 )###لسنة 2022
قرار إداري رقم ( 27
بشأن دليل إجراءات تفتيش العمل
وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية :
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسن ن  1972في ش ننخن اصات نناا نناص الو اتراص را ننال اص الوت ار
رالقوانين المعدل له،
رعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021في شخن ت ظ م عالقاص العمل،
رعلى القانون االتحادي رقم ( )10لس  2017بشخن عمال الخدم المساعدة،
رعلى قرار مجلس الوت ار رقم ( )1لسن ن ن ن  2022في ش ن ن ننخن الالفح الا ميسو للمرس ن ن ننوم بقانون اتحادي رقم ()33
لس  2021في شخن ت ظ م عالقاص العمل،
رعلى القرار الوتاري رقم ( )48لس  2022بشخن ت ظ م إج ار اص تما ش العمل،
رعلى القرار اإلداري رقم ( )9لس  2022بشخن دليل إج ار اص تما ش العمل
رب ا ً على ما تقاض ه متلح العمل.
قرر:

المادة ()1

التعريفات
تفتيش العمل :هو مراقب الا ميس السل م رفقاً أل كام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021بشخن ت ظ م
عالقاص العمل رالفحاه الا ميسو رالق ارراص التادرة ت ميساً لهما رأدل اإلج ار اص.

محضر المخالفة :هو تقرير وقوم المماش باحريره رفق أ كام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021بشخن
ت ظ م عالقاص العمل رالفحاه الا ميسو رالق ارراص التادرة ت ميساً لهما رأدل اإلج ار اص ريكون موضحاً ف ه المخالم
القانون المرتكب .

المادة ()2

أهداف ومهام تفتيش العمل
 -1غرس مبادئ رثقاف رأصالق اص العمل رااللازام به كق م

ضاري تسهم في ب ا المؤسساص رفي توفير فرص

العمل رتيادة االنااج رالكما ة في األدا بما وحقق ت م المؤسساص رتلب

قوق العاملين رأاحاب األعمال.

 -2مراقب تطبيق اال كام القانون الماعلق بظررف العمل ر ماو العمال أث ا ادافهم لعملهم.
 -3مراقب ت ميس اشاراطاص التح رالسالم المه

رمعايير السكن العمالي رالسالم المه

بالا سيق مع الجهاص

المخات .
 -4راد المؤشراص الدال على رجود أر ا امال رجود أعمال ت طوي على جريم االتجار بالبشر أر العمل الجبري
ضد العمال السين ت طبق عليهم أ كام قانون ت ظ م عالقاص العمل.
 -5الق ام بزياراص ميدان لاوج ه العمال ،رأاحاب العمل بشخن تطبيق قوانين رس اساص العمل.
 -6توفير المعلوماص الاي تساعد على تطوير تشريعاص العمل ،رت ظ م رضع سوق العمل.
 -7تقدوم المعلوماص رالمشورة ألاحاب االعمال رالعمال بشخن االلازام باأل كام القانون بما وحقق اساقرار عالق
العمل راسامرار الاواال بي هم من أجل تطوير هسه العالق الى االفضل ربما وخدم المتلح المشارك .
 -8ضبط رتقي م الوقافع الاي ترتكب لعدم االلازام بخ كام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس  2021رالفحاه
الا ميسو رالق ارراص التادرة ت ميساً لهما.
 -9الق ام بالحمالص الاما ش بخنواعها رفقاً لبرامج تم

