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مقدمة 
 

 : ت االجتماعٌة إلىأتهدف التؤمٌن

والمتمثلة بصفة  )تعوٌض المإمن علٌه أو أسرته بحسب األحوال عن الخسارة التى ٌتعرض لها 
 (أساسٌة فى فقد الدخل

: حد المخاطر المإمن ضدها والتى تشمل أنتٌجة تحقق 

 البطالة  – المرض – االصابة – الوفاة – العجز –الشٌخوخة 
 :وتوجد عالقة وثٌقة بٌن 

 الذي ٌخضع له فئات 1975 لسنة 79قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم  - 1
العاملٌن لحساب الؽٌر فً الحكومة والقطاع العام وكل من قطاع األعمال العام وقطاع 

األعمال الخاص ،  
: وقوانٌن التوظؾ المعامل بها هإالء العاملٌن ، سبق أن تناولناها فً  - 2

أحكام قانون التؤمٌن االجتماعً  ذات العالقة بقانون العمل  : المذكرة السابعة والعشرون 
والقوانٌن األخري ذات العالقة 

: ونتاول فً هذه المذكرة العالقة بٌن 
:  مكافؤة نهاٌة الخدمة المقررة بقوانٌن العمل المتعاقبة  - 1

 فً شؤن عقد العمل الفردي  1952 لسنة 317بداٌة من المرسوم بقانون رقم      
 . 2003 لسنة 12وانتهاء بقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم      

االشتراكات التً ٌإدٌها صاحب العمل لحساب العاملٌن لدٌه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز  – 2
فئة العاملٌن  )والوفاة  وفقا لقوانٌن التؤمٌن االجتماعً علً العاملٌن لحساب الغٌر 

: المتعاقبة  (بالقطاع الخاص 
 بإنشاء صندوق للتؤمٌن وآخر لالدخار للعمال 1955 لسنة 419بداٌة من القانون رقم 

 بشؤن عقد العمل الفردي  1952 لسنة 317الخاضعٌن ألحكام المرسوم بقانون رقم 
  1975 لسنة 79وانتهاء بقانون التؤمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم       

: ن أحٌث تنص قوانٌن التؤمٌن االجتماعً المتعاقبة علً 
حصة صاحب العمل التً ٌإدٌها لحساب العاملٌن لدٌه فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إنما 

. هً بدٌل اللتزامه بمكافؤة نهاٌة الخدمة المقررة بقوانٌن العمل المتعاقبة 
 :ونتناول فً هذه المذكرة هذا الموضوع فً المباحث اآلتٌة 

التطور التارٌخً لمكافؤة نهاٌة الخدمة وفقا لقوانٌن العمل المتعاقبة وعالقتها : المبحث األول 
بحصة صاحب العمل فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة  

 النصوص التشرٌعٌة : المبحث الثانً 
  خاتمة:المبحث الثالث 

 
و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل 

 
محمد حامد الصٌاد       

 مستشار التؤمٌن االجتماعً
 (سابقا)وكٌل أول وزارة التؤمٌنات 

رئٌس صندوق التؤمٌن االجتماعً 
 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

W :  www.elsayyad.net 
 

http://www.elsayyad.net/
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المبحث األول 
التطور التارٌخً لمكافؤة نهاٌة الخدمة وفقا لقوانٌن العمل المتعاقبة  

وعالقتها بحصة صاحب العمل فً نظم االدخار ومن بعدها نظم المعاشات 
 

:  فً شؤن عقد العمل الفردي 1952 لسنة 317المرسوم بقانون رقم : أوال  
 تقرٌر مكافاة نهاٌة خدمة ٌإدٌها صاحب العمل إلً العامل  منه37تضمنت المادة  – 1

.  عند انتهاء خدمته ، وكٌفٌة تحدٌد قٌمتها 
.  بٌان األجر الذي تحدد علً أساسه المكافؤة  منه38تضمنت المادة  – 2
 استحقاق المكافؤة فً حاالت العجز والوفاة للعامل أو  منه45تضمنت المادة  – 3

. المستحقٌن
.  كٌفٌة توزٌع المكافؤة فً حالة استحقاقها للوفاة  منه46تضمنت المادة  - 4
:  منه حالة وجود صندوق ادخار للعاملٌن بالمنشؤة 47تضمنت المادة  – 5

وكانت ال ئحة الصندوق تنص علً  ماٌإدٌه صاحب العمل فً الصندوق -  أ 
لحساب العامل مقابال اللتزامه بمكافؤة نهاٌة الخدمة ، 

وحالة ما إذا كانت الالئحة ال تنص علً ذلك ،  -       ب 
.  وحالة ما إذا كان بالمنشؤة نظام للمعاش -       ج 

 
 بإنشاء صندوق للتؤمٌن وآخر لالدخار للعمال 1955 لسنة 419القانون رقم : ثانٌا  

 فً شؤن عقد العمل 1952 لسنة 317الخاضعٌن ألحكام المرسوم بقانون رقم 
: الفردي

:  نظرا للسلبٌات التً أسفر عنها تطبٌق نظام المكافؤة  - 1        
:  من جانب أصحاب األعمال –              أ 

عدم إلتزام بعض أصحاب األعمال  بؤداء مكافؤة نهاٌة الخدمة للعاملٌن  (1)                  
.  لدٌهم ، وبالتالً ضٌاع حقهم فً المكافاة 

إعسار بعض اصحاب األعمال وعدم تمكنهم من أداء المكافؤة للعاملٌن  (2             )
.  لدٌهم ، وبالتالً ضٌاع حقهم فً المكافاة 

