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 األمانة العامة

 اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

 اإلمارات العربية المتحدة دولة

 



2 
 

 

 تعريفاتأوالً: 

  االتحاد .1

 اتحاد هيئات األوراق المالية العربية

 األمانة العامة .2

 األمانة العامة لالتحاد

 العضو  .3

 أي هيئة من الهيئات األعضاء باتحاد هيئات األوراق المالية العربية

 الُمعارالموظف  .4

الذي يستخدمه العضو والذي يتم تحديد شروط وأحكام عمله وفقاً للقوانين المعمول  / الموظف الفرد

 بها في دولة العضو

 المرسلعضو ال .5

 بل بدء اإلعارةق نتدبالمالعضو الذي يتواجد فيه مكان إقامة 

 ممستلالعضو ال .6

 خالل فترة اإلعارة المنتدبمكان إقامة  العضو الذي يتواجد فيه

 اإلعارة .7

إلى عضو آخر لفترة زمنية تصل إلى عامين للقيام بالواجبات عضو أول من  الموظف الُمعارنقل 

ً بأن  والمسؤوليات وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها.  للموظف الُمعاردة المسنالمهمات علما

ال يزال يشغل منصبه األساسي ويحتفظ بالشروط واألحكام  الموظف الُمعارويكون ، مؤقتة

 .بهذا المنصبالمرتبطة 

 األهداف ثانياً:

واالستجابة الحتياجات األعضاء على المدى  ينللموظفتهدف اإلعارة إلى توفير وسيلة لتسهيل التطور المهني 

التطوير  متطلباتتوفير وسيلة لتلبية المعارين وكفاءة من أجل االستفادة  وذلك منالقصير ألي برنامج عمل 

 االتحاد. تبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء وتعزيز المهني
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 دور األمانة العامةثالثا: 

للهيئة المستضيفة أن تتواصل مباشرة مع األمانة العامة وتقدم الشروط التي يجب أن تتوفر في  -

على أن تقوم األمانة العامة بالتواصل مع باقي األعضاء وترشيح الموظف  الموظف الُمعار،

 )الموظفين( الذي تتحقق فيه المواصفات المطلوبة.

تقوم األمانة العامة لالتحاد بإضافة قسم جديد إلى الموقع اإللكتروني لالتحاد خاص بعملية تبادل  -

 الموظفين واإلعارة.

 التوجهات رابعا:

 التوجهات العامة .1

يتم تحديد شروط وأحكام و ،عم  وتحديد فرص استخدام اإلعارةيعمل جميع األعضاء على تعزيز ود

األعضاء المرسلين  وممثلين عن الموظف الُمعارمن خالل اتفاقية رسمية يتم توقيعها من قبل اإلعارة 

 واألعضاء المستلمين.

 اإلعارة مبادئ  .2

 من خالل هذه المبادئ: إعارةيجب أن يتم دعم كل 

ع األطراف )لبناء العالقات، جمي محددة ومتماشية مع أهدافأن تكون أهداف اإلعارة  -

 (جهات أخرىأي ، واالحتفاظ بالموظفين وتطويرهم أو تثقيف وتطوير المهارات

ووضع وصف للهيئة المضيفة )تحديد في العمل الحقيقي  الُمعارإشراك الشخص ينبغي  -

 األطراف(لضمان توافق جميع  لمهام العملمفصل 

 مخاطرأي تخفيف من أي تضارب محتمل في المصالح أو  -

 الموظفين الُمعارينمسبقة لدعم  يجب أن تكون هناك ترتيبات -

ينبغي أن يكون هناك دعم إداري على جميع المستويات وأن يتم الحفاظ على التعاون  -

 جيدة طوال فترة اإلعارةوالعالقات ال

 التالية: كما يجب توافر اآلليات

آلية لنقل المعرفة المكتسبة حديثا إلى العضو المرسل أثناء وخالل اإلعارة  ينبغي توفر -

 وبعدها

 تقييم فعالية اإلعارة في تحقيق أهدافها يجب -
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 إجراءات اإلعارة .3

 :تتم عملية اإلعارة من خالل الخطوات التالية

 أن تكون اإلعارة ضمن خطة للتطوير المهني محددة من قبل العضو المرسل. -

أن تتناسب اإلعارة مع برنامج التنمية المهنية لدى الهيئة العضو والمخطط لها والمعتمدة  -

 من الجهة التي يتم منها الترشيح مع تحديد المدة.