محددة ربما وحقق المراجع المسامرة لمدى الازام الم شآص

باطبيق أ كام القانون ،رذلك بالاعارن مع مخالف األجهزة الحكوم .
 -10الاحقق في الحاالص الاي ترفع إليها من اإلداراص األصرى رالجهاص المخات رماابعاها.
 -11ماابع إتال المخالماص المرتكب من قبل الم شآص رالعمال راتخاذ اإلج ار اص الالتم في ق المخالمين.
 -12معالج البالغاص عن مخالماص أ كام المرسن ن ن ن ننوم بقانون اتحادي رقم ( )33لس ن ن ن ن ن  2021رالفحاه الا ميسو
رالق ارراص التادرة ت ميساً لهما.
 -13إعداد الاقارير الدرري عن نش ننا تما ش العمل رفقاً ل طاق االصات نناص المكاني ررفقاً لل ماذج المعدة لهسه
الغاو  ،في ال عدم االلازام بخ كام القانون ب ان عدد المخالماص الملحوظ رنوعها رما تم بش ن ن ن ن ننخنها من
إج ار اص.
 -14إعداد الب اناص اإل تاف عن كل ما يدصل في اصاتاص الاما ش رفقاً للاعل ماص التادرة في هسا الشخن.

المادة ()3

أنواع وعمليات التفتيش
وقوم مماشو العمل با ميس الزياراص الاما ش بحسب األنواع رالعمل اص اآلت :
 -1ماابع عمل المواط ين العاملين في القطاع الخاص.
 -2االلازام بشرر رضوابط سداد األجور ،بالغ راتبي.
 -3ماابع الم شآص ذاص مؤشراص الخطورة.
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االلازام بشرر رضوابط قانون ت ظ م عالقاص العمل ،والئحته التنفيذية

 -5االلازام بشرر رضوابط التح رالسالم المه .
 -6ماابع إااباص العمل.
 -7االلازام بشرر رضوابط السكن العمالي.
 -8ماابع الم شآص المغلق رالاي ال تمارس نشاطها.
 -9ماابع العمال المخالم .

 -10االلازام بشرر رضوابط العمل رقت الظهيرة.
 -11ماابع ركاالص الاوظ ف الخاا راالساقدام رظررف العمل ال اتج ع ها.
 -12ماابع

االص االشاباه باالتجار بالبشر رالعمل الجبري رالاحرش الج سي.
المادة ()4

وعمل بال ماذج اإللكاررن المعدة في أنظم الو اترة ،كما وعامد دليل اإلج ار اص المرفق بهسا القرار.
المادة ()5
يلغى القرار اإلداري رقم ( )9لس  2022المشار إل ه ،كما يلغى أي كم ياعارض أر وخالف ما جا بهسا
القرار.
المادة ()6
على الجهاص المع

ت ميس ما ررد في دليل اإلج ار اص المرفق ريعمل به من تاريخ ادرره ،كل ف ما وخته.

خليل إبراهيم الخوري
وكيل الوزارة لشؤون املوارد البشرية باإلنابة
ادر بااريخ2022/4/6 :

دليل إجراءات عمليات التفتيش
 -1متابعة عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
هي زيارة تفتيشية للتأكد التزام املنشآت باشتراطات عمل املواطنين في القطاع الخاص.
وصف العملية
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
املنشآت التي يعمل بها العمال املواطنين
املنشآت املستهدفة
 10أيام عمل
مؤشرالخدمة
 وصول البيانات الواردة من برنامج تنافسية الكوادر اإلماراتية (نافس)
املدخالت
 املدخالت الواردة من قطاع التوطين

آلية سيرالعملية

.1
.2
.3
.4
.5
.6

وصول البيانات الواردة من مشروع نافس ،أو من خالل املستهدفات الواردة من قطاع التوطين.
التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة باألدلة
والصور الداعمة.
مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.




تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

.7
.8
املخرجات

 -2ال لتزام بشروط وضوابط سداد األجور
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت بسداد األجور بحسب قرار نظام حماية االجور
وصف العملية
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كافة املنشآت بحسب قرار نظام حماية األجور
املنشآت املستهدفة
بحسب املدد املحددة في قرار نظام حماية االجور
مؤشرالخدمة
املنشآت غير امللتزمة بسداد األجور
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب نظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
آلية سيرالعملية
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
.6

اعداد انذار تأخير سداد األجور للمنشأة غير امللتزمة لقرار نظام حماية األجور.

