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تفتي�ش العمل
تفتي�ش العمل وال�صالمة وال�صحة املهنية

دليل  اأ�صحاب ومدراء امل�ؤ�ص�صات

تهدف املعلومات املقدمة يف هذا الكتيب اإىل توفري فهم عام للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي حتكم عمل التفتي�ش و ال يق�صد بهذه املعلومات اأن 
حتد من، اأو تكون بدياًل عن، املتطلبات القانونية والتنظيمية الكاملة التي يت�صمنها قانون العمل االأردين رقم )8( لعام 1996 اأو اأي من ت�صريعات 

وزارة العمل االأخرى.
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ملاذا يعترب تفتي�ش العمل مهمًا مل�ؤ�ص�صتك؟

ي�صعى تفتي�ش العمل اإىل زيادة وعي املوؤ�ص�صات باالأمور املتعلقة بالعمال وامتثالها لقوانني العمل واأنظمتها، 
وبالتايل حتقيق الهدف االأ�صمى وهو حماية م�صلحة العمال واالإدارة ورفاههم من خالل:

القانون.  عليها  ين�ش  كما  واالإدارة  للعمال  احلماية  توفري  من  • التاأكد 
العمل. اأثناء  ال�صحية  وامل�صاكل  للحوادث  العمال  تعر�ش  دون  • احليلولة 

. واالإدارة  بالعمال  اخلا�صة  العمل  وظروف  بيئة  • حت�صني 

اإن االلتزام بقان�ن العمل ي�ؤدي اإىل زيادة ربحية م�ؤ�ص�صتك.

�صتحظى  وبالتايل  و�صحتهم،  العمال  �صالمة  على  حتافظ  �صوف  فاإنها  العمل،  بقانون  موؤ�ص�صتك  التزمت  اإذا 
ب�صمعة طيبة من حيث م�صوؤوليتها جتاه العمال، من خالل:

تعزيز �صعور عمالك بالر�صى عن عملهم وظروفه، مما يرفع معنوياتهم ويزيد اإنتاجيتهم.   -

زيادة جذب الباحثني عن عمل للعمل يف موؤ�ص�صتك، خا�صة ذوي الكفاءات العالية.   -

تقليل احتمالية وقوع احلوادث واالأمرا�ش املهنية يف مكان عملك، مما يحد من االآثار العك�صية ملثل   -
وتدريب  ت�صغيل  اإىل  احلاجة  ويقلل  املر�صية،  االإجازات  ويخف�ش  عمالك،  اأداء  على  االأحداث  هذه 

عمال جدد اأو موؤقتني للحلول حمل العمال املتاأثرين.

مقدمة

يحتوي هذا الدليل على معلومات الأ�صحاب املوؤ�ص�صات ومدرائها حول مبادئ تفتي�ش العمل وال�صالمة 
وال�صحة املهنية واأهدافه وجوانبه العملية، ويهدف اإىل تعزيز فهم اأ�صحاب املوؤ�ص�صات ومدرائها لكيفية 
تفاعل موؤ�ص�صاتهم مع عملية تفتي�ش العمل، كما ي�صلط ال�صوء على الدور االإيجابي املتوقع لتفتي�ش العمل 
االإنتاجية  من  مزيد  لتحقيق  وتوجيهها  القانونية  املتطلبات  مع  املوؤ�ص�صات  عمليات  التزام  �صمان  يف 

والربحية.

ما ه� تفتي�ش العمل؟

تفتي�ش العمل هو العملية التي تقوم من خاللها وزارة العمل، ب�صكل م�صرتك مع اأ�صحاب العمل والعمال، 
بالتاأكد من اأن ظروف العمل يف موؤ�ص�صة ما تتفق مع متطلبات قانون العمل االأردين. ويت�صمن ذلك:

زيارة اأماكن العمل للتحقق من االلتزام بحقوق العمال التي ن�صت عليها القوانني واالأنظمة االأردنية  	•
دون  واحليلولة  املحتملة  امل�صاكل  لتحديد  العمل  مكان  يف  املتخذة  االإجراءات  كفاية  من  والتاأكد 
وقوعها. ويقوم بهذه الزيارات عادة مفت�ش اأو اأكرثمن وزارة العمل، و قد ي�صارك فيها مفت�صون من 

هيئات حكومية اأخرى اإذا لزم االأمر.

