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اجلريدة الرسمية  -العدد  5مكرر (ب) فى  7فبراير سنة 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  487لسنة 2022
بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاشات
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2437لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة  2003؛
وعل���ى قان���ون التأمين���ات االجتماعية والمعاش���ات الصادر بالقان���ون رقم 148
لسنة  2019؛

صورة إ

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية والمعاش���ات الصادرة بقرار

رئيس مجلس الوزراء رقم  2437لسنة  2021؛

تروني
لك

ق ـ ـ ـ ـ ــرر:
(المادة األولى)

ة ال يع

ُيستبدل بالنموذج رقم ( )2المرافق لالئحة التنفيذية لقانون التأمينات االجتماعية

والمعاشات المشار إليها النموذج المرافق لهذا القرار .

تد بها

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  ،و ُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

عند ا

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى  6رجب سنة  1443هـ
(الموافق  7فبراير سنة . )2022

تداول
ل

رئيس مجلس الوزراء

دكتور /مصطفى كمال مدبولى
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إرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات
ُ - 1يحرر هذا النموذج من أصل وصورتين ويقدم إلى مكتب الهيئة المختص خالل
أس���بوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنًا بيانات جميع العاملين بما فيهم المتدرجين
والتالميذ الصناعيين والطالب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى .
 - 2يقدم هذا النموذج فى المواعيد اآلتية :
منشآت القطاع الخاص  :يناير من كل عام .
كما يقدم فى أى تاريخ خالل العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل األجور .
 - 3يج���وز ألصح���اب األعم���ال تقدي���م ه���ذا النم���وذج إلكترون ًيا وف ًق���ا للقواعد

صورة إ

التى تحددها الهيئة .

تروني
لك

طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية

رئيس مجلس اإلدارة

ة ال يع

محاسب  /أشرف إمام عبد السالم

تد بها

رقم اإليداع بدار الكتب  65لسنة 2022
909 - 2022/2/8 - 2021/25727

عند ا
تداول
ل

