
تطوير آلیات حماية المستھلك 
 من آثار التھريب

 2018بیروت، 

 علیا عباس
 مدیر عام االقتصاد والتجارة



دور وزارة االقتصاد والتجارة 
 في محاربة التھريب

ان دور المدیریة العامة لالقتصاد والتجارة یقتصر على محاربة 
أو المزورة او المقلدة للمواصفات او غیر المطابقة السلع المھربة 

نوع المستھلك ألي تعرض او تلك التي لالستعمال الصالحة غیر 
 .المستھلكقانون حمایة ینص من الخداع كما 

 
المالیة واالجھزة فالدور الرئیسي في محاربة التھریب ھو لوزارة 

 .سیما إدارة الجماركالتابعة لھا ال 



 االثار السلبیة للتھريب

ال شك بأن التھریب یؤثر سلباً على االقتصاد الوطني لألسباب 
 :التالیة

 
التي كان یمكن إیرادات الضرائب الخزینة من حرمان : اوال•

المھربة مما ینعكس سلبا على المالیة العامة جبایتھا من البضائع 
وعلى المستھلك الذي سیضطر الى دفع المزید من الضرائب لسد 

 .العجز
 



 االثار السلبیة للتھريب
التأثیر سلباً على حمایة االنتاج الوطني وعدم قدرة : ثانیا•

 الصناعات الوطنیة على منافسة البضائع المھربة
 

 تقلیص فرص العمل من خالل افالس العدید من المؤسسات : ثالثا•
 

الفساد اجتماعیة وجنائیة  ویشجع التھریب جرائم یولد : رابعا•
 في القطاع العاماإلداري 

 



 االثار السلبیة للتھريب

في یؤدي التھریب الى فقدان ثقة الشعب وباقي الدول : خامساً •
 الداخلي للبلدقدرة الحكومة على ضبط الوضع 

 
بسبب زیادة الطلب اللیرة اللبنانیة انخفاض سعر صرف : سادساً •

على العمالت األجنبیة بھدف شراء البضائع من الخارج وتھریبھا 
 إلى الداخل

 



 االثار السلبیة للتھريب على المستھلك

امكانیة ترویج سلع 
مضّره بالصحة على 

المدى القصیر والمتوسط 
والطویل لعدم امكانیة 
معرفة ما تحتویھ ھذه 
السلع من مواد سامة 

 وخالفھ

عدم التأكد من مطابقة 
السلع للمواصفات بسبب 

عدم امكانیة فحصھا 
والتعامل معھا كونھا 

تعبر الى الداخل اللبناني 
عبر المعابر غیر 

 .الشرعیة

شراء بضائع مقلدة 
 ومزورة



دور وزارة االقتصاد 
والتجارة في محاربة 

 التھريب



 دور المديرية العامة لالقتصاد والتجارة

براءات، (حمایة نتاجھ الفكري 
مصلحة ...) عالمات، نماذج صناعیة،

  حمایة الملكیة الفكریة

مراقبة ما یستھلكھ المواطن وحمایتھ 
في المواد الغذائیة من الغش والتقلید 

وغیر الغذائیة من خالل مدیریة حمایة 
 المستھلك

على تنسیق العالقات التجاریة بین اضافة الى تسھیل التجارة والعمل •
 ... والعالملبنان 

 



 الغايات االستراتیجیة
تأمین سالمة 

 الغذاء

محاربة اإلعالنات 
 الخادعة

التأكد من جودة 
 البضائع

مكافحة الغالء 
سعاراأل وارتفاع   توعیة المستھلك 

تعزیز ثقة المستھلك 
 دولةبال

محاربة البضائع 
 المقلّدة



مراقبة القوانین التي تعنى بمراقبة 
 اسعار التبغ وقانون الحد من التدخین

مراقبة اسعار التبغ بناًء على قرارات إدارة حصر 
 التبغ والتنباك بھذا الخصوص

للحد من التدخین في  2011/174تطبیق قانون رقم 
األماكن العامة ضمن برنامج مشترك مع الدوائر 

 المختلفة واإلدارات الرسمیة ذات الصلة

مراقبة عدم عرض االعالنات الترویجیة لمنتوجات 
التبغ والتباك في المؤسسات الغذائیة  واالستھالكیة 

