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جملة املهندس
القانونية اإللكترونية

هذا هو العدد السادس من مجلة املهندس القانونية. وهي إن بدأت الكترونية إال أن السعي 
بدأ إلصدار نسخة ورقية عنها بعدما كثر الطلب بهذا الشأن. وهو إن دل على شيء فإمنا 

يدل على أن نقل املعرفة يجب أن ال يقتصر على وسيلة واحدة.
الهندسة.  في مجال  الدولية  التطورات  على  الضوء  نلقي  أن  العدد  هذا  في  رغبنا  وقد 
نقابة  في  املستمر  والتطوير  التدريب  مركز  جلنة  مقرر  مع  مقابلة  إجراء  على  فحرصنا 
الدولية  املنظمات  من  عدد  في  فاعالً  عضواً  أيضاً  هو  والذي  بيروت  في  املهندسني 

ومتخصصاً في مجال اخلبرة والوساطة والتحكيم.
أما في قسم الدراسات فقد جرى تضمينه دراستني، األولى تتعلق بحقوق املهندس في 
إلى  تطرقت  فقد  الثانية  أما  يضعها،  التي  والتصاميم  الرسوم  عن  الفكرية  ملكيته 
القانون تاريخ 7 / 6 / 1937 واملتعلق بربط العقارات بقنوات الصرف العامة و الذي يتزايد 

الرجوع اليه اثر تزايد البناء خارج املدن.
شورى  مجلس  عن  صادرة  أحكام  إيراد  إلى  عمدنا  فقد  القضائي،  االجتهاد  صعيد  على 
التزوير فيما لو أقدم  اللبناني، باإلضافة إلى حكم جزائي حول مدى نشوء حالة  الدولة 

مهندس على التوقيع في خانة املالك على رخصة البناء دون حصوله على توكيل بذلك.
بعالقة  املتعلقة  األحكام  على  فيها  األسئلة  انصبت  فقد  االستشارات،  قسم  في  أما 

املهندس بالضمان االجتماعي.
ولم  استمر  ما  العمل  وخير  السابع،  العدد  اهلل  إن شاء  يتبعه  السادس  العدد  هو  هذا 

ينقطع.

املعرفة
حتدُد مساَرك  

إدارة اجمللة
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حوار مع 
املهندس االستشاري

االستاذ حممد سعيد فتحة

ان تبينوا لنا دور ومهام املهندس  هل ميكن   
االستشاري؟

الذي  املهندس  هو  اإلستشاري  املهندس  إن 
أو  مكاتب  ضمن  مستقل  بشكل  يعمل 
شركات خاصة وملصلحة عميله وال يتقاضى 
على  احلفاظ  على  ويحرص  سواه  من  أتعاباً 
التي  األهداف  حتقيق  على  والسهر  مصلحته 
يبتغي ان يصل اليها صاحب املشروع بأفضل 
يضع  وعليه   الشروط.   وأحسن  مواصفات 
بخدمة  الفنية  خبرته  املستشار  املهندس 
مبختلف  املتعلقة  القضايا  لدراسة  زبائنه 
حقول الفن الهندسي، وميكن أن ميتد دوره إلى 
مهمات وضع املشاريع وفقاً لعقود خطية حتدد 
يتعلق  فيما  وباألخص  االمتداد  هذا  طبيعة 
ونظام  ومناظرته  العمل  وإدارة  باملناقصات 

األعمال والصناعات.
ملصلحة  التالية  باملهام  يقوم  أن  ميكن  وهو 

عميله:
1( القيام بالدراسات األولية.

2( دراسة اجلدوى اإلقتصادية للمشاريع.
3( القيام بالدراسات التنفيذية والتفصيلية.

4( املساعدة في أعمال تلزمي املقاولني وتقييم 
عروضهم.

5( اإلشراف على تنفيذ األعمال ومتابعة شؤون 
املشروع ملصلحة املالك.

6( القيام بإدارة تنفيذ األعمال في الورشة.
والقانونية  الفنية  املتطلبات  ذلك ضمن  وكل 

للمشاريع.

املنظمات  من  عدد  في  عضو  لبنان  ان   
الهندسية الدولية، هل ميكنكم ان تعددوا لنا 

بعضاً منها ؟

في  عضو  هو  اللبنانيني  املهندسني  إحتاد  إن 
العربية  الهندسية  املنظمات  من  العديد 

والدولية منها:
العرب وهو عضو مؤسس  1( إحتاد املهندسني 
يضم  وهو   1963 العام  منذ  اإلحتاد  هذا  في 
جميع نقابات وجمعيات املهندسني في الدول 
املكتب  في  عضو  منصب  ونشغل  العربية 

التنفيذي فيها حالياً.
الهندسية  للمنظمات  الدولي  اإلحتاد   )2
سنة  تأسيسه  مت  الذي  اإلحتاد  هذا   ،)WFEO(
باريس  في  األونيسكو  منظمة  برعاية   1968
وهو  يضم حالياً 90 منظمة هندسية  من 90 
دولة من دول العالم وتتحدث باسم  أكثر من 

15 مليون مهندس.
اإلستشاريني  للمهندسني  الدولي  اإلحتاد   )3

.FIDIC )الفيديك(
املعماريني  للمهندسني  املتوسطي  اإلحتاد   )4

.UMAR
العربية للعقود اإلنشائية  5( غرفة التحكيم 
املكتب  في  عضو  منصب  كذلك  ونشغل 

التنفيذي فيها حالياً.

السنوي  االجتماع  في  شاركتم  لقد   
للفيديك السنة املاضية عندنا جرت املوافقة 
على انضمام لبنان اليه، هل ميكن ان تذكروا لنا 

منافع هذا االنضمام؟

االستاذ محمد سعيد فتحة

رئيس جلنة مركز التدريب والتطوير املستمر 

في نقابة املهندسني ـ بيروت.

