الباب العاشر
تفتيش العمل
مادة ()611
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشئون االجتماعية ويكون لهم
الصالحيات واالختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
و يحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفاتهم تصدرها لهم وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية.
مادة ()611
يختص مفتش العمل بما يأتي:
أ -مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل
واألجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسالمتهم
واستخدام األحداث والنساء.
ب -تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع
أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.
ج -إبالغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر األحكام القائمة عن معالجتها
واقتراح ما يلزم لذلك.
د -ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة الحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة
تطبيقا ً الحكام هذا القانون.
مادة ()611
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون االجتماعية يمينا ً بأن
يحترموا القانون ويؤدوا أعمالهم بأمانة و إخالص وال يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو
غير ذلك من األسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف.
وعليهم أن يحيطوا الشكاوي التي تصل إليهم بالسرية المطلقة وأال يبوحوا بأمرها لصاحب العمل
أو من يقوم مقامه.
مادة ()611
على أصحاب العمل ووكالئهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيالت والبيانات
الالزمة ألداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو أن يوفدوا مندوبا ً عنهم إذا ما طلب
منهم ذلك.

مادة ()611
يحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابير اآلتية:
 -1دخول أية منشأة خاضعة ألحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون
إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.
 -2القيام بأي فحص أو تحقيق الزم لالستيثاق من سالمة تنفيذ القانون وله على األخص-:
أ -سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من
األمور المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ب -االطالع على جميع المستندات الالزم االحتفاظ بها طبقا لقانون العمل
والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور ومستخرجات منها.
ت -أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات
الصناعية وغيرها من األعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا
ضارا على صحة العمال أو سالمتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية
ولمعرفة مدى هذا األثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة واتخاذ
اإلجراءات المناسبة في هذا الشأن.
د -التأكد من تعليق اإلعالنات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل
العمل.
مادة ()616
يصدر وزير العمل والشئون االجتماعية اللوائح التنفيذية الالزمة لتنظيم أعمال التفتيش
المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ()611
مع عدم اإلخالل بما نص عليه في المادة()161على من يقوم بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل
أو ممثله بحضوره ،وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي غير ذلك.
مادة ()611

لمفتش العمل أي يطلب من أصحاب العمل أو وكالئهم ،ولضمان تنفيذ األحكام الخاصة بصحة
العمال وسالمتهم إدخال تعديالت في األجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في اآلجال التي
يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسالمتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه
الزما ً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.
مادة ()611
إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له،
حرر محضرا ً ليثبت فيه المخالفة ورفعه إلى دائرة العمل المختصة التخاذ ما يلزم من إجراءات
نحو المخالف.

مادة ()611
لمفتش العمل أن يطلب عند االقتضاء من السلطات اإلدارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم
المساعدة الالزمة.
وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش أن يصطحب معه بموافقة
مدير دائرة العمل المختصة طبيبا مختصا من وزارة الصحة أو من يعين لهذا الغرض من
األطباء.
مادة ()611
يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش
والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن
التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من مالحظات واقتراحات وترسل
صورة من التقرير الشهري والسنوي إلى دائرة العمل.

مادة ()611
تضع وزارة العمل والشئون االجتماعية تقريرا ً سنويا ً عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق
برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى األخص في األمور التالية:
 .1بيانا ً باألحكام المنظمة للتفتيش.
 .2بيانا ً بالموظفين المختصين بالتفتيش.

 .3إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجوالت
التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت واصابات العمل
وأمراض المهنة.
مادة ()611
تضع وزارة العمل والشئون االجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجالت التفتيش
والتنبيهات واإلنذارات كما تضع األحكام الالزمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على
دوائر العمل في مختلف المناطق.
مادة ()611
مع مراعاة األولوية المقررة للمواطنين وباإلضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في تعيين
الموظفين يشترط في مفتشي العمل:
 .1أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
 .2أن ال تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.
 .3أن يجتازوا فحصا ً مسلكيا ً بعد قضائهم فترة تمرين ال تقل عن ثالثة أشهر.
مادة ()611
تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب
المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي:
 -1أصول تنظيم الزيارات التفتيشية واالتصال بأصحاب العمل والعمال.
 -2أصول تدقيق السجالت والدفاتر.
 -3أصول إرشاد أصحاب العمل إلى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم
في هذا التطبيق.
 -4مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل واألمراض
المهنية.
 -5مبادئ أساسية في الكفاية اإلنتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف
ممارسة العمل.

