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  ٢٠١٧كانون االول  –النقابة  لمقترحة منا سلسلة الرتب والرواتب
  
  
 الرواتب .١

 للعاملين في قطاع التمريض وفقاً لما يلي:  الشھري دنىتحديد الحد األ

ى   الفئة   د األدن الح
  الشھري

ية حملة شھاد  ١ ة ف ا الفني دراسة  (TS)) أو BTالتمريض ( البكالوري
  سنتين

 ل.ل. ١،٣٠٠،٠٠٠

  ل.ل ١،٧٣٠،٠٠٠  الذين أتموا دراسة مھنية مدتھا ثالث سنوات   ٢
  ل.ل ٢،٥٩٠،٠٠٠  )BSNحملة شھادة اإلجازة الجامعية في التمريض (  ٣

  
بمعزل عن  المختصةق أي زيادة الحقة على غالء المعيشة تصدر عن السلطات ن تطبأ على -

  أدناه. ٦الزيادات والعالوات الواردة في الفقرة 
تفيد الممرض/ - ث عشرالشھر راتب من  ةيس ل الثال ى األق ةعل آت الخدم ى مكاف  ، باإلضافة إل

 أدناه.وغيرھا من المنافع اإلضافية الواردة  والعالوات والزيادات
 .التي تتخطى الشھر الثاني عشراألشھر  يشملساسي بما د إجمالي الراتب السنوي األدّ يح -

  

  دوام العمل .٢
 .ساعة كحد أقصى ٤٠سبوعية بمعدل د ساعات العمل األتحد -
  .ساعة متواصلة ٤٨سبوعية عن ال تقل ساعات الراحة األ -

  
 عالوات على الدوامات .٣

 مسائية وليلية -
دل  يالليلو المسائي دواماليتقاضى األجراء الذين يعملون كلياً أو جزئياً في  %  ١,٥منحة بمع

  .من األجر الشھري األساسي لألجير عن كل ليلة عمل
  

 )Performance Bonus( مكافآت الخدمة .٤
ھذه السياسة ترتكز و وفق سياسة تضعھا المؤسسةتمنح لكل أجير مكافأة خدمة عن السنة التي مضت 

 :االعتبارات التالية علىبالحد األدنى 
 على أن يتم تقييم األداء مرة في السنة على األقل ةداء الممرض/أ :Performance appraisal  
 في العمل اإلنتاجية: Absenteism,competency test…..  
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 بدل النقل .٥
 ً   .االلتزام ببدل النقل المحدد قانونا

 
 العالواتزيادات وال .٦

 )Seniority( التدرج  .أ 
نة ٪ عن ٢ زيادة ابقة (األ كل س ة الس ة مع احتساب سنوات الخدم ة) خدم ة المھني اذ قدمي د نف عن
  ن تطبق ھذه الزيادة اعتباراً من تاريخه.أعلى  السلسة

 )Meritالعالوات (  .ب 
% من أألجر الشھري ٥% و ٠,٥تتراوح بين  زيادة سنوية مبنية على أساس تقييم األداء السنوي     

توى ادة عن مس ذه الزي ل ھ ى أن ال تق ي  عل الء ف ة لمتوسط الغ بة موازي ة نس ادة اإلجمالي ل الزي يجع
 مستوى المعيشة وفق إحصائيات المصرف المركزي.

  الشھادات  .ج 
ل ة بعد خضوعه لدراسة محددة ـعن شھادات التخصص التي ينالھا الممرض/٪ ٤ زيادة - ال تق

العليا أو وامتحان من قبل الجامعات أو المعاھد ب االختصاص سساعة ح ١٨٠الى  ١٣٠عن 
 ).DU( ھيئات التعليم الدولية المعترف بھا

 .)DESS,…., DEA(ماستير،  عن الشھادات العالية٪ ٢٠ زيادة  -
  .)PhD( شھادة الدكتوراهعن ٪ ٤٠ زيادة -
ة تسھيل  الخاص بالتمريض دعم وتشجيع متابعة التحصيل العلمي - اب الموظف عن لناحي غي

ه و ةحتساب ساعات التحصيل العلمي اعمل ى  ٣من  كساعات عمل فعلي امأ ٧ال دل  ي  ٤بمع
 .سبوعياً أساعات 

 الرتب  .د 
  على أساس : ةزيادة عن الرتبة والمھام التي يتوالھا الممرض/ 

  لرئيس القسم٪ ٥ -
  لرئيس قسمين ٪١٠ -
 –مكافحة العدوى  –الجودة  –تعليم مستمر  ة /مسؤول وأ من قسمين أكثر مشرف على ٪١٥ -