 .7مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ونموذج االنذار من قبل املسؤول.

املخرجات




تقرير التفتيش
نموذج انذار املنشأة بتأخر سداد االجور إن وجدت

 -3متابعة المنشآت ذات مؤشرات الخطورة.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت املدرجة في مصفوفة املخاطر باشتراطات العمل وفقا ألحكام
وصف العملية
املرسوم بقانون اتحادي رقم  33لسنة  2021والئحته التنفيذية.
نوع الخدمة
املنشآت املستهدفة
مؤشرالخدمة
املدخالت

خدمة ضبطية
كافة املنشآت املدرجة في مصفوفة املخاطر املعتمدة بالوزارة
يوم عمل من تخصيص املهمة
املنشآت الواردة في مصفوفة املخاطر املعتمدة بالوزارة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آلية سيرالعملية

.7
.8
املخرجات
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وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.

تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

اللتزام بشروط وضوابط قانون تنظيم عالقات العمل ،والئحته التنفيذية

وصف العملية
نوع الخدمة
املنشآت املستهدفة
مؤشرالخدمة
املدخالت

آلية سيرالعملية

هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت باشتراطات العمل وفقا ألحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 33
لسنة  2021والئحته التنفيذية.
خدمة ضبطية
كافة املنشآت
يوم عمل من تخصيص املهمة
املنشآت الواردة نظام الوزارة
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
 .6اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .7مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.

 .8اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.
املخرجات




تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

 -5اللتزام بشروط وضوابط الصحة والسالمة المهنية.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت باشتراطات الصحة والسالمة املهنية وفقا ألحكام املرسوم
وصف العملية
بقانون اتحادي رقم  33لسنة  2021والئحته التنفيذية.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كافة املنشآت
املنشآت املستهدفة
يومان عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
 املنشآت التي لديها مواقع عمل
املدخالت
 نتائج تحليل اصابات العمل مع التركيز على األنشطة االقتصادية األكثر خطورة
 مدخالت تفعيل الالئحة التنفيذية للصحة والسالمة املهنية
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
آلية سيرالعملية
 .6اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .7توجيه انذار في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة من قبل املنشأة.
 .8مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
 .9اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.
املخرجات





تقرير التفتيش
نموذج اإلنذار في حال رصد أي مخالفة
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

 -6متابعة إصابات العمل.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت باشتراطات أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم  33لسنة 2021
وصف العملية
والئحته التنفيذية فيما يتعلق بإصابات العمل.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
املنشآت املسجل لديها إصابة عمل
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
النظام الوطني إلصابات العمل
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
آلية سيرالعملية
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
املخرجات





بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
توجيه انذار في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة من قبل املنشأة.
مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.

تقرير التفتيش
نموذج اإلنذار في حال رصد أي مخالفة
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

 -7اللتزام بشروط وضوابط السكن العمالي.
ً
هي زيارة تفتيشية للتأكد من االلتزام باشتراطات السكن العمالي وفقا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات
وصف العملية
الوزارية املنظمة للسكن العمالي.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
املنشآت الخاضعة لقرارات السكن العمالي
املنشآت املستهدفة
يومان عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
 املنشآت املطبقة لقرار السكن
املدخالت
 نتائج عمليات تسجيل السكن
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
آلية سيرالعملية
 .6اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .7توجيه انذار في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة من قبل املنشأة.
 .8مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
 .9اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.
املخرجات





تقرير التفتيش
نموذج اإلنذار في حال رصد أي مخالفة
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

 -8متابعة المنشآت المغلقة والتي ل تمارس نشاطها.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت بممارسة نشاطها وتشغيل العمال املسجلين وفق التشريعات
وصف العملية
واألنظمة.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كافة املنشآت
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
البيانات الواردة من أنظمة الوزارة
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
آلية سيرالعملية
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
 .6اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .7مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
 .8اعتماد العريضة القانونية املحالة للنيابة العامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.
املخرجات





تقرير التفتيش
محضر املخالفة إن وجدت
عريضة قانونية محالة للنيابة العامة إن وجدت

 -9متابعة العمالة المخالفة.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من االلتزام املنشآت تشغيل العمال املسجلين وفق التشريعات واألنظمة.
وصف العملية
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كل املنشآت
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
املنشآت التي يعمل لديها عامل واحد وأكثر وفعال.
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
آلية سيرالعملية
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.