: من جانب العاملٌن –             ب 
 . استخدام مبلػ المكافؤة فً عمل مشروع ؼالبا ما ٌفشل لعدم الخبرة  (1)
 استخدام مبلػ المكافؤة فً التزام عاجل كزواج أحد األوالد و فً اداء تكلفة  (2)

 .الخ ...... عملٌة جراحٌة عاجلة أو 
 استخدام مبلػ المكافؤة فً نفقات المعٌشة الضرورٌة لعدد محدود من  (3)

. الشهور 
:  فقد أصدرت الدولة هذا القانون  – 2       

 إنشاء صندوق للتؤمٌن وآخر لالدخار لجمٌع العاملٌن  منه1تضمنت المادة –              أ 

 فً شؤن عقد العمل 1952 لسنة 317الخاضعٌن ألحكام المرسوم بقانون رقم 
. الفردي 

 اعتبار الصندوقان المشار إلٌهما شخصا معنوٌا اعتبارٌا  منه3تضمنت المادة – ب             
. مستقال ٌطلق علٌه اسم مإسسة التؤمٌن واالدخار للعمال 

 إلزام أصحاب االعمال والعمال باالشتراك فً صندوق  منه22تضمنت المادة – ج             

. االدخار 
                 وٌجوز ألصحاب األعمال فضال عن اشتراكهم فً هذٌن الصندوقٌن إنشاء 
صنادٌق إدخار أو نظما للتؤمٌن أوالمعاشات ترتب للعمال إمتٌازات تكمٌلٌة 

. باإلضافة إلً ما ٌقرر لهم تطبٌقا ألحكام هذا القانون 
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: االشتراكات الشهرٌة فً صندوق االدخار  منه 28تضمنت المادة – د             
. من أجر العامل ٌلتزم بها صاحب العمل  % 5                 
. من أجر العامل ٌلتزم بها العامل  % 5                 

.  كٌفٌة تحدٌد المبلػ المدخر الذي ٌإدي للعامل  منه29تضمنت المادة - ه            
استحقاق المال المدخر عند انتهاء خدمة العامل لدي  منه 30تضمنت المادة – و            

صاحب العمل وذلك فً الحاالت التً ٌكون فٌها العامل مستحقا لمكافؤة نهاٌة 
 . 1952 لسنة 317الخدمة طبقا الحكام المرسوم بقانون رقم 

.  الحاالت التً ٌإدي فٌها المال المدخر كامال   منه32تضمنت المادة – ز            
تحل المبالػ التً ٌدفعها صاحب العمل فً صندوق  "  منه34تضمنت المادة – ح            

االدخار وفوائدها محل المكافؤة التً تستحق للعامل فً نهاٌة الخدمة عن مدة 
 لسنة 317 من المرسوم بقانون رقم 37خدمته ، والتً تحتسب وفقا للمادة 

 ، فإذا قلت المبالػ التً ٌدفعها صاحب العمل عما ٌستحق للعامل من 1952
مكافؤة تقوم المإسسة بؤداء الفرق إلً العامل علً أن تتقاضاه بعد ذلك من 

. صاحب العمل 
       
 : 1959 لسنة 91قانون العمل الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة رقم : ثالثا  

 من قانون اإلصدار أحقٌة العمال عند تطبٌق نظام معاش 3تضمنت المادة  -  1            
: الشٌخوخة باختٌار استبدال مستحقاتهم المتمثلة فً 

. مكافؤة نهاٌة الخدمة وفقا لقانون العمل - أ               
. األموال المدخرة فً صندوق االدخار بمإسسة التؤمٌن واالدخار –               ب 

             عند استحقاقها إلً معاشات وفقا لجدول ٌصدر بهذا الشؤن بشرط أالتقل قٌمة 
: المعاش عن 

. جنٌهٌن شهرٌا فً اإلقٌم المصري - أ              
.  لٌرة سورٌة فً اإلقٌم السوري 20-               ب 

تقرٌر مكافاة نهاٌة خدمة ٌإدٌها صاحب العمل  من قانون العمل 73تضمنت المادة  – 2            
 .إلً العامل عند انتهاء خدمته ، وكٌفٌة تحدٌد قٌمتها 

 كٌفٌة توزٌع المكافؤة فً حالة استحقاقها  من قانون العمل82تضمنت المادة   - 3
. للوفاة

:  من قانون العمل 83تضمنت المادة  – 4
: حالة وجود صندوق ادخار للعاملٌن بالمنشؤة 

وكانت ال ئحة الصندوق تنص علً  ماٌإدٌه صاحب العمل فً الصندوق -  أ 
لحساب العامل مقابال اللتزامه بمكافؤة نهاٌة الخدمة ، 

وحالة ما إذا كانت الالئحة ال تنص علً ذلك ،  -       ب 
.  وحالة ما إذا كان بالمنشؤة نظام للمعاش -       ج 

 
 92قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بقرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم :  رابعا  

 : 1959لسنة 
.  مإسسة التؤمٌنات االجتماعٌة  إنشاء منه3تضمنت المادة  - 1
ٌكون التؤمٌن فً المإسسة إلزامٌا بالنسبة ألصحاب  منه 18تضمنت المادة  - 2

. األعمال والعمال 
 :  منه أموال تؤمٌن الشٌخوخة 56تضمنت المادة  - 3

. من أجر العامل ٌلتزم بها صاحب العمل  % 5- أ 
. من أجر العامل ٌلتزم بها العامل  % 5-               ب 
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المبلػ المدخر لحساب المإمن علٌه فً صندوق االدخار المنصوص علٌه فً -               ج 
.  إن وجد 1959 لسنة 92 وقت العمل بالقانون 1955 لسنة 419القانون رقم 

