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في مارس 2015 أصدر رئيس الجمهورية قانونا يهدف إلى تحويل فلسفة العمل في الجهاز اإلداري للدولة من كونها 
مصدرا من مصادر التوظف والدخل المستقر للخريجين الجدد وأحد آليات الدولة الستيعاب معدالت البطالة المضطردة 
بين الفئات المتعلمة، ليصبح الهدف الرئيسي لسياسات اإلنفاق على األجور في القطاع الحكومي هو تقديم أفضل 

خدمة للمواطن بأقل عبء ممكن على ميزانية الدولة.

 وهو ما دعى صانعو القانون لتسميته بقانون » الخدمة المدنية«، أي أن الهدف الرئيسي من الجهاز اإلداري للدولة هو 
خدمة المدنيين، بعد أن كانت التشريعات السابقة ُتركز على عالقة العاملين المدنيين بأجهزة الدولة الُمشغلة لهم.

وبمقتضى القانون الجديد الذي استصدر رئيس الجمهورية النسخة األولى منه منفردا، بحكم استحواذه آنذاك على 
الرقم 6، قالت  الدولة، يحمل  العاملين في  التشريعية، أصدرت الحكومة في يوليو 2015 منشورا تخاطب به  السلطة 
فيه أنه سيتم تجميد عناصر األجر المتغير التي كانت تساهم في زيادة إجمالي األجر سنويا، بدءا من العام المالي 2015 

.2016-

 ودافع وزير التخطيط عن السياسة األجرية الجديدة منتقدا نظام األجور القائم بأجهزة الدولة والذي تعاظمت فيه 
الفروق في قيمة األجور المتغيرة بين جهاز حكومي وآخر على أساس غير عادل، زاعما أن الحكومة بتجميدها لألجور 
المتغيرة القديمة ُترسي سياسة جديدة لألجور تكون فيها الفروق في مستويات الدخل على أساس قيمة الخدمة 

التي يقدمها الموظف للمواطنين وليس نفوذ الجهاز الذي يعمل به.
ونهدف من خالل هذا البحث إلى استعراض تطور سياسات األجور الحكومية في مصر، و اختبار الخطاب الحكومي 
سياسات  كانت  ما  إذا  ورصد  تطبيقه،  في  البدء  منذ  ماليتين  موازنتين  صدور  بعد  الجديد  القانون  مستهدفات  حول 
الدولة تتحول فعال من النموذج التوزيعي المدفوع بضغوط قطاعات الموظفين األكثر تنفذا داخل الدولة إلى نموذج 

أكثر رشادة، أم أن ما يجري حاليا هو استمرار للسياسات السابقة تحت غطاء تشريعي جديد.

ويعرض البحث تطور التشريعات الخاصة بالعاملين المدنيين بالجهاز اإلداري للدولة، وتحليل سياسات توزيع األجور تحت 
الحكومي، ويقدم تحليال  القطاع  المدنية على سياسات األجور في  الخدمة  تأثير قانون  التشريعات، كما يشرح  هذه 
لتغير أوضاع األجور منذ إصدار النسخة األولى من هذا القانون باالعتماد على بيانات الموازنة العامة للدولة ومفردات 

الرواتب لبعض العاملين في الجهاز الحكومي.
 

في فلسفة العمل الحكومي االستثناء هو القاعدة 

تاريخيا كان الجهاز اإلداري للدولة أحد أبرز الجهات التي ُيقبل عليها الخريجون الجدد للحصول على وظيفة مستقرة 
لعمل  الُمنظمة  التشريعات  توحيد  في  المصرية  الدولة  بدأت   1952 يوليو  ثورة  من  عام  وقبل  اجتماعية،  وجاهة  ولها 
1، واستهدفت من خالل هذا التشريع أن تقوم سياسات التوظيف  موظفي الدولة لتخرج بالقانون رقم 210 لسنة 1951 
من  للدولة  اإلداري  الجهاز  احتياجات  سد  إلى  تهدف  العمالة  وامتيازات  التعيينات  تكون  بحيث  موضوعية  أسس  على 

القوى العاملة، بما يكفل له القيام بوظيفته في إدارة وتطوير مرافق الدولة.
لكن هذا التوجه اإلصالحي كان يقابله دائما ضغوط شعبية لتعيين الموظفين وتحديد امتيازاتهم على أساس مستوى 

شهاداتهم الدراسية، وهو ما وصفته الدولة الحقا في وثائقها بسياسة »تسعير المؤهل«2.

وشهد العام 1964 محاولة إصالحية جديدة مع صدور تشريع جديد، 46 لسنة 1964، والذي ينظم سياسات اإلنفاق على 
موظفي الدولة بطريقة موضوعية، ولكن الحكومة ألحقت بهذا القانون تشريعات استثنائية يتصل بعضها بسياسة 

تسعير الشهادات الدراسية سواء عند التعيين أو الترقية3. 

1  -   ممدوح سامل، املذكرة اإليضاحية للقانون 47 لسنة 1978 

2  -   نفس املصدر

3  -   نفس املصدر
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وألن قانون 1964 صدر في سياق حقبة التأميمات الناصرية، والتي كانت فترة تأسيس لنظام اجتماعي جديد استمر مع 
المصريين لعقود طويلة، لذلك لم يكن غريبا أن يشهد العام الذي صدر فيه هذا القانون اإلصالحي تعهدا من الدولة 
بجعل سياسة التعيينات في الحكومة على أساس اجتماعي، وذلك بالتزامها بتعيين خريجي الجامعات لدى الدولة، 

وتم تقنين هذا التعهد في القانون رقم 14 لسنة 1964 4. 

مجال  في  التشريعات  تاريخ  فتتبع  للدهشة  مثيرا  أمرا  ذلك  يعد  وال  أيضا،  استثنائيا  قانونا   1964 لسنة   14 القانون  وكان 
سياسات اإلنفاق على موظفي الدولة يوضح الدور البارز لالستثناءات وكيف تتحول بشكل تدريجي إلى القاعدة الحاكمة، 
فقد صدر هذا القانون ليسمح بتعيين خريجي الجامعات واألزهر والمعاهد العليا في الوظائف الخالية بالدولة خالل 
عامين من تخرجهم دون إجراء امتحان المسابقة المنصوص عليه في قوانين التوظف، وكان مقررا أن يمتد العمل بهذا 
القانون لعامين فقط ثم تم مده مجددا في 1966 لعامين آخرين وتوسيع نطاق العمل به ليشمل حاملي مؤهالت 
الثانوية الفنية أو المهنية، واستمرت سياسة المد في 1968 وحتى 1972 5، ثم صدر التشريع رقم 85 لسنة 1973 ليقنن 

على نفس النهج تعيين الخريجين دون اختبار.

األول  رئيسيين  ذراعين  على  قام  الذي  الناصري  االجتماعي  النظام  في  أصيال  عنصرا  الخريجين  تعيين  سياسة  وكانت 
التحكم في األسعار نسبيا عبر آليات مثل سياسة سعر الصرف وإنتاج الدولة للسلع االستهالكية والدعم السلعي أو 

التسعيرة الجبرية والثاني توفير الوظائف لشرائح واسعة من الطبقة المتوسطة في الكيانات التابعة للدولة.

من  لنمط  تتحول  التعيينات  سياسة  يجعل  اختبار  بدون  الوظائف  في  للخريجين  الدولة  تعيين  فإن  الحال  وبطبيعة 
السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الوالء السياسي، أو ما يعرف بالسياسة الرعوية، فقرار التعيين هنا ال يرتبط بالكفاءة 
بقدر ما يرتبط بإرادة السلطة المركزية، وسنرى الحقا كيف تراجعت الدولة تدريجيا عن سياسة التعيينات تحت وطأة 

الضغوط المالية. 

لكن من المهم أن نشير في هذا السياق إلى أنه في الوقت الذي كانت الدولة تتراجع عن التعيينات بدون اختبار، كان 
هناك بابا خلفيا للتعيين من خالل إدخال موظفين جدد للجهاز الحكومي تحت اسم العمالة الموسمية، والتي كانت 

تدخل بصفة مؤقتة بغير امتحان ثم يتم تثبيتها الحقا.

القيادات  مستوى  على  ولكن  أيضا  رعوية  لسياسة  تحول  وقد  المركزي  بشكل  يتم  كان  التعاقد  من  النمط  وهذا 
المحلية6، وسعى المجلس العسكري الذي حكم مؤقتا بعد سقوط نظام مبارك في 2011 لكبح تلك السياسات فأصدر 

قانون 19 لسنة 2012 ليحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب األول في الموازنة العامة الخاصة باألجور7. 

لكن وزير التخطيط قال الحقا إن الموسمين الذين تم التعاقد معهم قبل 30 يونية 2014 »مش 1-5-2012« سيتم السماح 
االنتقالية في  التصريحات في يونية 2016 في سياق حديثه عن األحكام  بتلك  أدلى  8، وقد  بتعيينهم،على حد تعبيره 
فيها  المسموح  الفترة  لمد  الحكومة  على  جرت  ضغوطا  أن  منه  نستنتج  الذي  األمر  الجديد،  المدنية  الخدمة  قانون 

بالتعاقد مع الموسميين9. 

والمفارقة أن النسخة األخيرة من قانون الخدمة المدنية التي ُنشرت في نوفمبر 2016 مدت المهلة مجددا، بحيث يتم 
السماح بتعيين الموسمين المتعاقد معهم قبل 30 يونية 2016. 

الفلسفة الحقيقية لإلنفاق على األجور الحكومية ترتبط  التشريعية نماذج ذات داللة على أن  وتمثل تلك االستثناءات 
بتوازنات القوى على أرض الواقع وليس النوايا اإلصالحية التي تعكسها التشريعات المنظمة للجهاز اإلداري للدولة من 

1951، وهو ما سنشرحه بشكل مفصل في الفقرات التالية من الدراسة. 

 Ragui Assaad - the effects of public sector hiring and compensation policies on the Egyptian labor market- Economic research forum-1995   -  4

5  -   صالح الدين غريب، املذكرة اإليضاحية للقانون 85 لسنة 1973 

 https://goo.gl/GpFWPY 2015 6  -   حوار إبراهيم عيىس يف برنامج 25-30 مع طارق الحرصي، يوليو

7  -   القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة رقم 47 لسنة 1978

 https://goo.gl/7GZg8N ،2016 8  -   إبراهيم سامل - وزير التخطيط: سيتم تثبيت املتعاقدين يف قانون الخدمة املدنية برشط تعاقدهم قبل 30-6-2014، برملاين، يونية

9  -   املادة 73 من قانون الخدمة املدنية رقم 81 لسنة 2016 
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السادات والمحاوالت األولى لتفكيك المنظومة الناصرية 

وبالعودة مجددا للحديث عن السياسات الناصرية، فبقدر ما ساهمت سياسات تعيين الخريجين وتوفير مستوى مالئم 
آتية  مالية  ألزمات  الطريق  مهدت  فقد  الستينيات  في  للنظام  شعبي  سياسي  تأييد  خلق  في  بالحكومة  للعاملين 
نظرا إلى أنها لم تستند إلى عوامل قابلة لالستدامة، األمر الذي جعل األنظمة التالية في حالة تردد دائمة بين محاولة 

تقليص اإلنفاق على األجور الحكومية والقلق من تأثير ذلك على شعبيتها. 

ومن األسباب الرئيسية في خلق تلك المعضلة التاريخية هو أن النظام الناصري لم ينجح في خلق اقتصاد صناعي يركز 
االستعمار  عن  باالستقالل  مشغوال  كان  ما  بقدر  للسوق  الداخلة  الجديدة  العمالة  ويستوعب  الكثيف  التشغيل  على 
الخارجي عن طريق المضي في سياسات إحالل الواردات10، وهو المناخ الذي يؤهل بالطبع لتزايد االعتماد على تشغيل 
الترهل  بالتدريج حالة من  البيروقراطي مقابل الوظائف اإلنتاجية. ويخلق  الخريجين في الوظائف اإلدارية ذات الطابع 

اإلداري واإلنفاق المهدر على أجور ال يقابلها إنتاج.

