
 

 

0 

 

 لثالثا التقرير                      

  مشترك                                                                                                   
 مصر العربية جميورية

 نوابال مجمس
 ــ

 ولال  يالتشريع الفصل
 يثانال يالعاداالنعقاد  دور

 ـــ
 المشتركة المجنة

 العاممةقوى لجنة ال من
 والموازنة  الخطةلجنة  ومكتب

 ـــ
 نوابمجمس ال رئيس الدكتور الستاذ
، مع ىذا، تقرير المجنة المشتركة من لسيادتكمبأن أقدم  فأتشرف طيبة ، وبعد تحية 

مقدم من الحكومة مشروع قانون  عن ،والموازنة الخطةومكتب لجنة  ،لجنة القوى العاممة
يششٔع و ،ن بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةعالوة خاصة لمعامميبمنح 

أػؼبء ػذد أكثش يٍ ُػْشش ( َبئجًب )57ٔ )جذانًُؼى انؼهًٛٗ ُبئت ػيقذو يٍ انغٛذ ان قبٌَٕ

رجاء التفضل  ،، فٙ راد انًٕػٕعطشف ػالٔح خبطخ نهؼبيهٍٛ ثبنذٔنخ( ثشأٌ انًجهظ
 0عمى المجمس الموقر بعرضو
 ،محمد وىب اهللالعضو ا، والسيد ا أصميً ررً ــمق المشتركة مجنةال ياختارتن وقد 
 0أمام المجمس ،ا ليا فيواحتياطيً  امقررً 

 بقبول فائق االحترام ، وتفضموا    
 المشتركةالمجنة  رئيس

 جبالى المراغي                        
 2/4/2107تحريرًا في: 
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 رقشٚش انهجُخ انًشزشكخ

  يٍ نجُخ انقٕٖ انؼبيهخ

 نجُخ انخطخ ٔانًٕاصَخ ٔيكزت

ثًُخ ػالٔح خبطخ نهؼبيهٍٛ ثبنذٔنخ يٍ غٛش انًخبؽجٍٛ ثقبٌَٕ يقذو يٍ انذكٕيخ ػٍ يششٔع قبٌَٕ  

( َبئجًب )أكثش يٍ ُػْشش 57يششٔع قبٌَٕ يقذو يٍ انغٛذ انُبئت ػجذانًُؼى انؼهًٛٗ ٔ )ٔ انخذيخ انًذَٛخ

 ، فٙ راد انًٕػٕعيهٍٛ ثبنذٔنخػذد أػؼبء انًجهظ( ثشأٌ طشف ػالٔح خبطخ نهؼب

 ــــــــــــــــــــــــ 
ٔيكزت نجُخ  ،إنٗ نجُخ يشزشكخ يٍ نجُخ انقٕٖ انؼبيهخ 1065عُخ ُٚبٚش  يٍ 61 انًجهظ ثزبسٚخ أدبل 

ثًُخ ػالٔح خبطخ نهؼبيهٍٛ ثبنذٔنخ يٍ غٛش انًخبؽجٍٛ ثقبٌَٕ يقذو يٍ انذكٕيخ  يششٔع قبٌَٕ  ،انخطخ ٔانًٕاصَخ

 .انًذَٛخانخذيخ 

يشزشكخ يٍ نجُخ انقٕٖ انؼبيهخ ٔيكزت نجُخ  إنٗ نجُخ 1065عُخ  فجشاٚشيٍ  61كًب أدبل انًجهظ ثزبسٚخ  

؛ يقذو يٍ انغٛذ انؼؼٕ ػجذانًُؼى انؼهًٛٗ طشف ػالٔح خبطخ نهؼبيهٍٛ ثبنذٔنخشأٌ ثانخطخ ٔانًٕاصَخ يششٔع قبٌَٕ 

 .أػؼبء انًجهظ ػذد ٔأكثش يٍ ُػْشش

 إػذاد رقشٚش ػًُٓب ٚؼشع ػهٗ انًجهظ .ٔرنك نجذثًٓب ٔ 

 ثؼغ دؼش، 1065يٍ يبسط؛  12، 67، 61 ٔ فجشاٚش،11 فٙ:اجزًبػبد  عزخ فؼقذد انهجُخ انًشزشكخ 

 : انٕصساء انغبدح ٓبيُ

 ٔصٚش انًبنٛخ.  ػًشٔ انجبسدٙاألعزبر/ -

 ٔصٚش انقٕٖ انؼبيهخ.  يذًٕد عؼفبٌاألعزبر/ -

 بع األػًبل انؼبو.ٔصٚش قط ٘أششف انششقبٔانذكزٕس/ -

 يجهظ انُٕاة.شئٌٕ ٔصٚش   ػًش يشٔاٌ /انًغزشبس -

 َبئت ٔصٚش انًبنٛخ. - د. يذًذ يؼٛؾ كًب دؼش ثؼؼٓب؛      

اؽهؼذ انهجُخ ػهٗ يششٔع انقبٌَٕ انًقذو ٔيزكشرّ اإلٚؼبدٛخ ٔػهٗ يششٔع انقبٌَٕ انًقذو يٍ انغٛذ انؼؼٕ  

ػؼبء انًجهظ ثشأٌ طشف ػالٔح خبطخ نهؼبيهٍٛ ثبنذٔنخ ٔيزكشرّ ػجذانًُؼى انؼهًٛٙ )ٔأكثش يٍ ُػْشش ػذد أ

 اإلٚؼبدٛخ؛ دٛث رجٍٛ نٓب أًَٓب ٚزفقبٌ يٍ دٛث انًجذأ.

( يٍ انالئذخ انذاخهٛخ نهًجهظ انزٙ رُض ػهٗ أٌ : "ٚؼزجش يششٔع انقبٌَٕ انًقذو 621ٔإػًبًًل نذكى انًبدح ) 

ػبد انقٕاٍَٛ ٔاًلقزشادبد ثقٕاٍَٛ انًذبنخ إنٛٓب إرا كبَذ يزفقخ يٍ نذساعخ انهجُخ إرا رؼذدد يششٔ بيٍ انذكٕيخ أعبعً 

يزخزح يششٔع انقبٌَٕ انًقذو  ،، فقذ َبقشذ انهجُخ يششٔػٙ انقبٍََٕٛ يًؼب؛ نزقذٚى رقشٚش ٔادذ ػًُٓب".دٛث انًجذأ..

 يٍ انذكٕيخ أعبًعب نذساعزٓب.

سأ٘ يجهظ انذٔنخاعزؼشػذ انهجُخ انًشزشكخ كًب  
(6)

. 

 -:ٔأدكبو انقٕاٍَٛ اٜرٛخ ،أدكبو انذعزٕسانهجُخ انًشزشكخ ؼبدد اعزٔ  

 ، 6611نغُخ  16قبٌَٕ انٓٛئبد انؼبيخ انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى  -

 ، 6652نغُخ  82ٔقبٌَٕ َظبو انؼبيهٍٛ ثبنقطبع انؼبو انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى  -

 ، 6621نغُخ  65ٔقبٌَٕ ْٛئبد انقطبع انؼبو ٔششكبرّ انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى  -

 ، 6666نغُخ  101ٔقبٌَٕ ششكبد قطبع األػًبل انؼبو انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى  -

 ، 1001نغُخ  61ٔقبٌَٕ انؼًم انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى  -

 ،1061نغُخ  26ٔقبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ انظبدس ثبنقبٌَٕ سقى  -

 ٔانالئذخ انذاخهٛخ نًجهظ انُٕاة. -

( يٍ انالئذخ انذاخهٛخ نًجهظ انُٕاة ثبنكزبثخ إنٗ 672ْزا ٔقذ قبيذ انهجُخ انًشزشكخ ػًاًل ثذكى انًبدح ) 

انغٛذ األعزبر انذكزٕس سئٛظ انًجهظ ألخز سأ٘ انجٓبد ٔانٓٛئبد انزٙ أٔجت انذعزٕس أخز سأٚٓب فٙ يششٔػبد 

 انقٕاٍَٛ انًُظًخ نشئئَٕٓب ٔانزٙ ٚؼزجش يُٓب يششٔع انقبٌَٕ انًؼشٔع.

