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بناًء عىل القانون 4٧9 القايض بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات واملمرضني يف لبنان

وبناًء عىل املواد 4٧ وسواها املتعلقة بإنشاء صندوق التقاعد واملساعدات املالية

وبناًء عىل إقرتاح مجلس النقابة املتعلق بتعديل النظام الداخيل للصندوق

وبناًء عىل موافقة معايل وزير الصحة العامة 

يوضع موضع التنفيذ النظام الداخيل إلدارة صندوق التقاعد واملساعدات املالية للممرضات أو 

املمرضني أو لعائالتهم.

إنشاء صندوق التقاعد  .١  
ينشأ صندوق التقاعد واملساعدات املالية ملصلحة املمرضات واملمرضني يف لبنان الذين 

 يشكلون النقابة اإللزامية مبوجب القانون 2002/4٧9.

هدف الصندوق   .٢  
إن هذا الصندوق ال يتوخى الربح وهدفه األسايس تأمني دميومة املنافع للمستفيدين.

الباب األول: إدارة الصندوق وحوكمته

لجنة إدارة الصندوق  .٣  
يدير الصندوق لجنة مؤلفة من:

النقيب رئيساً    -

عضوين من مجلس النقابة يتم إنتخابهام من قبل املجلس باإلقرتاع الرسي ملدة سنتني   -

قابلة للتجديد مرة واحدة

ستة أعضاء من خارج مجلس النقابة تنتخبهم الجمعية العمومية وفق النظام اإلنتخايب   -

املعمول به النتخاب أعضاء مجلس النقابة ملدة سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة وبذات 

رشوط األهلية والرتشيح، عىل أن يكون أربعة أعضاء من حملة اإلجازة الجامعية وعضوين 

من حملة البكالوريا أو االمتياز الفني

  إذا خال مركز أحد عضوي اللجنة من بني أعضاء مجلس النقابة أو كالهام يصار اىل ملء املركز 

الشاغر باالنتخاب من بني أعضاء مجلس النقابة الباقني، وإذا خال مركز أو اثنني أو ثالثة من 

بني األعضاء املنتخبني من خارج املجلس يبقى نصاب الصندوق قامئا ًبأعضائه الباقني، أما إذا 

خال أكرث من ثالث مراكز ألعضاء من خارج املجلس يصار اىل دعوة الجمعية العمومية إلجراء 

انتخابات فرعية مللء املراكز الشاغرة
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الرقابة عىل عمل الصندوق   .٤  

ميارس مجلس النقابة حق الرقابة عىل عمل صندوق التقاعد واملساعدات املالية بكل ما له 

من صالحية لإلرشاف وإلدارة اللجان العاملة يف النقابة لكون لجنة الصندوق هي من اللجان 

التابعة ملجلس النقابة.

إنتخاب أمينّي الرس والصندوق   .٥  
تنتخب اللجنة من بني أعضائها أميناً للرس وأميناً للصندوق ملعاونة الرئيس وذلك يف أول 

جلسة تعقدها بعد تشكيلها أو حكامً بعد تغيري النقيب.

مهام اللجنة   .٦  
تكون اللجنة مسؤولة عن إدارة الصندوق يف كافة الجوانب املالية والفنية والعملية واالستثامرية، 

وتكون اللجنة مسؤولة عن أعاملها أمام مجلس النقابة والجمعية العمومية ألعضائها.

وتناط باللجنة املهام التالية:

تعيني موظفني ملساعدتها عىل إدارة الصندوق وتحديد عملهم ورواتبهم،  -

االستعانة بالخربات الخارجية املختصة،  -

فتح الحسابات املرصفية،  -

تعيني مدقق حسابات )auditor( مستقل،  -

تعيني خبري أكتواري مستقل،  -

تحضري التقارير واملوازنات التي تبني وضع الصندوق وتطوره،  -

رفع التوصية إىل الجمعية العمومية من خالل مجلس النقابة بالنسبة لتحديد االشرتاكات.  -

كام تكون اللجنة مسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات لتأمني حسن سري عمل الصندوق وحسن 

إدارته يف كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام.

التوقيع واملراسالت   .٧  
يوقّع النقيب مع أمني الرس جميع محارض ومراسالت الصندوق ويوقّع مع أمني الصندوق عىل 

جميع العمليات املالية واملدفوعات واإلتفاقات وفتح الحسابات التي تكون قد قررتها اللجنة 

وتخضع هذه العمليات جميعها للتدقيق من قبل املحاسب أو مدقّق الحسابات املعتمد لدى 

الصندوق.

