
  2017 - 2016 عقد العمـل الجـمـاعـي
 

  

  مالك المستخدمين وسّلم الرواتب الفصل األول:
  

   : 1المادة 
  : يقسم مالك المصرف إلى

  مالك اإلدارة العامة (المدير العام ونائب المدير العام والمدير العام المساعد) -1
  مالك المستخدمين -2
  

   : 2المادة 
  :مالك المستخدمين من يتألف  -1

  الكوادر        التقنيون
  د / رتبة فئة      أ / رتبة فئة
  هـ / رتبة فئة      ب / رتبة فئة
  و / رتبة فئة      ج / رتبة فئة
  
 د المصــرف داخــل كــّل مــن هــذه الفئــات عــدد المســتويات التــي يرغــب فيهــا علــى أالّ يحــدّ  -2

مــع  ذي يــتالءمتــرك للمصــرف حريــة إختيــار التصــنيف الــتُ تتعــدى األربعــة كحــّد أقصــى، كمــا 
د التصــنيف الــذي يتّبعــه وأن يعلنــه للعــاملين إنمــا يتوّجــب عليــه أن يحــدّ ضــرورات العمــل لديــه، 

 .31/12/2017قبل تطبيقه النهائي  لديه وأن يتمّ 
  
ُيقصد بالتقنيين شاغلو الوظائف التي تحتاج الى مهارات تم اكتسـابها عبـر الـتعّلم والخبـرة  -3

لمشــاكل والمرونــة فــي العالقــات مــع الزبــائن واالشــراف ا والتــدريب وتكــون لهــم القــدرة علــى حــلّ 
  على فريق عمل.

ُيقصد بالكوادر شـاغلو الوظـائف التـي تحتـاج الـى تحّمـل مسـؤوليات كبيـرة ومعرفـة واسـعة  -4
  ومهارات قيادية، والذين تكون لهم القدرة على اتخاذ القرارات.

  
  : 3المادة 

دين مـع مصـارفهم بموجـب عقـود خاصـة تـنّظم ال تشمل أحكـام هـذا العقـد المسـتخدمين المتعاقـ
شروط إستخدامهم. على أنه ال يجوز ألي مصرف أن يستخدم بالتعاقد أي شخص يدخل في 



إحدى رتب مالك المستخدمين المحّدد في المادة الثانية أعاله. إذ يخضـع جميـع المسـتخدمين 
  في هذا المالك ألحكام العقد الجماعي.

  
  :  4المادة 

المســتخدمين العــاملين لديــه وفــق التصــنيف المعتمــد فــي هــذا العقــد، آخــذًا يصــّنف المصــرف 
  باإلعتبار متطلبات الوظائف لديه ومهارات هؤالء المستخدمين.

وتمــنح الرتــب للمســتخدمين وفــق نظــام الرتــب المقتــرح والوظــائف التــي يقومــون بهــا والمهــارات 
  المطلوبة لشغلها. 

خـــرى يحتـــاج الـــى القـــدرة علـــى التكّيـــف مـــع متطلبـــات وبـــالطبع، فـــإن االنتقـــال مـــن رتبـــة الـــى أ
  الوظيفة واكتساب مهارات تتناسب مع مهارات الوظيفة المطلوبة.

ويحتفظ المستخدمون القدامى، مهما كانت رتبتهم، بالتقديمات والمنافع والتعويضـات والرواتـب 
ق نظـــام الرتـــب واإلجـــازات الســـنوية والتقـــديمات الطبيـــة التـــي كـــانوا يســـتفيدون منهـــا قبـــل تطبيـــ

   المستحدث.
 

  االستخدام:  5المادة  
لـدى أحـد المصـارف العاملـة  االستخدامابتداًء من تاريخ نفاذ هذا العقد الجماعي، على طالب 

  في لبنان أن تتوّفر فيه الشروط التالية:
  أن يكون لبنانيًا منذ عشر سنوات على األقل. -
  د أكمل سن الثامنة عشرة.قأن يكون  -
  ّدم سجّله العدلي.أن يق -
  أن يقّدم شهادة طّبية. -
  أن يقّدم تصريحًا شخصيًا بعدم وجود دعاوى جزائية مقامة ضّده. -

األجانب، فتراعى في المصرف القوانين النافـذة بشـأن اسـتخدام األجانـب  الستخدامأما بالنسبة 
  في لبنان.

  
  : تقييم أداء المستخدمين 6المادة 

ــــّيم المصــــرف أداء العــــامل ــــل، وفــــق المعــــايير يق ــــى األق ــــًا، أي مــــّرة كــــل ســــنة عل ين لديــــه دوري
واألساليب المعتمدة في الصناعة المصرفية على هذا الصعيد، استنادًا إلى نظـام تقيـيم خـاص 

  بالمصرف يعلنه للعاملين لديه.
  