األعظ ٔاًلػزجبساد انزٗ  ٔاعزٕػذذ، يُذٔثٕ انذكٕيخ ب أدنٗ ثّ انغبدحإنٗ يانهجُخ  اعزًؼذثؼذ أٌ ٔ 

 .اعزُذد إنٛٓب فٙ انزقذو ثًششٔع انقبٌَٕ انًؼشٔع

 ؼشعفإٌ انهجُخ انًشزشكخ ر ،يٍ يُبقشبد بدجزًبػاًلداس فٗ يٍ إٚؼبدبد، ٔيب نٓب ظٓش ٔفٗ ػٕء يب  

 انزبنٙ:ػهٗ انُذٕ  رقشٚشْب

 ّيقذي     

 .شٔع انقبٌَٕانًاليخ األعبعٛخ نًش    :أًًٔل   

 يششٔع انقبٌَٕ.انزٙ رجُبْب فهغفخ انْذاف ٔاأل  ب:ًَٛ ثب  

 .انهجُخ انًشزشكخبد أثشص يب داس خالل اجزًبػ  ثبنثًب:  

 .ػهٗ يششٔع انقبٌَٕ سأ٘ انهجُخ انًشزشكخ   ساثًؼب: 

 .انزؼذٚالد انزٙ أجشرٓب انهجُخ انًشزشكخ  خبيًغب:
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 ةمقدم
بجيازىا معاممين عمى تقرير عالوة اجتماعية لالمالي في بداية العامل حكومة الدرجت  

مواجية متطمبات فى  ،حسين أحوال العاممينوذلك سعًيا منيا نحو ت ،7891منذ عام اإلدارى، 
العاممين بالحكومة  منصحاب الدخول المحدودة ، ليشمل أمبعد االجتماعىمنيا ل، ومراعاة ةالحيا

 .والقطاع العام وقطاع األعمال العام
عالوات ؛ 5072 عاموحتى  91ية من عام المال األعوامقررت الحكومة عمى مدى د وق

 ئياإعفاا بأحكامً  أغمبيا شمل، (5)ألساسية لمعامميناالمرتبات نسبة إلى  %(090)ما يقرب من ب
األساسى الذى يتقاضاه العامل  المرتبا إلى ضميا تدريجيً ، و والضرائب الرسومكافة من الخضوع ل

والتي  91/99عالوة عام من  حيث بدأ الضم اعتباًرا سنوات من تقريرىا، خمسمضي بعد 
من العالوة التي تقررت عام ضم اعتباًرا الحتى توقف النص عمى  7885عام في ضمت 
5072. 
 :المالمح الساسية لمشروع القانون: أواًل 

لتي تراعي ذات السياسة االدولة نتياج ايأتي مشروع قانون العالوة المعروض فى إطار  
وتتمثل أىم مالمحو فى تبارات تحقيق العدالة االجتماعية، من خالليا البعد االجتماعي؛ واع

 اآلتي:
في االعتبار؛ سابق  اخذً عالوة خاصة؛ آ: ولى(في مادتو ال شروع المعروض؛ )قرر الم -

، بإصدار قانون الخدمة المدنية 2106لسنة  80تقرير عالوة بموجب القانون رقم 
% من الجر الوظيفي)الذي يقدر بثالثة أمثال الجر 7بنسبة  دوريةر عالوة الذي قر 

الممغي(، وىو ما دعى الحكومة لمتقدم  0978لسنة  47الساسي وفًقا لمقانون رقم 
% من الجر الساسي 01بمشروع القانون المعروض بإقرار عالوة خاصة بنسبة 

لخدمة المدنية خاطبين بأحكام قانون امن غير الم (3)لمعاممين بالجياز اإلداري لمدولة
المشار إليو عاليو، ولكن دون اعتبارىا جزًءا من الجر الساسي لمعامل، ودون النص 

 عمى ضميا إليو.
وص عميو فى المادة ؛ المنص"العاممين"مفظ بفى )مادتو الثانية(: بتعريف المقصود ي ن  ع  و  -

 الولى منو.
الجمع بين العالوة الضوابط التي تحول دون جواز  بعض :نو)المادة الثالثة( موضعت كما  -

المستحق لمعامل  وبين الزيادة فى المعاش الخاصة المنصوص عمييا فى ىذا القانون
عن نفسو؛ أو ما تقرره الييئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع 

                                                 
2

 .ب( يشفق بيبٌ يجًغ بجًيغ انؼالواث انسببق إقشاسه 
3

 .( انجهبص اإلداسي نهذونت، ووحذاث اإلداسة انًحهيت، وانهيئبث انؼبيت انخذييت واالقتصبديت، وغيش رنك يٍ االشخبص االػتببسيت انؼبيت 
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من القيمة فى النياية دون حرمان العامل  ؛ذلك؛ و العمال العام من عالوات لمعاممين
جاءت العالوة المقررة وفق ىذا فرق فى حال ال؛ من خالل صرف الخالصة لمعالوة

  القانون أقل من تمك الممنوحة من جية العمل.
قضي باستمرار صرف عناصر الجر المتغير؛ : نًصا يأدرج المشروع فى مادتو الرابعة -

روط والقواعد المقررة؛ ولكن بعد لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بذات الش
إلى فئات مالية مقطوعة في  ؛تحويميا من نسب مئوية مرتبطة بالجر الساسي

31/6/2105. 

المشروع: السمطة المنوط بيا إصدار القرارات الالزمة ذات  )المادة الخامسة( من وتحدد -
 لتنفيذ أحكام ىذا القانون.

كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض مع  : عمى إلغاءوتنص )المادة السادسة( منكما  -
 أحكامو.

 النشر.بأحكام )المادة السابعة( من المشروع: وتختص  -

 التى تبناىا مشروع القانون.الىداف والفمسفة ثانًيا: 
استيداف تحقيق العدالة من خالل إقرار العالوة الخاصة بموجب ىذا القانون؛ لغير  -

لذين لم يستفيدوا من إقرار العالوة الدورية لمعاممين ا ،المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
 المخاطبين بالقانون المذكور.

 أقصى لمعالوة. أدنى أو عدم تحديد حد -

 عدم اعتبار ىذه العالوة جزًءا من الجر الساسي لمعامل. -

 ضميا لألجر الساسي. النص عمى تقرير العالوة دون -

ممخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر محاولة إيجاد توازن فى المراكز القانونية ل -
ن العاممين غير المخاطبين بالقانون ذاتو؛ وذلك م؛ وغيرىم 2106لسنة  80بالقانون رقم 

من خالل اتساق المادة الرابعة من المشروع المعروض مع ما ورد بنص الفقرة الثانية من 
 ( من القانون المذكور.74المادة )
 :المشتركة المجنة اتخالل اجتماعما دار  ثالثًا: أبرز

 :26/2/2107 الحد يا يوميفي اجتماع -0
المقدم من  القانونمشروع  كامتقدم كل من السيدين: وزير المالية، ونائبو، بشرح مفصل لح  ( أ)

 من أىميا: وأىدافو، والتي الحكومة؛

ية بإصدار قانون الخدمة المدن 2106لسنة  (80) أنو قد تقرر بموجب القانون رقم -
% من الجر الوظيفي، لن يستفيد منيا غير المخاطبين بيذا 7 عالوة دورية بنسبة
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المناصب العامة والربط  ووذو  ؛القانون ممن تنظم شئون توظيفيم قوانين أو لوائح خاصة
 ة الزيادة في االسعار.يالثابت، بما اقتضى تقرير عالوة ليم لمجاب