 2011/174بحسب ما نص علیھ القانون رقم 



إعداد برامج عمل 
حمالت توعیة منھجیة و

لزیادة الوعي حول 
 حقوق الملكیة الفكریة

المتعلقة تلقي الشكاوى 
بالتقلید والقرصنة 
واتخاذ االجراءات 

 الالزمة بحق المخالفین

دوریة على رقابة إجراء 
المؤسسات واحالة 
المعتدین الى النیابة 

 العامة االستئنافیة

فیما یختص بحمایة الملكیة الفكریة: ثانیا  



  تطوير االجراءات المتخذة على المرفأ
 لمكافحة التھريب والتقلید

 لجنة تم تشكیل
بھدف تبسیط 

االجراءات على 
 المرفأ

 وقد توّصلت الى ما
 :یلي

 



 ألیة العمل على المعابر الحدودیةتطویر 

 اعتماد اجراءات موّحدة وموثقّة 1
 توحید االجراءات

 توثیق االجراءات

 تبسیط االجراءات 2
 ودمج الضروریة غیر الخطوات ازالة

 بعضھا مع خطوات

 الیوم في المنجزة المعامالت عدد رفع تسریع المعامالت 3

4 
 انجاز المعامالت بشفافیة

خفض امكانیة التدّخل في سیر العمل 
   والتأثیر على نتیجة الكشف

 انجاز المعامالت بفعالیة 5
انجاز المعامالت بناًء على تحلیل 

 المخاطر وحسن ادارة الموارد



 محاربة التقلید
 التعاون مع جھات رسمیة وخاصة لمحاربة التزویر والتقلید

 :وبخاصة
 الجمارك مع إدارة التنسیق •
مع جمعیة حمایة المنتجات والعالمات توقیع اتفاقیة تعاون •

 :بھدف BPGلبنان  –التجاریة 
تدریب المراقبین في وزارة االقتصاد واالجھزة المعنیة  -1

 حول التقلید والغش في المنتجات
المساعدة في الكشف والتعرف على المنتجات المقلدة في  -2

 االسواق
تقدیم المساعدات الالزمة لتطویر عمل الوحدات التابعة  -3

 .للمدیریة العامة لالقتصاد والتجارة
 



 االحصائیاتبعض 
الفترة الممتدة  عن
الى  2017سنة من 

 تاریخھ

حمایة المستھلك مدیریة  

 الضبط المنظمة من قبل المراقبین عدد المحاضر 825

االجمالي التي تم تلقیھا في مركز   عدد الشكاوى 2836
 تقدیم الشكاوي في مدیریة حمایة المستھلك

 عدد الشكاوي التي تعنى بالتقلید 18

والتبغ عدد الشكاوي التي تعنى بالتدخین 111  

مصلحة حمایة الملكیة ضمن  عدد شكوى التقلید 20
 الفكریة



 االحصائیاتبعض 
بمعالجة البیانات ادارة الجمارك بالتعاون مع الفكریة الملكیة حمایة مصلحة قامت 

حیث تم , البریة والمائیة والجویةالحدود الجمركیة الخاصة بالحاویات المستوردة عبر 
،بالتعاون مع إدارة الجمارك وأصحاب الحقوق  بیان جمركي ٤۷الكشف على 

 :كالتاليموزعین  والوكاالت
 الكمیة النوع عدد البیانات

 كرتونة 900 قطع سیارات مختلفة 1
 زوج 2106 أحذیة وحقائب وساعات وأحزمة 26

  60 /مقلدة عبوة فارغة  3520 الكحول 6
 مملوءة عبوة  470 /فارغةكرتونة 

 حاویات 4 مختلفةبضائع الكترونیة  4
 حاویات 2 ھواتف ذكیة 2
 كرتونة 600 لوازم نرجیلة 2
   300+حاویة  قطعة سیارات 2
 كرتونة 2845حاویة  توابل 1
 حاویة أقراص مدمجة 1
   مختلف 5



....شكراً إلصغائكم  

 2018بیروت، 

 علیا عباس
 والتجارةمدیر عام االقتصاد 

aabbas@economy.gov.lb 
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