
	  

	  

١۱- عددد االمعلوماتت االموجوددةة على االموقع ااإللكترووني االخاصص بالنقابة االمفيیدةة للمنتسب  
:االجديد ووإإقترحح إإضافة جديدةة  

لغاتت: االعربيیة٬، االفرنسيیة٬، ااإلنجليیزية. ٣۳موقع االنقابة متوفر في   
أأبرزز االمعلوماتت االموجوددةة هھھھي:  

- االنقابة (مهھھمتهھھا٬، ااددووااررهھھھا٬، لمحة تارريخيیة عنهھھا٬، االهھھيیكليیة٬، ااألنظمة٬، كيیفيیة ااإلنتسابب إإليیهھھا...)   
- موجوددااتت مكتبة االنقابة.   
- االملف االشخصي لكل مهھھندسس.   
- غرفة ااألخبارر (بيیاناتت صحافيیة٬، أأنشطة وو فعاليیاتت٬، مؤتمرااتت).   
- فرصص االتوظظيیف.   
- ااحصاءتت االرخص.   
- االمعتمدةة في كافة أأنحاء االعالم. خريجو االهھھندسة وواالجامعاتت   
- خدمة ددفع ااإلشترااكاتت االسنوية.   

االتسجيیل في االدووررااتت االتدرريبيیة االتي تقيیمهھھا االنقابة عبر االموقع ووددفع ااإلشترااكك  ااإلقترااحح:
أأيضاً.  

  
٢۲- االتحكيیم وواالفصل في االخالفف بيین االمالك وواالمهھھندسس: ااشرحهھھا وو ووضح منافعهھھا    

- في ااإلتفاقيیة بيین االمالك وواالمهھھندسس٬، يتم حسمهھھا نهھھائيیاً جميیع االخالفاتت االتي قد تنشأ  
محكميین يتم تعيینهھھم ٣۳عن ططريق االتحكيیم وو ذذلك بوااسطة محكم فردد أأوو   

- إإذذاا كانن أألفصل في االخالفف عائدااً لثالثة محكميین٬، يقومم ططالب االتحكيیم بتسميیة محكم  
ووحيید من قبله  ووااحد من قبله وو بإبالغغ ذذلك إإلى االفريق ااألخر مع ددعوته إإلى تعيین محكم

يومم من تارريخ االتبليیغ٬، على أأنن يتم تعيین االمحكم االثالث االذيي سيیرأأسس االهھھيیئة  ١۱٥بخاللل 
يومم من تارريخ تعيین  ١۱٥االتحكيیميیة باإلتفاقق بيین االمحكميین االمعيینيین من االفرقاء بخاللل 

االمحكم االثاني.  
- خلف أأحد بناءً على ططلب االفريق ااألكثر عجلة٬، يعيین نفس االمهھھندسيین االمحكميین إإذذاا ت 

يومم. ١۱٥االفريقيین عن تعيین محكم من قبله ضمن مهھھلة   
- أأشهھھر من تارريخ قبولل أأخر محكم لمهھھمته. ٦يصدرر االحكم خاللل   
- لغاتت االتحكيیم في االعربيیة وواالقانونن االلبناني هھھھو االقانونن االوااجب االتطبيیق.   
- يعفى االمحكومونن من تطبيیق أأصولل االمحاكمة االعاددية.   
- مكن ااإلستئنافف من أأيي فريق وويجب تبليیخ نسخة عن االقراارر قراارر االتحكيیم نهھھائي ووال ي 

االتحكيیمي إإلى نقيیب االمهھھندسيین في حل كانن االخالفف معرووضض على االنقابة.  
- أأتعب االمحكميین تكونن مناصفة بيین االفريقيین تحددد من قبلهھھم أأوو من قبل االنقيیب.   

حق. االحلولل ددوونن فض االنزااعاتت في االقضاء ووحماية االمهھھندسس إإذذاا كانن على منافعهھھا:  
  

٣۳- كيیف تتسجل في االنقابة؟ من ترخيیص االمزااوولة لغاية االفرووعع.   
االحصولل على ترخيیص بمزااوولة االمهھھنة:أأووالً:  

- يقدمم ططلب االحصولل على ترخيیص بمزااوولة مهھھنة االهھھندسة إإلى ووززااررةة ااألشغالل االعامة  
وواالنقل مرفقاً بالمستندااتت االتاليیة:  

