
سؤال وجواب عن األجور والمرتبات

ما ھي مفردات المرتب ؟: السؤال األول

"معادلة المرتب"

جملة االستقطاع –جملة المستحق = صافي المرتب 

"جملة المستحق"- أ
الشھریة المنحھ+  المتغیر + عن  االساسي  عبارة

"جملة االستقطاع"- ب
 +من االساسي % 14و تبلغ عبارة عن  حصة الموظف في اشتراكات معاشات االساسي 

من المتغیر بحد اقصى % 11في اشتراكات معاشات المتغیر و تبلغ حصة الموظف 

 " + للضریبھ خضعاذا "الضریبة الموحدة + دمغھ عادیة  + حالیا  جنیة 1050
.االستقطاعات االخرى

.النقدي ھناك بدالت ال تخضع للمعاشات مثل بدل الغذاء و بدل المالبس و البدل :ملحوظة 
في نقابات و صندوق الرعایة االجتماعیة و صندوق  ھاشتراكات: االستقطاعات االخرى 

.الزمالة ان وجد

يـــاســـــــــــساأل

"للمعین على درجة دائمة بالنسبة"  أوًال 

من العالوات الخاصةیعني لفظ مجرد ان االساسي مجرد  :المجرد -1
لیھ العالوات الدوریة بحد اقصى خمس إ مضافًااول مربوط الدرجة : و ھو عبارة عن 

سنوات 
یة لھ و مرتبھ بعد التسویة اكبر من مرتبھ قبل لملمن تم ضم مدة الخبرة الع"  

"التسویة 
مده الخبره  ظ لعدم ضمرتبھ الحالي بعد التسویة او احتفلمن تم احتفاظھ بم: قیمة التعاقد

" المعاونة السائقین و الخدماتو العملیة مثل الحرفیین 
یتم منحھا بعد سنھ من التعیین و تمنح سنویًا بعد ذالك و لكل درجة : العالوات الدوریة-2

.خاصھ لھا دوریة عالوة
نیة   ج2 :الرابعھ                        جنیة1.5 :فالسادسھ و الخامسھ 



 نیةج 5 :الثانیة و االولى جنیة                                     4 :الثالثة    
فقط بحسب  یھا المعین مرتین في الدرجھ الواحدةیحصل عل: العالوات التشجیعیة-3

الضوابط المقررة
.عینمو ھي تساوي قیمة العالوه الدوریة للدرجة التي علیھا ال

.تساوي قیمة العالوة الدوریة للدرجة: عالوات الترقیة -4
.العالوات الخاصة التي مر علیھا خمس سنواتھي : الخاصة المضافھ العالوات-5

" بالنسبة للعقود" ثانیًا   

.ھو عبارة عن القیمة التعاقدیة فقط : المجرد-1
ھي العالوات الخاصة التي مر علیھا خمس سنوات  :العالوات الخاصة المضافة -2

"سراكيبالنسبة لل"ثالثًا   
:عمل و حالیا یتم منح یام الفي عدد أ مي مضروبًاعبارة عن االجر الیو

جنیة 15          المؤھل العالي 
 جنیة 13المؤھل فوق المتوسط   

جنیة 11المؤھل المتوسط        

 جنیة 10العمال و الفنیین         

جنیة 15السائقین                  

"یرـغــتـــــــــــالم" 

"للمعین على درجة دائمة بالنسبة"  أوًال 

العالوة + العالوات الخاصة التي لم تضاف بعد اي التي لم یمر علیھا خمس سنوات     
العمالھ  جذبحافز + الجھود +البدالت + ضافیة العالوة االجتماعیھ اإل+جتماعیة اال

ن و ھناك بدالت مرتبطة بالوظیفة و تمنح ھذه البدالت للزراعیین و البیطریی :البدالت 
و المحامین فمثال یمنح المھندس الزراعي بدل تفرغ زراعي و بدل  الكیمیائیین و المھندسین