 استحقاق معاش الشٌخوخة عند سن الستٌن بشرط  أال تقل  منه57تضمنت المادة  – 4         

.  شهرا متقطعة 240 شهرا متصلة أو 180مدة االشتراك عن 
 كٌفٌة تحوٌل المإمن علٌه ماله من مال فً تؤمٌن  منه58تضمنت المادة  - 5         

الشٌخوخة إلً دفعة شهرٌة ، وفً حالة اختٌاره الدفع الشهري وتوفً ٌكون 
للمستحقٌن عنه اقتضاء الفرق بٌن ما تقاضاه من معاش وبٌن مجموع ماله فً هذا 

 .التؤمٌن 
ٌحل الناتج من االشتراكات التً ٌدفعها صاحب العمل فً  "  منه63تضمنت المادة  - 6

تؤمٌن الشٌخوخة  وفً صندوق االدخار المشار إلٌه محل المكافؤة التً تستحق 
 لسنة 91 من القانون رقم 73للعامل فً نهاٌة الخدمة ، والتً تحتسب وفقا للمادة 

 ، فإذا قل الناتج المذكور عما ٌستحق للعامل من مكافؤة تقوم المإسسة بؤداء 1959
 .الفرق إلً العامل علً أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل 

 
 فً شؤن 1961 لسنة 143قرار رئٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة بالقانون رقم : خامسا

:  1959 لسنة 92تعدٌل قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون رقم 
:  أسفر صدور كل من  – 1        

 بإنشاء صندوق للتؤمٌن وآخر لالدخار للعمال 1955 لسنة 419القانون رقم - أ     
 فً شؤن عقد العمل 1952 لسنة 317الخاضعٌن ألحكام المرسوم بقانون رقم 

, الفردي 
قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بقرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رقم -             ب 

. 1959 لسنة 92
:  عن النتائج اآلتٌة             

تم عالج جزء من سلبٌات نظام مكافؤة نهاٌة الخدمة سابق اإلشارة إلٌها فً البند -             أ 
وذلك من خالل أداء صاحب العمل ، ثانٌا وهً تلك المتعلقة بؤصحاب األعمال 

من أجر العامل فً صندوق االدخار ومن بعده تؤمٌن  % 5حصة شهرٌة 
الشٌخوخة ، وٌمكن اعتبار هذه الحصة تقسٌط للمكافؤة التً ٌلتزم بها عند انتهاء 

. خدمة العامل 
من أجر العامل ٌتم صرفها له عند استحقاقه  % 5هذا فضال عن إقتطاع -            ب 

. المكافاة
: ٌمكن تحدٌد اإلٌجابٌات التً أسفر عنها القانونٌن سالفً الذكر فً األتً  - 2        

. ضمان حصول العامل علً مكافؤة نهاٌة الخدمة – أ              
زٌادة المبلػ المستحق للعامل عند نهاٌة الخدمة  من خالل إضافة المبلػ المدخر –             ب 

.  له إلً مكافؤة نهاٌة الخدمة 
تخفٌؾ العبء علً صاحب العمل بتقسٌط المكافؤة طوال فترة عمل العامل لدٌه –             ج 

. بدال من مطالبته بها دفعة واحدة عند انتهاء خدمته 
إمكانٌة تحوٌل إجمالً مبلػ المكافؤة ومدخرات العامل إلً معاش وذلك إذا ما –             د 

.  توافرت الشروط الخاصة بذلك 
مع هذه اإلٌجابٌات إال أنه تبقً السلبٌات المتعلقة بالعامل سابق اإلشارة إلٌها فً البند - 3            

. ثانٌا 
: حٌث من مبادئ التؤمٌن  – 4            

.                    التعوٌض فى التؤمٌن ٌجب أن ٌتناسب مع الخسارة 
:  وحٌث أن مكافؤة نهاٌة الخدمة                   



             2014 فبراٌرمذكرات فً التؤمٌنات االجتماعٌة                                                     
 لعشروناالتاسعة والمذكرة 

7/41 

 المقررة بقىانين العمل                                محمذ حامذ الصياد مكافأة نهاية الخذمة

                 www.elsayyad.netوعالقتها بقىانين االدخار ومن بعذها قىانين المعاشات                
 

     .                  كانت تصرف للعامل دفعة واحدة عند انتهاء خدمته  
:  وحٌث أنه من المفترض أن هذه المكافؤة                   
 .       (الذي كان ٌحصل علٌه شهرٌا  )تعوٌض للعامل عن فقـد الدخل                   

:               وحٌث أنه من مبادئ التؤمٌن أن ٌكون التناسب المطلوب 
 .  (تناسب قٌمة التعوٌض مع قٌمة الدخل   )من حٌث الموضوع - أ               

 . (ذات األسلوب الذي كان ٌإدي به الدخل  )من حٌث الشكل –               ب 
: وحٌث كان الدخل ٌإدي شهرٌا               

عند انتهاء  (مكافؤة نهاٌة الخدمة والمدخرات  )فإن أداء التعوٌض دفعة واحدة               
 .  ال ٌكون مناسبا من حٌث الشكل  (الخدمة  

:                لذلك فقد كان من الضروري 
التً ٌتم أداإها دفعة واحدة عند انتهـاء  )التحول من نظام مكافؤة نهاٌة الخدمة                

ـ إلى نظام التعوٌض عن الدخل الذى ٌنقطع نتٌجة تحقق الخطر وذلك   (الخدمة 
 )فً شكل دفعات دورٌة تصرؾ فً ذات المواعٌد التى كان ٌصرؾ فٌها الدخل 

