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  املاليةوزارة 
   ٢٠٢٠ لسنة ٣١٦رقم  قرار

  بشأن قواعد صرف العالوة الدوریة للمخاطبین بقانون الخدمة المدنیة
  ٢٠١٦ لسنة ٨١الصادر بالقانون رقم 

  والعالوة الخاصة لغیر المخاطبین بقانون الخدمة المدنیة
  والحافز اإلضافي للعاملین بالدولة

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٩المقررة بالقانون رقم 
  املــاليةوزير 

   ؛٢٠١٦ لسنة ٨١الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم   قانونبعد اإلطالع على
 بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخـاطبين        ٢٠٢٠ لسنة   ٢٩قانون رقم   الوعلى  

 ومنح عالوة خاصة لغيـر  ٢٠١٦ لسنة   ٨١بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم       
   ؛لخدمة المدنية وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولةالمخاطبين بقانون ا

 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات       ٢٠٢٠ لسنة   ٢٥وعلى القانون رقم    
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٨االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 

؛ على ما عرضه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولةوبناء   
   :ررــــق

   )ألوىلاملادة ا( 
حسب العالوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المـشار           تُ

من األجر الوظيفي ، وذلك بحـد أدنـى         ) ٪٧( بنسبة   ١/٧/٢٠٢٠إليه ، المستحقة في     
)٧٥ (جنيه ا من األجـر الـوظيفي              ا شهريا وبدون حد أقصى ، وتعد هذه العالوة جزء

 األجـر   – ٥ ، ويتم الخصم بها على نوع        ١/٧/٢٠٢٠من  للموظف ، وتضم إليه بدءا      
 الوظائف الدائمة بالمجموعة األولى األجور والبدالت النقدية والعينية         – ١ ببند   الوظيفى

  .بموازنة كل جهة
   )املادة الثانية( 

 لـسنة   ٢٩تُمنح العالوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقـم            
 للعاملين بالجهاز اإلداري للدولـة ووحـدات        ١/٧/٢٠٢٠ه بدءا من     المشار إلي  ٢٠٢٠

اإلدارة المحلية والهيئات العامة ، الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة ، وذوي المناصـب             
العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قـانون             

ملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قـوانين        الخدمة المدنية المشار إليه ، وكذلك العا      
  .أو لوائح خاصة 
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  )الثالثة املادة ( 
 ٢٠٢٠ لـسنة  ٢٩تُحسب العالوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقـم   

من األجر األساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعـاملين       ) ٪١٢(المشار إليه بنسبة    
لتعيين بالنسبة لمن يعين بعد هـذا التـاريخ مـن العـاملين              أو عند ا   ٣٠/٦/٢٠٢٠في  

 وبدون حد أقـصى ، وتعـد هـذه    جنيها شهريا) ٧٥( لها ، وذلك بحد أدنى      المستحقين
 ، ويـتم    ١/٧/٢٠٢٠العالوة جزءاً من األجر األساسى للعامل وتضم إليه بـدءاً مـن             

الدائمـة بالمجموعـة    الوظائف – ١ المرتبات األساسية ببند    – ١الخصم بها على نوع     
  .األولى األجور والبدالت النقدية والعينية بموازنة كل جهة 

  )الرابعة املادة ( 
 يزاد الحافز اإلضافى للموظفون المخاطبون بأحكام قـانون         ١/٧/٢٠٢٠ من   بدءا

الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملون غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقـع              
)١٥٠ (ا جنيهالرابعة فمـا دونهـا ، و       لشاغلي الدرجات المالية     ا شهري)جنيـه ) ٢٠٠ 

 لشاغلي الدرجـة الماليـة    جنيها شهريا  )٢٥٠( ، و  شهرياً لشاغلي الدرجة المالية الثالثة    
 جنيهاً شـهرياً    )٣٢٥(جة المالية األولى ، و     شهرياً لشاغلي الدر   جنيه) ٣٠٠( ، و  الثانية

ي الدرجـة العاليـة ،     لـشاغل  ا شهريا  جنيه )٣٥٠( و كبير ، / لشاغلي درجة مدير عام     
 لشاغلي الدرجة الممتازة ، أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد مـن               جنيها شهريا  )٣٧٥(و

