المتوقعة الستعماؿ السلعة أو الخدمة يعتبر المحترؼ أو  

 ما لم يعلم المستهلك ، صراحة وخطيًا، عن مدة مختلفة . ، 
يعفى المحترؼ أو المصنع من الموجبات المذكورة أعاله ، في حاؿ اعلم المستهلك ، صراحة وخطياً ، وبشػكل بػارز ال  
 لبس فيو ، عدـ التزامو بأي منها. 

 
 الفصل السابع 

 في الضواى

 
 يضمن المحترؼ جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددىا أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودىا .  : 58الوادة 

 كما يضمن حيازة المستهلك للسلعة أو الخدمة دوف معارضة صادرة عن الغير أياً كاف . 
 ال يجوز للمحترؼ اف يدرج في العقود التي يجريها اي بند يعفيو من الموجبات المذكورة أعاله . 

 
ضػػػمن المحتػػػرؼ العيػػػوب الخفيػػػة التػػػي تػػػنقص مػػػن قيمػػػة السػػػلعة أو الخدمػػػة نقصػػػاً محسوسػػػاً أو تجعلهػػػا غيػػػر صػػػالحة  : 59الوادة 

 فيما أعدت لو وفقا لطبيعتها أو رحكاـ العقد .  لالستعمػاؿ 
ما العيوب التي ال تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو مػن االنتفػاع بهػا اال نقصػاً خفيفػاً وكػذلك العيػوب المتسػامح بهػا أ 
 عرفاً فانها ال تستوجب الضماف . 



 على المحترؼ أف يدرج نص الفقرة السابقة في كافة المستندات التي يسلمها للمستهلك . 
فية. وفي ىذه الحالة، تضاؼ ىذه الضمانات الى تلك المنصو  عليها فػي ىػذا يجوز للمحترؼ أف يتلـز بضمانات اضا 
 القانوف . 

 
يتوجب على المسػتهلك أو خلفائػو أف يثبتػوا ، بكافػة الوسػائل ، وجػود العيػب الخفػي بتػاريخ التسػليم وأنػو نػتج عػن ىػذا   : 30الوادة 

 ر صالحة لالستعماؿ فيما أعدت لو .العيب إما إنقا  محسوس لقيمة السلعة أو الخدمة أو جعلها غي  
 

يجػػب أف تقػػاـ دعػػوى الضػػماف أو مباشػػرة اجػػراءات الوسػػاطة أو حػػل النزاعػػات المنصػػو  عليهػػا فػػي ىػػذا القػػانوف خػػػالؿ  : 30الوادة 
 مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاؼ العيب ، إال إذا كاف عدـ تقيده بهذه المهلة يعود العتماد المحترؼ لوسائل مماطلة .  

 

يجػػوز للمسػػتهلك أف يطلػػب إلغػػاء العقػػد واسػػترداد الػػثمن المسػػدد منػػو فػػي حػػاؿ عػػدـ اسػػتبداؿ السػػلعة أو  الخدمػػة التػػػػي   : 35وادة ال
من ىذا القانوف، أو في حاؿ عدـ اصػالحها خػالؿ مهلػة  42و 41تتضمن أيًا من العيوب المنصو  عليها في المادتين   
 لعػػة أو الخػػدمػػة . كػمػػا يػجػػػػػوز معػقػولػػة تتنػاسػب مػع طبيعػػة الس  

 
 
 للمستهلك باإلضافة إلى ما تقدـ ، المطالبة بالتعويم عن ارضرار التي قد تكوف لحقت بو .   
 

على المحتػرؼ قبػل اجػراء ايػة تصػليحات علػى سػلعة اف يعلػم المسػتهلك خطيػا ودوف مقابػل عػن تقػديره لكلفػة التصػليح   : 33المادة 
 ومدة عرضو . 

كما يتوجب على المحترؼ، بعػد اجػراء عمليػة التصػليح، اف يحػدد فػي الفػاتورة التػي يصػدرىا، القطػع التػي تػم اسػتبدالها  
 وثمنها وتحديد ما اذا كانت ىذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة.

تسػػري اعتبػػارا مػػن تػػاريخ تسػػليم  يضػػمن المحتػػرؼ القطػػع المسػػتبدلة ويتحمػػل كلفػػة اليػػد العاملػػة خػػالؿ مهلػػة ثالثػػة اشػػهر 
 السلعة بعد إصالحها . ال يشمل ىذا الضماف الحالة التي يتم فيها استعماؿ السلعة، التي جرى اصالحها، بشكل غير مالئم .

 

 تعتبر أحكاـ ىذا الفصل من االنتظاـ العاـ .  : 33المادة 
 

 الفصل الثامن 
 سالمة السلعة والخدمة 

 
اـ ىػػذا القػػانوف المتعلقػػة بسػػالمة المسػػتهلك وصػػحتو باالضػػافة الػػى النصػػو  الػػواردة فػػي القػػوانين وارنظمػػة تطبػػق أحكػػ  : 33المادة 
 النافذة التي تحدد مواصفات خاصة لسلعة أو لخدمة معينة وشروط للتداوؿ بها . 

 



باسػػتعماؿ السػػلعة أو الخدمػػػػة  علػػى المحتػػرؼ اف يػػوفر للمسػػتهلك المعلومػػات االساسػػية حػػوؿ تقػػدير االخطػػار المرتبطػػة  : 33المادة 
 خالؿ المدة المتوقعة الستعمالها. 

 

يتوجػػػب علػػػى كػػػل مصػػػنع أو محتػػػرؼ اف يبػػػين للمسػػػتهلك ، خطيػػػاً وبوضػػػوح ، الطريقػػػة الفضػػػلى السػػػتعماؿ السػػػلعة أو   : 33المادة 
 ينبو غالى المخاطر التي قد تلحق بالمستهلك في حاؿ جرى استعمالها بشكل مخالف .الخدمة وعليو أف  

 يجب أف تدرج المعلومات المذكورة اعاله باللغة العربية. 
 

يتوجػػػب علػػػى المحتػػػرؼ الػػػذي يعػػػرض، للمػػػرة ارولػػػى ، سػػػلعة أو خدمػػػة للتػػػداوؿ فػػػي االسػػػواؽ التثبػػػت مػػػن مطابقتهػػػا   : 33المادة 
عليهػػػػا فػػػػي القػػػػوانين واالنظمػػػػة المرعيػػػػة اإلجػػػػراء . كمػػػػا عليػػػػو اف يثبػػػػت اف معػػػػايير السػػػػالمة تتػػػػوافر فػػػػي  للمواصػػػػفات المنصػػػػو  
 الخدمة المذكورة لدى استعمالها بشكل مالئم وطبيعي . السلعة أو  

 
كػػػاالت ، المختبػػػرات وو  88/4/4332تػػػاريخ  574يحػػػدد المجلػػػس اللبنػػػاني لالعتمػػػاد المنشػػػأ بموجػػػب القػػػانوف رقػػػم   : 33المادة 
التػػي تصػػدرىا والمتعلقػػة  االعتماد ومكاتب المراقبة والفحص المسبق ، المحلية والدولية ، التي يعترؼ في لبناف بالشهادات  
 بسالمة 
 السلع ال سيما الغذائية منها . 

 
 خ/ تاريػػػػ574يحػػدد المجلػس اللبنػانػػي لالعتمػاد المنشػأ بمػوجػب القػانػوف رقػػم /  : 34المادة 

 
 ، شروط منح مؤسسات علمية صالحية اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة  . 88/4/4332 

 

يجػػػوز لمديريػػػة حمايػػػة المسػػػتهلك لػػػدى وزارة االقتصػػػاد والتجػػػارة طلػػػب اخضػػػاع سػػػلعة معينػػػة للفحػػػص فػػػي مختبػػػرات   : 34المادة 
المحترؼ أو المصنع ال سيما لدى عرضها الوؿ مرة في االسواؽ أو في حاؿ الظن بأنها قد تشكل خطراً على على نفقة  معتمدة  
 المستهلك وسالمتو . صحة 

يجوز لمدير عاـ االقتصاد والتجارة، عند االقتضاء، اف يجيز اعادة فحص السػلعة المػذكورة ، علػى أف يتحمػل المحتػرؼ  
 لك بناء على طلبو.نفقات اعادة الفحص في حاؿ تقرر ذ

كما يجوز لوزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح مػدير عػاـ االقتصػاد والتجػارة تعليػق التػداوؿ بهػذه السػلع لحػين ورود  
 نتائج الفحوصات .

