قانون رقم ( )41لسنة 4141

بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاممين بالجهات التابعة لوزارة الصحة
والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد االطالع عمى الدستور المعدل الصادر فى الثامن من يناير 4141؛

وعمى القانون رقم  763لسنة  4591فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا

والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل األبحاث العممية ومعامل المستحضرات الحيوية؛

وعمى القانون رقم  149لسنة  4591فى شأن مزاولة مهنة الطب؛

وعمى القانون رقم  973لسنة  4591فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة األسنان؛
وعمى القانون رقم  443لسنة  4599فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعمى القانون رقم  451لسنة  4596بتنظيم مهنة العالج النفسى؛

وعمى قانون الموازنة العامة لمدولة الصادر بالقانون رقم  97لسنة 4537؛

وعمى قانون نظام العاممين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  13لسنة 4531؛
وعمى قانون اإلدارة المحمية الصادر بالقانون رقم  17لسنة 4535؛

وعمى القانون رقم  94لسنة  4514بتنظيم المنشاَت الطبية؛

وعمى القانون رقم  49لسنة  4511فى شأن قيد بعض ممارسى صناعة األسنان فى سجل صانعى

األسنان بوزارة الصحة؛

وعمى القانون رقم  7لسنة  4519فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العالج الطبيعى؛

وعمى القانون رقم  441لسنة  4111بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية

 ،4111/4113وتقرير عالوة خاصة لمعاممين بالدولة ،وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية،
وتعديل أحكام بعض القوانين؛

وعمى المرسوم بقانون رقم  94لسنة  4144بربط الموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية

 4144/4144وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛
وبناء عمى ما ارتاَه مجمس الدولة؛
ً
وبعد موافقة مجمس الوزراء؛

قرر
1

القانون االَ تى نصو:
(المادة األولي)

يعمل فى شأن تنظيم شئون أعضاء المين الطبية العاممين بالجيات التابعة لو ازرة الصحة والسكان من
غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق ،ويمغى كل ما يخالفو من أحكام.
(المادة الثانية)
يصدر وزير الصحة والسكان الالئحة التنفيذية ليذا القانون خالل ثالثة أشير من تاريخ العمل بو.
(المادة الثالثة)
ينشر ىذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو اعتبا ار من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجميورية فى  8ربيع اآلخر سنة  5341ىـ
(الموافق  8فبراير سنة 4153م) .
عدلى منصور

قانون
2

بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
العاممين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة
( الفصل األول )
نطاق سريان القانون
مادة (:)4
تسرى أحكام ىذا القانون عمى األطباء البشريين وأطباء األسنان واألطباء البيطريين والصيادلة

وممارسى واخصائيى العالج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كميات العموم من الكيميائيين
والفيزيقيين وىيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين ألحكام قانون نظام العاممين المدنيين

بالدولة الصادر بالقانون رقم  34لسنة  ،5748العاممين بالجيات الداخمة فى الموازنة العامة لمدولة

وىى :

ديوان عام و ازرة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة ليا .
الييئة العامة لممستشفيات والمعاىد التعميمية والمستشفيات التابعة ليا .
الييئة القومية لمرقابة والبحوث الدوائية .
الييئة القومية لمبحوث والرقابة عمى المستحضرات الحيوية .
مرافق اإلسعاف التى لم تضم إلى ىيئة اإلسعاف المصرية .
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وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
مادة (:)4
يعمل فيما لم يرد بشأنو نص خاص فى ىذا القانون ،بأحكام قانون نظام العاممين المدنيين بالدولة

الصادر بالقانون رقم  34لسنة .5748
مادة (:)7

تكون وظائف أعضاء المين الطبية الخاضعين ألحكام ىذا القانون عمى النحو اآلتى :
 -5الوظائف التخصصية .
 -4الوظائف الفنية .
 -4الوظائف اإلشرافية .
وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون مستويات ودرجات ىذه الوظائف وشروط شغميا.
( الفصل الثانى )
قياس كفاية األداء المهنى
مادة (:)1
يتم قياس كفاية األداء المينى ألعضاء المين الطبية المخاطبين بأحكام ىذا القانون سنويا ،وبما يتفق

وطبيعة نشاط وأىداف الوحدات التابعين ليا.

ويكون تقيين األداء بمـرتبة كفء لمحاصل عمـى أعمى مـن ( )%71وبمرتبة فوق المتوسط لمحاصل

عمى أعمى من ( )%81حتى أقل من ( ، )%71وبمرتبة متوسط لمحاصل عمى أعمى من ()%41

حتى أقل من ( )%81وبمرتبة دون المتوسط لمحاصل عمى ( )%01حتى أقل من ( ، )%41وبمرتبة
ضعيف لمحاصل عمى ما دون (.)%01
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وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون ضوابط ومعايير التقييم واإلجراءات الالزمة لرفع كفاءة من يحصل

عمى تقرير دون المتوسط أو ضعيف.

