
 
 ))كتاب دوري ((  
 ٢٠١٠ لسنة  ٣    رقم  

 شأنب
 ن المتعاقدین ـقواعد وضوابط توظیف العاملی

 ٢٠١٠ لسنة ٧إلداریة رقم وفقا لقرار وزیر الدولة للتنمیة ا
 ـــــــــــــــــــــــ

أن السیاسة الناجحة للموارد البشریة تتطلب إرساء عالقات عمل متوازنة بین طوائف العاملین  -
بالجھاز اإلداري للدولة بغیة توفیر مناخ عمل مالئم لتحقیق األھداف وإنجاز خطط العمل 

 .المنفذة
ة والموضوعیة تستلزم تحقیق المساواة وتكافؤ الفرص وفى ھذا اإلطار فإن مقتضیات العدال -

بین المتقدمین لشغل الوظائف بطریق التعاقد بحیث یتم التعاقد عن طریق اإلعالن وتفضیل 
المتقدمین على أسس موضوعیة معینھ وترتیبھم حسب ھذه األسس وعلى أن تستوفى الجھة 

 .اإلداریة احتیاجاتھا وفقا لھذا الترتیب 
یق التقارب بین العاملین  الدائمین والذین  یشغلون ذات الوظائف بطریق التعاقد فضال عن تحق -

 .قدر اإلمكان 
وقد صدرت كتب دوریة  عدیدة تحكم العمالة بطریق التعاقد وعلى األخص الكتاب الدورى  -

 المشترك بین وزارة الدولة للتنمیة اإلداریة والجھاز المركزى للتنظیم ٢٠٠٨ لسنة ١٥رقم 
 .رة واإلدا

ونظرا لما تالحظ فى التطبیق لھذه القواعد فقد قامت اللجنة المشتركة بین وزارة الدولة للتنمیة  -
اإلداریة والجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة والمشكلة بقرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم 

میة اإلداریة  بدراسة أوضاع العمالة المؤقتة على ضوء قرار وزیر الدولة للتن٢٠٠٩ لسنة ٧٦
 . والكتب الدوریة الصادرة فى ھذا الشأن ١٩٩٧ لسنة ٢٥رقم 

 بقرار جدید یحقق ١٩٩٧ لسنة ٢٥وقد ارتأت اللجنة أن األمر یستلزم استبدال القرار رقم  -
 .األھداف المرجوة من استخدام العمالة المؤقتة 

 المدنیة تنفیذا للمادة وقد اقترحت اللجنة مشروع قرار جدید تم عرضھ على لجنة شئون الخدمة -
  .١٩٧٨ لسنة ٤٧من القانون رقم ) ١٤(

 وافقت لجنة شئون الخدمة المدنیة على مشروع القرار المنظم للعمالة ٣١/١٢/٢٠٠٩وبجلسة  -
 .المتعاقدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  :أوًال

تضع كل  وحده آلیات االختیار للعاملین المطلوب التعاقد معھم وذلك بترتیب المتقدمین 
 .ة احتیاجاتھا وفقا لھذا الترتیب  ساس الجدارة والكفاءة وتستوفى الجھة اإلداریعلى أ

 ــ:وتتحدد القواعد والضوابط لتوظیف ومعاملة المتعاقدین بالجھاز اإلداري بالدولة على النحو اآلتى     
 

 بشأن قواعد وضوابط توظیف العاملیـن ٢٠١٠ لسنة ٧رقم وقد صدر قرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة 
 بشأن توظیف العاملیـن الذین یقومون بأعمال ١٩٩٧ لسنة ٢٥المتعاقدین والذي نص على إلغاء القرار رقم 

 ٢٥/١/٢٠١٠ ویعمل بھ اعتبارا من  ٢٠١٠ /١ /٢٤  بتاریخ ١٩ وقد نشر بالوقائع المصریة بالعدد مؤقتة 
 .خ نشره    الیوم التالى لتاری

 

 .ن بعقود ـضوابط توظیف العاملی     
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ومن اآللیات التي یمكن للجھة اإلداریة االسترشاد بھا ھو إجراء الترتیب للمتقدمین 
حسب المؤھل األعلى وسنھ التخرج ومرتبھ النجاح ومقر العمل وغیرھا من معاییر التفضیل 