.4
.5
.6

بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.




تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

.7
.8
املخرجات

 -10اللتزام بشروط وضوابط العمل وقت الظهيرة.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت باشتراطات أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم  33لسنة 2021
وصف العملية
والئحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر العمل وقت الظهيرة.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
مواقع العمل
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
الحمالت التفتيشية
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2سحب بيانات املنشأة من النظام من قبل املفتش.
 .3بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
 .4تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
آلية سيرالعملية
 .5اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .6مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
 .7اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.
املخرجات




تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

 -11متابعة وكالت التوظيف الخاصة والستقدام وظروف العمل الناتجة عنها.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت باشتراطات عمل وكاالت التوظيف واالستقدام
وصف العملية
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كافة وكاالت التوظيف الخاصة
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
البيانات الواردة من أنظمة الوزارة
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
آلية سيرالعملية
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.

.4
.5
.6

بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.




تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

.7
.8
املخرجات

 -12متابعة حالت الشتباه بالتجار بالبشر والعمل الجبري والتحرش الجنسي.
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت باشتراطات العمل وعدم وجود حاالت االشتباه باالتجار بالبشر
وصف العملية
والعمل الجبري والتحرش الجنس ي.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كافة املنشآت
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة
البيانات الواردة من أنظمة الوزارة
املدخالت
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
آلية سيرالعملية
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
 .6اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .7مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
 .8اعتماد العريضة القانونية املحالة للنيابة العامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.
املخرجات




تقرير التفتيش
العريضة القانونية املحالة للنيابة العامة

 -13البالغات الواردة من المجتمع
هي زيارة تفتيشية للتأكد من التزام املنشآت الشتراطات العمل وفقا ألحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 33
لسنة  2021والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية املنفذة ً
وبناء على البالغات الواردة من أحد أفراد
وصف العملية
املجتمع يفيد عن عدم التزام املنشأة بالتشريعات القانونية واألنظمة.
خدمة ضبطية
نوع الخدمة
كافة املنشآت
املنشآت املستهدفة
يوم عمل من تخصيص املهمة
مؤشرالخدمة

املدخالت

آلية سيرالعملية

املخرجات

 -1البالغات الواردة عبر قنوات الوزارة املعتمدة وعلى سبيل املثال ال الحصر:
 بالغ راتبي
 بالغ وجود عامل مخالف
 بالغ إصابة عمل
 بالغ العمل وقت الظهيرة
 بالغ وجود مخالفة السكن العمالي
 -2املهام الواردة قسم الرصد االستباقي لسوق العمل
 .1وصول البيانات الواردة من أنظمة الوزارة.
 .2التوزيع اآللي للمنشآت بحسب بنظام التفتيش.
 .3سحب املهمة من النظام من قبل املفتش.
 .4بدء وتنفيذ الزيارة التفتيشية من قبل املفتش.
 .5تعبئة استمارة التفتيش واملطلوب من الزيارة من خالل نظام التفتيش.
 .6اعداد محضر املخالفة في حال رصد أي مخالفة وفقا الشتراطات املهمة التفتيشية واإلفادة
باألدلة والصور الداعمة.
 .7مراجعة واعتماد تقرير التفتيش ومحضر املخالفة من قبل املسؤول.
 .8اعتماد محضر املخالفة والغرامة إن وجدت من قبل مدير املكتب.



تقرير التفتيش
محضر املخالفة والغرامة اإلدارية إن وجدت

