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 األجــــــــــور
 ـ:مقدمة

أن الوظائف العامة في مصر مهنة دائمة وهذا ما يؤدى إلى اعتبار المرتب له طبيعة مزدوجة فهو من جهة مقابل  
من جهة أخرى نفقة تمكن من المحافظة على مستوى اجتماعي يتناسب مع الوظيفة التي العمل الذي يؤديه العامل و 

نما باإلضافة إلى  يشغلها ونتيجة لذلك فالمرتب يجب إال يحدد طبقا لألصول الفنية المقررة في تقييم الوظائف فقط وا 
 ذلك أيضا يجب مراعاة المستوى االجتماعي العام

الحد األدنى  قومي لألجور برئاسة وزير التخطيط وجعلت اختصاصه وضع ولمراعاة ذلك أنشأت الدولة مجلس
يجاد الوسائل والتدابير التي تكفل   تحقيق التوازن بين األجور  لألجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وا 

اب ورفع اإلنتاجية وتشجيع عمالة الشب الدخول واألسعار وتراعى تحقيق العدالة االجتماعية وتقليل التفاوت في
 وتخفيض حدة الفقر وبما يضمن تحقيق مستوى معيشي الئق لكل مواطن

 اإلطار القانوني

يجب في البداية على كل أخصائي الموارد البشرية أن يتعرف ولو بشكل مبسط على اإلطار القانوني العام 
ي الحكومة أو القطاع العام أو الخاص بالقوانين والتشريعات الخاصة باألجور والمنظمة ألطر العمل سواء ف

الخاص أو قطاع األعمال العام وذلك حتى يستطيع التعرف على الفلسفة من وضع هذه القوانين واللوائح 
بدورة على العاملين من خالل زيادة المعارف والمعلومات ويكسبة  وهذا ينعكس والتشريعات والفروق فيما بينها

 العمل بمجال الموارد البشرية بكل فروعها وتخصصاتهاالخبرة والمهارة   المطلوبة في أداء 
 ـ:يتمثل فيوالتطور التاريخي لهذه التشريعات 

 م1791سنة  85قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  -1

 م1795سنة  79قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم  -2

 م1791سنة  11قانون العاملين بالقطاع العام رقم  -3

 م1795سنة  75اع العام رقم قانون العاملين بالقط -7

مكرر في  27م والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد رقم 1771سنة  203قانون قطاع األعمال العام رقم  -8
م بقرار رئيس 1/10/1771في  77م وصدرت الالئحة التنفيذية له بالجريدة الرسمية العدد رقم 17/1/1771

 م1771سنة  1870مجلس الوزراء رقم 

 م1751سنة  139قانون العمل رقم  -1

 2003سنة  12قانون العمل رقم  -9

باعتماد الئحة نظام العاملين  2008سنة  213قرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم  -5
 بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
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 ؟ 1002سنة ( 21)متى يتم الرجوع إلى قانون العمل رقم 

في الطعن المقيد بجدولة  13/9/2003ذا السؤال يجب أوال الرجوع إلى حكم محكمة النقض بجلسة لإلجابة على ه
 "قضائية الدائرة العمالية 92سنة  1500المحكمة رقم 

والتي وضعت مبدأ قانوني هام يوضح متى يتم الرجوع إلى قانون العمل في حالة عدم وجود نص في لوائح 
م والئحته التنفيذية الصادرة 1771سنة  203شركات قطاع األعمال العام رقم  الشركات حيث انتهت إلى أن قانون

م وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح 1771سنة  1870نفاذا له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
امها ولو متعلقة بنظام العاملين بها هي األساس في تنظيم عالقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحك

تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون أخر وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل ال يكون إال فيما لم يرد به 
 نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له 

عند الالئحة  وعلى ضوء ما تقدم فأنه ال يجوز الرجوع إلى قانون العمل طالما أن الئحة الشركة تنظم الموضوع أما
 عن تنظيم موضوع معين فانه في هذه الحالة فقط يمكن الرجوع إلى أحكام قانون العمل

  م إلى تطبيق أحكام قانون العمل 1771سنة  203كما أن هناك حاالت أحال فيها قانون قطاع األعمال العام رقم
 ـ:م بالنسبة لألحكام التالية1751سنة  139رقم 
م أحالت في شأن واجبات العاملين 1771سنة  203من القانون رقم ( 77)ن المادة الفقرة األخيرة م ـ:أوال

بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 
 م 1750سنة  139

منازعات العمل الجماعية التي سريان أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن ـ :ثانيا
تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي كما يسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السالمة 

 والصحة المهنية

كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو ـ :ثالثا
  71سنة  203من القانون  75مادة " تنفيذا له  اللوائح الصادرة

 17بإصدار قانون العمل ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد  2003سنة  12وعندما صدر القانون رقم 
 9/9/2003ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اعتبارا من  9/7/2003مكرر في 

 ـ:على ما يأتيمواد اإلصدار لهذا القانون ونصت المادة السابقة من 

  م كما 1751سنة  139مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون بلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم
بلغي كل حكم يخالف القانون المرافق وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 

 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها م 1751سنة  139رقم 

  سنة  139وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها فان اإلحكام التي كانت واردة بقانون العمل رقم
 م 2003سنة  12م الملغى يتم تطبيق ما يقابلها من القانون رقم 1751
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 ـ:على النحو التالي 

م في شأن واجبات العاملين بهذه 1751سنة  139في قانون العمل رقم  الفصل الخامس من الباب الثالث -1
سنة  12الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون العمل رقم "الشركات ولتحقيق  معهم وتأديبهم يقابلها 

 "واجبات العمال ومساءلتهم 2003

منازعات العمل الجماعية  م في شأن1751سنة  139الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل رقم  -2
سنة  12التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي يقابلها الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون العمل 

 "منازعات العمل الجماعية" 2003

يقابلها الكتاب : م بشأن السالمة والصحة المهنية1751سنة  139الباب الخامس من قانون العمل رقم  -3
 "السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"  2003سنة  12ن القانون رقم الخامس م

بإصدار قانون العمل يسرى على العاملين بقطاع  2003سنة  12من القانون رقم  29كما أن تطبيقا للمادة  -7
 األعمال العام الفصل الثاني من الباب األول من الكتاب الثاني

 "يم عمل األجانبالخاص بتنظ"عالقات العمل الفردية "
 ـ:وبناءا على ما تقدم

م 1791سنة  85أصبح واضحا أن التطور التاريخي للقوانين الخاصة بالعاملين بالدولة منذ صدور القانون رقم  ـ:أوال
 م 2003سنة  12وحتى قانون العمل األخير رقم 

 م؟2003سنة  12قم نستطيع اإلجابة عن السؤال التالي متى يتم الرجوع إلى قانون العمل ر  ـ:ثانيا

م إلى تطبيق أحكام 1771سنة  203كما توضح لنا الحاالت التي أحال فيها قانون قطاع األعمال العام رقم  ـ:ثالثا
 قانون العمل

  وعليه نعرض ألهم التعريفات الخاصة باألجور الواردة 

  م 2003سنة  12بقانون العمل رقم 

  االجتماعية م والخاص بالتأمينات 1798سنة  97القانون رقم 

  الئحة العاملين بالشركات التابعة 
 ـ:وهى كالتالي

العالوات    –جدول األجور  –مربوط الدرجة  –األجر المتغير  –األجر األساس  –مفهوم األجر ) 
 (مقابل نقدي اإلجازات –الحافز  –المكافأة  –البدالت  –( تشجيعية خاصة –دورية )

 والعامل اجمالى الحصص التأمينية لصاحب العمل
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 ـ:والخاصة باألجور 1002سنة  21ـ النصوص الواردة بقانون العمل رقم :أوال
  1002سنة  21مواد اإلصدار للقانون رقم من  7، 3تنص المادة رقم 

يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام القانون المرافق عالوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها )على  ـ:2مادة 
من األجر األساس الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات االجتماعية وذلك حتى يصدر %( 9)ن ال تقل ع

 المجلس القومي لألجور القرارات المنظمة لهذه العالوة
العالوة ال تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا من   ـ :4مادة 

 واللوائح والنظم واالتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامهأحكام القوانين 
التعاريف واألحكام  الكتاب األول( 1)الخاصة باألجر من المادة رقم ( ج)الفقرة كما تنص           

 ـ:علىالباب األول " العامة

 ـ:األخص ما يلييرا ويعتبر أجرا على كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتا كان أو متغ ـ:األجر -جـ 

 العمولة التي تدخل في إطار عالقة العمل -1

النسبة المئوية وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامة بالعمل  -2
 المقرر له هذه النسبة

 العالوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها -3

 بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العملالمزايا العينية التي يلتزم  -7
وهى ما يعطى للعامل عالوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه  :المنح -8

المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في األنظمة األساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة 
 عمومية والدوام والثباتبمنحه متى توافرت لها صفات ال

 وهو ما يعنى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله :البدل -1

 نصيب العامل من األرباح -9
التي يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر في  :الوهيه -5

 ء مقابل الخدمة في المنشأت السياحيةحكم الوهيه النسبة المئوية التي يدفعها العمال

ويصدر قرار من الوزير المختص باالتفاق مع المنظمة النقابية المعينة بكيفية توزيعها على 
 العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى 
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 ـ األجور :الباب الثالث
  ـ:24مادة 

دنى لألجور على  المستوى القومي بمراعاة ينشأ مجلس قومي لألجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد األ 
 نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين األجور واألسعار 

من األجر الذي تحسب على أساسة % 9كما يختص المجلس بوضع الحد األدنى للعالوات السنوية بما يقل عن  -
 اشتراكات التأمينات االجتماعية 

  ـ:44مادة 

جراءات ( 99، 91، 98)مع مراعاة أحكام المواد ( 77)كما تنص المادة رقم  من قانون تنظيم بعض أوضاع وا 
ال يجوز في جميع األحوال االستقطاع أو  2000سنة  1التقاضي في مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 

من هذا األجر ويجوز رفع نسبة %( 28)في حدود الحجز أو النزول عن األجر المستحق للعامل ألداء أي دين إال 
 في حالة دين النفقة%( 80)الخصم إلى 

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل يسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو 
النزول عن األجر في  استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات ويشترط لصحة

 حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة األولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على األجر وقيمة المبالغ 
قرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص المستحقة وفقا لقوانين التأمين االجتماعي وما يكون صاحب العمل قد أ

 عليها في المادة السابقة

 ـ :44مادة 

ال تبرأ ذمة صاحب العمل من األجر إال إذا وقع العامل ما يفيد استالم األجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف 
 األجر على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات األجر

 ـ:ما يلي والخاصة بموضوع األجر 2013سنة  12نون رقم ونخلص من النصوص الواردة في القا

 ـ:إنشاء المجلس القومي لألجور -2

 ـ:إنشاء مجلس قومي لألجور برئاسة وزير التخطيط وتمثلت اختصاصاته في االتى 37حيث تضمنت المادة 

العامل وضع الحد األدنى لألجور على المستوى القومي يراعى فيه أن يغطى الحد األدنى الالزم لمعيشة  - أ
 وأسرته وتتحدد بها احتياجاته المعيشية األساسية

