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 انجًهىريح انهثُاَيح
 

 /174لـاَـىٌ  رلـــى /

 انحذ يٍ انرذخيٍ وذُظيى صُع وذغهيف ودعايح 

 يُرجــاخ انرثـــغ 

 

 أقر مجلس النواب ،   
 وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نّصو :  

 

  انفصم األول :

 في انرعريفاخ :

 
 في انرعريفاخ وانًصطهحاخ : انًادج األونى :

 

 تعتبر جميع التعريفات والمصطلحات التالية واجبة االعتماد على وجو الحصر من أجل تفسيـــر    
 جميع أحكام ىذا القانون . وتطبيق  

منتج يمكن أن يستعمل الستهالك أحد منتجات التبغ ال سـيما قصـبة ، يليـون ،  : انهىازو وانًكًالخ 
 لقطع السيجار ، كبريت أو قداحة .نرجيلة ، مبسم ، أداة 

ُسســـة ت عنــــى جشـــكل كامـــل أو جبئـــي جبيــــع منتجـــات التبـــغ : تائع تانًفرق إلــــى  شـــيس يســـتسمر م
 المستهلك مباشرة .

جعالمـة اارقـة تشمل العالمة الفارقة ، والعالمة التجارية ، واالسـم التجـاري المـرتب   : انًاركح
يمكـن رجطهـا جمنـتج أو  أو عالمة تجارية ، والرمب ، وعالمة مميبة ، ورسم أو شـعار

 جيدمة أو جعالمة منتج أو جيدمة ، جاستسناء اللون .

 وعاء أو ظرف تباع ايهما منتجات التبغ . : انرغهيف

النيكــــوتين والقطــــران وأول أوكســــيد الكرجــــون . ويحــــق ىــــي ميتلــــت مســــتويات  : اإلصذاراخ
لمجلـــس الـــوضراء إوـــااة مـــواد إلـــى ىـــذا التعريـــت جموجـــ  مرســـوم جنـــاًء القتـــراح 

 وضيري المال والصحة العامة .



 ىو الشيس الطبيعي أو المعنوي . : شخص

وسـيلة كانـت جتصـنيع منتجـات التبـغ ولواضمهـا وملحقاتهـا كل شـيس يقـوم وجةيـة  : صاَع
 إن جشكل مباشر أو يير مباشر .

 ىو كل شيس يقوم جاستيراد وتوضيع وجيع جالجملة أي منتج من التبغ . : انًطرىرد

 جيـــع ، عـــرع للبيـــع ، إعـــارة ، تســـليم ، إعطـــاء ، إرســـال إلـــى ال يـــر مجانـــاً أو لقـــاء : ذسويذ
 عوع ، أو مقايضة جمنتج أو خدمة .

 

 ىو الشيس الطبيعي الذي لم يبلغ السامنة عشرة من عمره . : لاصر

وخالصــة ا وراق   منــتج مصــنوع مــن التبــغ أو التنبــاك وجــدائل التبــغ ، ويشــمل أيضــاً ا وراق : يُرج انرثغ
 كا ناجي  والورق ومرشح السيجارة .

النيكـــــوتين ا دوات التـــــي تعمـــــل علـــــى الكهرجـــــاء وخالاهـــــا ويالبـــــاً مـــــا تحتـــــوي علـــــى  : تذائم انرثغ
المـدّخن ، يستنشـقو  والمنكهات أو ييرىـا مـن المـواد الكيميائيـة التـي تتحـّول إلـى جيـار

وجميع ا دوات التي توحي إلى المنتجات التب ية ، جما اـي للـك النرجيلـة اتلكترونيـة 
. 

ا خبـــــار أو اتعـــــالن جصـــــورة مباشـــــرة أو ييـــــر مباشـــــرة عـــــن التبـــــغ والتـــــرويج لـــــو عبـــــر  : انذعايح واإلعالَاخ
أو تكتــ  أو ترســم مــن  المعلومــات التجاريــة أو التســويقية الموجهــة للجمهــور التــي تبــ 

أجـــل تـــرويج أي منـــتج ، جواســـطة أي وســـيلة إعالنيـــة مرئيـــة أو مســـموعة أو مقـــروءة أو 
 وسيلة إلكترونية أو إعالمية أخرى .