 األبحاث
  )سرير ٦٩-٤٠ ،تمريض (مستشفى صغير /ةمدير ٪٢٥ -
 )سرير ٩٩-٧٠ ،(مستشفى وسط التمريض/ة لمدير ٪٣٠ -
 )سرير ١٠٠أكثر من  ،التمريض (مستشفى كبير/ة لمدير ٪٣٥ -
   )سرير ٣٠٠كبير يعرف باكثر من  /جامعيمستشفى (التمريض  ة/لمدير ٪٤٠ -

  
  المذكورة سابقاً .تحتسب ھذه الزيادات وفقاً ألساس الراتب وتضاف الى الزيادات 
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 الساعات االضافية .٧
  .من قيمة أجر الساعة العاديةبنسبة مرة ونصف  ةضافياال تدفع ساعات العمل

م ل اإلضافية ب يفھ اعات العم د األاألس ن الح د ع ي تزي ل الت اعات العم ن س ر ع د ى قصج المعتم
لالدفع  يستبدلسبوعياً ويمكن ان أللموظف  ى أ بساعات راحة توازي ساعات العم  الاالضافية عل
  .سبوعياأل دوام العمل % من٤٠ساعات العمل االضافية عن  يزيد عدد

  
  بدل مناوبة ھاتفية .٨

 عن كل يوم من أساس األجر اليومي. ٪١ ل مناوبة ثابت دون حضور بقيمةبد -
ا بلغت ساعات العمل تفي حاال حضوربدل  - ل عن الحضور الى العمل مھم ٪ ٠.١٥، ال يق

 .الشھريمن أساس األجر 
ى الم تفي حاال - دل حتسب ي ؤسسةالحضور ال و ساعات أضافية إساعات عمل كالساعة ب

 راحة. 
 

  اإلجازات .٩
 سبوعيةاالجازة األ  .أ 

  ساعة متواصلة. ٤٨سبوعية عن األال تقل ساعات الراحة 
  

  االجازة السنوية  .ب 
  :مدفوعة الراتب حسب الجدول التاليمن إجازة سنوية  ة/ستفيد الممرضي

 للممرض/ة الذي قضى فترة في الخدمة من سنة الى ثالث سنوات يوم عمل ١٥ 
 يوم عمل للممرض/ة الذي قضى فترة في الخدمة من ثالث سنوات الى ست سنوات ١٨ 
 يوم عمل للممرض/ة الذي قضى فترة في الخدمة من ست سنوات الى عشر سنوات ٢١ 
 سنة  ١٥ سنوات الى ١٠يوم عمل للممرض/ة الذي قضى فترة في الخدمة من  ٢٤ 
 سنة  ٢٠سنة الى  ١٥يوم عمل للممرض/ة الذي قضى فترة في الخدمة من  ٢٧ 
 سنة فما فوق  ٢٠يوم عمل للممرض/ة الذي قضى فترة في الخدمة من  ٣٠  

  
 إجازات األعياد  .ج 

ا الخاص  لى العطل الرسمية لكل مؤسسةإضاف ي - ي نظامھ المي والمحددة ف وم الممرض/ة الع ي
ع  تسعةعن  ةما عدا يوم الممرض/ ال تقل العطل الرسمية ايار، على أن ١٢الموافق  اُ للتوزي وفق

 .تعتمده المؤسسة الذي
ويض عن األ - داخلي التع ام ال ددة بموجب النظ اً او المح ددة قانون مية المح بات الرس اد والمناس عي

وم األ تثناء ي ام االسبوع (باس ا خالل اي ديدھا للمؤسسة والتي يصادف وقوعھ ق تس حد) عن طري
ل  ا بتعطي بة  ٧كسبع ساعات عمل إضافية او اإلستعاضة عنھ ك بالنس وم آخر وذل ي ي ساعات ف

ى حد سواء وم راحتھم عل م او ي وم عملھ ة ي ذين صادفت العطل اً  للممرضات والممرضين ال وفق
 .الصحةلتعميم معالي وزير 
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 انون العملق وفق :يةجازات المرضاإل  .د 
  قانون العمل وفقإجازة األمومة:   .ه 
 يومان  :أبوة إجازة  .و 
  أيام ١٠: إجازة زواج  .ز 
  إجازة وفاة:  .ح 

