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 9182لسنة ( 23)قانون رقم 
 بتعديل جداول مرتبات 9181لسنة  32بتعديل بعض أحكام القانون 
 الكادرات الخاصة 

 الشعبباسم 
 رئيس الجمهورية

 :قرر مجمس الشعب ااَلتى نصو، وقد أصدرناه
 

 (المادة األولي)

 2:83لسنة  58رقم  بقانون السمطة القضائية"ول الوظائف والمرتبات والبدالت الممحقة ايستبدل بجد
األحكام الخاصة  ببعض 2:84 لسنة 92والقانون رقم  2:83لسنة  58 قانون مجمس الدولة رقمو 
دارة قضايا إعضاء أببعض األحكام الخاصة ب 2:84 لسنة :9رقم والقانون عضاء النيابة االدارية أب

 . القانون بيذا ةالممحق د،-2ج، -2ب، -2أ، -2رقامأالحكومة بالجداول 

 (مادة الثانيةال)
 

الدستورية العميا والصادر  يستبدل بجدول الوظائف و المرتبات و البدالت الممحق بقانون المحكمة
 . بيذا القانون الممحق 3الجدول رقم  :2:8لسنة  59بالقانون رقم 

 
 (المادة الثالثة)

 

التجارى  عضاء السمكأو  عضاء السمك الدبوماسى والقنصمىأيستبدل بجدولى وظائف و مرتبات 
 - 4و  أ - 4الجدوالن رقما  2:93لسنة  56رقم  الممحقين بقانون نظام السمك الدبموماسى والقنصمى

 .ب الممحقان بيذا القانون
 (المادة الرابعة)

 

 5بشأن تنظيم الجامعات رقم  2:83لسنة  :5يستبدل بجدول المرتبات و البدالت الممحق بالقانون رقم 
 . الممحق بيذا القانون

 . 2:84لسنة  :7القانون رقم  يطبق ىذا الجدول عمى العاممين بالمؤسسات العممية الصادر بشأنيمو 
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 (المادة الخامسة)
 

المخابرات العامة والقوانين  الخاص بنظام 2:82لسنة  211يستبدل بالمالحق المرفقة بالقانون رقم 
 . ه 6 ،د 6 ،ج 6 ،ب 6 أ، 6رقام أالمعدلو لو الجداول 

 (المادة السادسة)
 

عادة تنظيم ىيئة الرقابة إب 2:75لسنة  65يستبدل بجدولى الوظائف والمرتبات الممحقين بالقانون 
 . الممحقان بيذا بيذا القانون ب - 7و أ  – 7الجدوالن رقما  ةدارياإل
 

 (المادة السابعة)
لسنة  38بالقانون رقم  جور والعالوات الخاص بعمال المناجم والمحاجر المرفقيستبدل بجدول األ

 .  الممحق بيذا القانون 8الجدول رقم  2:92
 

 (المادة الثامنة)
 2/8/2:94بالمواد السابقو المعينين قبل تزاد مرتبات العاممين الحاليين الخاضعين لمقوانين المشار الييا

يخ العمل بيذا القانون ىذه الزيادة بعد العالوة الدورية المستحقو فى تار  بواقع ستين جنييا سنويا و تمنح
 . لو تجاوز بيا المرتب نياية الربط المقرر قانونا و
 

 (المادة التاسعة)
 .2:94يوليو سنة  و يعمل بو اعتبارا من اول ،لرسميةالقانون فى الجريدة ا ينشر ىذا

 . و ينفذ كقانون من قوانينيا ،يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة
 (.2:94يونية سنة  :3)  2514ضان سنة رم :2صدر برئاسة الجميورية فى 

 
 

 حسنى مبارك