 .وظیفة والجھة التى یعمل بھا المتعاقد ونوع التخصص الموضوعیة حسب طبیعة ال
  :ثانیا

 
علن كل وحدة عن حاجاتھا  ُتبالنسبة للعقود على اعتمادات الباب األول أجور وتعویضات  -

للتعاقد مع العاملین على نحو یكفل العالنیة وتكافؤ الفرص والمساواة فى أماكن ظاھرة بالوحدة 
بالموقع المخصص ببوابة الحكومة المصریة على االنترنت یسھل رؤیتھا واإلطالع علیھا و

 .وعلى الموقع االلكتروني للوحدة  إن وجد 
 .ویتضمن اإلعالن البیانات المتعلقة بالوظیفة وشروط شغلھا وضوابط االختیار  -
كما یتم اإلعالن عن نتیجة االختیار على ضوء المعاییر المحددة فى قرار وزیر الدولة للتنمیة  -

 وھذا الكتاب الدوري ومن تم التعاقد معھم وفى نفس مكان ٢٠١٠ لسنة ٧یة رقم اإلدار
اإلعالن بالوحدة وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصریة على االنترنت وعلى الموقع 

 .االلكتروني للوحدة إن وجد 
ھي ھذه فإنھ ال یلزم اإلعالن عنھا وتنتبالنسبة للتعاقد على اعتمادات األبواب األخرى أما  -

 .العقود بانتھاء األعمال المتعاقد علیھا وال یجوز تجدیدھا 
 :قواعد عامة 

شغل الوظائف بطریق التعاقد ال یكون إال وفقا الحتیاجات الجھة اإلداریة وفى حالة أ ـــ      
 عمالة موسمیة طوال مدة التعاقد وال یجوز للجھات ٢ نوع مكافات شاملة٢سماح البند 
قد على مدة من السنة المالیة تستغرق البند ثم یتم الصرف على بنود أخرى  اإلداریة التعا

 .فى باقي السنة المالیة 
من عدد الوظائف المعلن عنھا الستیفاء نسبة ذوى  % ٥تقوم كل وحدة بحجز نسبھ ب  ــ     

االحتیاجات الخاصة وذلك من خالل التقدم للجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ببیان 
 مسمیات الوظائف المزمع التعاقد علیھا وذلك لتحدید نسبھ الوظائف التي یتم یتضمن

 .التعاقد  علیھا لذوى االحتیاجات الخاصة
 لحجز نسبة  من الجھات المختصةیقوم الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة عند العرضج ــ    
لتزام بضوابط  االمدىلذوى االحتیاجات الخاصة بمراجعھ المطلوب التعاقد معھم و% ٥

 ٧  وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم االختیار واإلعالن والترتیب وفقا لما ورد بقرار 
 .الكتاب الدورى  ٢٠١٠لسنة 

 ٢٠١٠ لسنة ٧ال یجوز التعاقد وفقا ألحكام قرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم د  ــ   
نسبة لھا القرار المنظم لالستعانة بالنسبة لألعمال االستشاریة والبحوث التي یسرى بال

 .بالخبراء الوطنیین 
ال یجوز أن تزید مدة التعاقد على اعتمادات الباب األول أجور وتعویضات عن مدة ھـ  ــــ     

سنھ على أن تنتھي بنھایة السنة المالیة من كل عام وتجدد لمدة مماثلة إذا اقتضت حاجة 
 .العمل ذلك 

لتعاقد على اعتمادات األبواب األخرى لمدة تزید على مدة المشروع أو ال یجوز او  ـــــــ    
 .إنھاء األعمال وتنتھي  ھذه العقود بانتھاء األعمال المتعاقد علیھا وال یجوز تجدیدھا 

 :ثالثا  
 

أجور موسمییـن على النحو ) ٢(مكافآت شاملة نوع ) ٢(یتم تحدید قیمة المكافأة للمتعاقدین على بند  .١
  :التالى
مكافأة شھریة توازى بدایة ربط درجة النظیر للمتعاقد من المعین على درجة  §

