
 

 

 الفصل الرابع 

  ارةــدب واإلعــل والنــالنق

  

   لــــــالنق
  

 )23(المادة 

وزارة أخرى   إلىأو شاغرة سواء داخل الوزارة إلى أیة وظیفة أخرى من وظیفتھ نقل الموظف  یجوز .1

 .النقل عندالوظیفیة عن درجتھ   المنقول إلیھا الموظفال تقل درجة الوظیفة ن شریطة أ

 :تكون صالحیات النقل وفقا لما یلي .2

وظیفتا المدیر العام والمدیر التنفیذي بقرار من الوزیر في حالة النقل داخل الوزارة، وبقرار من مجلس  •

 .الوزراء في حالة النقل إلى خارج الوزارة

المختص أو من یفوضھ في حالة النقل داخل الوزارة، وبموافقة باقي الوظائف األخرى بقرار من الوزیر  •

  .كل من الوزیرین في حالة النقل إلى أیة وزارة أخرى

  

 )24(المادة 

  ترتب على النقل، بما في ذلك أیة فروقاتتتتحمل الوزارة المنقول إلیھا الموظف كافة التكالیف والرسوم التي قد 

  .في أقساط االشتراك في برنامج التقاعد المعمول بھ لدى الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات االجتماعیة

  

 )25(المادة 

والمؤسسات التابعة للحكومة الھیئات نقل الموظف إلى أي من  یجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعیین

شریطة عدم نقصان راتبھ اإلجمالي ما لم  ،ارات الدولةالحكومیة بإحدى إم تاالتحادیة أو إلى الجھات أو الھیئا

  .یوافق ھو كتابة على ذلك

وفي كل األحوال، یتعین أال . وتنظم الالئحة التنفیذیة لھذا المرسوم بقانون األحكام والضوابط الخاصة بالنقل

  .یترتب على نقل الموظف إضرار بحقوقھ المكتسبة

  

  دبــــــــالن
  

 )26(المادة 

یجوز بقرار من الوزیر أو من یفوضھ ندب الموظف للقیام بواجبات وظیفة شاغرة أو غاب عنھا شاغلھا لفترة ال 

أشھر أخرى شریطة أن تكون الوظیفة المنتدب إلیھا معادلة لدرجة الموظف  لثالثةتجاوز ستة أشھر قابلة للتمدید 

الموظف إلى الوظیفة أو ترقیة أعلى منھا بدرجتین كحد أقصى، وعند انتھاء فترة الندب یجوز نقل  المنتدب أو 

  .ةوذلك وفقا ألحكام النقل والترقیة المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بقانون والئحتھ التنفیذیالتي انتدب إلیھا 



 

 

  

 )27(المادة 

  .عالوًة على وظیفتھ األصلیة ال یجوز ندب الموظف للقیام بمھام أكثر من وظیفة واحدة

   

 )28(المادة 

    

ة، على أن یمنح الموظف بدل ندب الموظف إلى أیة وظیفة أخرى إضافة إلى مھام الوظیفة األصلی یجوز .1

٪ من الراتب األساسي لبدایة مربوط درجة الوظیفة 25من تاریخ مباشرتھ مھام الندب بواقع  اعتبارا ندب

  .حاالت التي تزید فیھا مدة الندب عن الشھرینالمنتدب إلیھا وذلك فقط في ال

وظیفتھ األصلیة بمثابة تكلیف رسمي مھام دون بیعتبر ندب الموظف للقیام بمھام الوظیفة المنتدب إلیھا فقط  .2

  .لتطویر أدائھ على أن ال یستحق عن ھذا الندب بدل االنتداب المنصوص علیھ في البند السابق

  

  ـارةـــــاإلع
  

  )29(المادة 

أو محلیة داخل الدولة لمدة ال  تحادیةارة الموظف إلى أیة وزارة أو جھة إعا مجلس الوزراءیجوز بقرار من  .1

لسنة واحدة أخرى، كما یجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف تزید على سنة واحدة قابلة للتمدید 

وفي  .ة ال تزید على سنة واحدة قابلة للتمدیدلمد إلقلیمیةأو االمنظمات العربیة أو األجنبیة و الھیئات إلى أي من

 .موافقة الموظف الخطیة على اإلعارة أو التمدید كل األحوال یشترط

وفي حالة  ،یحصل الموظف المعار على راتبھ اإلجمالي وإجازاتھ ومستحقاتھ األخرى من الجھة المعار إلیھا .2

لي الراتب من الوزارة ل الموظف على إجماإعارة الموظف إلى جھات إقلیمیة أو دولیة خارج الدولة فیحص

، وفي جمیع األحوال ال ا یتلقاھا من الجھة المعار إلیھاباإلضافة إلى أیة مبالغ أو مزایوذلك ھا فیالتي یعمل 

 .یستحق الموظف المعار أیة إجازات من الوزارة التي یعمل فیھا

بالتنسیق مع الجھة المعار إلیھا، على أن  ویتم تقییم أدائھ إلعارة ضمن مدة خدمة الموظف،حتسب مدة اُت  .3

 .یخضع الموظف لنظام إدارة األداء الذي تطبقھ الحكومة

إلى وعلیھا عند عودة الموظف من تلك اإلعارة إعادتھ  ،یحق للوزارة شغل الوظیفة التي تشغر بسبب اإلعارة  .4

 .بوظیفة أعلى منھاوظیفتھ األصلیة أو أن تعینھ في وظیفة أخرى مساویة لتلك الوظیفة أو 

 .تحدد الالئحة التنفیذیة األحكام والضوابط الخاصة باإلعارة .5

 