١۱- حواالل االشخصيیة.إإخرااجج قيید فردديي مصدقق من االمديرية االعامة لأل   
٢۲- سجل عدلي ال يعودد تارريخه ألكثر من شهھھر.   
٣۳- نسخة عن شهھھاددةة االبكالورريا االقسم االثاني أأوو ما يعاددلهھھا مصدقة حديثاً من ووززااررةة االتربيیة  

مع ذذكر تارريخ االتصديق. ٢۲عددد   
٤- مصدقةً من االمختارر. ٢۲صوررةة شخصيیة عددد    
٥- تصديق االشهھھاددةة االهھھندسيیة االصاددررةة عن االجامعاتت في لبنانن من مجلس االتعليیم االعالي.   
٦- إإفاددةة عن عددد سنوااتت االدررااسة مع االعالماتت مصدقة من االتعليیم االعالي.   



	  

	  

  
ااإلنتسابب إإلى نقابة االمهھھندسيین:ثانيیاً:  

يقدمم ططلب ااإلنتسابب شخصيیاً إإلى نقابة االمهھھندسيین مرفقاً بب:  
١۱- اادديي حديث مصدقق من االمديرية االعامة لألحواالل االشخصيیة (ختم ااألررززةة من إإخرااجج قيید إإفر 

االجهھھة االخلفيیة٬، يعودد تارريخه للسنة االحاليیة)  
٢۲- نسخة عن شهھھاددةة االبكالورريا االقسم االثاني أأوو ما يعاددلهھھا مصدقة حديثاً   
٣۳- .٣۳صوررةة شخصيیة مصدقة من االمختارر عددد    
٤- صدقة عنهھھا.إإذذنن مزااوولة االمهھھنة االهھھندسيیة ااألصلي ووصوررةة م   
٥- تصديق االشهھھاددةة االهھھندسيیة االصاددررةة عن جامعة لبنانن من مجلس االتعليیم االعالي.   
٦- إإفاددةة عن عددد سنوااتت االدررااسة مع االعالماتت مصدقة من مجلس االتعليیم االعالي.   
٧۷- ليیرةة لبنانيیة٬، وو في حالل عدمم االبت  ١۱٨۸٧۷٢۲٠۰٠۰٠۰ررسم ااإلنتسابب ووااإلشترااكك االسنويي االبلق  

أأشهھھر٬، حق لصالح االعالقة أأنن يرااجع محكمة إإستئنافف االغرفة  ٤هھھھا بالطلب خاللل مهھھلة ااقصا
االمدنيیة في االمحافظة االتي يقع فيیهھھا مركز االنقابة االمطلوبب ااإلنتماء إإليیهھھا. وو عند االبت 

بالطلب٬، على كل عضو من أأعضاء االنقابة أأنن يلتحق االزمن بفرعع ووحيید من فرووعع االنقابة 
مماررسته االمهھھنة٬، فيیقومم بتدووين شخصيیاً كافة االسبع٬، ووفقاً لشهھھاددته االهھھندسيیة وو لطريقة 

االمعلوماتت في االبيیانن االمهھھني االعائد له٬، وو بمجردد ااستالمه االبطاقة٬، لديه شهھھرين لتصريح 
ليیرةة لبنانيیة. ٥٠۰٠۰٠۰٠۰٠۰لدىى االماليیة ووإإال غرااماتت   

  
٤- ملف االترخيیص: إإشرحح االمرااحل االمتتاليیة لغاية تسجيیل االملف في االنقابة وو ما هھھھي  

لمتوجبة:االمستندااتت اا  
يتم تسجيیل معامالتت االبناء في سجالتت االنقابة ووفق االمرااحل ااإللزااميیة االتاليیة:  

تسجيیل االتكليیف (إإختيیاررياً قبل تقديم ملف ررخصة االبناء). على االمهھھندسس  االمرحلة ااألوولى:
نسخ من االتكليیف االمعتمد موقعه من قبل االمالك أأوو ووكيیله االرسمي وو  ٣۳االمسؤلل تسجيیل 

من االمختارر.مسدكنعلة االتوقيیع   
تحفظ نسخة في االنكبة وو تعادد إإثنتانن تحالنن ررقم وو تارريخ االتسجيیل للمالك وو للمهھھندسس.  