 

 العامة . على المحترؼ أف يمتنع عن التداوؿ بسلعة أو خدمة ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة : 34المادة 
 

يتوجػػب علػػى المتضػػرر أو خلفائػػو، اثبػػات عػػدـ تػػوافر المواصػػفات المعتمػػدة المتعلقػػة بالسػػالمة التػػي يكػػوف مػػن المشػػروع   : 33المادة 
تقػدـ  أضرارا نتجت من جراء ما  توقعها لدى استعماؿ السلعة أو الخدمة بشكل مالئم وصحيح. كما يتوجب عليو اف يثبت اف  



 . ومقدار ىذه ارضرار
 

إذا تبين للمصنع أو المحترؼ، باالستناد الى خبرتو أو المعلومات التي توافرت لديو، باف السلعة أو الخدمة التي وضعها   : 33المادة 
قػػػػد تشػػػػكل خطػػػػراً عليػػػػو ، فعلػػػػى  قيد التداوؿ تتضمن عيباً أو أكثر من شأنو اف يضر بسالمة المستهلك أو صحتو أو انها  
يتخػذ كافػة االجػراءات الالزمػة العػالـ الجمهػور ، بواسػطة وسػائل اإلعػالـ ، عػن ىػذه العيػوب وتحػذيره مػن  المحترؼ أف المصنع أو 
 التي قد تنتج عنها. المخاطر 

 يتوجب على المصنع والمحترؼ في ىذه الحالة، باالضافة الى ما تقدـ ، اتخاذ اإلجراءات التالية : 
 التوقف عن التداوؿ بالسلعة أو الخدمة .  
 حب السلعة من ارسواؽ .س  
 استرداد السلع التي جرى بيعها أو تأجيرىا واعادة الثمن المدفوع .  
 استبداؿ السلع على نفقتو الخاصة أو اعادة الثمن المدفوع في حاؿ تعذر اصالحها.  
لك لػػدى وزارة كمػا يتوجػػب علػى المحتػػرؼ أو الُمصػنع، فػػي الحػاالت المشػػار اليهػا اعػػاله، ابػالغ مديريػػة حمايػة المسػػته 

 االقتصاد عن المخاطر المذكورة وعليو اف يحدد االجراءات التي اتخذىا.
إف إتباع اإلجراءات المذكورة أعاله ال تحوؿ دوف الزاـ المحترؼ أو المصنع بالتعويم على المستهلك عن االضرار التي  

 تكوف قد لحقت بو .
 

 اؿ ثبػػت لديهػػا معلومػات علميػة حػوؿ خطػر علػى لػوزارة االقتصػاد والتجػارة ، في حػػ  : 33المادة 
 

الصحة أو السالمة العامة قػد ينػتج عػن اسػتعماؿ سػلعة أو خدمػة معينة،سػواء كػاف ىػذا الخطػر حاصػال أو متوقعػاً ، إعػالـ   
المخاطر وإجراءات الوقاية الواجػب اتباعهػا وفػي ىػذه الحالػة ، علػى وزيػر االقتصػاد والتجػارة ، أف يحػدد ، الجمهور عن   
 بموجب قرارات تصدر عنو ، اإلجراءات اآليلة إلى الحفاظ على الصحة والسالمة العامة، ومنها :   

 منع استيراد أو تصدير السلعة في الحاالت الطارئة .  
 ستيراد السلعة أو تصديرىا .تحديد شروط خاصة ال  
 منع التداوؿ بالسلعة أو الخدمة .  
 سحب السلعة من التداوؿ، على اف يتم ذلك على نفقة المحترؼ أو المصنع .  
إتالؼ السلعة على نفقة المحترؼ والمصنع، بالتكافل والتضامن فيما بينهما، اذا كاف ىذا االجراء يشكل   
 ى الصحة والسالمة العامة .الوسيلة الوحيدة للحفاظ عل  
 يعلن عن ىذه القرارات عبر وسائل االعالـ وتبل  الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 
 أما في الظروؼ العادية فيجب اخذ موافقة مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار بمنع استيراد أو تصدير السلعة . 

 



ر الالحقػػة بالصػػحة والسػػالمة العامػػة والناتجػػة عػػن سػػلعة أو خدمػػة كانػػت يبقػػى المحتػػرؼ والمصػػنع مسػػؤولين عػػن االضػػرا  : 33المادة 
  اإلدارة المختصة منحت بشأنها تراخيص من اي نوع كانت.  

فػػي ىػػذه الحالػػة ، ومػػا لػػم يػػتم اثبػػات وجػػود خطػػأ عنػػد مػػنح التػػرخيص، ال تسػػأؿ الدولػػة أو المؤسسػػات العامػػة عػػن تلػػك  
 ارضرار .

 
قتضػػاء ،  بمراسػػيم تصػػدر ، بنػػاء علػػى اقتػػراح كػػل مػػن وزيػػر االقتصػػاد والتجػػارة والػػوزير المخػػتص ، وبعػػد تحػػدد ، عنػػد اال  : 33المادة 
/ مػن ىػذا القػانوف الشػروط الخاصػة المتعلقػة 33المنصػو  عليػو فػي المػادة / «  المجلس الوطني لحماية المسػتهلك» استشارة  
 باستيراد سلعة معينة أو تصديرىا. 

 
 الفصل التاسع 

 في األعمال المحظورة 

 
 يتوجب على المحترؼ أو الُمصنع االمتناع عن القياـ بأي من االعماؿ التالية :  : 33المادة 

 صنع أو إعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع اي سلعة أو خدمة، من أي نوع كانت بشكل يخفي   
 نة لها.حقيقتها أو صفاتها الجوىرية أو نسبة العناصر االساسية المكو   
 تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة.  
صناعة سلعة أو تقديم خدمة ال تتوافق مع المواصفات االلزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المسػتهلك   
 أو سالمتو أو عرض ىذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها أو الترويج، بكافة الوسائل، على استعمالهػػػا أو   
 شرائها. 
سػػلعة أو خدمػػة غيػػر مطابقػػة للمواصػػفات المعتمػػدة أو المتفػػق عليهػػا ال سػػيما لجهػػة كميتهػػا أو نوعهػػػا أو  تسػػليم  
 خصائصها أو منشأىا .  
 خػداع المستهلػك ، أيػاً كانػت الوسيلػة المعتمػدة لذلػك ، كإغفػاؿ أو كتػم معلومػػات  

 
مصػػػػدر السػػػلعة أو الخدمػػػػة أو صػػػػفات كػػػل منهػػػػا الجوىريػػػػة أو  أو تزويػػػده بمعلومػػػػات خاطوػػػة تتنػػػػاوؿ طبيعػػػػة أو نػػػوع أو  
 تركيبتها ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صالحيتها. 

 
 يحظر على اي كاف القياـ باي من االعماؿ التالية : : 33المادة 

 لعة أو كيلها أو قياسها.استعماؿ موازين أو مكاييل غير مضبوطة أو غيرىا من اآلالت غير الدقيقة المعدة لوزف الس 
 استعماؿ أدوات أو آالت بهدؼ الغش . 



 
 / من ىذا القانوف يحظر على المحترؼ :88مع مراعاة احكاـ المادة / : 34المادة 

االمتناع عن التعاقد أو تقييد التعاقػد بعػدد مػن السػلع أو الخػدمات أو بكميػة معينػة مػن كػل منهػا فػي حػين اف محالتػو أو  
 مخازنو مفتوحة لبيع سلع اخرى، ما لم تكن ىذه السلع أو الخدمات خاضعة لنظاـ رسمي خا . 
تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، علػى شػراء كميػة معينػة أو سػلعة أو خدمػة اخػرى علػى اف يسػتثنى مػن ذلػك الحالػة التػي  
خل فػػػي عػػػرض مركػػػب أو عنػػػدما يكػػػوف فيهػػػا باسػػػتطاعة المسػػػتهلك اف يشػػػتري بصػػػورة منفصػػػلة كػػػل سػػػلعة أو خدمػػػة تػػػد 
 تشكل ىذه السلع والخدمات وحدة غير قابلة للتجزئة . 
 بيع أو تأجير اية سلعة بثمن يفوؽ الثمن المعلن . 
 تسليم المستهلك سلعة أو خدمة دوف اف يكوف ىذا االخير ابدى رغبتو بشرائها أو استوجارىا. 
 مور التالية :تزويد المستهلك بمعلومات خاطوة تتناوؿ أياً من ار 
 تاريخ تسليم السلعة أو الخدمة .  
 شروط التعاقد وكيفية تحديد وتسديد الثمن .  