من األجر األساس الذي تحسب على أساسه % 9وضع الحد األدنى للعالوات السنوية بما ال يقل عن  - ب
وفى حالة تأخير إصدار قرارات العالوة فقد تضمن القانون نصا في المادة  اشتراكات التأمينات االجتماعية

من األجر % 9دار يقضى باستحقاق العامل عالوة دورية في تاريخ استحقاقها ال تقل عن الثالثة من مواد اإلص
 األساس الذي تحسب على أساسة اشتراكات التأمينات االجتماعية
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اتخاذ القرار المالئم في طلب المنشأة التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العالوة الدورية  - ج
 يخ عرض األمر عليه سواء بصرف جزء منها أو عدم صرفهاوذلك خالل ثالثين يوما من تار 

بيان الوسائل والتدابير التي يمكن اتخاذها حتى تكفل تحقيق التوازن بين األجور واألسعار دون تقيد بمواعيد  - د
 دورية قد يحددها نظام العمل الجتماعات المجلس

 مجلس في قرار تشكيلهأي اختصاصات أخرى إضافية يقرر رئيس مجلس الوزراء إسنادها إلى ال - ه

 ـ:المساواة في األجور -1

منه حكما يخظر التفرقة في األجور في المنشأة  38مراعاة التفاقيات العمل الدورية تضمن القانون في نص المادة 
الواحدة في حالة تساوى األعمال والظروف ألسباب شخصية مثل الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين وعلى ذلك 

 نع من التميز بين العمال في األجور فليس هناك ما يم

 متى قام هذا التميز على اعتبارات موضوعة مبررة كالكفاءة أو الدقة في طريقة أدائه وتحسين اإلنتاج
 ـ:أجر ثابت لعمال اإلنتاج أو العاملين بالعمولة -2

نتاج أو تخفيضة تحسبا لما قد يعترى السوق في ظل المنافسة من أمور قد يضطر معها صاحب العمل إلى وقف اإل
لفترة أو لظروف تضطرة إلى ذلك فيؤثر ذلك على األجر الذي يستحقه العامل الذي يتحدد أجرة بقدر اإلنتاج أو 

بالعمولة فقد حرص القانون على توفير حد أدنى من األجر لمثل هؤالء العمال فيحدد لهم أجر ثابت يحصلون عليه 
 (23مادة )يقابل هذا األجر وبما ال يقل عن الحد األدنى لألجور  ولو لم يصلوا باإلنتاج أو الصفقات إلى ما

 ـ:تقديم امتياز األجر -4

طبقا للمادة السابقة من القانون تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز 
القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة  على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات

 العامة ومع ذلك يستوفى األجر مثل غيرة من الحقوق المشار إليه في الفقرة السابقة
 ـ:زيادة نسبة الحجز على األجر لدين النفقة -4

جراءات ( 99، 91، 98)من القانون على أنه مراعاة ألحكام المواد  77تقضى المادة  من قانون تنظيم أوضاع وا 
ال يجوز في جميع األحوال االستقطاع  2000سنة ( 1)اضي في مسائل األحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم التق

من هذا األجر ويجوز رفع نسبة % 28أو الحجز أو النزول عن األجر المستحق للعامل ألداء أي دين إال في حدود 
ة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما في حالة دين النفقة وعند التزاحم يقدم دين النفق% 80الخصم إلى 

 أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات
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 م 2734سنة  37ـ النصوص الواردة بالقانون رقم :ثانيا
 ـ:والخاص بالتأمينات االجتماعية والخاصة باألجور

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله األصلية لقاء عمله االصلى  ـ:لقد عرف األجر بأنه
 ـ:ويشمل

 ـ:األجر األساس ويقصد به -2

األجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات  - أ
ه من عالوات خاصة أو األجر المنصوص وما يضاف إلي( 2)من المادة ( أ)المنصوص عليها في البند 

عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من عالوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من األجر المتغير 
 وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها عالقة تعاقدية أو عرضية بحسب األحوال

أ عليه من عالوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا األجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطر  - ب
 2من المادة ( ب، جـ)من األجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين 

 ـ:وفى جميع األحوال يراعى في األجر األساس ما يأتي

 رى بالدولةإال يقل عن الحد األدنى لألجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز االدا - أ

 جنيه سنويا 3000إال يزيد عن  - ب

إذا كان األجر كله محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا األجر أجرا أساسيا بما ال يجاوز الحد  - ج
( أ،ب)ويزاد الحدان األدنى واألقصى المشار إليهما في البندين ( ب)األقصى المنصوص عليه في البند 
 كل منهما وذلك في التواريخ المحددة لضمها بقيمة العالوات الخاصة منسوبة إلى

 ـ:األخصويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى  ـ:األجر المتغير -1

 الحوافز - أ

 العموالت - ب

 الوهبة - ت

البدالت ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدالت التي ال تعتبر عنصرا من  - ث
 عناصر االشتراك 

 األجور اإلضافية - ج

 التعويض عن جهود غير عادية - ح

 إعانة غالء المعيشة - خ

 العالوات االجتماعية - د
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 العالوة االجتماعية اإلضافية - ذ

 المنح الجماعية  - ر

 المكافأة الجماعية - ز

 نصيب المؤمن عليه في األرباح - س

األصلية العمل  ما زاد على الحد األقصى لألجر األساس ويعتبر في حكم العمل االصلى بجهة العمل - ش
المؤمن عليه طوال الوقت أ المصار إليه داخل البالد ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد المنتدب إليه 

 حسب عناصر هذا األجر 

حيث امتدت المظلة  57سنة  79معدل بالقانون رقم )م 1798سنة  97هذا عن األجر في مفهوم القانون رقم 
 (التأمينية لتشمل جميع عناصر األجر المذكورة في هذا البند

 ـ:1003سنة  444ر وزير المالية رقم قرا

 م1798سنة  97بشأن القواعد المنفذه لقانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 

 "أجر االشتراك ونسب االشتراكات"ورد في الفصل األول تحت عنوان 
 ـ:نصت على ما يليحيث ( 15المادة رقم )

  ه من مقابل نقدي من جهة عمله األصلية لقاء عمله االصلى يقصد بأجر االشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن علي
 ـ:ويشمل

 ـ:ويقصد بهاألجر األساس  :أوال

بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز االدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع األعمال   -1
ه في الجداول المرفقة بنظم األجر المنصوص علي،  هم بجهات عملهم عالقة عمل الئحيةالعام الذين تربط

 التوظف وما يضم إليه من عالوات خاصة 

لهم عالقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملون بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عم -2
األجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من عالوات مستبعدا منه ،  عمل تعاقدية أو عرضية

 لتي تعتبر جزءا من األجر المتغير أو األجر اليومي المستحقالعناصر ا

األجر : بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل -3
المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من عالوات مستبعدا منه العناصر التي تعتبر جزءا من األجر 

 المتغير
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 : األجر المتغير ويقصد به: اثاني

 باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى األخص

 الحوافز -1

 العموالت -2

 ـ:الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط اآلتية -3

أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عمالء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدما من  - أ
 المبالغ المستحقة على العمالء

 ق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمالأن يكون لها صندو  - ب

 أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم - ج

البدالت، فيما عدا البدالت اآلتية فال تعتبر جزء من اجر االشتراك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -7
 ـ:م1757سنة  197

نتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدالت التي تصرف للمؤمن عليه بدل اال - أ
 مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل

 بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدالت التي تصرف مقابل مزايا عينية - ب

 دب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله االصليه أو خارجهاالبدالت التي تستحق نتيجة ن - ج

البدالت التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج ويشترط البالد إال يجاوز مجموع  - د
 البدالت المستبعدة من اجر االشتراك قيمة اجر االشتراك األساسى للمؤمن عليه

 دية التعويض عن جهود غير عا -1 األجور اإلضافية  -8

 العالوات االجتماعية -5 إعانة غالء المعيشة -9

 المنح الجماعية -10 العالوة االجتماعية اإلضافية  -7

 نصيب المؤمن عليه من األرباح -12 المكافآت الجماعية  -11

 العالوات الخاصة التي لم يتم ضمها لألجر األساسى -17 ما زاد على الحد األقصى لألجر األساسى -13

 ـ:وفى جميع األحوال يراعى ما يلى

إذا كان األجر كله محسوبا باإلنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا األجر أجرا أساسيا بما ال يجاوز الحد           - أ
 المرفق( 1)األقصى المنصوص عليه في الجدول رقم 

 المرفق( 1)الحدين األدنى واألقصى ألجر االشتراك وفقا للجدول رقم  - ب
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ات التابعة والخاصة بكل ما يتعلق باألجور يجب أن وقبل أن نستعرض نصوص الئحة نظام العاملين بالشرك
 ـ:تعرف التعريفات التالية

 هي شريحة من األجر لها ربط مالي طبقا لجدول المرتبات الملحق بالالئحة ـ:الدرجة -1

 وتنتظم الدرجة جميع الوظائف التي تتفق في درجة صعوبة واجباتها وان اختلفت في نوع أعمالها

 بين العمل والراتب أو األجر؟ هل هناك عالقةـ :ملحوظة

يجب أن يرتبط العمل الذي يؤديه الفرد ارتباطا مباشرا بالراتب الذي يتقاضاه فالمصروفات التي تنفقها *
الحكومة أو المنشأة في شكل راتب للفرد تحصل على مقابل لها في شكل عمل أو خدمات مؤداه توازى 

 قيمة هذا الراتب

منطق أن تدفع رواتب عاليه مقابل أعمال أو خدمات بسيطة الن في ذلك وبالتالي فأنه ال يكون من ال
بعثرة ألموال المنشأة فزيادة التكاليف تؤثر بال شك على قدرة المنشأة في تحقيق اإلرباح وفى المقابل ال 
يجب أن تدفع رواتب ضئيلة أو مقابل وظائف أو خدمات صعبة ، ذات مسئوليات كبيرة حيث أن ذلك 

لكفاءات من األفراد مما يؤثر دون شك على كفاية اإلنتاج ، فالفرد يسعى إلى الحصول على لن يجتذب ا
راتب يتناسب مع العمل الذي يؤديه ممثال في واجبات وظيفته ومسئولياتها كذلك يهتم الفرد بأن يحصل 

بة على راتب يتعادل مع الراتب الذي يتقاضاه زميل له يؤدى أعمال على نفس المستوى من الصعو 
والمسئولية ونتيجة لذلك يمكن القول بأن العمل المتماثل من حيث المستوى وان اختلفت من حيث النوع 

وكلما زادت مسئوليه العمل ووقته زادت الرواتب والعكس كلما قلت دقة العامل  –يتطلب رواتب متماثلة 
ى أساس نوع ومستوى العمل ومسئولياته كلما انخفضت الرواتب ومن ثم فانه يجب أن يحدد راتب الفرد عل

 الذي يؤديه
هو األجر الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقا للقواعد المنظمة لهذا األجر ـ :األجر األساسى -2

األساس بالجهة التي يعمل بها العامل والتي تم وفقا لها إجراء التعاقد مع العامل وجهة  بالالئحة النظام
 العمل

