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 المؤوخ ٣٤٦٢ - ١/٢ رقم الوزواء هجلس رئيس أول ساعد ا المهندسة السيدة كتاب ورد ٣٠٣٠/٣/٤ بتاريخ

ى ٣٠٢٠ األعمال أنشطة ممارسة تقر.بر بشأن٣٠٣٠/٣/١  وأن التقرير في سر توتيب تحسين ضرورة إلى أشار والن

 بعد ما إلى المؤسسة للثوكات المعاينة بإرجاء االجتماعية التأمينات هيئة قيام تتضمن تنفيذها المطلوب أإلصالحات

ك ألغركات لتأسيس الالزم الوقت تهليل إلى .بؤدى بما الشركة عمر من األولى شهر عشر اإلثنى أ وذل ق ا ق  منهجية مع إ

 الشركة تقدمه بما واالعتداد الشوكة عمر من األولى السنة في تتم التي ألتأسيس إجراءات إال تحتسب ال التي التقر.بر

ع مجال في ودعم إهتمام من المختلغة وأجهزتها الدولة، توليه لما نظوا المدة، هذه خالل إلكترونيا جي  أإلستثمار تث

خل وزيادة للعمل قوص خلق على يعمل مصربما االستثمارفي زيادة بهدف والمستثمرين  تبسيط وعمالعلى ألثومى، الد

 أو بالمحافظات السمتثمرين مراكزخدمات خالل من أو االستثمار هيئة خدمات بمجمع سواء النشاط بدء إجواءات

. الصفر ومتناهية الصغيرة المشروعات تنمية بجهاز الواحد الشباد وحدة

ت قانونا يمثله من أو العمل صاحب تفدم فور دا ن مت منثاة عن االشتراك بدء ب  بهيئة الواحد الثباك لنظام سواء ال

ذ ۶ الصفو ومتناهية الصفيوة المثروعات جهازتنمية أو االستثمار ^ ت ا  - : اة^اوا

 يفيد بما الصور على والتأشير المستندات بأصول ومعيبابقتها ألهيئة لتعليمات وفقأ النشاط بدء مستندات استيفاء . ١
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ج استيفاء .٢ ب نمون ل طل جي ل خاص قطاع منشاءة ت ب ا١تةدي حا االشتراك. بدء طل

ى بالحاسب البيانات قاعدة على المنشاءة بيانات ومراجعة تسجيل يتم .٣ . اليوم نفس ف

منثأة بيانات صفحة طباعة يتم المنشاءة بيانات 'ناسميد فور ٠٤ ى المنشاءة رقم بها المبين ال  "دوق بعبارة تزيل أن عل

ط جدية من التحقق ولحين الفيو قبل الهيئة على مسوئلية أدنى ب أو اإلدارية الجهة لموظف وتسلم افغا  ماح

قانونا. عنه بنوب من أو العمل

 ألتأمينات بمنطقة ألتغطية إلدارة المنشأة بيانان طباعة بها مرفقا للمنشأة النشاط بدء مستندات إرسال يتم ٠٥

للمنشاة. ألجفرافى النطاق وفق ألمختصة
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ي المكاتب تمغتثي بمتابعة الهيئة بمناطق التامينية التغطية إدارات تقوم .٦  الالومة الميدانية التحويات إجراء ف

ك النشاط جدية من للتحقق ت لتل س تاويخ شهرأمن عثر إثنا قدرها زمنية هدة مرور بعد إال المنثآ  الثوكة تأس

 إجداءات واستكمال 'لتفتيش حال الموجودة العمالة وحصر العمل صاحب على التامين مستندات واستيفاء

عليها. التامين

 خالل من وأجورههم بالعمالة الخاصة البيانات بتقديم بعاليه المنكورة شهرأعثر اإلثنى فتوة خالل الثركة تلتزم .٧

للعمالة. االجتماعية الحماية لضمان إلكترونية منظومة

ي الميدانية التحريات أسفرت ما إذا .٨ ث رأ عشر اإلثنى رورفترة بعد المكشب ت ه  ال.ذ.شاط جرية عدم ثبوت عن ث

 بدوره ليقوم المعلومات لقسم وتسلم التحوبات إليه إنتهت وما المنشأة بيانات كافة متضمنة مذكوة المفتش يعد

ض )٨( بكود وتكويدالمنشاءة نحوتسجيل . إنهاءإفتوا

ب مغتشي يقوم .٩  لتقوم نثاطها جدبة عدم يثبت التي بالمنثآت بالمنطقة التأمينية التغطية إدارة بإخطار المكت

 يفيد بما المزاولة تراخيص مانحة الجهات بإخطار تقوم والتي المركزي للتفتيش العامة بإخطاراالدارة بدورها

. النشاط جدية عدم ئبوت

 للتفتيش العامة اإلدارة إخطاد يتير عليها التغتيش السابق للمنشأة النشاط مزاولة وئبت التغتيش إعادة حالة وفى ٠ ١ ٠

بدورها. للهيام المركزى

 هذا لوضع الألزمة البرامج إلعداد الكفيلة اإلجواءات إتخان بالهيئة اآللية والحاسبات المعلومات للماع ٠ءلى -

التنغيذ. موضع الدوري الكتاب

ل١ الدوري الكتاب هذا إبالغ اإلدارية للشوئن المركزية اإلدارة وعلى ك ى  بتنفيذه يلتزم من ل

 . صدوره "تاريخ منإعتبارأ الدوري الكتاب بهذا يعمل —
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