إقرار تمك العالوة لغير المخاطبين بقانون اقتضت اعتبارات اإلصالح اإلداري والمالي  -
ول، النص عمى عدم اعتبارىا جزًءا من الخدمة المدنية عمى النحو المبين فى البند ال 

الجر الساسي لمعامل، وعدم ضميا إلى الجور الساسية؛ وعدم النص عمى إعفائيا من 
 ا حد أقصى.الضرائب والرسوم، إال أن المشروع عمى الرغم من ذلك لم يحدد لي

)بخالف  "الجر المتغير باقي عناصر"تضمن المشروع نًصا مفاده استمرار صرف  -
المزايا التأمينية( بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام ىذا المشروع؛ بعد 
تحويميا من نسب مئوية مرتبطة بالجر الساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 

( من قانون 74ع ما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة )، وذلك اتساًقا م31/6/2105
، وذلك حتى يتم 2106؛ والصادر في أول نوفمبر2106( لسنة 80الخدمة المدنية رقم )

التوازن في المراكز القانونية بين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وغيرىم من 
 العاممين غير المخاطبين بذات القانون.

اليدف من نص الفقرتين الخيرتين من  لسيد وزير قطاع العمال العام بإيضاحاقام )جـ( 
، والتي من المشروعالمادة الثالثة من مشروع القانون، والسباب التي دعت إلى تضمينيما 

 أىميا:

o  0990لسنة 213أن العاممين بقطاع العمال العام تنظم شئونيم أحكام القانون ،
، إال أن فائض نتائج يا الموازنة العاممة لمدولةال تمول وبالتالي فإن تكمفة أجورىم

 .أعماليا يرحل إلى الموازنة العامة لمدولة

o  أن ىناك من العاممين بالدولة من يخضع لقوانين أخرى مثل العاممين المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية، وآخرين يخضعون لغيره من القوانين، وتقرر ليم بموجب 

ن تدنت قيمتيا ات مقطوعةتمك القوانين عالو   .وا 

o  فتقرر ليم بموجب ىذا 0990لسنة  213ن بقانون الشركات رقم وأما المخاطب ،
إضافة من أرباح الشركة،  %01توزع عمى العاممين بما ال يقل عن  ؛ حصةالقانون
مكافآت؛ مع تخصيص ما تبقى لدعم الخدمات االجتماعية والصحية  اشيرً  02إلى 

 والسكنية لمعاممين.

o  تطبيق قانون الخدمة المدنية عمى العاممين بقطاع العمال  تم التوجو نحوإذا ما
يؤدي فى س، بما قانون الشركات العام، فيذا يعني إحداث تغييرًا جذرًيا لحكام

انعدام نظام وبالتالي مين، انعدام حصة الرباح التي توزع عمى العام النياية إلى
 .، وترحيل الفائضحوافز اإلنتاج
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o ؛ المقيدة بالبورصة المصرية، والتي من شركات قطاع العمال العامالكثير ناك ى
يتنافى مع قدرتيا التنافسية فرض أي تكاليف إضافية مثل تكمفة العالوة، وىم 

عالوة دورية، وحصة أرباح، عمًما بأن العالوة الدورية تضاف  بالفعل قاموا بصرف
 عمى أساسي المرتب.

o لعماليا،  ا، وتصرف حوافزً اتوزع أرباحً ع المالية المستقرة أن الشركات ذات الوضا
ال تحرم منيا؛  الشركات المتعثرة وحتى ، وتضم عالوتيا الدورية لساسي المرتب

إذا الحوافز بخطة لإلنتاج؛ بحيث تصرف  صرفيا من خالل ربط ؛أيًضا من الحوافز
 حققت الىداف الموضوعة بالخطة.تما 

، أن الفقرتين المشار إلييما فى المادة الثالثة من ياية حديثووقد أوضح سيادتو فى ن 
؛ بناء عمى تضمينيما مشروع القانونتم و ؛ شديدة القانون، قد تمت صياغتيما بعناية

، بما يفيد عدم جواز الجمع بين العالوة الخاصة والعالوة االعتبارات التي سبق عرضيا
العالوة خالل الجمع بين  مناممين بالشركات الع استفادة زدواجيةال تحسًبا الدورية، وذلك 

في الوقت الذي يحرم ، صافي ربحفي حال تحقيق تمك الشركات الخاصة والعالوة الدورية 
يحرم العاممون في ، و فيو العاممون بالشركات التي تحقق خسائر تشغيل؛ من كامل العالوة

الدولة لمعاممين ب تقرر ما تم صرفو كعالوة دورية وماالشركات المتعثرة من الفرق بين 
خصوًصا أن العالوة المنصرفة بشركات قطاع العمال العام ال تمول من و ، كعالوة خاصة

إضافة إلى أنو يتم ضم ىذا الفرق لممرتب الساسي بما يعظم قيمة  الخزانة العامة لمدولة
عمى أثره مم يظ عمى النحو الذي ال ؛الماليةء عباالضرورة مراعاة  وبما يوجب، تمك العالوة

النياية في موارد الخزانة العامة، صب فى تي ت؛ واليايؤثر عمى فوائض عامل؛ أو شركة بما
  المناظر. قانونالمثيمتيا في  دون؛ وبما ال يمنح ميزة لى من الشركات أو عماليا

 0990لسنة  213القانون رقم السابعة من مواد المادة بالحكم الوارد إلى  ونوه سيادتو 
 ، ونصو كالتالي:ر قانون شركات قانون قطاع العمال العامبإصدا
ال يجوز حرمان الشركات الخاضعة لحكام ىذا القانون من أية مزايا أو تحميميا بأية "  

 059أعباء تخل بالمساواة بينيا وبين شركات المساىمة الخاضعة لحكام القانون رقم 
 .،..إلخ"طالمشار إليو التي تعمل في ذات النشا 0980لسنة 
عطا ؛في حينو ضرورة إعادة مشروع القانون إلى الحكومة ةالمشترك المجنةرأت )د(  ىا ءوا 

؛ إلعادة ضبطو وصياغتو في مشروع جديد، يتوافق مع ما يوًما ميمة قدرت بخمسة عشر
 وتحفظات ومطالب، كان من أىميا التالي:أثاره السادة النواب من اعتبارات 

لجديد بمنح العالوة؛ بصيغة تخاطب جميع العاممين بالدولة، ضرورة ورود المشروع ا -
 نظًرا الرتفاع السعار وعموم أثر الغالء.
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ضرورة النص عمى إعفاء العالوة من أية ضرائب أو رسوم، اتباًعا لما درج عميو  -
 العمل في مشروعات قوانين العالوة.

؛ حتى المرتب الساسيإلى  العالوة آلية لضمضرورة اشتمال مشروع القانون عمى  -
تنتج الثر المطموب لتعويض المخاطبين بقانونيا؛ مقابل ما تم تقريره لممخاطبين 

ح ـــمنمــا دام ؛ بقانون الخدمة المدنية؛ والذى تم احتسابو عمى )الجر الوظيفي(
 من قبيل التعويض لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ؛العالوة الخاصة

ع مشروع القانون الجديد؛ عمى "العالوة االجتماعية" دون غيرىا، يجب قصر موضو  -
ودون تداخل بينيا وبين العالوة الدورية، نظرًا الختالف المعايير والضوابط والحكام 

بين العالوتين؛  لثةخمط فى مادتو الثا معروضن المشروع الإالخاصة بكل منيما؛ إذ 
بينيما؛ بما سمح بإجراء مقاصة بين  من خالل اشتمالو عمى أحكام تتيح صرف الفرق

 العالوتين عمى اختالف طبيعتييما.
ضرورة مراعاة ضوابط الصياغة التشريعية في إعداد مشروع العالوة، وفق ما درج  -

عميو العمل في إصدار ما سبقو من مشروعات قوانين بيذا الشأن، دون التطرق إلى 
، وىو الالئحة التنفيذية لمقانون( تفاصيل )كان من الولى أن يتم النص عمييا ضمن

ما ظير جمًيا في التفصيالت المتعمقة بضوابط "عدم جواز الجمع" فى المادة الثالثة من 
 .مشروع القانون 

ْز المادة الرابعة من مشروع ضرورة  - قانون؛ بما مفادة عدم الإضافة عبارة إلى َعج 
لجر نتيجة تنفيذ حكم المادة المساس بمكتسبات العاممين في استحقاقيم الشيري من ا

 الرابعة من مشروع العالوة، والمقترح أن يكون نص العبارة المضافة كالتالي:
عمى أال يقل فى جميع الحوال ، ..كما في المشروع( المادة الرابعة .)نص.". 