املهندسني  إحتاد  في  تنفيذي  مكتب  عضو 

العرب وفي غرفة التحكيم العربية للعقود 

اإلنشائية.

املعهد  في  لبنان  لفرع  إدارية  هيئة  عضو 

القانوني للمحكمني الدوليني ـ لندن.

للشعبة  التأسيسية  اللجنة  عضو 

التي  اإلستشاريني  للمهندسني  اللبنانية 

إنضمت الى الفيديك.

املوجلة ترجمة عقود  العربية  اللجنة  عضو 

إدارة  قبل  من  العربية  اللغة  الى  الفيديك 

الفيديك.
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اإلستشاريني  للمهندسني  الدولي  اإلحتاد  إن 
أنشئ سنة 1913 وكانت أهدافه هي :

1( دراسة جميع مشاكل املهندسني األعضاء، 
أي  دون  وتطويرهم  حمايتهم  تخص  والتي 

إعتبار ألية توجهات سياسية أو دينية.
املهندسني  بني  مفيدة  ودية  عالقات  بناء   )2

اإلستشاريني.
من  اإلستشاريني  املهندسني  جتميع   )3
جمعيات  لتأسيس  للسعي  البلدان  جميع 
للمهندسني اإلستشاريني في البلدان التي ال 

توجد فيها مثل هذه اجلمعيات.
تسمح  التي  والقواعد  األسس  بناء   )4
للمهندسني اإلستشاريني باحلفاظ على األداء 

األفضل في ممارسة مهنتهم. 
إلى  لبنان  االنضمام  منافع  إحدى  وتتمثل 
الذي  التقدم  من  اإلستفادة  في  الفيديك 
الهندسية  الشركات  العديد من  اليه  وصلت 
ومحاولة  الفيديك  الى  املنضمة  اإلستشارية 

نقل التكنولوجيا الى الشركات اللبنانية.

 باعتباركم من املتابعني للتطور الدولي في 
املناهج  ان  تعتقدون  هل  الهندسي،  العمل 
لبنان  في  الهندسة  كليات  في  االكادميية 

تستجيب مع هذة املتغيرات؟

في  املتسارع  التطور  أن  فيه  شك  ال  مما 
أن  تتطلب  التكنولوجية  و  الهندسية  العلوم 
تتماشى املناهج التعليمية معها بحيث يتم 
وتطويرها  دوري  بشكل  البرامج  هذه  مراجعة 

العلمي  التطور  مع  تتوافق  كي  الدوام  على 
والعالم  لبنان  في  العمل  سوق  وحاجات 
العربي الذي يشكل سوقاً طبيعياً للشركات 
وذلك  اللبنانيني  واملهندسني  الهندسية 
بالتنسيق والتشاور مع الشركات واملؤسسات 
الهندسية. وفي هذا اإلطار اقترح ان يصار الى 
الهندسي  للتعليم  أعلى  مجلس  تشكيل 
مع  لبنان  في  الهندسة  كليات  عمداء  يضم 
الشركات  ممثلي  وبعض  املهندسني  نقابتي 

الهندسية بكافة تشعباتها.

احملاكم  لدى  محلفاً  خبيراً  بصفتكم   
ووسيطا ً ومحكماً، ما هي املقومات التي يجب 

ان يتصف بها املهندس في هذه املهام؟

إن املهندس لكي يقوم بأعمال اخلبرة الهندسية 
و الوساطة و التحكيم ال بد له من جرعة من 
العلوم القانونية الى جانب العلوم الهندسية 
و الفنية التي يجب أن يبرع بها، و أن تكون لديه 
خبرة كافية لكي يستطيع أن يعطي رأياً في 
حالة اخلبرة متكن القاضي أو احملكم من إتخاذ 
قرار مناسب بناء على الرأي الفني الذي يقدمه 
هذا اخلبير. أما في حالة الوساطة أو التحكيم 
توصية  إعطاء  على  قادراً  يكون  أن  فعليه 
و  الوساطة  حال  في  النزاع  حل  في  تساعد 
قراراً معلالً  في حال التحكيم يحيط بالناحية 

الفنية و الناحية القانونية .
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بقلم احملامي خليل غصن
دكتوراه في القانون قيد االعداد

دبلوم دراسات عليا في القانون - محّكم

يبقى  ولكن  والشعراء.  والرسامني  األدباء  عن  التكلم  عند  غالباً  يثار  والفنية  األدبية  امللكية  حقوق  عن  احلديث  ان 
أن للمهندس حظاً من هذا احلق.

إن املهندس في معرض قيامه مبهامه يُعمل فكره لتحقيق االبداع الذي هو من سمات املشروع الناجح الذي يعتمد 
حوافز،  من  بد  فال  العصر  هذا  في  قيمية  ثروة  عن  يعبِّر  الذي  الفكري  املنهج  هذا  استمرار  ولضمان  االبتكار.  على 

التطوير. انتاجه العقلي، وهو ما سيشجعه على املضي قدماً في  أدناها حماية حق املهندس في 

من هنا كان حرص املشترع على عدم استثناء 
املهندسني من قانون حماية امللكية الفكرية 
دوراً  يلعبون  أنهم  سيما  ال  والفنية،  األدبية 
في تكوين الصورة اجلمالية للمجتمع، والتي 

تشكل داللة من دالالت احلضارة والتقدم.