ستحقا للعامل من بدالت أو حوافز أو أجور عن أعمال إضافية أو جهود وال يشمل هذا األجر ما يكون م
أو غيره مما يكون مستحقا له باإلضافة إلى األجر .... غير عادية أو مكافات تشجيعية أو عمولة إنتاج

 األساس المحدد له
 ـ:واألجر االساسى يتكون من ثالثة أجزاء

 مربوط الدرجة الخاصة بالعامل - أ

 لمنضمة للمرتبالعالوات الخاصة ا - ب
 والعالوات الدورية لكل من أمضى عام مالي في العمل -جـ
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عبارة عن بداية ماهية العامل عند التعيين أول مرة وهو مربوط الوظيفة المعين عليها ـ :مربوط الدرجة  -3
 م1757سنة  83وذلك طبقا لجدول األجور المرفق بالالئحة وحسب أخر تعديل بالقانون 

 (جدول األجور)

 ئحة نظام العاملين بالشركات التابعةبالال 

 العالوات المدة البينية بداية الربط درجات الوظائف

   857970 الممتازة

 

 

 من األجر االساسى % 9

الحد األدنى في قانون العمل رقم 
 2003سنة  12

 سنة واحدة 395 العالية

 سنة واحدة 339980 مدير عام

 سنتان 281980 األولى

 سنوات 1 157 الثانية

 سنوات 5 127910 الثالثة

 سنوات 8 102910 الرابعة

 سنوات 8 79920 الخامسة

 سنوات 8 77980 السادسة

روعي أن بداية ربط الدرجات يشمل المبالغ السابقة ضمها للمرتبات من العالوات الخاصة حتى عالوة  -1
 1/9/2007م والتي تم ضمها لألجر في 1777

ات بما يتم ضمه من عالوات خاصة إلى األجر األساس مستقبال دون الحاجة إلى تزاد بداية ربط الدرج -2
 اتخاذ إجراءات تعديل الجدول



 ثالثةدرجة  - األجور وإعداد الموازنة  أخصائي موارد بشريةيفة المسار الوظيفي لوظ
 

 

 

 13  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة  

 ـ نصوص الئحة نظام العاملين بالشركات التابعة :ثالثا
 ـ:فيما يخص األجر تبين أن 1004سنة ( 162)الصادرة بقرار وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 

 وهى كالتالي( والعالوات( )األجور)منها يتضمن ( ل الخامسالفص) 

 ـ :أوال األجور

 ـ(:23)المادة 

يحدد اجر العامل عند تعينه ببداية الربط المقرر للوظيفة وفقا لجدول األجور المرفق مع سريان تطبيق أحكام القوانين 
التي تقررها الدولة للعاملين ويراعى االلتزام الصادرة بشأن العالوات الخاصة وضمها إلى األجور األساسية أو المنح 

 بالحد األدنى لألجور المقررة قانونا 

وبالنسبة المقررة لألجور إلى رقم األعمال وما تحققه الشركة من أرباح كما تراعى نسبة األجور إلى القيمة المضافة 
( 77)حدود النسب الواردة بالمادة وال يجوز الحجز أو النزول على األجور المستحقة للعامل إال باألوضاع وفى 

بقانون العمل ويستحق العامل أجره من تاريخ تسليمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجرة من 
 تاريخ تعيينه

 ـ(:27)المادة 

يشغلها عند إذا وقع على العامل جزاء الخفض إلى الوظيفة األدنى فيتم االحتفاظ له باجر الوظيفة األعلى التي كان 
 صدور الحكم بتوقيع جزاء الخفض وتصرف له العالوات الدورية المقررة للوظيفة األدنى بمراعاة شروط استحقاقها

 ـ :العالوات الدورية : ثانيا

يقرر مجلس اإلدارة في ختام كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعالوة الدورية أو نسبة منها أو  ـ(:40)المادة 
اقها عن العام التالي وذلك في ضوء المركز المالي للشركة وما تحقق من أهداف وفى جميع األحوال يجب عدم استحق

 أن يعتمد قرار مجلس اإلدارة من الجمعية العامة للشركة
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستحق العامل العالوة الدورية المقررة للوظيفة التي يشغلها أو النسبة ـ (:42)المادة 

النقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العالوة . لمقررة من هذه العالوة في أول السنة المالية التالية ا
 الدورية السابقة ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه بدون فاصل زمني

ء سنة من تاريخ إعادة أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني فيستحق العالوة في أول السنة المالية التالية النقضا
 التعيين وال تغير الترقية من موعد استحقاق العالوة الدورية

تحدد العالوة الدورية السنوية وفقا لجدول األجور المرفق وتعتبر جزء ال يتجزأ من األجور المقررة  ـ(:41)مادة
 للوظيفة ويسرى عليها ما يسرى على األجر من أحكام
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 ـ:العالوة التشجيعية

 ـ:وبمراعاة االتى للعضو المنتدب منح العامل عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية المقررةـ(:30)المادة 

 أن يكون العامل قد حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى األداء -1
 إال يمنح العامل هذه العالوة اكتر من مرة كل سنتين -2
ي موعدها وذلك طبقا للقواعد التي يقررها ال يمنع منح هذه العالوة من استحقاق العالوة الدورية ف -3

 مجلس اإلدارة في هذا الشأن
 أن يرتبط منح العالوة التشجيعية بنتيجة التقارير الخاصة به -7

من عدد العاملين في % 10إال يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العالوة في سنة واحدة على  -8
اعاة عدم جبر الكسر في العدد الذي يسفر عنه وظائف كل درجة من كل مجموعة وظيفية على حدة مع مر 

 تطبيق هذه النسبة

للعضو المنتدب منح عالوة تشجيعية تعادل قيمة العالوة الدورية المقررة للعامل الذي يحصل أثناء ـ(:32)مادة 
الخدمة على مؤهل أعلى يتفق مع طبيعة عمل الشركة ويؤدى إلى تحسين األداء وتحدد شروط منحها بقرار من 

 جلس اإلدارةم
 وبعد استعراض النصوص سالفة الذكر نجد أن ما ورد من تشريعات خاصة باألجور

  2003سنة  12سواء في قانون العمل رقم 

  م بشأن التأمينات االجتماعية1798سنة  97والقانون رقم 

 والئحة نظام العاملين بالشركات التابعة 
بدءا من  نصوص الالئحةة األساسي والمتغير وتعليقا على قد أوضحت بما ال يدع مجاال للشك مفهوم األجر بقسمي

 ـ:نخلص  إلى( 35)المادة 

أن الستحقاق العامل ألجره ال بد أن يكون قد صدر قرار صحيح بتعيينه ثم قيام العامل باستالم العمل  -1
لقوات فمناط استحقاق العامل ألجره هو تاريخ استالم العمل وليس تاريخ التعيين ما لم يكن مستبقى با

 المسلحة فيستحق أجرة من تاريخ التعيين

 وتحدد بداية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد بالجدول الملحق بالالئحة -2

وبصفة عامة يستحق العامل عند تعيينه بداية األجر المقرر للوظيفة إال أنه يوجد استثناءات محددة منها  -3
ة التعيين في حالة زيادة مدة خبرته العلمية أو العملية عن أن العامل يتقاضى ما يزيد عن األجر المقرر لبداي

 المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة طبقا للنظام المقرر بكل شركة
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 ويجب أن ننوه إلى أن استالم العمل واقعة مادية يترتب عليها

 صرف اجر العامل 

 بدأ حساب فترة االختبار للعامل 

 بدأ حساب استحقاق اإلجازات 

 الدورة المرضية بدأ حساب 

علما بأن استالم العمل يتم من خالل النموذج المعد لذلك محددا فيه تاريخ االستالم وال يوخذ تاريخ استالم العمل 
 كأساس لترتيب االقدمية

من المرتب األساس الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات االجتماعية وميعاد % 9قيمة العالوة الدورية  -7
 ليو من كل عاماستحقاقها في أول يو 

  من يعاد تعيينه بفاصل زمني فتستحق العالوة من أول يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ إعادة
 التعيين
 أذن هي مبلغ نقدي ثابت يضاف إلى اجر العامل في موعد دوري سنوي أول يوليو  العالوة الدورية

 من كل عام ويتكرر صرفها بمرور سنة على صرف أخر عالوة

ل عالوة بعد مرور عام مالي كامل على استالم العامل للعمل والعالوة الدورية هي زيادة سنوية مستحقة وتحتسب أو 
سنة  12للعامل تضاف إلى أجره االساسى وهى مقررة بمقتضى حكم المادة الثالثة من مواد إصدار قانون العمل رقم 

2003 

 دورية المقررة بالشروط التي يضعها طبقا للعضو المنتدب منح العامل عالوة تشجيعية تعادل العالوة ال
للقواعد التي يقررها مجلس اإلدارة في هذا الشأن ومن شروطها إال يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه 

من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة وظيفية على % 10العالوة في سنة واحدة على 
 حدة

 ب ومطالب التأهيل؟هل هناك عالقة ترابط بين الرات/ س

نعم هناك عالقة ترابط بين مرتب الوظيفة ومطالب التأهيل الالزمة لشغلها حيث يجب أن يكونا مترابطين ترابطا تاما 
إذ ينبغي أن تقوم عالقة وثيقة بين مرتب الوظيفة ومطالب التأهيل العلمية والفنية والتدريبية والخبرة التي يتطلبها 

 فضل العناصر ورفع مستوى الكفاءة في األداء الوظيفيشغلها بما يحقق اجتذاب أ
 ما هو مفهوم األجر األساسي؟/ س

هو األجر الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله وفقا للقواعد المنظمة لهذا األجر بالئحة النظام األساسي بالجهة 
 التي يعمل بها العامل والتي تم وفقا لها إجراء التعاقد مع العامل وجهة العمل
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ال يشمل هذا األجر ما يكون مستحقا للعامل من بدالت أو حوافز أو أجور عن أعمال إضافية أو جهود غير عادية و 
 أو مكافآت تشجيعية أو عمولة إنتاج أو غيرة فما يكون مستحقا له باإلضافة إلى األجر األساسي المحدد له 

 ـ:واألجر األساسي يتكون من ثالثة أجزاء

 بالعاملمربوط الدرجة الخاصة  - أ

 العالوات الخاصة المنظمة للمرتب - ب

 والعالوات الدورية لكل من أمضى عام مالي في العمل - ج

 ـ:مربوط الدرجة - أ

عبارة عن بداية ما هية العامل عند التعيين أول مرة وهو مربوط الوظيفة المعين عليها وذلك طبقا لجدول األجور 
 م 1757سنة  83المرفق بالالئحة وحسب أخر تعديل بالقانون رقم 

 ـ:وهى كاالتى

 211970بداية مربوط الدرجة الممتازة                              

 170بداية مربوط الدرجة العالية                                  

 128بداية مربوط درجة مدير عام                                 

 78              بداية مربوط الدرجة األولى                     

 90بداية مربوط الدرجة الثانية                                    

 75بداية مربوط الدرجة الثالثة                                    

 35بداية مربوط الدرجة الرابعة                                   

 31               بداية مربوط الدرجة الخامسة                   

 38بداية مربوط الدرجة السادسة                                  

 ـ:العالوات الخاصة - ب

هي عبارة عن نسبة تأخذ من مربوط الدرجة للعامل المعين الجديد وتأخذ من األجر األساسي إذا كان العامل موجود 
 قوانين تصدر عند إقرار كل عالوةفي الخدمة وقت فرص هذه العالوة وتضم إلى األجر األساسي ب

