قانون رقم ( )23لسنة 9182

بتعديل بعض أحكام القانون  32لسنة  9181بتعديل جداول مرتبات
باسم الشعب

الكادرات الخاصة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب االَ تى نصه ،وقد أصدرناه:
(المادة األولي)
يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدالت الملحقة "بقانون السلطة القضائية رقم  74لسنة 2741

وقانون مجلس الدولة رقم  74لسنة  2741والقانون رقم  12لسنة  2741ببعض األحكام الخاصة
بأعضاء النيابة االدارية والقانون رقم  17لسنة  2741ببعض األحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا

الحكومة بالجداول أرقام-2أ-2 ،ب-2 ،ج-2 ،د ،الملحقة بهذا القانون.
(المادة الثانية)

يستبدل بجدول الوظائف و المرتبات و البدالت الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا والصادر

بالقانون رقم  71لسنة  2747الجدول رقم  1الملحق بهذا القانون.
(المادة الثالثة)

يستبدل بجدولى وظائف و مرتبات أعضاء السلك الدبوماسى والقنصلى وأعضاء السلك التجارى

الملحقين بقانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم  74لسنة  2711الجدوالن رقما  - 1أ و - 1
ب الملحقان بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يستبدل بجدول المرتبات و البدالت الملحق بالقانون رقم  77لسنة  2741بشأن تنظيم الجامعات رقم 7

الملحق بهذا القانون.

ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم  97لسنة .2741
1

(المادة الخامسة)
يستبدل بالمالحق المرفقة بالقانون رقم  211لسنة  2742الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين

المعدله له الجداول أرقام  4أ 4 ،ب 4 ،ج 4 ،د 4 ،ه.

(المادة السادسة)

يستبدل بجدولى الوظائف والمرتبات الملحقين بالقانون  47لسنة  2797بإعادة تنظيم هيئة الرقابة

اإلدارية الجدوالن رقما  – 9أ و  - 9ب الملحقان بهذا بهذا القانون.
(المادة السابعة)

يستبدل بجدول األجور والعالوات الخاص بعمال المناجم والمحاجر المرفق بالقانون رقم  14لسنة

 2712الجدول رقم  4الملحق بهذا القانون.

(المادة الثامنة)
تزاد مرتبات العاملين الحاليين الخاضعين للقوانين المشار اليها بالمواد السابقه المعينين قبل2711/4/2
بواقع ستين جنيها سنويا و تمنح هذه الزيادة بعد العالوة الدورية المستحقه فى تاريخ العمل بهذا القانون

و لو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانونا.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،و يعمل به اعتبا ار من اول يوليو سنة .2711
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،و ينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى  27رمضان سنة  17 ( 2711يونية سنة .)2711

حسنى مبارك

2