وتزامنت سياسة ضمان تعيين الخريجين مع توسع الدولة في إتاحة التعليم المجاني، األمر الذي جعل كال من هذين 
العنصرين محفزا لنمو اآلخر، حيث كان االلتحاق بالتعليم الجامعي في مسار صعودي بالفعل وارتفع عدد الملتحقين 
11، وهو ما سيقودنا في العقود التالية الرتفاع معدالت  به من 50 ألفا في العام 1952-1953 إلى 97 ألفا في 1962-1961 

البطالة في أواسط الطلبة الجامعيين.

ولكن بالرغم من استغالل ناصر للجهاز اإلداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها 
موضوعية فقد أنهى الرئيس األسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدالت اإلنفاق على األجور كنسبة من إجمالي 
نفقات الدولة ال تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة اإلنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز اإلداري 

للدولة12. 

واعتبر نظام الرئيس السادات، المعروف بميوله الليبرالية على المستوى االقتصادي، أن إصالح القطاع الحكومي على 
رأس أولوياته؛ لذا مرر قانونا جديدا في 1978 حاول من خالله ترشيد اإلنفاق على األجور الحكومية.

1971-1970

%14.8%

االنفاق على األجور 
كنسبة من إجمالي 

النفقات 
في عام 1971-1970

) المصدر: الحساب 
الختامي للموازنة(

 More jopes better jopes a priority for Egypt- world bank   -  10

 Ragui Assaad- The effects of public sector hiring and compensation policies on the Egyptian labor market- Economic research forum-   -  11
1995

12  -   بلغت نسبة اإلنفاق عىل األجور من إجاميل النفقات يف موازنة 2015 -2016 نحو %26. 



- 7 -

وبدأت محاوالت السادات للسيطرة على اإلنفاق على األجور في ثانى أعوام حكمه حيث تم سن تشريع جديد خاص 
بتنظيم العمل اإلداري للدولة، القانون رقم 58 لسنة 1971، والذي كان محاولة جديدة من الدولة لجعل سياسات اإلنفاق 
النص  الدراسية، كما كان يستهدف  المؤهالت  الدولة وليس على أساس تسعير  باحتياجات  الموظفين مرتبطة  على 
القانوني السابق عليه قبل أن ُتفرغه السياسات الناصرية من مضمونه، ولكن القانون الساداتي الجديد لحقت به عدة 
نصوص تقضي باستمرار الوضع على ما هو عليه إلى أن يوضع هذا النظام الجديد موضع التنفيذ، مما جعل التشريع 

الجديد بمثابة محاولة جديدة غير موفقة أيضا13.

وفي منتصف السبعينيات كانت البالد تموج بحالة من السخط الرتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الذي كان الرئيس 
يتأهب لتطبيق سياسات للسيطرة على اإلنفاق العام14.

 وقد شهد العام 1977 ذروة هذا السخط بخروج تظاهرات عفوية كبيرة ردا على المحاوالت األولى للسادات لتقليص 
الدعم الغذائي، لكن هذه االحتجاجات الضخمة لم ُتثنه عن المضي في التراجع عن سياسات الرفاه الناصرية، ففي 
التالي تم إخراج الشركات العامة من تحت مظلة تعيينات القوى العاملة التي تطبقها الدولة بشكل مركزي  العام 
تحويل  إلى  يهدف  للدولة  اإلداري  الجهاز  لتنظيم  جديد  قانون  وضع  تم  العام  نفس  وفي  الجدد15،  الخريجين  على 

عالقات العمل الحكومية إلى صيغة براجماتية أكثر منها اجتماعية.

فقد جاء القانون الجديد إلدارة جهاز الدولة، رقم 47 لسنة 1978،عازما على إنهاء سياسات تسعير الشهادات، و اعتبر 
المؤهل الدراسي مجرد شرط من شروط شغل الوظيفة، ووضع شروطا أخرى إلى جانبه، بديلة عنه، كما اعتبر أن األجر 
للوظيفة ذاتها وليس للحصول على مؤهل معين، حيث أغفل القانون اإلشارة إلى تقييم المؤهالت الدراسية أو تحديد 

المستوى المالي لها وذلك حتى يقضي نهائيا على فكرة تسعير الشهادات16.

أدائهم، ووضع ممثل نقابي  الموظفين وتحديد دخولهم على أساس  القانون لتدعيم سياسات تقييم  كما سعى 
باللجان المقيمة للموظفين لدعم ثقة الموظفين في تلك التقييمات. 17

ذلك  يظهر  العام،  المال  إلهدار  خلفيا  بابا  أنها  معتبرا  الناصرية  البدالت  لمنظومة  صريحا  نقدا  السادات  نظام  ووجه 
بوضوح في حديث رئيس الوزراء ممدوح سالم عن المنظومة الجديدة للبدالت في قانون 1978 بقوله » تضمنت المادة 
)42( من المشروع ما يكفل بأن تكون األحكام الخاصة بالبدالت متفقة مع نظام ترتيب الوظائف مما يجعل تقريرها 
بالتالي قائما على أسس موضوعية ال شخصية وهو ما يسمح بمعالجة كافة الحاالت على هذه األسس الموضوعية 
وبعيدا عن المطالب الشخصية البحتة أو الفئوية – وقد اقتضى ذلك استبعاد ما علق باألذهان من منح »بدالت طبيعة 
العمل«، فقد حل محلها نوعان من البدالت التي لها مبررها الموضوعي وهي بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة وهذه 
أداء وظائف  التي يقتضيها  البحتة  »الوظيفية«  البدالت  يمكن تحديدها بوضوح وعلى أسس موضوعية بحتة وكذلك 

معينة بذاتها وذلك على النحو الوارد في هذه المادة«18. 

وفي هذا السياق سعى القانون الجديد لوضع سقف على إصدار البدالت، إذ اشترط في نص المادة التي أشار إليها رئيس 
الوزراء األسبق في الفقرة السابقة أن ال يزيد مجموع ما يصرف لعامل من البدالت عن 100% من األجر األساسي.

 والحق أن النظام الناصري كان يسعى أيضا لكبح األجور المتغيرة وذلك عن طريق إصدار قرار جمهوري بتنظيم البدالت 
والمكافآت واألجور سنة 1965 والذي وضع حدا لتلك الدخول بحيث ال تتجاوز 500 جنيه سنويا.19

13  -   محمد رجب السعد، تقرير لجنة القوى العاملة عن مرشوع قانون بإصدار قانون نظام العاملني املدنيني بالدولة رقم 47 لسنة 1978

14  -   يف عام 1975 تم تنظيم مظاهرة شعبية أمام الربملان احتجاجا عىل الضغوط املعيشية تحت شعار »فني الفطور يا بطل العبور« وهي مبثابة املقدمات لالحتجاجات الكربى التالية لها. 
Lafif lakhdar- the development of class struggle in Egypt https://libcom.org/book/export/html/45506

 Ragui Assaad- The effects of public sector hiring and compensation policies on the Egyptian labor market- Economic research   -  15
forum- 1995

16  -   صالح الدين غريب، تقرير لجنة القوى العاملة بشأن إصدار قانون العاملني املدنيني بالدولة رقم 47 لسنة 1978

17  -   نفس املصدر

18  -   ممدوح سامل، املذكرة اإليضاحية للقانون 47 لسنة 1978

19  -   القرار الجمهوري رقم 2231 لسنة 1965 
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هذا بجانب القانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو أي 
شخص يعمل في هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية عن خمسة آالف جنيه سنويا.

ولكن التشريع الساداتي الطموح لترشيد سياسات اإلنفاق على موظفي الدولة لم ُيوقف سياسة التزام الدولة بتعيين 
الخريجين في جهازها اإلداري، ما استطاعت أن تفعله الدولة فقط هو االلتفاف على التعهد الناصري بإطالة أمد فترة 
سماح ما قبل تعيينات الخريجين، إذ ارتفعت المدة بين التخرج من الجامعة والتعيين سنة 1984 إلى ثالث سنوات ونصف 

وفي 1987 إلى خمس سنوات20.

كان  األسعار،  في  التحكم  سياسة  عن  تراجعت  فقد  بالتشغيل  االلتزام  سياسة  عن  للتراجع  الدولة  اتجهت  ومثلما 
النقد  1991 مع صندوق  االقتصادي سنة  للتحرر  للدخول في سياسات  اتفاق كبير  تبلور تحت مظلة  األخير قد  التراجع 

والبنك الدوليين. 

ولكن تخارج الدولة من سياسة التشغيل لم ينهي مشكلة عبء اإلنفاق على األجور الحكومية على الموازنة، فألسباب 
انتقادات  لتوجيه  الحقا  سيدعو  مما  الدولة،  لدى  العاملين  أجور  على  اإلنفاق  في  للتوسع  مبارك  نظام  لجأ  سياسية 

لقانون 1978 مشابهة إلى حد كبير لالنتقادات التي وجهها نظام السادات للقوانين السابقة. 

مبارك واألجور.. السياسة ُتفسر االقتصاد 

اهتمت العديد من الدراسات بمعضلة اإلنفاق على األجور في عصر مبارك، إذ كانت تلك النفقات تلتهم في كثير من 
الموازنة العامة، في الوقت الذي كانت فيه أعداد السكان تتزايد بوتيرة متسارعة وافتقاد  السنوات ما يقرب من ربع 

الدولة للموارد التي تنفقها على االستثمارات العامة لوقف تدهور خدمات عامة مثل التعليم والصحة والمواصالت. 

سليمان  فسامر  المباركية،  األجور  لموازنة  تفسيرها  عند  السياسي  االقتصاد  منحى  الدراسات  تلك  من  العديد  وتأخذ 
يرصد ارتفاع نسبة اإلنفاق على األجور من إجمالي النفقات في عهد مبارك ويربط بينها وبين نجاح الرئيس األسبق في 

تخفيض الدعم21. 

ويبني سليمان تحليله ألسباب عدم تكرار انتفاضة 1977 في مواجهة هذا التخفيض التدريجي للدعم في عهد مبارك 
على عدة عوامل منها أن المحرك الرئيسي لالنتفاضة كان العاملين بالدولة الذين كانوا يعانون من الضغوط المعيشية 
في السبعينيات، وأن هذه الطبقة تم إرضاءها نسبيا في عهد مبارك عن طريق الحفاظ على معدالت مرتفعة نسبيا 

من اإلنفاق على األجور. 

ويعلق سليمان في هذا السياق بقوله » كانت الرشادة األمنية تتطلب أن يركز نظام مبارك على تأمين الحد األدنى من 
الدخل لبيروقراطية الدولة حتى لو اقتصر تأييدها لذلك النظام على مجرد الدعم السلبي، أي االمتناع عن الخروج عليه«. 

ويرصد سليمان ارتفاع نسبة اإلنفاق على األجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1983-1982، 
إلى 23.4% في 2001-2000.

ووقعت تلك الزيادات تحت نفس القانون الذي وضعه السادات لتنظيم الجهاز اإلداري للدولة والسيطرة على اإلنفاق 
عليه عام 1978، حيث استمر القانون قائما حتى العام 2015.

 لكن مبارك أصدر تشريعات موازية للقانون لعبت دورا هاما في زيادة األجور على رأسها العالوة الخاصة التي بدأ منذ 
العام 1987 في إصدار قوانين سنوية تنظمها.
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21  -   املصدر السابق
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وتمثل تلك العالوة نسبة زيادة سنوية تحسب من األجر األساسي، بمعنى أن عالوة سنوية بنسبة 10% تعني زيادة إجمالي 
األجر بقيمة 10% من األجر األساسي، وكانت تلك العالوة تدور في كثير من األحيان حول نسبة العشرة في المئة، ولكن 
الميزة اإلضافية التي تنطوي عليها تلك العالوة هو أن قيمتها النقدية يتم ضمها لألجر األساسي بعد خمس سنوات 
والبدالت  والعالوات  الحوافز  كل  أن  إذ  الموظفين  أجور  في  كبيرة  انتعاشة  األساسي  األجر  زيادة  وتمثل  إصدارها،  من 

والمكافآت التي ُتحسب كنسبة أو كعدد أيام من األجر األساسي تزيد قيمتها على الفور. 