 .دائمة 
 .العالوات الخاصة المضمومة محسوبة على قدر المكافأة  §
 .العالوات الخاصة التى لم یحل موعد ضمھا  §

 .طریقة شغل وظائف المتعاقدین    
 

 :فى مجال تحدید قیمة المكافأة للمتعاقد   
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 .واإلضافیة العالوات االجتماعیة  §
 .منحة عید العمال  §
المتغیرة األخرى  المسموح بالتعاقد علیھا الحوافز والمكافأة والبدالت واألجور  §

وفقا للتاشیرات العامة للموازنة العامة للدولة فى ضوء ما تقدره السلطة 
 وفى ضوء ما قالمختصة لكل وحدة مع توافر الشروط المطلوبة لالستحقا

 .تسمح بھ اإلعتمادات المالیة بموازنة كل جھة إداریة 
/  أجور موسمییـن بالباب األول٢افآت شاملة نوع  مك٢العمالة المتعاقدة على غیر بند  .٢

من ھذا الكتاب أسوة ) ثالثا ) ( ١(أجور یكون استحقاقھم للمكافأة وفقا لما ورد فى البند 
بالعمالة المتعاقدة على الباب األول ، مع ترك ما یتعلق بالممیزات اإلضافیة فى األجور 

 .لذلك ة المتغیرة للسلطة  المختصة  وفقا للقواعد المنظم
 :  رابعا 

 
 ــ:التالي  یستحق المتعاقدون األجازات على النحو

 یوما فى السنة الثانیة و ٢١زاد إلى ُت األجر  یوم فى السنة األولى مدفوعة ١٥    ـــــ) أ  (   
  . لكل عام أیام عارضة٦

 ون یوماعشرإجازة مرضیة مدفوعة األجر لمدة عشرة أیام وبدون أجر لمدة      ـــــ  )ب(
 .أخرى عن السنة التعاقدیة 

إجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاھا ثالثة أشھر بعد الوضع بأجر كامل    ـــــ)  ج (
 ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦ولمدة ثالث مرات طوال  مدة خدمتھا  تنفیذا ألحكام القانون رقم 

 . التعاقد  وال تستنزل من مدة١٩٩٦ لسنة ١٢بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل رقم 
إجازة بدون أجر لمدة شھر ألداء فریضة الحج أو زیارة بیت المقدس وتكون لمرة      ــــــ) د(

واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد بالجھاز اإلداري للدولة حتى ولو كان العمل 
 .ستنزل من مدة التعاقد تبعقود متعددة مع جھات إداریة مختلفة وال 

اعات العمل الیومیة للمرأة الحامل ساعة على األقل اعتبارا من الشھر تخفض س ـــــ)ھـ ( 
السادس من الحمل ویثبت ذلك بتقریر من الجھة الطبیة بناء على طلب العاملة 

   .المتعاقدة
كما ال یجوز تشغیلھا ساعات عمل إضافیة طوال مدة الحمل وحتى نھایة الستة 

 والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ١٢طفل رقم أشھر من تاریخ الوالدة تنفیذا للقانون ال
 .٢٠٠٨ لسنة١٢٦

 :عة المؤقتة للتشغیل عن طریق العقود یونظر للطب
فإنھ یحظر منح العامل المتعاقد أجازات طویلة تتأبى مع طبیعة العالقة التعاقدیة أ ـــ  

بدیھا الطفل ــ وأجازة المرافقة ــ واألجازات لألسباب التي ی أجازة رعایة " مثل 
 .العامل وتقدرھا السلطة المختصة وغیرھا 

ال یجوز نقل أو ندب المتعاقد إلى جھة أخرى باعتبار أن النقل والندب ال یكون ب ـــ  
إال بالنسبة لشاغلى الوظیفة الدائمة وذلك احتراما لالحتیاجات الفعلیة للجھة التى 

 .تم التعاقد معھا 
تعاقدین على أساس العمل بنظام وقت العمل  یتم التعاقد ابتداءًا مع المج ـــ  

الكامل إال انھ إذا رأت الجھة اإلداریة من جانبھا وحدھا أن ھناك ضرورة 
لتعدیل العقد لیكون بنظام جزء من الوقت فى مقابل نسبھ من األجر فإن لھا 

