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  يـاألساسام ـالنظ
  
  

 لبنان -المنتجات والعالمات التجارية جمعية حماية : اةالجمعية المسمَّ
 Brand Protection Group - Lebanon  

  
  

  :مقدمـــة :األولىالمادة 
  

  : ى ـة تدعـ جمعيةـة اللبنانيـالجمهوريت في ـستأّس
  

  نان  لب–المنتجات والعالمات التجارية جمعية حماية   : ةـبالعربي
    Brand Protection Group - Lebanon  :بالالتينيةو

  

  .ة وال تتوخى الربحـيياس سرـغي وهي جمعية
  

  :مرآز الجمعية :المادة الثانية
  

  .م.م.ش) اندفكو(شرآة اإلنماء الصناعي مبنى ، تلة العصافيرعجلتون،  :  ةـمرآز الجمعي
  

  روانـ آس–ان ـل لبنـجب : محافظة/عنوانها
  

   230130/09 – 474000/03 :         هاتــف
 

  235575/09 :         فاآــس
  

يتم ن أ على  على قرار الهيئة العامة"ان بناءـ مكان آخر في لبنألييمكن نقل مرآز الجمعية و
  .لـ عند النق الداخلية وزارةالغ بإ

  
  :السعي مع الجهات المختصة للمساهمة  :ةـ الجمعيدافـأه: المادة الثالثة

  

االستهالآية "  على أنواعها وخصوصاالتصدي لظاهرة تزوير وتهريب وتقليد المنتجاتفي  -1
 .مشروعةالعلى حقوق المستهلك اللبناني وحماية له من الغش والمنافسة غير " حفاظامنها 

    

  وسلعة للسلع االستهالآية لتقديم خدمة العمل على رفع مستوى الخدمات التسويقيةفي  -2
 .نيلمستهلك اللبنالافضل 

  

  والجماركالعام ال سيما وزارة االقتصاد والتجارةو  الخاصالعمل والتنسيق مع القطاعو -3
 من أي حقوق الملكية الفكريةووباقي المنتجات المستهلك و  االستهالآيةنتجات الملحماية

 . أو تزوير أو تهريب تقليدأوتالعب 
 
  
  
 المنتجات سويق  وتوتطوير ونمو تجارة وصناعةالمساهمة في تشجيع وازدهار  -4

االستهالآية في لبنان بشكل يؤمن المنافسة المشروعة والقانونية التي تعود بالنفع على 
 وحقوق الملكية  االستهالآيةمنتجات وخاصة المنتجات وعلى حماية الالمستهلك اللبناني

 . وعلى سمعة لبنان في الخارجوالغشوالتهريب  من التقليد والتزوير الفكرية
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 والمعرفة  والثقافةدورات تدريبية ومحاضرات بغية نشر العلمو  ومؤتمراتت ندواإجراء -5
وحماية  فيما يتعلق بالسلع االستهالآيةوالمؤسسات العامة والخاصة  للمستهلك اللبناني

 . وحماية حقوق الملكية الفكرية من التقليد والتهريب والتزويرالمستهلك
 

  المتوفرةبمختلف األشكال ونشر المعلومات  واإلحصائيات البحوث واعداد الدراساتإجراء -6
  والزراعية والصناعيةالتجارية" خصوصاالقطاعات االقتصادية و  المنتجاتعن مختلفو

 . في لبنان والخارجوالمزاحمة غير المشروعةوالتزوير التي تتأثر بعوامل التهريب والتقليد 
 

 جمعيات والمنظماتوالخبرات مع باقي الواإلحصائيات تبادل البحوث والدراسات  -7
والصناعية   والتجاريةةيفي مجال الخدمات التسويق والوطنية واإلقليمية الدولية والمؤسسات

 حقوق الملكية وحماية المستهلك وحمايةاالستهالآية بالمنتجات عامة وخاصة المتعلقة 
 . وبكل ما يتعلق بأهداف الجمعيةالفكرية

  
  : موارد الجمعية المالية :المادة الرابعة

  

  : ن مما يلي مصادر التمويل تتكوَّإن
  

 . وامالك منقولة وغير منقولةأموالالجمعية من أعضاء ما يخصصه  -1
  

 أهدافهاالدولية التي تكون  الوطنية واإلقليمية ومساهمة المؤسسات والجمعيات والهيئات -2
 . ترغب بدعم نشاطاتها تلك التي او الجمعيةأهدافة مع شابهتم

 