وتربط كل من ضحى عبد الحميد وليلى البرادعي بين االرتفاع في نسبة العالوات الخاصة وحاجة مبارك لتأمين الرضاء 
للعالوة  أول عام  رئاسي، وفي  ثاني استفتاء  الخاصة مع  العالوات  بدأت سياسة  االنتخابات، فقد  أوقات  الشعبي في 
الخاصة كانت مرتفعة نسبيا عن باقي األعوام التي تلتها، عند 20%، وتفسر الباحثتان ذلك بأن السنة التي تم فيها ضم 
تلك العالوة، 1992، كانت السنة السابقة على ثالث استفتاء رئاسي، والذي بالطبع فاز فيه الرئيس بدون منافسة. ليس 
من المبالغة إذن أن نربط بين كون العالوة الخاصة تتم إضافتها كل خمس سنوات واإللزام الدستوري باالستفتاء على 

الرئيس كل ست سنوات. 22
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منذ بدء إصدارها 

) نسبة من األجر األساسي ( 

األجور  في  الزيادات  تلك  كفاية  حول  مهما  تساؤال  طرحتا  الباحثتين  لكن  الثورة  قبل  البحث  ذلك  صدور  من  وبالرغم 
الحكومية  األجور  مجاراة  لعدم  نقد  على  ينطوي  الذي  التساؤل  وهو  مبارك23،  عهد  في  المعيشة  تكاليف  لتغطية 

لألسعار وهو ما قد يفسر لنا جزئيا ثورة المصريين على مبارك بالرغم من سياسة العالوة الخاصة.

 Doha Abdelhamid and Laila El Baradei - REFORMING THE PAY SYSTEM FOR GOVERNMENT EMPLOYEES IN EGYPT- 2009   -  22

23  -   نفس املصدر
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ما منحه مبارك باليمين أخذه باليسار 

وقد شهد معدل التضخم موجات ارتفاع قوية خالل حقبة حكم مبارك، خاصة في منتصف الثمانينيات والتسعينيات، 
األسبق،  الرئيس  حقبة  في  التضخم  تغذية  في  بارز  دور  بالطبع  االقتصادي  التحرر  وإجراءات  العالمي  لالقتصاد  وكان 
وبالرغم من أن مبارك كان يخطو في مسار المزيد من التراجع عن التزامات الرفاه الناصرية، لكنه كان يخفف من آثار 
الخاصة  العالوة  بشأن  إليه  أشرنا  ما  آلياتها  أبرز  من  والتي  الحكومية  األجور  زيادة  بسياسات  التضخمية  الموجات  تلك 

السنوية.

المباركية  السياسات  وراء  من  الحكوميين  الموظفين  على  النهائي  العائد  كان  فقد  العيسوي  إبراهيم  وبحسابات   
عن  تقريبًا  تقل  كانت  التسعينيات  نهاية  في  معيشتهم  ومستويات  ألجورهم  الحقيقية  القيمة  أن  إذ  الخسارة،  هو 
النسبي  السياسي  االستقرار  من  درجة  يضمن  أن  السابق  الرئيس  استطاع  ذلك  من  وبالرغم   .24  1977-  1976 مستويات 

طويلة المدى.

 ويقدم االقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز تحليال إلستجابة العمال لتآكل األجور الحكومية، ربما يفسر 
صبر العمال على تضخم مبارك مقابل زيادات األجور التي لم تكن تجاري هذا التضخم، إذ يقول »من شأن كل نقابة 
عمالية أن تبدي بعض المقاومة ألي تخفيض في األجور النقدية حتى لو كان بسيطا. لكن... أي نقابة عمالية ال يمكنها 

حتى أن تحلم بالدخول في إضراب عند كل مرة ترتفع فيها تكلفة المعيشة«.25

التهام التضخم لزيادات مبارك في  التقديرات السابقة للعيسوي حول  ومن المهم في هذا السياق أن نشير إلى أن 
األجور ال تعكس أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس األسبق، فاالقتراب أكثر من بيانات أجور الموظفين 
ُيظهر أن قطاعات واسعة منهم كانت بالفعل تعيش تحت ضغوط اقتصادية، و قطاعات أخرى كانت تتمتع بامتيازات 

كبيرة، فمن هي الفئات المحظوظة في الحكومة؟ 

إذا حاولنا أن نجيب على السؤال السابق باالعتماد على نصوص قانون عام 1978 سنقول بالطبع إن األكثر كفاءة واجتهادا 
كانت  مبارك  حكم  تحت  األجور  سياسة  إن  يقول  العملي  الواقع  لكن  األكبر،  بالدخول  المحظيون  هم  العمل  في 
امتدادا لسياسات األجور المستمرة منذ ثورة يوليو، والقائمة على قوة نفوذ الموظفين وليس قيمة الخدمة المقدمة 
من قبلهم، بمعنى آخر فقرار تحديد ميزانية األجور ظل ألكثر من خمسة عقود من حكم دولة يوليو تحدده السياسة 
وليس االقتصاد، ربما توسع ناصر في سياسة التعيينات لكسب والء الجماهير وسعى السادات ومبارك للسيطرة على 
تلك السياسة تحت وطأة األزمة المالية، لكن فلسفة األجور ظلت واحدة، وهو ما سنشرحه بالتفصيل في الفقرة التالية.

35 جنيه تفجر أزمة سياسية 

والجيزة  القاهرة  جنوب  مطاحن  شركة  في  عمله  بدأ  قد  رشاد  ناجي  كان  مبارك  حكم  من  أعوام  سبعة  نحو  بعد 
التابعة للدولة، وقبل عامين من خلع الرئيس السابق بثورة شعبية تقدم رشاد لمحكمة مجلس الدولة بدعوى قضائية 
يشكو فيها من عدم زيادة أجره بالمعدالت الكافية لمواجهة ضغوط المعيشة، حيث أن إيجار منزله فقط يستحوذ 

على نحو 60% من راتبه األساسي. 

لم يكن رشاد خاضعا للقانون المنظم للجهاز اإلداري للدولة، فوقت تقديم تلك الدعوى كان القطاع الصناعي التابع 
شركات  قانون  اسم  تحت   1991 عام  الخصخصة  في  الشروع  في  الدولة  بدء  مع  صدر  منفصل  قانون  ينظمه  للدولة 

قطاع األعمال العام. 

لكن قطاعات واسعة من العاملين علقت آمالها على تلك الدعوى التي طعنت في عدم تحديد المجلس القومي 
لألجور حد أدنى لألجور على المستوى القومي، وفقا ألحكام قانون العمل. وهو ما جعل تلك القضية تجدد الجدل 

حول تدني مستويات األجور في مصر بصفة عامة. 

الوظيفي،  السلم  درجات  أدنى  مربوط  فبداية  للدولة  اإلداري  بالجهاز  بالعاملين  الخاصة  المرتبات  لجداول  ووفقا 

24  -   نفس املصدر 

25  -   جون ماينارد كينز، النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود، ترجمة إلهام عيداروس 
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السادسة، هي 35 جنيه، وهو ما اعتبره الرأي العام وقت تداول دعوى ناجي رشاد بمثابة الحد األدنى الرسمي لألجور، 
وهو مبلغ متدني للغاية بالنسبة لمستويات األسعار آنذاك.

وبالفعل انحازت المحكمة للدعوى وألزمت في مارس 2010 المجلس القومي لألجور بتحديد حد أدنى على المستوى 
القومي، وفي ذات العام بعد نحو سبعة أشهر من صدور الحكم أعلن المجلس عن توافق بين العمال وأصحاب العمل 
على حد أدنى قومي بواقع 400 جنيه شهريا، وربطت تحليالت صحفية بين صدور هذا القرار وانتخابات البرلمان التي كان 

البعض يعتبر أنها تمهد لدعم نجل مبارك للوصول للرئاسة26.

والقت تلك الدعوى اهتماما من الرأي العام عكس حالة السخط بين قطاع كبير من العاملين لدى الدولة من ضعف 
نمو رواتبهم األساسية، كما شاهدنا في حالة ناجي رشاد.

الشك أن الرقم اإلجمالي لألجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن 
توزيع هذا المبلغ اإلجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غالء 

المعيشة وأخرى متميزة للغاية. 

صحيح أن كل العاملين بالجهاز اإلداري يخضعون لجداول المرتبات الملحقة بالقانون 47 لسنة 1978، وهو الجدول المعد 
بحيث يضمن للموظف تدرج قيمة راتبه وفقا لتطور أداءه في العمل،بحيث تحقق المساواة في المعاملة بين موظفي 

الدولة و تكون زيادة األجر مبنية فقط على ترقي الموظف وتحسن أداءه الوظيفي. 

لكن الرواتب الواردة في القانون هي الرواتب األساسية فقط، ويفتح القانون الباب، مثل القوانين التي سبقته، لعناصر 
أخرى تضاف ألجر الموظف وتعرف باسم« األجر المتغير«، وهو المجال الذي يظهر فيه التفاوت بوضوح بين جهة وأخرى. 

إضافية  أجور  تقديم  في  المرونة  من  قدر  الحكومية  للجهات  توفر  أن  هو  المتغيرة  األجور  من  التشريعي  والغرض   
ضروري  بدل  أو  للموظفين  تشجيعي  حافز  الهيئة  رئيس  يقدم  أن  األمر  يتطلب  فقد  العمل،  في  المتميزة  للعناصر 
يتم  األحيان  من  كثير  وفي  الدراسي،  العام  وبداية  األعياد  مثل  المواسم  في  مكافأة  أو  بها  يكلفهم  عمل  لمهمة 
لتلك  مخصصات  وجود  لضمان  الحكومة  مع  بالتنسيق  الهيئة  رئيس  من  مركزي  ال  بقرار  المتغيرة  األجور  تلك  تحديد 

األجور في الموازنة العامة. 
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لكن عمليا لم تكن عملية توزيع األجور المتغيرة تحت حكم مبارك تتم بالصورة العقالنية التي يقدمها لنا القانون، 
فاألجر المرتفع ال يرتبط فقط بمدى اجتهاد الموظف أو استحقاقه لحافز تشجيعي، بل يوجد تفاوت واضح وفج للغاية 
في األجور المتغيرة بين جهة وأخرى تبعا لتأثير نفوذ كل جهة أو قدرتها على تنظيم االحتجاج على تحديد قيمة األجور 

المتغيرة للعاملين لديها. 

ويعبر التفاوت في األجور المتغيرة عن الفلسفة الحقيقية لتوزيع األجور في أجهزة الدولة التي انتهى إليها القانون 47 
لسنة 1978 بالرغم من النوايا اإلصالحية الطموحة التي بدأ بها. 

ونستطيع أن نلخص العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع األجور في ثالثة عناصر: 

1- تتمتع الجهات المولدة لإليرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في 
جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

القطاعات  بعض  تتمتع  قد  لذا  سابقا،  أشرنا  كما  واحد،  تشريع  يجمعهم  ال  الدولة  لدى  العاملين  أن  بجانب  هذا   -2
بمعاملة أجرية متميزة من خالل تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة.

 « مسمى  تحت  العاملين  فئات   1980 لسنة   43 القانون  أحكام  بعض  بتعديل  1983،الصادر  لسنة   32 القانون  جمع  وقد 
في  عاملين  مظلته  تحت  القانون  يشمل  إذ  القضائية،  أو  األمنية  الجهات  من  معظمها  تعد  الخاصة«والتي  الكادرات 
والمحاجر،  والمناجم  اإلدارية  الرقابة  وهيئة  المخابرات  جهاز  في  وعاملين  وأكاديميين  ودبلوماسية  قضائية  جهات 

وسنقدم الحقا أمثلة على أوجه التميز األجري الذي تتمتع به بعض تلك الفئات.

3- وأخيرا، فقد نجحت الحقا جهات تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل األطباء 
في الحصول على حوافز مميزة في األجور أيضا. 

سياسات األجور المقادة باألزمات 

وتعتبر كل من ليلى البرادعي وضحى عبد الحميد أن سياسة األجور في مصر هي مزيج من السياسة المقادة باألزمات 
مع نسخة ضعيفة من النموذج العقالني. 27

والنموذج الذي تستشهد به الباحثتان قد صممه البنك الدولي في دراسة أصدرها سنة 2003 حول سياسات اإلصالح في 
األجور. 28

الفعل تجاه  رد  باألجور تقوم بشكل كبير على  الخاصة  باألزمات هو أن قرارات الحكومة  المقاد  بالنموذج  والمقصود 
النموذج  هذا  ويوفر  تنشأ،  التي  للمشكالت  مؤقتة  حلول  بمثابة  تلك  األفعال  ردود  وتكون  لها  تتعرض  التي  الضغوط 

معاملة مميزة للفئات األكثر قوة بين الموظفين. 

