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الغـرض:

1-1

إعداد المرتبات شهريا للعاملين بالجامعة.

يهدف هذا اإلجراء إلى تحديد اإلجراءات والمسئوليات المطلوبة تجاه تنفيذ ومتابعة األنشطة اآلتـية:

 2-1حساب المكافآت واالستحقاقات الفردية.
 3-1حساب مرتبات المؤقتين.

 4-1إعداد بطاقات األجور المتغيرة لصالح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
 5-1حساب العالوات الخاصة وإضافتها سنويا للمرتب.

 6-1حساب الضرائب المستحقة وإعداد تسوية سنوية لصالح مصلحة الضرائب.
 7-1فحص وإعداد ملفات إنهاء الخدمة وتيسير إجراءات المعاش للعاملين بالجامعة.
8-1

حساب وسداد تأمينات اإلعارات الداخلية والخارجية.

 9-1حساب مدة سابقة (مكملة لسن المعاش ".)"60
 10-1ضم مدة خدمة سابقة.

 11-1إعداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي.
 12-1تحديد المستفيدين من منحة الوفاة والتعويض اإلضافي.
 13-1ضبط السجالت.
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مجـال التطبيـق:

يطبق هذا اإلجراء باإلدارة العامة لشئون األفراد وأعضاء هيئة التدريس .

 -3التعريفات والمصطلحات:

 1-3اســتمارة 132ع.ح :هــي اســتمارة لصــرف المرتبــات والمكافــآت ومــا فــي حكمهــا (مجمعــة لعــدد مــن
المستحقين).

 2-3استمارة 132ع.ح مكرر :هي استمارة لصرف المرتبات والمكافـآت ومـا فـي حكمهـا (لمسـتحق واحـد
فقط).

 3-3اسـتمارة .50ع.ح :هــي اســتمارة اعتمـاد صــرف أي مصـروفات ييــر خاضـعة للتأمينــات والمعاشــات
مثل (مصاريف العالج والمكافآت الفردية وما في حكمها).
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 4-3نموذج  129سايره "سجل المرتبات" :هو سجل مرتبات ومكافآت العاملين.

 5-3اســتمارة رقــم  :)1هــي اســتمارات ذات مصــدر خــارجي مــن الهيئــة العامــة للتــأمين االجتمــاعي يقــوم
الموظــا الحاصــل علــى أجــازة خاصــة بالــداخل أو الخــارج باســتيفائها قبــل القيــام باألجــازة وقبــل ســداد
مستحقات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي.

 6-3اســتمارة رقــم  :)2هــي اســتمارات ذات مصــدر خــارجي مــن الهيئــة العامــة للتــأمين االجتمــاعي يقــوم
الموظــا الحاصــل علــى أج ــازة خاصــة بالــداخل أو الخــارج باس ــتيفائها بعــد ســداد مســتحقات الهيئ ــة
العامة للتأمين االجتماعي.
 7-3نموذج  105 ،105مكرر :هي نماذج تستخدم لتحديـد المسـتفيدين مـن التعـويض اإلضـافي ومنحـة
الوفاة.

 8-3النمــوذج  44تأمينــات :هــو نم ـوذج ذات مصــدر خــارجي مــن الهيئــة القوميــة للتأمين ـات االجتماعيــة
يستخدم لحساب مدة سابقة للعامل مسجلة باستمارة 103ع.ح عند التعيين.

 9-3النموذج رقـم  :118هـو نمـوذج تـم تصـميمه بمعرفـة إدارة االسـتحقاقات لبيـان االشـتراوات واألقسـا
المستحقة للهيئة القومية للتأمين االجتماعي وإرسالها للهيئة.