  
تسجيیل ملف ررخصة االبناء: االمرحلة االثانيیة:  

يحتويي ملف ررخصة االبناء على:  
١۱- عددد معيین من االخراائط ووفق االدوواائر االرسميیة موقعة وو ممهھھوددةة بختم االمهھھندسس االمسؤوولل  

فقط.  
٢۲- االمعتمدةة بيین االمهھھندسس االمسؤوولل وواالمهھھندسيین ااألخصائيیيین.ااإلتفاقيیة    
٣۳- تعهھھد االمهھھندسس االمسؤوولل(موقعة مع ختم)   
٤- تعهھھد االمالك(موقع منه وو مصدقاً عليیه من االمختارر) وو يتضمن:   

- ااإلقراارر باإلططالعع على محتوياتت االملف االقانوني.   
- تأميین شرووطط االسالمة االعامة خاللل ااألعمالل.   
- تأميین شرووطط االحماية للعقاررااتت االمجاووررةة.   
- االتأكيید على االتنفيیذ بإشراافف االمهھھندسيین حسب ااختصاصهھھم.   

٥- ططلب االترخيیص حسب االنموذذجج االمقررر من االنقابة.   
٦- تعهھھد من كل مهھھندسس بتقديم االمستندااتت وولل خراائط االتنفيیذية ووفق أأحكامم االقانونن.   
٧۷- تتضمن االصفحة ااألوولى من كل نسخة ما يلي:   

- نوعع ططلب االترخيیص٬، ررقم االعقارر٬، االمنطقة٬، االقضاء٬، االمحافظة.  
- جدوولل بالمساحاتت االمفصلة وو عددد االطواابق االمطلوبب اانشاؤؤهھھھا.   
- مجموعع االمساحاتت ااإلجماليیة.  
- توقيیع وو خاتم االمهھھندسس االمسؤوولل.   



	  

	  

- إإسم وو توقيیع االمالك مع مصاددقق االمختارر.   
  

االمواافقة ألمر االمباشرةة بل تنفيیذ : تسجيیل االملف االتنفيیذيي وو ططلب االمرحلة االثالثة:  
- يسجل بعد االحصولل على االترخيیص االقانوني من االمرااجع االمختصة وو قبل االبدء بأعمالل  

االتنفيیذ.  
- على االمهھھندسس االمسؤوولل تقديم ططلب أأمر االمباشرةة خاللل مهھھلة :   

١۱- أأشهھھر من تارريخ إإصداارر االترخيیص لعقارر أأصغر ٦  متر مربع ٣۳٠۰٠۰٠۰من     
٢۲- متر مربع ٣۳٠۰٠۰٠۰إإصداارر االترخيیص لعقارر أأكبر من سنة من تارريخ    

  
تسجيیل معامالتت أأشغالل االبناء (ااإلسكانن) االمرحلة االراابعة:  

  
٥- إإشرحح االبيیانن االمهھھني وواالفرووعع وواالمندووبيین:   

هھھھو بيیانن يتضمن كافة االمعلوماتت االمتعلقاتت بالمهھھندسيین (االفرعع االذيي  االبيیانن االمهھھني:
.) يوقعه شخصيیاً وو يكونن مسؤالً عن أأيي معلومة ينتمي إإليیه٬، مكانن االعمل٬، مكانن االسكن٬،..

خاططئة ووررددةة فيیه٬، وو عند تغيیر وو إإجرااء أأيي تعديل في مكانن االعمل أأوو ررقم االهھھاتف...٬، عليینا 
تعديل االبيیانن االمهھھني٬، وو إإبالغغ االنقابة.  

  
فرووعع مهھھنيیة تمثل مختلف االمهھھن االهھھندسيیة ووفقاً لطريقة  ٧۷ينشأ في االنقابة  االفرووعع:

صاصيیيین وو هھھھي:االمماررسة ووااالخت  
١۱- فرووعع وو ينتسب إإليیهھھا االمهھھندسونن االذين  ٤تتكونن من فئة االمهھھندسيین ااإلستشاررييین:  

يماررسونن أأعمالل االدررووسس ووااإلشراافف وو إإددااررةة أأعمالل االتنفيیذ ووااإلستشاررااتت االهھھندسيیة في 
مكاتب هھھھندسيیة خاصة أأوو في شركاتت هھھھندسيیة.  