تب ـــي أو  اســـتيدام اســـم ماركـــة جمـــا اـــي للـــك تواليـــت ا لـــوان المميـــبة علـــى منـــتج ييـــر : انًشاركح في انًاركح
 ليدمة ال تتعلق جالتبغ .

ىــي أي شــكل مــن أشــكال المســاىمة المقدمــة  ي حــدث أو نشــا  أو شــيس جهــدف  : انرعايح 
 الترويج  حد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ ، جشكل مباشر أو يير مباشر .

ر جصــرف الن ــا مــاكن المتاحــة للعامــة أو ا مــاكن التــي تســتيدم اســتيداماً جماعيــاً ،  : األياكٍ انعايح انًغهمح 
وتعتبــر مــن ا مــاكن العامــة الم لقــة علــى ســبيل المســال ال الحصــر كااــة  عــن ملكيتهــا .

الرســمية والمكاتــ  والمراكــب التاجعــة لهــا ، جمــا اــي للــك المُسســات العامــة  اتدارات
والصــيدليات ودور الســينما والمســارح وكااــة والشـركات ، المستشــفيات والمستوصــفات 



الياصـــة والمــدارج والجامعــات والمصــاعد والمطـــاعم و  وســائل النقــل الجماعيــة العامــة
 والمالىي ومراكب التسوق التجاري .

تعتبـــر مـــن ا مـــاكن العامـــة الم لقـــة أي حيـــب مـــن ا مـــاكن المـــذكورة اـــي الفقـــرة أعـــاله 
 وي طيو سقت واحد ويحّده أكسر من حـائطين ، جصـرف الن ـر عـن نـوع المـواد المسـتيدمة

ُقتاً .  اي جناء السقت أو الحائ  ، وجصرف الن ر عّما إلا كان البناء دائماً أو م
تعتبر جمساجة أماكن عامة م لقة المُسسات الصحية والترجويـة والرياوـية ججميـع تواجعهـا 

 وملحقاتها المقفلة منها والمفتوحة .

منتجات التبغ أو التحكم ايـو ، جصـرف الن ـر عّمـا إلا كـان يـتم حياضة منتج مشعل من  : انرذخيٍ
 استنشاق الدخان أو نفسو طواعية .

 

 

أي مكان يستيدمو الناج جشـكل مشـترك أانـاء أداء وظيفـتهم أو عملهـم ، سـواء كـان ىـذا  : يكاٌ انعًم
أو تطوعـــاً ويشـــمل أيضـــاً كـــل ا مـــاكن الملحقـــة أو المرتبطـــة جـــو والتـــي العمـــل مقاجـــل أجـــر 

يســـتيدمها العـــاملون علـــى نحـــو مشـــترك جمـــا اـــي للـــك . علـــى ســـبيل المســـال ، ا روقــــة 
والســاللم والردىــات والمرااــق المشــتركة والمقــاىي والمــراحيو ويراــة الجلــوج والمصــاعد 

ائت . وتعتبـر المركبـات المسـتيدمة وكـذلك المبـاني الملحقـة ، مسـل السـق ويرف الطعـام ،
 أاناء العمل جمساجة أماكن عمل .

 أي مركبة تستيدم عادة اي نقل العموم . : وضائم انُمم انعاو
 

 

 انفصم انثاَي :

 يُرجــاخ انرثـــغ :

 

استيراد أو توضيع أو تبويد أي منتج من التبغ ال تنطبـق عليـو القواعـد والشـرو  المحـددة اـي يح ر صناعة أو  انًادج انثاَيح :
 ىذا القانون .

كمــا يح ــر ، صــناعة أو اســتيراد أو توضيــع أو تبويــد أي منــتج مــن التبــغ إال جعــد إجــراء الفحوصــات الميبريــة   
 على ترخيس من الجهة الميتصة .الالضمة واقاً  حكام ن ام إدخال المصنوعات التب ية واالستحصال 



وكميــة  / ملي ــرام / واحــد / ،1وقـد حــّددت جالنســبة للسـيجارة الواحــدة كميــة النيكــوتين القصـوى المســموح جهــا ج ــ /  
 / ملي رام / عشرة / .10القطران القصوى جـ  /

 
هرين من تاريخ ووع ىذا القانون مووـع مع مراعاة القوانين النااذة على الصانع أو المستورد ، ومن مهلة ش انًادج انثانثح :

التنفيذ أن يقدم تدارة حصر التبغ والتنباك كااة المعلومات المتعلقة جاتصـدارات مـن النيكوتيـــن والقطـران وأول 
 أوكسيد الكرجون . 