إجمالي الجر المستحق لمعامل؛ في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بيذا القانون عن 
 ."استحق لو في الشير السابق عمى العمل بأحكامو ذلك الذي
وذلك تحسًبا من أي أثر سمبي يمكن أن ينشأ عن تحويل عناصر )الجر  

 المتغير( إلى فئات مالية مقطوعة؛ نتيجة احتسابيا عمى أساس الجر المنخفض
(؛ ذلك الثر؛ المتمثل في انخفاض إجمالي الجر المستحق 31/6/2105في الجر )

ل بعد نفاذ أحكام القانون؛ عن ذلك الجر الذي استحق لذات العامل فى ذات لمعام
 الحوال والدرجة الوظيفية؛ قبل العمل بأحكامو.

 ، وذلك كالتالي: معدلإعداد مشروع القانون الجديدين لمعالوة عند تم اقتراح بديمين  -
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 البديل الول:   
  تحدد بمبمغ مالي ال يقل عن  فئة مالية مقطوعة لجميع العاممينكمنح العالوة

 لكل منيم، تحقيًقا العتبارات المساواة. وجني 311
 البديل الثاني: أو  
  منح العالوة بنسبة محددة لجميع العاممين، مع تحديد حدود دنيا وقصوى، وذلك

 تحقيًقا العتبارات العدالة.
العمى  ن العالوة عمى المشاركة الفعمية لممجمسيانو ق اتضرورة تأسيس مشروع -

لألجور، باعتبار أنو؛ ىو المنوط بو وضع الحد الدنى لألجور عمى المستوى القومي، 
يجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الجور  ومراعاة نفقات المعيشة وا 

% من الجر 7والسعار، ووضع الحد الدنى لمعالوة السنوية الدورية بما ال يقل عن 
 .تحسب عمى أساسو اشتراكات التأمينات االجتماعية الساسي الذي

عرضت عمى السيد الدكتور رئيس مجمس  (4)مذكرةالمجنة المشتركة حررت وقد   
النواب، مبدية رغبتيا في موافقة سيادتو عمى ما انتيت إليو بيذا الشأن، والتفضل 

راحات المجنة مطالب واقت إرسال نسخة منالتوجيو باتخاذ الالزم نحو بالموافقة عمى 
إلى السيد الميندس رئيس مجمس الوزراء، وكل من السادة وزراء: المالية، المشتركة، 

، لمرد قطاع العمال العام، التضامن االجتماعي، القوى العاممة، شئون مجمس النواب
 .عمى المجنة خالل الميمة المحددة

مجمس ئون ش، بحضور السيد وزير 03/3/2107 اإلثنين يا يوميفي اجتماع -2
 :النواب؛ نيابة عن الحكومة

ثشأٌ  أكذد انهجُخ انًشزشكخ ػهٗ ػشٔسح يشاػبح يب عجق أٌ أٔسدرّ ػًٍ يزكشرٓب -

 انًالدظبد ٔانًقزشدبد ػهٗ يششٔع قبٌَٕ انؼالٔح انٕاسد يٍ انذكٕيخ.

 .67/1/1065كًب أكذد ػهٗ ػشٔسح يٕافبح انهجُخ ثبنشد قجم ٕٚو األسثؼبء انًٕافق  -

؛ خ ثزغهٛى انغٛذ ٔصٚش يجهظ انُٕاة طٕسح يٍ انًزكشح انًشبس إنٛٓب ػبنّٛقبيذ انهجُ -

، ٔرؼٓذ عٛبدرّ رأكًٛذا نإلجشاء انز٘ ارخزرّ يٍ خالل انغٛذ انذكزٕس سئٛظ يجهظ انُٕاة

، فٕس ثبنزٕاطم يغ انٕصساء انًؼٍُٛٛ ) ٔثخبطخ ٔصٚش٘: انًبنٛخ، ٔقطبع األػًبل انؼبو(

  .ػٕدرًٓب يٍ انخبسج

، بحضور السيد 05/3/2107 الربعاء اجتماع المجنة المشتركة المنعقد يومفي  -3
 :؛ نيابة عن الحكومةمجمس النوابشئون وزير 

                                                 
4

 ( يشفق َسخت يٍ انًزكشة انًؼشوضت ػهى انسيذ انذكتىس سئيس يجهس انُىاة. 
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خ انًٓه ، اعزُبًدا إنٗ َفبدانهجُخ انًشزشكخ ثٍٛ سأٍٚٛانغبدح أػؼبء رشأدذ أطٕاد  -

ػهٗ يششٔع قبٌَٕ انًًُٕدخ نهذكٕيخ؛ نهشد ػهٗ انًالدظبد ٔاًلقزشادبد انزٙ أثذرٓب انهجُخ 

 :ٛٓبانؼالٔح انٕاسد إن

وينادي بعدم تخصيص العالوة لفئة دون أخرى؛ بمعنى أن تمنح لمعاممين  : الولالرأي  
ن بقطاع ون بقانون الخدمة المدنية والعامموفي ذلك المخاطب نبالدولة عمى إطالقيم بم

ني منو جميع العاممين العمال العام، باعتبارىا عالوة لمواجية غالء المعيشة الذي يعا
 بالدولة، إال أن المر يقتضي وضع حد أدنى وحد أقصى تحقيًقا العتبارات العدالة.

وينادي بالتمسك باإلطار العام لمشروع الحكومة من حيث اقتصار المخاطبين بو : خرالرأي اآل
عمى "غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية" والشروع في نظره في إطار المالحظات 

؛ طالما نفدت الميمة الممنوحة لمحكومة والمقترحات التي أثيرت حولو، واالنتياء من البت فيو
 دون ورود ما يفيد الرد عمى مالحظات المجنة.