افز جزءاً من األجر المكمـل   ـاريخ ، ويعد هذا الح    ـافز من يعين بعد هذا الت     ـهذا الح 
 حـافز   – ٢٨ على نـوع     أو األجر المتغير لكل منهم حسب األحوال ، ويتم الخصم به          

 المكافآت بالمجموعة األولى األجور والبدالت النقدية والعينية بموازنة         – ٣إضافي ببند   
  .كل جهة 

  )اخلامسة املادة ( 
 لـسنة  ٢٩ال تصرف العالوة الخاصة أو الحافز الشهرى المقرر بالقـانون رقـم           

   : المشار إليه لكل من٢٠٢٠
المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج ، وذلك فيما عـدا الـذين              العاملين   – ١

  .يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم األصلى بالداخل 
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  . العاملين المعارين للعمل بالخارج – ٢
  . العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب – ٣
موجـودين بالخـارج فـي     من ال يتقاضى مرتبه في الداخل من العـاملين ال      – ٤

وال مدة اإلجـازة  ـية أو بعثات ، وذلك ط  ـازات أو منح دراس   ـإجازات خاصة أو إج   
  .أو المنحة أو البعثة 

وتصرف هذه العالوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج             
 العمـل   أو اإلعارة أو اإلجازة أو المنحة أو البعثة ، وذلك بدءا مـن تـاريخ تـسلمهم                

بالداخل وتحسب العالوة الخاصة على أساس األجر األساسـى المـستحق لهـم فـى               
٣٠/٦/٢٠٢٠  

  )السادسة املادة ( 
فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة             

 المشار إليه ، يكون صرف العالوة الخاصـة         ٢٠٢٠ لسنة   ٢٩الرابعة من القانون رقم     
 ٢٥ بهذا القانون والزيادة التي تتقرر للمعاشات على النحو المبين بالقانون رقم              المقررة
  : المشار إليه وفقًا للضوابط اآلتية ٢٠٢٠لسنة 

 إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف لـه               :أوالً  
 صـرف   العالوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها ، وعلى جهة عمله أن تخطر جهـة            

المعاش بذلك ، فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقـدار                
الفرق بينهما ، أما إن كانت العالوة تساوى الزيادة فى المعـاش أو تزيـد عنهـا فـال                

  .تصرف له الزيادة فى المعاش 
هـا   لمعاش عن نفسه وبلغ سـن الـستين أو جاوز           إذا كان العامل مستحقًا    :ثانيا  

تصرف له الزيادة في المعاش ، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العـالوة الخاصـة أدى                
إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى مـن الجهـة           

  .القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له 
الجمـع بـين العـالوة     إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق لـه         :ثالثًا  

الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقـانون         
 وتعديالته ، وقانون التقاعـد والتـأمين والمعاشـات للقـوات            ٢٠١٩ لسنة   ١٤٨رقم  

  . ، بحسب األحوال ١٩٧٥ لسنة ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم 
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  )السابعة املادة ( 
وة الخاصة والحافز الشهرى للعاملين المؤقتين المستحقين لهما علـى          يخصم بالعال 

  .االعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم 
وعلى جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة الماليـة فـى      

 بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز البـاب األول  ٢٠٢١موعد غايته أول يناير     
بعد استنفاد وفوره في حدود ما ال يجاوز قيمـة العـالوة   " ور وتعويضات العاملين األج"

  .الخاصة والحافز الشهرى المشار إليهما 
  )الثامنة املادة ( 

بالنسبة للعاملين بالهيئات االقتصادية فيـتم الخـصم بقيمـة العـالوة ، والحـافز           
 األجور بموازنة كـل  –ة  على اعتمادات المجموعة الثاني   )  مكافآت – ٥بنوع  (اإلضافى  

  .هيئة 
  

   )التاسعةاملادة ( 
نشر هذا القرار فى الوقائع المصريةي.   

  ٢٤/٦/٢٠٢٠صدر فى 
 

  حممد معيط. د 
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  بالهيئة العامة لشئون المطابع األميريةطبعت 
  رئيس مجلس اإلدارة

  أشرف إمام عبد السالم/ محاسب
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 

١٣٠٩ - ٥/٧/٢٠٢٠ -  ٢٠١٩ /٢٥٩١٦  

 


