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 المخّصصـات والتعويضات المختلفة:  الفصل الثاني 
 

 التعويضات العائليــة:  10المادة 

يلـــي    ايًا ُيحـّدد كمـــًا شهر ـيضًا عائليي فئة كانوا تعو أمنح المستخدمون المتزّوجون من يُ  -1
 :  

التعويض المقّرر من قبل الصندوق الوطني للضمــان : للزوجة غير المستخدمة  -
 %75نسبة  إليهاالجتماعي للزوجة مضافًا 

التعويض المقّرر من قبــل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لألوالد : لألوالد  -
سنة بالنسبة  25مسة أوالد ولغاية ،  وذلك لكل ولد حتى خ%50نسبة  إليهمضافًا 

ال ُيطّبق شرط . للذكور ولإلناث على السواء، شرط أن يكونوا بدون عمل مأجور
السن إذا كان الولد ُمصابًا بعّلة أو عاهة جسدية تجعله عاجزًا عن العمل، على أن 

 .يثّبت ذلك  بتقرير طّبي

 16ه بعـــدد الرواتب الشهريـــة أي أعال/ 1/تدفع التعويضات العائلية المحددة في الفقرة  -2
 .مّرة في السنــة

الحقوق المكتسبة للمستخدمين في المصارف التي تمنح تعويضات عائلية يزيـد  تحفظ -3
 .معّدلها عن المعّدل المذكور أعاله

 إذا كـان الزوجان يعمالن في مصرفين مختلفيــن وكان مصرف أحدهما يدفــع تعويضات -4

مدرسية أو تعويضات والدة تزيد عن المبالغ التي نّصت عليها  عائلية أو منح
أو (من عقد العمل الجماعي، فإن هذا المصرف يدفــع للزوج / 16/و/ 11/و /10/المواد
 .لديه فرق هذه التعويضات) أو التي تعمل(الذي يعمل )  الزوجة

قبل الصندوق الوطني  إذا كان للمستخدمـة أوالد على عاتقها وفقًا للمبادئ المعتمدة من -5
للضمان االجتماعي وتتقاضى عنهم تقديمات عائلية من الصندوق، فإنها تسـتفيد مـن 

 .التعويضات المقّررة في هذه المادة

  
 المنح المدرسية:  11المادة 

  والذين لهم أوالد يدرسون في مدارس نظاميـة ،ي فئة كانـواأمنح المستخدمون من يُ   -1
منحة مدرسية سنـوية عن كل ولد من أوالدهم الذكور أو  ،جامعاترسمية أو خاصـة أو 

  :  وذلك ضمن الشروط التالية ،اإلناث وحتى خمسة أوالد فقط
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 : مقدار المنحــة)  أ 

  .سنويًا للطالب المنتسبين الى المدارس الرسميـة أو المّجانية. ل.ل/  1,500,000/  -

 .بين الى الجامعة اللبنانيةسنويًا للطالب المنتس. ل.ل/ 3,000,000/ -

أو المؤسسات   سنويًا للطالب المنتسبين الى المدارس الخاصة. ل.ل/ 3,500,000/  -
 . الخاصة بالمعاقين

 . سنويًا للطالب المنتسبين الى جامعات خاصة. ل.ل/ 5,500,000/ -

وال  األولكانون  31تصرف المنحة عن كل ولد يكمل الثالثة من عمره بتاريخ  )ب 
ويشترط الستحقاق المنحة أن . كانون األول 31يتجاوز خمسًا وعشرين سنة كاملة في 

 .مأجور يكون الولد ال يعمل في عمل

في لبنان ام في الخارج يجب أن يكون الولد مسّجًال في إحدى المدارس النظامية   )ج 
 .ةُتعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية لهذه الغاي حتى يستحــق المنحـة وال