  كام يوقع النقيب مع أمني الصندوق عىل كافة قرارات سحب أو رصف األموال الخاصة 

بتسديد املنافع وبكافة املصاريف اإلدارية العادية أو الطارئة.
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التقرير املايل السنوي   .٨  
تقوم اللجنة بتحضري التقرير املايل السنوي وترفعه اىل مجلس النقابة لعرضه عىل الجمعية 

ن التقرير رأي املدقق الخارجي والخبري األكتواري عن: العمومية يف أول جلسة لها. ويتضمَّ

دقة الوضع املايل للصندوق ومحاسبته،  -

وضع الصندوق املايل والفني يف آخر السنة،  -

التغريات يف الوضع املايل والفني التي طرأت خالل السنة،  -

تقييم األداء العميل للصندوق،  -

تقييم السياسة االستثامرية واملخاطر التي تهدد املالءة املالية للصندوق ودميومة املنافع،  -

أية توصيات رضورية للحفاظ عىل دميومة الصندوق مبا يف ذلك تعديل املنافع أو املوارد أو   -

السياسة االستثامرية.

موازنة الصندوق  .٩  
تضع اللجنة موازنة الصندوق قبل بدء السنة املالية وترفعها اىل مجلس النقابة لعرضها عىل 

الجمعية العمومية يف أول جلسة لها لدى عرض التقرير السنوي.

السياسة االستثامرية  .١٠  
تكون اللجنة مسؤولة عن وضع السياسة االستثامرية للصندوق ومراجعتها وتقديم التوصيات 

بشأنها بشكل دوري وأخذ املوافقة عليها من مجلس النقابة. وتقوم هذه السياسة عىل 

مبادىء اإلدارة االستثامرية الحذرة بحيث تكون األهداف األساسية لهذه السياسة كام ييل:

إعتامد مصارف ذات سمعة جيدة يف ما يختص بالودائع القصرية والطويلة األمد،  -

توفري السيولة الكافية يف حسابات جارية لتسديد املنافع واملصاريف اإلدارية كافة لفرتة ال   -

تقل عن 24 شهراً ،

 ،)low volatility( توزيع املحفظة االستثامرية مبا يضمن عوائد معقولة وقليلة التقلب  -

عىل أن يتم االحتفاظ لدى أمني الصندوق مببلغ ال يتجاوز خمسة أضعاف الحد األدىن 

لألجور للمصاريف الطارئة، وال يجوز سحب أو رصف أي مبلغ إال بقرار اللجنة وتوقيع 

النقيب وأمني الصندوق.

إجتامعات اللجنة  .١١  
  تجتمع لجنة إدارة صندوق التقاعد واملساعدات املالية دورياً مرة كل ثالثة أشهر عىل االقل 

وذلك لرسم السياسة املالية ومراجعة حسابات الصندوق والنفقات والواردات.

  ال يعترب اإلجتامع قانونياً اال إذا حرضه أكرث من نصف األعضاء الذي يشكلون الصندوق وذلك 

برئاسة النقيب أو نائبه وتتخذ القرارات باألكرثية ذاتها. ويف حال عدم إكتامل النصاب يدعو 

النقيب اىل جلسة ثانية تعترب قانونية مبن حرض وتتخذ قراراتها بأكرثية األعضاء الحارضين 

وينبه النقيب يف الدعوة اىل أن الجلسة إستثنائية ومبن حرض كونها الجلسة الثانية.

  وميكن للنقيب دعوة اللجنة اىل عقد إجتامعات كلام دعت الحاجة.
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الباب الثاين: منافع الصندوق

منافع الصندوق  .١٢  
يقدم الصندوق للمستفيدين الذين استوفوا الرشوط الواردة أدناه املنافع التالية:

معاشاً تقاعدياً محَدداً للمنتسب وخلفائه  -

مساعدات مالية يف بعض الحاالت االستثنائية  -

تحديد املعاش التقاعدي  .١٣  
يحدد ويعدل املعاش التقاعدي واملبلغ األقىص للمساعدات املالية بقرار من مجلس النقابة 

بناء عىل توصية ترفع من قبل لجنة إدارة صندوق التقاعد واملساعدات املالية عىل أن تعلل 

التوصية بدراسة أكتوارية تتضمن األسباب املوجبة وترشح انعكاس التغيري املقرتح عىل الوضع 

املايل للصندوق.

