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تضمنت الماادة  / 56عمال االلتزاماات التاي يجال علاع العامال تحملهاا فاي قياماه
بعمله وسنتولع عرضها بذات الترتيل الذي وردت به في الماادة المااار يليهاا وذلاى علاع
النحو التالي - :
قيام العامل بأداء العمل بنفسه  ،ويستلزم هذا االلتزام أن ياددى العمال المساند يلياه والمتفا
عليه في العقد بنفسه فاال ينيال فياه غياره أو يساتعين باأرر فاي أدائاه بغيار موافقاة صااحل
العمل .
يطاعة أوامر رل العمل وتعليماته التي تتعل بالعمل المتف عليه  ،علع أال يكون فاي هاذه
األوامر ما يرالف العقد أو القانون أو اآلدال العامة  ،وال أن يكون فيها ما يعارض العامال
أو زمالئه للرطر تأكيدا علع مبدأ تنفيذ العقود بحسن نية .
المحافظااة علااع مواعيااد العماال  ،فيتعااين علاع العاماال احتاارام النظااام الااذي تضااعه المناااأة
لتنظيم العمل اليومي بها وما تنص عليه الئحة تنظيم العمال  ،بااأن ياباات حضاور العماال
وانصرافهم وعدم التأرير في مواعيد الحضور أو التبكير في االنصراف مناه بغيار يذن أو
مبرر ماروع بذلى  ،كذلى يتعين علع العامال أتبااع ارجاراءات التاي يقررهاا القاانون أو
اللوائح أو أوامر صاحل العمل يذا أراد الغيال عن العمل ليوم أو أكار أو مرالفة مواعياد
العمل في احد األيام والحصول علع أذن أو تصريح بذلى .
االلتاازام بحفااظ األاااياء المساالمة يليااه لتأديااة عملااه  ،ويتضاامن التاازام العاماال بتأديااة العماال
بعناية الارص المعتااد التزاماه بالمحافظاة علاع وساائل ارنتااا وأدوات ومساتندات العمال
الموضااوعة تحاات تصاارفه وأن يحااافظ عليهااا  ،وان يقااوم بجميااا ارجااراءات الضاارورية
لحفظهااا وسااالمتها  ،وهااو مااا يقتضااي أال تسااتردم أدوات العماال رااارا مكااان العماال مااا لاام
يررص له صاحل العمل بذلى وأن يحفظها في األماكن المرصصة لذلى .
االلتزام بحسن معاملة عمالء صاحل العمل وأن ينجز العامل مصالحهم لادى المنااأة فاي
حدود ارتصاصات عمله في وقت مناسل وبدقة وعناية .
احترام الردساء والزمالء والتعاون معهم  ،حيث يقتضع تضافر الجهود ألداء العمال علاع
الوجه األكمل ضرورة تعاون العمال معا واحترام كل عامل لردسائه وزمالئاه حتاع تساود
األلفة والتعاون بين الجميا بما يعود بالنفا علع المنااة .
المحافظة علع كراماة العمال وسالوى المسالى الالئا باه  ،ويساتلزم هاذا االلتازام أن يسالى
العامل المسلى الالئ عند قياماه بالعمال دارال موقاا العمال بتجنال األفعاال واألقاوال التاي
تمس األماناة والنزاهاة والكراماة واالحتارام وتاددى يلاع احتقاار النااس لاه ونفاورهم مناه ،
ويمتد هذا االلتزام أيضا ً يلع رارا نطاق العمل  ،فعليه أن يسلى كل مسلى طيل يتفا ماا
القاايم األرالقيااة الحمياادة ويتجناال كاال سااي يااددي يلااع احتقاااره بااين الناااس ويفقااده الاقااة
واالعتبار بما يعود علع وظيفته ويزعزع الاقة في استقامة ااغلها أو ياكى في نزاهته .
المحافظااة علااع سااالمة المنا اأة وأمنهااا و االلتاازام بكافااة األحكااام القانونيااة المتعلقااة بااذلى
راصة ما يتعل بالسالمة والصحة المهنية  ،وكذلى يجراءات األمن التي ترد بلوائح تنظايم
العمل أو تعليمات صاحل العمل .