 10-3استمارة رقم  3تأمين ومعاشات :هـي نمـوذج صـادر عـن الهيئـة القوميـة للتـأمين والمعاشـات ويـدون
به ــا المب ــالص الخاص ــة بس ــداد اش ــتراوات وأقس ــا الت ــأمين والمعاش ــات لص ــالح الهيئ ــة القومي ــة للت ــأمين

والمعاشات.
 11-3اسـتمارة  5تــأمين ومعاشــات :هــي نمــوذج صـادر عــن الهيئـة القوميــة للتــأمين والمعاشـات يســجل بــه

التعديالت التي طرأت على قيمة األقسا الخاصة بشراء (مدة سابقة ،أقسا خاصـة ،مـدة اعتباريـة،

استبدال وأقسا إعارة).

 12-3نمـوذج رقــم  )109 ، )119تــأمين ومعاشــات :هــو نمــوذج صــادر عــن الهيئــة القوميــة للتأمينــات
والمعاشات يستخدم في صرف مستحقات تأمينية للموظا المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

 13-3األجور المتغيرة :هي المبالص التي يتقاضها الموظـا دون راتبـه األساسـي مـن مكافـآت مقابـل أعمـال
استثنائية.

 14-3ش ارء مدة سابقة :هي حساب مدة خدمـة مكملـة لعـدد سـنوات الخدمـة المقـررة ( )36سـنة حتـى بلـو

ســن ( )60بهــدف اســتحقام معــاش كامــل وذلــم مــن خــالل شـراء القيمــة التأمينيــة لتلــم الســنوات مــن
هيئة المعاشات والتأمينات وذلم بدفع المبلص على دفعة واحدة أو على أقسا متساوية.
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 15-3ملـــف المعـــا  :ه ــو يش ــمل بطاق ــات األج ــور المتغيـ ـرة ،نم ــوذج  105 ،105مك ــرر ،طل ــب ص ــرف
المعــاش أو طلــب صــرف المســتحقات التأمينيــة للمســتفيدين فــي حالــة الوفــاة وخطــاب البنــم أو البريــد
وجميع مسويات التعيين.

 16-3بيـان ســنو  :هـو بيـان بالمبــالص المنصـرفة للموظـا مــن (مرتبات/مكافـآت) يـتم إرســاله إلـى مصــلحة
الضرائب لحساب الضرائب المستحقة عليه (الضرائب على الدخل).

 17-3النهاية الطرفية :وحدة النهاية الطرفيـة هـي وحـدة تابعـة للهيئـة العامـة للتأمينـات والمعاشـات موجـودة
بالجامعة إلنهاء إجراءات المعاش للعاملين بالجامعة.
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المراجع المستخدمة:

 1-4قانـون تنظيـم الجامعـات رقم ( )49لسنة1972م.

 2-4قانـون ( )47لسنة 1978م الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
 3-4قانون الخدمة المدنية رقم  81لسنة  2016والئحته التنفيذية.

 4-4قانـون الضرائب رقم ( )91لسنة2005م بشأن الضرائب على الدخل والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
 5-4قانـون التأمين االجتماعي رقم ( )79لسنة 1975م وتعديالته.
 6-4قانـون ضريبة الدمغة رقم ( )111لسنة 1980م وتعديالته.

 7-4الالئحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة عن هيئة حسابات الحكومة إصدار .2008
 8-4ق اررات مجلس الجامعة الخاصة باالستحقاقات (رواتب ،مكافآت) والمعاشات والصادرة في حينه.
 9-4ق اررات العالوات الخاصة المقررة.

 10-4الق اررات الو ازرية بشأن العاملين بالدولة الصادرة في حينه0
 11-4المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة" أيـزو  9001لسنه ."2015
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المسئوليـات:

مدير عام اإلدارة العامة لشئون األفراد وكالا حسب موقعه في اإلجراء .
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اإلجـراءات:

إعداد المرتبات شهريا للعاملين بالجامعة:

 1-1-6بعد صدور قرارات االنقطاع من قسم األجازات وق ار ارت الجزاءات من قسم الجزاءات بإدارة شئون
العاملين ،يقوم الموظا المختص بإدارة االستحقاقات بمراجعتها ورصد البنود المحاسبية واستقطاع

األقسا والخصومات والتأمينات والضرائب والدمغ ـات والتأمين الصحي وتسجيلها في سجل المرتبات وفقا