 

 الفصل العاشر 

  في العمليات التي يجريها المحترف عن بعد أو في محل اقامة المستهلك 
 

المحترؼ عن بعد أو في محل اقامة المستهلك ، ال سيما تلك التػي تػتم ترعى أحكاـ ىذا الفصل العمليات التي يجريها   : 34المادة 
ال ترعػػػػػػػى أحكػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذا الفصػػػػػػػل  مكاف إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو االنترنت، أو اية وسيلة اخرى معتمدة لذلك.  في 

 قولة.غير من المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناوؿ امواال  العمليات 

 
/ ، بمعلومػػػات واضػػػحة وصػػػريحة تتنػػػاوؿ 58يجػػػب تزويػػػد المسػػػتهلك ، فػػػي الحػػػاالت المنصػػػو  عليهػػػا فػػػي المػػػادة /  : 34المادة 

 التي تمكنو من اتخاذ قراره بالتعاقد ، ال سيما : المواضيػع 
لومػػات تتػػيح تعريػػف تعريػػف المحتػػرؼ واسػػمو وعنوانػػو ورقػػم ومكػػاف تسػػجيلو، وبريػػده االلكترونػػي، باالضػػافة الػػى ايػػة مع 
 المحترؼ . 
 السلعة والخدمة المعروضة وكيفية استعمالها والمخاطر التي قد تنتج عن ىذا االستعماؿ . 
 مدة العرض . 
 ثػػػمػػػػن الػػػسلػػػعػػػة أو الػػخػػدمػػة والػعػمػلػة الػمػعػتمػدة 

 
 



 
 المبال  التي قد تضاؼ الى الثمن ال سيما الرسـو والضرائب والمصاريف أياً كانت ، وكيفية تسديد ىذه المبال  .وكافة   

 الضمانات التي يقدمها المحترؼ ، وعند االقتضاء ، الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد . 
 مدة العقد الذي يتناوؿ سلعا أو خدمات تقدـ بشكل دوري . 
 سليم والمصاريف المتوجبة لهذه الجهة .تاريخ ومكاف الت 
 اإلجراءات الواجب إتباعها إلنهاء العقد الذي يجدد حكما عند انتهاء مدتو . 
 تحديد المدة التي يجوز خاللها للمستهلك الرجوع عن قراره بالشراء . 
 نتج عن التعاقد .القانوف الذي يرعى العملية والهيوات والمحاكم أو المراجع الصالحة للبت بأي نزاع قد ي 
 كلفة االتصاؿ .  

 
 / .54يتوجب على المحترؼ تسليم المستهلك مستنداً خطياً يتضمن كافة المعلومات المنصو  عليها في المادة / : 33المادة 

 
إف المعلومػػػات التػػػي يقػػػدمها المحتػػػرؼ يجػػػب اف تتػػػيح للمسػػػتهلك اف يحػػػدد بشػػػكل دقيػػػق وواضػػػح السػػػلعة أو الخدمػػػة   : 33المادة 
طلبيتػو أو تعػديلها ، وفػي ىػذه ما يقتضي منح المستهلك حق تصػحيح المعروضة ، واف يطلع على نموذج عن االتفاؽ المعتمد . ك 
 الحاؿ على الطرفين أف يحتفظا بأثر عن كامل العملية التي اجرياىا. 

 
لفصػل ،  العػدوؿ عػن قػراره بشػراء سػلعة أو خالفًا ري نص آخر ، يجػوز للمسػتهلك ، الػذي يتعاقػد وفقػاً رحكػاـ ىػذا ا  : 33المادة 
التعاقػػػػد، فيمػػػػا يتعلػػػػق بالخػػػػدمات  استوجارىا أو االستفادة من الخدمة وذلك خالؿ مهلة عشرة اياـ تسري اعتبارا إما من تاريخ  
 أـ من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعة . 

 لسابقة في الحاالت التالية :إال انو ال يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصو  عنو في الفقرة ا 
 إذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة أياـ . 
 إذا كاف االتفاؽ يتناوؿ سلعاً صنعت بناء لطلبو أو وفقا لمواصفات حددىا. 
  حاؿ جرى  إذا كاف االتفاؽ يتناوؿ اشرطة فيديو أو اسطوانات أو اقرا  مدمجة أو برامج معلوماتية ، في 
 إزالة غالفها . 

 إذا كاف الشراء يتناوؿ الصحف والمجالت والمنشورات ال سيما الكتب. 
 إذا تعيبت السلعة من جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك. 

 
يكػوف / ، إعػادة المبػال  التػي 55يتوجب على المحترؼ ، في حاؿ مارس المستهلك حقو المنصو  عليػو فػي المػادة /  : 33المادة 

 تقاضاىا على أف يتحمل المستهلك، في حاؿ عدؿ عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم ، مصاريف التسليم . قد 
 



يجػػب أف تكػػوف الوسػػيلة المعتمػػدة للػػدفع آمنػػة وسػػهلة االسػػتعماؿ واف يػػزود المسػػتهلك بالشػػروط المطبقػػة علػػى وسػػيلة   : 33المادة 
 الدفع . 

 
 لمحتػرؼ الػذي يػتػم التعػاقػد معػو أف يحػافػظ علػى المعلومػات التػػػػي يتػوجػب علػى ا : 33المادة 

 
 
 

يستحصػػل عليهػػا واف ال يتصػػرؼ بهػػا ، مػػا لػػم يوافػػق المسػػتهلك صػػراحة علػػى ذلػػك . كمػػا يتوجػػب عليػػو اتخػػاذ كافػػة اإلجػػراءات  
 للحفاظ على سرية ىذه المعلومات . 

 
على المحترؼ الذي يستعمل وسائل غير مباشرة للبيػع أو التػأجير أف يتقيػد بأحكػاـ ىػذا القػانوف ال سػيما تلػك المتعلقػػة   : 33المادة 
 باإلعالف الخادع والترويج والسالمة العامة .   

 
 الفصل الحادي عشر 

 دور الدولة في حماية المستهلك 

 
، تتمتػػػػػع بالصػػػػػفة « المجلػػػػػس الػػػػػوطني لحمايػػػػػة المسػػػػػتهلك » تعػػػػػرؼ بِػػػػػ تنشػػػػأ لػػػػػدى وزارة االقتصػػػػػاد والتجػػػػػارة، ىيوػػػػػة   : 34المادة 
 االستشارية ، يرأسها وزير االقتصاد والتجارة ، وتؤلف من كل من : 

 مدير عاـ االقتصاد والتجارة 
 مدير عاـ الصناعة 
 مدير عاـ الزراعة 
 مدير عاـ الصحة العامة 
 مدير عاـ البيوة 
 مدير عاـ السياحة 
 تصاالتمدير عاـ اال 
 مدير عاـ اإلعالـ 
 مدير عاـ التربية 
 رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية 
ممثلين اثنين عن اتحاد غرؼ التجارة والصػناعة والزراعػة فػي لبنػاف، يمثػل احػدىما الػزراعيين والثػاني التجػار يعينهمػا وزيػر  



 اتحاد غرؼ التجارة والصناعة والزراعة في لبناف .االقتصاد والتجارة ، بناء على اقتراح  
 ممثل عن الصناعيين يعينو وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعية الصناعيين اللبنانيين . 
ممثػػل عػػن نقابػػة وكػػاالت وشػػركات الدعايػػة واالعػػالف فػػي لبنػػاف يعينػػو وزيػػر االقتصػػاد والتجػػارة ، بنػػاء علػػى اقتػػراح نقابػػة  
 وشركات الدعاية واالعالف في لبناف .وكاالت  
ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلك يعينهما وزير االقتصاد والتجارة بناء على اقتراح جمعيات المستهلك المسػجلة أصػوالً  

. 
يجػػوز لػػرئيس المجلػػس اف يػػدعو ايػػة ادارة أو مؤسسػػة معنيػػة بػػأي مػػن المواضػػيع المدرجػػة علػػى جػػدوؿ االعمػػاؿ لحضػػور  
 جلسات العمل ، كما يجوز لو االستعانة بأىل الخبرة. 

 
  تقديم االقتراحات اآليلة الى تحقيق االىداؼ التالية : «المجلس الوطني لحماية المستهلك »  يتولى   : 34المادة 

 دعم دور المستهلك في االقتصاد الوطني . 
 الحفاظ على صحة المستهلك وسالمتو وحقوقو . 
 سلع والخدمات وتحسين جودتها .تأمين سالمة ال 
 توعية المستهلك وإعالمو وإرشاده وحثو على استعماؿ انماط االستهالؾ المستدامة وعلى اعتماد السلػػع  
 والخدمات التي تحافظ على البيوة  

 
  
 اقتراح تحديد إجراءات تطبيق أحكاـ ىذا القانوف . 

 
بمرسػـو يتخػذ فػي مجلػس الػوزراء بنػاء علػى اقتػراح وزيػر االقتصػػػاد  « لحماية المسػتهلك المجلس الوطني » ينظم عمل   : 34المادة 
 والتجارة . 