حق  عن  نتكلم  أن  إرتأينا  ذلك  من  إنطالقاً 
فنبنّي  الفنية  الفكرية  في ملكيته  املهندس 

وشروطها. أحكامها 

لتمييزها  هي  الفنية  امللكية  إلى  واإلشارة 
يكتسبها  التي  الصناعية  امللكية  عن 

جديداً  اختراعاً  يبتكر  عندما  املهندس 
ببراءة  يعرف  ما  على  أثرها  على  ويحصل 
إليها  سنتطرق  التي  امللكية  أما  االختراع. 
بالرسوم  ترتبط  والتي  الفنية  امللكية  فهي 

الهندسية. والتصاميم 

أ

املهندس  حق  يحمي  الذي  القانون 

الفنية ملكيته  في 

مكرَّس  الفنية  ملكيته  في  املهندس  حق  إن 

حقوق املهندس يف ملكيته الفكرية 
املتعلقة بالرسوم والتصاميم اهلندسية
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العامة. للقواعد  تطبيق 

أو  الرسم  في  تتوفر  أن  يجب  آخر  ومبعنى 
شخصية  عن  تعبِّر  فنية  صفة  التصميم 
لكل  متنح  فاحلماية  مداركه،  وعن  املهندس 

ومبتكر. أمر جديد 

ج

القانون  مينحها  التي  احلقوق  أنواع 

س للمهند

املهندس  فإن   99/75 رقم  القانون  مبقتضى 
واحلق  املادي  احلق  احلقوق:  من  بنوعني  يتمتع 

املعنوي.

احلصري  املهندس  حق  املادي  باحلق  ويقصد 
االستغالل،  أوجه  بكافة  عمله  استغالل  في 
التصميم  يقلد  أن  آخر  ملهندس  يجوز  فال 
ألحد  يجوز  ال  كما  احلق،  صاحب  مبوافقة  إال 
املعايدة  بطاقات  في  الرسوم  يستعمل  أن 

استعمال  أو  بإذنه،  إال  البريدية  الطوابع  أو 
مشهد  في  أساسي  بشكل  البناء  مظهر 

بدون موافقته. أو دعائي  سينمائي 

ال  بأن  املهندس  حق  فهو  املعنوي  احلق  أما 
ينسب العمل إال إليه، لهذا كان من الواجب 
ذكر إسم املهندس املصمم على لوحة إعالن 

املشروع.

احلق  املعنوي  احلق  يشمل  ذلك،  إلى  إضافة 
أو تشويه ملا رسمه  أي كان بتعديل  في منع 

أو صممه.

د

احلماية  من  االستفادة  إجراءات 

القانونية 

لتكريس  شكلية  إجراءات  من  هناك  ليس 
ظهور  مبجرد  ينشئ  احلق  فهذا  امللكية.  حق 
االبتكار وخروجه عن كونه مجرد فكرة على 

والفنية  األدبية  امللكية  قانون حماية  مبوجب 
ذكرت  وقد   .1999/4/3 في  والصادر   75 رقم 
املشمولة  األعمال  ضمن  منه   2 املادة 
بفن  اخملتصة  والصور  الرسوم  باحلماية: 
واخملططات  والتصاميم  واخلرائط  العمارة 
واجملسمات الهندسية. واستناداً إلى ذلك فإن 
التصاميم  بوضع  املتعلقة  املهندس  أعمال 
ويتمتع  احلماية  لهذه  تخضع  والرسوم 
له  حددها  التي  باحلقوق  بشأنها  املهندس 

القانون. هذا 

ب

في  تتوفر  أن  يجب  التي  الشروط 

تصبح  كي  والتصاميم  الرسوم 

القانون بحماية  مشمولة 

املهندس  يضعه  تصميم  أو  رسم  كل  ليس 
بل  الفكرية،  امللكية  حماية  من  يستفيد 
عملية  نتاج  من  أي  مبتكراً  يكون  أن  بد  ال 
مجرد  أو  وتكرار  تقليد  مجرد  وليس  عقلية 

حقوق املهندس يف ملكيته الفكرية 
املتعلقة بالرسوم والتصاميم اهلندسية



لدى  التسجيل  ضرورة  عن  يغني  ال  ذلك  ان 
وزارة  لدى  الفكرية  امللكية  حماية  مصلحة 

االقتصاد الثبات هذا احلق.

هـ
أجيراً  يعمل  الذي  املهندس  حقوق 

لدى شركة هندسية

إنفاذاً  تصميماً  أو  رسماً  املهندس  ابتكر  إذا 
عندئٍذ  يعتبر  شركة  مع  يربطه  عمل  لعقد 
احلقوق  صاحبة  هي  الشركة  أي  العمل  رب 
احلق  لها  يكون  بحيث  الفني،  للعمل  املادية 
فهي  املعنوية  احلقوق  أما  استغالله.  في 
حق  هو  املعنوي  احلق  ألن  للمهندس  تبقى 
أن  إن إسمه يجب  لصيق بشخصيته بحيث 

دائماً. يذكر 

الشركة  أن حق  إلى  التنبيه هنا  ولكن يجب 
يعمل  الذي  املهندس  ابتكار  استغالل  في 
لديها يجب أن يبقى دائماً ضمن األطر احملددة 
في عقد العمل. وبالتالي إذا عمدت الشركة 
غير  أخرى  مجاالت  في  العمل  استغالل  إلى 
للمهندس  يكون  فإنه  العقد  في  ملحوظة 
املطالبة  إمكانية  مع  التعويض  في  احلق 

بوقف هذا االستغالل.

قانون  مبقتضى  أنه  إلى  اإلشارة  وجتدر  هذا 
األحكام  فإن  والفنية  االدبية  امللكية  حماية 
احلقوق  في  الشركة  حق  مسألة  ترعى  التي 
صراحة  تذكر  أن  يجب  لالبتكار  املادية 
هذا  أوجه  لصور  حتديداً  تتضمن  وان  وخطياً 

االستغالل وكل ذلك حتت طائلة البطالن.

و

ملكيته  في  املهندس  حماية  حدود 

الفكرية

تدخل  ابتكره  ما  املهندس في  ان حماية حق 
واستناداً  خاصة.  مصالح  حماية  إطار  ضمن 
احلماية  أن تقف هذه  الطبيعي  ذلك من  إلى 
عامة  مصلحة  بوجود  األمر  يتعلق  عندما 
املشترع  اجاز  ولهذا  باحلماية.  أجدر  هي 
نسخ وتصوير أعمال املهندس رغم إرادته إذا 
ولكن  تربوية،  أو  تعليمية  ألغراض  ذلك  كان 
أن  احلاالت  هذه  في  حتى  يشترط  بالطبع 
حقه  على  حفاظاً  املهندس  اسم  إلى  يشار 

املعنوي.