  
نتسب إإليیه كل حاملو االشهھھاددااتت فرعع االمهھھندسيین االمدنيیيین ااإلستشاررييین: ووي االفرعع ااألوولل:

في شتى ااختصاصاتت االهھھندسيیة االمدنيیة ووفرووعهھھا.  
فرعع االمهھھندسيین االمعماررييین ااإلستشاررييین:ووينتسب إإليیه كل حاملو االشهھھاددااتت  االفرعع االثاني:

االهھھندسيیة االمعماررية أأوو االتنظيیم االمدني.  
االشهھھاددااتت فرعع مهھھندسي االكهھھرباء ااإلستشاررييین: ووينتسب إإليیه كل حاملو االفرعع االثالث:

االهھھندسيیة االكهھھربائيیة ووفرووعهھھا.  
فرعع مهھھندسي االميیكانيیك ااإلستشاررييین: ووينتسب إإليیه كل حاملو االشهھھاددااتت االفرعع االراابع:

االهھھندسيیة االميیكانيیكيیة وو فرووعهھھا.  
  

٢۲- فئة االمهھھندسيین االمتعهھھدين وو أأصحابب االمصالح وواالشركاتت وواالمؤسساتت االصناعيیة  
وواالتجاررية وواالماليیة وواالمهھھندسيین االعامليین لديهھھم وولدىى كافة االمتعهھھدين وواالشركاتت 

وواالمؤسساتت االخاصة٬، وو تتكونن من:  
فرعع االمهھھندسيین االمتعهھھدين وو أأصحابب االمصالح وواالشركاتت وواالمؤسساتت  االفرعع االخامس:

وواالتجاررية وواالماليیة وواالمهھھندسيین االعامليین لديهھھم وولدىى كافة االمتعهھھدين وواالشركاتت  االصناعيیة
وواالمؤسساتت االخاصة  

  
٣۳- فئة االمهھھندسيین االعامليین في االصلح االعامم وو هھھھو:   

فرعع االمهھھندسيین االموظظفيین وواالمتعاقدين في االدوولة وواالبلدااتت وواالمصالح االفرعع االساددسس:
االمستقلة وواالمؤسساتت االعامة.  

  
٤- هھھندسيین االزررااعيیيین وو ذذوويي ااإلختصاصاتت االمختلفة ووتتكونن من:فئة االم   



	  

	  

فرعع االمهھھندسيین االزررااعيیيین وو ذذوويي ااإلختصاصاتت االمختلفة.االفرعع االسابع:   
  

١۱٠۰صفحة  االمندووبيین:  
  

٦- ددوورر االمهھھندسس االمشتركك مع االمهھھندسس االمسؤوولل وو مع االمالك وو على من تقع مسؤليیاتت  
ااإلشراافف وواالمتابعة:  

ر مهھھندساً مسؤووالً كل مهھھندسس إإستشارريي٬، إإنشائي٬، أأوو يعتباالمهھھندسس االمسؤوولل:
معمارريي مسجل في االنقابة وو من ضمن االمهھھندسيین االذين تسمح لهھھم ااختصاصاتهھھم   

ووشهھھاددتهھھم ووااووضاعهھھم االمهھھنيیة بتأميین شؤوونن االبناء حسب االقواانيین.  
  

كل مهھھندسس إإستشارريي٬، إإنشائي٬، معمارريي٬، كهھھربائي٬، أأوو ميیكانيیكي٬، االمهھھندسس االمشتركك: 
من االمهھھندسس االمسؤوولل بأعمالل هھھھندسيیة تعودد الختصاصه. مكلفاً  

  
يقومم بجهھھة ااإلشراافف على تنفيیذ ااألعمالل ووفقاً للخراائط  ووااجباتت االمهھھندسس االمسؤوولل:

االتنفيیذية وو شرووطط االسالمة االعامة٬، وو ووجباته:  
- توقيیع ملف االترخيیص ووخرااططة   
- مناقشة كميیل مرااحل االمشرووعع مع االمالك .   
- االمالك عن االتصاميیم من ليیت مطابقتهھھا لقانونن االبناء. يتحمل االمسؤليیة أأمامم   
- توقيیع ااإلتفاقيیة بيینة ووبيین االمهھھنس االمشتركك وومهھھندسي ااإلختصاصص االمشارركيین في  

االمشرووعع وواالتنسيیق معهھھم.  
- ااإلشراافف على كافة ااألعمالل االمكلف بهھھا من االمالك.   

  
ووااجباتت االمهھھندسس االمشتركك:  

- .توقيیع إإتفاقيیة مع االمهھھندسس االمسؤوولل   
- توقيیع االخراائط وواالمستندااتت االعائدةة الختصاصه وويكونن مسؤووالً عنهھھا.  
- ااإلشراافف على ااالشغالل االعائدةة الختصاصه.   

  
	  