، ، رى رغهٛى طٕسح يُّ نهغٛذ ٔصٚش يجهظ انُٕاة(7)اعزقش سأ٘ انهجُخ ػهٗ يقزشح َٓبئٙ -

، 1065يبسط  15خ فٙ يٕػذ غبٚزّ يغ يطبنجخ انغٛذ ٔصٚش انًبنٛخ ثبعزؼجبل سد انذكٕي

فٙ إؽبس يب رشاِ؛  األٔل ٔإًل ارخزد انهجُخ يب ٚهضو يٍ إجشاءاد نُظش ٔإقشاس انًششٔع

 .ٔإربدزّ نهؼشع ػهٗ انجهغخ انؼبيخ خالل جهغبد انًجهظ اػزجبًسا يٍ رنك انزبسٚخ

َزٓبء ثبنزٕاطم يغ انغٛذ ٔصٚش انًبنٛخ فٕس ا يجهظ انُٕاةشئٌٕ انغٛذ ٔصٚش  رؼٓذ -

 ٔؽبنت ثًذ أجم انًٓهخ انًًُٕدخاًلجزًبع نهجذء فٙ دغبة ركهفزّ ٔإخطبس انهجُخ ثشأَّ؛ 

 .1065؛ شٓش يبسط نهذكٕيخ نهشد ػهٗ انهجُخ؛ إنٗ آخش انشٓش انجبس٘

ب ثأَّ قذ ٔسد    ًً ٔصاسح انًبنٛخ  (1)كزبة ؛جزًبػٓبفٙ انٕٛو انزبنٙ ًلنهجُخ إنٗ اػه

اإلشبسح إنٗ دبجخ يب ؽبنت ثّ انغبدح انُٕاة يزؼًًُب ؛ 1065يٍ يبسط  67انًذشس فٙ 

نًضٚذ يٍ انذساعخ، يغ األخز فٙ انذغجبٌ انؼذٚذ يٍ انجٕاَت انزٙ رغزُذ إنٗ اػزجبساد 

ٚزؼٍٛ يُبقشزٓب يغ يؼبنٙ ٔصٚش قطبع األػًبل انؼبو دبل ػٕدح عٛبدرّ يٍ سدهزّ ثبنخبسج، 

َظش انًٕػٕع إنٗ يب قجم َٓبٚخ انشٓش  -انهجُخ-يجذًٚب سغجخ ٔصاسح انًبنٛخ فٙ إسجبء 

( إلربدخ انفشطخ نهذكٕيخ إلَٓبء دساعزٓب نهًٕػٕع فٙ ػٕء 1065انجبس٘ )يبسط 

   اًلػزجبساد انًشبس إنٛٓب آَفًب. 

رًدا عمى مالحظات ومقترحات المجنة  ،28/3/2107يوم الثالثاء فى اجتماع  -4
 :المشتركة
 عنوانجدواًل تحت  شمال؛ 2107 (7)ة الماليةوزار  اورد إلى المجنة المشتركة كتاب  

)مصفوفة بمقترح لجنة القوى العاممة بمجمس النواب ورد وزارة المالية عمييا في شأن 
إضافة إلى صيغة  ،(8)تقرير عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية(

والمقترحات  عمى المالحظاترًدا  ؛ رفق مذكرة إيضاحية، وذلك(9)مشروع قانون معدل
                                                 

5
 ىٌ انؼالوة انًقذو يٍ انحكىيت.( يشفق صىسة يٍ انتؼذيم انًقتشح يٍ انهجُت حىل يششوع قبَ 
6

 ( يشفق خطبة انسيذ وصيش انًبنيت انًشبس إنيه . 
7

 .ًبانًشبس إنيه بيٍ( يشفق صىسة يٍ انكتبب 
8

 .( يشفق صىسة يٍ انًصفىفت )انجذول ( 
9

 ( يشفق صىسة  يٍ انصيغت انًؼذنت نهًششوع. 
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تبين حيث ، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة المجنة المشتركة، ياتالتي أثار 
 :اآلتي اقتصرت عمى أن استجابة وزارة المالية،؛ لمجنة

  ،عدم ممانعة بما يفيد تعديل نص المادة الولى في ضوء توصية المجنة
ساسي من المرتب ال وزارة المالية من اعتبار العالوة  الخاصة المقررة جزًءا

، توافًقا مع رأي المجنة 2106في الول من يوليو  وتضم إليو حال إقراراىا
 المشتركة.

  تعديل نص المادة الثالثة في ضوء توصية المجنة، وذلك من خالل استبعاد
بشأن الحكم الذي خمط في نصو ومضمونو  رتين الخيرتين في المشروعالفق

تاحة إجراء مقاصة بينيما؛ عمى بين العالوتين )الخاصة والدو  رية(، وا 
اختالف طبيعتييما، حيث أفرد المشروع المعدل مادة منفصمة تجيز لشركات 
قطاع العمال العام منح العالوة بما ال يجاوز النسبة المقررة في المشروع، 

 ووفًقا لمضوابط المنصوص عمييا. 

)وفًقا عمى مشروع القانونأما ما تبقى من مالحظات واقتراحات، فمم تنتج أثًرا   
حيث أبقت وزارة المالية عمى المواد محل  ،(سابًقاالمشار إلييا  "المصفوفةـ"لما ورد ب
 عمى أصميا مع إعادة ترتيبيا وفًقا لمتعديمين المشار إلييما عاليو.المالحظة 

  :المشتركة : رأى المجنةارابعً 
وحتــى العــالوة  0987منــذ عــام كــان القاســم المشــترك بــين العــالوات التــي تــم تقريرىــا 

% من الجر الساسي 21، أن أ قرت العالوات بنسب قارب متوسطيا الـ2103المقررة فى سنة 
ــى أن يــتم ضــميا بعــد خمــس ســنوات مــن تــاريخ  ــة العــام المــالي المنتيــي، عم لمعامــل فــي نياي

 .إقراراىا
قـد بـدأت محاوالتيـا أن الحكومة كانت  إال أن المجنة المشتركة الحظت أنو عمى الرغم من

فى عالج التشوىات الحاصمة فى نظام األجور، وتقمـيص التفـاوت غيـر المبـرر فييـا بـين العـاممين 
فى وحدات الجياز اإلدارى لمدولة، وذلك من خالل اتباع فمسفة ومنيجية جديدة تعتمد عمى جدول 

لمخاضـــعين مبســـط لرجـــور يتكـــون مـــن عنصـــرين فقـــط ىمـــا  األجـــر الـــوظيفي، واألجـــر المكمـــل، 
بإصـدار قـانون الخدمـة المدنيـة، واالسـتمرار فـى انتيـاج سياسـة مـنح  5072لسـنة  97لمقانون رقـم 

 عالوة خاصة لغير الخاضعين ألحكام ىذا القانون عمى النحو الوارد بالمشروع المعروض.
فــإن مشــروع القــانون المعــروض لــم يخــل مــن بعــض المآخــذ، التــي تــورد المجنــة المشــتركة 

 النقاط التالية:أىميا فى 
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، ال يتعـدى أثرىـا إعانـة تمـك الفئـات فـى تحمـل العبـاء أن قيمة العالوة الخاصـة المقـررة  -7
والمتطمبات اليومية الممحة؛ دون رفع مستواىم المادى بالقدر الكافي لالستغناء عـن مثـل 

خاصة أنو قد تم النص في و ، تمك العالوة فى المستقبل؛ أو حتى عمى مدى الجل القريب
 .مادة المشروع الولى عمى عدم اعتبارىا جزًءا من الجر االساسي لمعامل وال تضم إليو

، عمــى نحــو مــا جــرى عميــو العمــل فــي العــالوة (01)الحظــت المجنــة عــدم وجــود آليــة لضــم  -5
 أغمب قوانين العالوة السابق إصدارىا.

ن توسع فى بيان فئة العاممين المخاطبين -0 ون المعروض، بمشروع القان (00)أن المشروع وا 
؛ قــد ضــيقت مــن انتفــاع ادتــو الثالثــةإال أن أحكــام وضــوابط صــرف العــالوة المبينــة فــى م

، حتى أنيا قصرت فائدتيا عمى مجرد الحصـول عمـى الفـرق تمك الفئات من العالوةبعض 
وغيرىا مما يتقرر لمعامل من جية العمل؛ سواء كزيادة فى المعـاش، أو  ؛بين تمك العالوة

الييئـات العامـة والجمعيـات العامـة لشـركات القطـاع العـام وقطـاع العمـال ا تمنحيكعالوة 
ــم ) ــة المقــررة بقــانون العمــل الصــادر بالقــانون رق ( 02العــام، أو العــالوة الســنوية الدوري

 .2113لسنة 

ــك العــالوة  ــك أن تصــل قيمــة تم ــى "المســتحقة" مــن شــأن ذل ــات إل ــك الفئ ــبعض تم ل
ممنوحـة مـن جيـة العمـل أكبـر مـن، أو تسـاوي تمـك )الصفر(، فى حال كانت العـالوة ال

 المقررة بموجب ىذا المشروع.
 ارتفــاع الســعار نتيجــة بــل إن مــا ســتتحممو تمــك الفئــات مــن أعبــاء )عمــى خمفيــة 

صرف عالوة( سيؤدي بالتأكيد إلى تجاوز نقطة انعدام الفائدة من أقرارىا بالنسبة ليم، 
محصـول عمـى تكمفـة أعمـى لفييـا العامـل مل تحإلى المنطقـة السـالبة؛ التـى سـي حركلتت

بما يجـاوز قيمـة تمـك ؛ قبل إقرار العالوةالتي كان يحصل عمييا نفس السمع والخدمات 
 .  العالوة

أن نص المادة الرابعة من مشروع القانون، اشتمل عمى حكم مكرر )اقتباًسا نًصـا، ومفـاًدا  -3 
بإصـدار  2106لسـنة  80( مـن القـانون 74) المـادةلثانيـة مـن الفقـرة ا حكًما؛ من نـص وحكـم
 قانون الخدمة المدنية(.

