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  9115 لسنة 65 رقن العول هفتشي نظام

 19/91/9115 بتاريخ 1959 رقن الرسوية الجريدة عدد في نشر

  9115-91-19 بتاريخ نفاذه بدأ

 الجريدة عدد في الونشور (2111 لسنة 2 رقن الوعدل العول هفتشي نظام) 2111 لسنة 2 رقن وعدلال نظامالب تعديلو تن

 .2111-19-95  بتاريخ 1659 رقن الرسوية

 

 9996( لسنة 56رقم ) نظام

 العمل مفتشي نظام

 :(9المادة )

 .الرسمية دةالجري في نشره تاريخ من بو ويعمل( 6996 لسنة العمل مفتشي نظام) النظام ىذا يسمى

 :(2المادة )

 القرينة تدل لم ما دناهأ ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في وردت حيثما التالية والعبارات لمكممات كون
 : ذلك غير عمى

 .العمل وزارة :الوزارة

 .العمل وزير :الوزير

 .لموزارة العام ميناأل: العام ميناأل

 .العمل عمى بالتفتيش المفوض الشخص: العمل مفتش

 .الميدان في والتشغيل العمل مديرية ومدير الوزارة مركز في التفتيش مديرية مدير: المدير

 (:3المادة )
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 : يمي ما الى التفتيش ييدف

 . بعمميم قياميم ثناءأ العمال وحماية العمل بظروف المتعمقة القانونية حكاماأل تطبيق من التحقق.  أ 

 . القانونية حكاماأل مراعاة نبشأ والعمال العمل صحابأل والمشورة التقنية لمعموماتا تقديم. ب

 سبيل في وذلك خرىأ جية من ونقاباتيم والعمال جية من وجمعياتيم العمل صحابأ بين التعاون تشجيع. ج
 . قتصاديةاإل التنمية تحقيق في سيامواإل نسانيةاإل العالقات تحسين

 . العمل في المينية والصحة السالمة شروط مينبتأ ىتماماإل. د

 يوأ التدريبية وحاجاتيم وفئاتيم العمال عدد ذلك في بما العمل سوق بتنظيم الخاصة المعمومات جمع. ىـ
 .ستخداماإل بشروط تتعمق خرىأ مورأ

 (:4المادة )

 : يمي ما العمل عمى بالتفتيش يفوض من في يشترط.  أ

 . قلاأل عمى ولىاأل الجامعية الدرجة عمى حصل قد يكون نأ .6
 . الوزارة تضعو الذي لمبرنامج وفقا قلاأل عمى واحدة تدريبية دورة في اشترك قد يكون نأ .2
  .عمل مفتش بمرافقة شيرأ ستة لمدة التفتيش عمالأ عمى ميدانيا تدرب قد يكون نأ .3

 .الوزارة تعتمده الذي نموذجاأل وفق وذلك خاصة ببطاقة العمل مفتش يزود. ب 

 (:5المادة )

 : يمي بما القيام ذلك سبيل في ولو العمل ماكنأ في القانونية حكاماأل مراعاة من بالتحقق العمل مفتش يقوم

 حكومي موظف يأ مع وأ بمفرده العمل ساعات من ساعة يأ في العمل ماكنأل شاممة بزيارات القيام.  أ
 نبأ فييا يعتقد التي الحاالت في الإ المؤسسة في بوجوده عنو ينوب من وأ العمل صاحب خطاروا   مختص

  .المؤسسة في وضاعاأل عمى طالعاإل من يمكنو لن خطاراإل ىذا مثل
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 وأ عنيا نسخاً  وأ صوراً  خذيأ نوأ بالعمل تتعمق خرىأ وثائق وأ كشوفات وأ سجالت يأ عمى طالعاإل. ب
 العاممين صحة عمى ثيرىاتأ مدى لمعرفة وتحميميا والمنتجة المستعممة المواد من عينات خذوأ ،منيا مقتطفات

