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وزارة العمل

قرار رقم ( )29ل�سنة 2013
ب�ش�أن تنظيم �أعمال التفتي�ش على المن�ش�آت ومواقع العمل
وبتحديد قواعد التفتي�ش لي ً
ال وفي غير �أوقات العمل الر�سمية

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى الأخ�ص المواد من (� 177إلى  )181منه،
وعلى المر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2005بتنظيم وزارة العمل ،المعدل بالمر�سوم رقم ()14
ل�سنة ،2008
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )28ل�سنة  1976في �ش�أن تنظيم �أعمال
التفتي�ش ،المعدل بالقرار رقم ( )38ل�سنة ،1976
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
الف�صل الأول
التنظيم العام للتفتي�ش
المادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
�سياق الن�ص
منها ،ما لم ِ
تفتي�ش العمل :الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المفت�شون ور�ؤ�سا�ؤهم للتحقق من تنفيذ
�أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  2012والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا له ،ولإر�شاد العمال و�أ�صحاب العمل على حد �سواء لأف�ضل الطرق الواجب
�إتباعها لتح�سين ظروف و�شروط العمل.
المفت�ش :الموظف المعين من قبل الوزير والمكلف بمراقبة تنفيذ �أحكام قانون العمل في
القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  2012والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
الخا�ضعون للتفتي�ش� :أ�صحاب العمل والمن�ش�آت وغيرهم ممن يخ�ضعون لأحكام قانون العمل
في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  2012والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
المن�ش�أة :كل موقع �أو مكان يزاول فيه العمل �سواء �أكان عم ًال �صناعي ًا �أم حرفي ًا �أم زراعي ًا �أم
خدمي ًا �أم غير ذلك.
موقع العمل:المكان الذي هُ يئ من قبل �صاحب العمل لقيام العامل بت�أدية العمل فيه ويكون
�أي�ض ًا من �ضمن مواقع العمل الآتي:
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� -1أي مكان من المن�ش�أة يمكن �أن يتواجد فيه العمال.
� -2أي حجرة �أو ممر �أو قاعة �أو غرفة �أو ُ�سلم �أو طريق �أو �أي مكان �آخ��ر داخ��ل المن�ش�أة
ُي�ستخدم من قبل العمال للدخول �أو الخروج لموقع العمل.

المادة ()2

يراعى في اختيار المفت�شين �أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والحياد التام،
والإلمام بكافة �أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،و�أال تكون
لهم م�صلحة مبا�شرة في المن�ش�أة �أو مواقع العمل التي يقومون بالتفتي�ش عليها ،كما يجوز
�إخ�ضاعهم لدورات تدريبية لرفع كفاءتهم وقدراتهم المهنية.

المادة ()3

ال يجوز تكليف المفت�شين ب�أعمال �أخرى �إ�ضافية تتعار�ض مع مهام �أعمالهم �أو ت�ؤثر على
النزاهة والحيادية الواجب توافرها فيمن يتولى هذه المهام.

المادة ()4

ي�ؤدي المفت�شون عند تعيينهم قبل مبا�شرة مهام التفتي�ش �أمام الوزير اليمين التالية:
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أقوم بمهام وظيفتي ب�أمانة و�إخال�ص و�أال �أف�شي �أي �سر من الأ�سرار
التي �أطلع عليها بحكم وظيفتي ومهام عملي ولو بعد انقطاع �صلتي بهذه الوظيفة».
ويحرر بعد �أداء اليمين مح�ضر بذلك يوقع عليه المفت�شون  -كل على حدة  -وتودع ن�سخة
منه الملف الوظيفي لكل مفت�ش.

المادة ()5

يحمل المفت�شون بطاقة تثبت �صفتهم عند القيام ب�أعمال التفتي�ش تحمل �صورة �شخ�صية
لهم موقعة من قبل الوزير ومختومة بالخاتم الر�سمي للوزارة.
ويجب على المفت�ش رد هذه البطاقة عند زوال �صفته كمفت�ش لأي �سبب من الأ�سباب.