 . (المعاش الذي ٌستحق شهرٌا = وهذه الدفعات الدورٌة 
:  وبذلك ٌكون قد تحقق مبدأ               

  .(التناسب الشكلً  )               أن ٌكون التعوٌض مناسبا  للخسارة 
 :  1961 لسنة 143                بناء علٌه فقد صدر القانون رقم 

. 1959 لسنة 92فً شؤن تعدٌل قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون رقم                
: تضمن القانون المشار إلٌه اآلتً  – 5         

 (فً تؤمٌن الشٌخوخة  ) استبدال أحكام الفصلٌن الثانً  منه1تضمنت المادة –               أ 

من قانون  (فً التؤمٌنات  )من الباب الثالث  (تؤمٌن العجز والوفاة  )والثالت 
 .  1959 لسنة 92التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون رقم 

: وفً هذا المجال                     
أموال تؤمٌن الشٌخوخة   من قانون التؤمٌنات االجتماعٌة56                    تضمنت المادة 
 : والعجز والوفاة

. من أجر العامل ٌلتزم بها صاحب العمل  % 14( 1)
. من أجر العامل ٌلتزم بها العامل  % 7( 2)
. أموال تؤمٌنً الشٌخوخة والعجز والوفاة حتً تارٌخ العمل بهذا القانون   (3)
. مكافؤة نهاٌة الخدمة عن المدة السابقة علً االشتراك بالمإسسة×  (4)

الفرق بٌن المكافؤة عن مدة االشتراك فً المإسسة السابقة علً هذا ×      
القانون وبٌن الناتج من اشتراكات صاحب العمل فً المإسسة إن 

. وجدت 
:  تضاؾ إلً قانون التؤمٌنات االجتماعٌة المشار إلٌه  منه3تضمنت المادة – ب 

 :وفً هذا المجال         
 حساب المدة  مكرر من قانون التؤمٌنات االجتماعٌة71تضمنت المادة   

السابقة الشتراك المإمن علٌه فً هذا التؤمٌن والتً ٌستحق عنها مكافؤة وفقا 
ألحكام قانون العمل ضمن مدة االشتراك فً هذا التؤمٌن وتحسب فً المعاش 

 % . 1بواقع 
ال تسري األحكام المتعلقة بمكافؤة نهاٌة الخدمة المشار  منه 4تضمنت المادة - ج 

 علً المإمن 1959 لسنة 91إلٌها فً قانون العمل الصادر بالقانون رقم 
 .علٌهم المنتفعبن بؤحكام هذا القانون إال فٌما ٌرد به نص خاص 
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 : 1964 لسنة 63قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون رقم : سادسا
 ٌكون للمإمن علٌه الحق فً االستمرار فً  من قانون اإلصدار6تضمنت المادة  -  1

العمل أو االلتحاق بعمل جدٌد بعد سن الستٌن متً كان قادرا علً أدائه إذا كان 
من شؤن ذلك إستكمال مدد االشتراك الفعلٌة الموجبة الستحقاق المعاش ، وال 

 .  1976ٌسري حكم هذه الفقرة بعد آخر دٌسمبر 
 أموال تؤمٌن الشٌخوخة  من قانون التؤمٌنات االجتماعٌة75تضمنت المادة  – 2

 : والعجز والوفاة
. من أجر العامل ٌلتزم بها صاحب العمل  % 14( 1)
. من أجر العامل ٌلتزم بها العامل  % 8( 2)
. أموال تؤمٌنً الشٌخوخة والعجز والوفاة حتً تارٌخ العمل بهذا القانون   (3)
  مكافؤة نهاٌة الخدمة عن المدة السابقة علً االشتراك بالهٌئة محسوبة ×  (4)

 لسنة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 73علً أساس المادة 
1959 .

الفرق بٌن المكافؤة عن مدة االشتراك فً المإسسة السابقة علً هذا ×       
القانون وبٌن الناتج من اشتراكات صاحب العمل فً المإسسة إن 

 .1961 / 12 /31وجدت وذلك عن مدة االشتراك حتً 
 حساب المدة السابقة الشتراك  من قانون التؤمٌنات االجتماعٌة85تضمنت المادة  - 3

المإمن علٌه فً هذا التؤمٌن والتً ٌستحق عنها مكافؤة وفقا ألحكام قانون العمل 
 % . 1ضمن مدة االشتراك فً هذا التؤمٌن وتحسب فً المعاش بواقع 

 المعاشات والتعوٌضات  من قانون التؤمٌنات االجتماعٌة89تضمنت المادة  – 4

المقررة وفقا لتؤنٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة ال تقابل من التزامات صاحب 
العمل فً هذا التؤمٌن إال ما ٌعادل مكافؤة نهاٌة الخدمة القانونٌة محسوبة علً 

. 1959 لسنة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 73أساس المادة 
وٌلتزم أصحاب األعمال الذٌن كانوا ٌرتبطون بؤنظمة معاشات أو مكافآت أو 

إدخار افضل بقٌمة الزٌادة بٌن ما كانوا ٌتحملونه فً هذه األنظمة ومكافؤة نهاٌة 
. الخدمة محسوبة علً األساس المشار إلٌه فً الفقرة السابقة

 
 : 1975 لسنة 79قانون التؤمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون رقم : سابعا 

 سنة بالنسبة للعاملٌن الخاضعٌن 18 سن الخضوع لقانون  منه2تضمنت المادة  – 1

. ألحكام قانون العمل 
 :  تموٌل تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة منه17تضمنت المادة  - 2

. من أجر العامل ٌلتزم بها صاحب العمل  % 15( 1)
. من أجر العامل ٌلتزم بها العامل  % 10( 2)
مكافؤة نهاٌة الخدمة عن المدة السابقة علً االشتراك فً نظام التؤمٌنات ×  (3)