معايير  أي  عن  وبعيدة  بالكفاءة  تتسم  األجور  نظام  إلصالح  حلول  إلى  الوصول  على  العقالني  النموذج  يقوم  بينما 
سياسية. فالقرارات بخصوص نظام األجور في هذا النموذج تأخذ في حسبانها عناصر مثل تنافسية مهارات العاملين 

في سوق العمل ومستوى أدائهم وبالطبع قدرة الدولة على اإلنفاق على أجورهم بشكل مستدام.

األجور،  قرارات  على  الكفاءة  وليس  السياسية  التوازنات  هيمنة  حول  سليمان  تحليل  مع  الباحثتين  تحليل  إذن  يتفق 
وتكشف تلك التحليالت عن أن مبارك سار على ذات الفلسفة األجرية التي سبقته، فرئيس الوزراء األسبق تحت حكم 
السادات يحدثنا عن سيطرة ضغوط الموظفين على النظام الناصري في تحديد البدالت بقوله »... امتدت تلك المطالب 
الفئوية إلى المطالبة بتقرير بدالت تحت مسميات ال تتفق بالضرورة مع الواقع سواء كانت في صورة بدل طبيعة عمل 
أو بدل المهنة أو بدل التفرغ وغير ذلك. ولقد أصبح األمر عند هذا الحد مغايرا تماما للصورة التي كانت الدولة تهدف إلى 
تحقيقها في عام 1964 بل وازدادت اختالفا بصدور قرارات وقوانين عرفت بقوانين الرسوب الوظيفي وتصحيح أوضاع 

 Doha Abdelhamid and Laila El Baradei - REFORMING THE PAY SYSTEM FOR GOVERNMENT EMPLOYEES IN EGYPT- 2009   -  27

 Kithinji Kiragu- Rwekaza Mukandala- public service pay reform - world bank - 2003   -  28
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العاملين المدنيين بالدولة.«29

وقد ازدادت وتيرة تسييس سياسات األجور خالل السنوات األخيرة لمبارك، حيث شهدت تلك السنوات طفرات في النمو 
االقتصادي المحلي وانتعاش في االقتصاد العالمي واللذان ساعدا على ارتفاع وتيرة التضخم وما صحبه من ضغوط 

اقتصادية على العمال.

المعارض  السياسي  الزخم  التي وجدت لنفسها دور وسط حالة  الحركات االحتجاجية  السنوات بنشاط  واقترنت تلك 
االحتجاجات  عدد  ارتفع  حيث  النيوليبرالية،  السياسات  ذات  نظيف  أحمد  لحكومة  و  الحكم  من  مبارك  نجل  القتراب 
من متوسط سنوي 118 احتجاجا في الفترة من 1998 إلى 2003 لتصل إلى 265 احتجاجا في 2004 وحدها، وهي سنة تولي 

نظيف رئاسة الحكومة30.

وكان للعمالة الحكومية دورا قياديا في هذا الحراك االحتجاجي، فقبل خلع مبارك من الحكم ببضعة سنوات بزغت 
الضرائب  مصلحة  في  مستقلة  نقابة  أول  وكانت  الدولة،  عليها  تسيطر  التي  العامة  للنقابات  موازية  نقابية  حركة 

العقارية، نشأت بعدها نقابات المعلمين المستقلة والعاملين بالعلوم الصحية وأصحاب المعاشات.

وجدت العمالة الحكومية في زخم معارضة التوريث فرصة لكي تعبر عن سخطها من تآكل قيمة أجورها تحت وطأة 
الذي تجلى في نموذج  المنظم  االحتجاج  إلى  الذي تحدث عنه سليمان  السلبي  التأييد  التضخم، وخرجت من مجال 

النقابات المستقلة. 

ومنذ اندالع األزمة المالية العالمية بدأت الكفة تميل في مصر ناحية الثورة، واتجهت الدولة المصرية إلى إصدار سلسلة 
من القرارات التي تهدف لمجاراة األجور مع التضخم وزيادة الدخول المتدنية في الجهاز اإلداري للدولة.

 ويربط أول وزير للمالية بعد الثورة بشكل واضح بين زيادات األجور وحالة الشارع بقوله إن النمو في الدخول الحكومية 
خالل وزارته تم إقرارها ألن »البلد كانت حتفرقع«. 31

استمرار معادلة األجور مقابل الدعم 

وحتى نفهم السياق الذي نشأت فيه قرارات تحسين الدخول للموظفين بعد ثورة 2011، يجب أن نتتبع سلسلة القرارات 
التي صدرت إلرضاء الموظفين وقت أن بدأت األجواء السياسية توحي باقتراب ثورة شعبية.

خالل العام المالي 2007-2008 أصدر الرئيس مبارك أكبر عالوة خاصة في تاريخ تلك العالوات التي بدأها في الثمانينيات، 
االقتصادية  للضغوط  باإلضافة  الطاقة32،  بنود  أسعار  زيادة  من  السخط  بحالة  مقترنا  بالطبع  ذلك  وكان   ،%30 بنسبة 

الناتجة عن ارتفاع معدالت التضخم مع بدء االقتصاد في الدخول في مسار طويل من تباطؤ النمو.

كما اتجه مبارك في نفس السنة لزيادة دخول العاملين في وحدات اإلدارة المحلية بمنحهم حافز إثابة إضافي شهري 
بنسبة 50% من المرتبات األساسية، بشرط أن ال يكون العاملين المتمتعين بهذا الحافز ممن يحصلون على مكافآت أو 
حوافز جهود غير عادية تزيد عن نسبة 25% من رواتبهم األساسية،بما يرفع من إجمالي الحوافز إلى 75%، أي أن القرار 

كان يستهدف باألساس العاملين ترقية دخول العاملين الذين يتقاضون أجورا متغيرة ضئيلة القيمة.

وتطلب هذين اإلجراءين فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لسنة 2007-2008 بقيمة مليار وخمسمئة مليون جنيه، 
وفي مقابل تلك النفقات الزائدة تم تطبيق زيادة في ضرائب المبيعات وفي أسعار الوقود33.

كان مبارك إذن يسير على نفس نهجه السابق في تقليص الدعم مقابل زيادة األجور الحكومية لكنه كان أكثر سخاء 

29  -   ممدوح سامل، املذكرة اإليضاحية للقانون 47 لسنة 1978

 https://goo.gl/uHbuEu 2012 ،30  -   جوئل بنني، صعود عامل مرص، كارنيجي

 https://goo.gl/2IXbpM ،2015 31  -   محمد جاد، هل تكتب حكومة محلب فصال جديدا يف عالقة الدولة باملوظفني؟ أصوات مرصية، أغسطس

 UB9h8Y/gl.goo//:https 2016 ،32  -   بيسان كساب، أربع حقائق تربيء األجور من األزمة املالية للدولة، مدى مرص

33  -   القانون 114 لسنة 2008 بشأن فتح اعتامدين إضافيني باملوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2007-2008 وتقرير عالوة خاصة للعاملني
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مع العاملين لدى الدولة هذه المرة وهو ما نستطيع أن نتفهمه في سياق حالة التوتر السياسي المهيمنة على البالد.

ونحتاج أن نتوقف قليال أمام حافز اإلثابة المشار إليه، فهو لم يكن أول محاولة لتقليل التفاوت في الدخول المتغيرة، 
ففي عام 1998 كانت الدولة قد منحت قطاعات واسعة من العاملين لديها مكافأة تعادل الفرق بين ما يعادل %25 

من أجرهم األساسي وما يتقاضونه فعال.34

الهيئات  رؤساء  سلطات  عبر  المتغيرة،  األجور  تحديد  في  الالمركزي  النمط  أن  الدولة  استشعار  القراران  هذان  يعكس 
التفاوت في مستويات الدخول بالقطاع الحكومي،  والمصالح في إقرار حوافز ومكافآت للعاملين، كان يفاقم من 

وكانت تسعى كل فترة لعالج ذلك عبر قرارات مركزية. 

واستمرت تلك السياسة بعد خلع مبارك، ففي سياق ثورة يناير 2011 ضغط العمال بقوة لتطبيق حد أدنى لألجر يتناسب 
مع مستويات المعيشة الالئقة لألسر، وفي محاولة للتجاوب مع تلك الضغوط سنت الدولة حافز إثابة إضافي يهدف 
إلى جعل ما يتقاضاه العاملون من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدالت أو غير ذلك 

ال يقل عن 200% من المرتب األساسي35.

إذ  الحافز،  النحو كان خروجا على فكرة  العاملين على هذا  اإلثابة في تحسين أجور  ويرى محللون أن استغالل حافز 
يفترض أن يوجه إلثابة المتميزين من العاملين فقط.36 

الملحقة  األساسية  األجور  وليس  المتغيرة  األجور  تعديل  عبر  جاءت  لألجور  األدنى  الحد  تطبيق  محاولة  أن  والمفارقة 
بالقانون، وهو ما يجعل من تلك التطورات في األجور بمثابة محاوالت إلصالح التفاوتات في دخول العاملين التي أنتجتها 
سياسات مبارك عبر التوسع في األجور المتغيرة لبعض العاملين بالدولة، وليس من خالل سياسة أجور متكاملة األركان 

توجه اإلنفاق للفئات األكثر إفادة للخدمة المدنية. 

وفي مطلع عام 2014، وهو العام الذي سيشهد موسمه الصيفي انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد أحداث الثالثين من 
يونية الدامية، قررت الحكومة االنتقالية آنذاك قطع خطوة رابعة لتحقيق قدر من المساواة في األجور المتغيرة عبر ما 

يعرف بعالوة الحد األدنى. 

وتقضي عالوة الحد األدنى بسد الفرق بين ما يحصل عليه العاملون من مكافآت وبدالت نقدية وبين ما يعادل نسبة 
400% من الرواتب األساسية، بحيث يصبح الحد األدنى لألجور 1200 جنيه37. 

نسبة الحوافز اإلجاملية القرارالسنة

1998

2008

2011

2014

%75

%200

%400

ُيمنح العاملين المدنيين مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة 
ال25% من األجر االساسى الشهري وبين ما يتقاضونه فعاًل من حوافز

ُيمنح العاملون المدنيون بوحدات اإلدارة المحلية ممن يحصلون على حوافز 
ومكافآت بنسبة 25% من راتبهم األساسي حافز إثابة إضافي بنسبة %50

زيادة الحوافز والبدالت والمكافآت للعاملين المدنيين  إلى 200% من الراتب 
األساسي

ُيصرف للعاملين المدنيين ما يعادل الفارق بين 400% من راتبهم األساسي 
وما يحصلون عليه من بدالت ومكافآت

%25

34  -   قرار مجلس الوزراء 4249 لسنة 1998 بشأن منح العاملني املدنيني بالدولة مكافأة شهرية تعادل الفرق بني نسبة 25% من األجر األسايس الشهري وما يتقاضونه فعال من حوافز أقل. 

35  -   القانون رقم 51 لسنة 2011 بربط املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 2011 -2012 وتعديل بعض أحكام قانون الرضيبة عىل الدخل. 

36  -   دليل املوازنة املرصية، بيت الحكمة للدراسات االسرتاتيجية، مارس 2012 

37  -   قرار رئيس مجلس الوزراء 22 لسنة 2014 
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وهكذا تحقق أحد أبرز المطالب الشعبية وقت الثورة على مبارك إلى حقيقة واقعية، لكن األيام التالية لعالوة الحد 
األدنى ستبرهن على أن الدولة كانت ال تزال مستمرة في سياسة مبارك، إذ كانت تلك الزيادة في األجر مقدمة لتقليص 
كبير في الدعم، ولكن تراجع الدولة عن الدعم هذه المرة سيقترن بتقشف في اإلنفاق على األجور والذي سيتم تحت 

مظلة قانون الخدمة المدنية. 

الحد األقصى لألجور.. الشيطان في التفاصيل 

» الحد األقصى كام.. 42 38.. طاب دول كتير، دول كتير عليا.. أنا بقول قدامكم هنا حعمل حاجتين.. المبلغ دا نصه مش 
حاخده، وأنا ال اتفضل بيه على حد، نصه مش حاخده.. طب كدة طب فيه حاجة تانية أقدر أعملها! نعم.. نص ما امتلكه 

نص ما امتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا حتنازل عنه عشان خاطر بلدنا«.