 
  انفصم انثانث :

 اإلضرحصال عهى انرثغ واضرعًانه :

 

 يحظــــر :  انًادج انراتعح :
 تقديم العينات المجانية من المنتجات التب ية والمواد الدعائية لها اي أي مكان . - أ

تبويد القاصرين جةي منتج من المنتجات التب يـة وتقـديمها لهـم جـةي وسـيلة كانـت كالبيـــع أو  - ب
 التوضيع المجاني .

 جيع السجائر اي يالف يحتوي على أقل من عشرين سيجارة . - ج

 عرع منتجات التبغ جطريقة تمكن المستهلك من تناولها جشكل مباشر . - د

 تقديم المنتجات التب ية واللواضم والمكمالت اي المطاعم والمالىي وا ماكن الم لقة . - ىـ
 

 

 انًادج انخايطح :
إشـعال منـتج تب ـي أو اسـتعمال مسـل ىكـذا منـتج اـي كـل ا مـاكن العامــة يح ـر التـدخين أو  - أ

 الم لقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام .
يســري الح ــر المــذكور اــي الفقــرة الســـاجقة اــي المطــاعم والمالىــي أو أي مكــان لي طـــاجع 

 أو ترايهي جعد مرور مدة سنة من تاريخ نفال ىذا القانون . سياحي

ــة مــن عــدد يــرف الفنــدق للمــدخنين ، %20يســمح للفنــادق جتيصــيس / - ب / عشــرون جالماي
 شر  أن تكون ىذه ال رف متجاورة .

 



لمنـع  على كل إدارة مكان من ا ماكن المذكورة اي المادة اليامسة من ىـذا القـانون ووـع إشـارات واوـحة  :انًادج انطادضح 
 وجداخلها ووسائل النقل . التدخين على مداخل ىذه ا ماكن 

 
           

  انفصم انراتع :

 انىضى وانغالف :

 

جيـان  ال يحق للصانع وللمستورد وللبائع جالجملة والمفرق جيع أو طـرح منـتج مـن التبـغ إال إلا ورد علـى ال ـالف ، :انًادج انطاتعح 
مـن  حول المياطر واآلاار على الصـحة العائـدة السـتعمال ىـذا المنـتج ، المنصـوا عليهـا اـي المـادة السامنـة

 ىذا القانون .

 
 :انًادج انثايُح 

يح ر ت ليت منتج التبغ وتوسيمو جةي وسيلة كالجة أو مضللة قـد تعطـي انطباعـاً خاط ـاً عـن  - أ
 خصائصو أو آااره أو أخطـاره أو انبعاااتـو جمـا اـي للـك لكـر أي عبـارة أو جيـان وصـفي أو عالمـة
» رمبية أو أية عالمة أخرى تعطي انطباعا جةن أحد منتجـات التبـغ أقـل وـرراً مـن ييـره مســل 

ـــة » أو « خفيفـــة  ـــة أو جل ـــة « لطيفـــة » أو « خفيفـــة لل اي ـــارة أخـــرى جالل ـــة العرجي أو أي عب
 أخرى . 

يــدّون علــى كــل علبــة أو عبــوة مــن منتجــات التبــغ ، جالل ــة العرجيــة تحــذيرات صــحية مقــروءة  - ب
/ أرجعـــون جالمايـــة / مـــن  %40وواوـــحة تصـــت آاـــار التبـــغ الضـــارة علـــى الصـــحة ، ت طـــي 

مساحة العلبة والعبوة اتجماليـة ، تحـدد جمراسـيم تطبيقيـة تصـدر جنـاًء القتـراح وضيـر الصـحة 
 مبني على رأي مُسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية .العامة ال

ــــن  ـــوة ، ويقصـــد جالوجهتي ـــة والعب ـــوجهتين الرئيســـيتين للعلب ـــى ال ـــة التحـــذيرات عل تكـــون كتاج
 الرئيسيتين ا كبران مساحة .