 
/ تػػاريخ 3148/ مػػن القػػانوف المنفػػذ بالمرسػػـو رقػػم /2تلغػػى مصػػلحة حمايػػة المسػػتهلك المنصػػو  عليهػػا فػػي المػػادة /  : 33المادة 
مديريػػة  » ارة (، وتنشػػأ لػػدى المديريػػة العامػػة لالقتصػػاد والتجػػارة ) تحديػػد مهػػاـ ومالكػػات وزارة االقتصػػاد والتجػػ 41/84/8270 
 . « حماية المستهلك 

 
 
 
 

 :  33المادة 



) تحديد مهاـ ومالكػات  41/84/8270/ تاريخ 3148/ من القانوف المنفذ بالمرسـو رقم /1يلغى نص المادة / (0
 وزارة االقتصاد والتجارة ( ويستعاض عنو بالنص التالي:  

 :/ الجديدة 3المادة /  

تتػػولى مديريػػة حمايػػة المسػػتهلك، بالتنسػػيق مػػع الجهػػات الرسػػمية والخاصػػة، تطبيػػق القػػوانين واالنظمػػة المتعلقػػة   : أوالً  
 المستهلك ال سيما: بحماية 

 التثبت من نوعية وسالمة الخدمات والسلع، وبخاصة الغذائية منها، والقياـ بالفحوصات الالزمة بشأنها.  -   
 مراقبة ارسعار وحركتها.  -   
 اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وإرشاده .  -   
 القياـ باربحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة اعاله.  -   
 تتألف مديرية حماية المستهلك من :  ثانياً :   
 مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين واالنظمة التي ترعػػػى   -8    

 حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم االقتراحات والقياـ بحمالت توعية وذلك بالتنسيق مع    
 الجهات الرسمية والخاصة.   
قيػػق فيهػػا وتطبيػػق القػػوانين واالنظمػػة المتعلقػػة بحمايػػة مصػػلحة الرقابػػة وتتػػولى اسػػتالـ الشػػكاوى والتح  -4    

 المستهلك .     
) تحديػػػد مهػػػاـ  41/84/8270/  تػػػاريخ 3148/ المرفػػػق بالقػػػانوف المنفػػػذ بالمرسػػػـو رقػػػم /8يعػػػدؿ الجػػػدوؿ رقػػػم /   (4

 / المرفق بهذا القانوف .8ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة ( ويستعاض عنو بالجدوؿ رقم / 
 / المرفق بهذا القانوف الشروط الخاصة للتعيين في مالؾ مديرية حماية المستهلك .4حدد في الجدوؿ الرقم /ي   (0

 
 : 33المادة 

تمثػػػل المصػػػالح االقليميػػػة فػػػي المحافظػػػات، كػػػل فػػػي نطاقهػػػا، االدارة المركزيػػػة. وتتػػػولى بصػػػورة خاصػػػة تطبيػػػق القػػػوانين    
المسػػػتهلك . كمػػػا تتػػػولى ىػػػذه المصػػػالح التحقيػػػق فػػػي الشػػػكاوى ومكافحػػػة الغػػػش ومراقبػػػة ارسػػػعار وارنظمػػػة المتعلقػػػة بحمايػػػة  
من نوعية وسالمة السلع والخدمات وتنفيذ سياسة السالمة الغذائية. ترتبط المصالح اإلقليمية وظيفياً بالوحدة المعنية في  والتحقق  
 / تاريػػخ883ػرسػػـو االشتػراعػػي رقػػم /المػػركػزيػػة مػػػع مػراعػػػاة أحكػػاـ المػ اإلدارة 

 
 

 ) التنظيم اإلداري ( . 84/3/8252 
 

مديريػػػة »  أينمػػا وردت فػػػي النصػػو  التشػػريعية والتنظيميػػػة بعبػػارة «  مصػػلحة حمايػػة المسػػػتهلك» يسػػتعاض عػػن عبػػػارة   : 33المادة 
 .«  حماية المستهلك 



 
 الفصل الثاني عشر 

 في جمعيات المستهلك 

 
 تهدؼ جمعيات المستهلك إلى :  : 33المادة 

 الدفاع عن مصالح المستهلك وحقوقو . 
 التقاضي بهدؼ الحفاظ على حقوقهم تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً لدى الهيوات واالدارات الرسمية والمحترفين و  
لخدمات وكيفية استعمالها. القياـ بحمػالت جمع ونشر المعلومات والتحاليل واالختبارات والمقارنات المتعلقة بالسلع وا 
لتوعيػة وإرشػاد المسػػتهلكين وإصػدار مجػػالت ونشػرات ومطبوعػػات واعػداد بػرامج اعالنيػػة واذاعيػة معػػدة للبػث أو النشػػر  
 عبر وسائل اإلعالـ ، وكل ذلك وفقا للقوانين المرعية االجراء. تقديم االستشارات. 

 
على جمعيات المستهلك النصو  القانونية التي ترعى الجمعيات، باالضافة الى االحكاـ المنصو  عليها في ىذا تطبق  : 33المادة 
 القانوف . 

 

ينشػػػأ لػػػدى وزارة االقتصػػػاد والتجػػػارة سػػػجل خػػػا  لجمعيػػػات المسػػػتهلك تػػػنظم طريقػػػة مسػػػكو وتحديػػػد مفاعيػػػل قيػػػوده   : 33المادة 
 اقتراح وزير االقتصاد والتجارة .بمرسـو يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  

 

يتوجػػب علػػى كػػل جمعيػػة مسػػتهلك ابػػالغ وزارة االقتصػػاد والتجػػارة عػػن اتمػػاـ اجػػراءات تأسيسػػها وذلػػك قبػػل أف تباشػػر   : 34المادة 
 نشاطها . 

 كما يتوجب على الجمعية المذكورة : 
 لهيوات التي تتولى ادارتها.إبالغ وزارة االقتصاد والتجارة عن اي تعديل يتناوؿ اما انظمتها أـ ا  
 ايداع وزارة االقتصاد والتجارة، سنويا، نسخة عن ميزانيتها وتقريراً يتناوؿ وسائل تمويلها.  

 
 الفصل الثالث عشر 

 في معاينة المخالفات 

قبػة تطبيػق أحكػاـ ىػذا يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك والمصالح االقليميػة، المكلفػوف خطيػاً وفقػاً ل صػوؿ ، مرا  : 34المادة 
 القانوف . 

 كما يراقب تطبيق احكاـ ىذا القانوف كل في حدود اختصاصو : 
 عناصر الضابطة العدلية المكلفوف رسميًا، 



وبنػػػاًء علػػػى تكػػػاليف خطيػػػة ، الموظفػػػوف المختصػػػوف فػػػي كػػػل مػػػن وزارات الزراعػػػة والصػػػحة العامػػػة والسػػػياحة والداخليػػػة  
 والبلديات، وادارة الجمارؾ .

 
 / ، بناء على تكاليف خطية، الصالحيات العائدة لكل منهم ، وفقاً للقوانين 78يمارس الموظفوف المذكوروف في المادة /  : 34المادة 

 
 

الُمصػػنع لنشػػاطو فػػي داخلهػػا، كمػػا اكن المخصصػػة لممارسػػة المحتػػرؼ أو وارنظمػػة التػػي ترعػػى عملهػػم ، فػػي كافػػة االمػػ  
ارخػػػػرى مػػػػا لػػػػم يوافػػػػق  القيػػػػاـ بمهػػػػامهم خػػػػالؿ نقػػػػل السػػػػلع. اال انػػػػو ال يجػػػػوز للمػػػػوظفين المػػػػذكورين دخػػػػوؿ ارمػػػػاكن  يمكنهم 
 صراحة على ذلك ، أو بعد استحصاؿ على اذف خطي مسبق من النيابة العامة المختصة .المحتػرؼ  

وى االمػن الػداخلي للقيػاـ بمهػامهم بعػد وفي مطلق ارحواؿ يحق للموظفين المذكورين ، عند االقتضػاء ، طلػب مػؤازرة قػ 
 موافقة النيابة العامة المختصة . 

 
 :  33المادة 

/ الطلب من اصحاب العالقة تقديم جميػع الوثػائق والمسػتندات والسػجالت 78يجوز للموظفين المشار اليهم في المادة /: أواًل 
ى نسػػخ عػػن المسػػتندات المػػذكورة اعػػاله والتحقػػق مػػن التػػي تثبػػت صػػحة المعلومػػات التػػي يػػدلوف بهػػا ويجػػوز لهػػم االستحصػػاؿ علػػ

 صحتها بكافة الوسائل القانونية .
 

/ من ىذا القانوف ، اف يحدد ماىية الوثػائق والمعلومػات 837يحق لصاحب العالقة ، بعد إفهامو مضموف أحكاـ المادة / : ثانياً 
 التي يحر  على ابقائها مكتومة .

 
اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػراءات  / من ىذا القانوف ، عند قيامهم بمهامهم ، أف يتخذوا أيا من 78ذكورين في المادة /يجوز للموظفين الم  : 33المادة 
 التالية : 

/ التي تثبػت حصػوؿ المخالفػة أو التػي تتػيح كشػف كافػة االشػخا  الػذين اشػتركوا 70حجز اروراؽ المنصو  عليها في المادة /
 عالقة إيصااًل بذلك .في ارتكابها وعليهم في ىذه الحالة ، تسليم صاحب ال

حجز السلع التي يتبين انها مزيفة أو سامة أو غيػر صػالحة لالسػتهالؾ أو غيػر مطابقػة للمواصػفات المعتمػدة أو التػي تعػرض صػحة 
 المستهلك وسالمتو للخطر .

