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 2020 لسنة (1) رقم منشور

 بشأن
 صرف املستحقات التأمينية ألصحاب الشأن من خالل احلسابات املصرفيةإجراءات 

  بالبنوك وهيئة الربيد
 ــــــــــــــ

من قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصـادر بالقـانون رقـم  150تنص املادة 
 :أن على 2019لسنة  148

هـا   غريهـا نـا ا   ربيـ  و مجيع البنوك التجارية وبنك ناصر االجتماعي وهيئـة ال  "تلتزم

 بصرف املعاشا  اليت حتيلها اهليئة إليها.

لـيت    وا هـا  ا ملعاشـا وحت د الالئحة التنفيذية هلـذا الاـانوم نواعيـ  وييفيـة صـرف ا     

 تصرف ننها.

ا نبنفسها أو  ستحانيواملوجيوز للهيئة أم تا م خ نا  تكنولوجية ألصحاب املعاشا  

انوم هـذ   ية هلذا الالتنفيذاخالل التعاق  نع الشريا  املتخصصة أو البنوك، وحت د الالئحة 

ناابـل   اليف إضـايية أي تكـ  اخل نا  وطرياة تا ميها وناابل أدائهـا، علـأ أال تتحمـل اهليئـة    

 تا يم هذ  اخل نا .

"......... 

صــي بــس  لــ  ا يوملــا ريــزي املصــري وحتايًاــلتوجهــا  ال ولــة والبنــك امل اســتكمااًلو

ملــالي الشــمول ااملــ يوعا  الاــوني ياــ  رغبــيف اهليئــة و تاــ يم  موعــة نــا خــ نا     

ريـة  غ - (123)را  ألصحاب املعاشا  وذلك نا خـالل الشـبكا  الوطنيـة الـيت حتمـل شـعا      

اهليئــة و ا ــ  نــا  ةاــخ خ ــومبــا حوشــبكة نيــزر الرقميــة   (EG-ACH)املااصــة ايليــة

 .رقميلالي والتحول ل املاملبادرر الشمو التعانال  النا ية علأ ياية املستويا  حتاياًا

أجهـزر  يـع  مج م يـأ  يتم نراعـار نـا يلـأ عنـ  صـرف املسـتحاا  الت نينيـة ألصـحاب الشـ         

 : ونناطخ ونكاتب اهليئة

 بالبنوك أو هيئة الربيد:من خالل احلسابات اجلارية املستحقات التأمينية صرف : أوالا 
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 ضما املواياـة نتربي  أو هيئة ال نا البنك نعتم  وخمتوم خ ابيا م الاائم بالصرف  -1

ما م يتضــأعلــأ  ، علــأ حتويــل املعــار الــ وري املســتحخ علــأ ا ســاب ا ــاري  

ورر ب اقـة  صـ ريـخ بـس   ، وي يوالرقم الاـون  ورقم ا ساب ا اري يرباعسم االاخل اب 

 علأ أم تكوم سارية. للاائم بالصرف الرقم الاوني

ام الل نظــخــبكــل دقــة نــا  ييــتم تســجيل جهــة صــرف املعــار ورقــم ا ســاب ا ــار -2

الصـرف رقـم   بم للاـائم  للتسـجيل أم يكـو  ويشـط   ونظـام املتجمـ ا    املزايا الت نينيـة  

 . باهليئةالرقم الت نيينلبيانا  ن ابخ  يقون

ملن ليس لديه حساب جـار  )من خالل بطاقات ميزة  املستحقات التأمينية: صرف ثانياا 
 :(بأحد البنوك أو هيئة الربيد

لـأ حتويـل   اياـة ع نتضـما املو  نا البنـك  نعتم  وخمتوم خ ابيا م الاائم بالصرف  -1

 ربـاعي م سـ االب املعار ال وري املستحخ علـأ ب اقـة نيـزر علـأ أم يتضـما اخل ـا      

وم ي علـأ أم تكـ  قم الاـون صورر ب اقـة الـر  ، ويريخ بس  يوالرقم الاون ورقم ب اقة نيزر

 سارية.

