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 2004 لسنة (76) رقم المهني التفتيش نظام

 1/6/2004 بتاريخ 4662 رقم الرسمية الجريدة عدد في نشر

 2004-6-1 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 2004لسنة  76نظام رقم 

 نظام التفتيش المهني

 (:1المادة )

 .( ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية2004يسمى ىذا النظام )نظام التفتيش الميني لسنة 

 :)2المادة )

المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل القرينة عمى أ . يكون لمكممات التالية حيثما وردت في ىذا النظام 
 : غير ذلك

 قانون تنظيم العمل الميني النافذ المفعول. :القانون

  المؤسسة: مؤسسة التدريب الميني.

 المفتش الميني المعين وفقا الحكام القانون. :المفتش

 .لنظامب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عمييا في ىذا ا

 (:3المادة )

ييدف التفتيش الميني الى التحقق من مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في القانون وليذه الغاية تشمل 
 : ميام المفتش ما يمي

 : أ . مراقبة تنظيم العمل الميني بما يتفق مع احكام القانون واىدافو وبصورة خاصة القيام بما يمي



 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

حل واجازة مزاولة المينة لمعاممين فيو واي وثائق اخرى تتعمق االطالع عمى شيادة تصنيف الم .1
 .بالمحل والعاممين فيو

التحقق من توافر المعدات والتجييزات الالزمة وفقا لمعايير تصنيف فئة المحل المعتمدة لدى  .2
 .المؤسسة ومسمى المحل

بتصنيف العاممين لدى  تقديم النصح واالرشاد الصحاب المحالت المينية والعاممين لدييم فيما يتعمق .3
 .المؤسسة والمحالت المينية

 .ب. لممفتش ان يستعين لدى قيامو بميامو باي شخص مختص في الوزارة او المؤسسة حسبما تدعو الحاجة

 (:4المادة )

 : يشترط في المفتش ما يمي

في أي من  أ . ان يكون حاصال عمى االقل عمى الشيادة الجامعية المتوسطة )الدبموم( او ما يعادليا
 .التخصصات المينية

ب. ان يكون قد اشترك في البرنامج التدريبي المخصص العمال التفتيش الذي تضعو الوزارة او المؤسسة 
 .ليذه الغاية وحسب مقتضى الحال

 (:5المادة )

مزاولة عممو بان يؤدي عممو بامانة واخالص وان ال يفشي أ . يتوجب عمى المفتش ان يقسم امام الوزير قبل 
 .االسرار التي يطمع عمييا بحكم عممو

ب. يتوجب عمى المفتش ان يحمل بطاقة خاصة وفق االنموذج المعتمد من الوزارة او المؤسسة لمتعريف 
 .بصفتو ولتسييل قيامو بميامو

 (:6المادة )

 : يمتزم المفتش بصورة خاصة بما يمي
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أ . القيام بالتفتيش اثناء ساعات العمل وان يخطر صاحب المحل المشمول باحكام القانون او من ينوب عنو 
او احد المستخدمين لديو قبل زيارتو لممحل وذلك باستثناء الحاالت التي يعتقد فييا ان مثل ىذا االخطار ال 

 .ة لديويمكنو من االطالع عمى حقيقة االوضاع في المحل والمعايير المطبق

ب. اعداد تقرير خطي بنتائج التفتيش واعداد أي تقارير اخرى تقتضييا مصمحة العمل بما فييا االنذارات 
 .الخطية التي تم توجيييا الى المخالف وفقا لالحكام واالجراءات المحددة في القانون

 (:7المادة )

 : يتوجب عمى صاحب المحل او مديره او من ينوب عن أي منيما ما يمي

 .أ . تمكين المفتش من الدخول الى المحل او أي قسم من اقسامو او توابعو

ب. تمكين المفتش من االطالع عمى السجالت المتعمقة بالعمال وتصنيفيم وشياداتيم واجازاتيم وتزويده باي 
 .معمومات يطمبيا تتعمق بالغرض من زيارتو

لمحل وخالل مدة ال تزيد عمى ثالثين يوما من ج. اشعار الوزارة او المؤسسة خطيا في حال تغيير موقع ا
 .تاريخ اجراء التغيير

 (:8المادة )

%( من الراتب االساسي وتحدد اسس ومعايير منحيا بموجب تعميمات 30يمنح المفتش مكافأة ال تتجاوز )
تو كمفتش يصدرىا الوزير عمى انو ال يجوز لو الجمع بين ىذه المكافأة واي مكافأة او عالوة اخرى بحكم وظيف

 .حيثما ورد النص عمييا في أي نظام اخر

 (:9المادة )

 .يصدر الوزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام

13/ 4/ 2004 