للنموذج رقم( )129سايره وتسجيل المبالص المستحقة بكشا التعديالت مقابل أسماء العاملين ويتم إرساله
لمركز الحساب العلمي إلدخالها ببرنامج المرتبات وفقا لعملية مركز الحسـاب العلمي رقم.SCC/PR 01

 2-1-6تتلقى إدارة االستحقاقات كشوف المرتبات بعد حسابها بواسطة الحاسب ويقوم الموظا المختص باإلدارة
باستيفاء بيانات استمارة (132ع.ح) بإجمالي المبلص المستحق واعتمادها من رئيس القسم ومدير اإلدارة
والمدير العام وتسجيلها في سجل الصادر وإرسالها لإلدارة العامة للحسابات والموازنة التخاذ اإلجراءات

الالزمة الستخراج الشيم وفقا لعملية الحسابات رقم. AB/PR-01
2-6

حساب المكافآت واالستحقاقات الفردية:

* 1-2-6بعد صدور قرار بصرف مكافآت للعاملين معتمد من أ.د /رئيس الجامعـة ،تتـولى إدارة االسـتحقاقات
إرسال خطاب مرفق به صورة الموافقة إلدارات الجامعة يتضمن ضوابط االستحقام.

* 2-2-6تتلق ــى إدارة االس ــتحقاقات كش ــوف م ــن اإلدارات تتض ــمن أس ــماء الع ــاملين المس ــتحقين للص ــرف طبق ــا
للتعليمات الواردة بقرار أ.د /رئيس الجامعة.

 3-2-6يقـوم الموظـا المخـتص بـإدارة االسـتحقاقات بتحرير(اسـتمارة 132ع.ح) وحسـاب الضـرائب والتأمينــات
والدمغات المستقطعة من المبلص المستحق واعتمادها من رئيس القسم ومـدير اإلدارة والمـدير العـام ويـتم

تس ــجيل الص ــافي للمب ــالص المس ــتحقة ف ــي س ــجل اإلدارة المحاس ــبي "س ــجل المرتب ــات" وفق ــا للنم ــوذج رق ــم
( )129سايره.

 4-2-6يقــوم الموظــا المخــتص ب ـإدارة االســتحقاقات بإرســال اســتمارات  132ع.ح لــإلدارة العامــة للحســابات
والموازنة التخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج الشيم طبقا لعملية الحسابات رقم .AB/PR-01

 5-2-6يقوم الموظا المخـتص بـإدارة االسـتحقاقات بتحريـر اسـتمارة .5ع.ح لصـرف المكافـآت الفرديـة لـبعض
العاملين طبقا لموافقة أ.د /رئيس الجامعة واعتمادها من رئـيس القسـم ومـدير اإلدارة والمـدير العـام ويـتم
تسجيل صافي المبلص المستحق في سجل اإلدارة المحاسبي طبقا لنموذج ( )129سايره.

 6-2-6يقـ ــوم الموظـ ــا المخـ ــتص ب ـ ـإدارة االسـ ــتحقاقات بإرسـ ــال اسـ ــتمارة .50ع.ح لـ ــإلدارة العامـ ــة للحسـ ــابات
والموازنة التخاذ اإلجراءات الالزمة الستخراج الشيم.

اتريخ اإلصدار2018/7/30:
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 7-2-6بالنسبة لمصاريف العالج ألعضاء هيئة التدريس يقوم أمين اللجنة الطبية بمراجعة قرار اللجنة الطبيـة
ومطابقته بموافقة أ.د /رئيس الجامعة ،ومراجعة الفواتير المقدمة من عضو هيئة التدريس بعد اعتمادها

مــن أ.د /المستشــار الطبــي ،ويــتم تحريــر اســتمارة .50ع.ح لصــاحب الطلــب ويــتم إرســالها إلــى الوحــدة
الحسابية الستخراج الشيم ،وكذا يتم مراجعة مطالبات المستشفيات وتسجيلها بسجل خاص بمصاريف

العالج ويتم تحرير استمارات .50ع.ح وإرسالها للوحدة الحسابية الستخراج الشيكات.
3-6

حساب مرتبات المؤقتين:

 1-3-6في نهاية كل شهر ميالدي ،تتلقى اإلدارة كشوف من اإلدارات تتضـمن أسـماء العـاملين المـؤقتين وأيـام
االنقط ــاع/الجزاءات (إن وج ــدت) ،يق ــوم الموظ ــا المخـــتص بـ ـإدارة االس ــتحقاقات بحس ــاب واســـتقطاع

التأمين ــات والت ــأمين الص ــحي وال ــدمغات وتس ــجيلها ف ــي س ــجل اإلدارة المحاس ــبي وفق ــا لنم ــوذج ()129

سايره.

 2-3-6يقوم موظا إدارة االستحقاقات بتحريـر اسـتمارة 132ع.ح بإجمـالي المبلـص المسـتحق لصـرف مرتبـات
المــؤقتين واعتمادهــا مــن رئــيس القســم ومــدير اإلدارة والمــدير العــام وإرســالها لــإلدارة العامــة للصــناديق
الخاص ــة والوح ــدات ذات الط ــابع الخ ــاص التخ ــاذ اإلجـ ـراءات الالزم ــة الس ــتخراج الش ــيم طبق ــا لعملي ــة

المصروفات رقم 0SFU/PR-02
4-6

إعداد بطاقات األجور المتغيرة لصالح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات:

 1-4-6يق ــوم الموظ ــا المخ ــتص بـ ـإدارة االس ــتحقاقات باس ــتيفاء بيان ــات بطاق ــات األج ــور المتغيـ ـرة ورص ــد المب ــالص
المســتقطعة مــن المرتــب أو المكافــآت األخــرل لوــل موظــا علــى حــدة مــن1/1حتــى 12/31مــن كــل عــام
حتى نهاية الخدمة للعاملين بالجامعة وفقا لنموذج بطاقة األجـور المتغيـرة للمسـدد عـنهم اشـتراوات التـأمين

االجتماعي واعتمادها من رئيس القسم ومدير اإلدارة ومفتش الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

 2-4-6يقــوم الموظــا المخــتص ب ـإدارة االســتحقاقات بتحريــر خطــاب مرفــق بــه بطاقــات األجــور المتغي ـرة مرتبــة
هجائيــا بأســماء العــاملين وتوجيهــه إلــى إدارة وثــائق الخدمــة التابعــة لــإلدارة العامــة لشــئون األف ـراد وأعضــاء
هيئة التدريس للحفظ بملفات العاملين حتى نهاية الخدمة.

5-6

حساب العال وات الدورية والتشجيعية وإضافتها سنويا للمرتب:

 1-5-6تتلقــى اإلدارة كشــوف العــالوات الدوريــة ،التشــجيعية مــن قس ـم العــالوات بــإدارة شــئون العــاملين  ،ثــم يقــوم
الموظــا المخــتص ب ـإدارة االســتحقاقات بمراجعتهــا ورصــدها بســجل المرتبــات وفقــا لنمــوذج ( )129ســايره
لتعــديل األساســي الجديــد بعــد إضاف ــة العــالوات الدوريــة مــن  7/1والعــالوات الخاصــة المجمعــة والعــالوة
االجتماعية الفردية لحساب ناتـج المرتب الصافـي الجديـد في 7/1من كل عام.
رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  10من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

PSA/PR-03

Helwan University
 2-5-6يقوم الموظا المختص بإدارة االستحقاقات بحساب العالوة الخاصة التي تمـنح لمـوظفي الدولـة بنـاء علـى
موافقة مجلس الوزراء حسب النسبة المحددة ورصدها بالسجالت ويتم صرفها مع المرتب شهريا.