 من قانون العمل الصادر 73االجتماعٌة محسوبة علً أساس المادة 
. 1959 لسنة 91بالقانون رقم 

الفرق بٌن المكافؤة عن مدة االشتراك فً المإسسة السابقة علً هذا القانون × 
وبٌن الناتج من اشتراكات صاحب العمل فً الهٌئة القومٌة للتؤمٌن 

 .1961 / 12 /31االجتماعً إن وجدت وذلك عن مدة االشتراك حتً 
 إٌقاؾ سرٌان تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إذا تجاوز  منه40تضمنت المادة  - 3

 ، 31المنصوص علٌها فى المواد المإمن علٌه سن الستٌن باستثناء الحاالت 
.  من هذا القانون 164 ، 163
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ألحكام الباب  المعاشات والتعوٌضات المقررة وفقاًا   منه162تضمنت المادة  - 4
العمل ال  الثالث من هذا القانون للمإمن علٌهم الذٌن كانوا خاضعٌن ألحكام قوانٌن

 تقابل من التزامات صاحب العمل فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إال ما
 .العمل ٌعادل مكافؤة نهاٌة الخدمة القانونٌة محسوبة وفقاًا ألحكام قانون

 1961وٌلتزم أصحاب األعمال الذٌن كانوا ٌرتبطون حتى آخر ٌولٌو سنة 
بؤنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بؤداء قٌمة الزٌادة بٌن ما كانوا 

فى تلك األنظمة ومكافآت نهاٌة الخدمة القانونٌة محسوبة وفقاًا لحكم  ٌتحملونه
 22موجودٌن بالخدمة حتى  وذلك بالنسبة للعاملٌن الذٌن كانوا الفقرة السابقة

وتحسب هذه الزٌادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك  1964مارس سنة
الالحقة لالشتراك فى هذا التؤمٌن وتصرؾ هذه الزٌادة  مدة الخدمة السابقة أو

 .27 من المادة 10تصرؾ بؤكملها وفقا للبند  للمإمن علٌه وفى حالة وفاته
 ................. وٌجوز ألصحاب

ٌكون للمإمن علٌه الحق فى اإلستمرار فى العمل أو   منه163تضمنت المادة  - 5

اإللتحاق بعمل جدٌد بعد بلوؼه سن الستٌن إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق 
معاش الشٌخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التؤمٌن مستبعدا منها المدة التى 

 أدى المإمن علٌه تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش
 

 : 1981 لسنة 137قانون العمل الصادر بالقانون رقم : ثامنا 
.  كٌفٌة حساب مكافؤة نهاٌة الخدمة   من قانون اإلصدار3تضمنت المادة  -  1          
ٌستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستٌن   من قانون العمل75تضمنت المادة  – 2          

وأجر  السنوات الخمس األولً ، مكافؤة بواقع أجر نصؾ شهر عن كل سنة من
له حقوق عن هذه  شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالٌة ،وذلك إذا لم تكن

قانون التؤمٌن  المدة وفقاًا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاه المنصوص علٌها فً
 . 1975 لسنة 79 الصادر بالقانون رقم االجتماعً

 
  : 2003 لسنة 12قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم : تاسعا 

ٌستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستٌن مكافؤة بواقع أجر : منه126         تضمنت المادة 
وأجر شهر عن كل سنة من  السنوات الخمس األولً ، نصؾ شهر عن كل سنة من

له حقوق عن هذه المدة وفقاًا ألحكام تؤمٌن  السنوات التالٌة لها ،وذلك إذا لم تكن
 . قانون التؤمٌن االجتماعً الشٌخوخة والعجز والوفاه المنصوص علٌها فً

عن سنوات الخدمة السابقة علً  وتستحق المكافؤة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة
السن،وتحسب هذه المكافؤة علً  سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه

 .أساس آخر ما كان ٌتقاضاه
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 يالمبحث الثان
النصوص التشرٌعٌة  

 
أوال 
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ثانٌا 
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ثالثا 
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رابعا 
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خامسا  
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سادسا 
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سابعا 
  قانون التؤمٌن االجتماعً

 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
 
 ( 2 )مادة 

: تسرى أحكام هذا القانون على العاملٌن من الفئات اآلتٌة
العاملون المدنٌون بالجهازاإلداري للدولة والهٌئات العامة والمإسسات العامة والوحدات  -أ 

االقتصادٌة التابعة ألى من هذه الجهات وؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة بالقطاع العام 
: العاملون الخاضعون ألحكام قانون العمل الذٌن تتوافر فٌهم الشروط اآلتٌة  -ب 

.  سنه فؤكثر18أن ٌكون سن المإمن علٌه  -1
أن تكون عالقة العمل التى تربط المإمن علٌه بصاحب العمل منتظمة،      وٌصدر  -2

بتحدٌد القواعد والشروط الالزم توافرها العتبار عالقة العمل  وزٌر التؤمٌنات قراراًا 
 .منتظمة ، وٌستثنى من هذا الشرط عمال المقاوالت وعمال الشحن والتفرٌػ

ومع عدم اإلخالل بؤحكام االتفاقٌات الدولٌة التى صدقت علٌها جمهورٌة مصرالعربٌة 
ٌشترط لسرٌان أحكام هذا القانون على األجانب الخاضعٌن لقانون العمل، أال تقل مدة العقد 

. عن سنة وأن توجد اتفاقٌة بالمعاملة بالمثل
المشتؽلون باألعمال المتعلقة بخدمة المنازل فٌما عدا من ٌعمل منهم داخل المنازل الخاصة - ج 