م وتحسب هذه العالوات بنسب مئوية من األجر 1759سنة ( 101)وبدأت تلك العالوات ابتداءا من القانون رقم 
 األساس دون أن تعتبر جزء منه

م بشأن منح عالوة خاصة قدرها 1772سنة  27وتظل منفصلة عنه وغير مندمجة به وذلك حتى صدر القانون رقم 
م وقرر المشرع في 1/9/1779م وتضم إلى األساس في 1/9/1772م وتستحق في 30/1/1772منح في ت% 20

م تضم العالوة 1/9/1772هذا القانون ضم العالوات الخاصة إلى األجر األساسي للعامل تباعا اعتبارا من 
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ه وهكذا بدأ ضم هذه العالوات ثم تضم العالوة المقررة بالقانون الذي يلي 59سنة  101الخاصة المقررة بالقانون رقم 
 إلى األجر األساسي

وفيما يلي جدول العالوات الخاصة المستحقة وفقا إلى اجر االشتراك األساس اعتبارا من التاريخ المحدد كل منها 
 ـ:وهو كالتالي

 تضم الى األجر األساسى في تستحق في تمنح في النسبة القانون م

1 101/59 20% 1/9/1759 1/9/1759 1/9/1772 

2 177/55 18% 30/1/1755 1/9/1755 1/9/1773 

3 123/57 18% 30/1/1757 1/9/1757 1/9/1777 

7 13/70 18% 30/1/1770 1/9/1770 1/9/1778 

8 13/71 18% 31/8/1771 1/9/1771 1/9/1771 

1 27/72 20% 30/1/1772 1/9/1772 1/9/1779 

9 197/73 10% 30/1/1773 1/9/1773 1/9/1775 

5 203/77 10% 30/1/1777 1/9/1777 1/9/1777 

7 23/78 10% 30/1/1778 1/9/1778 1/9/2000 

10 58/71 10% 30/1/1771 1/9/1771 1/9/2001 

11 52/79 10% 30/1/1779 1/9/1779 1/9/2002 

12 70/75 10% 30/1/1775 1/9/1775 1/9/2003 

13 17/77 10% 30/1/1777 1/9/1777 1/9/2007 

17 57/2000 10% 30/1/2000 1/9/2000 1/9/2008 

18 15/2001 10% 30/1/2001 1/9/2001 1/9/2001 

11 177/2002 10% 30/1/2002 1/9/2002 1/9/2009 

19 57/2003 10% 30/1/2003 1/9/2003 1/9/2005 
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15 51/2007 10% 30/1/2007 1/9/2007 1/9/2007 

17 72/2008 20% 30/1/2008 1/9/2008 1/9/2010(3090) 

20 58/2001 10% 30/1/2001 1/9/2001 31/3/2011(3190) 

21 99/2009 18% 30/1/2009 1/9/2009 1/9/2012 

22 117/2005 30% 1/8/2005 1/8/2005 1/8/2013 

23 125/2007 10% 30/1/2007 1/9/2007 1/9/2017 

27 90/2010 10% 30/1/2010 1/9/2010 1/9/2018 

28 2/2011 18% 31/3/2011 31/3/2011 1/7/2011 

21 52/2012 18% 30/1/2012 1/9/2012 1/9/2019 

29 95/2013 10% 30/1/2013 1/9/2013 1/9/2015 

25 72/2017 10% 30/1/2017 1/9/2017  
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 ـ :البدالت
حقة بها يصرف كقاعدة عامة أن األصل في البدل أنه يتقرر للوظيفة ذاتها ومن ثم يعتبر البدل ميزة من مزاياها المل

نما هو ميزة يتمتع بها طالما كان شاغال لتلك  لكل من يشغلها وعلى ذلك ال يعتبر البدل حقا من حقوق العامل وا 
 الوظيفة فان تركها الى سبب انقطع استحقاقه لهذا البدل

 ـ:بدل السفر

 ـ:ومنها ما يليلق ببدل السفر وحددت هذه المواد كل ما يتع( 88)إلى المادة ( 73)وتم النص عليه في المواد أرقام 

األحكام المقررة لبدل السفر ومصروفات االنتقال المقررة للعاملين بالشركة تسرى على العضو المنتدب  -1
وسائر أعضاء مجلس اإلدارة ويتم معاملتهم على أساس الفئات المقررة لشاغلي أعلى الوظائف القيادية مالم 

 تقرر الجمعية العامة للشركة خالف ذلك

لعاملين بعقود عمل محددة تسرى عليهم أحكام بدل السفر ومصاريف االنتقال المطبقة على العاملين ا -2
 الدائمين بالشركة

 للعضو المنتدب سلطة إيفاد العاملين بالشركة في مهام خارج البالد -3

 كما يكون له أو من يفوضه التكليف بالسفر في مهام داخل  البالد لفئة الوظائف القيادية 

 لوظائف يكون التكليف بالسفر من سلطة الرئيس األعلى المختصباقي ا 

في التكليف بالسفر يجب أن تحدد المهمة ووجهتها والمدة الالزمة النجازها وعند العودة يعد تقرير بالمهمة  -7
 واالنجازات التي تحققت ويقدم للرئيس المباشر

ة التي يتحملها والليالي التي تقضى في بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضروري -8
 السفر

 ـ:بالفئات التاليةمجلس اإلدارة حدد فئات بدل السفر داخل الجمهورية لليلة واحدة  -1

 جنيه           رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 50   

 جنيه           شاغلو الوظائف القيادية 10

 لىجنيه           شاغلو وظائف الدرجة األو  70

 جنيه           شاغلو الدرجة الثانية والثالثة 30

 جنيه           شاغلو الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة 20
  عن المأموريات التي تقضى بمناطق القاهرة واإلسكندرية ومدن القناة  بمقدار الربععلى أن تزاد الفئات

 وسيناء ومرسى مطروح واألقصر وأسوان
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 عامل التكاليف الفعلية لإلقامة واإلعاشة بأحد الفنادق وبذات الدرجة المقررة كما يجوز أن يصرف لل
من بدل السفر المقرر بموافقة رئيس مجلس اإلدارة أو % 80لوظيفته طبقا للفواتير الفعلية باإلضافة إلى 

 من يفوضه

لعامل في إحدى إذا نزل ا بمقدار النصفبعالية  1تخفض فئات بدل السفر المنصوص عليها في البند رقم  -9
االستراحات التابعة للشركة بالداخل أو الخارج أو في ضيافة إحدى الدول أو الهيئات أو الجهات األجنبية 

 إذا تكلفت بأيهما فقط وبمقدار الربعووفرت له اإلقامة واإلعاشة 

احدة خارج من الئحة العاملين بالشركات التابعة فئات بدل السفر عن الليلة الو ( 77)حددت المادة رقم  -5
 الجمهورية على سبيل الحصر ويجب االلتزام بها

فئات بدل  تزاد في حالة السفر لحضور المعارض والمؤتمرات أو المهرجانات الدولية بالداخل أو الخارج -7
 السفر المقرر للعامل من بدل% 14بنسبة السفر 

إال أذا كانت األجازة  أي عامل حصل على أجازة أثناء مدة المأمورية ال يستحق بدل السفر عن مدة -10
 األجازة مرضية وثبت أنه لم يكن في استطاعته العودة إلى الجهة التي بها مقر عمله بسبب المرض

من هذا البدل % 98يستحق العامل بدل السفر عن المبيت خارج المدينة التي بها مقر العمل ويصرف  -11
 عمل الرسمية وعودته في نفس اليومإذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء مواعيد ال

 ـ:تتحمل الشركة في هذه الحالةفي حالة تكليف العامل بمأمورية خارج البالد  -21

 مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده 

 تأشيرات الدخول والخروج 

 الشهادات الصحية ورسوم المغادرة 

تقال التي تصرف الشركة يصرف بدل السفر المقرر عن الليالي التي تقضى بوسيلة من وسائل االن -13
إذا % 98إذا كانت تذكرة السفر تشمل الوجبات الغذائية وبنسبة % 80مصاريف االنتقال الخاصة بها بنسبة 
 كانت ال تشتمل على الوجبات الغذائية

  وينطبق ذلك على شاغلي الوظائف القيادية الذين يقضون ليالي السفر بعربات النوم في سفرهم إلى
 لنائية أو أي جهة أخرى يقرها مجلس اإلدارةمحافظات الجهات ا

إذا حصل العامل على أجازة مرضية اعتمدها الطبيب الممارس أو جهة عالجية متعاقد معها وذلك أثناء  -17
وجوده في مهمة رسمية خارج مقر عمله يمنح العامل بدل السفر المقرر له طوال مدة األجازة المرضية التي 

ذا استدعى األمر عالج العامل في إحدى المستشفيات على نفقة الشركة قضاها في منطقة المهمة الرسمي ة وا 
فال يمنح بدل السفر المقرر له وذلك طوال إقامته بالمستشفى باستثناء الموفد في مأمورية خارج البالد فيمنح 

 نصف بدل السفر المقرر



 ثالثةدرجة  - األجور وإعداد الموازنة  أخصائي موارد بشريةيفة المسار الوظيفي لوظ
 

 

 

 21  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة  

 ـ:مصاريف االنتقال
وحددت هذه المواد كل ما ( 19)وحتى ( 81)ة في المواد من نظمتها أحكام الئحة نظام العاملين بالشركات التابع

 ـ:وهى كالتالييتعلق بمصاريف االنتقال 

هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعال من مصاريف بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعه 
 وحملها

 نتقال الفعليةيستحق العامل الموفد في مهمة داخل أو خارج البالد كافة مصاريف اال -1

يكون السفر داخل مصر بأي وسيلة انتقال برية ويجوز بموافقة العضو المنتدب أو من يفوضه السفر  -2
 ويكون السفر للخارج بالطائرة ويجوز استخدام البواخر إذا أقتضت الضرورة ذلك بالطائرة في المهام العاجلة

ي وسائل االنتقال المختلفة ودرجات اإلقامة درجات ركوب العامل الموفد في مأمورية ف( 87)حددت المادة  -3
 بالفنادق ويجب االلتزام بها

للعضو المنتدب أو من يفوضه الموافقة على صرف تذاكر اشتراك على خطوط المواصالت العامة على  -7
يجمع بينه نفقة الشركة للعامل الذي تستدعى أعمال وظيفته التنقل المستمر المتكرر داخل المدينة على إال 

 وبين صرف بدل انتقال

إذا كان من بين المرافقين من له حق السفر في درجة أعلى يكون لباقي المرافقين حق السفر في هذه  -8
وكذلك يكون المرافقين للوفود األجنبية  الدرجة بشرط أن يكون سفرهم جميعا في وسيلة انتقال واحدة

بمصاريف إقامتهم أو انتقالهم السفر واالنتقال بنفس الدرجة والشخصيات الهامة والعمالء الذين تتكفل الشركة 
 التي يسافر بها الزوار والوفود

ال يحق للعامل الذي يوفد في مأمورية داخل الجمهورية ، المطالبة بمصاريف انتقال لعودته إلى المدينة  -1
عيدي الفطر واألضحى  مقر عمله الرسمي في أيام العطالت الرسمية التي تتخلل مدة المهمة وذلك باستثناء