المادة ()6

تتولى �إدارة التفتي�ش والنقابات العمالية و�إدارة العالقات العمالية  -كل في اخت�صا�صه -
المهام الآتية:
� -1إعداد جداول الزيارات الدورية والتفتي�ش النوعي والزيارات الليلية وفي غير �أوقات العمل
الر�سمي.
� -2إعداد خطة لعقد الندوات والمحا�ضرات التوعوية لأطراف الإنتاج.
� -3إعداد الدرا�سات والبحوث التي تهدف �إلى تعميق مهمة التفتي�ش و�سبل ت�أثيرها الإيجابي
لدى الخا�ضعين للتفتي�ش و�إعداد المعلومات والإر�شادات التي ت�ؤدي ال�ستجابتهم �إلى �أحكام
قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له.
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 -4و�ضع التوجيهات والتعليمات التي يتبعها المفت�شون عند قيامهم ب�أعمال التفتي�ش.
 -5درا�سة ال�صعوبات التي ت�صادف �أعمال التفتي�ش و�إجراءاته واقتراح الحلول والو�سائل
الكفيلة بتذليلها.
� -6إعداد التقارير الدورية وال�سنوية والبيانات الإح�صائية لكل مهام الإدارة.
 -7القيام بما ي�سند �إليها من مهام متعلقة ب�أعمال الوزارة ذات �صلة بالتفتي�ش.
 -8الإ�شراف على �أعمال المفت�شين وتوجيههم ومراقبة �أعمالهم.
 -9الت�أكد من النزاهة في التفتي�ش ومن �صحة المعلومات الناتجة عنه.

الف�صل الثاني
واجبات المفت�شين
المادة ()7

يجب على المفت�شين مراقبة تطبيق �أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا له والت�أكد من التزام الخا�ضعين للتفتي�ش بها.
وعليهم �أن يزوروا المن�ش�آت ومواقع العمل الخا�ضعة لإ�شرافهم – وفق ًا لتعليمات ر�ؤ�سائهم -
للقيام بالتفتي�ش فيها وتقديم التقارير الوافية عن جميع مالحظاتهم وم�شاهداتهم الفعلية.

المادة ()8

يجب على المفت�شين �إخطار �صاحب العمل �أو ممثله عند دخولهم �إلى من�ش�أته �أو موقع العمل
التابع له للقيام بالتفتي�ش فيه ما لم يروا �أن هذا الإخطار قد ي�ضر بواجباتهم ،وال يجوز في �أي
حال من الأحوال الإخطار الم�سبق عن الزيارة التفتي�شية.
كما يجب على المفت�شين في الحاالت العادية �أن يقدموا �أنف�سهم �إلى �صاحب العمل و�أن
يبرزوا بطاقاتهم الوظيفية التي تثبت �صفتهم عند طلبها ،و�أن ي�شرحوا له مهمتهم والغر�ض
من زيارتهم باللطف واللباقة الالزمين الكت�ساب تقديره وثقته بمهمة التفتي�ش.

المادة ()9

يجب على المفت�شين �إمداد الخا�ضعين للتفتي�ش بالمعلومات والإر�شادات المتعلقة بح�سن
تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،كما عليهم �إ�سداء الن�صح
�إليهم وتوجيههم لتطبيق �أف�ضل الم�ستويات الخا�صة بظروف العمل.

المادة ()10

يجب على المفت�شين تخ�صي�ص وقت عملهم وكل اهتمامهم لمهام التفتي�ش الموكلة �إليهم
وعليهم �أن يتناولوا الم�شاكل التي تعر�ض عليهم من جوانبها المختلفة ،و�أن يعملوا على
معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وروح تت�سم بالنزاهة والإن�صاف.
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المادة ()11

ال يجوز للمفت�شين ب���أي ح��ال من الأح���وال قبول الهدايا والعطايا من �أي ن��وع من قبل
الخا�ضعين للتفتي�ش �أو العمال.

المادة ()12

يجب على المفت�شين و�سائر موظفي الوزارة ذوي العالقة �إذا ما تم �إجراء التفتي�ش بنا ًء
على �شكوى وردت �إلى الوزارة عدم الإف�صاح عن هوية مقدم ال�شكوى وعدم �إطالع الخا�ضعين
للتفتي�ش عليها ،على �أن تقت�صر مهمة التفتي�ش على التحقق من �صحة ما ورد بال�شكوى.