6-6

حساب الضرائب المستحقة وإعداد تسوية سنوية لصالح مصلحة الضرائب:

 1-6-6يقــوم موظــا إدارة االســتحقاقات بإعــداد تس ـوية ســنوية وحســاب الض ـرائب المســتقطعة مــن العــاملين خــالل
الس ــنة الميالدي ــة م ــن  1/1حت ــى  12/31م ــن كـ ـ ـل ع ــام وفق ــا لنم ــوذج بي ــان س ــنوي بالمب ــالص المنصـ ـ ـرفة

(مرتبات/مكاف ــآت) لو ــل موظ ــا وي ــتم إرسـ ـاله لمص ــلحة الضـ ـرائب التابع ــة ل ــو ازرة المالي ــة لمتابع ــة األمـ ـوال

المحصلة لصالحها طبقا لقانون الضرائب رقم ( )91لسنة  2005بشأن الضرائب على الدخل.
7-6

فحص وإعداد ملفات إنهاء الخدمة وتيسير إجراءات المعا

للعاملين بالجامعة:

 1-7-6بعد صدور قرار إنهاء الخدمة (قبل بلو سن المعاش بثالثة أشهر) من شئون العاملين يتم فحـص ملـا
الموظا من ناحية اإلعارات وشيكات السداد للمـدد الموضـح عنهـا األجـازات واسـتمارات السـداد وفحـص
باقي المستندات مثل شهادة الميالد بالومبيوتر ومراجعة بطاقات األجـور المتغيـرة منـذ عـام  1984حتـى

تاريخ نهاية الخدمة طبقا لقانون رقم ( )47لسنة  1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

 2-7-6يقوم أخصائي شئون إدارية بإرسال خطـاب للموظـا المحـال للمعـاش يتضـمن طلـب الحضـور إلـى إدارة
االســتحقاقات وتســليمه نمــوذج طلــب صــرف مســتحقات مــؤمن عليــه رقــم " "109الســتيفاء بياناتــه ويطلــب
منه موافقة البنم الذي يريب تحويل المعاش عليه ويعتمد الملا من مدير اإلدارة.

 3-7-6يقوم أخصائي شئون إدارية بإرسـال الملـا إلـى إدارة النهايـة الطرفيـة العتمـاده مـن مفـتش الهيئـة القوميـة
للتـ ــأمين والمعاشـ ــات وبـ ــدورها تقـ ــوم بإرسـ ــاله إلـ ــى القطـ ــاع التـ ــابع لـ ــه الجامعـ ــة بالهيئـ ــة القوميـ ــة للتـ ــأمين
والمعاشات التخاذ اإلجراءات الالزمة للصرف.

 4-7-6فــي حالــة الوفــاة يــتم اســتيفاء بيانــات طلــب صــرف مســتحقات تأمينيــة وفقــا للنم ـوذج رقــم " "119بمعرفــة
الورث ــة الش ــرعيين للموظ ــا المت ــوفى وي ــتم حفظ ــه بمل ــا المع ــاش إلرس ــاله إل ــى الهيئ ــة القومي ــة للت ــأمين

االجتماعي التخاذ اإلجراءات الالزمة.
8-6

حساب وسداد تأمينات اإلعارات الداخلية والخارجية:

عــام :يــتم حســاب المبــالص المســتحقة علــى مــن يقــوم بإعــارة داخلية/خارجيــة مــن تأمينــات اجتماعيــة مــن خــالل قـرار
شئون عاملين واستيفاء بيانـات اسـتمارة رقـم  1قبـل السـداد واسـتمارة رقـم  2بعـد السـداد ،ويـتم حفظهـا فـي
ملا الخدمة ويتم سدادها لحساب الهيئة العامة للتأمين االجتماعي من خـالل إيصـاالت يـتم حفظهـا فـي

ملا الخدمة.

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  11من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03
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وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University
 1-8-6في حالة اإلعارة الداخلية يتم السداد شهريا بموجب خطاب من إدارة االستحقاقات موجه لخزينـة الجامعـة
ليقوم الموظـا المعـار بتوريـد المبلـص لحسـاب التأمينـات والمعاشـات بموجـب إيصـال سـداد يـتم حفظـه فـي

ملا خدمته.

