
محاضرة عن األجور واإلستحقاقات

  -:تمثیل بدالت

125.00     اإلدارة مجلس رئیس-
 83.33           وكالء الوزارة -

41.66           مدیر العموم   -
25.00مدیر اإلدارات           -

-:بدل عدوى

 30.00       األولي ومافوقھا  -

 28.00          الدرجة الثانیة -

    19.20            الدجة الثالثة -

  15.20         الدرجة الرابعة-

-:بدل صرافة 

 والذي 1992/8/30 بتاریخ 1992 لسنة 1520 رقم الوزاراء مجلس رئیسلقرار تنفیذُا

 الخزانات صیارفة بمنح 1992/8/30في  ھـ1413 سنة صفر 21 في المصریة بالوقائع نشر

 الدرجة مربوط بدایة من%  15 بوقائع صرافة بدل بالوحدات والفرعیة الرئیسیة والخزانات العامة

...غیرھا دون.. فقط المكتبیة للوظائف النوعیة للمجموعة وتصرف: ملحوظة

-:بدل طبیعة عمل 

م المقرر صرف بدل طبیعة عمل للعاملین في محافظتي 1976لسنة  111طبقًا للقانون رقم      

م 1981لسنة  144من بدایة مربوط الدرجة وطبقًا للقانون رقم % 75شمال وجنوب سیناء بواقع 

للعاملین في  1976لسنة  111بشأن إستمرار صرف بدل طبیعة العمل المقرر بالقانون رقم 
      . وب سیناءمحافظتي شمال وجن

رواتب إقامة بالجھات الثانیة

-:حالیب وشالتین

% 100بواقع . م  1992/9/30م بتاریخ 1992لسنة  1745مجلس الوزراء رقم  رئیس طبقًا لقرار
).إقامة لبد( من الراتب األساسي للعاملین بمنطقة حالیب والشالتین بالبحر األحمر 

-:مطروح –الوادي الجدید  –البحر األحمر  –شمال وجنوب سیناء 

م بتقریر بدل أقامة للعاملین بالمناطق التي 1980لسنة  56طبقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
شمال وجنوب سیناء ( تتطلب ظروف الحیاة تقریر ھذا البدل الذین یعملون بالمحافظات الصحراویة 

من بدایة % 50)وادي  النطرون - الواحات البحریة - مطروح –الوادي الجدید  –البحر األحمر  –



وبنسبة  األجر المقرر للوظیفة وذلك للعاملین الذین ال یكون موطنھم األصلي بالمحافظة أو المنطقة
.األصلي بالمحافظة لمن یكون موطنھم.. ة فیوظمن بدایة األجر المقرر لل%  40

-:منطقة أسیوط

من بدایة األجر المقرر %  40بواقع  م1993لسنة  1726طبقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 
.لمن یكون موطنة األصلي بالمحافظة.. للوظیفة 

-:سوھاج -قنا -أسوان

من بدایة %  30م بتقریر بدل أقامھ بواقع 1980لسنة  56طبقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

من بدایة  % 20وبنسبة .. األجر المقرر للوظیفة وذلك للعاملین الذین ال یكون موطنة األصلي
.لمن یكون موطنة األصلي بالمحافظة.. األجر المقرر للوظیفة 

-:مرسي مطروح

من % 50م بواقع  2000/5/9م بتاریخ 2000لسنة  142طبقًا لقرار محافظة مطروح رقم -
.بدایة الدرجة

بمنح مكافأة  2003/1/14م  بتاریخ 2003لسنة  11صدر قرار محافظ  مطروح رقم تم -

.من بدایة مربوط الدرجة% 80بواقع جذب العمالة 
من % 100كما تمنح مكافأة جذب العمالة لجمیع العاملین بالدیوان العام بالمحافظة بواقع -

.المدرجة بالموازنةات والوفورات اإلعتمادبدایة مربوط الدرجة في حدود 
  م2010لسنة  208تنفیذًا لقرار مدیریة التنظیم واإلدارة بمحافظة مطروح قرار رقم -