مـع اإلبقـاء  ؛ذلك، أن استحضـار واقتبـاس حكـم بـذات الـنص؛ فـي مقـام وضـع تشـريع جديـد
 من شبية العوار التشريعي. و؛ ال َيْخمعمى ذات النص في تشريع قائم
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 ظبتهب انًىجهت إنى انحكىيت بشأٌ يششوع انقبَىٌ.( يشفق صىسة يٍ يزكشة انهجُت انًشتشكت بهزا انشأٌ ضًٍ يالح 
66

خ ( انؼبيهٌٕ ثبنجٓبص اإلداسٖ نهذٔنخ، ٔٔدذاد اإلداسح انًذهٛخ، ٔانٓٛئبد انؼبيخ انخذيٛخ ٔاًلقزظبدٚخ، ٔغٛش رنك يٍ األشخبص اًلػزجبسٚ

 انؼبيخ يٍ غٛش انًخبؽجٍٛ ثبدكبو قبٌَٕ انخذيخ انًذَٛخ.
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 المســتيدف مــنســياق إقحاًمــا لحكــم يخــرج عــن حكــم المــادة الرابعــة؛ يعــد  فضــاًل عــن كــون
يمـس عناصـر )الجـر المتغيـر(، إضـافة إلـى أنـو ، وىو منح العالوةالمعروض؛  القانونمشروع 
بما يعد خروًجا موضوعًيا عـن مغـزى  (،(02)بيا قانون بذاتو )قانون الخدمة المدنية عني  وىي المَ 
 المشروع.

( مـن 74المـادة )الفقـرة الثانيـة مـن نص المـادة الرابعـة؛ بمـا يحمـل مـن تأكيـد حكـم كما إن 
بتحويــل نســب عناصــر )الجــر المتغيــر( إلــى فئــات ماليــة مقطوعــة فــى قــانون الخدمــة المدنيــة؛ 

الشـير ، يشي بتأكد حدوث انخفاض في مجمل أجر العامل؛ الذى سيتقاضاه فـي 31/6/2105
 كـأجرفـى ذات المركـز الـوظيفي؛ عمـا كـان يتقاضـاه العامـل لمعمل بأحكام قانون العـالوة؛  التالي

يمثــل انتقاًصــا مــن الحقــوق المــر الــذي وىــو ، مشــروع ذلــك القــانون إقــرار عــن آخــر شــير قبــل
 ، بيذا الشأن المكتسبة لمعامل؛ ويتعارض مع المواثيق الدولية، وأحكام الدستور والقانون
؛ بتحويـل النسـب التـي فضاًل عن أن إنفاذ حكم المادة الرابعة من مشـروع القـانون المعـروض

سـيا عناصـر األجـر المتغيـر لغيـر المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة؛ إلـى فئـات تصرف عمى أسا
ماليــة مقطوعــة مــن شــأنو القضــاء عمــى أي أمــل لــدى العــاممين فــى الترقــي المــالي والمــادي؛ نتيجــة 

 تجميد العالوة الدورية السنوية في رقم غير قابل لمزيادة عمى مدى العمر الوظيفي لمعامل.
ضرورة اشتمال المادة الرابعة من مشروع القانون عمى حكـم  ؛بداية ؛طمبوىو المر الذي يت

، مـع وضــع ضــمانة مبدئيـة بــأال يترتــب جديـد يخــرج بيـا عــن شــبية التكـرار واالزدواج التشــريعي
 .  عمى إنفاذ القانون أى انتقاص من مكتسبات وحقوق العاممين

ن تحـرت مـن خالليـا أن السياسة التى انتيجتيا الدولة؛ متمثمة فى تقرير ع -4 الوة خاصة؛ وا 
المخــاطبين أو غيــر ، ســواء الحكومــة تحقيــق المســاواة بــين كافــة العــاممين داخــل الجيــاز اإلداري

ســبقت اإلشــارة التــي خصــائص بالإال أن إقــرار تمــك العــالوة ) المخــاطبين بقــانون الخدمــة المدنيــة؛
، ثم فور الحصول عمييا مقي العالوة متعمى أحوال أثره يقتصر  ًياإلييا( ال يعدو كونو إجراء وقت

سعار فى اليام والشيور التالية لحين إقرار عـالوة تاليـة، ويستغرقو ارتفاع ال ثرذلك ال يتالشى 
 .دون جدوى

تحممت بالفعل تكمفة مالية ضـخمة محسـوبة عمـى بنـود قد ، أن الدولة بإقرارىا عالوة خاصة -2
الـــذي بـــذلت الحكومـــة قصـــارى جيـــدىا فـــى  ؛موازنـــة، بمـــا يـــؤ ر عمـــى ىـــذا )البـــاب( مـــن الالجـــور

محــاوالت ترشــيده والحــد مــن تســارع معــدالت زيادتــو، مــن خــالل العديــد مــن اإلجــراءات التــى كــان 
قراره من قبل البرلمان بـرقم  بإصـدار قـانون الخدمـة  5072لسـنة  97آخرىا التقدم بمشروع قانون وا 

حتـى ال يضـيع الثـر بيـا فئـات المسـتيدفة وىو المـر الـذي يسـتوجب ضـمان بموغيـا الالمدنية، 
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مـن خـالل زيـادة معـدالت التضـخم وارتفـاع األسـعار،  ، سواء عمى المـواطنيناإليجابى لتمك العالوة
بحجبيا عن الضخ فى إنفاق است مارى يعود بقيمة مضافة حقيقية عمى  االقتصاد القومى عمى  وأ

 .رص جديدة لمعملالمجتمع ينعكس إيجابًيا عمى مستوى الدخول ويتيح ف
عمميــة التســويق فــإن أ رىــا ونفعيــا المــادي؛ محدوديــة ؛ وقــد تأكــدت أن تمــك العــالوة الخاصــة -2

قرارىـا بالفعـل االنتياء من نظرىا و  )حتى قبل توابع اإلعالن عنيااإلعالمي ليا و  صـرفيا(، لـو  ـم ا 
قــــدرة الشـــــرائية وبالتــــالي عمـــــى المــــن ا  ــــار الســـــمبية عمــــى مســـــتويات أســــعار الســــمع والخـــــدمات، 

، بدايـة مـن الوقـت ما يستوجب إحكام السيطرة عمـى األسـعار، وضـبط عمـل األسـواقبممستيمكين، ل
 .الذي ت ار فيو فكرة منح عالوة

وقـد رأت المجنـة المشـتركة؛ أنــو مـن غيـر المعقـول أن يكــون المعـروض عمـى المجنـة؛ مشــروع  
عانتيم عمى مواجية أعباء المعيشة والغالء؛ قانون بمنح عالوة اجتماعية لفئة من العاممين؛ بغرض إ

ثـم ينتيـي الحـال بتمــك الفئـة التـي عنــي بيـا ىـذا التشــريع؛ إلـى معانـاة انخفــاض أجـورىم، وتـركيم فــى 
 وضع مالي أسوأ؛ نتيجة إلقرار وتطبيق ىذا المشروع!!؟؟.