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 .9المحافظة علع أسرار العمل  ،والتاي قاد ياددي تساربها للمنافساين يلاع ارضارار بصااحل
العمل وتلح السرية أيضا بالتعليمات الكتابية التاي تصادر عان جهاة العمال بإعتبارهاا مان
أسرار العمال  ،وال يجاوز للعامال أن يعتارض أو يجاادل فاي ارعتباارات التاي دعات جهاة
العمل يلع فرض هاذا ارلتازام فاي هاذه التعليماات  ،ويعاد االلتازام بالمحافظاة علاع أسارار
العمل مرهونا ً ببقاء هذه المعلومات سارية  ،فاإذا ذاعات وأصابحت معلوماة للكافاة فاال تعاد
من قبيل األسرار التي يحاسل العامل يذا أفااها
 .10اربااالع عاان البيانااات الصااحيحة المتعلقااة بااه  ،يذ يتعااين علااع العاماال يبااالع جهااة العماال
بالبيانااات الصااحيحة المتعلقااة بمحاال يقامتااه وحالتااه ارجتماعيااة وموقفااه ماان أداء الردمااة
العسكرية والبيانات األررى التي تتطلل القوانين والنظم يدراجها في الساجل الرااص باه ،
وبكل تغيير يطرأ ًً علع بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة .
.11تنمياااة مهاااارات العامااال وربراتاااه المهنياااة والاقافياااة  ،يذ يتعاااين علاااع العامااال أن يعمااال
بإسااتمرار علااع تنميااة مهاراتااه وربراتااه مهنيااا واقافيااة ب اأن يتبااا الاانظم وارجااراءات التااي
يضعها صااحل العمال ماا المنظماات النقابياة المرتصاة لتحقيا هاذا الغارض  ،أو لتأهيلاه
للقيام بعمل يتف ما التطور التقني في المناأة .
.12حظر االحتفاظ بأصول األوراق المتعلقة بالعمل ويستوي أن تكاون الورقاة أو المساتند مماا
يدرل في يرتصاص العامل أم ال  ،كما يستوي أن يحاتفظ بهاا لنفساه أو يعطيهاا للغيار وال
يسري هذا الحظار علاع الحااالت التاي يسالم فيهاا صااحل العمال أصال المساتند أو الورقاة
للعامل رنجاز عمل في منزله يقتضي وجوده تحت يده .
.13حظر القيام بأعمال للغير بأجر أو بدون أجر بصورة ترل بحسن أدائه لعمله -:
يقتضع تنفيذ عقد العمل أن يتفرع العامل ألداء العمل ومن اام االمتنااع عان االااتغال لادى
الغياار  ،سااواء كااان ذلااى باأجر أو باادون أجاار  ،وسااواء كااان العماال عرضاايا ً مدقتااا أو ذات
طبيعة دائمة  ،وسواء كان يتم رالل أوقاات العمال أو فاي غيار أوقاتاه أو حتاع فاي الراحاة
األسبوعية  ،ما دام في قيامه بهذا العمل ما يرل بحسان أدائاه لعملاه األصالي أوال يتفا ماا
كرامتااه أو يمكان الغياار أو يساااعده علااع التعاارف علااع أساارار المنااأة أو منافسااة صاااحل
العمل  ،وال يسارى هاذا الحظار علاع قياام العامال باأي عمال لنفساه دون المسااس بكراماة
العماال ،وكااذلى يذا عماال لاادى الغياار باإذن ماان صاااحل العماال رااارا نطاااق أوقااات العماال
المقررة لعمله األصلع .
 .14االلتزام بعدم المنافسة  ،ويندرا تحت هذا االلتزام  ،التزام أاناء سريان عقاد العمال يوجباه
حسن النية في تنفيذ العقود وهو التازام قاانوني ناص علياه قاانون العمال صاراحة  ،ويلتازام
بعد ينقضاء العقد ال يفرضة القانون ولكن ال بد من ارتفاق عليه وتوافر اروطه .
.15حظر االقتراض من العمالء أو أصحال األعمال المنافسين -:
 .16فيحظر علع العامل ارقتراض من عماالء صااحل العمال أو أصاحال األعماال المنافساين
يبعادا له عن الابهات التي قد تناأ عن ذلى وحتع ال يددى يلع اررالل بواجبات وظيفتاه
تحت وطأة الحاجة يلع المال  ،ويقا الحظر سواء انطاوى األمار علاع جريماة جنائياة أم ال
وسواء وقا يرالل بواجبات الوظيفة أم لم يقا .
