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 س جملس الوزراءيقرار رئ
  ٢٠١٩ لسنة ١٦٢٧رقم 

الحد األدنى لألجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بتقرير 
   والهيئات العامة االقتصادية

  س جملس الوزراءيرئ
  الدستور ؛ى بعد االطالع عل

   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  قانونى وعل
   ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 بتقرير حد أدنـى للعـالوة الدوريـة         ٢٠١٩ لسنة   ٧٦قانون رقم   وعلى ال 
للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقـانون            

  الخدمة المدنية ، وتقرير حافز بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ؛
 بربط الموازنة العامة للدولـة للـسنة        ٢٠١٩ لسنة   ٧٩وعلى القانون رقم    

   ؛٢٠١٩/٢٠٢٠المالية 
وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالجهات اإلدارية         

  غير الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية ؛
   ؛٢٠١٤ لسنة ٢٢وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
 
 )( 

امل بـدءا   ـالع/ مالى األجر الذى يستحق للموظف    جإليكون الحد األدنى    
  : عند شغله للدرجة الوظيفية على النحو اآلتى٢٠١٩من أول يوليو 

  شهريا/هجني  أو ما يعادلها/ الدرجة الوظيفية
  ٧٠٠٠  الممتازة
  ٥٠٠٠  العالية

  ٤٠٠٠  مدير عام
  ٣٥٠٠  األولى
  ٣٠٠٠  الثانية
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  شهريا/هجني  أو ما يعادلها/ الدرجة الوظيفية
  ٢٦٠٠  الثالثة
  ٢٤٠٠  الرابعة
  ٢٢٠٠  الخامسة
  ٢٠٠٠  السادسة

ويزاد الحد األدنى الشهرى المنصوص عليه فى الفقرة األولى مـن هـذه             
 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحـدة أو عنـد الترقيـة          ٣المادة بعد قضاء مدة     

   .ه جني١٠٠لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 
  )( 

مخاطبين بأحكـام قـانون الخدمـة        الحد األدنى ألجر الموظفين ال     يحسب
 األجـر   المدنية على أساس متوسط إجمالى األجر الذى يستحق شـهريا شـامالً           

  .يفى واألجر المكمل واألعباء التأمينية ظالو
 الحد األدنى ألجر العاملين غير المخـاطبين بأحكـام قـانون            يحسبكما  

ـ       أساسالخدمة المدنية على     هريا شـامالً    متوسط إجمالى األجر الذى يستحق ش
  .األجر األساسى ، وكل ما يستحق بخالف األجر األساسى واألعباء التأمينية 

  )( 
 يمثل الفرق بين إجمـالى األجـر        يا تكميل االعامل حافز / يستحق الموظف 

والحد األدنى لألجر المنصوص عليه فى المادة األولى من هذا القرار مع مراعاة             
   :ما يأتى

  د حساب الفرق يتم األخذ فى االعتبـار أيـة مكافـآت أو بـدالت              عن -١
أو مزايا نقدية تصرف ألغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعيـة             
  سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فـى العـام الواحـد ،                

ا كـان مـصدر      المشار إليه ، أي    ٢٠١٩ لسنة   ٧٦وما تقرر بموجب القانون رقم      
 متوسـطها   مويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه ، وعلى أن يحسب           الت

  ٢٠١٩ فى أول يوليو هالشهرى بالجني
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 ال يؤخذ فى االعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر مـن           -٢
حافز جذب العمالة ، والحافز التعويضى ، وبدالت تفرغ ، وبـدالت ورواتـب              

، والبدالت المقرة عن ظروف ومخـاطر الوظيفـة ،          اإلقامة فى المناطق النائية     
وقيمة أية مزايا عينية ، وتظل تـصرف هـذه المكافـآت والبـدالت والمزايـا                

  .لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها 
رى الضوابط العامة الستحقاق الحوافز والمكافآت والبدالت التـى         س ت -٣

  .العامل على الحافز التكميلى المشار إليه / فيتقاضاها الموظ
)( 

يتم الخصم بقيمة الحافز التكميلى الذى يمثل الفرق المشار إليـه بالمـادة             
 ، تحت مسمى حافز تكميلى للحد األدنـى  )٣/٢٩(الثالثة من هذا القرار على بند      

ملين بموازنة كل جهة     ، المكافآت بالباب األول األجور وتعويضات العا       )٣(ببند  
  .د استحداثه بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة عب

وبالنسبة للهيئات االقتصادية يتم الخصم به علـى اعتمـادات المجموعـة           
  " .حافز تكميلى"الثانية األجور بموازنة كل هيئة وبذات المسمى 

)( 
ـ عمل بـه مـن ال     يوة ،   يدة الرسم يالجرى  نشر هذا القرار ف   ي   ىوم التـال  ي

  .ره ـخ نشيلتار
  ھ ١٤٤٠ سنة ذى القعدة ٥ى صدر برئاسة مجلس الوزراء ف

  ) . م ٢٠١٩سنة يوليـة  ٨ق ـالمواف( 

  س مجلس الوزراءيرئ
 