 تستحق للمستخدمة هـذه المنحة عن أوالدها إذا كانــوا على عاتقهــا وكانت تتقاضى)  د 

منحة  وزوجها ال يستفيد قانونًا من أيكانت متزوجة  عنهم تعويضات عائلية أو
يستفيد قانونًا كان زوجها  إذاكما تتقاضى المستخدمة فرق المنحة  .مدرسيـة عن أوالده

 .ن مقدار المنحة الواردة في العقد الجماعيمنحة مدرسية أقل ممن 

 .يشترط الستحقاق المنحة أن يكون المستخدم مثبتًا عند تاريخ استحقاقها )هـ

   إثباتتصرف المنحة المدرسية  العائدة للمدارس والجامعات الخاصة بكاملها لقاء   )و 
  :، على دفعتيـن وٕايصاالتها قساطاألالتسجيل  وتقديم فواتير      
 من السنة الدراسية األولوتشرين  أيلولمن المنحة ما بين % 50 -

 .الباقية من المنحة ما بين كانون الثاني وشباط من السنة الدراسية% 50و  -

 

  أما بالنسبة للمنح العائدة للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، فتصرف بكاملها خالل
 األول من السنة الدراسية بناء على وتنتهي في آخر تشرين أيلولفتـرة  تبدأ في أول 

  ..إبراز اإليصال
  

  تستحق المنحة المدرسية أكان األوالد يدرسون في مدارس نظامية في لبنان أم في - 2
  .الخارج
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يتقاضى المستخدم الذي يتعلم اوالده في جامعات خارج لبنان المنحة العائدة للجامعات      
  .وتقديم فواتير االقساط وااليصاالتالخاصة في لبنان لقاء اثبات التسجيل 

  تحفظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين في المصارف التي تطّبق لديهـا نظامًا للمنـح  - 3
 .المدرسية أفضل مّما نّصت عليه هذه المـادة     

 

 .تعويض السكن:  12المادة 

ارج منطقة خ إلىيعود لإلدارة تحديد تعويض السكن للمستخدم من أي فئة كان الذي ينقل 
سكنه في حال نقل مسكنه بنتيجة تكليفه بأعمال المسؤول األول أو المسؤول الثاني في الفرع 

وُتعتبر بيروت وضواحيها منطقة واحدة كما يعتبر المركز الرئيسي وضواحيه  إليهالمنقول 
 .منطقة واحدة إذا وجد خارج بيروت

 

 .تعويض االنتقال:  13المادة 

المنصوص عليه في  االنتقال تعويضمن المصارف من أي فئة كانــوا يستفيد مستخدمو  -1
ل لمستخدميها من أي فئة أدني،  وتعتمد المصارف كنظام مكمّ  كحدّ  217 رقم لقانونا

 :التاليةوفقًا لألصول  ،هما أفضل لهمأيّ  ،نتقال شهريكانوا تعويض ا

  
دون الكيلومترين مــن ليتر بنزين للمستخدمين المقيمين في دائرة قطرها  / 60/  -

المقيمين بين  ليتر بنزين تدريجيًا للمستخدميــن/ 140/  إلى/ 80/مكـان العمل، ومن 
ليتر / 180/الى / 160/كيلومترين وعشرة كيلومترات ضمنًا من مكان العمل، ومن 
عن عشرة كيلومترات من  بنزين تدريجيًا للمستخدمين المقيمين على مسافة تزيد

بنزيـــن للمستخدمين المقيمين على   ليتـر/ 200/كيلومترًا، و  20حتى مركـز عملهم و 
هذا التعويض عن  يقلّ  الّ على أ  من مركز عملهم كيلومتراً  20عن  مسافة تزيد

 .هما قُربت المسافةمليرة يوميًا،  8,000

  يعتمد في تحديد سعر صفيحة البنزين معدل السعر الرائج في السوق، وبعد توافـق  -
 .شهريًا بين الجمعية واالتحاد يتم