رشوط اإلستفادة من صندوق التقاعد  .١٤  
يستفيد من معاش التقاعد كل ممرضة أو ممرض استوىف أحد الرشوط التالية:

أن يكون مسجالً أصوالً لدى النقابة وفقاً للامدة الرابعة من القانون 2002/4٧9 وتعديالته   -

وأن يكون قد سدد كامل إشرتاكاته وبلغ الرابعة والستني من عمره ومىض عىل إنتسابه 

للنقابة مدة عرش سنوات عىل األقل وتوقف عن مامرسة مهنة التمريض، عىل أن يطلب 

إحالته عىل التقاعد

أن يكون قد مىض عىل انتسابه للنقابة مدة عرش سنوات عىل األقل وأصيب بعجز دائم   -

وكيل مينعه من مامرسة املهنة عىل أن يتقدم شخصياً من الصندوق بطلب لالستفادة

يبارش الصندوق تسديد املنافع عند صدور موافقة اللجنة دون أي مفعول رجعي   

كام يستفيد من منافع الصندوق كل من:

عائلة املمرضة أو املمرض يف حال الوفاة وملدة أقصاها خمس سنوات  -

والد ووالدة املمرضة العزباء أو املمرض األعزب أو أحدهام الباقي عىل قيد الحياة يف حال   -

وفاة املمرضة أو املمرض رشط أن يكون املتويف هو املعيل الوحيد لوالديه، وملدة أقصاها خمس 

سنوات

تحديث طلب االستفادة   .١٥  
عىل املستفيد من التقاعد أو املساعدات املالية أن يقوم بتحديث طلب اإلستفادة كل ثالث 

سنوات لضامن إستمرار رصف املعاش وفق رشوط اإلستفادة املذكورة يف املادة الرابعة عرشة. 

يتضمن تحديث طلب االستفادة املعلومات الخاصة الجديدة، األسباب والظروف املستجدة،  

ويعرض الطلب مجدداً عىل لجنة إدارة الصندوق لتقرير اإلستمرار برصف املعاش أو التوقف 

حسب الرشوط املتوفرة.
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توزيع املعاش التقاعدي عىل املستفيدين  .١٦  
عمالً بالفقرتني األخريتني من املادة الرابعة عرشة يوزع معاش التقاعد عىل عائلة املمرضة أو 

املمرض املتويف أصحاب الحق وهم:

الزوج أو الزوجة أو الزوجات الرشعيات غري املطلقات؛ ويف حال الزواج يفقد الزوج أو   -

الزوجة حقه مبعاش التقاعد،

االوالد الرشعيون الذين مل يبلغوا الثامنة عرشة من عمرهم،  -

األوالد املصابون بعلة أو عاهة تحول دون مامرستهم لعمل مأجور بعد بلوغهم السن   -

القانونية،

األب واألم الذين ال ميارسون أي عمل مأجور رشط ان يكون املمرض املتويف هو املعيل   -

الوحيد،

يتم التوزيع بنسبة النصف للزوجة أو الزوجات بالتساوي والنصف اآلخر لألوالد موزعة   -

بالتساوي فيام بينهم. ويف حال إجتامع الولد الوحيد مع الزوجة الوحيدة توزع األموال 

مناصفة بينهام. يف حال وفاة الزوجة أو الزوج تعود الحصة التي كانت تؤول إىل أحدهام 

لألوالد. يف حال عدم الزواج توزع األموال عىل األب واألم مناصفة أو عىل أحدهام الباقي 

عىل قيد الحياة.

املساعدات املالية  .١٧  
يستفيد من املساعدات املالية بناًء لطلبه كل ممرضة أو ممرض مىض عىل انتسابه للنقابة 

مدة عرش سنوات ومل يستحق له معاش تقاعد لعدم بلوغه سن التقاعد أو إلصابته بعجز  

وكذلك عائالت املمرضة أو املمرض وذلك بسبب حالة إجتامعية أو صحية إستثنائية عىل أن 

يعرض األمر عىل لجنة الصندوق لدرس املوضوع عىل ضوء معايري معتمدة من قبلها وإلعطاء 

جوابها بالقبول أو الرفض باإلستناد إليها واىل التحقيقات التي تجريها.

رشوط اإلستفادة من الصندوق واملساعدات  .١٨  
يستفيد من صندوق التقاعد واملساعدات املالية املمرضة أو املمرض املنتسب اىل النقابة 

والذي يكون قد سدد اشرتاكاته السنوية واشرتاكات التقاعد بدون إنقطاع وكذلك عائالت 

املمرضات واملمرضني املستوفني الرشوط القانونية.

يف حال االنقطاع والرغبة بإعادة القيد يجب عىل املستفيد تسديد كافة إشرتاكات الصندوق 

والغرامات عن سنوات االنقطاع رشط أن يكون قد طلب إعادة قيده عىل األقل خمس سنوات 

قبل اإلحالة عىل التقاعد.