المراقبة ، على أف  وفي ىذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة االشخا  الذين يحوزوف عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو
 / يوماً .25ال تتجاوز مدة الحجز /

 
 



مػن ىػذا القػانوف، وبنػاء علػى اذف خطػي مػن النيابػة العامػة المختصػة ،  78يتوجب على الموظفين المذكورين في المػادة   : 33المادة 
للمواصػفات المعتمػدة أو حجز المواد واآلالت والمعػدات التػي اسػتعملت لتصػنيع وجمػع وتوضػيب سػلع مغشوشػة أو غيػر مطابقػة  
 تعرض صحة المستهلك وسالمتو للخطر . 

إف المواد واآلالت والمعدات المشار اليها اعاله تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزتو وتحػت حراسػتو مػا لػم  
 تنقل الى مكاف يحدده الموظفوف المنظموف للمحضر.

 
العالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إتالؼ السلعة التي ثبت انها مزيفة أو سامة أو غير صالحة لالستهالؾ، على نفقة صاحب يجوز  : 33المادة 
      االستحصاؿ على إذف خطي من النيابة العامة المختصة . 

 تحدد عند االقتضاء شروط واجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير االقتصاد والتجارة . 
 

/ اخذ العينات علػى اف تراعػى المعػايير والمواصػفات الدوليػة المرعيػة اإلجػراء 78يجوز للموظفين المذكورين في المادة /  : 33المادة 
 / من ىذا القانوف .72وفقاً رحكاـ المادة / 

 تخضع العينات المأخوذة للتحليل في أي من المختبرات التي يحددىا المجلس الوطني لالعتماد. 
التحاليل المخبرية في حاؿ كاف الغش أو التقليد واضػحاً كمػا فػي حػاؿ كانػت عػدـ صػالحية السػلعة  ويجوز االستغناء عن 

 لالستهالؾ أو عدـ توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة .
 

يعطػػػى الشػػػخص الػػػذي اخػػػذت العينػػػة مػػػن مؤسسػػػتو ايصػػػااًل ، يػػػذكر فيػػػو نػػػوع السػػػلعة التػػػي اخػػػذت منهػػػا عينػػػة وكميتهػػػا   : 33المادة 
ر بيعهػػا ويػػدوف رقػػم االيصػػاؿ فػػي المحضػػر. ويجػػوز لصػػاحب العالقػػة اف يعتػػرض خطيػػا امػػاـ مػػدير حمايػػة المسػػتهلك فػػي وزارة وسػػع 
إلػػػػػػػى  االقتصاد والتجارة على ىذا االجراء أو على حجم العينة أو عددىا أو كميتها كما يجوز لو اف يبل  نسخة عن اعتراضو  

 التفتيش المركزي .
 

 بقرار يصدر عن وزير االقتصاد والتجارة والوزير المختص وبالتنسيق مع المختبرات المعتمدة ووفقػػػػاً  تحدد ،  : 33المادة 
للمواصفات المرعية اإلجراء الكمية الواجب اخذىا من كل سلعة والطرؽ الواجب اتباعها للحصوؿ على عينػػات متجانسة  
 كما تحدد انواع السلع التي ال حاجة الخذ عينات منها .والتدابير االحترازية الالزمة لنقل وحفظ ىذه العينات   

 
إذا تبين من نتائج التحاليل عدـ وجود غش أو تقليد أو اف السلعة صالحة لالستهالؾ ، ومتوافقة مع المعاييػػػػر  : 34المادة 
الثة اياـ تلي تبلغها تقرير والمواصفات المعتمدة يتوجب على االدارة المختصة اعالـ صاحب العالقة بذلك خطياً ضمن مهلة ث 
 المختبر . ويجوز للمحترؼ ، في ىذه الحالة ، التصرؼ بالسلع . 

 أما إذا أظهػرت التحاليػل المػذكورة أعػاله وجػود غػش أو تقليػد أو اف السػلعة غيػر صػالحة لالسػتهالؾ أو غيػر متوافقػة مػع 



 مديريػة حمايػة المسػتهلك» بط والوثػائق المرفقػة بػو واحالتهػا إلػى المواصفات المعتمدة ، فعلى اإلدارة ضم تقرير المختبر الى محضر الض
 خالؿ مهلة سبعة اياـ تلي ورود تقرير المختبر .  «

 
/ مػػن ىػػذا القػػانوف احالػػة كافػػة المحاضػػر ووثائقهػػا ومسػػتنداتها إلػػػى 78علػػى جميػػع المػػوظفين المػػذكورين فػػي المػػادة /  : 34المادة 
ى احالتهػا بػدورىا الػى النيابػة العامػة أـ اجػراء تحقيػق  أو تحليػل إضػافي بنػاء علػى طلػب وزيػر حماية المستهلك التػي تتػول مديرية  
 والتجارة أو بناء على طلب صاحب العالقة وذلك خالؿ مهلة ثالثين يوماً بعد موافقة وزير االقتصاد والتجارة . االقتصاد 

 
 الفصل الرابع عشر 

 في حل النزاعات 

 
 تخضع النػزاعات الناشوة بين مستهلك أو محترؼ أو مصَنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير احكاـ ىذا القانوف ، والتي ال تتجاوز   : 34المادة 

 
 النػزاع . قيمتها ثالثة ماليين ليرة لبنانية ، للوساطة بهدؼ محاولة التوفيق بين اطراؼ   

/ مػن ىػذا القػانوف اذا كانػت قيمػة النػزاع تفػػوؽ 27  عليهػا فػي المػادة /يعػرض النػػزاع علػى لجنػة حػل النزاعػات المنصػو  
 الثالثة ماليين ليرة لبنانية أو في حاؿ فشل الوساطة اليجاد حل كامل أو جزئي إذا كانت قيمة النزاع تقل عن المبل  المذكور.

 
 أوالً 

 في الوساطة 

 
وزيػػػر  يصدر عن ة الثالثة وما فوؽ يعينوف بقرار موظف أو اكثر في وزارة االقتصاد والتجارة، من الفويقـو بدور الوسيط   : 33المادة 

 بالنػزاع موضوع الوساطة . االقتصاد والتجارة، بناء على اقتراح المدير العاـ على اف ال يكونوا من المعنيين 

 
 ر عاـ االقتصاد والتجارة .يعقد الوسيط جلساتو في االماكن التي يحددىا مدي  : 33المادة 

 
مقابػل إيصػاؿ يتضػمن تهلك أو المحتػرؼ أو المصػنع يقػدـ يعرض النػزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي من المسػ  : 33المادة 
 ليرة لبنانية . عرضاً للنػزاع . يجب أف يستوفى عن االستدعاء رسم طابع مالي بقيمة عشرة آالؼ  

 
خػالؿ مهلػة ثالثػة أيػاـ تلػي تػاريخ تقػديم االسػتدعاء ، المتنػازعين إلػى جلسػة . تحػدد فػي الػدعوة موعػد  يدعو الوسيط ،  : 33المادة 



 ومكاف االجتماع وموضوع النػزاع . 
 

 يحق لطرفي النػزاع االطالع على كافة االوراؽ والمستندات والدعوات لدى الوسيط . : 33المادة 
 

لجلسة المبل  موعدىا أصوال، فيحدد الوسيط موعداً لجلسػة ثانيػة . وفػي حػاؿ تخلػف إذا تخلف أحد طرفي النزاع عن ا : 33المادة 
الطػػرؼ ذاتػػػو عػػػن حضػػػور الجلسػػة الثانيػػػة مبلػػػ  موعػػػدىا أصػػػواًل ، تختػػتم مرحلػػػة الوسػػػاطة ويحيػػػل الوسػػيط الملػػػف إلػػػى لجنػػػة حػػػل  
 / من ىذا القانوف.27النػزاعات المنصو  عليها في المادة / 

 
 ف يكوف كل طرؼ في النػزاع حاضراً أو ممثاًل في جميع المراحل الوساطة .يجب أ  : 33المادة 

 
للطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  يجوز لكل من طرفي النػزاع أف يقدـ المذكرات والمستندات الى الوسيط الذي عليو أف يبل  نسخاً عنها   : 34المادة 
 اآلخر خالؿ ثالثة اياـ من تاريخ استالمها. 

 
لكػػػل  النػزاع أف يقدـ في آداء مهمتو وعلى كل من طرفي  عين بمن يشاء من أىل الخبرة لمساعدتويجوز للوسيط أف يست  : 34المادة 

 من الخبير والوسيط كافة المستندات والمعلومات التي قد يطلبها.
 