ز

الرسوم  وضع  في  يشترك  قد 

هو  فما  مهندسني،  عدة  والتصاميم 

احلكم في هذه احلالة؟

إذا كان العمل الفني هو نتاج عمل مشترك 
كان  فإذا  يُنظر:  فإنه  مهندسني  عدة  بني 
ال  متكاملة  وحدة  يعتبر  املشترك  العمل 

البعض،  بعضها  عن  جزئياته  فصل  ميكن 
أصحاب  املهندسني  جميع  يكون  عندئٍذ 
إذا  أما  بالتساوي.  العمل  هذا  في  حقوق 
كان ميكن فصل عمل كل مهندس عن عمل 
صاحب  منهم  كل  فيعتبر  اآلخر  املهندس 

احلق في اجلزء الذي ابتكره.

املشترك  العمل  كان  إذا  أنه  إلى  ونشير 
مع  املهندسني  يربط  لعقد عمل  انفاذاً  جرى 
وتوجيهاتها  اشرافها  حتت  يعملون  شركة 
وتعتبر  جماعي،  عمل  أمام  حينئٍذ  فنكون 
وانفقت  العمل  على  أشرفت  التي  الشركة 
املادية  احلقوق  صاحبة  هي  أجله  من  املال 

به. املتعلقة 

ح

االنتاجات األخرى التي ميلك املهندس 

فكرية ملكية  بشأنها 

واخلرائط  والتصاميم  الرسوم  جانب  إلى 
ملكية  له  تكون  املهندس  فإن  واملاكيت، 
سواء  يلقيها  التي  احملاضرات  على  فكرية 
حق  له  تعود  كما  املؤمترات.  أو  اجلامعات  في 
واألعمال  احلاسوب  برامج  بشأن  امللكية 

ينفذها. قد  التي  والبصرية  السمعية 
الصناعية  امللكية  فهناك  ذلك  جانب  إلى 
ويعتبر  أنواعها،  مختلف  على  لإلختراعات 

امليكانيكية. االختراعات  عدادها  من 

ك

املهندس  على  يجب  التي  اخلطوات 
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مشروع  هناك  أن  املهندس  علم  إذا 

رسومه  تقليد  إلى  فيه  سيصار  بناء 

القضاء  إلى  يلجأ  أن  فله  وتصاميمه 

اخملتص ملنع حدوث هذا االعتداء.



يقلِّد  من  هناك  أن  تبني  إذا  اتخاذها 

وتصاميمه رسومه 

بناء  مشروع  هناك  أن  املهندس  علم  إذا 
وتصاميمه  رسومه  تقليد  إلى  فيه  سيصار 
ملنع حدوث  اخملتص  القضاء  إلى  يلجأ  أن  فله 
في  املباشرة  جرت  إذا  أما  االعتداء.  هذا 
التنفيذ واكتمل البناء فإن املهندس ال ميكنه 
ضرر  ذلك  في  ألن  بهدمه  املطالبة  عندئٍذ 

املطالبة بتعويض. وإمنا يكون له  شديد، 

وفي جميع األحوال فإن قانون حماية امللكية 
أن من قلَّد عن معرفة  الفنية تضّمن  األدبية 
بالسجن من شهر  يعاقب  أو فنياً  أدبياً  عمالً 
خمسة  من  نقدي  وبجزاء  سنوات  ثالث  إلى 
أو  لبنانية  ليرة  مليون  خمسني  إلى  ماليني 

العقوبتني. هاتني  بإحدى 

في اخلتام،
حق  أحكام  لبعض  موجز  عرض  كان  هذا 
وقد  والفنية.  األدبية  ملكيته  في  املهندس 
اآلخر  اجلانب  إبراز  الى  خاللها  من  سعينا 
االبداع  الذي هو جانب  الهندسي  العمل  من 
واالبتكار. وهذا اجلانب هو ذات قيمة أكبر من 
املهندس  عليها  يحصل  التي  املادية  املنافع 
ألن  والتصاميم.  الرسوم  تنفيذه  مقابل 
أن  الشعور  إلى  يحتاج  املتميز  املهندس 
املشترع  قبل  من  تقديراً  العقلية  ملداركه 
القانونية  احلماية  من  يستفيد  وانه  واجملتمع 
ملزيد  وحتفيزاً  عنه تشجيعاً  ما سينجم  وهو 
الدول  فيه  تتنافس  عصر  في  االبتكار  من 
األدمغة  أصحاب  استقطاب  على  الكبرى 

الذين ال يلقون التقدير في بالدهم.

والتصاميم  للرسوم  الفكرية  امللكية  لتسجيل 

ميكن  والتجارة  االقتصاد  وزارة  لدى  الهندسية 

الوزارة: مراجعة موقع 

www.economy.gov.lb



بقلم احملامي عبد العزيز مجعة
دبلوم دراسات عليا في قانون االعمال- محّكم

اللبنانية  املدن  في  العقارات  قيم  ارتفاع  أدى 
اجملاورة  املناطق  في  البناء  مشاريع  زيادة  إلى 
مع  ترافقت  الظاهرة  وهذه  بها.  احمليطة 
الضرورية  املستلزمات  تأمني  إلى  احلاجة 

الصحي. الصرف  وفي مقدمتها  لالنتفاع 

على  الَقّيمني  غالب  يعمد  احلاجة،  هذه  أمام 
خاصة  صحية  جور  إنشاء  إلى  املشاريع 
مالئماً  يكون  ال  قد  احلل  هذا  أن  إال  للبناء. 