وتشكل بقرار من السمطة المختصة بالجيات المخاطبة بأحكام ىذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية
وفنية وادارية وممثال عن اتحاد نقابات المين الطبية  ،لتمقى وفحص التظممات من تقارير تقييم األداء
 ،وترفع ىذه المجنة توصياتيا إلى السمطة المختصة التخاذ ما تراه فى شأنيا.

( الفصل الثالث )
الترقية إلى الوظائف األعمى
مادة (:)9
يشترط لمترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعمى ،توفر الشروط اآلتية :
 -5استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إلييا.
 -4قضاء المدة البينية فى الوظيفة أو المستوى األدنى مباشرة.
 -4الحصول عمى تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط عمى األقل فى السنتين السابقتين مباشرة عمى
الترقية.

وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون الضوابط واإلجراءات الالزمة إلجراء الترقية.
مادة (:)6
تحسب لمحاصل عمى الماجستير أو الزمالة المصرية التى ال تقل مدتيا عن ثالث سنوات فى أحد

التخصصات الطبية أقدمية مدتيا سنة  ،كما تحسب لمحاصل عمى الدكتوراة أقدمية مدتيا سنتان،
ويمنح العامل عالوة من عالوات درجتو الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من

السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع عالوات.
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ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة عمميا فى أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة فى األجر وفقا ليا قرار

من السمطة المختصة.

( الفصل الرابع )
التدريب والتوزيع
مادة (:)3
تتولى و ازرة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية لمتنمية المينية المستدامة لمخاضعين ألحكام
ىذا القانون ،وما يمزم منيا لمترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى آلخر ،وتتحمل الو ازرة فى حدود

ما تسمح بو مواردىا الذاتية المصروفات والرسوم الالزمة لحصول أعضاء المين الطبية عمى الدراسات
العميا الداخمة فى نطاق تخصصاتيم بما يخدم مصمة العمل ،وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط

والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
مادة (:)1

تمتزم الجيات التى يسرى عمييا ىذا القانون باتخاذ ما يمزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة عمى

الوحدات الطبية الداخمة فى نطاق اختصاصيا ،وذك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتمك

الوحدات وبما يكفل حسن سير وانتظام العمل بيا ،وتبين الالئحة التنفيذية المعايير الالزمة لذلك .

( الفصل الخامس )
المخصصات المالية ألعضاء المهن الطبية
مادة (:)5
يمنح أعضاء المين الطبية حوافز متدرجة وفقا لممؤىالت العممية والسنوات الدراسية عمى النحو المبين
بالجدول رقم ( )5المرافق ليذا القانون .
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وتصرف ىذه الحوافز بنسبة ( )%41اعتبا ار من  4153/5/5مع المرتب الشيرى ،وتزاد بالفرق عن

النسبة المقررة بالجدول المذكور والتى تعادل ( )%41اعتبا ار من .4151/4/5

والى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاممة يتم تعويض أى نقص فى المزايا المطبقة حاليا من خالل
الموارد الذاتية لمصناديق والحسابات الخاصة بالجيات المعنية ،وفى حالة قصور تمك الموارد تتحمل

الدولة ىذه األعباء فى ضوء ما تسفر عنيا الدراسة آنذاك.
مادة (:)41

يرتبط صرف الحافز اإلضافى بتوفر معايير تقييم األداء والتى تشمل عدد أيام الحضور الفعمى بالعمل

 ،والجيود المبذولة فى أدائو ،ويستحق صرفيا بنسبة ( )%511لمن يتم تقييم أدائو بنسبة ()%71
عمى األقل  ،وبنسبة ( )%81لمن يتم تقييم أدائو بنسبة من ( )%41حتى أقل من ( )%81وبنسبة

( )%11لمن يتم تقييم أدائو بنسبة من ( )%11حتى أقل من ( ، )%41وال يستحق صرفيا لمن يتم
تقييم أدائو بنسبة أقل من (.)%11
وتحدد الالئحة التنفيذية ليذا القانون القواعد واإلجراءات المنظمة إلجراء ىذا التقييم والمجنة المختصة

بو.

مادة (:)44
يصرف حافز طوارىء بنسبة ( )%411من المرتب األساسى لألطباء االستشاريين واألخصائيين

والمقيمين الحاصمين عمى مؤىالت عممية تؤىميم لمعمل بأقسام الطوارىء بالمستشفيات بمعايير تحددىا

الالئحة التنفيذية  ،ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى اإلسعاف بنسبة ( )%11من المرتب

األساسى لمعاممين بمرافق اإلسعاف التى لم تضم لييئة اإلسعاف المصرية ،وذلك بمراعاة معايير تقييم
األداء المشار إلييا بالمادة ( )%51من ىذا القانون.
مادة (:)44

يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين ( )%411إلى ( )%011من األجر األساسى لألطباء

البشريين وأطباء األسنان والصيادلة وممارسى وأخصائيى العالج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى
التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاممين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمة

عالجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر األحمر ومنطقة
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القنطرة شرق بمحافظة االسماعيمية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ،وغيرىا من المناطق التى

يصدر بشأنيا قرار من رئيس مجمس الوزراء باعتبارىا منطقة نائية.

