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  يـام الداخلـالنظ

  
  

  لبنان-المنتجات والعالمات التجارية جمعية حماية : الجمعية المسماة
 Brand Protection Group-Lebanon                    

  
  

  :الهيئة العامة: األولىالمادة 
  

نوية س الجمعية المسددين الشتراآاتهم الإلى المنتسبين األعضاءتتألف الهيئة العامة من جميع 
  ). العامليناألعضاء(

  
  :عات الهيئة العامةاجتما :المادة الثانية

  

 تعقد اجتماعات أن ولها  على االقل)ثالثة اشهر( اشهر 3تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية آل 
 الهيئة أعضاء عشرة بالمائة من أو اإلدارية طلبت ذلك الهيئة إذااستثنائية بدعوة من الرئيس 

  .العامة
  

  :صالحيات الهيئة العامة:  الثالثةالمادة
  

  . باالقتراع السرياإلداريةالهيئة نتخاب إ -1
 المنجزة والمشاريع المعدة األعمال ومناقشة اإلدارية التقارير المقدمة من الهيئة إلىاالستماع  -2

 . الرأي بشأنهاوإبداءللتنفيذ 
 .اإلداريةتقديم االقتراحات والتوصيات للهيئة  -3
 .ية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمةمناقشة موازنة الجمع -4
 .تعديل نظام الجمعية -5

  
  :اإلداريةالهيئة : المادة الرابعة

  

تنتخبهم الهيئة العامة باالقتراع السري، على األقل  أعضاء) سبعة (7 من اإلداريةتتألف الهيئة 
هيئة  الأعضاء حضور اآثر من نصف اإلداريةويشترط الآمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة 

  .العامة للجمعية المسددين الشتراآاتهم السنوية وذلك قبل ثالثة اشهر من الموعد المحدد لالنتخاب
  
  
  
  
  

  :اتـي االنتخابـف: المادة الخامسة
  

 .ينتسن آل اإلداريةيجري انتخاب الهيئة  -1
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 اليوم الذي تجري فيه األقلبشهر على تها  وتعلن قبل انتهاء مّداإلداريةتحدد الهيئة  -2
 .اإلداريةتخابات الهيئة ان

 

 األآبرالمرشح الذي ينال العدد " تعلن نتائج االنتخابات فور االنتهاء من الفرز ويعتبر فائزا -3
 . المقترعينأصواتمن 

 

 األقدمالمرشح "  بين الفائزين يعتبر فائزااألصوات اآثر في عدد أومرشحان  ىتساو إذا -4
 ". سنااألآبررشح  تعادال في ذلك فالموإذافي انتسابه للجمعية 

 

تنتخب باالقتراع السري بحيث "  سنااألآبر فور انتخابها برئاسة اإلداريةتجتمع الهيئة  -5
 صندوق وأمين سر أمين المنتخبين آما يتم تعيين األعضاء للرئيس من بين ًاونائب" رئيسا

 .ومدير مسؤول لدى الحكومة
  

  :اتـنتخاباإلد ـنشر موع :المادة السادسة
  

 بأسماء الناخبين أولية في مرآز الجمعية قبل موعد االنتخابات بشهر الئحة اإلداريةة تنشر الهيئ
  . قبل موعد االنتخابات فتصبح نهائيةأسبوعوتقبل االعتراضات عليها حتى 

  
  :حـب الترشيـطل :المادة السابعة

  

 أسماءر  التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشاإلدارية الهيئة إلىيقدم طلب الترشيح 
 من موعد االنتخاب وتقبل االعتراضات أيامالمرشحين المقبولين في مراآز الجمعية قبل عشرة 

  . قبل يوم االنتخاب ومن ثم تصبح نهائيةأسبوععليها حتى 
  
  :شغور مراآز في الهيئة اإلدارية :لمادة الثامنةا
  

 قد بقي من مدة الهيئة  آانإذا ا يجري انتخاب خلف لهماإلدارية شغر مرآزين في الهيئة إذا
منحلة ل بحكم ااإلداريةفتعتبر الهيئة  مراآز أو اآثر 3 شغر إذا أما . اآثر من ستة اشهراإلدارية

 . جديدة خالل مهلة شهرإدارية انتخاب هيئة إلجراءيتم دعوة الهيئة العامة ان على 
 

  :في االجتماعات: المادة التاسعة
  

 تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من أن عادية آل شهر ولها  في اجتماعاتاإلداريةتلتئم الهيئة 
  . المحددة في الدعوةاألمور لبحث وتقرير أعضائها بناء لطلب ثلث أوالرئيس 

