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 رواتب وأجور القابالت القانونيات العامالت في القطاعين العام والخاص

 

 

 /  01/  3عتمدة بتاريخ نبناء على القرار الصادر عن مجلس نقابة القابالت القانونيات في لبنان، في الجلسة الم

 9102/  33برقم   9102

والذي قضى بإعتماد الرواتب واألجور التي تتقاضاها القابالت القانونيات في المستشفيات العامة والخاصة 

    :العامة والخاصة وفقاً لما يلي والمراكز الصحية والمستوصفات وجميع المؤسسات
 

 ل ل (. 0101ل ل )الدوالر  20,22222,أساس الراتب  مجازة رئيسة قسم:وظيفة قابلة قانونية 

وفقاً ألساس تحتسب هذه الزيادات  لرئيس قسم إداري. % 1,لرئيس قسمين او اكثر و  %2,زيادة  -

 سابقا̋. تب وتضاف  إلى الزيادات المذكورةالرا

 

 .ل ل ( 0101)الدوالر  ل ل22222,,02 أساس الراتب :مجازةوظيفة قابلة قانونية 

 

 

 شروط العمل والدوام:

 

يتم وعلى ضوء ذلك  أصحاب العمل  في القطاعين العام والخاصو القانونية لةبين القاب  تنظيم عقد عمل خطي-0

بصفة ت القانونيات القابالستخدام إمع التاكيد على عدم  ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعيالتسجيل  لدى 

 .أفضلجل خدمة أواالستمرارية من  االستقراروضرورة لطبيعة العمل  مياومين نظرا̋

 

القطاع العام  مستشفياتفي  لجميع القابالت القانونيات قصىأكحد  سبوعياً أ ساعة 33تحدد ساعات العمل  -9

سبوعية ال تقل أساعة متواصلة وراحة  ,0على ان ال تتعدى ساعات العمل  ،نةوالخاص من ناحية ممارسة المه

ما القابالت القانونيات العامالت في أ .تسب ساعة ونصف من الدوام واالجرةإضافية تحساعة وكل ساعة  ,8عن 

̋. كامال هنقل من هذه الساعات ويعتبر دوامأتستفدن من الدوام اذا كان فوالعيادات  المراكز الصحية والمستوصفات

 ة والمعلمين .اما القابالت في الجامعات والمهنيات والمراكز التعليمية فيخضعن لنظام االساتذ

 

 يلي : لما وفقاً  جورألل تحديد الحد االدنى -3

 .المختصةعلى غالء  المعيشة تصدرعن السلطات  الحقا̋ي زيادة أتطبيق  -

 إعتماد  راتب شهر ثالث عشر. -

  التي تتخطىألشهرا الراتب السنوي األساسي بما فيهإجمالي وتحديد  المحدد قانونا   دل النقلبلتزام باأل -

 .الشهر الثاني عشر         

 على أساس الراتب عن كل ليلة عمل.ام الليلي للدو %,زيادة  -

 في المستشفيات ومراكزالتوليد ... ةدوالا كل على  %,قل عن الت زيادة نسبة -

 علىقدمية المهنية( ألا) حتساب سنوات الخدمة السابقةإعن كل سنة  خبرة مع  %3ال تقل عن  زيادة -

 .من تاريخه الزيادة اعتبارا̋ن تطبق هذه أ          

 .على الشهادات العليا % 02زيادة  -
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  ئات هي قبل الجامعات او المعاهد العليا اومن  شهادة تخصص حاصلة عليها  كل على% 1زيادة  -

 الدولية المعترف بها.التعليم                    

دوق العام والخاص لصالح صن السنوي عن القابالت في القطاعينبدفع اإلشتراك صحاب العمل أمساهمة  -

 .إلزامي(للنقابة ) اإلنتساب  نقابةال

للمنافع المقدمة من صندوق الوطني  ي جميع القطاعات العامة والخاصة مين صحي كامل للقابالت فأت -

ضافة الى تأمين  إساس فئة اإلستشفاء درجة اولى  تؤمنها المؤسسة على نفقتها أللضمان اإلستشفائي على 

 للعمل.طوارىء 

العمل يوم العيد يحتسب بدل ل الرسمية وفي حال اعطتزام بأيام األعياد واألاإللالعمل شهر و ةجازإتحديد  -

  .عتبار االقدمية في العملالخذ بعين اإلأمع  يومين

 .ة األمومة كاملة وفق قانون العملإعطاء إجاز -

قانون يام اإلجازات المحدد في أضافى إلى إيار كيوم أ 1ت القانونيات في لقابالعتماد إجازة خاصة لإ -

 .العمل

مين المالبس الخاصة واألدوات أبدل األقساط المدرسية وبدل مراكز الحضانة وتبصحاب العمل أمساهمة  -

 .للقيام بالمهام

في الوقت الراهن والتي تتخطى التقديمات القانونيات اإلحتفاظ بكافة المنافع التي تستفيد منها القابالت  -

 .لهن مكتسبا̋ ها حقاً الها باعتبارورة أعالمذك

 

 

  ع المختصةعتماد هذا القرار لدى كافة المراجيرحى إ

 

 ولكم جزيل الشكر

 

 القابالت القانونياتنقيبة 

 

 دعد العاكوم

 

 