  وىو المر الذي دعى المجنة إلى النظر في ضرورة إعادة إخراجو.  
 :عمى مشروع القانون ديالت التي أجرتيا المجنة المشتركة: التعا سادسً 

ن شاب مشروع القانون المعروض - رأت المجنة المشتركة أنو ما يخرج بو عن  وا 
ألزمت نفسيا  اإال أني - مالحظات وتحفظاتمن اإلشارة إليو  تلما سبقبو  ةالفائدة المنوط

مى مواد أو نصوص مشروع ع أو حذف أو إضافةوتعديل  إجراء ما يمزم من استبدالب
عمى تعظيم  والعمل ،محاولة تجاوز العديد من السمبيات التي تمت اإلشارة إلييا القانون

وفي حدود ما تبين ليا من إمكانيات  ،مع مراعاة اعتبارات العدالة ،النفع إلي حده القصى
 فرأت اآلتي: ،متاحة

 االستبدال والتعديل:
بما يقضي باعتبار العالوة االجتماعية  وع؛ نص المادة الولى من المشر تعديل  -0

 وا منجزءً  ، مع اعتبار ىذه العالوةالساسيالجر % من 01المقررة بنسبة 
وتضم إليو بمجرد إقراراىا، وقد رأت المجنة المشتركة وضع حد أدنى مقداره 

جنيًيا؛ انحياًزا منيا إلى الفئات ذات  021جنيًيا وحد أقصى مقداره  65
 ود والكثر احتياًجا، ليصبح نص المادة الولى المعدلة كالتالي:الدخل المحد

من غير المخاطبين  بأحكام قانون الخدمة يمنح جميع العاممين بالدولة "
اعتباًرا من أول يوليو سنة  2106 لسنة 80المدنية الصادر بالقانون رقم 

لكل منيم في ، % من الجرالساسي01 عالوة خاصة شيرية بنسبة2106
بحد  ،أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ 31/6/2107
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ىذه العالوة جزًءا من الجر وتعد ، جنييا 021 أقصىجنييا وبحد  65أدنى 
 ."2106اعتباًرا من أول يوليو سنة وتضم إليو الساسي لمعامل، 

 كالتالي: دة الثانية من مشروع القانون، نصبنص الماأن يستبدل  -2
الدائمون والمؤقتون العاممون  القانونبالعاممين بالدولة فى تطبيق أحكام ىذا  قصدي"

من غير داخل جميورية مصر العربية بمكافآت شاممة وذوو المناصب العامة والربط الثابت 
الذين تنظم المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو، وكذلك العاممون بالدولة 

 ".وانين أو لوائح خاصةفيم قيشئون توظ
يتوافق النص المستبدل مع الفئة المستيدفة والمخاطبة بأحكام ىذا المشروع، وىو و 

المر الذي توافقت عميو المجنة المشتركة، باعتبار ما أكدت عميو الحكومة، من أن اعتبارات 
قابل ما المساواة والعدالة تقتضي تعويض غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، م

  % عمى الجر الوظيفي لمخاضعين بقانون الخدمة المدنية.7من عالوة بواقع  وتم منح
يستبعد الفقرتين  ة الثالثة( من مشروع القانون؛ نصبنص )المادأن يستبدل  -3

الخيرتين من المادة وذلك اتساًقا مع ما سبق أن أثارتو المجنة المشتركة حول الطبيعة 
الوتين، والمتان تعامل معيما المشروع وكأن أًيا منيما تغني عن المختمفة لكل من الع

 ؛أصميا )المادة الثالثة(التي  مع إعادة ترتيب المواد لتصبح )المادة الرابعة( الخرى،
 :ونصيا كالتالي

فى ىذا القانون وبين الزيادة  عميياالجمع بين العالوة الخاصة المنصوص  ز"ال يجو  
وذلك ،المستحق لمعامل عن نفسو المعاشفى  2106يوليو سنة أول التى تتقرر اعتبارا من 

 -:ىما يأتبمراعاة 
استحق العالوة الخاصة، ن المقررة النتياء الخدمة كانت سن العامل أقل من الس إذا-0

 الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينيما. منكانت ىذه العالوة أقل  فإذا
السن المقرر النتياء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، العامل قد بمغ كان  إذا-2

الفرق بينيما من الجية التى  إليوالمعاش أقل من العالوة أدى  فىكانت الزيادة  فإذا
 ".يعمل بيا

بنص )المادة الرابعة(، نص يضيف ضمانة لعدم االنتقاص من الحقوق أن يستبدل  -4
يل )عناصر الجر المتغير( من نسب إلى المكتسبة لمعاممين عند نفاذ أحكام المادة بتحو 
، مع إعادة ترتيب المادة 31/6/2105مبالغ مقطوعة محسوبة عمى الساسي فى 

 ونصيا كالتالي:أصميا )المادة الرابعة(، التي  لتصبح )المادة الخامسة(

"يستمر العاممون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية   
كم المادة الولى من ىذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجيود المشار إليو بح
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 –غير العادية والعمال اإلضافية، والبدالت وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرىا 
التي يحصمون عمييا بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل  -بخالف المزايا التأمينية

ا من نسب مئوية مرتبطة بالجر الساسي إلى فئات بأحكام ىذا القانون بعد تحويمي
عمى اال يقل في جميع الحوال إجمالي الجر ، 31/6/2105مالية مقطوعة في 

المستحق لمعامل؛ في ذات المركز الوظيفي؛ بعد العمل بيذا القانون عن ذلك الجر الذي 
 ".استحق لو في الشير السابق عمى العمل بأحكامو

يتسق  في مشروع القانون، نص )المادة السابعة( ة النشربنص مادأن يستبدل  -5
)المادة ومقتضيات الصياغة القانونية السميمة، مع إعادة ترتيب رقم المادة لتصبح 

 كالتالي:التاسعة(، ويصبح نصيا 

"ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بو اعتباًرا من أول يوليو سنة  
2106. 
 ".الدولة وينفذ كقانون من قوانينياخاتم يبصم ىذا القانون ب 

 :مواد المستحدثةال
استحداث )المادة الثالثة(، لتتضمن حكما يجيز لشركات القطاع العام وقطاع العمال  -0

% اعتباًرا من الول من 01العام منح العاممين بيا عالوة خاصة ال تجاوز 
 نصيا كالتالي:و ، 2106يوليو

لعمال العام أن تمنح العاممين بيا عالوة خاصة بما ال "لشركات القطاع العام وقطاع ا
 ".2106، وذلك اعتباًرا من أول يوليو31/6/2106% من الجر االساسي في 01يجاوز 

استحداث )المادة السادسة(، وذلك بغية تحديد سقف أعمى لمعالوة التي يقررىا القطاع  -2
 يجاوز النسبة المقررة كعالوة الخاص لمعاممين بو وفًقا لما يتم التوافق عميو، وبما ال

 لمعاممين بالدولة، ونصيا كالتالي: 
"ال تخضع لمضرائب والرسوم العالوة الخاصة التي تقرر لمعاممين بالقطاع الخاص 

% من الجر الساسي لمعامل في 01وبما ال يجاوز  2106اعتباًرا من أول يوليو سنة 
31/6/2106". 
ــة  ــدم بتقر  إذالمشــتركة  والمجن ــس المــوقر، تتق ــى المجم ــى مشــروع يرىــا إل ــق عم تواف
 .بشأنوالتي انتيت إلييا  عميو بالصيغة الموافقةترجو المجمس الموقر ، و القانون

 المشتركةالمجنة  رئيس                       
  جبالى المراغى
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 مشروع القانون كما أقرتو المجنةفي نص ال مشروع القانون كما ورد من الحكومةفي نص ال
 قرار رئيس مجمس الوزراء

 مشروع قانونب
 بمنح عالوة خاصة لمعاممين بالدولة من
 غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

 ـــــــــــــــــــ
 رئيس مجمس الوزراء

 بعد اإلطالع عمى الدستور،
 ،6611لسنة  16قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم وعمى 

 ،6694لسنة  84وعمى نظام العاممين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
لسنة  69قانون ىيئات القطاع العام وشركاتو الصادر بالقانون رقم وعمى 
6641، 
لسنة  231 قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقموعمى 
6666، 
 ،2331لسنة  62قانون العمل الصادر بالقانون رقم وعمى 

 ،2361لسنة  46وعمى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
 وبعد موافقة مجمس الوزراء.