  
  
  
  
  
  
  

  :النصاب والصالحيات :المادة العاشرة
  

 أن على أعضائها بحضور اآثر من نصف اإلداريةيكتمل النصاب القانوني الجتماع الهيئة  -1
 . نائبهأوينهم الرئيس يكون من ب
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 .الجلسة السابقة للمصادقة عليهيفتتح االجتماع بتالوة محضر  -2
 

وفي حالة تعادل "  المجتمعين قانونااألعضاء أآثرية بموافقة اإلداريةتتخذ قرارات الهيئة  -3
 ". يعتبر صوت الرئيس مرجحااألصوات

 

 . السرأمينوتدرج محاضر الجلسات في سجل خاص يجري توقيعه من قبل الرئيس  -4
  

  :اتـي الصالحيـف
  

  :ةـاإلدارية ـالهيئ  - أ
  

 .تنفيذ القرارات التي تصدرها الهيئة العامة -1
  

  . مشروع الميزانية السنويإعداد -2
 

لقرارات الهيئة "  الجمعية المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفقاأموال إدارة -3
 .العامة

 

 .بتحقيق غايات الجمعية ودراسة المشاريع واتخاذ القرارات المتعلقة إقرار -4
 

إعداد الموازنة السنوية وعرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها في خالل شهر  -5
 .من انتهاء السنة المالية

  
  :اإلداريةرئيس الهيئة  -ب

  

  . اإلدارية والعامةيتولى رئاسة الجمعية بهيئتها -1
 . وجدتإذا  اللجان،أعمال ويشرف على واإلداريةيرأس جلسات الهيئتين العامة  -2
 .يوقع جميع المخابرات والحواالت المالية -3
 .لهذا القانون"  والعامة لجلسات استثنائية وفقااإلداريةيحق له دعوة الهيئتين  -4
 .للجمعية الممثل القانوني" يمثل الجمعية تجاه الغير فهو عمليا -5

  
  :سـب الرئيـنائ –ج 

  

 محددة من صالحيات الرئيس يمكن تفويضه بمهام و يقوم مقام الرئيس في حال غيابه
  . بموجب تفويض موجه للهيئة اإلدارية

  
  

  
   

  :رـ السنـأمي -د
  .واإلداريةيحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة  -1
 .وإرسالهيتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب  -2
 . العالقةأصحاب إلىيوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية  -3
 .يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه -4

  

  :دوقـ الصننـأمي -هـ
 .أرومة ذات إيصاالت بموجب األعضاءيتولى استيفاء االشتراآات من  -1
 . وجدتإذافي اللجنة المالية، " دائما" يعتبر عضوا -2
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 . والحواالت والسندات الواردةاألمواليتولى قبض جميع  -3
 التي تحدد قيمة اإلدارية مصرفية حسب قرار الهيئة أو عقارية أويقدم آفالة مالية  -4

 .الكفالة
  

  :المحاســـب -و
 مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم إعداديتولى  -1

 .اإلداريةوعرضها على الهيئة 
 

 .  يشرف على ضبط مالية الجمعية -2
 

 .عن آافة ممتلكات الجمعية"   يكون مسؤوال -3
   

 . وجدتإذافي اللجنة المالية، " دائما"   يعتبر عضوا -4
  

  :المدير المسؤول لدى الحكومة -ز
  

  . الحكومية الجمعية لدى السلطاتأعمالعن " يكون مسؤوال
  

  :انـي اللجـف : المادة الحادية عشرة
  

 إليها تحال أو دراسة المشاريع التي تقدمها إعدادتتولى آل لجنة ضمن اختصاصها  -1
  .اإلدارية من الهيئة إقرارهاى تنفيذها بعد وتعمل عل

 

 .يكون لكل لجنة رئيس ومقرر -2
 

 . العاملين ويحق للعضو االنتساب الآثر من لجنةاألعضاءعضوية اللجان لجميع تكون  -3
 

لعاملين،  الهيئة العامة اأعضاء اللجان باالقتراع السري من بين أعضاءيتم اختيار  -4
 .اله" ومقررا" وتنتخب آل لجنة رئيسا

 

 . أي لجنة على حدةأو اللجان عند الحاجة أعضاءيحق لرئيس الجمعية دعوة  -5
 
 
 
 
 
 

 لجان فرعية داخل آل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ إقامةيمكن  -6
  . هذه اللجان الفرعيةإلىالمهام الموآولة 

  
  :في مالية الجمعية: المادة الثانية عشرة

  