 .الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرارمن وزٌر التؤمٌنات
 

(  17)مادة 

: ٌمول تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة مما ٌؤتى 
. من أجور المإمن علٌهم لدٌه شهرٌاًا % 15الحصة التى ٌلتزم بها صاحب العمل بواقع  -1
. من أجره شهرٌاًا % 10الحصة التى ٌلتزم بها المإمن علٌه بواقع  -2
 من األجور الشهرٌة للمإمن علٌهم وتإدى% 1المبالػ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع  -3

. ستحقاقإلأول الشهر التالى لتارٌخ ا فىالقومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى إلى الهٌئة 
القٌمة الرأسمالٌة للحقوق التى ٌإدٌها الصندوق بالنٌابة عن الصندوق اآلخر والخزانة  -4

. العامة
التؤمٌن وجتماعٌة إلشتراك فى قوانٌن التؤمٌنات اإلالمبالػ المستحقة لحساب مدة ا -5

. والمعاشات
شتراك فى أنظمة التؤمٌنات اإلجتماعٌة إلالمبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على ا  -6

: أوالتؤمٌن والمعاشات وتشمل
المبالػ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تارٌخ بدء العمل  -أ 

. بؤنظمة التؤمٌن والمعاشات
مكافآت نهاٌة الخدمة القانونٌة بالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن ٌخضعون لقوانٌن  -ب 

العمل وٌإدٌها صاحب العمل للهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى عند إنتهاء 
: خدمة المإمن علٌه وفقاً لما ٌؤتى 

المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على اإلشتراك فى نظام التؤمٌنات  (1)
من  (72)والمادة  (2) للفقرة الثانٌة من المادة وفقاًا اإلجتماعٌة محسوبة 

 . بإصدار قانون العمل1959 لسنة 91القانون 
الفرق بٌن المكافؤة المستحقة محسوبة على الوجه المبٌن بالبند السابق وبٌن  (2)

الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهٌئة القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى أن 
 .31/12/1961وجد، وذلك عن مدة االشتراك حتى 
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وتحسب المكافؤة المشار إلٌها على أساس األجر األخٌر للمإمن علٌه فى تارٌخ إنتهاء 
 .الخدمة

 

الشهرٌة إعتباراًا من  إلى وبالنسبة للمإمن علٌهم الذٌن حولت أجورهم من الٌومٌة
 ٌراعى عند حساب المكافؤة عن مدة العمل بالٌومٌة أن ٌقسم األجر الشهرى 7/4/1959

أجر  إلى الٌومى األجر فى تارٌخ إنتهاء الخدمة على عدد األٌام التى تم على أساسها تحـوٌل
 .شهرى

. المبالػ التى ٌإدٌها المإمن علٌهم مقابل اإلشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها -7
. رٌع استثمار أموال هذا التؤمٌن -8

. األساسى من أجر المإمن علٌه% 5إشتراك ٌقتطع بواقع  -9
 
( 40)مادة

 صاحب المعاش المستحق وفقاًا لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة إلى عمل ٌخضعه عادإذا 
ألحكام هذا التؤمٌن فتعتبر مدة إشتراكه الجدٌدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التؤمٌنٌة عنها 

. وفقاًا ألحكام هذا الباب
وٌراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة األخٌرة عدم تكرار اإلنتفاع بالحد األدنى الرقمى 

. 22للمعاش فى تارٌخ اإلستحقاق والمزاٌا المقررة بالمادة 
وال تسرى أحكام هذا التؤمٌن فى شؤن المإمن علٌه إذا تجاوزت سنه الستٌن ، وذلك فٌما 

من  (أ)عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المإمن علٌهم المشار إلٌهم فى البند 
 .  من هذا القانون164 ، 163 ، 31 ، وكذلك الحاالت المنصوص علٌها فى المواد 2المادة 

 
( 162)مادة 

ألحكام الباب الثالث من هذا القانون للمإمن علٌهم الذٌن  المعاشات والتعوٌضات المقررة وفقاًا 
العمل ال تقابل من التزامات صاحب العمل فى تؤمٌن الشٌخوخة  كانوا خاضعٌن ألحكام قوانٌن

 .العمل ٌعادل مكافؤة نهاٌة الخدمة القانونٌة محسوبة وفقاًا ألحكام قانون والعجز والوفاة إال ما
بؤنظمة معاشات أو  1961وٌلتزم أصحاب األعمال الذٌن كانوا ٌرتبطون حتى آخر ٌولٌو سنة 

فى تلك األنظمة ومكافآت نهاٌة  مكافآت أو إدخار أفضل بؤداء قٌمة الزٌادة بٌن ما كانوا ٌتحملونه
موجودٌن  وذلك بالنسبة للعاملٌن الذٌن كانوا الخدمة القانونٌة محسوبة وفقاًا لحكم الفقرة السابقة

وتحسب هذه الزٌادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى  1964 مارس سنة22بالخدمة حتى 
الالحقة لالشتراك فى هذا التؤمٌن وتصرؾ هذه الزٌادة للمإمن علٌه  ذلك مدة الخدمة السابقة أو

 .27 من المادة 10تصرؾ بؤكملها وفقا للبند  وفى حالة وفاته
 ................. وٌجوز ألصحاب

 

( 163)مادة 

ٌكون للمإمن علٌه الحق فى اإلستمرار فى العمل أو اإللتحاق بعمل جدٌد بعد بلوؼه سن 
الستٌن إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق معاش الشٌخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى 