جناًء القتراح وضيـري الصـحة العامـة والماليـة جووـع صـور تحذيريـة علـى يمكن إصدار مرسوم  - ج 
/ أرجعــون جالمايــة / مــن مســاحة   %40الــوجهتين الرئيســيتين للعلبــة والعبــوة ، ت طــي مســاحة 

 كل وجهة .

 

 

 



 

 

 

 يح ر حج  التحذيرات الصحية جةي طريقة كانت . - د
 

أحكام الفصل الراجع من ىذا القانون ، المتعلقة جالوسم وال ـالف ، جعـد سـنة مـن تـاريخ صـدور تطبيق   
 المراسيم التطبيقية المتعلقة جو .

 
 انفصم انخايص :

 انذعايح واإلعالَاخ : 

 

متعلقـة مـة اارقـة يح ر القيام جدعاية أو جووع إعالنات لمنـتج مـن التبـغ أو ماركـة منـتج مـن التبـغ أو أيـة عال  :انًادج انراضعح 
 جــو أو عالمــة تجاريــة متعلقــة جــو ، إال وــمن الشــرو  والمهــل المحــددة اــي ىــذا القــانون واــي المراســيم التطبيقيــة

 المتعلقة جو .
كما يح ر صناعة واستيراد وتـرويج وجيـع وعـرع أيـة جضـائع مـن أي نـوع كانـت تمسـل أو تـوحي جشـكل مـن 

ى ســبيل المســال ال الحصــر المــةكوالت والحلويــات والســكاكر ا شـكال إلــى منــتج مــن التبــغ جمــا اــي للــك علــ
 وا لعاب وجصورة خاصة للقاصرين .

 

  يح ــر علــى الصــانع أو المســتورد أو البــائع جالجملــة أو جــالمفرق أو المــوضع إعطــاء جــدون مقاجــل ، جــةي صــورة  :انًااادج انعاشاارج 
الشـعار أو أيـة عالمـة اارقـة أو أيـة عالمـة كانت لقـاء شـرائو  ي منـتج تب ـي أو مشـتقاتو ىديـة للشـاري تحمـل 

 تجارية أو الحق جالمشاركة اي سح  أو أية مساجقة أخرى .

 
يح ـر نشـر أو جـ  ، مجانـاً أو لقـاء عـوع ، جواسـطة وسـائل اتعـالم المرئـي أو المسـموع أو المقـروء   :انًادج انحاديح عشرج 

أخــرى أي دعائيــة أو إعــالن أو جرنــامج أو مقالــة يمكــن أن تعتبــر جمساجــة أو اتلكترونــي أو جةيــة وســيلة إعالنيــة 
 إعالن أو دعاية  ي من منتجات التبغ .

 
    :انًادج انثاَيح عشرج 

 

تمنع اتعالنات على الطرقات جواسطة اللوحات اتعالنيـة أو علـى سـطح ا جنيـة وواجهـات  - أ
 جةية وسيلة تمكن المارة جةماكن عمومية مشاىدتها .المحالت وجشكل عام 



يمنع وجةي شكل كان رعاية أي عمل من أي نوع كان ، كا عمال السقاايـة ، أو الرياوـية أو  - ب
 التجارية . 

 
ُسسـتو إلـى أنـو يـتم جيـع منتجـات تبـغ ايهـا ،مع   :انًادج انثانثح عشرج    مراعـاة ا ن مـة ، يمكـن للبـائع جـالمفرق أن يشـير اـي م

كما يمكن للبائع جالجملة ووع إشارة على واجهة مُسستو ت هـر أنـو مـوضع معتمـد مـن ق باـل إدارة حصـر التبـغ 
 والتنباك اللبنانية .

قـة جالدعايـة واتعالنـات ، جعـد سـتة أشـهر مـن تطّبق أحكام الفصل اليامس مـن ىـذا القـانون ، المتعل  
 تاريخ سريانو .

 
 

 

 

 انفصم انطادش :

 يرالثح انرطثيك : 

 

يتــولى أشــياا الضــاجطة العدليــة ومراقبــو وضارة الصــحة العامــة ومديريــة حمايــة المســتهلك اــي وضارة   :انًااادج انراتعااح عشاارج 
اصــو ، المكلفــون أصــوالً ، مراقبــة تطبيــق أحكــام االقتصــاد والتجــارة والشــرطة الســياحية ، كــل اــي حــدود اختص

 ىذا القانون .
اــي حــال وــب  أي منــتج تب ــي ميــالت  حكــام ىــذا القــانون يحجــب ويســلم إلــى إدارة حصــر التبــغ    

 والتنباك مع نسية عن محضر الضب  .