 ما يعادلها بالليرة اللبنانية أو )ألفا دوالر أميرآي( .أ.د/2.000/السنوي بـ ك شتراإلادل ـد بيحدَّ
  .لكل عضو منتسب

  
  :صرف األموال :المادة الثالثة عشرة

  

تحدد فيه آيفية  اإلدارية بموجب قرار تتخذه الهيئة إالمن مال الجمعية ال يصرف أي مبلغ 
  .الصرف وأهدافه وتفويض من يلزم للمتابعة

  
  : الرابعة عشرةالمادة
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 دفع موقع من أمر بموجب إالالصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية مين ألال يحق 
  . وسبب الصرفةالرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه

  
  :والـ إيداع األم:المادة الخامسة عشرة

  

 وتحرك بتوقيعين على  الجمعيةأموال جميع اإلداريةفي مصرف تعينه الهيئة وضع ت
  .س وأمين الصندوق الرئي،األقل

  
  :اتـي العقوبـف: : المادة السادسة عشرة

  

 تجاوز أو المادي بالجمعية أو الضرر المعنوي إلحاق ما من شأنه األعضاء أحد ارتكب إذا
 العاملين األعضاء مجلس تأديبي يشكل من إلى اإلداريةصالحياته يحال بقرار من الهيئة 

 اإلدارية الهيئة إلىوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك في الهيئة العامة للنظر في التهمة والعق
 على قرار العقوبة ويحق اإلدارية الهيئة أعضاءتبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي التي 

  . من تاريخ تبلغهأسبوعين الهيئة العامة خالل أمام يعترض أنللعضو المخالف 
  

  :فقدان شروط االنتساب :المادة السابعة عشرة
  

من شروط " من عضوية الجمعية آل عضو فقد شرطا" حكما" قياليعتبر مست -1
 جلسات متتالية للجمعية أربع امتنع من دون عذر شرعي حضور أواالنتساب 
" بعد شهر على استالمه إنذارا بدالت االشتراك المستحقة  عن تسديد أوالعمومية 

 .بذلك، تطبق هذه األحكام" خطيا
 

 آل عضو امتنع عن حضور ثالث جلسات متتالية يةاإلدارمن الهيئة " يعتبر مستقيال -2
 ". خطياإنذارهللهيئة نفسها وبدون عذر شرعي وذلك بعد 

 
 
 
 
 

 من اللجان بموجب آتاب أو يستقيل منها أن اإلدارية عضو في الهيئة ألييمكن  -3
 خمسة عشر رفضه خالل مهلة أو التي يمكنها قبوله اإلدارية الهيئة إلىاستقالة يوجه 

وال يفقد العضو المستقيل عضويته في "  اعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماالوإ" يوما
 . رغبته الصريحة بذلك في آتاب االستقالةأبدى إذا إالالجمعية العمومية 

  
  :امـالنظل يـتعد :المادة الثامنة عشرة

  

راح  على اقت" بناءنظام العاملين تعديل هذا الأعضائهاثلثي يجوز للهيئة العامة بأآثرية 
  . العاملين في الهيئة العامةاألعضاء من ةبالمائعشرين   اقتراح علىأو اإلداريةالهيئة 
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  نـاء المؤسسيـع األعضـتواقي
  
  
  
  

__________________________________       ___________________________________                     
  B.A.T. (UK & Export) LTDشرآة           .م.م.ش" اندفكو "شرآة اإلنماء الصناعي

     ارـبكرشاد ر ـناصممثلة بالسيد                 طانيوس يوسف روجيهممثلة باألستاذ  
                 

 
  
  

__________________________________         ________________________________          
  .ل.م. شخليل فتال واوالدهرآة ش                 .ل.م. شبروآتر وآمبل ليفانتشرآة    

  بو عاصيجان رندا ممثلة باالستاذة                  سلهب محي الدينسعدأمحمد ممثلة بالسيد 
   

  
  
  

__________________________________         ________________________________          
  .ل.م. شطـرق المتوسـششرآة                            .م.م. شةـن الكيماويـسبارتشرآة  

  سنومحي الدين آوآب ممثلة بالسيدة               ي الرفاع أحمد مختارمالكممثلة بالسيد 
  
  
  
  

 _________________________           _______________________   
    .ل.م. شانـل لبنكـهنشرآة                     .ل.م. شةـتان آ.أ.ة فـمؤسس   

     خوروس جوزفعونيممثلة بالسيد                    )آتانة أخوان(          
 الطبشيعادل هادي ممثلة بالسيد   