التؤمٌن مستبعدا منها المدة التى أدى المإمن علٌه تكلفتها بالكامل ال تعطٌه الحق فى معاش ، 
. وتكون تسوٌة المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس  مدة اإلشتراك فى التؤمٌن

وإستثناء من حكم الفقرة األولى ٌجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المإمن علٌه فى سن الستٌن أو 
اإلشتراكات المقررة على صاحب  القومٌة للتؤمٌن اإلجتماعى بعدها على أن ٌإدى إلى الهٌئة

وذلك عن عدد السنوات  (17)العمل فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة وفقاًا لحكم المادة 
الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة اإلشتراك فى التؤمٌن إلستكمال المدة الموجبة إلستحقاق 
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المعاش وفى هذه الحالة ٌعفى المإمن علٌه من أداء اإلشتراكات المقررة علٌه فى هذا التؤمٌن 
الفقرة فى شؤن العمال المإقتٌن والموسمٌٌن حتى    هذه عن تلك السنوات وٌكون تطبٌق حكم

  .انتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب األحوال
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ثامنا 
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تاسعا  

 قانون العمل الموحد 

 2003 لسنة 12الصادر بالقانون رقم 

 

 126مادة 

 ٌستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستٌن مكافؤة بواقع أجر نصؾ شهر عن كل سنة من

له  وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالٌة لها ،وذلك إذا لم تكن السنوات الخمس األولً ،
قانون  حقوق عن هذه المدة وفقاًا ألحكام تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاه المنصوص علٌها فً

 . التؤمٌن االجتماعً
عن سنوات الخدمة السابقة علً سن الثامنة  وتستحق المكافؤة المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة

السن،وتحسب هذه المكافؤة علً أساس آخر ما كان  عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه
 .ٌتقاضاه
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 المبحث الثالث 
  خاتمة

 
 : الخاتمة أن نوضح اآلتً هذه من المهم فً : أوال 

 : مكافؤة نهاٌة الخدمة المقررة فً قانون العمل - 01
نظم االدخار ومن بعدها نظم المعاشات وفقا لما تضمنه    بدأ العمل بها قبل بداٌة

.       المبحث األول 
: الخدمة نهاٌة  نظرا للسلبٌات التً أسفر عنها نظام مكافؤة  –02

 قوانٌن ومن بعدهافقد تم تطوٌر هذا النظام تدرٌجٌا من خالل قوانٌن االدخار       
. المعاشات 

 حصة صاحب العمل الملتزم بؤدائها وفقا لنظم االدخار ومن بعدها نظم المعاشات - 03
 :من أجر االشتراك التؤمٌنً للعاملٌن لدٌه   % (15)والتً انتهت إلً  

 هً بدٌل اللتزامه السابق بمكافؤة نهاٌة الخدمة القانونٌة محسوبة وفقاًا ألحكام قانون
  .العمل

بؤنظمة  1961ٌلتزم أصحاب األعمال الذٌن كانوا ٌرتبطون حتى آخر ٌولٌو سنة  - 04
: معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل 

فى تلك األنظمة ومكافآت نهاٌة الخدمة  بؤداء قٌمة الزٌادة بٌن ما كانوا ٌتحملونه-       أ 
  .العمل القانونٌة محسوبة وفقاًا ألحكام قانون

 مارس 22موجودٌن بالخدمة حتى  وذلك بالنسبة للعاملٌن الذٌن كانوا-       ب 
 1964سنة

وتحسب هذه الزٌادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة  -       ج 
الالحقة لالشتراك فى تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة   السابقة أو

 نظرا ألن خضوع المإمن علٌه فً القطاع الخاص لتؤمٌن الشٌخوخة والعجز  –05
 : وسن الستٌن 18والوفاة ٌقع بٌن سن 

: فإن صاحب العمل ال ٌإدي حصته عنه فً هذا التؤمٌن إذا ما كانت مدة عمله لدٌه     
 .  18قبل بلوؼه سن - أ 

بعد بلوؼه سن الستٌن ، ولم ٌكن مستمرا فً االشتراك فً تؤمٌن الشٌخوخة -  ب 
.  الستكمال مدة استحقاق المعاش والعجز والوفاة

 ٌلتزم صاحب العمل بؤداء مكافؤة نهاٌة الخدمة عن فترات العمل تٌن الحالاتٌنوفً ه
. الحق األصٌل للعامل وفقا لقانون العمل هً المشار إلٌها حٌث 

إذا كان العامل مستمرا فً االشتراك فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بعد  – 06
: سن الستٌن الستكمال مدة استحقاق المعاش 

وفً هذه الحالة  ، فإن صاحب العمل ٌكون ملزما بؤداء حصته عنه فً هذا التؤمٌن      

ال ٌلتزم صاحب العمل بؤداء مكافؤة نهاٌة الخدمة عن فترة العمل المشار إلٌها حٌث 
 وفقا لقانون المقررة أن الحصة المشار إلٌها هً بدٌل اللتزامه بمكافؤة نهاٌة الخدمة

 . العمل
حٌث أن حصة صاحب العمل الملتزم بؤدائها لحساب العامل وفقا لنظم االدخار  – 07

،  إنما هً بدٌل اللتزامه السابق بمكافؤة نهاٌة الخدمة ومن بعدها نظم المعاشات
حٌث ٌنقسم أجر -       وحٌث أن مكافؤة نهاٌة الخدمة إنما تمثل جزء من أجر العامل 

: العامل إلً 
. جزء عاجل وهو الذي ٌحصل علٌه دورٌا من صاحب العمل أثناء عمله لدٌه – أ       
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 .جزء آجل ٌستحقه عند انتهاء خدمته متمثال فً مكافؤة نهاٌة الخدمة –       ب 
وبالتالً فان عدم أداء صاحب العمل لحصته الحقٌقٌة فً تؤمٌن الشٌخوخة 