 عند المسلمين وعيدي الميالد والقيامة عند المسيحيين

في حالة استدعاء الشركة للعامل للحضور إلى مقر الشركة في غير ساعات العمل المقررة أو في أيام  -9
العطلة األسبوعية أو العطالت أو األعياد الرسمية أو األجازات يستحق العامل صرف مصروفات االنتقال 

 علية من محل سكنه إلى مكان العمل والعودة ما لم يكن قد استخدم سيارة الشركةالف

إذا كلف العامل أثناء قضاء أجازته في جهة أخرى غير الجهة التي بها مقر عمله االصلى بأداء مهمة  -5
للشركة في جهة أخرى استحق صرف بدل سفر ومصاريف انتقال عن قيامه بأداء تلك المهمة وعودته إلى 

 هة التي يقضى بها أجازتهالج

يستحق العامل بدل السفر ومصروفات االنتقال كما لو كان مكلفا بمهمة إذا انتقل للمثول أمام المحاكم أو  -7
هيئات التحقيق التي تحيله إليها الشركة إذا حكم ببراءته أو حفظ التحقيق وفى حالة اإلدانة ال يجوز صرف 

ويستحق العامل ،  ررت جهة المحاكمة أو التأديب أو التحقيق ذلكبدل السفر ومصروفات االنتقال إال إذا ق
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بدل السفر ومصروفات االنتقال إذا استدعى إلى هذه الجهات لسماع أقواله كشاهد في تحقيق يتعلق بأعمال 
 الشركة

يجوز صرف سلفه تحت حساب بدل السفر لمواجهة أي مصروفات في المأموريات الداخلية حسب  -10
 وعلى العامل تسوية السلفة فور عودته من المأموريةطبيعة المأمورية 

تتحمل الشركة المصاريف الفعلية لنقل جثمان العامل المتوفى من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي  -11
 ترغب أسرته في دفنه بها

  ويستحق أفراد عائلة العامل المتوفى الذين يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون إلى تغيير محل
م المعتاد بسبب وفاته نفس مصاريف االنتقال وبدل النقل التي كان يستحقه عند انتهاء خدمته أقامته

 وذلك خالل سنة من تاريخ الوفاة

  كما تتحمل الشركة الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثمان وشحن الصندوق المبطن بالزنك الذي
 يوضع فيه عقب التحنيط

  الطبيب الذي يقوم بهذه العمليةكما تتحمل مصروفات التحنيط وأتعاب 

 ـ:بدل التمثيل
 ـ:والتي تنص على من الالئحة( 15)وتنظمه المادة 

العليا بدل تمثيل شهري لإلنفاق على متطلبات الوظيفة المترتبة على أعباء  –يمنح شاغلو الوظائف القيادية ونظيرتها 
 القيادة واإلشراف وبالفئات الموضحة

 جنيه 180رئيس قطاعات          

 جنيه 100رئيس القطاع            

 ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها

كما يجوز لمجلس اإلدارة تقرير بدل تمثيل للوظائف التنفيذية التي يحددها مع بيان الفئات والقواعد والضوابط المنظمة 
 للصرف

األدنى متى كانت طبيعتها تستدعى ذلك وذلك بقرار من مجلس إدارة الشركة ويجوز أن يتقرر بدل تمثيل للوظائف 
 التابعة

 ـ :بدالت وظيفية

يمنح العاملون ذوى الخبرة المتخصصة ممن يشغلون وظائف " حيث نصت علىمن الالئحة ( 17)نظمتها المادة 
نت الوظائف التي يشغلونها وبالقواعد أيا كا( بدالت وظيفية)مهنية تستلزم منع شاغليها من التفرغ لمزاولة المهنة 

 والفئات التي يقررها مجلس اإلدارة
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 ـ:وتتمثل بدالت التفرغ في

% 30أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين بصفة فعليه أعمال هندسية بحته ويبلغ قيمة البدل  :بدل تفرغ للمهندسين
 من بداية ربط األجر المقرر لدرجة الوظيفة

من القانون  27من بداية ربط األجر المقرر للوظيفة وذلك وفق لحكم المادة رقم % 30يمته وق :بدل تفرغ للمحامين
 م بشأن اإلدارات القانونية ويجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل طبيعة العمل في حالة استحقاقه1793لسنة  79رقم 

( 90)كما نظمت المادة رقم  (لزراعيينالمهندسين ا –العلميين  –بدل تفرغ للتجاريين )مثل  بدالت تفرغ أخرىوهناك 
شهري في حالة عدم تخصيص  (بدل انتقال ثابت)يمنح شاغلو الوظائف التالية ونظيرتها "من ذات الالئحة على 
 ـ:سيارة بالفئات التالية

 جنيه 280رئيس قطاع                        –رئيس قطاعات 

 جنيه 180          مدير عام                                     

ويمنح شاغلوا الدرجات التالية لمن تستدعى وظائفهم االنتقال ألداء أعمالهم الوظيفية وبموافقة مجلس اإلدارة بدالت 
 ـ:انتقال ثابتة بالفئات التالية

 جنيه( 80)الدرجة األولى 

 جنيه( 70)الدرجة الثانية 

 جنيه( 30)الدرجة الثالثة حتى السادسة 

حوال ال يجوز للعامل الذي يصرف إليه بدل انتقال ثابت استعمال وسائل االنتقال الخاصة بالشركة في وفى جميع األ
 المهام الرسمية، كما ال يجوز له استرداد مصروفات االنتقال الفعلية عن هذه المهمة في الدائرة المقرر عنها البدل

منزله إلى مقر الشركة وبالعكس بنظام المجموعة ومع ذلك يجوز له استخدام وسائل االنتقال الخاصة بالشركة من 
 مقابل سداد االشتراك الشهري تحدده الشركة

 ـ:نصت علىمن الئحة الشركة  (32)المادة 

لسنة  11م والقانون رقم 1753لسنة  21يستمر العاملون في الشركة في تقاضى البدالت المقررة وفقا للقانون رقم "
وذلك  51لسنة  911م ورقم 1753لسنة  781م ورقم 1753لسنة  788رقم  م وقرارات رئيس مجلس الوزراء1758

بالفئات والوظائف المحددة في هذه القوانين والقرارات إلى أن يصدر مجلس إدارة الشركة القرارات المتعلقة بهذه 
 "البدالت بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

 :رارات الواردة في المادة سالفة الذكرومفاد ما تقدم من نصوص هذه القوانين والق

أن المشرع قرر صرف مقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل 
وحدد فئاتها ويتم العمل بهذه القوانين إلى أن يصدر مجلس إدارة الشركة القرارات المتعلقة بهذه البدالت بعد موافقة 

إال أنه بالرجوع إلى فاكس الشركة القابضة الوارد للشركات التابعة في مارس  إدارة الشركة القابضةرئيس مجلس 
جنيه شهريا ( 100)م بخصوص تعديل قيمة بدل الوجبة والمخاطر تبين أنه تضمن تعديل بدل وجبة بقيمة 2011
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ساس لجميع العاملين بالضوابط من األجر األ% 120، 110، 100للعاملين بالشركات التابعة وبدل مخاطر بنسبة 
 المرفقة بالفاكس

 بدالت خاصة بالمناطق النائية

 ـ:بدل إقامة

م قرر بدل إقامة للعاملين بالمناطق النائية كما صدر قرار رئيس 1792لسنة ( 708)قرار رئيس الجمهورية رقم 
قرير بدل إقامة للعاملين ببعض م بشأن ت1758لسنة  293م والمعدل بالقرار رقم 1750لسنة  81مجلس الوزراء رقم 

 المناطق النائية

 م بتعديل نطاق محافظتي اإلسكندرية ومطروح1770لسنة  101كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

م بتحديد المدن والقرى التي يشملها نطاق محافظة اإلسكندرية 1770لسنة  387ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 
 ومنها مدينة برج العرب

م وورد النص بمادته األولى على أن يستمر صرف بدل اإلقامة 1771لسنة  23قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  صدر
م 1750لسنة  81المقرر للعاملين بمحافظة مطروح بذات الفئات والشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 محافظة اإلسكندريةوتعديالته إلى العاملين بالمناطق التي ضمت من محافظة مطروح إلى 
 ـ:مكافأة جذب العمالة

 تقرر بموافقة مجلس إدارة الشركات التي تقع بالمناطق النائية
 ـ:كيفية حساب األجر في الحاالت التالية

عند صدور قرار يضم مدة الخدمة العسكرية يدرج المرتب ويصرف العالوات الدورية  :ضم مدد الخدمة العسكرية
ة إلى أقدميه العامل وما يترتب عليها من أثار أو فروق مالية ويفضل في مثل هذه المستحقة عن المدة المضاف

وذلك في القرار   الحاالت أن توضح الحالة قبل ضم مدة الخدمة العسكرية والحالة بعد الضم حتى يتضح الفرق بينهما
 التنفيذي بالضم

 ـ:ملحوظة

 رة العلمية والعملية هناك فرق كبير في حساب مدة الخدمة العسكرية ومدد الخب 

في حالة ضم مدة الخدمة العسكرية يتم تدرج لمرتب وحساب العالوات الدورية وصرف الفروق المالية المترتبة على 
 ذلك 

أما ضم مدد الخبرة العلمية أو العملية فال يدرج المرتب بل يتم منح العامل عالوة عن كل سنة من سنوات الخبرة 
 يدرج المرتب بل تمنح العالوات على بداية ربط الدرجة المعين عليها العامل العلمية أو العملية دون أن

ويتم إعداد القرار التنفيذي كما توضح سلفا الحالة قبل التعديل والحالة بعد التعديل حتى يتضح الفرق فيما بين 
 الحالتين
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 ـ:حاالت عملية
 ضم مدة خدمة عسكرية                (1)مثال رقم 

 وم           شهر        سنةي          

   2          1          21وله مدة خدمة عسكرية قدرها   13/7/2010عامل عين في الدرجة الرابعة 
 يوم      شهر      سنة                                

                                         21 /  1         /2 

     2005/       9/     19       االقدمية بعد الضم      

 جنيه 35              2005/      9/      19ـ               :ويدرج كالتالي

ثم تضاف جميع العالوات الخاصة السابق ضمها لألساس حتى تاريخ التعيين وتحسب على بداية ربط 
 19/9/2005جنيه في  35بداية الربط  ـ:كالتاليجنيه  35الدرجة وهو مبلغ 

 النسبة عالوات بداية الربط
 %20 وقدرها 59لسنة  101عالوة قانون  9910
 %18 وقدرها 55لسنة  177عالوة قانون  8990
 %18 وقدرها 57لسنة  123عالوة قانون  8990
 %18 وقدرها 70لسنة  13عالوة قانون  8990
 %18 وقدرها 71لسنة  13عالوة قانون  8990
 %20 وقدرها 72ة لسن 27عالوة قانون  9910
 %10 وقدرها 73لسنة  197عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 77لسنة  203عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 78لسنة  23عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 71لسنة  58عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 79لسنة  52عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 75لسنة  70عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 77لسنة  17عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 2000لسنة  57عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 2001لسنة /15عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 2002لسنة  177عالوة قانون  3950
 %10 وقدرها 2003لسنة  57عالوة قانون  3950