ربط  أن  أحد  يختلف  وال  الكبيرة،  للمشاريع 
أن  إال  األنسب.  هو  يعد  العام  باجملرور  العقار 
العقارات  من  العديد  أن  في  تكمن  املشكلة 
أخرى  العام عقارات  اجملرور  وبني  بينها  يفصل 

ملعاجلتها. ما يستدعي حلوالً  وهو 

قانوناً خاصاً حول  اللبناني أصدر  املشترع  إن 
القانون  وهذا  العامة  باجملارير  العقارات  ربط 
منذ  صدوره  من  بالرغم  في1937/6/7،  صدر 

عليه  يطرأ  لم  أنه  إال  عاماً  أكثر من سبعني 
حاجات  يلبي  زال  ما  وأنه  كما  تعديل،  أي 
القرى  في  خاصة  واملقاولني  املواطنني 

املدن. وضواحي 

الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  من  نرمي 
على أهم مواد هذا القانون واآلليات العملية 
الذي  العقار  صاحب  استفادة  بغية  املتبعة 
على  العامة  باجملاري  عقاره  ربط  في  يرغب 

بالعقارات اجملاورة. االرتفاق  حق 

املوجز يف قانون 1937/6/7
املتعلق بربط العقارات
بقنوات الصرف العامة

جملة املهندس10
القانونية اإللكترونية



1
تعريف حق االرتفاق اخملتص باجملاري:

الذي  هو  عنه  نتحدث  الذي  االرتفاق  حق  ان 
مجرور  بربط  احلق  ما  عقار  صاحب  مينح 
عبر  العام  باجملرور  لعقاره  املبتذلة  املياه 
وبني  بينه  الفاصلة  جيرانه  بأراضي  املرور 
بقوة  أمر حكمي  هو  احلق  وهذا  العام.  اجملرور 
القانون إال أنه يخضع ألصول إدارية وضوابط 
العقار  التوازن بني مصلحة صاحب  لتحقيق 
ضرر  وبني  العام  باجملرور  بربطه  يرغب  الذي 
مراعاة هذه  ويؤدي عدم  اجملاورة.  األرض  مالك 
األراضي اجملاورة  القناة في  اعتبار مد  األصول 

التعدي. قبيل  من 

�
الربط: شروط 

الربط  لهذا  عدة  شروط  على  القانون  نص 
نوردها مبا يلي:

للمجرور  مباشر  طريق  هناك  يكون  ال  أن  ـ  أ 
العام إال من خالل ملك الغير.

انشاؤها  املنوي  القناة  تخترق  ال  أن  ـ  ب 
جدران  منها  ويستثنى  املبنية،  املساحات 

التصوينة.
موافقة  على  االستحصال  يتم  أن  ـ  ج 
بأعمال  القيام  قبل  البلدية  من  مسبقة 

الربط.
د ـ دعوة مالك العقار الذي سيمر في عقاره 
لتحديد  رأيه  واستطالع  املبتذلة  املياه  قناة 

التعويض عن األضرار التي قد تلحق به.
النفقات  كامل  املصلحة  صاحب  حتمل  ـ  هـ 
أية  إلى  إضافة  الربط،  هذا  يستلزمها  التي 

الربط. تنجم عن  تعويضات 

3
الالزمة: اإلجراءات 

يقوم صاحب العالقة في سبيل االستحصال 

على هذا احلق مبا يلي:
البناء  ربط  كيفية  تبنّي  خريطة  إجراء  ـ  أ 

بالبناء. اخلاص  الصحي  الصرف  مبجاري 
التمديدات  كافة  تبني  خرائط  رسم  ـ  ب 
مجارير  لربط  بها  القيام  املنوي  الصحية 

العام. باجملرور  املبتذلة  املياه 
باملستندات  مرفقاً  للبلدية  طلب  تقدمي  ـ  ج 
 »4« الفقرة  في  سنبينه  ملا  وفقاً  الالزمة 

أدناه.
املباشرة  وقبل  الطلب  املوافقة على  بعد  ـ  د 
النفقات  لسد  كاٍف  مبلغ  إيداع  بالعمل 
حصولها  احملتمل  األضرار  قيمة  مع  الالزمة 
لصاحب األرض اجملاورة الذي ستمر التمديدات 

في أرضه.

�
للمعاملة: الالزمة  املستندات 

يجب على صاحب العقار أن يقدم املستندات 
التالية:

من  أو  العالقة  صاحب  من  موقع  طلب  ـ  أ 
قانوناً. ينوب عنه 

من  تاريخها ألكثر  يعود  ال  إفادة عقارية  ـ  ب 
أشهر. ثالثة 

املساحة  خريطة  عن  مصدقة  نسخة  ـ  ج 
للعقار. العائدة 

للبناء  العائدة  اخلرائط  عن  نسختان  ـ  د 
وتتضمن:

باجملرور  البناء  ربط  كيفية  تبني  خريطة  ـ 
.1000/1 500/5 أو  العام مقياس 

األرض  مبستوى  الكائن  الطابق  مسطح  ـ 
املزمع  الصحية  التمديدات  عليه كافة  مبني 
القيام بها لربط مجارير املياه املبتذلة باجملرور 

.100/1 العام مقياس 
عليها  مبني  الطوابق  كافة  مسطحات  ـ 

.100/1 الصحية مقياس  التمديدات  كافة 

التجهيزات  يبني  للبناء  عمودي  مقطع  ـ 
.100/1 الصحية مقياس 

�
نزاع  أي  في  للفصل  الصالح  املرجع 
االرتفاق  حق  تنفيذ  عن  ينشئ  قد 

احلق:

قيمة  تقدير  عند  نزاع  ينشأ  أن  يحدث  قد 
العقار  صاحب   يرضى  ال  وقد  التعويض، 
مبرور اجملرور في أرضه، وهنا قد ينشأ نزاع بني 
اجملاورة  األرض  ومالك  االرتفاق  حق  صاحب 

تباعاً: وهو ما سنتناوله 
أ ـ النزاع حول قيمة التعويض:

لصاحب  التعويض  حتديد  يتم  أن  األصل 
بينه  املفاوضات  أثر  وعلى  اجملاورة حبياً  األرض 
املفاوضات  وتتم  االنتفاع.  حق  صاحب  وبني 
االتفاق  تثبيت  ويتم  البلدية  رئيس  بحضور 

في محضر رسمي.

ولكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق حبي، 
احملكمة  قبل  من  التعويض  حتديد  فيتم 
الذي  املدني  املنفرد  القاضي  وهنا  اخملتصة 

العقار. دائرته  يقع في 

ب ـ النزاع حول مكان مد القناة:

املبدأ أن يتم مد القناة في األرض اجملاورة في 
املكان األقل ضرراً بحيث ال يؤدي إلى تعطيل 
الوجه  على  به  االنتفاع  أو  األرض  استثمار 

األكمل.

ولكن أجاز القانون لصاحب األرض اجملاورة أن 
معه  يتسنى  آخر  محالً  البلدية  على  يعرض 

نفسها. بالسهولة  االرتفاق  حق  استعمال 
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صادر في �/�/�193
حق االرتفاق اخملتص باجملاري

النواب، أقر مجلس 

اآلتي نصه: القانون  اللبنانية  اجلمهورية  رئيس  ونشر 

املادة 1 - إذا كان ربط عقار باجملرور العام ال يستطاع اال باملرور في ملك الغير وجب على كل مالك عقار 

وبالقيام على صيانتها. الربط  بإنشاء قناة  أن يسمح لصاحب ذلك اجملرى  بينهما  متوسط 

2 - ال يجوز أن تخترق قناة الربط املساحة املبنية من العقار. وتستثنى جدران التصوينة. املادة 

3 - يجب أن توافق الدوائر البلدية ذات الشأن على تخطيط قناة الربط وقياس ارتفاعها ومميزاتها  املادة 

القناة. الذي ستخترقه  العقار  أقوال مالك  بعد استماع 

املادة 4 - على مالك العقار املنتفع أن يؤدي النفقات الالزمة إلنشاء القناة وقيامها بوظيفتها وصيانتها، 

وعليه أيضاً أن يعوض صاحب امللك املتوسط ـ أو مستثمره إذا وجد ـ من كل ضرر حلق به.

إلى  5 - ولهذه الغاية يرسل رئيس البلدية بناء على طلب االسبق من الفريقني ـ كتاباً مضموناً  املادة 

ويكون  التعويض.  مبلغ  شأن  في  حبية  بطريقة  واملفاوضة  لديه  للمثول  به  يدعوهم  الشأن  أصحاب 

دائرة اإلجراء متابعة تنفيذه. االتفاق قيمة صك رسمي تستطيع  حملضر 

في  أما  الصلح  جلسة  تلي  التي  يوماً  عشر  اخلمسة  خالل  في  املالك  إلى  التعويض  يدفع  أن  ويجب 

املعني  املصرف  أو  احلكومة  خزينة  التعويض  مبلغ  فيودع  ثالث  شخص  يد  حتت  احلجز  أو  الرفض  حالة 

لودائعها.

6 - في حالة وقوع اخلالف ترفع دعوى التعويض لدى احملكمة ذات الصالحية. املادة 

7 - إذا كان احملل األول املعني ملرور القناة مينع صاحب العقار الذي يراد اختراقه من استثمار عقاره  املادة 

االرتفاق  حق  استعمال  معه  يتسنى  آخر  محالً  البلدية  على  يعرض  أن  فيمكنه  له  وجه  انفع  على 

نفسها. بالسهولة 

املياه  لتصريف  أجريت  التي  األشغال  من  االستفادة  حق  اخملترقة  أو  اجملاورة  العقارات  ملالكي   -  8 املادة 

احلال: ويتحملون في هذه  املبتذلة 

التي يستفيدون منها. 1 ـ قسماً نسبياً من قيمة األشغال 

التي ميكن أن يستوجبها استعمالهم هذا احلق. التعديالت  2 ـ نفقات 

التي أصبحت مشتركة. 3 ـ اشتراكهم عند االقتضاء في نفقات صيانة اإلنشاءات 

هذا  وعلى  الشأن.  صاحب  املالك  حساب  على  وصيانتها  اجملاري  انشاء  بأعمال  البلدية  تقوم   -  9 املادة 

األخير أن يودع قبل إجراء العمل مبلغاً كافياً لسد النفقات الالزمة مع قيمة األضرار احملتمل حصولها 

البلدية. رئيس  الوديعة فيعينه مؤقتاً  الفريقني على مبلغ  وإذا قام خالف بني  للمالك اآلخر. 

املادة 10 - تنفذ األعمال ولو جبراً بالرغم من كل معارضة بعد إنقضاء مهلة خمسة عشر يوماً تبتدئ 

البلدية. من تبليغ القرار اإلداري الذي تصدره 

جملة املهندس�1
القانونية اإللكترونية

يعود  الضوابط  هذه  مراعاة  عدم  حال  وفي 
بالقرار  يطعن  أن  اجملاورة  األرض  لصاحب 
أنه  نظراً  الدولة  شورى  مجلس  أمام  البلدي 
مكان  وجود  رغم  أرضه  في  القناة  مدَّ  جرى 

آخر أيسر وأسهل.

�
بالتنفيذ: القائمة  اجلهة 

اجملاري  إنشاء  أعمال  بتنفيذ  يقوم  الذي  ان 
حساب  على  ولكن  البلدية  هي  وصيانتها 
قبل  يودع  أن  األخير  هذا  وعلى  املالك. 
يشمل  املال  من  مبلغاً  بالتنفيذ  املباشرة 
ما  إلى  احلال  وإعادة  األعمال  هذه  نفقات 
عن  التعويض  إلى  باإلضافة  عليه  كانت 
األضرار احملتملة ألصحاب األرض اجملاورة والتي 
إلى  االشارة  وينبغي  هنا  القناة.  فيها  سيمر 
أن هذا املبلغ هو تقديري ويعينه مؤقتاً رئيس 
البلدية ويتحدد نهائياً إثر اجناز العمل وحتديد 

النهائي. التعويض 

يوماً  عشر  خمسة  بعد  األعمال  وتبدأ  هذا 
من تبليغ القرار االداري ألصحاب العالقة.