 .17حظر الهدايا والمكافآت والعموالت :
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لنفس العلة من االقتاراض هاي يبعااد العامال عان ماواطن الاابهات  ،حظار الماارع علاع
العامل أن يقبل هادايا أو مكافاآت أو عماوالت أو مباالأ أو أى أااياء أرارى عينياة بمناسابة
قيامه بواجبات وظيفتة يال يذا كان ذلى برضاء صاحل العمال وبموافقتاه يذ تنتفاي فاي ماال
هذه الحالة ابهة المتاجرة في الوظيفة واررالل بواجباتها .
.18حظر جما تقاضي النقود والتبرعات وتوزيا مناورات أو تنظيم يجتماعات بمقر العمل
-:
حظر المارع علع العمال جما نقود أو تبرعات أو توزيا منااورات أو تنظايم يجتماعاات
داراال مكااان العماال باادون موافقااة صاااحل العماال وبمراعاااة مااا تقضااع بااه أحكااام القااوانين
المنظمة للنقابات العمالية  ،وهذا الحظار يقاوم يذا كاان جماا النقاود أو التبرعاات أو توزياا
المناورات أو تنظيم االجتماعات ألمر غير ماروع كالدعوة للعصايان أو القاذف فاي حا
بعض ردساء العمل والتحريض علع ارضرال .
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اانيا ً  :حقوق العامل
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الح في الحصول علع أجر مناسل للعمل المكلف به  ،وبالضوابط المنصوص عليهاا فاي
قانون العمل .
الحا فااي الحصااول علااع ارجااازات بجميااا أنواعهااا وفقااا للقواعااد الااواردة فااي المااواد ماان
( )47حتع ( )55من قانون العمل وذلى علع النحو التالي-:
أوال :ارجازات السنوية-:
يستح العامل الذي أمضع فاي الردماة سانة كاملاة يجاازة سانوية قادرها ( )21يوماا باأجر
كامل .
يستح العامل الاذي أمضاع فاي الردماة عاار سانوات لادى صااحل عمال أو أكاار يجاازة
سنوية قدرها ( )30يوما بأجر كامل.
يسااتح العاماال الااذي تجاااوز عماره الرمسااين ساانة يجااازة ساانوية قاادرها ( )30يومااا بااأجر
كامل.
يستح العامل الذي تقل مدة ردمته عن سانة يجاازة سانوية تقادر بنسابة المادة التاي قضااها
في الردمة  ،بارط أن يكون قد أمضع ستة أاهر في الردمة.
ال يستح العامل الذي تقل مدة ردمته عن سانة ولام تازد مادة عملاه عان ساتة أااهر يجاازة
سنوية.
عاادم درااول أيااام عطااالت األعياااد والمناساابات الرساامية والراحااة األساابوعية فااي حسااال
ارجااازة الساانوية  ،وبالتااالي فااال يجااوز رصاام أيااام عطااالت األعياااد والمناساابات الرساامية
والراحة األسبوعية من رصيد يجازات العامل السنوية.
الح في زيادة مدة ارجازة السنوية بمقدار سابعة أياام للعماال الاذين يعملاون فاي األعماال
الصعبة أو الرطرة أو المضرة بالصحة أو في المناط النائية التي يصدر بتحديادها قارار
من وزير القوى العاملة بعد أرذ رأى وزير الصحة.
اانيا :ارجازة العارضة-:
يستح العامل أجازة عارضة لمدة ال تجاوز ستة أيام في السنة  ،وبحاد أقصاع يوماان
في المرة الواحدة  ،وتحسل هذه األجازة من األجازة السنوية المقررة له.
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االاا :يجازات األعياد-:
ماانح قااانون العماال الحااالي العاااملين المراااطبين بأحكامااه الحا فااي الحصااول علااع يجااازة
مدفوعاة األجاار بالكامال فااي األعياااد  ،وقاد حاادد قارار وزياار القااوى العاملاة والهجاارة رقاام
( )49لسنة  2009هذه األيام علع النحو التالي-:
اليوم األول من اهر محرم ( عيد رأس السنة الهجرية ).
اليوم الااني عار من اهر ربيا األول ( المولد النبوي الاريف ).
اليومان األول والااني من اهر اوال ( عيد الفطر ).
األيام التاسا والعاار والحادي عار من ااهر ذي الحجاة ( الوقاوف بعرفاات وأول واااني
أيام عيد األضحع ) .
اليوم السابا من يناير ( عيد الميالد المجيد ) .
اليوم الرامس والعارين من يناير ( عيد الارطة ) .