 119950االجمالى 
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 االفتراضية بعد ضم التجنيداالقدمية  19/9/2005 119950

ال يستحق عالوة دورية لعدم مرور عام مالي كامل فيستحق فقط العالوة الخاصة  1/9/2007 121910
 2007لسنة  51المقررة بالقانون رقم % 10المضمومة على األساس وهى عالوة قدرها 

 جنيه 3950وقدرها 

 جنيه 5981وقيمتها % 9دورية قدرها  1/9/2010 130911

 جنيه 30وقدرها  2008لسنة  72مقرره بالقانون رقم % 20عالوة خاصة قدرها  1/9/2010 110911

 11921وقيمتها % 9دورية قدرها  1/9/2011 191932

 جنيه 31وقيمتها  2001لسنة  58مقرره بالقانون رقم % 10عالوة خاصة قدرها  1/9/2011 209932

 جنيه 17981وقيمتها % 9دورية قدرها  1/9/2012 221953

 جنيه 8990وقيمتها  2009لسنة  99مقرره بالقانون رقم % 18عالوة خاصة قدرها  1/9/2012 229983

 جنيه 18972وقيمتها % 9دورية قدرها  1/9/2013 273978

 جنيه 11970وقيمتها  2005لسنة  117يقرره بالقانون رقم % 30عالوة خاصة قدرها  1/9/2013 287958

 19953وقدرها % 9دورية قدرها  1/9/2017 292915

 جنيه 3950وقدرها  2007لسنة  125مقرره بالقانون رقم % 10عالوة خاصة قدرها  1/9/2017 291975
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   (2)مثال رقم 

وضمت له مدة خدمة سابقة قدرها سنتين فأصبح  22/5/2010عامل عين على الدرجة الثالثة في 
22/5/2005  

 بداية الربط          22/5/2010        جنية            75          

% 9ضم عالوتين خبره كل عالوة قدرها           22/5/2010جنيه                    1992       
3931 

    +3931 

     ـــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     

                                                         22/5/2010االجمالى في  87992       

 ـــــــــــــــــ        

     1992    
  ـ:كالتاليثم تضاف جميع العالوات الخاصة السابقة وهى 

 العالوات النسبة بداية الربط
 59لسنة  101عالوة خاصة ق  20% 7910
 55لسنة  177عالوة خاصة ق  18% 9920
 57لسنة  123عالوة خاصة ق  18% 9920
 70لسنة  13عالوة خاصة ق  18% 9920
 71لسنة  13عالوة خاصة ق  18% 9920
 72لسنة  27عالوة خاصة ق  20% 7910
 73لسنة  197عالوة خاصة ق  10% 7950
 77لسنة  203عالوة خاصة ق  10% 7950
 78لسنة  23ق  عالوة خاصة 10% 7950
 71لسنة  58عالوة خاصة ق  10% 7950
 79لسنة  52عالوة خاصة ق  10% 7950
 75لسنة  70عالوة خاصة ق  10% 7950
 77لسنة  17عالوة خاصة ق  10% 7950
 2000لسنة  57عالوة خاصة ق  10% 7950
 2001لسنة  15عالوة خاصة ق  10% 7950
 2002لسنة  177عالوة خاصة ق  10% 7950
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 2003لسنة  57عالوة خاصة ق  10% 7950
 2007لسنة  51عالوة خاصة ق  10% 7950
 30قرر حد أدنى  2008لسنة  72عالوة خاصة ق  20% 30

 جنيه للعالوة دون حد أقصى
 االجمالى 270021
 ال يمنح عالوة دورية لعدم إتمام سنة مالية ويمنح فقط عالوة خاصة قدرها  1/9/2011   31       

 2001لسنة  58جنية مقرره بالقانون رقم  31) االجمالى                                221932

221932 

 18957بقيمة % 9دورية قدرها      1/9/2012        18957

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االجمالى     1/9/2012     272911

 992وقيمتها  2009لسنة  99مقرره بالقانون رقم % 18صة قدرها عالوة خا 1/9/2012         9928
 جنيه

 ـــــــــــــــــــــــــ

 1/9/2012االجمالى في        277931

 19978بقيمة % 9عالوة دورية قدرها      1/9/2012       211951

وقيمتها  2005لسنة  117مقرره بالقانون رقم % 30عالوة خاصة قدرها      1/8/2013       251921
 جنيه 1797

 جنيه 17915بقيمة % 9عالوة دورية قدرها      1/9/2017       300957

وقيمتها  2007لسنة  125مقرره بالقانون رقم % 10عالوة خاصة قدرها      1/9/2017       308917
 جنيه 7950



 ثالثةدرجة  - األجور وإعداد الموازنة  أخصائي موارد بشريةيفة المسار الوظيفي لوظ
 

 

 

 29  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة  

بأحقيته في ضم مدة خدمته  م حكمت له محكمة االستئناف1/2/1773عامل عين بالدرجة الثالثة الهندسية  -س
رجاع أقدميته إلى  سنة 7شهر 1يوم 1 والنسيج وهيئة كهرباء مصر وقدرهاالسابقة بشركة للغزل  لمدة خدمته الحالية وا 

إال أن  قيمة الفروق المالية المستحقة له 1717950م لدى الشركة وألزمت الشركة بأداء مبلغ قدره 28/9/1755
الحكم بمحكمة النقض والتي قامت بإلغاء الحكم المستأنف لصالح العامل ورفض  الشركة قامت بالطعن على هذا
 الدعوى وذلك لصالح الشركة

عادة تصويب الوضع في شكل قرار ا لمطلوب تنفيذ حكم محكمة النقض بسحب المدة السابق ضمها للعامل المذكور وا 
 تنفيذي

 الحــــــــــــــــــــــــــل

 الصحيشركة مياه الشرب والصرف 

 )       (قرار رقم                    

 2017/     / صادر في                        

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

  بشأن شركات قطاع األعمال العام 71لسنة  203بعد االطالع على القانون رقم 
  بعد االطالع.......................................................................... 
  بعد االطالع.......................................................................... 

 قـــــــــــــــــــــــــرر

فيما تضمنه من ضم مدة الخدمة السابقة /     /     الصادر بتاريخ      )     ( إلغاء قرار الشركة رقم ـ :مادة أولى
لغاء قرار الشركة سنة  7 شهر 1يوم 1وقدرها                                 / للمهندس إلى مدة خدمته بالشركة وا 

عادة /      /         الصادر بتاريخ      )      ( رقم  بشأن ترقيته للدرجة الثانية نتيجة لضم مدة الخدمة  السابقة وا 
 الذكر  الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرارات سالفة 

 ـ:مادة ثانية

 ـ:المذكور ليصبح على النحو التالي/ يعاد تدرج السيد

 الحالة بعد التعديل الحالة قبل التعديل
 م1/2/1773             75900 م بداية الربط1/2/1773          10900

 %20م       1759           7910 إرجاع أقدميه حكم محكمة 28/9/55                
 %20م            1759            12900
 م      االجمالى1/2/1773      89910 م       االجمالى1/2/1773       92900
51900      1/9/1773      18       %7900 17950      1/9/1773     18           %9920   
 7900دورية                 1/9/1777      15950    7900دورية              1/9/1777      58900
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77900       1/9/1777       18     %7900 91900      1/9/1777      18          %9920 
   7900دورية                1/9/1778      50900 7900دورية            9/1778/ 1       75900
109900     1/9/1778       18      %7900 59920      1/9/1778     18           %9920 
 7900دورية                1/9/1771      71920 7900دورية             1/9/1771     111900
120900     1/9/1771      18       %7900 75970      1/9/1771     18           %9920 
 7900دورية                1/9/1779    102970 7900دورية             1/9/1779     127900
131900     1/9/1779     20      %12900    112900    1/9/1779    20            %7910 
 7900دورية                1/9/1775    111900 8900ترقية للثانية    2/10/1779     171900
 8991%            10    1/9/1775    121991 8900دورية            1/9/1775     171900
 7900دورية                1/9/1777    128991 %9920        10     1/9/1775     183920
 1975%          10      1/9/1777    132927 8900دورية             1/9/1777     185920
 7900دورية                1/9/2000    131927 %5910      10       1/9/1777    111930
 9910%           10     1/9/2000    173957 8900دورية             1/9/2000     191930
 7900دورية                1/9/2001    179957    %7970       10      1/9/2000     150990
 5992%          10      1/9/2001    181981 8900دورية             1/9/2001     158990
 8900ترقية للثانية         30/8/2002    111981 %10990    10        1/9/2001    171970
 8900دورية                  1/9/2002    111981 8900دورية              1/9/2002    201970
213970    1/9/2002        10    %12900 191970    1/9/2002      10            %7957 
 8900دورية                 1/9/2003    151970 8900دورية              1/9/2003    215970
232980    1/9/2003       10     %17910 172910    1/9/2003      10          %11920 
 13975%        9دورية    1/9/2007    201905 8900ترقي لألولى        3/8/2007  239980
 12915%            10    1/9/2007    215921   11913%  9دورية    1/9/2007   287913
 18925% 9دورية  1/9/2008    233987 %18932 10 1/9/2007   217978
 13922% 10 1/9/2008    271991 15951% 9دورية  1/9/2008   255931
 19929% 9دورية  1/9/2001    217903 %11913 10 1/9/2008   307977
 17935% 10 1/9/2001    295971 21938% 9دورية  1/9/2001   321927
 17977% 9دورية  1/9/2009    279970 %15909 10 1/9/2001   377931
 11911% 10 1/9/2009     317901 27911% 9دورية  1/9/2009   315979
 21975% 9دورية  1/9/2005    331907 %17917 10 1/9/2009   355911
 19917% 10 1/9/2005    383915 29919% 9دورية  1/9/2005   718925
 27991% 9ترقية لألولى  29/10/2005  395977 %21937 10 1/9/2005   731912
 21977  %   9دورية      1/9/2007     707973 30981% 9دورية  1/9/2007   719915
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770973   1/9/2007 10 %23998 727917      1/9/2007      10         %17921 
 27917%  9دورية        1/9/2010      783955 37939ترقية لمدير عام  1/10/2007 282930
 73918%        20       1/9/2010      779983 31999%    9دورية    1/9/2010   812909
 37953ترقية لمدير عام  29/10/2010    832931 %83957        20    1/9/2010    118971
 39929%    9دورية       1/9/2011     817913 73912%  9دورية     1/9/2011    187905
178905    1/9/2011     10       %31900 108913      1/9/2011       10        %31900 

 لى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصهع :مادة ثالثة  
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 الموازنة التخطيطية لألجور 
يتم إعداد موازنة األجور لتقدير احتياجات الموازنة من العمالة اإلنتاجية والخدمية والتسويقية واإلدارية في ضوء  مقدمة

 عدد العاملين وقيمة أجورهم الالزمةحجم اإلنتاج المتوقع خالل فترة الموازنة وتعد الموازنة بالكمية ل
تعرف الموازنة التخطيطية بأنها خطة تترجم أهداف المنشأة إلى خطط تفصيلية تغطى كل  ـ:الموازنات التخطيطية

نواحي النشاط في الوحدة االقتصادية لفترة أو فترات قصيرة أو طويلة في المستقبل ويعبر عنها في شكل عيني ومالي 
 ونقدي