انتخابه في يونية 2014، وتظهر من مفردات  أيام من  ألقاها بعد  الفتاح السيسي، والتي  تلك كانت كلمة للرئيس عبد 
الدولة بجديته في تطبيق الحد األقصى لألجور حتى  الخطاب محاولة السيسي خلق إحساس لدى طبقة موظفي 

على نفسه وهو على رأس الدولة. 

وعادة ما تستخدم الدولة خطابا عن ترشيد اإلنفاق على كبار الموظفين في األوقات التي تحاول فيها إصالح منظومة 
المتغيرة  ناصر والسادات لوضع حد أقصى لألجور  السيطرة على نفقاتها، فقد شهدنا ذلك في محاولتي  أو  األجور 

للعاملين كما شرحنا سابقا.

الحد  بشأن   1985 لسنة   105 القانون  أصدر  إذ  السيسي،  قبل  من  الحكومية  لألجور  سقف  وضع  مبارك  نظام  حاول  وقد 
األعلى لألجور وما في حكمها. وحدد رئيس الوزراء عاطف عبيد هذا الحد بقيمة 54 ألف جنيه سنويا، وذلك خالل عام 2000. 

من  الجديد  األقصى  الحد  نظام  تفريغ  سيتم  كيف  وسنرى  دستوريته39،  بعدم  الحق  حكم  صدر  القانون  هذا  لكن   
مضمونه بدعوى أيضا مخالفة تطبيقاته للدستور. 

يقوم نظام الحد األقصى لألجور الذي أشار له السيسي في خطابه على عدم جواز أن يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه 
أي موظف عن 35 مثل الحد األدنى لدخول الموظفين بالدولة، أو عن 42 ألف جنيه شهريا.40

لكن الحكومة التي ُعهد إليها وضع القواعد التنفيذية لتطبيق الحد األقصى لألجور ستصطدم بسلسلة من الفتاوى 
مستويات  بارتفاع  المعروفة  الجهات  وتحديدا  النظام،  هذا  تطبيق  من  الجهات  من  العديد  ستعفي  التي  القضائية 

األجور فيها. 

ومن أبرز الجهات التي أعفاها القضاء من الحد األقصى هي الهيئات القضائية نفسها، بعد أن كان مجلس الوزراء قد 
اعتبرها ضمن الخاضعين لهذا النظام. 41

بإعفاء  قرارها  الدولة  بمجلس  والتشريع  الفتوى  لقسمي  العمومية  الجمعية  عليها  بنت  التي  العناصر  أبرز  أحد  وكان 
التي نصت على وضع حد أقصى  النظام جاء تنفيذا للمادة 27 من دستور 2014  القضاة من الحد األقصى هو أن هذا 
لألجور في أجهزة الدولة، واعتبرت الفتوى أن تعبير« أجهزة الدولة« ينطبق فقط على السلطة التنفيذية أما القضاء فهو 

يتمتع باالستقاللية التي تضمن نزاهة أحكامه42. 

وقال قسما الفتوى والتشريع في فتواهما إن مقرر لجنة الخمسين إلعداد الدستور اعتبر أن المقصود بأجهزة الدولة 
هو دواوين الوزارات وأنه ال يمكن أن يكون القضاء واحدا من هذه األجهزة. وهو ما يؤشر على عدم وجود نية فعلية من 

38  -   املقصود يف الخطاب 42 ألف جنيه شهريا. 

39  -   أصدرت املحكمة الدستورية العليا حكام يف عام 2009 بعدم دستورية املادة الثانية من قانون 105 لسنة 1985 والتي تعطي ملجلس الوزراء الحق يف وضع حد أقىص لألجور، أو ما كان 
يطلق عليه هذا الترشيع »الحد األعىل لألجور«. 

40  -   قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد األقىص للدخول للعاملني بأجر لدى أجهزة الدولة. 

41  -   قرار رئيس الوزراء رقم 1265 لعام 2014 بالقواعد التنفيذية ألحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014. 

42  -   مجلس الدولة، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع،ملف رقم 58 - 1 - 379 - مارس 2015. 
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وقت إعداد الدستور إلخضاع قطاعات واسعة من الدولة للحد األقصى. 43 

وتكرر األمر مع أحد أبرز الجهات اإليرادية بالدولة وهي الشركات القابضة بقطاع البترول المملوكة للدولة، إذ عارضت 
شركات  ضمنها  ومن  عامة،  شركات  إلدماج  الوزراء  مجلس  محاوالت  والتشريع  الفتوى  لقسمي  العمومية  الجمعية 

البترول، تحت نظام الحد األقصى لألجور.44

ورأى قسمي الفتوى والتشريع أن مفهوم أجهزة الدولة في الدستور ال ينطبق على شركات قطاع األعمال العام التي 
ينظمها القانون 20 لسنة 1991.

قانون  ألحكام  الخاضعين  ضمن  لالتصاالت  المصرية  الشركة  لدى  العاملين  أن  والتشريع  الفتوى  قسما  اعتبر  كذلك 
العمل وال يعدون ضمن العاملين بأجهزة الدولة.45

وألغى القضاء اإلداري قرار البنك المركزي بسريان أحكام األقصى لألجور على العاملين ببنك التعمير واإلسكان، وأشار 
تندرج  ال  وبالتالي  عام،  قطاع  وشركات  وبنوك  عامة  هيئات  رأسمالها  يملك  مساهمة  شركة  البنك  كون  إلى  الحكم 

ضمن أجهزة الدولة التي نص عليها الدستور. 46

وتعكس تلك الفتاوى واألحكام اتساع رقعة الفئات العاملة بأجهزة تابعة للدولة ولكن تحكمها تشريعات أخرى غير 
التي تحكم الجهاز اإلداري.

وشركات  بالبنوك  الموظفين  كبار  لمداخيل  سقف  بوضع  الشعبية  للمطالبات  تستجيب  أن  الدولة  حاولت  فعندما   
الجهات  أن  بواقع  اصطدمت  أجورها،  مستويات  بارتفاع  وتشتهر  العام  للمال  المملوكة  الجهات  من  وغيرها  البترول 

التي ينطبق عليها مفهوم أجهزة الدولة هي بدرجة كبيرة تنحصر في الجهاز اإلداري للدولة والوحدات المحلية. 

وقد ساعدت صياغة المادة 27 من الدستور على تفريغ االلتزام بالحد األقصى لألجور من جوهره، حيث جعلت تحديد 
الفئات الخاضعة للحد األقصى مرهونا بطبيعة الجهاز اإلداري الذي تعمل فيه.

وكان من األفضل أن يتم النص في الدستور على تطبيق الحد األقصى لألجور على كافة األجور التي تخرج من المال 
العام أو المملوك ملكية خاصة للدولة ليشمل بذلك كافة القطاعات )القضاة، الجيش، الشرطة، البترول واالتصاالت 

الخ..(.47

وفي ذات العام الذي صدرت فيه تلك الفتاوى واألحكام، ستصدر النسخة األولى من قانون الخدمة المدنية، رقم 18 
لسنة 2015، لتبدأ رحلة التقشف في ميزانية األجور الحكومية بعد سلسلة من حوافز اإلثابة ومحاوالت محدودة لتقليص 

الرواتب المرتفعة. 

ماذا حدث لألجور بعد مارس 2015؟ 

شهد شهر مارس من عام 2015 عددا من األحداث المهمة على المستوى االقتصادي، فقد كانت البالد تستعد لتنظيم 
مؤتمر دولي روجت له كثيرا يهدف لجذب االستثمار األجنبي، وقد أعلنت خالله عن صفقات ضخمة لمشروعات في 

البنية األساسية مع شركات دولية. 

إذ أصدر  االقتصادي،  المؤتمر  التشريعي في شهر مارس بعيدة عن أجواء  المستوى  الجارية على  التطورات  ولم تكن 
الحوافز  من  حزمة  قدم  قانونا  البرلمان،  إنشاء  لحين  آنذاك  التشريعية  السلطة  على  يستحوذ  كان  الذي  الرئيس، 

43  -   نفس املصدر

44  -   مجلس الدولة،الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع، ملف رقم 86 - 4 - 1865- أغسطس 2015. 

45  -   مجلس الدولة، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والترشيع، ملف رقم 47 - 1 - 322 - أغسطس 2015. 

46  -   مجلس الدولة، محكمة القضاء اإلداري، الدائرة األوىل، فرباير 2015. 

47  -   أعلن املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف 2012 عن مقرتح بتعديل املرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بخصوص الحد األقىص لألجور والذي تبنى مفهوم وضع حد أقىص 

http://bit.ly/2fMrGHO .لألجور يشمل كل األجور التي تخرج من املال العام، لكن لجنتي إعداد الدستور يف 2012 و2014 مل يُطبقا هذا املفهوم
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للمستثمرين، وأصدر في ذات الشهر قانون الخدمة المدنية بديال عن القانون 47 لسنة 1978. 

 وقد يوحي األمر ألول وهلة أنه ال توجد عالقة مباشرة لقانون الخدمة المدنية بجذب االستثمار األجنبي، لكن الواقع أن 
كبح النمو في ميزانية األجور قد يكون أحد أبرز العوامل التي تستطيع الحكومة أن تروج من خاللها بأن بيئة االستثمار 

في مصر أصبحت أكثر مالئمة. 

إذ أن اإلنفاق على األجور في موازنة العام الذي صدر فيه القانون كان يمثل نحو ربع النفقات العامة، 26.2%، في الوقت 
الذي كانت الحكومة تحاول السيطرة على عجز الموازنة عند 10% من الناتج اإلجمالي، وقد كان مرتفعا في العام السابق 

عن هذا المستوى بالرغم من المساعدات الخليجية السخية للبالد. 

تعاقداتها  في  المالية  التزاماتها  سداد  على  الدولة  قدرة  بشأن  المستثمرين  إقالق  في  المتفاقم  العجز  ويساهم 
من  بدءا  الستثماراتهم  المفيدة  العامة  النفقات  في  التوسع  على  مقدرتها  أو  عامة،  مشروعات  تنفيذ  على  معهم 
دعم الطاقة إلى تعليم القوى العاملة الداخلة للسوق، ناهيك عن التأثيرات التضخمية الرتفاع العجز، وهي العوامل 

التي نستطيع أن نفسر من خاللها اهتمام الحكومة بطرح قانون الخدمة المدنية وقت الترويج لالستثمار األجنبي. 

وقد اضطرت الدولة لتطبيق أكثر من اعتماد إضافي في الموازنات األخيرة السابقة لتطبيق الخدمة المدنية لتغطية 
المالي 2013  العام  القانون، فخالل  إعداد  الموازنة وقت  النفقات على األجور، مما يعطي مؤشرا لضغوط األجور على 
-2014 كان هناك اعتماد إضافي سابق على تطبيق عالوة الحد األدنى، بقيمة 2.5 مليار جنيه، وآخر الحق على تطبيقها، 

بقيمة 10 مليارات جنيه. 48

سياسة جديدة لألجور المتغيرة؟ 

ولم يلق قانون الخدمة المدنية معارضة ذات شأن من النقابات الممثلة للعاملين بالحكومة وقت صدوره، لكن مع 
في  تجسدت  والتي  المعارضة  تلك  بوادر  ظهرت   2015 صيف  في  بالقانون  الخاصة  المالية  اإلجراءات  تفعيل  في  البدء 

تظاهرة عمالية كبيرة أمام نقابة الصحفيين بعد نحو شهر من بداية العام المالي الجديد. 49

خرجت تلك التظاهرات كرد فعل على النظام الجديد لألجور الذي أقرته موازنة العام المالي 2015 -2016، والذي حول 
األجور المتغيرة، التي كانت تصرف كنسبة من األجر األساسي، إلى مبلغ مالي مقطوع، أي أنه عمليا جمد الزيادة التي 

كانت تساهم بها تلك األجور المتغيرة في رواتب الموظفين 50.

األجر  من  كنسبة  األحيان  بعض  في  تحسب  المتغيرة  األجور  من  وغيرها  والبدالت  الحوافز  كانت  القانون  هذا  وقبل 
األساسي، ومع الزيادة السنوية في األجر األساسي كانت القيمة النقدية لتلك األجور المتغيرة تزيد هي األخرى، لكن 

قانون موازنة 2015 -2016 سيجعل تلك األجور محسوبة، إلى األبد، على أساسي 30 يونية 2015. 
 