املزايـا   ل نظـام يتم تسجيل جهة صـرف املعـار ورقـم ب اقـة نيـزر بكـل دقـة نـا خـال          -2

 يقــم قــونربالصــرف  ويشــط  للتســجيل أم يكــوم للاــائمونظــام املتجمــ ا  الت نينيــة 

 .الرقم الت نيينلبيانا   ن ابخ

ا
ا
أحد البنوك  منالصادرة  لكرتونيةاإلحملافظ : صرف املستحقات التأمينية من خالل اثالث

 :أو أحد شركات اإلتصاالت
املصـ رر   التصـاال  البنـك أو شـرية ا  نـا   نعتم  وخمتـوم  خ ابيا م الاائم بالصرف  -1

ر الـ وري  يل املعـا نتضما املواياة علأ حتوحبسب األحوال اإللكطونية  للمحفظة

سـم  اال ا اخل ـاب علـأ أم يتضـم   االلكطونيـة فظـة  احملاملستحخ لصاحب الش م علأ 

، الصــرفبالاــائم  ماهلــاتف املســجل عليــس احملفظــة باســ رقــم و يوالــرقم الاــون ربــاعي

 صورر ب اقة الرقم الاوني علأ أم تكوم سارية.ويريخ بس 
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يـة  ايا الت نينام املزقم اهلاتف بكل دقة نا خالل نظرويتم تسجيل جهة صرف املعار  -2

 ن ــابخ يم قــونل أم يكــوم للاــائم بالصــرف رقــ ونظــام املتجمــ ا  ويشــط  للتســجي 

 .الرقم الت نيينلبيانا  

ا
ا
ملن )على بنك مصر  يصرف املتجمدات ومستحقات الدفعة الواحدة بالرقم القوم: رابع

 :(أو حمفظة إلكرتونية ليس لديه حساب جار  أو بطاقة ميزة

  اقة نيزربأو  ي ارعلأ ا ساب االواح ر صرف املتجم ا  أو نستحاا  ال يعة يتم 
أو   الربيـ هيئـة   البنـك أو ب جـار   ملـا لـي  لـس رقـم حسـاب     ، وبالنسبة لكطونيةاإلفظة احملأو 

لـأ  ععـة الواحـ ر   ا  ال ييتم صرف املتجمـ ا  أو نسـتحا   ، ب اقة نيزر أو حمفظة إلكطونية

 .يئةباهلاملسجل لصاحب الش م  ينا خالل الرقم الاونننظونة بنك نصر 

ا
ا
 مالحظات عامة:: خامس

نا يس علأ املـ  التنب ةواألجهزر املختص وإدارا  خ نة املواطنني اهليئةعلأ نفتشي  -1

أو  109م نموذج رقـ عن  حت ي  جهة الصرف بـال أو املستحاني حبسب األحوال عليهم 

 .بالبنود الساباةنراعار نا جاء  119

م م صـاحب الشـ   ا ن  تالت نينية ع واملكاتب علأ إدارا  خ نة املواطنني باملناطخ -2

لصـرف هـو   طلـب ا  لتح ي  أو تع يل جهة صرف املعار نراعار التحاـخ نـا أم ناـ م   

شـار  سـتن ا  امل فاء امل....( واستي -قيم  –صاحب الش م أو نا ينوب عنس قانونًا )وييل 

 .بالبنود الساباةإليها 

املريـخ   لنمـوذج يتوىل صاحب الش م استيفاء طلب حت ي  جهة صرف املعـار علـأ ا   -3

 .ا املنشوربهذ

أو لبنك ارع يحسب ف جهة الصريود عن  تسجيل ا الة علأ نظام املزايا يتم حت ي   -4

 .أو شرية االتصاال  املص رر للمحفظة املص ر للب اقةالربي  

ييما ع ا بنك ناصر رقم(  29)تسجيل رقم ا ساب ا اري عن   التانة ال قةيتم نراعار  -5

أو رقـم  االجتماعي وهيئة الربي  حسب رقم ا ساب الوارد باخل ـاب املعتمـ  ننهمـا،    
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سب حب -أو رقم احملفظة اإللكطونية رقم(  16) امل يوعة نا نًا  "ب اقة نيزر" الب اقة