ويصرف ىذا الحافز لغير المغتربين من العاممين المشار إلييم حال بعد مقر عمميم عن عواصم تمك
المحافظات ،وذلك وفقا لمضوابط التى تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانون.
وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وشروط صرف ىذا الحافز ،وكذلك ضوابط االغتراب بين المحافظات .
وال يخل صرف الحافز المنصوص عميو فى الفقرة األولى من ىذه المادة بما قد يصرف من مزايا

ليؤالء العاممين ،من موازنة المحافظة لمغرض ذاتو فى تاريخ العمل بيذا القانون .

مادة (:)47
ال يخل صرف الحوافز المنصوص عمييا فى ىذا القانون  ،يصرف حافز التميز العممى لمحاصمين
عمى الدبموم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقا لقرارى رئيس مجمس الوزراء رقمى

 443لسنة  4111و  5571لسنة .4117
مادة (:)41

يصرف مقابل جيود غير عادية نظير نوبتجيات السير والمبيت لألطباء البشريين وأخصائيى وفنيى

التمريض والفنيين الصحيين العاممين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العالجية
 ،عمى النحو المبين بالجدول رقم ( )4المرافق ليذا القانون.
مادة (:)49
تستحق فئات نوبتجيات السير والمبيت نظير التواجد الفعمى فى الفترة من الثانية ظي ار حتى الثامنة

مساء والفترة من الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا عمى التوالى.

ويراعى أال ي تجاوز عدد نوبتجيات السير والمبيت لممتواجدين عمى رأس العمل بالمستشفيات ووحدات

الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العالجية ( )%41لألطباء البشريين  )%31( ،لمفئات الفنية

لمتمريض  )%41( ،لمفنيين الصحيين  ،وعدد ( )4لمسير أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن
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يكون من بينيم طبيب  ،ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسير أو المبيت بما ال يجاوز ( )%11من النسبة
المقررة أو العدد  ،وذلك فى حالة الضرورة الطارئة والممحة بطمب من الرئيس المباشر معتمدا من

السمطة األعمى.

مادة (:)46
تمنح مكافأة جيود غير عادية مقابل القيادة واإلشراف عمى العاممين بديوان عام الو ازره والمديريات

واإلدارات الصحية والمستشفيات التابعة ليا وفقا لمجدول رقم ( )4المرافق ليذا القانون.
ويزاد حافز اإلشراف لمديرى المستشفيات المتفرغين ليكون عمى النحو التالى :
بنسبة ( )%11من المرتب األساسى بالنسبة لممستشفى حتى عدد ( مائة ) سرير.

بنسبة ( )%511من المرتب األساسى بالنسبة لممستشفى التى يزيد عدد األسرة بيا عمى مائة سرير.
مادة (:)43
يمنح أعضاء المين الطبية المخاطبين بأحكام ىذا القانون " بدل مين طبية " يصرف عمى مراحل

بواقع  541جنييا شيريا اعتبا ار من  ، 4153/5/5ويزاد تدريجيا ليكون  411جنيو شيريا فى

 4150/4/5وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية ليذا القانون.
مادة (:)41

يستمر صرف البدالت المقررة ألعضاء المين الطبية قبل العمل بيذا القانون  ،وتزاد فئة بدل التفرغ

الممنوح لألطباء البشريين وأطباء األسنان وبدل الحرمان الممنوح لمصيادلة وأخصائيى التمريض العالى
 ،ليكون عمى النحو اآلتى :
الدرجة الممتازة  /العالية  /الدير العام  /األولى  81 ......................جنييا شيريا .
الدرجة الثانية  01 ................................................... :جنييا شيريا .
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الدرجة الثالثة  41 .................................................. :جنييا شيريا .
كما يزاد بدل الحرمان الذى يمنح لممتفرغ من العاممين بالمجموعة الفنية لمتمريض وكذلك بالمجموعات

الفنية الصحية ليصبح مبمغ  51جنييا شيريا لكافة الدرجات الوظيفية.
( الفصل السادس )
أحكام عامة
مادة (:)45

تمغى جميع القرارات الو ازرية المعمول بيا فى شأن المزايا المالية المقررة ألعضاء المين الطبية

المخاطبين بأحكام ىذا القانون دون غيرىم.
مادة (:)41

يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا فى الجيات المنصوص عمييا بالمادة ( )5من ىذا القانون

والمزايا المالية التى يقررىا ألعضاء المين الطبية من خالل الخزانة العامة لمدولة وعمى المراحل
الموضحة بيذا القانون.
مادة (:)44

تصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بيذا القانون وفقا لمراحل تنفيذىا.
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