ديػد ىػذه يجب إنهاء مرحلة الوساطة خالؿ مهلة خمسة عشر يومػاً تسػري اعتبػاراً مػن تػاريخ عقػد اوؿ جلسػة . يجػوز تم  : 34المادة 
 المهلة لمدة مماثلة باتفاؽ الطرفين أو بناء لطلب الوسيط . 

 
 يقدـ الوسيط الحلوؿ التي يقترحها ، في ضوء اقواؿ اطراؼ النػزاع والمستندات والمذكرات التي قد تكوف قدمت لو . : 33المادة 

واربعين ساعة التخاذ موقف من الحلوؿ المقترحػة . إذا وافػق أطػراؼ النػػزاع علػى يمنح الوسيط أطراؼ النػزاع مهلة ثماف  
حل شامل أو جزئي ، يدوف االتفاؽ فػي المحضػر ويوقػع عليػو كػل مػن الوسػيط واطػراؼ النػزاع ويكػوف بمثابػة اتفػاؽ ملػـز . أمػا فػي 

ة حػل النزاعػات المنصػو  عليهػا فػي المػادة حاؿ عدـ التوصل ري اتفاؽ جزئي تحاؿ الخالفات التي بقيت موضػع نػزاع الػى لجنػ
 / من ىذا القانوف .27/

 
لكػػل مػػن أطػػراؼ النػػػزاع الحػػق فػػي االستحصػػاؿ علػػى صػػورة طبػػق االصػػل عػػن محاضػػر الوسػػاطة لقػػاء رسػػم مقطػػوع قػػدره   : 33المادة 
 عشرة آالؼ ليرة لبنانية يستوفى بموجب ايصاؿ . 

 
أطػػػػراؼ النػػػػزاع معاقػػػػب عليهػػػػا بموجػػػػب القػػػػانوف، فعليػػػػو إحالػػػػة صػػػػورة عػػػػن كامػػػػل  إذا تبػػػػين للوسػػػػيط أف أعمػػػػاؿ احػػػػد  : 33المادة 
/ 18الملف إلى مدير عاـ االقتصاد والتجارة ، ليحيلو بػدوره ، عنػد االقتضػاء ، إلػى النيابػة العامػة المختصػة وفقػاً رحكػاـ المػادة / 



 ىذا القانوف .من 
 

مػدير عػاـ االقتصػاد والتجػارة ، يرفعػو إلػى  قاً لنمػوذج يحػدد بقػرار يصػدر عػن وزيػرعلى الوسيط أف يضع تقريراً فصليًا، وف  : 33المادة 
 االقتصاد والتجارة ويبل  نسخة عنو الى مديرية حماية المستهلك . 

يجػػب أف يتضػػمن التقريػػر المػػذكور الئحػػة بالقضػػايا التػػي عرضػػت علػػى الوسػػيط والنتيجػػة التػػي توصػػل إليهػػا والعقبػػات التػػي  
 نفاذه مهامو والحلوؿ التي يقترحها .تواجهو خالؿ ا

 
 ثانياً 

 في لجنة حل النزاعات 

 
 

 القانوف . / من ىذا 21تنشأ لجنة لحل النزاعات أو اكثر، للنظر في الخالفات المنصو  عليها في المادة /  : 33المادة 

ل عػػن غػػرؼ التجػػارة تؤلػػف ىػػذه اللجػػاف مػػن قاضػػي شػػرؼ أو قػػاض مػػن الدرجػػة الرابعػػة فمػػا فػػوؽ، رئيسػػا وعضػػوية ممثػػ 
 والصناعة والزراعة وممثل عن جمعيات حماية المستهلك . 
شػرؼ خالؿ فترة انتقالية ال تتجاوز الستة اشهر، ولحين تشكيل اللجاف المذكورة اعاله، ينظر في ىذه الخالفػات قاضػي  

 بعد موافقة مجلس القضاء ارعلى . أو قاٍض من الدرجة الرابعة فما فوؽ يعين بمرسـو يصدر بناًء على اقتراح وزير العدؿ ،
يعين القضاة رؤساء اللجاف بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير العدؿ، بعد موافقة مجلس القضاء االعلػى، ويعػين اعضػاء اللجػاف 

 بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة .
 

 للجنة حل النػزاعات االختصا  الحصري للنظر في النػزاعات الناشوة بين محترؼ ومستهلك أو مصنع والناتجة عن   :33المادة 
 
 

الجزائيػػػة التػػػي تبقػػػى مػػػن صػػػالحية  تطبيق أو تفسير احكاـ ىذا القانوف اياً كانت قيمة النػزاع وذلك باستثناء المالحقات   
 المحاكم الجزائية المختصة . 

 إذا تبين للجنة حل النػزاعات أف أعماؿ احد أطراؼ النػزاع معاقب عليها بموجب القانوف ، فعليو إحالة صورة    
عن كامل الملف الى مدير عاـ االقتصاد والتجػارة، ليحيلػو بػدوره، عنػد االقتضػاء ، بعػد موافقػة وزيػر االقتصػاد والتجػارة الػى النيابػة   
 / من ىذا القانوف .18ادة /العامة المختصة وفقا الحكاـ الم  

إال انػػو ال يجػػوز تقػػديم الػػدعاوى ، التػػي تتنػػاوؿ نزاعػػاً تقػػل قيمتػػو عػػن ثالثػػة ماليػػين ليػػرة لبنانيػػة ، مباشػػرة إلػػى لجنػػة حػػل  
 / وما يليها من ىذا القانوف .10النػزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصو  عليها في المواد /



 
لنزاعات التي تعرض على لجنة حل النػزاعات نصف الرسم المقطوع الذي يستوفى من الدعػػاوى القضائية تستوفى على ا  : 33المادة 

. 
 

 يجوز المثوؿ أماـ لجنة حل النزاعات دوف االستعانة بمحاـٍ .  : 444المادة 
 

 المحاكمات المدنية .تتبع أماـ لجنة حل النػزاعات القواعد واإلجراءات المنصو  عليها في قانوف اصوؿ   : 444المادة 
 

إف القػػػػرار الػػػػذي يصػػػػدر عػػػػن لجنػػػػة حػػػػل النزاعػػػػات يجػػػػب اف يكػػػػوف معلػػػػاًل وال يقبػػػػل اي طريػػػػق مػػػػن طػػػػرؽ المراجعػػػػة   : 444المادة 
المدنية. ينفذ قرار اللجنة بواسػطة االعتراض واعتراض الغير وتصحيح الخطأ المادي واالستوناؼ اماـ محكمة االستوناؼ  سوى  
 دائرة التنفيذ المختصة . 

 
إذا رفم المحكـو عليو تنفيذ القرار المبـر الصادر بوجهو، بعد انقضاء مهلة عشرة اياـ من تبلغو إنذاراً بذلك من قبل   : 443المادة 
 حكـو بها .دائرة التنفيذ ، تسري بحقو حكماً غرامة اكراىية قدرىا ثالثة بالموة عن كل شهر أو قسم منو من مجموع المبال  الم 

 
 ثالثاً 

 أحكام مختلفة 

يجوز تطبيق احكاـ ىذا الفصل، اعتبارا من تاريخ تشكيل اللجنة أو لجاف حل النػزاعات المنصو  عليها في المادة   : 443المادة 
 ـ المحاكم ./ ، على النػزاعات الناشوة قبل التاريخ المذكور في حاؿ توافق فرقاء النػزاع على ذلك ما لم تكن معروضة اما27/ 

 
 الفصل الخامس عشر 

 في العقوبات 

 

يعاقػػب بػػالحبس مػػن شػػهر ولغايػػة ثالثػػة أشػػهر وبغرامػػة مػػن عشػػرة ماليػػين الػػى خمسػػين مليػػوف ليػػرة لبنانيػػة ، أو بإحػػدى   :443المادة 
 / من ىذا القانوف .88ىاتين العقوبتين ، كل من يرتكب أياً من ارفعاؿ المنصو  عليها في المادة / 

 فاعاًل كل من بث أو نشر االعالف الخداع . يعد 
 
 



 
 

الحاجة مسؤولين عن عتبر الُمصنع والمحترؼ ومقدـ ، ي/ من قانوف العقوبات  535و 532مع مراعاة أحكاـ المادتين /  : 443المادة 
 ارضرار الناتجة عن االستعماؿ المالئم للسلعة أو للخدمة التي يقدمها. 

 
 / من ىذا القانوف ، خالؿ قيامهم بمهامهم ، بالسرية التامة .78يلتـز ارشخا  المذكوروف في المادة /  : 443المادة 

 ال تعتبر سرية نتائج الفحوصات والتحاليل التي تجرى على العينات . 
كػل مػن أفشػى   يعاقب بالحبس من عشرة أياـ إلى ستة أشهر وبالغرامة من اربعة ماليين الى خمسة عشر مليوف ليرة لبنانية 

 مضموف الوثائق أو المعلومات التي اطلع عليها على رغم حر  صاحب العالقة بإبقائها مكتومة .
 