 ـ:زنات التخطيطية خصائص الموا

 الموازنات التخطيطية هي مجموعة من التقديرات أو التنبؤات ألحدات المشروع المستقبلية -1

 الموازنات التخطيطية يعبر عنها في شكل كمي سواء نقدي أو عيني أو كالهما -2

 الموازنات التخطيطية يتم إعدادها بتتابع مترابط -3

 الشكل الذي ينتج عنه في النهاية نموذج منسقالموازنات التخطيطية يتم تنظيمها وتجميعها ب -7

 الموازنات التخطيطية هي أصال أدارة تخطيطية ولكنها تستخدم كإدارة للرقابة وتقييم األداء -8
 ـ:مزايا الموازنات التخطيطية

تحفز على التفكير في أحدات المشروع المقبلة والمنتظرة وترجمه تلك األفكار والجهود في شكل خطط كمية  -1
 للمستقبلمحددة 

تمد المشروع بنتائج مستهدفة وخطط محددة للمستقبل تتخذ فيما بعد كأساس لتقييم األداء والرقابة عليه أثناء  -2
 التنفيذ

 تكشف للمشروع االختناقات المحتمل وقوعها قبل حدوثها حتى يمكن العمل على تالفى حدوثها مسبقا -3

يعا في خطة واحدة متواكبة مع أهداف المشروع تسهم في التنسيق بين خطط المشروع الفرعية وتدمجها جم -7
 النهائية المرسومة والمحددة سلفا

 ـ:أنواع الموازنات التخطيطية

 الموازنة الجارية ـ :من حيث عالقتها بالزمن

 الموازنة االستثمارية 
 موازنة ثابتة  ـ :من حيث المرونة       

 موازنة مرنة  
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 ـ:أهداف الموازنات التخطيطية

 التخطيط والرقابة                               
 ـ:عوامل تحقيق فعالية نظام الموازنات

 ـ:هو اعتمادها على مجموعة من المبادئ منها                             

 ربط الموازنة بفترات رقابية -1

 الشمول -2

 اعتماد الموازنة على التنبؤ -3

 الربط بين تقديرات الموازنة ومراكز المسئولية -7

 لتمييز بين العمليات الجارية والعمليات الرأسماليةا -8

 اعتبار الموازنة معيارا لألداء -1
عملية أساسية وجوهرية للموازنات وتقوم على دراسة الظروف المؤثرة على النشاط االقتصادي للمشروع ـ  :التنبؤ

 ـ:وذلك مثلوتوقعاتها في المستقبل 

  الخ..............لى إنتاج المياه دراسة الجوانب السكانية المؤثرة على الطلب ع 

 نموذج الموازنات التخطيطية

 قواعد االستخدام أهميتها واستخدامها اسم الموازنة

لتقدير احتياجات الموازنة من العمالة اإلنتاجية  موازنة األجور
والخدمية والتسويقية واإلدارية في ضوء حجم اإلنتاج 

 المتوقع خالل فترة الموازنة

موذج بالكمية لعدد العاملين يعد هذا الن
 وقيمة أجورهم الالزمة

لتقدير كمية وقيمة مبيعات المياه المتوقعة خالل فترة  موازنة المبيعات
 الموازنة

يتم تحليل كمية وقيمة مبيعات المياه 
 حسب نوعية االستهالك

لتقدير كمية اإلنتاج المتوقعة خالل فترة الموازنة  موازنة اإلنتاج
المبيعات وكمية الفاقد والكمية  على ضوء كمية
 المستخدمة داخليا

يعد النموذج على أساس كميات المياه 
وفى ضوء معدالت الفاقد المحددة 

 بمعرفة المختصيين

لتقدير احتياجات اإلنتاج من المواد المباشرة على  موازنة المواد المباشرة
 ضوء المعدالت المعيارية الستخدام هذه المواد

 الكمية والقيمةيعد النموذج ب
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لتقدير احتياجات مراكز التكلفة اإلنتاجية والخدمية  موازنة المواد غير المباشرة
 والتسويقية واإلدارية من هذه العناصر

يعد هذا النموذج بالقيمة في ضوء 
 تحليل التكاليف للسنوات السابقة

ر مباشرة لتقدير قيمة مشتريات المواد المباشرة والغي موازنة مشتريات المواد
المتوقع شراؤها خالل فترة الموازنة في ضوء حجم 

 المخزون المتاح

يعد هذا النموذج بالكمية والقيمة 
للعناصر المباشرة أما العناصر غير 

 المباشرة فتقدر بالقيمة

 ـ:البداية

ب والصرف الصحي قبل نهاية السنة المالية بثالثة أشهر تصدر الشركة القابضة لمياه الشر  ـ:إعداد موازنة األجور
تعليماتها بسرعة نهو اإلجراءات الالزمة إلعداد الموازنات التخطيطية للشركات التابعة وذلك وفقا لقواعد إعداد 

 الموازنات المعدة بمعرفة الشركة القابضة في ضوء ما يقضى به النظام المحاسبي الموحد المعدل
 ـ:شركات بإعداد موازنة األجور وفقا لما يلييقوم قطاع الموارد البشرية بال ـ:وبناءا على ما تقدم

 ـ:اإلجراءات التنفيذية إلعداد موازنة األجور 

 أوال إعداد الجداول

والغرض منه (( 1)مرفق رقم )يتم إعداد بيان عددي للعاملين حسب الدرجة والمجموعة النوعية ـ (:2)جدول رقم 
رجة داخل كل مجموعة نوعية على حدة  تحديد اإلعداد الفعلية للعاملين بالشركة موزعين حسب الد

 والحصول على تحديد دقيق لها

خاص ببيان بالعاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب موزعا حسب الدرجة والمجموعة       ـ(:1)جدول رقم 
 النوعية

موازنة موزعا حسب خاص ببيان عددي بالعاملين المحالين للمعاش خالل السنة المالية المعد عنها الـ (:2)جدول رقم 
 الدرجة والمجموعة النوعية

خاص ببيان عددي بالوظائف المشغولة والوظائف الخالية حسب الدرجة والمجموعة النوعية موضحا ـ (:4)جدول رقم 
 اجمالى الربط للدرجات وتحديد الوظائف المشغولة والخالية بالقيمة العددية للربط

 رة بموازنة الشركة للعام المالي حسب الدرجة والمجموعة النوعيةخاص ببيان الدرجات الشاغـ (:4)جدول رقم 

خاص ببيان الدرجات المطلوب تمويلها بموازنة الشركة موزعة حسب المجموعات النوعية وذلك ـ (:6)جدول رقم 
 ـ:حسب حاجة الشركة لكل من

الالزمة للترقية  حيث يتم حصر العاملين المستوفين للمدد البينية) ـ(:3)جدول رقم  حركة الترقيات -1
 ترقيتهم وموافاة اإلدارة المختصة بإعداد موازنة األجور بها والمطلوب
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يتم حصر التعيينات المطلوبة وفقا للمقررات الوظيفية المعتمدة من ـ(:3)جدول رقم  ـ:عملية التعيين -2
 مجلس اإلدارة وموافاة اإلدارة المختصة إلعداد موازنة األجور بها

 ة القابضة وعمل مراجعة للتأكد منل سالفة الذكر واستالم المؤشرات العامة للموازنة من الشركبعد استيفاء الجداو "
 ـ:كالتالي" تحديث بيان الدرجات الخالية والمشغولة تبدأ في إعداد نماذج الموازنة

 ـ:متضمن البنود التاليةـ (:7)جدول رقم 

 إلعدادموازنة العام موضع ا موازنة العام الربط التقديري البيان
2012 2013 2013 2017 

      (أ)مجموعة 
      األجور النقدية والبدالت

رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
 المنتدب

     

      الوظائف الدائمة
      الممتازة
      عالية

      مدير عام
      األولى
      الثانية
      الثالثة
      الرابعة
      الخامسة
      ةالسادس

   مجموع ربط الدرجات
   العالوة الدورية
   العالوة التشجيعية

   فروق الدرجات والمدد المؤقتة
   جملة األجور الدائمة

 ـ:موازنة أجور يتم نهوه كالتالي( 7)بالنسبة للجدول رقم 

 موازنة األجور للعام المالي مثاليتم وضع موازنة األجور عن العام المالي السابق أمام معد موازنة األجور ف: أوال
  2018/2011يجب العودة إليها عند إعداد موازنة األجور للعام المالي  2017/2018السابق 
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ـ يتم إعداد الربط التقديري لكافة الوظائف الدائمة بالشركة بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة أن :ثانيا
 ـ:يري كالتاليوجدت بموازنة الشركة ويعد الربط التقد

 ـ(:1)م وعلى سبيل المثال 1795لسنة  75بداية الربط في جدول أجور قانون رقم 
 ـ(:2)المثال 

 الدرجة الثالثة

 قيمة العالوات الخاصة المضمومة وحتى % 330×  75بداية الربط            

 الربط الشهري= بداية الربط +  1/7/2011قيمة العالوة في            

 الربط السنوي= شهر  12× الربط الشهري            
 مثــــــــــال

           75  ×330 = %185  +75  =201 

 الربط السنوي 2799=  12×  201           

  2800= بالتقريب                

 ((1)مثال )

 أو يمكن حساب الربط بطريقة أخرى           

 2011،  2010قيمة عالوتي + بداية الربط + % 300×  75بداية الربط قانون           

 الربط السنوي=  12× الربط الشهري =           

 مثــــــــــال

 ـ:الدرجة الثالثة

              75  ×300 = %177  +75  =172 

 جنيه  11ويزاد على هذا الرقم مبلغ                                                  

 جنيه 30=  2010قيمة عالوة                                                  

 جنيه 31=  2011قيمة عالوة                                                  

 جنيه 11المجموع                                                                

 يالربط الشهر  285=  11+  172=             

 3071= شهر  12×  285الربط السنوي 

 3100أي تقرب فتصبح                     



 ثالثةدرجة  - األجور وإعداد الموازنة  أخصائي موارد بشريةيفة المسار الوظيفي لوظ
 

 

 

 37  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة  

 ـ:الدرجة الثانية

 قيمة العالوات الخاصة% 300× ( 90)بداية الربط              

 بداية الربط 90+  210=                                             

 (2011،  2010)عالوتين  11+  250=                                             

 الربط الشهري 371=                                             

 12×  371الربط السنوي   

 جنيه 7200التقريب  7182=                                            
 ـ:الدرجة األولى

 صةقيمة العالوات الخا% 300×  78بداية الربط         

                                    258  +78  =350 

 2011،  2010قيمة عالوتي  11+                                                   

                                                 

 771الربط الشهري =                                 

 الربط السنوي 8382=  12×  771الربط الشهري 

 تقريب 8700= الربط السنوي 

 ـ:درجة مدير عام

                   128  ×300% 

                                   =398  +128  =800 

 (2011،  2010)قيمة عالوتي  11+  800                                  

 811= الربط الشهري               

  1972=  12×  811= الربط السنوي               

   1500= بالتقريب الربط السنوي                        
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 ـ:الدرجة العالية

                     170  ×300 = %720 

                                         +170 

                                        =810 

 2011،  2010عالوتي  11+                           

                            

 121= الربط الشهري                      

 9812=  12×  121الربط السنوي  

 9800بالتقريب                         

 ـ:الدرجة الممتازة

                    211  ×300 = %175 

 بداية الربط 211+                                        

 

