وكالة الوزارة للتحول الرقمي
الوكالة المساعدة لألنظمة وتطوير االعمال
اإلدارة العامة لتطوير حلول االعمال

دليل المستخدم

نظام التفتيش المؤسسي
االعتراض على مخالفات التفتيش

 1االعتراضات
 1.1تقديم طلب إعتراض
يقوم صاحب العمل بالبحث عن المخالفة المراد تقديم طلب إعتراض عليها والضغط على زر إعتراض

يقوم النظام بإظهار بيانات المؤسسة وبيانات صاحب العمل وتفاصيل المخالفات فيقوم صاحب العمل بإدخال ال  IBANالخاص به مع
كتابة مبررات الطلب ورفع المرفقات إن وجدت.

يقوم صاحب العمل بالضغط على زر إرسال فيقوم النظام بتغيير حالة الطلب إلى "بانتظار قرار اللجنة" كما هو موضح في الشاشة
أدناه باإلضافة إلى باقي المعلومات التي تم إدخالها.

 1.2معالجة طلبات االعتراض
يقوم موظف لجنة اعتراضات بالدخول إلى النظام والضغط على شاشة "اإلعتراضات" ومن ثم إختيار رقم اإلعتراض المراد العمل عليه
من خالل جدول طلبات االعتراض الذي يظهر من خالله (رقم االعتراض/رقم المخالفة/رقم المخالفة/اسم المنشأة/وصف
المخالفة/الحالة).

بعد الضغط على رقم البالغ يقوم النظام بإظهار بيانات المؤسسة/بيانات صاحب العمل/بيانات الزيارة/بيانات الزيارة التفتيشية/
تفاصيل المخالفات/بيانات فريق الزيارة/مبررات الطلب/المرفقات/قرار موظف االعتراض كما هو موضح بالشاشة التالية:

يقوم موظف االعتراض بإدخال القرار في قرار موظف االعتراضات وفي حال كان سبب قبول اإلعتراض خطأ إجرائي يقوم المستخدم
بتحديد "خطأ إجرائي" حيث تفيد بالتقارير ،ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر رفض أو قبول لرفض أو قبول طلب اإلعتراض.

كل طلب إعتراض يمر على  3موظفين كل منهم على حدة إلبداء الرأي وإصدار القرار ،وفي حال تم قبول الطلب من قبل موظفين
على األقل يقوم النظام بقبول طلب االعتراض وخصم قيمة المخالفة كاملة لصاحب العمل أما في حال تم رفض الطلب من قبل
موظفين على األقل يقوم النظام برفض الطلب مع تثبيت قيمة سداد المخالفة دون أي خصم.
ي مكن لموظف لجنة االعتراضات الضغط على زر نقص في المتطلبات ليتم إرسال الطلب إلداري لجنة االعتراضات لطلب المرفقات
الغير موجودة من قبل صاحب العمل حيث يقوم النظام بإظهار الشاشة المنبثقة التالية ،فيقوم موظف اللجنة بالضغط على زر موافق
إلرسال الطلب إلداري لجنة االعتراضات أو الضغط على زر إلغاء ليتم إغالق الشاشة المنبثقة.