 ليرة لبنانية من :يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر ولغاية سنة وبالغرامة من عشرين مليوناً الى خمسة وسبعين مليوف   : 443المادة 
أو  المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة أو عرض ىذه السلػػػػع تداوؿ بسلع أو خدمات ال تتوافق مع   -8

 الخدمات أو وزعها أو روج استعمالها، بأية وسيلة، مع علمو االكيد أو المفترض بعدـ توافقها .
 صنع سلعة ال تتوافق مع المواصفات المعتمدة والمتعلقة بالسالمة .  -4
 ذا القانوف .من ى 22امتنع عن تنفيذ احكاـ المادة   -0
2 - 

 
يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرين مليوناً إلى خمسين مليوف ليرة من أقدـ ، وىو   : 443المادة 

 عالم بارمر ، على :
 ية .الغش في مواد مختصة بغذاء االنساف أو الحيواف أو في عقاقير أو اشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيع 
 االتجار بمواد غذائية فاسدة أو ملوثة أو منتهية مدة استعمالها أو التعامل بها . 
 حيازة منتجات أو مواد من تلك الموصوفة في الفقرتين السابقتين . 
/ من قانوف العقوبات ، على استعماؿ 432/ من المادة /0و 4الحم ، بإحدى الوسائل المنصو  عليها في الفقرتين / 
 إحدى المواد المذكورة في ىذه المادة . 

 
ليػػػػرة إذا نجػػػػػم  يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من خمسين مليونا الى خمسة وسبعين مليوف   : 444المادة 
ة عشػرة أيػاـ تعطيلو عن العمػل مػد ارفعاؿ المذكورة في المادة السابقة اصابة احد المستهلكين بالتسمم أو بمرض ادى الى  عن احد 
 ارقل . على 

يعاقب بالحبس من ثالث سنوات الى عشر سنوات وبالغرامة من خمسة وسبعين مليوناً إلى مائة وخمسين مليػوف ليػرة اذا  
 أّدى الفعل إلى انتشار مرض وبائي أو الى التسبب بوفاة إنساف .



 . تطبق ىذه العقوبات ولو كاف الشاري على علم بالغش أو الفساد الضارين 
 

 يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ثالثين مليوناً إلى خمسين مليوف ليرة كل محترؼ أو مصنع أو مقػػدـ   : 444المادة 
 
 

الكمية التي تحتويها مػن العناصػر المفيػدة صفاتها الجوىرية أو تركيبها أو  خدمة غش العاقد سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو 
أو فػػػي نوعهػػػا ومصػػػدرىا ، عنػػػدما يكػػػوف النػػػوع أو المصػػػدر معتبػػػراً بموجػػػب االتفػػػاؽ والعػػػادات السػػػبب الرئيسػػػي للبيػػػع ، أو فػػػي  
 صالحها لالستعماؿ الذي اعدت لو . 

 
 ترفع عقوبة الحبس الملحوظة في المادة السابقة الى سنتين وتضاعف الغرامة اذا ارتكب الجـر :  : 444المادة 

مناورات أو دسائس ترمي الى افسػاد عمليػات تحليػل البضػاعة عػن طريػق احػداث تغييػر فػي تركيبهػا أو كيلهػا باللجوء إلى  
 أو وزنها أو حجمها . 
باالسػػػتعانة ببيانػػػات مغشوشػػػة ترمػػػي الػػػى اقنػػػاع العاقػػػد بػػػأف البضػػػاعة مماثلػػػة لبضػػػاعة سػػػبق اخضػػػاعها لعمليػػػات التحليػػػل  
 والتأكد من سالمتها . 

 
مػػن اسػػتعمل ، مػػع ليونػػاً الػػى خمسػػين مليػػوف ليػػرة كػػل يعاقػػب بػػالحبس مػػن ثالثػػة أشػػهر إلػػى سػػنتين وبالغرامػػة مػػن ثالثػػين م  : 443المادة 
 علمو بارمر ، أدوات وزف أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة بقصد غش العاقد في كمية الشيء المسلم . 

ء المسػػلم أو ماىيتػػو اذا كانػػت ىػػذه الماىيػػة ىػػي يعاقػػب بالعقوبػػة نفسػػها كػػل غػػش ، بأيػػة وسػػيلة كانػػت ، فػػي كميػػة الشػػي 
 السبب الدافع للصفقة .

 
أقػػدـ مليوف ليرة كل من اربعين مليونا الى خمسة وسبعين  يعاقب بالحبس من ثالثة اشهر الى ثالث سنوات وبالغرامة من  : 443المادة 

 ، مع علمو بارمر ، على غش المشتري :
 الغير على محصوالتو أو سلعو التجارية . بوضع عالمة فارقة مقلدة تخص  -8 
 ببيع أو عرض محصوؿ يحمل عالمة مغتصبة أو مقلدة .   -4 

 
يعاقب بالحبس من عشرة أياـ إلى شهر وبالغرامة من أربعة ماليين إلى عشرة ماليين ليرة كل من اقتنى أو استعمل ، في  :  443المادة 
عدد الوزف أو الكيل  ن االماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو سوى ذلك من مخزنو أو دكانو أو عربات البيع أو غيرىا م 
 موسومة .اييل المعينة في القانوف أو غير تختلف عن العيارات والمك 

 
يعاقب بالحبس من عشرة أياـ إلى شهر وبالغرامة من أربعة ماليين إلى عشرة ماليين ليرة كل من اقتنى ، في  : 443المادة 



 المذكورة في المادة السابقة ، عيارات أو مكاييل أو عدد وزف أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة . ماكن ار 
 

عاقب بإحػدى العقػوبتين المنصػو  عليهمػا فػي كػل مػن المػواد السػابقة اذا كػاف الضػرر النػاتج عػن الجػـر أو النفػع الػذي  : 443المادة 
رر قػد ازيػل كليػا قبػل احالػة الػدعوى الػى المحكمػة . أمػا إذا حصػل الػرد أو ازيػل قصد الفاعل تحقيقو منػو ضػويلين أو اذا كػاف الضػ 
 الضرر قبل صدور الحكم في االساس فيخفم من كل عقوبة ربعها . 

 
 يػػعػػاقػػب بػػالغػػرامػػة مػػن ثػػالثػػيػػن مػػلػػيػػوف إلػػػػػػػى   : 443المادة 

 
 
 

 خمسين مليوف ليرة لبنانية :  
/ مػػن ىػػذا القػػانوف ، علػػى 7مػػن يمتنػػع عػػن ادراج المعلومػػات التػػي تحػػددىا االدارات المختصػػة ، وفقػػاً رحكػػاـ المػػادة / 
 السلعة أو التوضيب . لصاقات  
من يمتنع عن تزويد المستهلك بالمعلومات االساسية التي تمكنػو مػن تقػدير االخطػار المرتبطػة باسػتعماؿ سػلعة أو خدمػة  
 وقعة الستعمالها.خالؿ المدة المت 
من يمتنع عن اف يحدد خطيا الطريقة الفضػلى السػتعماؿ سػلعة أو خدمػة والمخػاطر التػي قػد تنػتج عػن اسػتعمالها بشػكل  
 مخالف . 
 / من ىذا القانوف . 51و 53من يخالف أحكاـ أي من المادتين / 

 
 83المػػػػػػػػػػواد / رة لبنانية كل من يخالف احكاـ أي من يعاقب بالغرامة من خمسة عشر مليوناً إلى ثالثين مليوف لي  : 443المادة 

 / من ىذا القانوف . 52و 50و 54و  45و
 

 7و 3و 5و  2يعاقب بالغرامة من خمسة ماليين إلى عشرين مليوف ليرة لبنانية كل من يخالف احكاـ المواد /   : 444المادة 
 / من ىذا القانوف . 45و 43و  82و
 

 أحكام عامة

 
 ضاعف ، في حاؿ التكرار ، العقوبات المنصو  عليها في ىذا القانوف .ت  : 444المادة 

 
للمحكمة المختصة أف تقضي بنشػر الحكػم كلػو أو بنشػر خالصػتو فػي الصػحف التػي تعينهػا علػى نفقػة المحكػـو عليػو .   : 444المادة 



 مصنع أو مقدـ الخدمة نشاطو .أف تقضي بلصق خالصة الحكم على ابواب االماكن التي يمارس فيها المحترؼ أو ال ولها 
 

لػم تكػن الممارسػة أو مػدة خمػس سػنوات علػى االقػل ولػو للمحكمة أف تقضي بمنع المخالف من ممارسة نشاطو نهائيا   : 443المادة 
التػػػػػػػي يمػػػػػػػارس المحكػػػػػػػـو عليػػػػػػػو  معلقة على نيل شهادة او اذف من السلطة . ولها أف تقضي ، في ىذه الحاؿ ، بإقفاؿ ارماكن  
 نشاطو إقفااًل مؤقتاً أو نهائيًا. 