 و خانة رقم ا ساب ا اري. -حوال األ

ــا   نــا خــالل بالنســبة  ــاال  الصــرف   -6 ــالب اق ــة)ـة نا نـــ ا امل يوع ــزر(ن ب اق ــري  ي غ

 .جراءا املرتب ة حبساب جاري بالبنوك أو الربي  يتم اختاذ ذا  اال

 الكطونيـة  حمفظـة  و حالة حتويل املعار علـأ ا سـاب ا ـاري أو ب اقـة نيـزر أو      -7

املسـتحخ   سـتحاا  بع  ويار صاحب املعار أو املستحخ أو انتفاء شر  نا شـرو  ا 

  املصــ رر التصــاالاون البــة البنــك أو الربيــ  أو شــرية للمعــار ،يــتم ق ــع املعــار 

 ها.لالزم بش ناختاذ للمحفظة اإللكطونية برد املبالغ اليت صرييف ب وم وجس حخ ال

 يتم نراعار نا يلأ : اهليئة ي ب اقا  صرفانل بالنسبة  -8

 ،أمالصـرف  ع يل جهـة أو عن  طلب ت يأو الرقم السرو حالة يا  الب اقة  يراعأ -أ

اءا  االجــرل خــالصــرف املســتحاا  الت نينيــة الشــهرية لــس نــا تعــ يل جهــة يــتم 

ي  الــة وجــود رصــو ح، وســب األحــوالحبأو ثالثــًا د أواًل أو ثانيــًا واملوضــحة بــالبن

 ونسـتحاا   ا ملتجم ويًاا ملنظونة صرف ا يتم صريس ،اهليئة صرف ب اقةنتباي ب

 .ال يعة الواح ر

ــة أصــحاب الشــ م    -ب ــتم خماطب ة يــار اهليئــ اهليئــة مبواصــرف ب اقــا  نــا حــانلأ  ي

انا  ب اقـة  ب ببيأو خ ا يأو نا نكتب الربي  برقم ا ساب ا ار يخب اب بنك

ا لـي  لـس   ملـ ونيـة  أو خ اب نا شرية االتصاال  املص رر للمحفظـة اإللكط نيزر 

 عليس. يلتحويل املعار ال ور يحساب جار

 ور.بهذا املنش العمل عتبار ا نا تاريخيوقف إص ار أي ب اقة ج ي ر نا اهليئة ا -ج

 تنفيذ أحكام هذا املنشور بكل دقة.األجهزة املختصة باهليئة على 
 .18/8/2020:  و حتريرًا

 اهليئة القومية للتامني االجتماعي رئيس
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 ...               احملافظة : ........................... املركز :   ...................... العنوان:  
 ،،،بقبول التحيةوتفضلوا 

 .................................................................................................اسم نا م ال لب:  

 رقــــم ت نيين:  

 

 الرقم الاوني: 

 

 رقــــم اهلاتف:     

 

 مت التوقيـــع إمامــي 
           .........   .......................: اسم املوظف املختص

 ......................................... :الوظيفة

          .......     ........................ التـــــــــــــوقـــــيـــــــــــــــع:

 20:      /         /          التاريخ

  

 

 

 إرشــــــادات
 :تيةيراعى إرفاق املستندات اآل

 صورر ب اقة الرقم الاوني علأ أم تكوم سارية. -أ

   /تصاملخ اهليئةة نوظف مبعري اباتها ن" نوقع عليها نا صاحب الش م علأ أم يتم نيزر"ب اقة   اامل يوعة نا ن   اقةالبصورر نا  -ب

 .يةة اإللكطوناملص رر للمحفظ ا هةنواياة البنك علأ التحويل علأ ا ساب ا اري / صورر نا خ اب أصل  -ج

 مالحظة:

 .قانة الفعليللبنك املص ر للب اقة نا حمل اإل  قرب يرعيتم حت ي  جهة الصرف ب

 

  : الرقم الت نيين

 : م امللفــرقــــ

 : يـالرقم الاون

 ..............................................صاحب املعار : اسم 