وواجباتهم  بحقوقهم  املتعلقة  االأمور  حول  وتثقيفهم  والعمال  العمل  اأ�صحاب  اإىل  الن�صح  • اإ�صداء 
هذا  يف  الن�صاطات  وترتاوح  ممكن،  حد  اأق�صى  اإىل  وزيادته  العمل  بقوانني  االلتزام  م�صتوى  لرفع 
التفتي�ش،  بدائرة  يت�صلون  الذين  والعمال  العمل  اأ�صحاب  اإىل  مبا�صرة  الن�صح  اإ�صداء  بني  املجال 

واإعداد كتيبات املعلومات وتوزيعها و تنظيم حمالت التوعية عرب و�صائل االإعالم.

هل قراأت قان�ن العمل ؟
اإذا كنت مل تقراأه بعد، ميكنك زيارة موقع الوزارة االلكرتوين لالطالع على قانون العمل. وميكنك 

اأي�صا معرفة املزيد عن م�صوؤولياتك وحقوقك. 

نحن على ا�صتعداد الإ�صداء الن�صح
هدفنا الرئي�صي هو اأن نعمل معا للحيلولة دون وقوع امل�صاكل
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ما هي عنا�صر زيارة التفتي�ش؟ 

تتكون الزيارة التفتي�صية ب�صكل عام من مراحل حمددة ومت�صل�صة، ويكون مفت�صو العمل مدربني على 
اأداء الزيارة وفقًا لهذه اخلطوات، اإال اإذا اقت�صت احلاجة اخلروج عنها. وتتم الزيارة بهذا الرتتيب 
ل�صمان احل�صول على جميع املعلومات املتعلقة مبوؤ�ص�صتك والتحقق منها، حيث تت�صمن جميع زيارات 

التفتي�ش االجتماع مع االإدارة ومراجعة ال�صجالت وجولة يف املوؤ�ص�صة واإجراء مقابالت مع العمال.

1. االجتماع التمهيدي

يبداأ التفتي�ش عادة باجتماع متهيدي مع ممثل املوؤ�ص�صة اأو ممثليها لبيان نوع الزيارة وهدفها وجمع   •
املوظفني  وعدد  العمليات  واأنواع  املوؤ�ص�صة  مع  االت�صال  معلومات  كمعرفة  املوؤ�ص�صة،  عن  املعلومات 
وغريها. ولتي�صري هذا االجتماع تن�صح املوؤ�ص�صات باإ�صراك م�صوؤول ال�صحة وال�صالمة املهنية وممثل 

العمال )اإن وجد( يف االجتماع.

وجدت(. )اإن  التفتي�ش  وراء  الدافع  كانت  �صكاوى  اأي  عن  معلومات  املفت�ش  يقدم   •

االتزام  حول  الالزمة  التو�صيحات  جميع  وطلب  التفتي�ش  زيارة  خالل  االأ�صئلة  بطرح  ترتدد  ال 
بقانون العمل.

االإجابات  ميلك  ال  االإدارة  ممثل  كان  فاإذا  املفت�ش.  اأ�صئلة  جميع  على  بدقة  االإجابة  املهم  من 
باالإجابة  لتزويده  موعدًا  للمفت�ش  يحدد  اأو  مطلع  �صخ�ش  من  عليها  يح�صل  اأن  عليه  الالزمة، 

الحقا.

ازدياد فر�ش دخولك �صوق الت�صدير االأجنبي، حيث اأن العديد من امل�صرتين الدوليني لن يتعاملوا   -
معك اإال اإذا كنت ملتزمًا باحلد االأدنى من معايري العمل.

التعديالت  التي ال جتري  املوؤ�ص�صات  لدفع  اإجراءات معينة  اتخاذ  اإمكانية  العمل على  قانون  ين�ش   -
اأن هذه املوؤ�ص�صات قد ت�صبح عر�صة  الالزمة على االلتزام، مبا يف ذلك الغرامات القانونية. كما 
الزيارات م�صممة  اأن هذه  املوؤ�ص�صة، رغم  العمل يف  التفتي�ش مما قد يعيق �صري  ملزيد من زيارات 
بحيث يكون تاأثريها على مكان العمل حمدودًا. ميكنك بب�صاطة اأن تريح موؤ�ص�صتك من هذا العبء 

عن طريق االلتزام بقانون العمل.