 
للمحكمة أف تقرر ، مؤقتػًا وحتػى صػدور الحكػم النهػائي ، وقػف التعامػل بالسػلعة أو الخدمػة موضػوع المخالفػة . ويكػوف   : 443المادة 
 قراراىا معجل التنفيذ . 

 
المغشوشػػة وعػػدد نوف، بمصػػادرة السػػلع للمحكمػػة أف تقضػػي ، باإلضػػافة إلػػى العقوبػػات المنصػػو  عليهػػا فػػي ىػػذا القػػا  : 443المادة 
 الوزف أو الكيل أو القياس المزيفة وغير المضبوطة وبإتالفها على نفقة المحكـو عليو . 

 
توزيعهػػػػا علػػػػى السػػػػتعماؿ ، جػػػػاز لػػػػةدارة المختصػػػػة إذا حكػػػػم بمصػػػػادرة السػػػػلع المحجػػػػوزة إداريػػػػاً ، وكانػػػػت صػػػػالحة ل  : 443المادة 
 الجمعيات ذات المنفعة العامة . 

 
 إذا لػػػػم يػػحػػػكػػػم بػػمػػصػػػػادرة الػػسلػػػػع الػمػحػجػػػوزة   :443المادة 

 
 

 إدارياً ، ولم يطلب مالكها استرجاعها خالؿ ستة اشهر تلي تاريخ صدور الحكم النهائي ، فتعود لمصلحة الخزينة . 
 

 ، توزع الغرامات وثمن البضاعة المحكـو بهما وفقاً لما يلي :خالفاً ري نص آخر   :443المادة 
 % للخزينة .33  -أ 
 % لصندوؽ تعاضد القضاة وصندوؽ تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة.43  -ب 
 % لصندوؽ مشترؾ ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداتو وفقاً لما يأتي :43  -ج 
ن المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقياـ بمهاـ أو وظائف اخرى باالستقالؿ عػن % بحصص فردية للمراقبي25*  

 وظيفتهم ، وتوزع ىذه الحصص كما يلي :
 ثالث حصص للمراقب محرر المحضر ، ويسقط حقو بعد ثالث سنوات من تاريخ نهاية خدمتو . 
 اية خدمتو .حصتين للمراقب المختص ، ويسقط ، حقو بعد ثالث سنوات من تاريخ نه 
 حصة واحدة لموظفي القلم ، ويسقط حقهم بعد ثالث سنوات ، من تاريخ نهاية خدمتو . 



% تػػػوزع لرؤسػػػاء ومػػػوظفي مديريػػػة حمايػػػة المسػػػتهلك بموجػػػب قػػػرار يصػػػدر عػػػن وزيػػػر االقتصػػػاد والتجػػػارة بنػػػاء علػػػى 25 
 اقتراح المدير العاـ لالقتصاد والتجارة . 
 من تاريخ نهاية خدمة الموظف .ويسقط ىذا الحق بعد ستة اشهر  
 % لجمعيات المستهلك العاملة في لبناف .83 

 
 الفصل السادس عشر 

 أحكام ختامية 

 
) مكافحػػة الغػػش ( ، وتلغػػى المػػواد المخالفػػة رحكػػاـ ىػػذا  42/7/8210/ تػػاريخ 52يلغػػى المرسػػـو االشػػتراعي رقػػم /  : 443المادة 
) سػػػالمة المػػػواد الغذائيػػػة علػػػى اخػػػتالؼ أنواعهػػػا ( ، والمػػػواد  2/2/8210/ تػػػاريخ 78المرسػػػـو االشػػػتراعي رقػػػم /القػػػانوف فػػػي  
) حيػػػػػػػػازة السػػػػػػػػلع والمػػػػػػػػواد والحاصػػػػػػػػالت   2/2/8210/ تاريخ 70المخالفة رحكاـ ىذا القانوف في المرسـو االشتراعي رقم / 
 يم والقرارات التي تتعارض مع أحكاـ ىذا القانوف أو ال تتفق مع مضمونو .واالتجار بها ( ، كما تلغى االحكاـ القانونية والمراس 

 
القػػػػػانوف حتػػػػػى  / من ىذا  23و 02يمارس وزير االقتصاد والتجارة الصالحيات المنصو  عليها في المادتين /   : 434المادة 
 ممارسة نشاطو . 88/4/4332/ تاريخ 574المجلس اللبناني لالعتماد المنشأ بموجب القانوف رقم / مباشرة 

 
تحػػدد ، عنػػد االقتضػػاء ، دقػػائق تطبيػػق احكػػاـ ىػػذا القػػانوف بمراسػػيم تتخػػذ فػػي مجلػػس الػػوزراء بنػػاء علػػى اقتػػراح وزيػػػر  : 434المادة 
 االقتصاد والتجارة . 

 
 ة .ينشر ىذا القانوف ويعمل بو بعد انقضاء مهلة ثالثة اشهر تلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمي : 434المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 
 

 (4جدول رقم )

 / 3344تعديل الجدول الملحق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم /

 43/44/4333تاريخ 

 تحديد مهام ومالكات وزارة االقتصاد والتجارة

 
 

 العدد الفئة الوظيفة

 8 الثانية مدير حماية المستهلك

   مديرية حماية المستهلك

 8 الثانية رئيس مصلحة الدراسات والتوعية

 8 الثانية رئيس مصلحة الرقابة

 843 الثانية أو الثالثة مراقب أوؿ أو مراقب

 
 

 
 (4جدول رقم )

 شروط التعيين الخاصة لبعض وظائف المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
 

 المؤهالت  الفئة الوظيفة

 الثانية مدير حماية المستهلك   
 
 
 

ماجسػػػػتير أو دبلػػػػـو دراسػػػػات عليػػػػا فػػػػي العلػػػػـو  -
أو فػػي إدارة ارعمػػاؿ أو العالقػػات العامػػة  االقتصػػادية

 أو في الهندسة الزراعية .
خبػػػرة سػػػت سػػػنوات عمليػػػة فػػػي مجػػػاؿ المواصفػػػػات   -

المعتمػػػػدة فػػػػي الصػػػػناعات الغذائيػػػػة وسػػػػالمتها وفػػػػي 
 المقاييس وغيرىا .

خبرة في إدارة وإشراؼ وتنفيذ ومراقبة كافة المشاريع   -
 المتعلقة بحماية المستهلك .



إتقػػػػاف اللغػػػػة العربيػػػػة وإحػػػػدى اللغتػػػػين االنكليزيػػػػة أو   -
 الفرنسية .

 خبرة في استعماؿ برامج المعلوماتية   -
     ( …   Windows , Word , Excel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
43 

 
 
 

 المؤهالت  الفئة الوظيفة

رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مصلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الدراسات والتوعية 

 الثانية
 
 
 

 Marketingماجستير أو دبلـو دراسات عليػػا فػي التسويػػق   -

and Communication) )  أو فػػػػي إدارة ارعمػػاؿ أو فػػي
 العالقات العامة .

االقتصػػادية ومعرفػػة حاجػػات خبػػرة سػػت سػػنوات فػػي السياسػػة   -
 السوؽ وكيفية معالجتها .

 إتقاف اللغة العربية وإحدى اللغتين االنكليزية أو الفرنسية .  -
 خبرة في استعماؿ برامج المعلوماتية   -

     ( …   Windows , Word , Excel) 
 

التسػػويق أو الحقػػوؽ أو ماجسػػتير أو دبلػػـو دراسػػات عليػػا فػػي   - الثانية رئيس مصلحة الرقابة
 في إدارة ارعماؿ أو في احد االختصاصات ذات العالقة .

خبرة ال تقل عػن خمػس سػنوات فػي مجػاؿ المشػاريع المتعلقػة   -
 بحماية المستهلك .

 إتقاف اللغة العربية وإحدى اللغتين االنكليزية أو الفرنسية .  -
 خبرة في استعماؿ برامج المعلوماتية   -

     ( …   Windows , Word , Excel) 
 



مراقػػػػػب أوؿ أو مراقػػػػػب 
 في حماية المستهلك 

 الثانية 
 أو 
 الثالثة 

ماجستير أو دبلـو دراسات عليػا فػي الزراعػة أو الصػحة العامػة   -
أو التغذية أو الكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة أو في القانوف أو 

 اإلقتصاد .
خبرة خمس سنوات ) خبرة ثالث سنوات لوظيفة مراقب ( في   -

 مجاؿ حماية المستهلك .
 إتقاف اللغة العربية وإحدى اللغتين االنكليزية أو الفرنسية . -
 خبرة في استعماؿ برامج المعلوماتية   -

     ( …   Windows , Word , Excel) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


