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رصف المعاش  مؤكدة إتاحةتستعد الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية، لرصف معاشات شهر أغسطس، 

ك مع من محفظة الهاتف المحمول بداية من أغسطس، الفتة إىل أنه تم توقيع بروتوكول ت عاون مشتر

ي إطار توجه الدولة للتحول إىل مجتمع أقل 
ن
، ف ن ي مرص؛ للتسهيل عىل المواطني 

ن
كات المحمول العاملة ف شر

ونية.   اعتمادا عىل أوراق النقد، وإتاحة البدائل اإللكتر

الهاتف  عىل محافظالقومية للتأمينات االجتماعية، إىل أن خطوات رصف المعاش  وأشارت الهيئة

: المحمول  ، بداية أغسطس تتمثل فيما يىلي

 أغسطس المحمول بدايةالهاتف  عىل محافظخطوات رصف المعاش 

كة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول؛ لفتح  - توجه صاحب المعاش أو المستفيد إىل أقرب فرع لشر

ونية.   محفظة إلكتر

 أو صاحب المعاش عىل طلب رصف المعاش عليها.  توقيع المستفيد  -

ثالث خطوة من خطوات رصف المعاش من محفظة الهاتف المحمول بداية أغسطس، استكمال الهيئة   -

 . ن كة المحمول؛ لتيست  اإلجراءات عىل المستحقي  ي اإلجراءات مع شر
ر
 القومية للتأمينات االجتماعية، باف

ا من دور الجهاز القومي  
ً
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات االجتماعية، أن تلك الخطوة جاءت انطالق

، ودعم  ن ي احتياجات المواطني  ي تلت 
ي العمل عىل توفت  كافة السبل لنشر الخدمات التر

ن
لتنظيم االتصاالت ف

ن المال ، وتلبية احتياجات المستحقي  ، ية والمرصفية بسهولة ويش الشمول الماىلي وعملية التحول الرقمي

ة إىل أن هناك العديد من  ونية تتمثل فيما مشت   : يىلي المزايا للمحفظة اإللكتر

 إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.  -

ي العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل.  -
ن
 إتاحة استخدام الرصيد المتاح بها ف

يات من خالل نقاط البيع يمك - ونية، سداد المشتر ن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة اإللكتر

ونية  اءاإللكتر ونية أو باستخدام رمز االستجابة الشيعة.  والشر  عت  المواقع والتطبيقات اإللكتر

وأوضحت الهيئة أنه يمكن لصاحب المعاش اتباع خطوات رصف المعاش من محفظة الهاتف المحمول 

 . 2021اية أغسطس؛ تزامنا مع رصف معاشات أغسطس بد