 .بذلك صاحبيا خطاروا   وسالمتيم المؤسسة في

 وأ التخطيطات وأ التركيبات في النواقص لمعالجة الالزمة جراءاتاإل اتخاذ العمل صاحب من الطمب. ج
 جيزةاأل عمى تعديالت يأ دخالإ منو والطمب وسالمتيم العمال لصحة تيديدا تشكل كانت ذاإ العمل ساليبأ
  لذلك. مناسبة يراىا التي المدة خالل وذلك العمل ساليبأ وأ التركيبات وأ اآلالت وأ

 تقارير يوأ القانونية جراءاتواإل حكاماأل تطبيق في المخالفات ذلك في بما الزيارات بنتائج تقرير عدادإ. د
 .بيا يقوم التي والنشاطات يزورىا التي المؤسسات وضاعبأ تتعمق خرىأ

 (:6المادة )

 : يمي ما مراعاة النظام ىذا في عمييا المنصوص بواجباتو قيامو سياق في المفتش عمى يترتب

 .القانونية حكاماأل بمخالفة تتعمق ليوإ تقدم شكوى يأ نبشأ بالسرية التقيد.  أ

 وأ عممو ليياإ يصل بيا خاصة تجييزات وأ تجارية وأ صناعية بعمميات تتعمق معمومات يأ فشاءإ عدم. ب
 .الحكومة في خدمتو انتياء بعد حتى عممو بحكم تقدم

 .فييا مصمحة لو يكون التي المؤسسات في العمل عمى بالتفتيش القيام عدم. ج

 (:7المادة )

 من يكون نأ وأ لواجباتو دائوأ مع تتعارض واجبات وأ ميام يأ العمل مفتش لىإ تستند نأ يجوز ال -أ 
 .واجباتو داءأ في وحياده بصالحياتو تخل نأ شأنيا

 ال وبما المنجز العمل وطبيعة حجم ساسأ عمى لو تحدد ةمكافأ الوزير من بقرار العمل مفتش يمنح -ب 
 .االساسي الراتب من%( 33) يتجاوز
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 .بإضافة الفقرة )ب( إلييا 2333( لسنة 2النظام المعدل رقم )ىكذا أصبحت المادة بعد تعديميا بموجب 

 (:8المادة )

 : يمي بما القيام العمل صاحب عمى يترتب

 من قسم يأ وأ المؤسسة لىإ الدخول من منعو وعدم ميامو داءأ في لممفتش الالزمة التسييالت تقديم.  أ
 .اقساميا

 يرى التي والعمال والعمل بالمؤسسة المتعمقة والمستندات الوثائق عمى طالعاإل من المفتش تمكين. ب
 منيا. جزء يأ نسخ وأ نسخيا وأ عنيا صورة خذأ وأ عمييا طالعاإل ضرورة

 (:9المادة )

 مراضواأل العمل صاباتوا   بحوادث خرىاأل الرسمية والجيات العمل مفتش خطارإ العمل صاحب عمى
 .الوزارة تعتمدىا التي النماذج وعمى نالشأ ىذا في المقررة جراءاتلإل وفقاً  المينية

 (:91المادة )

 .المديرية في التفتيش عمالأ عن شيرياً  تقريراً  العام ميناأل لىإ المدير يقدم.  أ

 : التالية المواضيع يتناول المممكة في العمل عمى التفتيش واقع عن سنوياً  تقريراً  الوزارة تعد. ب

 العمل. تفتيش مديريات في العاممين .6
 فييا. العمال وعدد لمتفتيش الخاضعة العمل ماكنأ .2
 .التفتيش زيارات .3
 .فرضيا تم التي والعقوبات المخالفات .4
 .العمل صاباتوا   حوادث .5
 .المينية مراضاأل .6
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 (:99المادة )

 .معيا تتعارض وأ حكاموأ تخالف ال نأ عمى النظام ىذا لتنفيذ الالزمة التعميمات يصدر نأ لموزير

 (:92المادة )

 .6963 لسنة( 6) رقم العمل مفتشي نظام يمغى