 2-8-6فــي حالــة اإلعــارة الخارجيــة يــتم الســداد فــي نهايــة مــدة الســنة مــن تــاريخ قيــام الموظــا باألجــازة بموجــب
خطــاب مــن إدارة االســتحقاقات موجــه للهيئــة العامــة للتــأمين االجتمــاعي يتضــمن المبــالص المســتحقة علــى

المعار وبعد السداد يتم إفادة اإلدارة من خالل إيصاالت السداد التي يتم حفظها في ملا الخدمة.
9-6

حساب مدة سابقة مكملة لسن المعا

":)"60

 1-9-6يقــوم أخصــائي شــئون إداريــة بحســاب المــدة التــي يجــب شـرائها للموظــا ليحصــل علــى معــاش كامــل (مــدة
خدمــة ال تقــل عــن  36عــام) عــن طريــق معرفــة تــاريخ دخــول الموظــا الخدمــة وطرح ـه مــن ســن ()60
ليعرف المدة التي سيقضيها في الخدمة ويتم شراء باقي مدة ال  36عام للحصول على معاش كامل.

 2-9-6يــتم اســتيفاء بيانــات نمــوذج طلــب حســاب مــدة ســابقة مــن عــدد " "2أصــل وفقــا للنمــوذج رقــم ( )44ويــتم

اعتمــاده مــن مفــتش الهيئــة القوميــة للتــأمين االجتمــاعي بعــد إج ـراء العمليــة الحســابية طبقــا ألحكــام الم ـواد

( )41/34/33من القانون رقم  79لسنة .1975

 3-9-6في حالة السداد دفعة واحدة يتم اعتماد استمارة رقم ( )44وتحرير خطاب يتضمن قيمة المبلص ويتم السداد
بمنف ــذ ص ــرف حلـ ـوان الت ــابع للهيئ ــة القومي ــة للت ــأمين االجتم ــاعي (الت ــأمين االجتم ــاعي للع ــاملين بالقط ــاع

الحكومي).

 4-9-6في حالة السداد بقسط شهري يتم الخصم مـن ال ارتـب الشـهري بمعرفـة إدارة االسـتحقاقات وذلـم بعـد موافقـة
صاحب الطلب.
 10-6ضم مدة خدمة سابقة:

 1-10-6يتم استيفاء بيانات استمارة طلب ضم مدة خدمة سـابقة وفقـا للنمـوذج رقـم ( )2مـن عـدد " ثالثـة " أصـول
حيث تقوم إدارة االستحقاقات بإرسالها للجهة التأمينية التابع لها صاحب الطلب مرفقة بخطاب موجه من

إدارة االســتحقاقات يتضــمن طلــب اإلفــادة بملــا التأمينــات الخــاص بالشــخص ،اســتمارة بيانــات تاريخيــة،
بطاقات األجور المتغيرة معتمدة من مفتش الهيئة المختص.

 2-10-6يقوم أخصائي شئون إدارية بمراجعة المستندات وإرسالها إلى إدارة الملفات لحفظهـا بملـا الخدمـة وضـم
المدة إلى سنوات الخدمة.

 11-6إعداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين االجتماعي:
يقــوم أخصــائي شــئون إداريــة

اتريخ اإلصدار2018/7/30:

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02

اتريخ التعديل

بإرس ــال نم ــوذج
صفحة  12من 23
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رقــم 2 –118ت/م الخــاص باالشــتراوات واألقســا المســتحقة للهيئــة القوميــة للتــأمين االجتمــاعي مــع كــل
مس ــتند ص ــرف إل ــى الوح ــدات الحس ــابية لمراجعته ــا ،وف ــي نهاي ــة الش ــهر ي ــتم تجميعه ــا وإرسـ ـالها إل ــى إدارة
االستحقاقات لتسجيلها في استمارة ( )5تأمين ومعاشات ويدرج أمام كل اسم باالستمارة المستحق من مـدد

سـابقة ،أقســا خاصــة ،مـدة اعتباريــة ،اســتبدال ،أقسـا إعــارة لتوضــيح أسـباب تعــديل القســط (إن وجــدت)،
وإدراج جميع مسـتحقات الهيئـة مـن تأمينـات ومعاشـات وأقسـا مسـتحقة علـى العـاملين فـي اسـتمارة رقـم 3
تأمين ومعاشات وتجميع المبالص المدرجة بها ،وتحرير استمارة .50ع ح بإجمالي المبالص المستحقة للهيئـة