وفي هذه السنة المالية تم تعديل مفردات مرتبات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لتصبح مقسمة إلى 
أجر وظيفي وأجر مكمل بدال من أجر أساسي وأجر متغير. 

العالوات  األساسي،  األجر  من   %100  ،2015 يونية   30 حتى  األساسي  األجر  يشمل  بأنه  الوظيفي  األجر  المالية  وزارة  وعرفت 
التاريخ والحد  الموظف من عالوات تشجيعية ودورية حتى هذا  المضمومة، ما حصل عليه  المضمومة وغير  الخاصة 
 10 منهما  واحدة  كل  قيمة  تبلغ  العمال،  عيد  ومنحة  االجتماعية  العالوة  إلى  باإلضافة  األدنى،  الحد  لعالوة  األقصى 

جنيهات51. 

أما األجر المكمل فهو باقي ما يحصل عليه الموظف من مزايا مالية بعد تحويلها إلى مبالغ مالية مقطوعة، أي ليس 
كنسبة أو عدد أيام من األجر األساسي - الوظيفي. 

48  -   قانون 105 لسنة 2013 وقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن فتح اعتامد إضايف باملوازنة العامة للعام املايل 2013 -2014 

49  -   مني ضياء، محمد السيد، هاين الحويت، أسامء زيدان، عمرو حجاج، »بالفيديو آالف املوظفني يتظاهرون أمام نقابة الصحفيني احتجاجا عىل قانون الخدمة املدنية«،اليوم السابع، أغسطس 
 https://goo.gl/ngQU2E ،2015

50  -   قانون ربط املوازنة العامة لسنة 2016 -2017، املادة 15 

51  -   منشور عام وزارة املالية رقم 6، يوليو 2015 
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وفي هذا السياق نستطيع بالطبع أن نتفهم لماذا تصدر العاملون في الضرائب احتجاجات أغسطس 2015، إذ أن تحويل 
الضرائب  يتميز بها موظفون مثل موظفي  التي  الحوافز  أن  إلى مبلغ مقطوع كان يعني  المتغيرة من نسبة  األجور 

كنسبة مرتفعة من األجر األساسي قد تجمد نموها لألبد. 

ويظهر تأثير تجميد األجور المتغيرة بشكل واضح على معدل نمو إجمالي اإلنفاق على الباب األول لموازنة 2015 -2016، 
الذي يشمل األجور وتعويضات العاملين، والذي بلغ 8.6%،52 في مقابل متوسط للنمو السنوي منذ مطلع التسعينيات 

بلغ %15.53

وساهمت الضغوط العمالية في دفع البرلمان فور تشكيله للتصويت على إلغاء قانون الرئيس، لكن موازنة 2016 -2017 
النسخة  على  المبدئية  الموافقة  أن  من  بالرغم  المتغيرة  األجور  بتجميد  السابقة  الموازنة  مبدأ  تطبيق  في  استمرت 

الجديدة من قانون الخدمة المدنية، 81 لسنة 2016، كانت بعد بداية العام المالي 2016 -54.2017

وجاءت موازنة 2016 -2017 بمعدل نمو لألجور أكثر تدنيا من سابقه، عند %4.8. 

52  -   حسابات الباحث من بيانات البيان املايل للموازنة العامة للعام 2016 -2017 

53  -   حسابات الباحث من الحسابات الختامية للفرتة من 1991-1992 إىل 2013 -2014 

http://bit.ly/2gnwf9j  2017 54  -   مجلس النواب يوافق عىل الخدمة املدنية،برملاين، يوليو
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مالحظة : معدل النمو 
في موازنة 2016 تم قياسه 

بالمقارنة مع فعلي 2015 
ومعدل النمو في موازنة 
2017 تم قياسة بالمقارنة 

مع موازنة 2016 وذلك 
لعدم صدور الحساب 

الختامي عن تلك األعوام 
حتى اآلن

%15.50

%4.80
%6.80

المتوسط 
السنوي

 من 1991-1990 
حتى 2014-2013

معدل النمو 
في 2017-2016 

معدل النمو 
في 2016-2015

معدل نمو األجور في 
العامين الماليين األخيرين 
مقارنة بالمتوسط السنوي 

لنمو األجور

وبررت الحكومة تجميد األجور المتغيرة بأنها تسعى إلى تقريب الفوارق في دخول الموظفين وإعادة هيكلة سياسة 
األجور على أسس أكثر عدالة، حيث قال وزير التخطيط أشرف العربي: إن أي حوافز جديدة سيتم إقرارها بعد هذا القانون 

سُتمنح على أساس مساهمة الجهة في اإليرادات العامة أو الخبرات الوظيفية النادرة أو العمل في المناطق النائية. 55

وكانت تلك التصريحات بمثابة تأكيد من الحكومة على أن سياسة الحوافز كنسبة من األجر األساسي )الوظيفي( لم 
ترتبط بنفوذ كل  العامة وال  تنته لألبد، ولكن سيتم تخصيصها على أسس جديدة تصب في مسار تحسين الخدمة 

جهة حكومية. 

اعتبر في مادته  الذي  القانون  الجديدة ستكون في إطار مستهدفات  الحكومة فإن سياسة األجور  ووفقا للخطاب 
األولى إن »الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب«56 
أي أن توزيع اإلنفاق على األجور الحكومية مرتبط بأداء الموظف في الخدمة العامة وليس نفوذه وقوة تأثيره. وتقترب 

تلك الصياغة من مفهوم إصالح األجور على النموذج العقالني، الذي أشرنا إليه سابقا. 

وصاحب إصدار النسخة األولى من الخدمة المدنية تصريحات صحفية من الحكومة تنتقد فيها حصول فئات من الدولة 
على نسب مرتفعة من الحوافز، وتعبر عن انحيازها لألدنى دخال داخل الحكومة، حيث يقول رئيس الجهاز المركزي 
للتنظيم واإلدارة »ما كان يحدث أن كل وحدة إدارية كانت تقرر لنفسها البدالت والحوافز منعزلة عن باقي الوحدات 
األخرى.. وكانت السلطة المختصة تصدر قرارا بالحوافز بعد موافقة وزارة المالية.. فكانت بعض الوحدات تحصل على 
الذين  العاملين  رفع  إلى  تهدف  الدولة  فإن  القانون  لهذا  ووفقا   %200 عن  تزيد  ال  أخرى  ووحدات   %1600 إلى  تصل  حوافز 
يحصلون على 200% كحوافز ليقتربوا من الذين يحصلون على حافز 1600% وذلك تدريجيا.. وفي نفس الوقت فإن من كان 

يحصل على 1600% فإنه لن يقف عند ذلك وإنما سوف يتم زيادته ولكن ليس بالنسبة السابقة.«57

كانت  وإن  المرتفعة،  الحوافز  تلك  على  تحصل  التي  الفئات  هي  من  عن  مفصل  بشكل  تفصح  لم  الحكومة  لكن 
ستخضع لقانون الخدمة المدنية أم أنه ال ينطبق عليها، وهل سيتم فعال إقرار نظام أجور متغيرة جديدة لها بحوافز 

أقل أم أن نفوذها سيساعدها على الضغط من جديد للحصول على معاملة أجرية متميزة.

 https://goo.gl/UqOCUG 2015 55  -   محمد جاد، العريب: من املستحيل أن يتسبب الخدمة املدنية يف تخفيض أجر أي موظف، أصوات مرصية، أغسطس

56  -   قانون الخدمة املدنية رقم 81 لسنة 2016، الباب األول، املادة األوىل 

https://goo.gl/d1uKfn 2016 57  -   صالح الصالحي، املستشار محمد جميل رئيس الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة يف حوار خاص لألخبار، مايو
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بل إن ما تؤكده تصريحات وزير التخطيط التي أشرنا لها هو أن سياسة األجور الجديدة ستكون منحازة، مثل سابقتها، 
للجهات المولدة لإليرادات العامة والتي ال تقدم خدمة مباشرة للمواطنين. 

المدنية  الخدمة  قانون  عن  تلفزيوني  حوار  في  الحصري،  طارق  التخطيط،  وزير  مستشار  يتحدث  السياق  نفس  وفي 
استمرار  إلى  يشير  ثم  للمواطنين،  الخدمات  تقديم  هو  الدولة  موظفي  تعيين  من  الرئيسي  الهدف  أن  على  مؤكدا 
المعاملة المالية المتميزة للجهات المولدة لإليرادات السيادية مبررا ذلك بأن تلك الجهات اكتسبت هذه الوضعية وال 

تستطيع الحكومة انتزاعها منها. 58

الخدمة  األخيرة من قانون  النسخة  الجديد فقد اشتملت  التشريع  إقرار  بعد  المتغيرة  األجور  النظر عن وضع  وبغض 
المدنية، 81 لسنة 2016، على عالوة سنوية بنسبة 7% من األجر الوظيفي، وتعتبر الحكومة أن عالوة القانون الجديد تعد 
تعويضا معقوال للموظفين بالنظر إلى أن األجر الوظيفي المحسوبة على أساسه أكبر من األجر األساسي تحت القانون 
47 لسنة 1978، كما أن قانون الخدمة المدنية في نسخته األخيرة نص على ضم العالوات الواردة في التشريع لألجر 

الوظيفي ولكن لم يحدد توقيتا زمنيا لذلك.59

القانون والذي كان مقررا فيه  النسخة األولى من  التي احتجت على  النقابية  انتصار للحركة  العالوة بمثابة  وتعد تلك 
عالوة سنوية بنسبة 5% فقط. 

وقد اتجهت الحكومة بالفعل لصرف عالوة الـ7% بأثر رجعي خالل العام المالي 2016 -2017. 60

مكونات األجر 
في قانون 

الخدمة المدنية 
رقم 61 لسنة 

 2016

األجر الوظيفي المنصوص عليه في القانون

عالوة دورية سنوية بنسبة 7% من األجر الوظيفي

يجوز منح الموظف عالوة 
تشجيعية بما ال يزيد عن ثالثة أعوام

حافز علمي لمن حصل على 
مؤهل أعلى اثناء الخدمة

يصدر بنظام األجر المكمل قرار 
من رئيس الوزراء

من حق الموظف مقابل عن االختراعات 
التي يقوم بها اثناء تأدية وظيفته

يجوز تقرير مكافآة تشجيعية للموظف

وبصفة عامة فإن اختبار مصداقية الخطاب الحكومي حول قانون الخدمة المدنية، وان كانت نواياه هي إعادة هيكلة 
السابقة  العام مع اإلبقاء على فلسفة األجور  سياسة األجور لتحقيق خدمة مدنية أفضل أم مجرد تقليص لإلنفاق 
القائمة على نفوذ كل جهة، فإن هذا االختبار يمكن أن يتم عبر مسارين األول تحليل البيانات الكلية لألجور في موازنة 
العام 2016 -2017، والثاني محاولة إلقاء الضوء على قطاعات من الموظفين وتتبع تطور مفردات أجورهم قبل وبعد 

القانون، وهو ما سنقوم به في الفقرات التالية من الدراسة. 

 GpFWPY/gl.goo//:https 2015 58  -  حوار إبراهيم عيىس يف برنامج 25-30 مع طارق الحرصي، يوليو

59  -   مادة 40 من قانون 81 لسنة 2016 

 https://goo.gl/eD6ugT 2016 60  -   أحمد يعقوب، املالية: رصف راتب نوفمرب بعالوة نسبتها 35% تراكمية عن خمسة أشهر، اليوم السابع، 7 نوفمرب
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على من ينطبق قانون الخدمة المدنية؟ 

لم يتغير تعريف قانون الخدمة المدنية للفئات الخاضعة له بين نسختيه في 2015 و 2016، حيث شمل الوزارات ومصالحها 
واألجهزة الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية، والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف 

ذلك61.