.عدوى و تمنح ھذه البدالت حسب الدرجات
-:ھناك بدالت اخرى مثل و
یمنح للعاملین بالجھات النائیة بدل االقامة-
شمال سیناء و جنوب سیناء عة العمل یمنح للعاملین في محافظتيبدل طبی-
حافز ماجستیر و دكتوراه  -



ل نقدي بد-
بدل تمثیل یمنح لمدیري االدارة و مدیري العموم ووكالء الوزارة

"مؤقت بعقد بالنسبة للمعین"ثانیًا 

الجھود + العالوات الخاصة التي لم تضاف بعد اي التي لم یمر علیھا خمس سنوات      

"السراكي" بالنسبة للعاملین بالیومیة"ثالثًا  
لیس لھم متغیر

ما ھي االضافات على المرتب ؟:الثاني السؤال 

:بالنسبة لالساسي 

 "المعینین على درجات دائمة"أوًال   
یزید المرتب االساسي سنویًا بمقدار العالوة الدوریة المقررة للدرجة و كذلك العالوة 

التشجیعیة اذا منح العامل احداھا و كذلك العالوة الخاصة التي مر علیھا خمس سنوات 

"المعین بعقد مؤقت"ثانیًا  
.واتالوة الخاصة التي مر علیھا خمس سنمقدار العیزید مرتبھ االساسي سنویا ب

:بالنسبة للمتغیر للمعینین و العقود 
یقل بمقدار العالوة الخاصة التي مر علیھا خمس سنوات و یزید بمقدار العالوة الخاصة 

.المقررة لھذه السنة

الحد االدنى للمرتبات بالنسبة للسراكي و العقود ؟ ما ھو:السؤال الثالث 

"بالنسبة للسراكي"أوال  
سیختلف  یومًا 20ذا عمل العامل مدة إ ان اجره مرتبط بالیوم الذي یحضره و یعملھ فمثًال

و كذلك سیختلف حسب مؤھلھ  یومًا 30سیختلف اجره عن مدة  یومًا 25اجره عن مدة 
.كما تم توضیحھ سابقا



حتى  1/7/2011في السنھ المالیھ الحالیة من  "بالنسبة للعقود"ثانیًا 

30/6/2012 

المؤھل المتوسط -
- ]420x11+(%10-420% )+(14 ×194 – 194([=  رتبمصافي ال
3.80   )=166.84+373.80+10( - 3.80

546.84 
فوق المتوسطالمؤھل -

- ]10%)+11*434.40-434.40%)+(14×200.40-200.40([= صافي المرتب 
3.95] 172.34+386.61+10[-3.95  

565.0 
المؤھل العالي-

   50.4  -] 10%)+11×492-492+()%14×226-226([صافي المرتب

=  ]194.36+437.88+10[-4.50 

 637.74

لى عقود ؟ و ما ھي نوعیة العقود؟إ السراكي تحویل ھل تم:السؤال الرابع 

.سركي الى عقود معدات480تم تحویل 
 

للعقود المعینین؟ ما ھو قیمة الجھد المضاف:السؤال الخامس 

.منھم  من االساسي المقرر لكًال% 200قیمة الجھد للدائمین و العقود 

حتى  1/7/2011تم تثبیتھم في العام المالي الحالي ما ھو عدد الذین سی:السؤال السادس 

؟30/6/2012

عقد و تحویلھم الى درجات دائمة و سیتم مستقبال تثبیت كل من مر  66عدد تم تثبیت حالیا 
.على تعینھ بعقد مؤقت مدة ثالث سنوات



خاصة و" التنمیة االداریة"نوعیة نھم في المجموعة الما ھو موقف من تم تعی:السؤال السابع 
یة؟ملالزراعیین من ضم مدة الخبر الع

.ملیة لھمضم مدة الخبر العتم مخاطبة الجھاز المركزي و سیتم 

 


