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  قرار رئيس جملس الوزراء
  ٢٠٢٢ لسنـة ١٣٢٥رقـم 

  بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
  ٢٠١٩ لسنة ١٦٢٧رقم 

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

  رئيس جملس الوزراء
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٦٣ لسنة ٦١هيئات العامة الصادر بالقانون رقم وعلى قانون ال
   ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

ط الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة    ب بر٢٠٢١ لسنة ٧٤وعلى القانون رقم  
   ؛٢٠٢١/٢٠٢٢

   ؛٢٠٢٢ لسنة ٦وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 
 بتعجيل موعد استحقاق العـالوات الدوريـة        ٢٠٢٢ لسنة   ١٦وعلى القانون رقم    

ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحـافز اإلضـافى              
للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمـال            

  لعسكرية ؛العام وزيادة المعاشات المدنية وا
  وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لـشئون العـاملين بالجهـات اإلداريـة            

  غير الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية ؛
 بتقرير الحد األدنـى     ٢٠١٩ لسنة   ١٦٢٧وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  ية ؛لألجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة االقتصاد
   بتعـديل قـيم  ٢٠٢١ لـسنة  ١٤٥٥وعلى قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم          

الحد األدنى إلجمالى األجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولـة والهيئـات العامـة      
  الخدمية واالقتصادية ؛

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
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٣

  :قـــــرر 
  )املادة األوىل ( 

ل قيم الحد األدنى إلجمالى األجر الواردة بـنص          ، تُعد  ٢٠٢٢اعتبارا من أول أبريل سنة      
   المعـدل بـالقرارين    ٢٠١٩ لـسنة    ١٦٢٧المادة األولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم         

 ، بحيث ال يقل الحد األدنى ألجور المـوظفين   ٢٠٢١ لسنة   ١٤٥٥ و ٢٠١٩ لسنة   ٢٤٢١رقمى  
  :ادية عما يأتى والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية واالقتص

  شهريا/ جنيه  أو ما يعادلها/ الدرجة الوظيفية
  ٨٧٠٠  الممتازة
  ٦٣٠٠  العالية

  ٥١٠٠  مدير عام
  ٤٥٠٠  األولى
  ٣٩٠٠  الثانية
  ٣٤٢٠  الثالثة
  ٣١٨٠  الرابعة
  ٢٩٤٠  الخامسة
  ٢٧٠٠  السادسة

  )املادة الثانية (  
لـسنة   ١٦٢٧ستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم             ي 
   : المشار إليه ، النص اآلتى٢٠١٩
العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمـالى األجـر والحـد           / يستحق الموظف "

   :األدنى لألجر المنصوص عليه فى المادة األولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتى
ساب الفرق يتم األخذ فى االعتبار أية مكافآت أو بدالت أو مزايا نقدية              عند ح  -١

  تصرف ألغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانـت شـهرية             
  أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام الواحد ومـا تقـرر بموجـب القـانون                 

  زيـادة فئـات   خاصـة و  /  المشار إليه مـن عـالوات دوريـة        ٢٠٢٢ لسنة   ١٦رقم  
الحافز اإلضافى، أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخـصم عليـه ،         

  ٢٠٢٢وعلى أن يحسب متوسطها الشهرى بالجنيه فى أول أبريل سنة 
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٤

عتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر مـن حـافز       اال ال يؤخذ فى     -٢
  فز اإلضـافى المقـرر بموجـب القـانون        جذب العمالة ، والحافز التعويضى ، والحا      

 ، وبدالت التفرغ ، وبدالت ورواتب اإلقامة فى المناطق النائية ،            ٢٠١٩ لسنة   ٧٦رقم  
  والبدالت المقررة عن ظروف ومخـاطر الوظيفـة ، وقيمـة أيـة مزايـا عينيـة ،                  

  .صرف هذه المكافآت والبدالت والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها توتظل 
 تسرى الضوابط العامة الستحقاق الحوافز والمكافآت والبدالت التى يتقاضاها          -٣

  .العامل على الحافز التكميلى المشار إليه / الموظف
  )املادة الثالثة ( 

  . ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
   هـ١٤٤٣ سنة رمضان ٦صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

   ) . م٢٠٢٢ سنة أبريل ٧الموافق ( 
  رئيس مجلس الوزراء

  مصطفى كمال مدبوىل/ دكتـور
  

 
 

  
  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 

٩٠٩ - ١٠/٤/٢٠٢٢ - ٢٠٢١/ ٢٥٩٤٢  
 

 

 