وهو التعريف الذي ُيخرج، بطبيعة الحال، قطاعات كبيرة من العاملين لدى الدولة من والية هذا القانون، ولكن ما هو 
التقدير الكمي لهذه القطاعات؟ 

كانت وزارة التخطيط قد قدمت إجابة بها شيء من التفصيل حول الفئات المستهدفة بقانون الخدمة المدنية في 
بيان رسمي وجهته لمجلس الشعب، والذي قالت فيه إن المادة األولى من قانون الخدمة المدنية لم ُتدخل تعديال 
التشريعات المنظمة  تاريخ  بالجهاز اإلداري للدولة عبر  المدنيين  الفئات الخاضعة للتشريعات المنظمة للعاملين  على 

لهذا القطاع. 

القانون، مثل هيئة قناة  التي لديها الئحة خاصة ال تخضع لهذا  العامة  الهيئات  أن  السياق  الوزارة في هذا  وأوضحت 
السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة واإلسكندرية واتحاد اإلذاعة والتلفزيون. 62

وفي توضيح آخر من التخطيط للبرلمان قالت الوزارة إن العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، 
ال يخضعون للقانون. 63

وفي هذا السياق أيضا من المهم أن نشير إلى أن بعض التشريعات تساهم في إعطاء وضعية مالية خاصة لبعض 
العاملين لدى الدولة مثل المعلمين الذين عدلت لهم الدولة قانون التعليم في سنة 2007 لكي تمنحهم بدالت خاصة 

تحسن من دخولهم.

هذا عالوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين باألساس بهذا القانون. 

وال توفر لنا تلك المعلومات المتفرقة رقما رسميا من الدولة بعدد الموظفين الخاضعين للمعاملة المالية في قانون 
الخدمة المدنية، لكن ال شك أن عدم خضوع الهيئات ذات الالئحة الخاصة والكادرات الخاصة يقلل من اآلثار المتوقعة 

ألي إصالح في منظومة األجور يتم التعويل عليه من وراء هذا القانون. 

ومن  بالدولة،  العاملين  تصنيف  عن  مبدئية  مؤشرات  تعطينا  التي  الحكومية  البيانات  ببعض  نستعين  أن  ونستطيع 
هذه البيانات توزيع الوظائف المشغولة بالجهاز الحكومي وفقا لنوع الكادر، والذي ُيظهر أن نحو 4% من تلك الوظائف 

تخضع للوائح خاصة ونحو 16% منها تعد من الكوادر الخاصة. 64

فيما ُتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن أكبر عدد من العمالة الحكومية في الهيئات االقتصادية 
تقع في قطاع النقل والمواصالت 47.9% )وهو مؤشر مهم بالنظر إلى تصريحات الحكومة حول عدم خضوع عمال 
هيئتي النقل بالقاهرة واإلسكندرية( وأكبر عدد من العاملين في الجهاز اإلداري واإلدارة المحلية والهيئات الخدمية هم 
من العاملين في قطاع التعليم بنسبة 36.1% )وهو مؤشر مهم أيضا بالنظر إلى المعاملة المالية الخاصة للمعلمين 

وفقا لقانون الكادر(. 65

لقانون  المالية  للمعاملة  أو لن تخضع  التي ستخضع  الفئات  بتقديرات محددة عن  البيانات  تلك  الخروج من  ويصعب 
الخدمة المدنية نظرا لتعقد البنية التشريعية المنظمة للعاملين بالدولة. 

61  -   قانون الخدمة املدنية 81 لسنة 2016، املادة األوىل 

 https://goo.gl/GyY9A8 2016 62  -   تعرف عىل أسامء الجهات وعدد العاملني الخاضعني لقانون الخدمة املدنية، إنفراد، مايو

 https://goo.gl/pTpJRQ 2016 63  -   محمد رضا، زيك القايض، حرصي رد الحكومة عىل الخدمة املدنية، برملاين، يناير

64  -   الجهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، دراسة تحليلية للوظائف املمولة املشغولة والخالية( بالقطاع الحكومي ملوازنة العام 2015 -2016 

65  -   الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، النرشة السنوية إلحصاء العاملني بالحكومة والقطاع العام، األعامل العام، 2014 
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الموازنة تكشف مالمح األجور تحت الخدمة المدنية

وفقا للبيانات اإلجمالية لموازنة العامة فإن النفقات المرتبطة باألمن والقضاء يأتيان على ضمن أبرز اهتمامات الدولة 
في اإلنفاق على األجور في عام 2016-2017، حيث يحظى قطاع النظام العام وشئون السالمة العامة بأكبر معدل في 

زيادة األجور. 
ودار  الدولة،  قضايا  وهيئة  الدستورية،  والمحكمة  السجون،  ومصلحة  والعدل،  الداخلية،  وزارات  القطاع  هذا  ويضم 
االفتاء، وصندوق تطوير نظام األحوال المدنية والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري. والتي زادت 

أجورها بنحو 5 مليارات جنيه. 66

أما أجور العاملين في قطاع التعليم فسجلت نصف هذه الزيادة تقريبا، بنحو 2.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة ال تتجاوز %3.
وبتحليل بيانات الباب األول على مستوى الجهات الحكومية، التقسيم الوظيفي للموازنة، سنصل إلى نفس االستنتاج 
باإليرادات  ترتبط  جهات  مرتفعا  نموا  وحققت  كبرى  أجور  بميزانيات  تتمتع  التي  الجهات  رأس  على  يأتي  حيث  تقريبا، 

السيادية أو الشرطة أو القضاء. 

مالحظات :

1- الشرطة تشمل ديوان عام وزارة الداخلية و مصلحة األمن والشرطة 

2- يضم قطاع المحاكم جهات مثل ديوان وزارة العدل والنيابة العامة باإلضافة إلى 

محاكم مثل مجلس الدولة والدستورية العليا 

3- الضرائب تشمل ضرائب المبيعات والعقارية والضرائب العامة

الشرطة القضاء

النسبة من إجاميل األجور

معدل النمو السنوي

%11.7

%23.8

التعليم 
المدرسي 
والجامعي

الصحة الزراعة 
والحراجة 

والصيد

الضرائب 
والجمارك

%2.9
%4.6

%2.3

%12.3

%37.3

%12.4

%3.5 %4.1

معدالت نمو األجور في 
بعض القطاعات بين عامي 

2015-2016 و 2017-2016 

%9.1

%6.1

وتعكس تلك البيانات الوزن النسبي الكبير لجهات ال تندرج تحت طائلة قانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة. 

بينما بعض األجهزة اإلدارية بالدولة سجلت نموا طفيفا مقارنة بالعام 2016-2015. 
عددا  انتقينا  لذا  المختلفة،  الحكومية  للقطاعات  تفصيال  أكثر  برؤية  إال  أكبر  بشكل  األجور  توزيع  فلسفة  تتضح  ولن 
من الحاالت لموظفين بجهات مختلفة من الدولة، خاضعين وغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، وسنعرض أهم 
التطورات التي حدثت مؤخرا في أجورهم، ودور الضغوط التنظيمية والسياسية في تحسين أجورهم، وأوضاع أجورهم 

بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية. 

66  -   البيان التحلييل ملوازنة العام املايل 2016 -2017 
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آثار متباينة على البيروقراطية 

من  استفادتها  مدى  بالجيزة  العاملة  القوى  بمديرية  العاملة  المعاطي«  أبو  رمضان  »فاطمة  مرتب  مفردات  تعكس 
القرارات الحكومية الخاصة برفع األجور المتدنية عبر حافز اإلثابة، والتي أشرنا لها سابقا. 

200% من األجر األساسي، نصف إجمالي أجرها تقريبا، %47.7،  اإلثابة، بنسبة  2011 مثل حافز  راتبها في عام  لبيانات  ووفقا 
وتقول فاطمة إن حافز اإلثابة مثل طفرة حقيقية في دخلها على مدار سنوات عملها بالمديرية. 67

ويمثل حافز اإلثابة تقريبا ضعف حجم راتبها األساسي، وهو أكبر بنود األجور المتغيرة في مفردات راتبها. 
تقدم  وال  المتغيرة  األجور  لزيادة  المركزية  القرارات  على  تعتمد  التي  الفئات  من  فاطمة  أن  المفردات  تلك  وتعكس 

الجهة التي تعمل بها نظام حوافز خاص بها يمثل فارقا كبيرا في مستوى أجرها عن الجهات األخرى. 

مفردات راتب موظفة بمأمورية الجيزة للقوى العاملة

حصلت  التي  الرئيسية  المكاسب  أحد  الـ%200،  حافز  فإن  المدنية  الخدمة  قانون  تحت  األجر  حساب  طريقة  وبمقتضى 
عليها فاطمة في السنوات األخيرة، قد تم تجميد نموه.

67  -   مقابلة للباحث مع فاطمة رمضان 



- 25 -

تطور ميزانية أجور مديرية القوى 
العاملة بالجيزة منذ عام 2011

و 
نم

 ال
دل

مع

2011-2012السنة  2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015

2017-2016

%62.60

%46.40

%17.70
%21.90

%7.1

%8.50-

على  نسبيا  حافظت  المدنية  الخدمة  قانون  تطبيق  بعد  جديدة  متغيرة  بأجور  الضرائب  عمال  تمتع  المقابل  في 
مستويات دخولهم. 

يقول طارق الكاشف الذي يعمل بمصلحة الضرائب العامة أنه كان يتمتع قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية بنظام 
وموسم  المدارس  ودخول  األعياد  في  الموسمية  المكافآت  بخالف  األساسي،  أجره  من  كنسبة  صرفه  يتم  حوافز 

اإلقرارات الضريبية. 68
وبعد تطبيق القانون شارك الكاشف في االحتجاجات المناهضة لتطبيقه وتجميد حوافز الموظفين، وأقر وزير المالية 

السابق، هاني دميان، نظام حوافز جديد للضرائب العامة يربط الحافز بحجم الحصيلة الضريبية. 
ويقول الكاشف إن نظام الحوافز الذي يعمل به حاليا هو الحصول على مكافآت يرتبط حجمها بمدى تحقيق مأمورية 

الضرائب لمستهدفات وزارة المالية من اإليرادات الضريبية. 
اإليرادات  من  بمستهدفات  مرتبط  الجديد  النظام  ألن  أفضل  كان  للحوافز  السابق  النظام  أن  يشعر  الكاشف  ولكن 
للبالد وليس مدى كفاءته في  االقتصادية  باألوضاع  أكبر  ترتبط بشكل  أنها  إذ  الضريبية ليس لهم يد في تحقيقها، 

العمل. 

و 
نم

 ال
دل

مع

2011-2012السنة  2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016

معدل النمو في موازنة األجور
 في مصلحة الضرائب العامة 

%9

%5.90

%23

%2.70
%4.40

%15.60

68  -   مقابلة للباحث مع طارق الكاشف املراجع مبصلحة الرضائب العامة
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لما  مشابهة  بطريقة  المدنية  الخدمة  قانون  تطبيق  بعد  العقارية  الضرائب  مصلحة  في  الحوافز  نظام  تعديل  وتم 
جرى في الضرائب العامة. 

يقول رفعت أحمد حسين إنه كان يتمتع بحافز شهري قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية يتراوح بين 450% و 650% من 
أجره األساسي. 

وبعد تطبيق القانون تم تعديل نظام الحوافز ليصبح 10 أيام من األجر الوظيفي كل 3 أشهر، و10 أيام من األجر الوظيفي 
كل شهر، مرتبطان بتحقيق مستهدفات وزارة المالية من الحصيلة الضريبية.

        

مفردات مرتب لموظف بالضرائب العقارية
 

األجر  من   %42 نحو  يمثل  إذ  المكمل،  األجر  من  أقل  يزال  ال  الوظيفي  األجر  أن  المعروضة  المرتب  مفرادت  من  ويظهر 
الشامل.

جعل  في  سيساهم  أنه  على  تقوم  التي  للقانون  الحكومية  للدعاية  معاكس  اتجاه  في  الراتب  هذا  بيانات  وتأتي 
الراتب هو األجر الوظيفي،  منظومة األجور أكثر وضوحا وبها درجة عالية من المساواة بحيث يكون الجزء األكبر في 
بما يجعل مستويات األجور أكثر خضوعا لمعايير   ،%20 المكمل، بنسبة  الراتب هو األجر  الفرعي في  80%، والجزء  بنسبة 

موحدة بين األجهزة المختلفة ترتبط بكفاءة الموظف. 
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بينما ينطبق ما كانت تطمح إليه الحكومة بشكل واضح في مفردات مرتب هند الديب، التي تعمل في مركز مدينة 
الزقازيق، حيث يمثل األجر المكمل لها نحو 17% من إجمالي األجر.