 وبناء عمى ما ارتأه مجمس الدولة،
 قرر

 .مشروع القانون اآلتى نصو، يقدم إلى مجمس النواب
 

 
 مشروع قانون

 عالوة خاصة لمعاممين بالدولة منبمنح 
 غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

 ـــــــــــــــــــ
 بإسم الشعب،

 رئيس الجميورية،
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 قرر

 مجمس النواب القانون اآلتى نصو ، وقد أصدرناه.
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 ) المادة األولى (
يمنح العاممون بالجياز اإلدارى لمدولة، ووحدات اإلدارة المحمية، والييئات العامة     

الخدمية واالقتصادية، وغير ذلك من األشخاص االعتبارية العامة من غير 
، 6182لسنة  18المخاطبيين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

طاع األعمال العام ، وذلك ابتداء من والعاممون بشركات القطاع العام، وشركات ق
منيم % من األجر األساسى لكل 81عالوة خاصة شيرية بنسبة  6182أول يوليو 

أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ىذا التاريخ وذلك دون  01/2/6182فى 
 .حد أقصى، وال تعتبر ىذه العالوة جزًءا من األجر األساسى لمعامل وال تضم إليو

 المادة األولى () 
يمنح جميع العاممين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية     

عالوة  6182اعتباًرا من أول يوليو سنة  6182لسنة  18الصادر بالقانون رقم 
أو في  01/2/6182% من األجر األساسي، لكل منيم في 81خاصة شيرية بنسبة 

جنييا وبحد أقصى  26عين بعد ىذا التاريخ، بحد أدنى تاريخ التعيين بالنسبة لمن ي
جنييا، وتعد ىذه العالوة جزًءا من األجر األساسي لمعامل، وتضم إليو اعتباًرا  861

 .6182من أول يوليو سنة 

 ) المادة الثانية (
يقصد بالعاممين المنصوص عمييم فى المادة األولى من ىذا القانون "العاممون     

وو المناصب ة مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاممة وذداخل جميوري
 .العامة والربط الثابت

 ) المادة الثانية (
يقصد بالعاممين بالدولة في تطبيق أحكام ىذا القانون العاممون الدائمون والمؤقتون     

من بمكافآت شاممة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جميورية مصر العربية 
غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو، وكذلك العاممون بالدولة 

 .الذين تنظم شئون توظيفيم قوانين أو لوائح خاصة
 مستحدثة    )المادة الثالثة(                

لشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام أن تمنح العاممين بيا     
، 01/2/6182% من األجر األساسي في 81يجاوز عالوة خاصة بما ال 

 .6182وذلك اعتباًرا من أول يوليو 
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 ) المادة الثالثة (
ال يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عمييا فى ىذا القانون          

فى المعاش المستحق  6182وبين الزيادة التى تتقرر اعتباًرا من أول يوليو سنة 
 -وذلك بمراعاة ما يأتى: نفسو،لمعامل عن 
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقرر النتياء الخدمة استحق -8

العالوة الخاصة، فإذا كانت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد 
 المعاش بمقدار الفرق بينيما.

الخدمة أستحق الزيادة فى  إذا كان العامل قد بمغ السن المقرر إلنتياء -6
فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى إليو الفرق  ،المعاش

 بينيما من الجية التى يعمل بيا.
      
ال يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عمييا فى ىذا القانون وبين و        

ما تقرره الييئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع األعمال 
عالوات العاممين بيا، كما اليجوز الجمع بينيا وبين العالوة السنوية العام من 

 .6110( لسنة 86الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم )
 

ذا       كانت قيمة العالوة الدورية التى منحت ليؤالء العاممين كنسبة مئوية من  وا 
ص عمييا فى ىذا القانون األجر األساسى تقل عن قيمة العالوة الخاصة المنصو 

 يصرف ليم الفرق بين القيمتين بذات شروط وقواعد صرف العالوة الخاصة.
 
 

 أصميا )المادة الثالثة(  )المادة الرابعة(                         
ال يجوز الجمع بين العالوة الخاصة المنصوص عمييا فى ىذا القانون وبين       

فى المعاش المستحق لمعامل عن  6182الزيادة التى تتقرر اعتباًرا من أول يوليو سنة 
 -وذلك بمراعاة ما يأتى:نفسو، 
إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة النتياء الخدمة استحق العالوة  -8

كانت ىذه العالوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش الخاصة، فإذا 
 بمقدار الفرق بينيما.

إذا كان العامل قد بمغ السن المقرر النتياء الخدمة استحق الزيادة فى  -6
المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العالوة أدى إليو الفرق بينيما 

 من الجية التى يعمل بيا.
 

 
 (حذفت )

 
 

 
 (حذفت)
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 ) المادة الرابعة (
ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجيود غير العادية واألعمال اإلضافية،     

التي يحصل عمييا والبدالت وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرىا بخالف المزايا التأمينية 
بعد تحويميا من ، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام ىذا القانون الموظف

 .01/2/6186نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 

 )المادة الخامسة(    أصميا )المادة الرابعة(                       
العاممون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليو يستمر     

في صرف الحوافز والمكافآت والجيود غير العادية  ىذا القانونبحكم المادة األولى من 
بخالف المزايا  –واألعمال اإلضافية، والبدالت وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرىا 

عمييا بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام ىذا القانون  يحصمونالتي  -التأمينية
ة باألجر األساسي إلى فئات مالية مقطوعة في بعد تحويميا من نسب مئوية مرتبط

عمى أال يقل في جميع األحوال إجمالي األجر المستحق لمعامل؛ في ذات ، 01/2/6186
المركز الوظيفي؛ بعد العمل بيذا القانون عن ذلك األجر الذي استحق لو في الشير السابق 

 عمى العمل بأحكامو.
 مستحدثو     )المادة السادسة(                     

ال تخضع لمضرائب والرسوم العالوة الخاصة التي تقرر لمعاممين بالقطاع       
% من األجر األساسي 81وبما ال يجاوز  6182الخاص اعتباًرا من أول يوليو سنة 

 .01/2/6182لمعامل في 
 ) المادة الخامسة (

 القانون.يصدر وزير المالية القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا       
 أصميا  )المادة الخامسة(    )المادة السابعة(                            

 (كما ىي)
 ) المادة السادسة (

 يمغى كل ما يخالف ىذا القانون أو يتعارض مع أحكامو.      
 أصميا )المادة السادسة(  ) المادة الثامنة(                      

 (كما ىي)
 ( ) المادة السابعة

 .8/2/6182ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية، وُيعمل بو اعتباًرا من      
 رئيس مجمس الوزراء                                                        
 ) ميندس / شريف إسماعيل(                                 2369/ 6 /66  

 )المادة التاسعة(     أصميا )المادة السابعة(                               
 .6182سنة يوليو ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بو اعتباًرا من أول        
 يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينيا.       