يوم ام النسيم .
اليوم الرامس والعارين من يبريل ( عيد تحرير سيناء ) .
اليوم األول من مايو ( عيد العمال ) .
اليوم الاالث والعارين من اهر يوليو ( عيد الاورة ) .
اليوم السادس من اهر أكتوبر ( عيد القوات المسلحة ).
رابعا  :ارجازة المرضية-:
يستح العامل الذي يابت مرضه يجازة مرضية تقاوم بتحديادها الجهاة الطبياة المرتصاة ،
علع أن يحصل العامال راللهاا علاع تعاويض عان األجار وفقاا لماا حادده قاانون التأميناات
االجتماعية رقم  79لسنة  1975الذي قرر استحقاق العامل  % 75من األجر عان الا 90
يوم األولع من يجازته المرضية  ،ام  %85من األجر عن ال  90يوم التالية وقد اااترط
السااتحقاق العاماال أال يقاال التعااويض فااي كاال األحااوال عاان الحااد األدنااع المقاارر لألجاار ،
ويستمر صارف هاذا التعاويض طاوال مادة مارض العامال أو حتاع اباوت العجاز الكلاع أو
حدوث الوفاة  ،بحيث ال تجاوز مدة  180يوم في السنة.
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رامسا ً :ارجازة الدراسية-:
آاااار الماااارع عااادم وضاااا ااااروط أو نظاااام محااادد لألجاااازة الدراساااية  ،وتااارى تحديااادها
وتنظيمها التفاقات العمال الجماعياة أو لاوائح العمال بالمنااآت  ،غيار أن الماارع أوجال
أن تكون هذه ارجازة مدفوعة األجر.
 .3الح في تسوية رصيد األجازات أو الحصول علع األجر المقابال لهاذا الرصايد كال ااالث
سنوات علع األكار.
 .4الح في ارطالع بسهولة علاع الئحاة تنظايم العمال والئحاة الجازاءات التأديبياة وذلاى مان
رااالل قيااام صاااحل العماال بتعليقهااا فااي مكااان ظاااهر موضااحا بهااا قواعااد تنظاايم العماال
والجاازاءات التأديبيااة مصاادقا عليهااا ماان الجهااة ارداريااة المرتصااة علااع أن تأرااذ الجهااة
اردارية رأي المنظمة النقابية التي يتبعها العمال .
 .5الح في الحصول علع الرعاية الصحية للعمال وفقا للضاوابط التاي يصادر بهاا قارار مان
وزير القوى العاملة والهجرة باالتفاق ما وزير الصحة  ،وأيضا ماا عادم ارراالل بإحكاام
قانون التأمينات االجتماعياة  ،ومان أهام ماا يلتازم باه صااحل العمال فاي هاذا الااأن تاوفير
وسائل ارسعافات الطبية وقد صدر قرار السيد الوزير رقم (  )180لسنة . 2003
 .6الح في توفير وسائل انتقال من ويلع مقر العمل وذلى متع كان مكان العمل ال يصل يلياه
وسائل المواصالت العادية .
 .7الح في الحصول علع المسكن والتغذية في حالة العمل في المناط البعيدة عن العماران
وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم  200لسنة .2003
 .8الح في الحصول علع ردمات اجتماعية و اقافية بالمناأة .
 .9الح في ينااء دار حضانة لتمكاين العاامالت فاي المنااأة التاي تساتردم مائاة عاملاة فاأكار
من يياداع أطفاالهم بهاا  ،أو أن يتفا صااحل العمال ماا دار حصاانه باالقرل مناه رلحااق
أبناء العامالت في المنااة بها  ،أما المنااة التي يقل عدد العامالت بها عن مائة عاملة فان
صاحل العمل يلتزم بذلى بالتعاون ما المناات الواقعة معها في المنطقة .
الح ا فااي االسااتفادة ماان الضاامانات التااي وضااعها قااانون العماال فااي المااواد ماان
.10
( ) 69 – 58في حالة التحقي ما العمال  ،لضمان عادم يسااءة صااحل العمال اساتعمال
سلطته في التأديل .
الح في العمل في بيئاة عمال آمناة وبعياده عان مرااطر المهناة  ،وذلاى مان راالل
.11
توفير المناأة لوسائل السالمة والصحة المهنية .
الح في تحسين اروط وظروف العمال مان راالل الادرول فاي مفاوضاة جماعياة
.12
ما صاحل العمل .
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