المناسب للقيام باإلعارة من  لموظف الُمعارتنسيق عملية اختيار اتحاد االيطلب العضو من  -

 خالل عملية تنافسية.

 المدة الزمنية .4

ويجوز التمديد بموافقة األطراف شهر  24ارة للمهام التي تستغرق مدة تنفيذها أقل من تحدد اإلع

 المعنية في اتفافية اإلعارة.

 الرواتب واالمتيازات .5

 الُمعاربالتشاور فيما بينهم بما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه الموظف  لمينقوم األعضاء المرسلين والمستي

 من حيث الراتب واالمتيازات والترقيات وغيرها. 

 عقد اإلعارة .6

 يجب أن يتضمن عقد اإلعارة البنود التالية:

 بيانات األطراف المعنية كاملة 

 تاريخ البدء واالنتهاء 

 معلومات عن التزامات الدفع 

 مهام العمل التي يتعين القيام بها 

 معلومات عن تقييم األداء واإلشراف 

  / متابعة اإلجازاتالموافقات 

 فترة إشعار ألي تغييرات في االتفاقية 

 لمصال للعضو المرسل والعضو المستمعلومات االت 

  التزامات األطراف المعنية في االتفاقية بما في ذلك ما يتعلق بالسرية وتضارب المصالح

 وحقوق الملكية الفكرية

 اإلجراءات الواجب اتباعها بعد انقضاء فترة اإلعارة 

 ظروف التي يسمح فيها إلغاء اإلعارة قبل انقضاء الفترة المحددة في االتفاقية، تحديد ال

 وكذلك شكل إشعار اإلنهاء المقرر تقديمه

 توقيعات الموافقة 
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 تمديد عقد اإلعارة  .7

من خالل قيام الموظف يُقصد باإلعارة أن تكون خياراً مؤقتاً لتوفير الموارد خالل فترة زمنية محددة 

يجوز تمديد فترة اإلعارة )أو تخفيضها( بناء  ولكن ،لدى عضو آخر مؤقتة عمل معينةبمهام  الُمعار

 . على موافقة جميع األطراف المعنية

 الموظف الُمعارحفظ ملف   .8

يقدم العضو  ،خالل مدة اتفاقية اإلعارة الموظف الُمعاربسجالت تتعلق بتوظيف  لميحتفظ العضو المست

بتحويل  لممستيقوم العضو الوبشكل دوري وقبل نهاية اإلعارة.  الُمعارالموظف داء تقييماً أل لمستالم

للموظف )الذي يحتفظ بالملف الرئيسي  للعضو المرسلسجالت التوظيف المتعلقة بإعارة الموظف 

 اإلعارة. فترة ( عند االنتهاء منالُمعار

 تعارض المصالح .9

العضو االمتثال للسياسات بما في ذلك معايير األخالق والسلوك في كل من جهة  الموظف الُمعارعلى 

 .لمست. في حالة وجود أي تعارض، يجب أن تسود سياسات العضو الملمالمرسل وجهة العضو المست

 إلغاء عقد اإلعارة .10

إنهاء عند و ،يوًما 30إشعار مدته  المعنيين عن طريقيجوز إنهاء اإلعارة من قبل أي من الطرفين 

 نفس مستوى التصنيفبمنصب يعادل  الموظف الُمعارعلى تزويد  ، يوافق العضو المرسلاإلعارة

الحصول على المزايا على اإلعارة ، عند إنهاء الُمعارموظف ، يحق للواألجر. وعمالً باتفاق اإلعارة

 .لمعضو المستاللمنصوص عليه في لوائح النحو ا