  وفق قانون العمل مع الحدود الدنيا التالية
 ، األخ أو األختمب، األحال وفاة األ في يامأ ٤ -
  األوالد حدأ ، الزوجة اوالزوج حال وفاةفي يام أ ٧ -
اد، و أ ىحمالو أو الخالة أو الخال أالعمة  وأيومان في حال وفاة العم  - أو الجد، أو أحد األحف

  الجدة
 خرينقرباء اآلحد األأواحد في حال وفاة يوم  -

  
ة  .ط  اركة : إجازات نقابي ةللمش ال النقاب ي اعم س، لجان... ف ادل عشرة )(مجل ا يع نة م ام بالس  اي

 بموجب كتاب رسمي من النقابة عند الحاجة.

  منافع أخرى .١٠
  التعويض العائلي  .أ 

  .والد وفقاً لقانون الضمان االجتماعيالزوجة واأليعطى الموظفون تعويضاً عائلياً عن 
  

  المنح المدرسية  .ب 
اھم دل األ يس ل بب حاب العم انةأص ز الحض دل مراك ية وب اط المدرس دد قس ا يح نوياً  هكم س

  .المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بھذا الخصوص
  

 المالبس  .ج 
  .الدوات للقيام بالمھام التمريضيةتأمين المالبس الخاصة وا

  
 صحيالتأمين ال  .د 

ل  يستحق للممرضة أو الممرض تأمين صحي وطني مكمالً للمنافع المقدمة من قب الصندوق ال
اعي مان االجتم مان، للض مل ض ا يش د بم ة تجدي ة الحماي ً  التأميني نويا  Guaranteedس

Renewability Option.  
على نفقته  العمل بطوارئ خاص تأميني لبرنامج الالزمة الترتيبات باتخاذ العمل رب يقوم كما
أو مرض مھني  لحادث الممرض أو الممرضة تعرض حال في الدخل استمرارية يؤمن بما

  ، انسجاماً مع قانون العمل.مؤقتاً أو بشكل دائم عمله ممارسة من يمنعه
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 تقاعدال  .ه 
 السنوي باالشتراك مساھمة السنوية المكافآت برنامج ضمن يدرج أن العمل لرب يمكن

 ضمن ،٢٠١٢ سنة مطلع إطالقه تم الذي التقاعدي الصندوق في الممرض أو مرضةملل
ً  يراه الذي الترتيب  .مناسبا

 
ً  يضع أن العمل لرب يمكن كما ً  برنامجا ً  تقاعديا  معينة اشتراكات تحديد أساس على عصريا

  ):المثال سبيل على( يلي ما وفق شھرية
 ٪؛٣ بواقع الممرض، أو الممرضة راتب من مئوية نسبة قتطعت -
 مواٍز؛ اشتراك برصد العمل رب يقوم -
 لالستثمارات؛ حذرة إدارة مع ادخاري صندوق ضمن االشتراكات استثمار يتم -
 عوائد مع اشتراكاته كامل باسترداد العمل يترك الذي الممرض أو مرضةملل يحق -

 وقت؛ أي في عليھا المترتبة االستثمار
 االستثمار وعوائد العمل رب اشتراكات من حصة أية الممرض أو رضةمللم تستحق ال -

 لتصل تدريجياً  الحصة ھذه رفع إلى بعدھا يصار خدمة، سنوات خمسة قبل بھا الخاصة
 .الخدمة من أعوام ١٠ بعد ٪١٠٠ إلى

 
 تقديمات  .و 

  .والد ذو احتياجات خاصةأھل الذين لديھم صحاب العمل مع األأ يساھم
  
  مالحظات .١١

تف - تفيد الممرضون والممرضات ظيح ي يس افع الت ة المن ي  ونبكاف راھن والت ت ال ي الوق ا ف منھ
  تتخطى التقديمات المذكورة أعاله باعتبارھا حقاً مكتسباً لھم.

اني - ل اللبن انون العم ى ق داخلي يبق ام ال ول بھ والنظ امعم لة  م ي السلس ره ف رد ذك م ي ا ل ل م ي ك ف
ازات وتعتبر كل االمتيازات التي اعطيت سابقاً للممرض/ة الحاضرة  ا االمتي ا فيھ باً بم حق مكتس

 .التي تفوق ما ھو معمول به في السلسلة الحاضرة
في حال اجراء اي تعديالت على قانون العمل بما يفوق االمتيازات المعطاة في السلسلة الحاضرة  -

  تطبّق حكما بنود قانون العمل.
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