كل ممرضة أو ممرض يحال عىل التقاعد لبلوغه السن القانونية أو لسبب العجز الكيل الدائم 

الذي  مينعه من مامرسة مهنة التمريض يشطب اسمه من الجمعية العمومية للنقابة ويصبح 

 مقيداً عىل جدول التقاعد.
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الباب الثالث: واردات الصندوق

موارد الصندوق  .١٩  
تتكون موارد الصندوق مام ييل:

الرسم السنوي الذي تستوفيه النقابة لصالح صندوق التقاعد،  -

الهبات والتربعات والوصايا،  -

املساعدات الحكومية،  -

املبلغ الذي يقرر مجلس النقابة أخذه من صندوق النقابة ويصار اىل إدراجه يف موازنتها   -

السنوية

عائدات وفوائد أموال الصندوق  -

موارد أخرى  -

الباب الرابع: أحكام ومواد أخرى

طلب اإلحالة عىل التقاعد وطلب العجز واملساعدات  .٢٠  
يتم تقديم طلب اإلحالة عىل التقاعد أو طلب املساعدة املالية اىل النقيب بصفته رئيساً 

لصندوق التقاعد وهو يحيل الطلب بدوره اىل لجنة الصندوق.

  تقرر لجنة إدارة الصندوق ما إذا كانت رشوط التقاعد أو املساعدة متوفرة عىل ضوء 

التحقيقات التي تجريها وعليها أن تعلل قرارها يف حال الرفض، وال يبدأ رصف معاش التقاعد 

أو املساعدة إال بعد صدور قرار اللجنة وبدون مفعول رجعي.

الدفع وتحديد املدفوعات   .٢١  
يدفع معاش التقاعد يف ختام كل ثالثة أشهر وفق آلية تضعها اللجنة. ال ميكن ألي سبب من    

األسباب أن تتجاوز املدفوعات 80% من موجودات الصندوق، عىل أن تعمل اللجنة حينها 

وبشكل طارئ عىل رفع التوصيات ملجلس النقابة بالنسبة لإلجراءات الواجب اتخاذها لتفادي 

وقوع الصندوق يف العجز، ومنها تخفيض املنافع أو رفع الواردات أو كالهام أو أي اقرتاح آخر.

الحجز والتفرغ  .٢٢  
ال ميكن التفرغ عن معاش التقاعد أو العجز أو حجزه ألي سبٍب كان، وال تدفع األموال إال 

للمستفيد شخصياً أو من ميثله قانوناً مبوجب توكيل رسمي.

الفصل يف الخالفات  .٢٣  
يفصل مجلس النقابة يف كل خالف ينشأ بني لجنة الصندوق واملمرضات واملمرضني ويكون 

قرار مجلس النقابة مربماً بعد أن يكون قد أجرى التحقيقات الالزمة عىل ضوء ما يعرضه كل 

من الطرفني.
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التحقيق  .٢٤  
رغم كل قرار سابق أو مخالف، ويف جميع األحوال، يحق إلدارة الصندوق يف أي وقت 

كان تحويل أي معاملة للتحقيق للتأكد من إستمرار الرشوط املطلوبة للتقاعد أو العجز 

أو املساعدة تحت طائلة التوقف عن الدفع وإلغاء املعاش أو املساعدة عىل ضوء نتيجة 

التحقيقات والظروف املتوفرة.

الطلبات واملستندات  .٢٥  
تحدد بقرار من لجنة الصندوق املستندات املطلوبة لتقديم طلبات التقاعد والعجز 

واملساعدات املالية علامً بأن هذه االخرية متنح يف حاالت استثنائية تقررها اللجنة عىل ضوء 

الظروف املعروضة أمامها. بالنسبة لطلبات العجز يجب أن تكون مرفقة بتقرير طبي من قبل 

أحد االطباء من بني الذين تحددهم النقابة بناًء القرتاح إدارة الصندوق.

السنة املالية  .٢٦  
تحدد السنة املالية لصندوق التقاعد واملساعدات املالية من أول كانون الثاين لغاية 31 كانون 

األول من كل سنة، أما السنة املالية األوىل تبدأ من تاريخ إطالق عمل الصندوق ولغاية 31 

كانون األول من السنة ذاتها.

يف األمور الطارئة  .٢٧  
  كل موضوع غري ملحوظ يف نصوص النظام الحارض أو أي من املواضيع واملسائل الطارئة التي 

ميكن ان تطرح عىل الصندوق، يعود صالحية البت بها ملجلس النقابة وفق ما يراه مناسباً عىل 

ضوء املعطيات التي تكون مطروحة أمامه والتي تعرضها لجنة إدارة الصندوق ووفقاً لقواعد 

اإلنصاف.
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نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان

 سن الفيل، بريوت هول، بولفار بيار أمني الجميل
صندوق بريد : ٥٥311

+9٦1-1-490٧٧4  :  تلفون 
+9٦1-٧0-9332٥8  :  موبايل 
+9٦1-1-490٧٧٦  : فاكس 

info@orderofnurses.org.lb : بريد الكرتوين

تابعونا عرب مواقع التواصل اإلجتامعية:

 
 orderofnurseslb

  
 
 
 OrderofNurseslb    

OrderofNursesLebanon   

حّمل تطبيق النقابة

 Order of Nurses in Lebanon       