 .يعتبر هذا التعويض تعويضًا يوميًا، ويدفع على أساس أيام العمل الفعلية   -     

 .ال يدخل في مفهوم السكن الرئيسي مقّر االصطياف الموسمي -2

  ال تحّل هذه التعويضات محل تعويض االنتقـال لدى المصارف التي تمنح تعويضات  -3
  .صة لموظفي االستعالمات والمقاصة وغيرها من المهام المّتصلة بالعملانتقال خا      
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ال يستفيد من هذا التعويض أعضـاء مالك اإلدارة الذين يستفيــدون مـن تقديمـات انتقال  -4
أخرى كتعويض انتقال شهري أو تعويض سيارة أو وجود سيارة تحت تصّرفهم، شرط أن 

  .نتقال المحّدد أعالهال تقّل هذه التقديمات عن تعويض اال
  

 تعويض الصندوق:  14المادة 

الذين يقومون بأعمال القبض  )Teller(وموظفو الشبابيك  يستحّق أمناء الصندوق -1
  :كاآلتي  "تعويض الصندوق"تعويضًا سنويًا خاصًا يدعى  ،والدفع نقداً 

  .ل.ل 1,000,000أمين الصندوق   .أ 
  .ل.ل Teller 450,000موظف الشباك   .ب 

    
 : دفع هذا التعويض لمستحّقيه كما يليي -2

 .في آخر السنة) 3/2(الثلثان  -

لمواجهة أي  الباقي يقّيد في حساب مجّمد باسم المستخدم ذي العالقة) 3/1(الثلـث  -
 .نقص يحصل في صندوقه

   يدفع رصيد هذا الحساب المجّمد لصاحبه عند انقطاعه عن العمل في الصندوق -
 ويراعى في احتسـاب الفائدة المعدل الوسطي للفائدة على الودائع، ةالفائد إليهمضافًا    

 .المجّمدة في المصرف

  اإلجازةوال تعتبر  للموظف المعنيال يترّتب هذا التعويض إّال في حال العمل الفعلي  -
  .عن العمل المرضية انقطاعاً السنوية أو 

الغائبين من تعويض الموظفون الموقتون الذين يحلون محّل األصيلين يستفيد  -
 .لألصيلفيها بديًال  وابنسبة الفترة  التي يكون قد حلّ الصندوق 

ال يلـزم المصرف الذي يتحّمل مسؤولية نقص الصندوق على حسابه بــدفع أي  -
 .وموظفي الشبابيك المعنيين لديهتعويض ألمناء الصندوق 

  
 منحة الزواج:  15المادة 

   :تعـادل "منحة زواج"د زواجه يستحق منحة تسّمى كل مستخدم من أي فئة كان يعق  -
 .)ليرة لبنانية مليون. (ل.ل/1,000,000/ال تقل عن راتب شهر واحد شرط أن         

شترط الستحقاق هذه المنحة أن ال يكون المستخدم قد استفاد من منحة سابقة بمناسبة يُ 
 .واحد ن في مصرفدفع هذه المنحة لكال الزوجين إذا كانا يعمالتُ . زواج آخر
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 منحة الوالدة:  16المادة 

دعى دفع للمستخدم من أي فئة كان بمناسبة والدة كل من أوالده منحة خاصة تُ تُ    -
ستماية وخمسة وسبعين ألف ليرة . (ل.ل/ 675,000/تحّدد بمقدار  "منحة والدة"

   .وال عالقة لهذه المنحة بنظام الضمان الصحي ،) لبنانية
 .ة التوأمين موجبة لتعويض مضاعفُتعتبر والد  -

  
  لباس الموظفين:  17المادة 
" uniform "موحد لديها بارتداء لباس  موظفينال معظم أو بعض المصارف التي تلزم تؤمن

 بدًال نقديًا عن همتدفع ل، أو نفقتها الخاصة في موسمي الشتاء والصيف هذا اللبـاس لهم على
  .ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