 أوالتي تعطى من الدولة عاية ر والواإلعانات والمساعدات وصايا والالقروض والهبات -3
 .أنواعها والجمعيات على  والهيئاتواألفراد الخاصة أو المؤسسات العامة

 

 . القوانين النافذةأحكام إطار الموصى بها للجمعية ضمن أوالتبرعات الموهوبة  -4
 

 .نظيمية المجازة بموجب النصوص التشريعية والتاألخرىجميع الموارد  -5
 

 ما يعادلها أو "سنويا )ألفا دوالر أميرآي (.أ.د/2.000/ المحددة بـ األعضاءاشتراآات  -6
 .بالليرة اللبنانية

 

 النشاطات المختلفة التي وآافة  والدورات التدريبيةوالندوات والمؤتمرات الحفالت ريع -7
 أتت أي مصدر  ومنتصرف آافة أموال الجمعية على أن  لتحقيق أهدافهاتقوم بها الجمعية

 .في سبيل تحقيق أهدافها
  
  
  
  
  

  :تملك أموال منقولة وغير منقولة :المادة الخامسة
  

على أن تستعمل في سبيل منقولة وغير منقولة " أمواال تتملك أنأن تستأجر أو يمكن للجمعية 
  .تحقيق أهدافها فقط

  
  :ةـات الجمعيـهيئ :المادة السادسة
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 الجمعية وتديرها اإلدارية، تمثل الهيئة والهيئة العامة اإلداريةئة الهي:  من هيئتينتتألف الجمعية
  . اإلجراءالنظمتها وضمن القوانين المرعية" وفقا

  
  : ةـان خاصـلج :المادة السابعة

  

فيه  وهيئات معينة، ويذآر خاصة تأليف لجان يتضمن النظام الداخلي للجمعية، أنيمكن 
  . تعيينهمأو ائهاأعضمهامها، وطريقة اختيار وتسمياتها 

  
  : ةـ الجمعيإلىنتساب اإل: المادة الثامنة

  

  : يكونأن الجمعية إلىيشترط في من يرغب االنتساب   - أ
  

في لبنان وله نشاط " أصوال  أو فرع شرآة أو مكتب تمثيلي مسجلشرآةمؤسسة أو  -1
تم تعيينه رسميا ي بشخص لبناني أومثل بمديره ي أن في لبنان على  أو تسويقيتجاري

 على أن يكون ممثل الشرآة غير من قبل المفوض بالتوقيع عن الشرآةتفويض وجب بم
 .محكوم عليه بجرم أو جنحة شائنة

 

 أو تدعم أهدافها جمعية أو نقابة مسجلة في لبنان ولها نشاط مماثل لنشاط الجمعية -2
 .ومبادئها 

 

ستهالآية في  االعامة وخاصة المنتجاتلمنتجات ا  أو تسويق  صناعةأويتعاطى بتجارة  -3
 ."إداريا أو "انقابيصناعتها أو أجازتها أو تسويقها  أو تنظيم  أو الدول المجاورةلبنان

 

 .في سبيل تحقيق غايتها"  وعامالاألخالقيةبنظام الجمعية وبمبادئها " قابال -4
  

 . الجمعيةإلى مصلحة شخصية من جراء انتسابه ال يبغي أي -5
 

 .المستندات المطلوبةمع آامل " خطيا"  يكون قد قدم طلباأن -6
  

   :أنو ـى العضـعل  - ب
  

  .يدفع بدل االشتراك السنوي -1
 . الجمعيةأهدافيعمل على تحقيق  -2
 .ر اجتماعات الهيئة العامة ويقوم بالخدمات المطلوبة منهوحض من يمثله لفوضي -3
 .يشارك في نشاطات الجمعية -4
 . المتخذة وفق األصول النظاميةيلتزم بجميع مقررات الجمعية -5

  
  
  

  :متابعة طلب االنتساب  :المادة التاسعة
  

 الجمعية إلىيتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته باالنضمام  -
 مع  تجارية للشرآةإذاعةويرفقه بنسخة مصدقة من سجله التجاري ونسخة مصدقة من آخر 
 .تفويض صريح لمن يمثله مع حق التصويت والترشيح والترشح

  

 في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأآثرية اإلداريةئة تدرس الهي -
 .القرار المناسبالحاضرين  أعضائها

  
  : ةـة العامـالهيئ :المادة العاشرة
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 الجمعية الذين سددوا اشتراآاتهم إلى"  المنتسبين فعليااألعضاءتتألف الهيئة العامة من جميع 
  .في النظام الداخلي" تها تفصيالالسنوية وتحدد صالحياتها ومهما