 .ذلك وفقا لنوعیة الوظیفة وإحتیاجات العمل 
 :خامسا  

 
 ــــــــــ:تى یجوز توقیعھا  من السلطة المختصة على المتعاقد على النحو اآلتى تتحدد الجزاءات التأدیبیة ال

 :فى مجال الجزاءات التأدیبیة  
 

  :ات      فى مجال استحقاق األجاز
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 اإلنذار  -
 .الخصم من  األجر  لمدة ال تجاوز  شھر فى السنة  -
 .اإلنذار بإنھاء التعاقد  -
 .إنھاء التعاقد  -

 :سادسا 
 

اریة استفادة العاملین المتعاقدین الذین یشاركون فى تنفیذ  خطط عمل الوحدات  اإلد
وتحقیق أھدافھا من البرامج التدریبیة التى تنفذھا الوحدة لتدریب العاملین وذلك فى حدود نسبھ 

 .من االعتمادات التدریبیة المتاحة بموازنة الوحدة ألغراض التدریب  
 :سابعا   

 
 ١٩٧٥ لسنة ٧٩استفادة المتعاقدین من المزایا التأمینیة وفقا ألحكام القانون رقم 

ھ كما یجوز اشتراكھم فى الصنادیق الخاصة المنشأة ألغراض التكافل والرعایة وتعدیالت
 .االجتماعیة والصحیة وغیرھا إذا  رغب المتعاقد وسدد االشتراكات المقررة 

 :ثامنا   
 

یتعین وضع تقریر صالحیة عن كل عامل خالل سنھ التعاقد من الرئیس المباشر 
 العامل ودرجة كفاءتھ وانتظامھ فى العمل وأسلوب والرئیس األعلى یوضح فیھ مستوى أداء

 .التعامل مع الزمالء واألخرین وغیرھا من عوامل التقییم 
 . ویعتد قبل تجدید التعاقد بھذا التقریر الستمرار التعاقد من عدمھ

 
 ـــــ:تاسعاً 

 
 ١٩٩٧ لسنة ٢٥من تم التعاقد معھ في ظل قرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم 

 اعتبار من ٢٠١٠ لسنة ٧وقبل العمل بقرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم 
 الیوم التالي لتاریخ نشره بالوقائع المصریة یسرى بالنسبة لھم القواعد ٢٥/١/٢٠١٠

 إلى أن تنتھي مدة ھذه ٢٠١٠ لسنة ٧السابقة على قرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم 
إذا ارتأت الجھة اإلداریة دون حاجة إلى إعالن أو أعمال لقواعد العقود ویتم التجدید لھم 

 .التفضیل 
 

 
 
 
 
 
 
 

  .٢٠١٠ لسنة ٧مرفق قرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم  -
 مرفق نموذج العقد االسترشادي -
 

 وتفضلوا بقبول وافر تحیاتي وخالص تقدیري ،،،
 ٢٠١٠         //              تحریرا في                        

 كشف توزیع السادة
 السادة الوزراء

 السادة المحافظون
 السادة رؤساء الھیئات واألجھزة المستقلة 

 ات  السادة رؤساء وحدات التنظیم واإلدارة بالوزارات والھیئ
 مدیر ومدیریات التنظیم واإلدارة

 رئیس
  الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة

 

 فى مجال التدریب     
 

 .فى مجال المعاملة التأمینیة والرعایة الصحیة واالجتماعیة    
 

 فى مجال تقییم أداء العاملیـن المتعاقدین     
 

 ٢٠١٠ لسنة ٧نطاق العمل بقرار وزیر الدولة للتنمیة اإلداریة رقم 
 

 قرار وزیر الدولة للتنمیة للتنظیم واإلدارة بالجھات اإلداریة االلتزام بما ورد من ضوابط وقواعد فى ویھیب الجھاز المركزى 
 بمراجعة مدى لمركزى للتنظیم واإلدارةا الجھاز یقومطلب تعزیز لالعتمادات المالیة وعند ھذا الكتاب الدورى   و٢٠١٠  لسنة ٧اإلداریة رقم 

 . من عدمھ  االلتزام بھذه القواعد
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 ))النحاس صفوت / دكتور (( 
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