.م2010/9/5بتاریخ 
-:رواتب إنتقال نقدي ثابت

والمنشور بالجریدة الرسمیة . م1977لسنة  493طبقًا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم   

طبقًا جتماعیة للعاملین في كل محافظة وطبقًا للحالة اإل 1977یونیة عام 2في  22العدد 
شاغلي الدرجة الرابعة وما بعدھا و .فوقھا ئات التذاكر للعاملین شاغلي الدرجة الثالثة ومالف

.وتزداد طبقًا لتغیر قیمة التذكرة الخاصة بالسفر



زاءاتــــــــــــــــــــــــالج

-:الخروج علي مقتضي الواجب الوظیفي
-:یتم الخصم من 

.الراتب األساسي -
.جمیع األجور المتغیرة الخاضعة للمعاش-
.منحھ عید العمال-

عدد أیام الجزاءات               

      ×لة ــــك   

أیام الشھر الواقع فیة الجزاءات        

-:الغیاب

-:یتم الخصم من

.بدایة األجر بعدد أیام الجزاءات سواء األساسي والمتغیر الخاضع للمعاش -
.منحھ عید العمال-

عدد أیام الجزاءات                           

       × األساسي   

یوم 31 /یوم  30سواء أیام الشھر                 

-:مثًال

تم توقیع جزاء خمسة أیام 

یوم   25=  5  - 30المستحق 

                25
       × األساسي   

                30 

                      25
       × كذلك المتغیر  

                     30 
.وھكذا في جمیع إستحقاقاتھ



-:الوقف بالحبس إحتیاطیًا

-:.م1978لسنھ  47من القانون رقم  84طبقاً للماده 

...كل عامل یحبس إحتیاطیًا أو تنفیذًا لحكم جنائي یوقف بقوة القانون عن عملة مدة حبسة-

.جنائي غیر نھائيحالة حبسة إحتیاطیًا أو تنفیذًا لحكم في یوقف صرف نصف أجرة -

.في حالة حبسة إحتیاطیًا أو تنفیذًا لحكم جنائي غیر نھائي ویحرم من كامل أجرة -

.ویحرم من كامل أجرة في حالة حبسة تنفیذًا لحكم جنائي نھائي-

ویعرض األمر عند عودة  العامل إلي عملة علي السلطة المختصة لتقریر ما یتبع في شأن 

" صرف لھ نصف أجرة الموقوف صرفة"إذا إتضح عدم مسئولیتھ مسئولیة العامل التأدیبیة ف

-.:م1978لسنھ  47من القانون رقم ) 7(البند  94مادة 

من الحكم علیة بعقوبة جنائیة في أحدي الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو ما یماثلھا 

جریمة مخلة بالشرف أو  جرائم منصوص علیھا في القوانین الخاصة أو بعقوبة مقیدة للحریة في

....األمانة ما لم یكن الحكم مع وقف التنفیذ

رت یؤدي إلي إنھاء الخدمة إال إذا قدومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر علیة الحكم ألول مرة فال 

.بقرار سبب من واقع أسباب الحكملجنة شئون العاملین 

الضرائب

-:تنص علي أن 1980لسنھ  111بالقانون رقم من قانون ضریبة الدمغة الصادر ) : 79(المادة 

جنیة األولي معفاه 50

.ستھ في األلف 250               :جنیة  50أزید من -

.جنیة ستھ ونصف في األلف 500             :جنیة 250أزید من -

.جنیة سبعة في األلف 1000            : جنیة 500أزید من -

.جنیة سبعة ونصف في األلف 5000          :جنیة 1000أزید من -

.جنیة ثمانیة في األلف 10000         : جنیة 5000أزید من -

.ضریبة بواقع ثالثة في األلف من الزیادة زید علي عشرة آالف جنیة تستحق عنھوكل مای-

:الوعاء الخاضع للضریبة 

طبقًا لسعر الضریبة) 8( الضریبة مادة نسبة



.جنیة 15000علي 10%

.جنیة20000علي % 15

.جنیة 35000علي ما زاد علي % 20

  