                                        517 

 (2011،  2010)قيمة عالوتين  11+                                     

        

 730= الربط الشهري                       

 11110=  12×  730= الربط السنوي 

 11200= بالتقريب                         
 ـ:الدرجتين السادسة والخامسة

   31  ×300 = %105  +31  =177 

 قيمة عالوتين 210=  11+  177الربط الشهري 

 2820=  12×  210الربط السنوي 

 2800= بالتقريب                     
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 ـ:الدرجة الرابعة

35  ×300 = %117  +35  =182 

 قيمة عالوتين 11+                                     

                         

                                     215  

 215= الربط الشهري 

 2111=  12×  215= الربط السنوي 

     2100= بالتقريب                       
 ـ :ثالثا

تمدة بالموازنة بكل درجة    على بعد تحديد قيمة الربط السنوي لكل درجة يتم ضرب هذا الربط في عدد الدرجات المع
 حده ليعطيني اجمالى مجموع ربط الدرجات في النهاية

 ـ:رابعا

 من قيمة مجموع ربط الدرجات% 9ثم نحدد قيمة العالوة الدورية بقيمة 
 ـ:خامسا

 من قيمة العالوة الدورية لماذا؟% 10ثم نحدد قيمة العالوة التشجيعية بنسبة 

 ـ:سادسا

 ـ:مةقيبعد أن يتم جمع 

 مجموع ربط الدرجات -1

 وقيمة العالوة الدورية -2

 وقيمة العالوة التشجيعية -3

يصير لدى مبلغ اجمالى يتم وضع فروق تقريب الدرجات والمدد المؤقتة حتى يصبح لدى مبلغ صحيح     يمثل 
 موازنة  ( 7)جملة األجور الدائمة وبذلك يكون قد تم إعداد الجدول رقم 

 ـ(:20)جدول رقم 

 –واإلضافية  –لجهود غير العادية وا والمكافآت وقيمة المكافآت الشاملة ان قيمة الوظائف الدائمةويتضمن بي
 الخ.....................  -والعطالت الرسمية 
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 ـ:كالتاليويتم استيفاء بيانات هذا النموذج 

 موازنة ( 1)السابق رقم  بند الوظائف الدائمة يتم ترحيل قيمة المبلغ االجمالى للوظائف الدائمة من النموذج -1

بند المكافآت الشاملة يتم حساب عدد العاملين المؤقتين وعمال السراكى وكافة العاملين غير الدائمين بكافة  -2
دراج ذلك أمام بند مكافآت شاملة  مسمياتهم وتقدير الربط المالي لهم وا 

مكافأة  –عطالت رسمية  –ضافية إ –جهود غير عادية )أما بند المكافآت والذي يشمل البنود الفرعية مثل  -3
 (التدريب –جلسات  –مكافآت تشجيعية  –تدريس وأشراف وامتحانات 

 زيادة% 10× فيتم تقدير قيمة هذه البنود استرشادا بالعام السابق على أساس المنصرف الفعلي للعام السابق 
فهناك شركات حوافز العاملين بها تقدر ب   فيتم تقديرها بقيمة الحوافز المقررة للعاملين بكل شركة  أما بند الحوافز

 %300وأخرى % 280وأخرى 200%

فيتم حسابها استرشادا بالعام السابق مع األخذ في االعتبار الزيادات المقررة نتيجة العالوة الخاصة التي ستضم على 
 الخ................ األساسي وأي زيادة في عدد العمالة أو حركة ترقيات 

فيتم حسابها استرشادا بالعام السابق مع األخذ في االعتبار الزيادات المالية " مكافأة األداء" أخرىأما بند  -7
 المقررة خالل العام القادم وذلك وفقا لعدد الشهور المقرر صرفها كمكافأة أداء

 ـ :أما بالنسبة للرواتب وبدالت -8

المقرر للعاملين وفقا لكتاب الشركة فيتم ضرب اجمالى الوظائف الدائمة في بدل المخاطر  بدل مخاطرومنها 
 %110القابضة والذي حدد قيمته بـ 

 فيتم حسابها استرشادا بالعام السابق مع مراعاة الزيادة المقررة باألجور للعام القادم  لبند الورادىأما بالنسبة 

 فيتم ضرب عدد العاملين في قيمة بدل الوجبة  بدل الوجبةأما بالنسبة لبند 

 جنيه 100المقرر                                    

   مع مراعاة قيمة أي بدالت أخرى مثل بدل مياه المقرر للعاملين في بعض الشركات فيتم ضرب قيمته في
 عدد العاملين

 يتم االسترشاد بالمنصرف الفعلي للعام السابق مع مراعاة أي زيادات مالية محتملة ـ:بدل التمثيل

الخ فيتم االسترشاد بالمنصرف الفعلي للعام السابق ( محاميين –تجاريين  –اعيين زر  –مهندسين ) بدل تفرغ
 مع مراعاة أي زيادات مالية محتملة

 استرشادا بالعام السابق( بدل سماعة –بدل انتقال ثابت  –بدل إقامة )
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 ـ وتشمل:أما بالنسبة لبند مزايا نقدية -6

  ـ :بند إعانة اجتماعية 

 جنيه5× فيتم االسترشاد بالمنصرف الفعلي للعام السابق بمراعاة متوسط عدد العاملين  ـ:وبند العالوة اإلضافية

  فيتم ضرب عدد العاملين في قيمة منحة عيد العمال ـ :أما منحة عيد العمال 

 عدد العاملين× جنيه  120                                    

 ـ:عالوات اإلضافية كالتاليفيتم حساب قيمة الـ :أما بند العالوات اإلضافية 

 %18بقيمة  2011لسنة  2العالوة المقررة بالقانون رقم   -1

 %18بقيمة  2012لسنة  52العالوة المقررة بالقانون رقم   -2

 %10بقيمة  2013لسنة  95العالوة المقررة بالقانون رقم   -3

 %10بقيمة  2017لسنة  72العالوة المقررة بالقانون رقم   -7

 (تقديرا% )10ويقترح أن تكون بقيمة  2018العالوة المقترحة   -8

 وهذه العالوات تحسب على األجر المتغير
  فتأخذ تقديري استرشادا بالعام السابق ـ:أما بالنسبة لمنحة الوفاة 

وتحسب مع األخذ في االعتبار  تحسب حسب الئحة الشركة وما تقرر من مجلس اإلدارة ـ:بند مزايا عينية-9
 السابق المنصرف الفعلي عن العام

وطبقا لما قرره قانون  فيتم حسابها استرشادا بالمنصرف الفعلي عن العام السابق ـ:أما بند المزايا التأمينية-5
 ويتم حسابها وفقا لذلك عن حساب األجر االساسى والمتغير م1798لسنة  97التأمين االجتماعي رقم 

 ـ:وهى كالتالي               

 18جتماعية       بقيمة حصة الشركة في التأمينات اال% 
  2حصة الشركة في إصابة العمل                بقيمة% 

  2حصة الشركة في البطالة                       بقيمة% 
  2حصة الشركة في المكافأة                      بقيمة% 

  3حصة الشركة في التأمين الصحي             بقيمة% 
  1الطوارئ   بقيمة حصة الشركة في صندوق إعانة% 

 ويتم تجميع هذه البنود جميعا لتعطينا اجمالى األجور       
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 ـ:الخطوة األخيرة

والمتضمن بيان بالدرجات المعتمدة بموازنة  ـ(:22)الجدول رقم يتم إعداد الجداول التحليلية للموازنة اعتبارا من 
 ـ :الشركة وهو كالتالي

 2017/2018ة بيان الدرجات وعددها المعتمد بموازن

 2018/2011والدرجات المطلوبة للعام المالي 

 واجمالى كل سنة مالية على حدة
 ـ(:21)جدول رقم 

 وهو خاص باألجور المطلوبة للدرجات الدائمة موزعة على كل درجة على حده
 ـ(:22)جدول رقم 

فة عناصر  المكافآت ثم عن كا 2017/2018المكافآت ويتضمن ربط السنة المالية ( 8)خاص ببيان تفصيلي لبند 
 2018/2011المكافآت للعام المالي ( 8)التعديالت الحتمية المطلوبة ليعطينا فى النهاية المقترح لبند 

 ـ(:24)جدول رقم 

والتعديالت الحتمية  2017/2018الرواتب والبدالت ويتضمن ربط السنة المالية الحالية ( 1)بيان تفصيلي لبند 
 2018/2011هاية ربط السنة الجديدة المطلوبة ليعطينا في الن

 ـ(:24)جدول رقم 

والتعديالت الحتمية المطلوبة ليعطينا  2017/2018بيان تفصيلي للمزايا العينية ويتضمن ربط السنة المالية الحالية 
 2018/2011في النهاية ربط السنة المالية الجديدة 

 ـ(:26)جدول رقم 

وتقديرات السنة الجديدة  2017/2018نات االجتماعية عن السنة الحالية خاص بالمسدد إلى الهيئة القومية للتأمي
2018/2011  

ويراعى أن يتم الخصم بأشتراكات األجر المتغير على نفس البنود الخاصة بأشتراكات األجر األساس وبنفس النسب 
 وأن يتم خصم اشتراكات نظام المكافأة على األجر األساس فقط

 ـ(:23)جدول رقم 

والسنة  2017/2018وظائف موزعة على المجموعات النوعية مقارنة بالعدد فى السنة المالية الحالية خاص بال
 2018/2011الجديدة 
 ـ(:23)جدول رقم 

 "مؤقتين" عبارة عن بيان عدد للعاملين حسب المجموعة النوعية 
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 ـ(:27)جدول رقم 

 ـ:ة عناصرها الرئيسية منبكاف 2018/2011بيان باجمالى الموازنة التخطيطية لألجور لعام 

 جملة األجور الدائمة -1

 المكافآت الشاملة -2

 حوافز وأخرى -3

 رواتب وبدالت -7

 مزايا نقدية -8

 مزايا عينية -1

 مزايا تأمينية -9

 اجمالى األجور -5
 ـ(:10)جدول رقم 

 ـ:ويتضمن 2018/2011عبارة عن بيان يوضح المنصرف لكل درجة مالية عن موازنة 

  درجات الوظائف 

  ل درجةعدد العاملين بك 

  متوسط األجر األساس الشهري للعامل بكل درجة وظيفية 

  اجمالى األجر األساس السنوي لكل درجة مالية 

  اجمالى األجور المتغيرة السنوية لكل درجة مالية 

  اجمالى المزايا النقدية السنوية لكل درجة مالية 

  اجمالى المزايا العينية السنوية لكل درجة مالية 

  ات السنوية لكل درجة ماليةاجمالى التأمين 

  اجمالى المتوقع صرفة خالل السنة المالية لكل درجة 

  متوسط سن العاملين 

مما يعطينا صورة شاملة دقيقة لموازنة الشركة لكافة بنود موازنة األجور
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 44  االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة  

 
 المراجع 

  ــرة  رئــيس قطــاع المــوارد البشــرية   محمد نصر محمد شمة/ األستاذ : اإلعداد ست شــركة البحي شــارم مــوارد وا 
 بشرية بالشركة القابضة 

  الهولندم مشروع ال بمشاركةوNUFFIC 