الف�صل الثالث
�صالحيات المفت�شين
المادة ()13

يكون للمفت�شين في مجال قيامهم بمهام التفتي�ش الموكلة �إليهم ممار�سة ال�صالحيات
الآتية:
 -1الدخول �إلى المن�ش�آت وجميع مواقع العمل دون �سابق �إنذار �أثناء �ساعات العمل في النهار
�أو الليل وفي �أوقات العمل غير الر�سمي وذلك من �أجل القيام بمهام التفتي�ش ،على �أن يتم
ذلك وفق ًا لتعليمات ر�ؤ�سائهم المبلغة �إليهم.
 -2فح�ص ال�سجالت والأوراق والدفاتر والملفات �أو �أي��ة وثائق �أخ��رى لها عالقة بالعمال
والن�شاط وذلك للت�أكد من مطابقتها للمتطلبات المن�صو�ص عليها في قانون العمل في
القطاع الأهلي والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وللمفت�شين �أن يطلبوا من �صاحب العمل �أو
ممثله �أن ي�ضع تحت ت�صرفهم جميع الم�ستندات المذكورة ،و�أن يلفت نظره �إلى تعليق
البيانات والإعالنات المن�صو�ص علبها في قانون العمل بالقطاع الأهلي.
 -3الح�صول على العينات من المواد الم�ستعملة التي تتداول في المن�ش�أة لتحليلها عند
الحاجة ،وكذلك فح�ص الآالت والتركيبات المختلفة للت�أكد من وجود و�سائل كافية وفعالة
لتوفير �أ�سباب الوقاية وال�صحة للعمال ،وللمفت�شين �إ���ص��دار الأوام���ر ال�لازم��ة لإجراء
التغييرات العاجلة لتوفير ا�شتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآالت وو�سائل
الوقاية من �أمرا�ض المهنة.
��� -4س���ؤال �صاحب العمل �أو ممثله والعمال على ان��ف��راد �أو ف��ي ح�ضور �شهود ف��ي �أي من
المو�ضوعات المت�صلة بتطبيق �أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له ،ليتمكن على �ضوئها من ا�ستنتاج مدى تطبيق اال�شتراطات التي ن�ص عليها
القانون.
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 -5بحث �أف�ضل الطرق مع الخا�ضعين للتفتي�ش منفردين �أو مجتمعين والعمال لت�سهيل تطبيق
�أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له ،وتذليل ال�صعوبات
التي تعتر�ض ذلك وخا�صة ما تعلق منها بالجهل بهذه الأحكام.

المادة ()14

يتخذ المفت�شون عند قيامهم بمهام التفتي�ش في �أية من�ش�أة �أو موقع عمل الإجراءات الآتية:
� -1إثبات م�شاهداتهم ومالحظاتهم خالل الزيارة التفتي�شية باال�ستمارات والأوراق المعدة
لذلك في موقع الزيارة.
� -2أخذ �إفادات من �صاحب العمل �أو ممثله بخ�صو�ص بع�ض الم�شاهدات والمالحظات ،ويدعم
م�شاهداته بما ي�ؤيدها ويثبتها.
 -3ا�ستيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد تقرير الزيارة التفتي�شية.
� -4إخطار �صاحب العمل بالح�ضور للوزارة لأخذ �أقواله بخ�صو�ص تقرير الزيارة.

المادة ()15

للمفت�شين بعد انتهاء �إجراءات الزيارة التفتي�شية وعند ر�صد مخالفات اتخاذ ما يلي:
 -1توجيه �إنذار لإزالة المخالفات على �أن تحدد فيه المهلة الالزمة لإزالة هذه المخالفات
بحيث ال تتجاوز �شهر ًا من تاريخ الزيارة بنا ًء على عدد المخالفات وطبيعتها وعدد العمال
الذين وقعت في �ش�أنهم ،مع مراعاة الم�ساواة بين مختلف المن�ش�آت في تحديد المهلة عند
ت�ساوي الظروف.
ويجب على المفت�شين في هذه الحالة �إعادة الزيارة لذات المن�ش�أة �أو موقع العمل بعد انق�ضاء
المهلة الممنوحة للتحقق من �إزالة المخالفات من عدمها وذلك باتخاذ ذات الإجراءات
المن�صو�ص عليها في المادة ال�سابقة.
 -2تحرير مح�ضر ب�ضبط المخالفات التي �شاهدها المفت�ش باعتباره محرر ًا للمح�ضر و�شاهد ًا
للمخالفات ،وذلك بالن�سبة للمخالفات الج�سيمة دون الحاجة �إلى توجيه �إنذار� ،أو المتكررة
والتي �سبق و�أن تم توجيه �صاحب العمل �أو ممثله ب�إزالتها وعدم امتثاله لذلك.
وفي هذه الحالة ُيعد مح�ضر المخالفة وفق النموذج المعد لذلك على �أن يت�ضمن البيانات
والمعلومات الم�شار �إليها بالمادة ( 21بند  )4من هذا القرار.

