النمل
السلطة المختصة

شروطه

اجراءاته
ضماناته
مستحمات المنمول
تمويم اداء المنمول

السلطة المختصة بالنمل
السلطة المختصة بالوحدة
المنمول منها بالنسبة لبالي الوظائف

رئيس مجلس الوزراء فى حالة نمل
شاغلي الميادية خارج الوحدة

استيفاء الموظف شروط
شغل الوظيفة المنمول اليها

ان يكون الوظيفة المنمول
اليها
الموظف شاغرة ومموله

ان يكون النمل بناء على طلب
الموظف او بناء على طلب الوحدة
المنمول منها او اليها تحميما
للمصلحه العامة

سماح حاجة العمل بالوحدة

شروط
النمل

اال يمل مستوى الوظيفة المنمول
اليها الموظف عن مستوى وظيفته
األصلية

اال يفوت على الموظف دورة
فى الترليه اال اذا كان بناء
على طلبه

موافمة الوحدة المنمول اليها

اجراءات النمل
العرض على لجنتى الموارد
البشرية فى الوحدة المنمول
منها واليها

صدور لرار النمل من الوحدة
المنمول منها متضمنا الجهة
والوظيفة المنمول اليها

ارسال لرار النمل وملف
الخدمة وما يفيد اخالء الطرف
الى الوحدة المنمول اليها

ضمانات النمل
عدم استخدام النمل كوسيله جزاء
اال يفوت النمل على الموظف دورة فى الترلية اال ادا كان بناء على طلبه
العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنمول منها واليها
ان يكون النمل الى وظيفه ال تمل فى مستواها عن مستوى الوظيفه االصليه

اعتبار خدمة المنمول متصله

مستحمات المنمول
يستحك كامل اجرة من الجهة المنمول
منها حتى تاريخ اخالء طرفه
يحتفظ بميعاد استحماق
العالوة الدورية

يستحك كامل اجرة من الجه المنمول
اليها من تاريخ استالمه العمل بها

يحتفظ بارصدة اجازته
االعتيادية

تمويم اداء
المنمول
تعد الجهة المنمول منها تمرير تمويم اداء الموظف عن مدة عملة بها

ارسال التمرير الى الجهة المنمول اليها لالسترشاد به عند تمويم ادائه
بالجهة االخيرة

الندب
السلطة
المختصه

يكون الندب من السلطة المختصه فى الوحدة المنتدب منها الموظف
فى ذات الوحدة او فى وحدة اخرى

انواع
الندب

الندب فى غير اولات العمل
الرسمية

ندب كلى

ندب جزئى

االستثناء الوارد على الندب
جواز الندب للجمعيات والمؤسسات االهلية وتتحمل الجهة المنتدب منها كامل االجر فى الحالتين االتيتين
اذا كانت طبعيه االعمال المنتدب اليها
الموظف تتابى ان يتماضى اية مبالغ
مالية من الجمعية او المؤسسة االهلية
المنتدب اليها

عدم لدرة الجمعية او المؤسسة االهلية
على تحمل ليمة االجر المكمل للمنتدب

تمويم اداء المنتدب /تختص الوحدة التى لضى بها المنتدب المدة االكبر بوضع
التمرير النهائى عن سنه التمرير