 

 انفصم انطاتع :

 في انعمىتاخ : 

 

وــعفين إلــى ســتة أوــعاف الحــد ا دنــى لقجــور كــل مــن أقــدم علــى ميالفــة يعاقــ  جال رامــة مــن   :انًااادج انخايطااح عشاارج 
ُول كـــل إدارة تيـــالت  المـــادتين الراجعـــة والعاشـــرة مـــن ىـــذا القـــانون ، وتطبـــق لات العقوجـــة علـــى مســـ

 المادتين اليامسة والسادسة من ىذا القانون .
 رامــة مــن عشــــرة إلــى واــي حــال التكــرار يعاقــ  المرتكــ  جــالحبس مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وجال     

 عشرين وعت الحد ا دنى لقجور أو جإحدى ىاتين العقوجتين .



 
 

 يعاق  ج رامـة تسـاوي خ مـس الحـد ا دنـى لقجـور كـل مـن يقـدم علـى ميالفـة أحكـام المـادة اليامسـة  :انًادج انطادضح عشرج 
 من ىذا القانون .

ُولييعاق  جال رامة من وعفين إلى ستة أوعاف الحد ا دنـى لق إدارة  جـور كـل مـن مسـتسمري أو مسـ
ا مـاكن العامـة الم لقــة التـي يـتم ايهــا ميالفـة أحكـام المــادة اليامسـة مـن ىــذا القـانون عـن قصــد أو 
ـــة  ُول اتدارة إلا أجلـــغ الســـلطات المعنيـــة عـــن حال إىمـــال أو تقصـــير . ال يعاقـــ  المســـتسمر أو مســـ

 الميالفة .
 

يعاقـ  جال رامـة مـن عشـرين إلـى ســتين وـعفا مـن الحـد ا دنـى لقجــور كـل مـن أقـدم علـى ميالفــة   :انًاادج انطااتعح عشاارج 
 المواد الساجعة والسامنة والتاسعة والحادية عشرة والسانية عشرة من ىذا القانون .

واــي حــال التكــرار تشــدد العقوجــة ويعاقــ  المرتكــ  جــالحبس مــن شــهرين إلــى ســنة وجال رامــة مــن 
 وعت الحد ا دنى لقجور أو جإحدى ىاتين العقوجتين .أرجعين إلى م ة 

 

يعاق  جالحبس من شهر إلى االاة أشهر كل من أعطى إاادة كالجـة أو تصـريحاً خاط ـاً جشــةن أي مـن   :انًادج انثايُح عشرج 
منتجــات التبــغ . تســري ىــذه العقوجــة علــى ا شــياا المــذكورين اــي المــادة الراجعــة عشــرة مــن ىــذا 

 ذين يسي ون استعمال سلطتهم اي مراقبة تطبيقو .القانون ال

 يعاق  الشريك اي الجريمة جذات العقوجة المنصوا عنها اي ىذه المادة .  

 

 

 

يبقــى حــق إدارة حصــر التبــغ والتنبــاك قائمــا ايمــا خــس الميالفــات التــي يعــود لــ دارة المــذكورة   :انًااادج انراضااعح عشاارج 
 المعمول جها .مالحقتها واقاً لقن مة والقوانين 

 
تحـدد دقـائق تطبيـق ىـذا القـانون جموجـ  مراسـيم تتيـذ جمجلـس الـوضراء جنـاًء القتـراح وضيـري المـال   انًادج انعشــــــاـروٌ :

 والصحة العامة .
 

 ي عمل جهذا القانون اور نشره اي الجريدة الرسمية .  انًادج انحاديح وانعشروٌ :
 



  3122آب  32تيد انذيٍ  في        

 اإليضاء : ييشال ضهيًاٌ                  

 صذر عٍ رئيص انجًهىريـــــح 

 رئيص يجهص انىزراء          رئيص يجهص انىزراء    

  اإليضاء : يحًذ َجية ييماذي   اإليضاء : يحًذ َجية ييماذي
 

 

 

 
 

 
 

 