  : تدريب الموظفين 7المادة 



ة. لـذلك علـى المصـرف يشّكل التدريب ركيزة أساسية من ركـائز نظـام ربـط الرتبـة بالوظيفـ -1
  والمستخدم أن يوليا التدريب حّقه وأن يهتما به بالجدية المطلوبة.

ـــــن عنهـــــا  -2 ـــــه وأن يعل ـــــى المصـــــرف أن يرســـــم سياســـــة للتـــــدريب تتماشـــــى مـــــع احتياجات عل
  للمستخدمين العاملين لديه.

فــي حـــال رغبـــت المصــارف فـــي تـــدريب المســـتخدمين لــديها، ُيحتســـب الوقـــت المخصـــص  -3
  الحاصل خالل فترة الدوام من ضمن ساعات عمل المستخدم.للتدريب 

 المعهـدعلى المصارف أن تشجع نشـاطات التـدريب التـي تنظمهـا جمعيـة مصـارف لبنـان  -4
  .(ISEB)لدراسات العالي ل

لدراسات المصرفية العالي ل المعهدعلى المصارف أن تلتزم في ما يخص برامج شهادات  -5
كـــز والقاضـــي بـــأن يشـــارك المصـــرف فـــي دفـــع نصـــف القســـط بـــالعرف الســـائد منـــذ نشـــأة المر 

المتوجــب علــى المســتخدم عنــد التســجيل وأن يتكّفــل المســتخدم بــدفع النصــف الثــاني، علــى أن 
يســترّده فــي حــال نجاحــه مــن المصــرف أو أن يحســم هــذا النصــف مــن راتبــه فــي حــال رســوبه 

  على ستة أقساط شهرية.
 

  : الرواتب 8المادة 
  مرة في السنة وفق الترتيب التالي: 16ن أي فئة كان راتبًا شهريًا يدفع يتقاضى المستخدم م

  راتب شهر واحد في ابتداء كل شهر وذلك بعد انقضاء فترة التدريب. -1
راتب شهر واحد يدفع مرة كل ثالثة أشهر قبـل نهايـة آذار وحزيـران وأيلـول وكـانون األول  -2

  من كل عام.
" 2يعملوا سـنة بكاملهـا تحـّدد نسـبة الرواتـب موضـوع الفقـرة " بالنسبة للمستخدمين الذين لم -3

بحسب عدد األشهر التي يكـون المسـتخدم قـد عمـل خاللهـا حتـى تـاريخ الـدفع. وكـل جـزء مـن 
  شهر يعتبر شهرًا كامًال.

يعتبر الشهر السادس عشر بديًال عن منحة العقد التي كانت تمـنح للمسـتخدمين بمناسـبة  -4
  جماعي وعن منحة السنة التالية للعقد.تجديد عقد العمل ال

  
  : 9المادة 

  تحّدد الرواتب الدنيا لمالك المستخدمين وفقًا للترتيب التالي: -1
  (ل.ل.)الراتب األدنى                                      
      725,000        أ / رتبة تقني فئة -  
  965,000        / رتبة ب تقني فئة -  
      1,400,000        ج / رتبة تقني فئة -  
  1,950,000        / رتبة د كادر فئة -  



    2,380,000        / رتبة هـ كادر فئة -  
    2,800,000        / رتبة و كادر فئة -  

  
  يقصد بالراتب األدنى الراتب الذي يعطى للمستخدم عند بدء العمل مباشرًة. -2
  
وخمسة  تسعماية " تقني أ بمبلغ / رتبةيحدد الراتب األدنى لحامل شهادة جامعية في فئة -3

  ".وعشرين ألف ليرة لبنانية 
فتـرة التـدريب المنصـوص عليهـا  انقضـاءعتمد الرواتب الدنيا المدرجـة أعـاله وتطّبـق بعـد تُ  -4

في النظـام الـداخلي. أمـا المصـارف التـي لـيس لـديها نظـام داخلـي، فـال يجـوز أن تتجـاوز فتـرة 
  ى كل مستخدم.على األكثر بالنسبة إل ثالثة أشهرلديها  التجربة

  
يقصــد بالراتــب األدنــى عنــد تطبيــق هــذه المــادة الراتــب األساســي مضــافًا إليــه تعويضــات  -5

  غالء المعيشة، وال تدخل في حساب الراتب أي تعويضات أو مخصصات أخرى.
  
علــى  اســتثنائيةلدراســات المصــرفية زيــادة العــالي ل المعهــدمــنح كــل مســتخدم يتخــرج مــن يُ  -6

الدراســـات المصـــرفية  و االجـــازة فـــي لـــة شـــهادة /ل.ل. شـــهريًا لحمَ  130,000راتبـــه بمقـــدار /
  الدراسات المصرفية. الماستر التخصصي في لة شهادة/ ل.ل. لحمَ  260,000/

 