مفردات مرتب موظفة بمركز مدينة الزقازيق

المعلمون واألطباء.. ماذا حدث للكادر؟ 

للدولة،  اإلداري  بالجهاز  العاملين  عن  متميزة  مالية  معاملة  لهم  تجعل  خاصة  بتشريعات  واألطباء  المعلمون  يتمتع 
وتأتي تلك التشريعات كحصيلة لضغوط قام بها هذين القطاعين اللذان يتسمان بقدرات تنظيمية مرتفعة نسبيا عن 

باقي قطاعات العاملين في الحكومة. 
لكن كانت هناك عوامل مرتبط بقانون الخدمة المدنية وغير مرتبطة به ساهمت في كبح نمو أجور هذين القطاعين 

سنعرضها في هذه الفقرة. 
بالنسبة للمعلمين تأتي المعاملة المتميزة لهم من وراء حزمة من البدالت تم تقنينها لهم عام 2007 وُتعرف إعالميا 

باسم كادر المعلمين، لكنها ليس لها عالقة بقانون الكادر الخاص الذي يضم القضاة والدبلوماسيين وغيرهم. 
وتندرج بدالت 2007 تحت قانون 155 بتعديل أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي يضم إجراءات تضمن تعيين 

وترقية المعلمين على أسس من الكفاءة وجودة األداء. 
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ويضم القانون حزمة من البدالت تشمل بدل المعلم باإلضافة إلى بدل االعتماد الذي تتراوح قيمته بين 50 إلى 150% من 
األجر األساسي، على حسب الدرجة الوظيفية للمعلم. 

وقد تم تعديل القانون في عهد الرئيس األسبق محمد مرسي، بقانون 93 لسنة 2012، ليتم رفع بدل االعتماد بنسبة 
50% إضافية من الراتب األساسي، وهو اإلجراء الذي جاء كرد فعل إلضراب المعلمين في بداية العام الدراسي في هذه 

السنة.69
ويتضح من مفردات مرتب رائد محمود محمد أن بدلي المعلم واالعتماد يمثالن نحو نصف أجره الشامل.

مفردات مرتب معلم

لكن رائد يقول إنه يعتبر بدل االعتماد حافزا ُمجمدا ألنه يصرف على أساسي عام 2008 وال يتم ضمه للراتب األساسي. 
في  حقهم  على  تؤكد  قضائية  فتاوى  صدرت  وقد  اإلثابة،  حوافز  من  استفادتهم  عدم  من  المعلمون  يشكو  كما 
ذلك70، لكن رائد الذي يعد ناشطا نقابيا يقول إن تطبيق تلك الحوافز ليست معممة على كل المعلمين وتقتصر فقط 

على من حصلوا على تأييد من القضاء بأحقيتهم في الحصول عليها. 

69  -   تعليق املبادرة املرصية للحقوق الشخصية حول القرار الجمهوري بتعديل كادر املعلمني، نوفمرب 2012

 https://goo.gl/abOMaS 2016 70  -   هدير يوسف، مفوضو الدولة: أحقية موظفي مديريات التعليم يف حافز اإلثابة بواقع 200%، الوفد، أغسطس
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األكاديميون أيضا استفادوا ماليا في حقبة الرئيس السابق محمد مرسي، والذي عدل قانون تنظيم الجامعات رقم 
49 لسنة 1972، بالقانون 84 لسنة 2012، وتقول منار عبد الستار، أستاذ مساعد بكلية طب القصر العيني، إن هذا التعديل 

أحدث فارقا كبيرا في مستوى دخلها بسبب بدل الجامعة الذي نص عليه. 71
وتبلغ قيمة بدل الجامعة في مفردات راتبها في أكتوبر 2016، 3000 جنيه، وهو ما يمثل نحو 36% من إجمالي أجرها. 

       

مفردات مرتب أستاذ بكلية طب القصر العيني

لكن التعديل التشريعي الخاص بتلك البدالت الجامعية جعلها كمبلغ مالي مقطوع وليس نسبة من األجر األساسي، 
األمر الذي جعل راتب األستاذة الجامعية ال ينمو بمعدالت كبيرة في السنوات التي تلت أول عام لتطبيق هذا البدل. 

أما األطباء فقد ساعدت ضغوطهم لتحسين دخولهم على إقرار السلطة االنتقالية التي تلت أحداث الثالثين من يونية 
القانون 14 لسنة 2014، والذي اشتمل على حزمة من الحوافز من أبرزها الحافز الخاص واإلضافي واللذان يمثالن 600% من 

األجر األساسي للطبيب البشري. 
ويظهر من مفردات الطبيب محمد حسن محمد، في أغسطس 2016، أن هذين الحافزين يمثالن نحو 50% من إجمالي 

راتبه.

71  -   مقابلة للباحث مع منار حسني عبد الستار األستاذ املساعد بكلية طب القرص العيني. 
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لكن منى مينا أمين نقابة األطباء تقول إن قانون الخدمة المدنية يؤثر بالسلب على أجور األطباء نظرا إلى أن الحوافز 
الواردة في قانون 2014 ستخضع لألحكام االنتقالية لقانون الخدمة المدنية72، حيت تنص نسختا القانون في 2015 و2016 
على أن الحوافز والمكافآت السابقة على القانون يتم تحويلها إلى مبالغ مالية مقطوعة بعد حسابها على أساسي 

30 يونية 2015 73. 

مفردات مرتب طبيب

أجور النقل العام تنتعش في الثورة فقط 

العاملين به وبقدراته على تنظيم االحتجاجات، و خالل أحداث ثورة الخامس  العام بكثافة أعداد  النقل  يتميز قطاع 
والعشرين من يناير واأليام التي تلتها كان للقطاع ممارسات احتجاجية بارزة. 

يناير في  ثورة  السياسي في  الزخم  باإلسكندرية االستفادة من  الركاب  لنقل  العامة  بالهيئة  العاملون  وقد استطاع 
تنظيم احتجاجات لتعديل نظام الحوافز الخاص بهم74.

 pNmYHE/gl.goo//:https 2016 72  -   منى مينا، س و ج حول قانون الخدمة املدنية الجديد، املوقع الرسمي لنقابة األطباء، مايو

73  -   املادة 71 من قانون 18 لسنة 2015 واملادة 74 من قانون 81 لسنة 2016 

 http://bit.ly/2gLEvzN 2012 74  -   داليا عاصم، اإلسكندرية بال ترام ألول مرة منذ 150سنة، الرشق األوسط، مارس
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ويظهر من مفردات راتب حسين حمدان أحمد أهمية  الحافز الذي يطلق عليه »حافز الجهاز«، حيث يمثل حوالي 50% من 
إجمالي مستحقاته المالية. 

وسجلت ميزانية أجور هيئة النقل العام باإلسكندرية نموا كبيرا في العام المالي التالي للثورة 2012 -2013. لكن األجور 
المتغيرة لم تتطور في السنوات التالية التي اتسمت بتراجع الحركات االحتجاجية في أوساط العمال.

و 
نم

 ال
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مع

2011-2012السنه 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016

%16.30

%54.30

%14.80

%8

%1.60 %1.30-

تطور اإلنفاق على أجور هيئة النقل 
العام باإلسكندرية منذ ثورة 2011

)المصدر: حسابات الباحث من بيانات الموازنة 

العامة للدولة(

الشرطة والقضاء.. أوضاع متميزة ال تتأثر بالخدمة المدنية 

مع  صدامها  بسبب  ربما   ،2011 ثورة  بعد  العمل  على  تحفيزها  الدولة  تحاول  التي  القطاعات  أكثر  من  الشرطة  كانت 
الجماهير الغاضبة من السياسات القمعية لمبارك. 

وقد خصصت لها الدولة بعد الثورة أكثر من زيادة في بدل الخطر، فقد تم منح الضباط في 2012 بدل خطر بنسبة %30 
من األجر األساسي، وبدل 20% للعاملين المدنيين بالداخلية. 75

وفي 2014 تمت زيادة بدل الخطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية بنسبة 20% من األجر األساسي.76 
وهذا البدل األخير جاء بناء على قرار جمهوري77 منح رئيس الوزراء الحق في إقرار بدل خطر بدون التقيد بأحكام القانون 

47 لسنة 1978، مما أعطى لهؤالء العاملين وضعا مميزا عن بقية العاملين في جهاز الدولة. 
والجدير بالذكر أن المجلس العسكري االنتقالي كان قد أقر سنة 2012 78 تعديالت واسعة في القانون المنظم لقطاع 

الشرطة تعرضت لنظام الرواتب. 
ويتمتع القضاء بتشريعات خاصة أيضا في تنظيم معاملته المالية، ويقول متابعون للشأن القضائي المصري إنه لم 
تكن هناك مكافآت استثنائية قد صدرت لصالح القضاة تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عكس ما تروج 
له العديد من التقارير الصحفية، لكن القضاة يتمتعون بوضع استثنائي من األساس يجعل مستويات رواتبهم أعلى 

75  -   قرار وزير الداخلية 2230 لسنة 2012 بشأن تقرير بدل خطر ألعضاء هيئة الرشطة والعاملني املدنيني بوزارة الداخلية
76  -   قرار رئيس الوزراء رقم 462 لسنة 2014 بزيادة بدل الخطر للعاملني املدنيني بوزارة الداخلية

77  -   قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 16 لسنة 2014 بتقرير بدل خطر للعاملني املدنيني بوزارة الداخلية

78  -   قانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 يف شأن هيئة الرشطة 
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نسبيا من باقي العاملين في الجهاز الحكومي، حيث يصل دخل القاضي حديث التعيين إلى حوالي 9000 جنيه شهريا. 79
وتساهم المكافآت الموسمية بشكل كبير في دخول القضاة، وفي كثير من األحيان تقوم كل جهة قضائية بإعادة 

توزيع فوائضها المالية في صورة مكافآت على العاملين بها.80  
الدستورية  لكن  المحكمة،  أعضاء  رواتب  عن  بالكشف  العليا  الدستورية  يلزم  حكما  النقض  محكمة  أصدرت  وقد 
أصدرت هي األخرى حكما االعتداد بهذا الحكم81، ويعكس هذا النزاع القضائي إيمان بعض القضاة بوجود تفاوت في 

مستويات الدخول بين جهات قضائية وأخرى. 82

االستنتاجات النهائية 

الموازنة  بيانات  لكن  الحكومة،  تقدمه  الذي  اإلصالحي  والخطاب  المدنية  الخدمة  لقانون  الطيبة  النوايا  من  بالرغم 
العامة تكشف انحياز سياسات األجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون. 

حيث ظلت القطاعات المولدة لإليرادات تتمتع بمعدالت نمو متميزة في األجور مقابل نمو ضعيف في قطاعات ترتبط 
بالتنمية مثل رواتب العاملين في الجهاز اإلداري لوزارة الزراعة. 

وتمتعت فئات ال تخضع لقانون الخدمة المدنية بمعدالت نمو قوية في ميزانيات أجورها مقابل نمو ضعيف إلجمالي 
ميزانية األجور الحكومية، األمر الذي يثير الشكوك حول مدى عدالة سياسات كبح نمو ميزانية األجور، حيث يتركز كبح 

اإلنفاق على القطاعات اإلدارية التي تخضع للقانون.
في  المرتفعة  لألجور  أقصى  حد  فرض  على  الدولة  قدرة  عدم  ظل  في  الحكومية  األجور  نمو  كبح  سياسات  وتأتي 
القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض األقصى 
لألجور على كيانات معينة في الدولة، وكان األفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال 

العام. 
وتوصي الدراسة بإصالح نظام األجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خالل رؤية موحدة وعادلة، 
بحيث يتم توزيع نفقات األجور على أسس أكثر انحيازا لألنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية األكثر مهارة وليس 

األكثر تنفذا داخل الدولة. 

79  -   مقابلة مع صحفي متخصص يف الشأن القضايئ 

80  -   نفس املصدر 

 http://bit.ly/2g2IE2b 2015 81  -   محمد بصل، الدستورية: حكم النقض بكشف رواتب أعضاء املحكمة غري معتد به، الرشوق، فرباير

82  -   مقابلة مع صحفي متخصص يف الشأن القضايئ 