: والوفاة المترتبة علً تهربه عن االشتراك عنه  والعجز
 .وذلك بعدم االشتراك عنه فً نظام التؤمٌن االجتماعً : كلٌا –       أ 

:  باالشتراك عنه : جزئٌا –       ب 
 .عن جزء من مدة عمله لدٌه دون كامل مدة العمل  (1)
 .عن جزء من أجره دون كامل األجر  (2)

: مما ٌعنً عدم أداء حصته فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كاملة والتً هً

بدٌل لمكافؤة نهاٌة الخدمة والتً هً جزء من أجر العامل مرجؤ صرفه إلً حٌن 
  .إنتهاء الخدمة 

 .  وٌعتبر ذلك أكال لجزء من أجر العامل بغٌر حق
حسابا عسٌرا   وال شك أن من ٌؤكل جزء من أجر العامل فإ نه سٌحاسب علً ذلك

.        أمام هللا عز وجل
: ٌري بعض الباحثٌن فً مجال التؤمٌن االجتماعً أن  – 08

 .       من ٌتحمل عبء االشتراك فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة كامال هو العامل
:  حٌث تكلفة االشتراك فً هذا التؤمٌن تتمثل فً 

. من أجر العامل  % 15حصة صاحب العمل - أ       
. من أجر العامل  % 10حصة العامل –       ب 

:       وحٌث 
: حصة العامل تخصم من أجره – أ 

.      وبالتالً فهو الذي ٌتحملها 
حصة صاحب العمل إنما هً بدٌل لحقه فً نظام مكافؤة نهاٌة الخدمة والتً – ب 

: تمثل جزء من أجره 
.       وبالتالً فإن من ٌتحمل عبء هذا التؤمٌن كامال هو العامل 

نظرا ألنه ال ٌجوز التؤمٌن علً العامل لدي أكثر من صاحب عمل فً وقت  – 09
:  واحد

. تطبٌقا لمبدأ عدم االزدواج التؤمٌنً       
:        وحٌث فً الواقع العملً 

 .  ٌعمل بعض العاملٌن لدي أكثر من منشؤة فً وقت واحد      
:       وبمراعاة أولوٌات التطبٌق فإنه 

. ٌتم التؤمٌن علٌه فً إحدي المنشآت دون األخري       
      وفً هذه الحالة التإدي المنشؤة األخري عن هذا العامل حصتها فً اشتراك تؤمٌن 

. الشٌخوخة والعجز والوفاة رؼم خضوعه لقانون العمل 
: وفً هذه الحالة ٌكون للعامل الحق فً أي من       

:  مكافؤة نهاٌة الخدمة عن مدة عمله فً هذه المنشؤة عند انتهاء خدمته – أ 
.      والتً ٌتم تحدٌدها وفقا لقانون العمل 

أو  
حصة المنشؤة فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة التً كان من المفترض – ب 

:  أن تإدٌها عنه فً حال االشتراك عنه فً نظام التؤمٌن االجتماعً 

وٌتم أدائها شهرٌا أو مجمعة       والتً ٌتم تحدٌدها وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً 
 .فً نهاٌة كل سنة 
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:   من هذا المبحث 3تضمن البند  – 10
حصة صاحب العمل الملتزم بؤدائها وفقا لنظم االدخار ومن بعدها نظم أن         

من أجر االشتراك التؤمٌنً للعاملٌن   % (15)والتً انتهت إلً   المعاشات
لدٌه هً بدٌل اللتزامه السابق بمكافؤة نهاٌة الخدمة القانونٌة محسوبة وفقاًا 

  .العمل ألحكام قانون
             ونظرا الختالف تعرٌف األجر فً كل من قانون العمل وقانون التؤمٌنات 

:  حٌث –االجتماعٌة 
 لسنة 12 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1تضمنت المادة -        أ 

2003 : 
نقداًا   كل ما ٌحصل علٌه العامل لقاء عمله ، ثابتاًا كان أو متؽٌراًا ،:األجر                     

 .أو عٌنٌاًا 
 من قانون التؤمٌن االجتماعً الصادر 5 تضمن البند ط من المادة –             ب 

 : 1975 لسنة 79بالقانون 
  كل ما ٌحصل علٌه المإمن علٌه من مقابل نقدى من جهة عمله:األجر

 :األصلٌة لقاء عمله األصلى وٌشمل
 ووضع له حدا أقصً شهري ٌتم تعدٌله – األساسى األجر (1)

 .( جنٌه شهرٌا 987.5 ) 2013 / 5 / 1بلػ فً - سنوٌا 
 ووضع له حدا أقصً شهري ٌتم تعدٌله –األجرالمتؽٌر (2)

 .( جنٌها شهرٌا 1590 ) 2014 / 1 / 1بلػ فً - سنوٌا 
: فإنه ٌثور سإال حول 

 (لٌس له حد أقصً )                    مدي أحقٌة العامل الذي ٌزٌد أجره وفقا لقانون العمل 
والذي تحدد علً أساسه مكافؤة نهاٌة الخدمة ،  

                    علً مجموع الحد األقصً ألجري االشتراك وفقا لقانون التؤمٌن االجتماعً  
الذي تإدي علً أساسه حصة صاحب العمل  ( جنٌه شهرٌا 2577.5حالٌا  )                    

 % (  15 )فً تؤمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 
                     فً الحصول علً مكافؤة نهاٌة خدمة عن الفرق بٌن األجرٌن ؟ 