ختاماً
أن تتخذ  الواجب  املدة  أن  إلى  أن نشير  يبقى 
وفقاً  أيام  ثالثة  هي  القرار  البلدية  فيها 
والبلديات  الداخلية  وزير  عن  الصادر  للقرار 

.99/8 برقم 

قانون



تابع 

 املوجز يف قانون 1937/6/7
املتعلق بربط العقارات
بقنوات الصرف العامة



إجتهادات قضائية

1
إذا كان رئيس البلدية هو المستفيد من رخصة البناء فإن الجهة المخولة للبت بمسألة 
الرخصة يكون نائب رئيس البلدية وليس رئيس البلدية نظرًا لتضارب المصالح: مجلس 
شورى الدولة، قرار رقم 2008/178ـ  2009، تاريخ 2008/12/15، مجلة العدل 2009 

العدد4، ص1472:

»بما أنه في المراجعة الراهنة فإن رئيس البلدية هو المستفيد من رخصة البناء وبالتالي فإن ذلك 
يولد تضاربًا في المصالح يؤدي إلى عدم إمكانية منحه صالحية توقيف هذه الرخصة وإن ذلك 
ليس بحاجة إلى نص قانوني يفرضه بل إن المبادئ العامة ومقتضيات المصلحة العامة وحسن 
سير العمل االداري تمنع صاحب المصلحة المباشرة في عملية ادارية معينة أن يكون هو المرجع 

المختص للبت بها«.
»وبما أنه يتبين من أحكام قانون البلديات ان المشترع أراد أن يمنح نائب رئيس البلدية عند تعذر قيام 

الرئيس بمهامه صالحيات معينة يكون له فيها سلطة الحلول محله لممارسة هذه الصالحيات«.
»وبما انه في حال تضارب المصالح الذي اعتمده هذا القانون كحالة من حاالت تنحي رئيس البلدية 

وبالتالي تعذره عن القيام بمهامه فإن السلطة الوحيدة المخولة الحلول محله هو نائب الرئيس«.

2
متى يكون االختصاص للنظر في مخالفة ترخيص بناء عائدًا للقضاء االداري ومتى يكون 
تاريخ   ،2009 ـ   2008/198 رقم  قرار  الدولة،  مجلس شورى  العدلي:  للقضاء  عائدًا 

2009/1/8، مجلة العدل 2009 العدد4، ص1474:

في  الملحوظة  غير  من  وكانت  بالبناء  الترخيص  تنفيذ  في  الحاصلة  المخالفات  في  النظر  »إن 
الترخيص يخرج عن صالحية هذا المجلس ويعود إلى القضاء العدلي المختص«.

تعليق المجلة: يبيِّن هذا االجتهاد متى يكون وجود مخالفة في رخصة البناء من صالحية القضاء 
اإلداري ومتى يكون من صالحية القضاء العدلي. فإذا كانت المخالفة تمس في الرخصة بحد ذاتها 
بمعنى أن الرخصة كانت غير متفقة مع القانون فإننا نكون أمام عمل إداري معيوب يقتضي إبطاله 
ويعود النظر بشأنه إلى القضاء االداري، أما إذا كانت المخالفة تتمثل في تجاوز ما تضمنته رخصة 

البناء فإننا نكون أمام حالة تعدي ويعود النظر إلزالته إلى القضاء العدلي«.
جملة املهندس�1
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3
االستمالك  لمرسوم  خالفًا  التخطيطي  االستمالك  مرسوم  على  عشري  زمن  مرور  ال 
العادي: محكمة االستئناف المدنية في بيروت، الغرفة العاشرة، قرار رقم 1502، تاريخ 

2008/11/26، مجلة العدل 2009 العدد4، ص1557:

4
على  التوقيع  على  المهندس  إقدام  إن 
رخصة البناء في خانة المالك دون توكيل 
إذا  إال  التزوير  جرم  يشكل  بذلك  خطي 
المالك:  بمصالح  أي ضرر  عنه  يتولد  لم 
كسروان،  في  الجزائي  المنفرد  القاضي 
قرار رقم 124، تاريخ 2009/5/5، مجلة 

العدل 2009 العدد4، ص1722:

»أن االستمالك مبنى هذا الطعن هو استمالك 
مصدق  تخطيط  عن  ناشئ  أو  تخطيطي 

أصواًل«.
»ان من بين تلك القواعد الخاصة باالستمالك 
أحكام  مع  متعارضة  تتبدى  التي  التخطيطي 
من   /3 المادة  سيما  ال  العادي،  االستمالك 
المنصوص  القاعدة   ،91/58 رقم  القانون 
عليها في المادة 35/ من القانون عينه فقرتها 
مرسوم  »يبقى  حرفيتها:  والتالية  األخيرة 
ُيعدل  لم  ما  المفعول  التخطيط ساري  تصديق 

أو يلغى«.
»انه من مقتضى هذا النص عدم تأثير تأجيل 
تنفيذ مشروع التخطيط على مفاعيل مرسومه 

»وبما انه من الثابت وغير المنازع فيه أن المعترض أقدم وبخط يده ولدى تقدمه بطلب االستحصال 
على رخصة بناء للعقار على التوقيع في الخانة المخصصة لتوقيع المالك بإسم المعترض عليه 

الثاني«.
»وبما انه والحال هذه يكون حل القضية الحاضرة وانعقاد جرم التزوير من عدمه متوقفًا على مدى 
كون رخصة البناء التي تضمنت توقيعًا محرفًا مولدة للضرر بمصالح المعترض عليها أيًا كان 