متى ميكن اأن تت�قع امل�ؤ�ص�صة زيارة تفتي�ش؟

ميكن للموؤ�ص�صة اأن تتوقع زيارة تفتي�ش يف اأي وقت الأي من االأ�صباب التالية:

ملديرية  املحلية  اأو  الوطنية  التفتي�ش  خطة  من  كجزء  فجائية(،  اأو  )معلنة  دوري  تفتي�ش  زيارة   •
التفتي�ش؛

متعلق باإ�صعار تنبيه اأو خمالفة اكت�صفها  لو�صع  املوؤ�ص�صة  ت�صويب  من  للتاأكد  متابعة  تفتي�ش  زيارة   •
مفت�صو العمل خالل زيارة �صابقة؛

و�صكاوى العمال؛   كاحلوادث  خا�صة،  لظروف  ا�صتجابة  اخلا�صة  التفتي�ش  زيارات   •

اأو  الذهبية،  القائمة  اإىل  لالن�صمام  املن�صاأة  تاأهيل  من  كالتاأكد  خا�صة  مبتطلبات  تتعلق  زيارات   •
تقييم حاجة املن�صاأة لت�صغيل العمالة الوافدة قبل اإعطاء الت�صاريح الالزمة ال�صتقدام هذه العمالة.

�صروط العمل: هي �صروط العمل املن�صو�ش عليها يف القانون اأو يف عقد العمل، مثل االأجور والعالوات 
والتعوي�ش يف  العمل  وال�صمان االجتماعي و�صمان  واالإجازات  الراحة  العمل وفرتات  و�صاعات  واملنافع 

حاالت االإ�صابة واملر�ش.

بيئة وظروف العمل: هي احلالة املادية العامة للمكان الذي يتم فيه العمل، مبا يف ذلك م�صتويات 
ال�صو�صاء والغبار واحلرارة والرطوبة واالإ�صاءة، واالآالت واملعدات واملواد والعمليات امل�صتخدمة يف اإنتاج 

ال�صلع واخلدمات.
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كاملواد  املوؤ�ص�صة،  يف  امل�صتخدمة  املواد  من  عينات  جمع  ال�صروري  من  اأن  اأي�صًا  يرى  وقد 
امل�صتخدمة يف عمليات االإنتاج اأو مياه ال�صرب اأو الطعام الذي يقدم للعمال. وقد ياأخذ املفت�ش 
العينات و القيا�صات خالل الزيارة اإذا كان مزودًا باالأدوات الالزمة اأو ميكن اأن يرتب لقيام 
اأخذ  ن�صاطات  جميع  بتوثيق  املفت�ش  ويقوم  العينات،  واأخذ  املوؤ�ص�صة  بزيارة  معتمد  خمترب 

العينات ومتابعتها.

ب-  التقاط ال�ص�ر

قد يقوم املفت�ش بالتقاط �صور يف مكان العمل خالل التفتي�ش لتوثيق امل�صاهدات بدقة، واإذا طلب املفت�ش 
ت�صوير ن�صاط �صري اأو عملية �صرية، فاإن املفت�ش ملزم بعدم الك�صف عن اأي معلومات ح�صا�صة تتعلق 

مبوؤ�ص�صتك.

4. مقابلة العمال
 

يقوم املفت�ش عادة مبقابلة العمال يف املوؤ�ص�صة ويطرح عليهم االأ�صئلة ملعرفة املزيد عن ظروف العمل 
وبيئته. ويحق للمفت�ش مقابلة العمال دون ح�صور �صاحب العمل اأو ممثل االإدارة، وي�صتطيع املفت�ش اأن 

يقوم بذلك خالل مرحلة منف�صلة من الزيارة اأثناء جتوله يف الوؤ�ص�صة. 

5. االجتماع اخلتامي

كمرحلة اأخرية يف زيارة التفتي�ش، يعقد املفت�ش عادة اجتماعًا ختاميًا لعر�ش نتائج الزيارة وبيان اأي 
خمالفة تظهر اأثناء التفتي�ش، واأي م�صائل اأخرى ذات عالقة ت�صتحق االهتمام، كما ي�صلط ال�صوء اأي�صا 
على النتائج االيجابية للزيارة. خالل هذا االجتماع اأي�صًا،  قد يطلب املفت�ش تو�صيحات حول اأمور معينة 

اأو ين�صق مع ممثل املوؤ�ص�صة حول تزويده مبزيد من املعلومات، اإذا ا�صتدعت احلاجة.