وإرسالها إلى الوحدة الحسابية الرئيسية الستصدار الشيم وإرساله للهيئة شهريا.
 12-6تحديد المستفيدين من منحة الوفاة والتعويض اإلضافي:

يقوم أخصائي شئون إدارية باستيفاء بيانات نموذج رقم  105مكرر طبقا للقرار الوزاري رقم ( )554لسـنة

 2007بمعرفة العاملين بالجامعة لتحديد المستفيدين من منحة الوفاة ،وكذا يتم استيفاء بيانات نموذج رقم

 105لتحديد المستفيدين من التعويض اإلضافي ويتم حفظها بملا الخدمة ،وعند الوفاة يتم صرف منحـة
الوفاة من خالل االستحقاقات والتعويض اإلضافي يتم صرفه بمعرفة الهيئة القومية للتأمين االجتماعي.
 13-6ضبط السجالت:

يتم حفظ السجالت الدالة على تطبيق بنود عملية االستحقاقات والمعاشات طبقا إلجراء ضبط السجالت
رقم 0QAU/PD-02

-7مؤشرات قياس األداء :وفقا للمرفق

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  13من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03
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-8خرائـط التدفـق:

 1-8خريطـة تدفـق إعـداد المرتبـات
البداية

تلقي قرارات االنقطاع والجزاءات
مراجعة ورصد البنود المحاسبية
استقطاع األقساط والخصومات
والتأمينات والضرائب والدمعات
والتأمين الصحي
تسجيلها في سجل المرتبات وفقا
للنموذج رقم  129سايره
تسجيل المبالغ المستحقة بكشف
التعديالت
إرسالها إلى مركز الحساب العلمي
تلقي كشوف المرتبات من مركز
الحساب العلمي
استيفاء بيانات استمارة  132ع.ح
بإجمالي المبالغ المستحقة
إرسالها إلى اإلدارة العامة
للحسابات والموازنة

استخراج الشيك

النهاية

اتريخ اإلصدار2018/7/30:

رقم اإلصدار/التعديل () 0 /02

اتريخ التعديل

صفحة  14من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 2-8خريطة تدفق إجراءات حساب المكافآت واالستحقاقات الفردية
البداية

صدور قرار صرف المكافآت
إرسال خطاب بالموافقة للكليات/اإلدارات
حساب الضرائب والتأمينات والدمغة وتسجيل صافي المبلغ
المستحق في السجالت

إرسال االستمارات إلى الحسابات
والموازنة الستخراج الشيك

النهاية

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  15من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 3-8خريطة تدفق إجراءات حساب مرتبات المؤقتين
البداية

استالم كشوف العاملين المؤقتين
حساب استقطاع التأمينات
تسجيل صافي المبلغ في سجالت اإلدارة وفقا لنموذج 129
سايره
تحرير استمارة 132ع.ح لصرف المرتبات واعتمادها
إرسالها للصناديق والوحدات الخاصة
استخراج الشيك
النهاية

رقم اإلصدار/التعديل () 0 /02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  16من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 4-8خريطة تدفق إجراءات إعداد بطاقات األجور المتغيرة
البداية

استيفاء بيانات بطاقات
األجور المتغيرة

رصد المبالغ المستقطعة
اعتماد البطاقات
تحرير خطاب مرفق به البطاقات

إرسال الخطاب إلى إدارة
وثائق الخدمة

النهاية

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  17من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 5-8خريطة تدفق إجراءات حساب العال وات الدورية
البداية

تلقي كشوف العالوات
الدورية والتشجيعية
مراجعة الكشوف
رصد العالوات بسجل المرتبات
حساب العالوات الخاصة

صرف العالوة مع المرتبات
النهاية

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  18من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University
 6-8خريطة تدفق إجراءات فحص وإعداد ملفات إنهاء الخدمة
البداية