الف�صل الرابع
تنظيم الزيارة التفتي�شية النهارية والليلية
المادة ()16

تعد برامج دورية م�سبقة ب�ش�أن التفتي�ش على الخا�ضعين له من ر�ؤ�ساء �أق�سام الإدارات
المعنية معتمدة من المدير المعني ،على �أن يراعى ما يلي:
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 -1توزيع مهام التفتي�ش ،بحيث يخت�ص كل مفت�ش بمن�ش�أة �أو موقع عمل معين ،مع الأخذ في
االعتبار التوزيع الجغرافي وع��دد وطبيعة وحجم المن�ش�أة �أو مواقع العمل الخا�ضعة
للتفتي�ش.
 -2تنظيم برنامج م�سبق لمهام التفتي�ش التي يتعين القيام بها خالل الأ�سبوع على �أن يحدد
فيه:
�أ -ا�سم المفت�ش المكلف ب�إجراء التفتي�ش.
ب -المن�ش�آت ومواقع العمل التي يتعين على كل مفت�ش القيام ب�إجراء التفتي�ش عليها في
كل يوم من �أيام الأ�سبوع.
ج -تاريخ ووقت القيام بكل عملية من عمليات التفتي�ش.
د -بيان حاالت طلب الح�ضور لل�شهادة �أمام النيابة العامة �أو المحاكم.
 -3اختيار الزمن المنا�سب للقيام ب�إجراء التفتي�ش ،بحيث يتم تفتي�ش المن�ش�آت ومواقع العمل
ح�سب الأحوال �أثناء عملها مع الأخذ في االعتبار توزيع �أوقات العمل بكل منها.
 -4المحافظة على �سرية البرامج الدورية للتفتي�ش وعدم الإف�صاح عنها.

المادة ()17

يتم التفتي�ش لي ًال وفي غير �أوقات العمل الر�سمية بموجب تعليمات مكتوبة من قبل رئي�س
الق�سم ،ويجب �أن تت�ضمن هذه التعليمات تحديد المن�ش�آت ومواقع العمل المطلوب �إجراء
التفتي�ش عليها و�أ�سماء المفت�شين المكلفين ب�إجرائه وذلك بح�سب الأحوال.
ويجري هذا النوع من التفتي�ش في الحاالت التالية:
 -1المن�ش�آت و�أماكن العمل التي تعمل بنظام �أكثر من نوبة عمل.
 -2المن�ش�آت و�أماكن العمل التي تعمل لي ًال بح�سب طبيعة ن�شاطها.
 -3المن�ش�آت و�أماكن العمل التي تقوم ب�أعمال مو�سمية.

الف�صل الخام�س
قواعد التفتي�ش و�إجراءاته
المادة ()18

يجب القيام بزيارات تفتي�شية لكل الخا�ضعين للتفتي�ش ،على �أن تكون زيارة تفتي�شية لكل
من�ش�أة �أو موقع عمل ح�سب الأحوال مرة واحدة على الأقل كل �ستة �أ�شهر مع االهتمام بزيارة
المن�ش�آت ومواقع العمل الكبيرة �أو غير المر�ضية �أو التي تجري فيها عمليات خطرة �أو تم
�إنذارها م�سبق ًا ،بغية التحقق من �إزالة المخالفات.
ويقوم بالتفتي�ش في كل من�ش�أة مفت�ش واحد ما لم تقت�ض الم�صلحة تكليف مفت�شين �أو �أكثر.

العدد - 3108 :الخميس  13يونيو 2013

المادة ()19

يلتزم المفت�شون بتقديم تقرير بكل تفتي�ش يقومون به في كل من�ش�أة �أو موقع عمل تتم
زيارته بح�سب الأحوال ،ويرفع للرئي�س المبا�شر لدرا�سته و�إجراء ما يلزم ب�ش�أنه.

المادة ()20

يجب على المفت�شين توخي الدقة والأمانة وتحري الحقيقة فيما ي�ضمنونه تقاريرهم من
معلومات وبيانات تتعلق بالمن�ش�آت �أو مواقع العمل التي قاموا بالتفتي�ش عليها.
ويجب عليهم �أن ي�ؤ�س�سوا مالحظاتهم على ما يرونه �أو ي�شاهدونه ب�أنف�سهم.
كما يجب عليهم االمتناع كلي ًا عن �إب��داء �أي مالحظات عن �أم��ور ال يلمون بها �إلمام ًا كافي ًا
حفاظ ًا على الثقة بهم من قبل �أ�صحاب العمل والعمال.