  
  : ةـة اإلداريـالهيئ :المادة الحادية عشرة

  

تنتخبهم الهيئة العامة باالقتراع السري، على األقل  أعضاء) سبعة (7 من اإلداريةتتألف الهيئة 
 الهيئة العامة المسددين أعضاءويشترط الآتمال نصاب جلسة االنتخاب حضور اآثر من نصف 

 اإلداريةلسنوية وذلك قبل ثالثة اشهر من الموعد المحدد لالنتخاب ومدة الهيئة الشتراآاتهم ا
 عضو من الهيئة العامة انتداب من يمثله ويصوت عنه وذلك بموجب تفويض أليويمكن . سنتين

  . القانونيةلألصول" مصدق عليه وفقا
  

ويشرف على  من الهيئة العامة األقل على أعضاءيدير جلسة االنتخاب هيئة من ثالثة 
  .االنتخابات مندوب يمثل وزارة الداخلية والبلديات

  
  :ابـنتخاإلالن ـإع :المادة الثانية عشرة

  

 واألحزاب دائرة الشؤون السياسية – مصلحة الشؤون السياسية واالنتخابية إبالغيقتضي 
خاب  انتإعالنوالجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين نسخة عن مستند 

 من الموعد األقل يصلها قبل شهر على أن الذي يحدد زمان ومكان االنتخاب على اإلداريةالهيئة 
 بشهر اإلدارية قبل انتهاء مدة والية الهيئة اإلدارية انتخابات الهيئة إجراء يتم أن على نالمعي
  .األقلعلى 

  

 الهيئة أعضاءنتخاب  في منطقتها المرآز المحدد ال الموجوداألمنيةالسلطة " أيضاوتبلغ 
  .اإلدارية

  
  :توزيع مهام الهيئة اإلدارية :المادة الثالثة عشرة

  

 نص نظام الجمعية إذا مباشرة أعضائها مع توزيع المهام على اإلداريةيتم انتخاب الهيئة 
وتختار من "  سنااألعضاء المنتخبة برئاسة اآبر اإلدارية تجتمع الهيئة وإالالداخلي على ذلك، 

، آما يتم "للصندوق، ومحاسبا" للسر، وأمينا" للرئيس، وأمينا" ، ونائبا" رئيساضائهاأعبين 
  .تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة

  
  

 باستثناء حق التقرير وتنفيذ ةياإلدار لعضو واحد في الهيئة األآثر وظيفتين على إسناديمكن 
 في النظام الداخلي عضائهاأ ومهام آل من اإلدارية ويتم تحديد مهام الهيئة األموالصرف 
  .للجمعية

  
  :إجراءات تأسيسية وتعديل النظام :المادة الرابعة عشرة

  

  .من تاريخ الترخيص للجمعيةسنة  لمدة اإلداريةيقوم المؤسسون بصالحيات الهيئة 
  

 خالل إدارية انتخاب هيئة إلى تأسيس الجمعية والدعوة إجراءاتعلى الهيئة التأسيسية استكمال 
من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم نة سمهلة 
  .الملغى
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% 20 بناء على اقتراح أو اإلداريةيجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الهيئة 
 موافقة  الهيئة العامة المسددين اشتراآاتهم ويشترط لصحة التعديلأعضاءمن ) عشرين بالمائة(

  . العامليناألعضاءثلثي 
  

  :انتخاب هيئة إدارية جديدة :المادة الخامسة عشرة
  

 جديدة قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة إدارية انتخاب هيئة إجراء إلى تدعو أن  العامةق للجمعيةحي
  .األقل ذلك وموافقة الثلثين منهم على أعضائهاشرط اقتراح ثلث 

  
  : الجمعيةمدة :المادة السادسة عشرة

  

  .دةدَّـمحر ـغيي ـة هـة الجمعيدَّـ مإن
  

  :حل الجمعية :المادة السابعة عشرة
  

 الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء إلى باإلضافة
خمسة وسبعون % (75 قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة إلىعلى طلب مقدم منها وباالستناد 

  . العاملينأعضائها من مجموع األقلعلى ) مائةبال
  

   :ة عشرةلثامنالمادة ا
  

  .لمصلحة حماية المستهلك لدى وزارة االقتصاد والتجارة"  وممتلكاتها ملكاأموالها الجمعية تصبح ّلـد حـعن
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  نـاء المؤسسيـع األعضـ تواقي
 

  
 

  
__________________________________                 ___________________________________           

  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 واوالدهشرآة                  .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   
  
  