صدور قرار إنهاء الخدمة
فحص ملف الموظف
مراجعة بطاقات األجور
إرسال خطاب إحالة بالمعاش إلى االستحقاقات
استيفاء بيانات نموذج طلب صرف مستحقات
طلب موافقة البنك
اعتماد الملف من اإلدارة
إرساله إلى إدارة النهاية الطرفية

اتخاذ إجراءات الصرف
النهاية

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  19من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 7-8خريطة تدفق إجراءات ضم مدة خدمة سابقة
البداية

استيفاء بيانات استمارة ضم مدة
خدمة سابقة
إرسالها إلى لجهة التأمينية التابع لها الموظف
تحرير خطاب بالحالة
إرساله إلى إدارة االستحقاقات
مراجعة مستندات الموظف
إرسالها إلى إدارة الملفات
الحفظ في ملف خدمة الموظف

ضم المدة

النهاية

رقم اإلصدار/التعديل ()0 /02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  20من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

 8-8خريطة تدفق إجراءات إعداد مستحقات الهيئة القومية
البداية

ارسال المستندات إلى الوحدات
الحسابية للمراجعة

تجميع المستندات وارسالها إلى إدارة االستحقاقات
تسجيل البيانات في استمارة ( )5تأمين ومعاشات
إدراج جميع مستحقات الهيئة في استمارة ( )3تأمين ومعاشات
تحرير استمارة صرف 50ع.ح
ارسالها إلى الوحدة الحسابية الرئيسية
استخراج الشيك

إرسال الشيك إلى الهيئة القومية
للتأمينات والمعاشات

النهاية

رقم اإلصدار/التعديل ()0/02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  21من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University

-9النماذج والسجالت:
م

رقم النموذج

الوصـــــف

1

سجل المرتبات

2

وشا ماهية لعدد من العاملين

3

وشا ماهية لعامل واحد

(استمارة رقم""132مكرر ع.ح)

4

استمارة العتماد الصرف

(استمارة رقم"50ع.ح")

5

بطاقة األجور المتغيرة

بدون

6

بيان سنوي بما حصل عليه الموظا من أجر

بدون

7

طلب صرف مستحقات مؤمن عليه

نموذج 1.9

8

طلب صرف مستحقات تأمينية

نموذج 119

9

أجازة خاصة بالداخل أو الخارج "بيانات أساسية"

استمارة رقم 1

10

نموذج( )129سايره
(استمارة رقم""132ع.ح)

أجازة خاصة بالداخل أو الخارج (إخطار سداد أجازة خاصة " سنوي
 /نهائي ")

استمارة رقم 2

 11طلب حساب مدة سابقة

نموذج رقم ()44

 12طلب ضم مدة خدمة سابقة

نموذج رقم ()2

 13االشتراوات واألقسا المستحقة للهيئة القومية للتأمين االجتماعي
 14بيان بالتعديالت التي طرأت على قيمة األقسا الخاصة

استمارة ( )5تأمين ومعاشات

 15حافظة سداد اشتراوات وأقسا التأمين والمعاشات

استمارة رقم ( )3تأمين ومعاشات

 16تحديد المستفيدين من منحة الوفاة

نموذج رقم ( 105مكرر)

 17تحديد المستفيدين من التعويض اإلضافي

رقم اإلصدار/التعديل () 0 / 02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

نموذج رقم (2-118ت/م)

نموذج رقم ()105

اتريخ التعديل
صفحة  22من 23

إجراء االستحقاقات والمعاشات
PSA/PR-03

اإلدارة العامة لشئون األفراد
وأعضاء هيئة التدريس

Helwan University
 -10خريطة التواصل  :وفق ا للمرفق
 -11خريطة العمليات  :وفق ا للرفق

 -12خطة مجابهة المخاطر  :وفقا للمرفق
 -13خطة الفرص  :وفقا للمرفق

رقم اإلصدار/التعديل ()0 /02
اتريخ اإلصدار2018/7/30:

اتريخ التعديل
صفحة  23من 23

