
 

 ـ البيانات األساسية: 1
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 : تاريخ نهاية        تاريخ بداية أو 

 اإلعارة                    تجديد اإلعارة 
 

 أجر االشرتاك 

 األجر األساسي
 األجر المتغير

 بافتراض ممارسة العمل

 عناصر األجر 

 ـاتـــــمالحظـــــــ المتغير األخرى

 جنيه ق جنيه ق جنيه ق

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عنوان المعار في ج.م. ع:

 كود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسم الدولة المعار إليهـــا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسم الجهة المعار إليهــا:

 : ــةتاريخ الورود للمنطقـ

 ـ األقساط اخلاصــــة : 2
 مدة سابقة 

 (33اشتراك مدة )مادة 

 مدة اعتبارية 

 (33حساب مدة )مادة 
 أجازات مكافأة  استبدال

 نهاية القسط القسط  نهاية القسط القسط  القسط نهاية القسط  نهاية القسط القسط  نهاية القسط القسط 

 سنة شهر جنيه ق سنة شهر جنيه ق سنة شهر جنيه ق سنة شهر جنيه ق سنة شهر جنيه ق

                    

 رقم المستند بيان السداد
كود  المقابل األجنبي المبلغ المصري تاريخه

 األجنبي
 البنكاسم  البنككود 

   جنيه ق سنة شهر يوم

            بالعملة األجنبية

            بالعملة المصرية

 اهليئة القومية للتأمني واملعاشات

 اراتـــة لالعــــاإلدارة العام

 استمارة إعارة خارجية بدون

 أجر  أو اجازة للعمل باخلارج

 

عدد سنوات 

 التجديد

  

ختم 

 لةالدو

  

  

  

  

  



 السداد بالتقسيط )للسنة النهائية يف حالة عدم سداد االشرتاكات بالعملة األجنبية(
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 اتــــمالحظ
 : اجر االشتراك :  أواًل

 ـ األجر األساسي بافتراض ممارسة العمل.1

 ـ األجر المتغير بافتراض ممارسة العمل.2

 أ ـ العالوة اإلضافية والعالوة االجتماعية.

 عن السنوات األربع األخيرة، وما يتقرر من عالوات مماثلة. %11عن السنة األولى و  %29بواقع  81و  89و  78,  77و  78اصة المقررة عن السنوات ب ـ العالوات الخ

 ج ـ البدالت.

 تبطة بنسبة من األجر األساسي.دـ الحوافز وغيرها من عناصر األجر المر

 رى:خـ عناصر األجر المتغير األ3

 األجر المتغير المرتبطة بمعدالت األداء أو ساعات العمل أو مكافآت أو جهود غير عادية عن سنة سابقة على اإلعارة أو االجازة.متوسط عناصر "

 بما يطرأ عليه من زيادات خالل سنة اإلعارة أو األجازة. 2،  1** يراعى تحديث بيان األجر الموضح في البندين 

 شترااات واألقسا  ووسالل الدفع.ثانًيا: نوع العملة التي تسدد بها اال

 ـ تسدد االشترااات للهيئة بالعملة األجنبية بأحد وسالل الدفع اآلتية: 1

 أ ـ نقًدا. 

 ب ـ تحويالت بالعملة األجنبية.

 ج ـ المبالغ المخصومة من الحسابات الحرة المفتوحة بالنقد األجنبي لدى المصارف المعتمدة.

 لية.ـ تسدد األقسا  بالعملة المح2

 : ميعاد وطريقة األداء والمبالغ المترتبة على التأخير.ثالًثا

 ية وتسدد بإحدى العمالت األجنبية.تتسدد االشترااات في المواعيد الدورية المحددة ألداء االشترااات عن األجر األساسي، وفي حالة التأخير تستحق المبالغ اإلضافية اآل

 المدة من تاريخ وجوب األداء وحتى نهاية شهر السداد.شهرًيا من مجموع االشترااات عن  %1أـ 

 من رصيد االشترااات المستحقة عليه. %19ب ـ 

 : حاالت االعفاء من المبالغ اإلضافية: رابًعا

 ( ستة أشهر من تاريخ انتهالها.6النسبة آلخر سنة )يتم اإلعفاء من المبالغ اإلضافية إذا تم السداد خالل شهر من تاريخ انتهاء سنة اإلعارة أو األجازة ـ وتكون مهلة اإلعفاء بأ ـ 

 إذا نمت العودة للعمل قبل انتهاء السنة األولى لإلعارة أو األجازة أو وفاة المؤمن عليه. %19ب ـ يتم اإلعفاء من المبلغ اإلضافي بواقع الـ 

 ** ملحوظة هامه: 

إال بعد أداء االشترااات بالعملة األجنبية خالل شهر من تاريخ انتهاء سنة اإلعارة أو األجازة واذلك ما عليه من متجمد يراعى عدم تجديد اإلعارة أو اإلجازة بدون أجر للعمل بالخارج 

 إلضافية المستحقة.ص بالمبالغ اتف المخاقسا  بالعملة المحلية، وفي حالة تجديد الجهة اإلدارية لإلعارة أو األجازة دون سداد المؤمن عليه المبالغ المستحقة يتم تحميل الموظ

 ختم 

 ةــالدول