شكله أو نوعه أو من شأنه أن يفضي إليه«.
التزوير  ارتكابه  حين  المعترض  كون  مدى  على  الوقوف  يقتضي  أخرى  جهة  ومن  أنه  »وبما 
بالجهة  الضرر  إيقاع  ودافع  والخداع  الغش  نية  جانبه  في  قائمة  كانت  قد  ارتكابه  إليه  المنسوب 

المعترض عليها وجلب المنفعة لنفسه على حساب مصالح هذه األخيرة«.
أن  إلى  المحكمة  هذه  تخلص  الملف  هذا  في  ثابت  هو  وبما  وقائع  من  تقدم  بما  وعماًل  »وحيث 

توقيعه  عليه من وراء  المدعى  ما قصده  جل 
على المستند المنسوب إليه تزويره هو تسهيل 
الشروع  يستلزمها  التي  المعامالت  وتيسير 
في البناء خاصة الجهة المعترض عليها. وان 
قيامه بالتوقيع أتى مجردًا من أية نية غش أو 

إضرار بهذه األخيرة أو خداع لها«.
»وبما انه ومع النتيجة هذه ولتخلف عنصري 
الذي  الفعل  عن  والخداع  الغش  ونية  الضرر 
مستجمع  غير  فعله  يكون  المعترض،  به  قام 

للعناصر كافة المكونة لجرم التزوير«.

1�

قوانني ومراسيم
 1

في  الصادر   7280 رقم  املرسوم 
دقائق  بتحديد  واملتعلق   2002/1/25
تطبيق أحكام القانون رقم 379 تاريخ 
القيمة  على  )الضريبة   2001/12/14
عمليات  مبفهوم  املتعلقة  املضافة( 

القطاع العقاري.

االدارة  عن  يصدر  لم  طالما  وجوده  وعلى 
فيه  تراعى  ايجابي  قانوني  عمل  المستملكة 
فيه  تعدل  )مرسوم(  الصيغ  موازاة  قاعدة 
صراحة عن المشروع، فال مرور زمن على 
بمدة  مفعوله  ارتباط  وعدم  التخطيط  مرسوم 
لمشروعه  المرسومة  المراحل  كل  في  معينة 

قانونًا«.
يتقرر في  لم  تقدم وطالما  »وحيث والحال ما 
حالة هذه القضية عدول صريح عن مشروع 
التخطيط، ال تسري على مرسومه مهلة العشر 
من  33/ف2  المادة  عليها  الناصة  سنوات 

القانون رقم 91/58.

3
واملتعلق   1962/9/17 في  الصادر  القانون 

بضريبة األمالك املبنية.

2
في  الصادر   146 رقم  االشتراعي  املرسوم 
االنتقال  رسم  بفرض  واملتعلق   1959/6/12

على االموال املنقولة وغير املنقولة.
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جملة املهندس
القانونية اإللكترونية

سؤال وجواب

يتمثل  الضمان  إلى  تسديده  الواجب  االشتراك  معدل  إن 

ما  على  وتتوزع  الكسب،  من   %23.5 تبلغ  مئوية  بنسبة 

يلي: 9% للمرض واألمومة، 8.5% تعويض نهاية اخلدمة و%6 

تعويضات عائلية، هذا بالنسبة للمهندس اللبناني.

أما املهندس األجنبي فكونه ال يستفيد من تعويض نهاية 

اخلدمة لذلك فإن معدل اإلشتراك بالنسبة إليه هو %15.

؟....
ينبغي  الذي  ما هو معدل االشتراك 

تسديده إلى الضمان؟

إن مقدار تعويض نهاية اخلدمة يعادل أجر شهر عن كل سنة 

خدمة ويعتمد مقدار األجر األخير. على انه يشترط ان يكون 

قد مضى على املهندس 20 سنة خدمة على األقل.

أما إذا ترك املهندس عمله نهائياً قبل ذلك فيتحدد تعويضه 

وفقاً للجدول التالي:

ـ ثلث التعويض إذا ترك من تلقاء نفسه املؤسسة التي تدرب 

فيها قبل إنقضاء سنتني اعتباراً من نهاية تدربه فيها.

ـ 50% من التعويض إذا اشترك خمس سنوات على األكثر.

ـ 65% من التعويض إذا اشترك أكثر من خمس سنوات وعشر 

سنوات على األكثر.

ـ 75% من التعويض إذا اشترك أكثر من عشر سنوات وخمس 

عشرة سنة على األكثر.

أكثر من خمس عشرة  إذا اشترك فيه  التعويض  85% من  ـ 

سنة وأقل من عشرين سنة.

؟....
ما هو مقدار تعويض نهاية اخلدمة؟

؟....
لو  حتى  األحكام  هذه  من  املهندس  يستفيد  هل 

كان مكان عمله خارج لبنان؟

أحكام  من  الستفادته  األجير  املهندس  عمل  ملكان  عبرة  ال 

فإذا  لديها،  يعمل  التي  الشركة  ملركز  فالعبرة هي  الضمان، 

كان مركز الشركة في لبنان فإنه يخضع للضمان لزاماً.

؟....
هل يخضع املهندس ألحكام الضمان االجتماعي؟

نعم، يخضع املهندس ألحكام الضمان االجتماعي إذا كان أجيراً، 

بصرف النظر عن طبيعة الشركة التي يعمل لديها. وهذا األمر 

من  كان  إذا  إال  الشركة  إدارة  يتولى  الذي  املهندس  على  ينطبق 

الشركاء فال يخضع عندئٍذ للضمان ولو كان يتقاضى راتباً.

ينبغي على رب العمل أن يسدد االشتراكات املتوجبة مباشرة إلى 

صندوق الضمان االجتماعي. وهو يعمد إلى حسم 2% من معدل 

االشتراك من أجر املهندس، أما اجلزء اآلخر والبالغ 21.5% فيدفعها 

هو دون أن يحسمها من األجر.

؟....
من يقوم بتسديد االشتراك إلى الضمان االجتماعي؟