2. مراجعة ال�صجالت
تتلخ�ش املرحلة الثانية من التفتي�ش عادة يف مراجعة ال�صجالت ذات العالقة. ويتمتع املفت�ش ب�صالحية 
االطالع على ال�صجالت املتعلقة بظروف العمل وبيئته ون�صخها، وقد يطلع املفت�ش على �صجالت حالية 
اأو �صجالت �صابقة، كما قد يطلب ن�صخًا عن بع�ش الوثائق للعودة اإليها اأو مراجعتها. ومن االأمثلة على 

الوثائق التي تتم مراجعتها من قبل املفت�ش ما يلي:

القانونية واملتطلبات  الرخ�ش   •
العمل عقود   •

الطبية وال�صجالت  املوظفني  ملفات   •
الرواتب ك�صوف   •

واملر�صية العادية  االإجازات  ملفات   •
االأمومة اإجازات  ملفات   •

واملناوبات االإ�صايف  والعمل  العمل  �صاعات  �صجالت   •
الدوام �صجالت   •

ال�صالمة واحتياطات  اال�صتخدام  تعليمات  ذلك  يف  مبا  االآالت،  ت�صغيل  دليل   •
املوؤ�ص�صة بعمليات  اخلا�صة  ال�صجالت   •

الطوارىء خطط   •
املهنية وال�صالمة  بال�صحة  املتعلقة  والتعليمات  ال�صيا�صات   •

املختلفة املواد  مع  التعامل  يف  بال�صالمة  اخلا�صة  املعلومات   •
وجدت اإن  املعتمدة،  االإدارة  اأنظمة   •

�صلة. ذات  اأنها  املفت�ش  يجد  قد  اأخرى  �صجالت   •

3. ج�لة التفتي�ش
به،  امللحقة  واملرافق  العمل  مكان  بجولة يف  عادة  املفت�ش  يقوم  التفتي�ش  زيارة  من  الثالثة  املرحلة  يف 
كمرافق اخلدمات )ا�صرتاحات العمال، دورات املياه، العيادة، املق�صف، خزائن احلاجيات ال�صخ�صية، 
وغريها(. وقد يقرر املفت�ش ا�صطحاب ممثلني عن االإدارة اأو العمال خالل اجلولة اأو القيام بها منفردًا، 

اعتمادًا على طبيعة زيارة التفتي�ش وغايتها.
يقوم املفت�ش خالل اجلولة بتفقد مكان العمل و تقييم بيئته، ويتحقق من االأنظمة واالآالت )اإن وجدت(. 
واملخارج  التخزين  مناطق  ذلك  يف  مبا  اخلارج،  ومن  الداخل  من  العمل  مكان  عادة  اجلولة  وت�صمل 

ومن�صات التحميل ومناطق ال�صيانة وغريها.

اأ-  جمع العينات/القيا�صات
التزام   للتحقق من  الغبار،  اأو  العمل، كال�صو�صاء  بيئة  املفت�ش قيا�ش بع�ش عنا�صر  قد يقرر 

�صاحب العمل بالقوانني واالأنظمة واملعايري االأردنية.

يحق ملمثل املن�صاأة جمع عينات مطابقة اأو اأخذ جزء من عينات املفت�ش لتحليلها، و على املن�صاأة اأن تتحمل 
تكاليف جمع وحتليل جميع العينات.
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منافع. اأو  هدايا  اأي  يقبل  ال  واأن  عمله  يف  ونزيهًا  م�صتقاًل  يكون  اأن   •

للقانون. خمالف  اأنه  يتبني  و�صع  اأي  لت�صويب  الالزمة  اخلطوات  العمل  ل�صاحب  يبني  اأن   •

ما هي حق�ق امل�ؤ�ص�صات وم�ص�ؤولياتها جتاه املفت�صني؟

على  تقع  وواجبات  اأطرافها  جلميع  حقوقًا  تت�صمن  ت�صاركية  عملية  العمل  تفتي�ش  �صابقا،  بينا  كما 
عاتقهم.

ك�صاحب عمل، يحق لك ما يلي:

الثبوتية؛ اأوراقه  يربز  اأن  املفت�ش  من  تطلب  اأن   •
التفتي�ش؛ اإجراءات  اأو  العمل  قانون  متطلبات  حول  اإي�صاحات  تطلب  اأن   •

عليه؛ وتعرت�ش  تفتي�ش  ن�صاط  اأي  نتائج  يف  راأيك  عن  وتعرب  التفتي�ش،  نتائج  تناق�ش  اأن   •
التفتي�ش. بزيارة  براأيك  العمل  وزارة  تبلغ  اأن   •

ك�صاحب عمل، تقع على عاتقك امل�صوؤوليات التالية:

له؛ متطلبات  اأي  ومتابعة  املفت�ش  مع  باالجتماع  املكلف  ال�صخ�ش  حتديد   •
فيه؛ التدخل  وعدم  التفتي�ش  تي�صري   •

الطلب؛ عند  عنها  ن�صخ  باأخذ  للمفت�صني  وال�صماح  املطلوبة  الوثائق  جتهيز   •
يطلبونها؛ التي  باملعلومات  وتزويدهم  املوؤ�ص�صة  مرافق  جميع  بدخول  للمفت�صني  ال�صماح   •

والقيا�صات. العينات  واأخذ  ال�صور  بالتقاط  للمفت�صني  ال�صماح   •

اإذا ت�صرف املفت�ش بطريقة تعتربها خمالفة اللتزاماته، نرجو اإبالغنا عرب االت�صال على رقم  
06 - 5802661

ال�صكاوى  جميع  يف  التحقيق  ويتم  امل�صتكي.  هوية  ُتك�صف  وال  تامة  ب�صرية  االت�صاالت  ُتعامل 
الواردة.

التفتي�ش  نتائج  لتحقيق  الطرق  اأف�صل  واالإدارة  العمل  واأ�صحاب  املفت�صني  بني  التعاون  يعترب 
املطلوبة واملُر�صية. 

ماذا يحدث بعد زيارة التفتي�ش؟

عقب زيارة التفتي�ش، يقوم املفت�ش باإجراء تقييم نهائي ملدى التزام املوؤ�ص�صة. ويتم اإر�صال اإ�صعار ر�صمي 
باملالحظات اإىل املوؤ�ص�صة يف حال وجود خمالفات ، وتقوم دائرة التفتي�ش باإجراءات املتابعة الالزمة 

للتاأكد من قيام املوؤ�ص�صة بت�صويب و�صعها.

اإذا لزم االأمر، ير�صل املفت�ش اإ�صعارا خطيًا )يت�صمن ُن�صحًا اأو اإر�صادات عامة( اأو اإ�صعار خمالفة اأو 
لت�صويب  املمنوحة  املهلة  االإ�صعار  ويبني يف  التي وجدت.  املخالفات  لتو�صيح  العمل  اإىل �صاحب  اإنذار 
الو�صع، كما يبني عواقب عدم ت�صويبه خالل املهلة املحددة )مثاًل، عقوبات،  غرامات، الخ(. وت�صتطيع 
واملهلة املحددة  املخالفات  املحلية ملناق�صة  اأو  املركزية  التفتي�ش  املوؤ�ص�صة طلب عقد اجتماع مع دائرة 

لت�صويب الو�صع. 

ما هي التزامات املفت�ش اجتاه امل�ؤ�ص�صات؟

يف الوقت الذي يتمتع فيه املفت�ش بحقوق معينة وتقع على عاتقه واجبات معينة، عليه اأي�صا التزامات 
معينة نحو املوؤ�ص�صات. وهذه االلتزامات هي:

االإدارة. وممثلي  املوؤ�ص�صات  اأ�صحاب  مع  تعامله  يف  وح�صاريًا  دمثًا  يكون  اأن   •

التفتي�ش تتطلب  اإذا كانت طبيعة  اإال  التفتي�ش،  املوؤ�ص�صة يف بداية زيارة  االإدارة بوجوده يف  يبلغ  اأن   •
عك�ش ذلك.

الوزارة. بها  تزوده  اأخرى  ثبوتية  وثيقة  اأي  اأو  التفتي�ش  بطاقة  يربز  اأن   •

اأي معلومات عنها لطرف  يك�صف  واأن ال  والتجارية  املوؤ�ص�صة اخلا�صة منها  اأ�صرار  اأن يحافظ على   •
ثالث، مبا يف ذلك الوثائق وال�صور، اإال اإذا كان ذلك جزءًا من طبيعة مهام املفت�ش.

ال�صكوى. يف  للتحقيق  �صروريًا  ذلك  وجد  اإذا  اإال  ال�صكوى،  وم�صدر  امل�صتكي  با�صم  يبوح  ال  اأن   •

يفت�صها. التي  املوؤ�ص�صة  مع  غريها،  اأو  مالية  مبا�صرة،  غري  اأو  مبا�صرة  م�صلحة  اأي  له  تكون  ال  • اأن 

ال يحق الأ�صحاب العمل وممثلي االإدارة منع املفت�ش من التحدث مع العمال حول ظروف العمل 
يف املوؤ�ص�صة.