المادة ()21

في حالة تحرير مح�ضر بالمخالفات طبق ًا لأحكام هذا القرار يجب مراعاة ما يلي:
� -1أن يتم تحرير مح�ضر المخالفة بنا ًء على تقرير الزيارة التفتي�شية دون زيادة �أو نق�صان
ومطابقة لم�شاهدات المفت�ش ومالحظاته على �أر�ض الواقع.
 -2على المفت�ش �س�ؤال المخالف عن المخالفات المر�صودة و�أ�سباب ارتكابها ومواجهته بها
و�أخذ مخت�صر رده كتابة في مح�ضر المخالفة ،كما يجب على المفت�ش �أخذ توقيع المخالف
على المح�ضر ،وفي حالة االمتناع عن الرد �أو رف�ض التوقيع يثبت ذلك في المح�ضر مع
ذكر �أ�سباب الرف�ض.
 -3العبرة في الم�سئولية عن المخالفات هي مبا�شرة الإدارة الفعلية وينبغي على المفت�شين
تحرير مح�ضر المخالفة �ضد �صاحب العمل الذي يقوم بنف�سه ب�إدارة من�ش�أته �أو �ضد من
يتولى �سلطات المدير الفعلية.
 -4ي�ستوفي محرر المح�ضر كافة البيانات المدونة بنموذج المح�ضر ويراعي ت�ضمينه ما يلي:
�أ -تاريخ الزيارة التفتي�شية ووقتها.
ب -بيانات المخالف و�صفته الفعلية.
ج� -أوجه المخالفات و�سندها من القانون �أو القرارات التنفيذية والعقوبة المقررة لها.
د -عدد العمال الذين وقعت ب�ش�أنهم كل مخالفة مرتكبة.
هـ -رد المخالف عما �أ�سند �إليه مرفق ًا به ترجمة �إذا كتب بلغة �أجنبية.
و� -أ�سم محرر المح�ضر و�صفته.

المادة ()22

يرفق بطي المح�ضر ما ي�ؤيد ويثبت البيانات والم�شاهدات ومالحظات المفت�ش والمخالفات

35

36

العدد - 3108 :الخميس  13يونيو 2013

المر�صودة ،على �أن تت�ضمن الآتي:
 -1مح�ضر ا�ستيفاء يبين فيه وقائع الزيارة بتفا�صيلها.
 -2ا�ستمارة تبين عدد و�أ�سماء العمال الذين وقعت ب�ش�أنهم المخالفات وفق ًا للم�شاهدة الفعلية
للمفت�ش ،على �أن تت�ضمن �أرقامهم ال�شخ�صية وتواقيعهم ،وف��ي ح��ال تعذر ذل��ك تبين
الأ�سباب.
 -3ن�سخة من ال�سجل التجاري للمن�ش�أة.
 -4ن�سخة من البطاقة ال�شخ�صية للمخالف.
 -5ن�سخة من الإخطار الموجه للمخالف (مت�ضمن ًا ا�سم مت�سلمه ورقمه ال�شخ�صي و�صفته
وكذلك توقيعه بالت�سلم).
 -6تقرير الزيارات التفتي�شية ال�سابقة لذات المن�ش�أة �أو موقع العمل مع ن�سخة من الإنذارات
الموجهة م�سبق ًا �إن وجدت.

المادة ()23

يتولى ق�سم ال�شئون القانونية بالوزارة درا�سة وتدقيق المحا�ضر قبل �إر�سالها للنيابة العامة
وكذلك متابعتها لحين �صدور الأحكام وفق الآليات المنا�سبة.
وعلى المفت�شين التعاون والتجاوب مع المالحظات التي يبديها الق�سم المذكور.

المادة ()24

يجب �أن تحفظ �صور من تقارير الزيارة ومحا�ضر �ضبط المخالفات و�سجالت التفتي�ش
وغيرها من الأوراق والوثائق المتعلقة بالتفتي�ش بطريقة منا�سبة ي�سهل الرجوع �إليها عند
الحاجة.

المادة ()25

ُيلغى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )28ل�سنة  1976في �ش�أن تنظيم �أعمال
التفتي�ش ،وكل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة ()26

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في
الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في 20 :رجب 1434هـ
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