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 شغال المناصب فيالواجب توفرها في المرشحين إل والشروط )) الضوابط

 تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجازة من قبل هذا البنك ((شركات         

 

يشتتغ ون ام منصتتب من مناصتتب شتتركات تمويل المشتتاريع الصتتغيرة والمتوستتطة  يشتتترط ى ا الذين* 

 -االتي:

 .ان يكون مقيماً في العراق -1

ان يكون متفرغاً الدارة المنصب، إستثناًء من ذلك اعضاء مجلس االدارة ورئيس مجلس االدارة   -2

 الذي ال يشغل منصب المدير المفوض للشركة. 

 ان يكون غير محكوماً بجناية او جنحة مخلة الشرف. -3

 ان يكون شخصاً صالحاً والئقاً ولديه االهلية القانونية. -4

 من جهة قضائية مختصة يقضي بعدم صالحيته إلدارة الشركة.عدم صدور قرار  -5

 

 -دارة:ىضاء مج س اإلضوابط تعيين رئيس وأ اوالً/

ان ال يكون رئيس واعضاااااء مجلس االدارة الحالي رئيساااااً او عضااااواً لمجلس ادارة ساااااب  في  -1

سواء داخل العراق او خارجه  شركة مالية اعلنت افالسها او وضعت تحت الوصاية  مصرف او 

 .2004لسنة  94( من قانون المصارف رقم 20الحكام المادة )إستناداً 

 ( سنة.30ان ال يقل عمره عن ) -2

ية او ثالثة من إعضاااااااااء مجلس االدارة عل  االقل ان يكون  -3 مال من ذوي الخبرة في االمور ال

االقل في االدارة واالقتصاااد او عل   اوليةعل  شااهادة جامعية  المصاارفية وحاصاالالصاايرفية او 

 .القانون

 ان يجتاز المقابلة التي تتم من قبل اللجنة المختصة في هذا البنك. -4

 

 -ه:تعيين المدير المفوض ومعاون وابطض ثانياً/

)االدارة حاصااااااالين في االقل عل  شاااااااهادة جامعية اولية في  المدير المفوض ومعاونهان يكون  -1

( ساانوات بالنساابة للمدير و 5ولديهم خبرة وممارسااة مصاارفية ال تقل عن )واالقتصاااد  و القانون( 

 ( سنة.30عن ) ماان ال يقل عمرهو( سنوات بالنسبة لمعاونه، 3)
 

 -:الحساباتوحدة ضوابط تعيين مدير  ثالثاً/

 ( سنة.27ان اليقل عمر مدير الحسابات عن ) -1

 وان تكون لديه االدارة واالقتصاااااد(في )عل  االقل عل  شااااهادة جامعية اولية  ان يكون حاصاااال -2

ساانوات و ( 3خبرة وممارسااة مصاارفية محاساابية في المصااارف او الشااركات المالية  التقل عن )

 .( ساعة تدريب25)
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 -ادارة المخاطر:وحدة ضوابط تعيين مدير  رابعاً/

 ( سنة.27ان ال يقل عمر المدير عن )  -1

( وان االدارة واالقتصااااد  و القانونفي )عل  االقل عل  شاااهادة جامعية اولية ان يكون حاصااال   -2

 ( ساعة تدريب.25( سنتين و )2عن ) خبرة في المجال المالي والمصرفي ال تقليمتلك 

 

 -ضوابط تعيين مراقب االمتثال:خامساً/ 

 ( سنة.27ان ال يقل عمر مراقب االمتثال عن ) -1

االدارة واالقتصااد  و في ) عل  االقل ان يكون مراقب االمتثال حاصال عل  شاهادة جامعية اولية -2

 (.القانون

( سااااانوات وان 3التقل عن ) والمصااااارفي(االمالي )ان يمتلك مراقب االمتثال خبرة في المجال   -3

 ( ساعة تدريب.25غة االنكليزية و )يكون لديه إلمام بالل

 

 -االئتمان:مدير وحدة ضوابط تعيين  سادساً/

 سنة. 27ان ال يقل عمره عن  -1

 .(االدارة واالقتصاد  و القانونفي )اولية عل  االقل جامعية شهادة ان يكون حاصل عل   -2

 ( ساعة تدريب.25( سنوات و )3ان يمتلك خبرة وممارسة مصرفية ال تقل عن ) -3

 

 -ضوابط تعيين مدير وحدة الرقابة الداخ ية: سابعاً/

 ( سنة.27ان ال يقل عمره عن ) -1

( وان تكون لديه االدارة واالقتصاااادفي )عل  االقل ان يكون حاصااال عل  شاااهادة جامعية اولية  -2

 .( ساعة تدريب25سنوات و )( 3ممارسة وخبرة في المجال )المالي والمصرفي( التقل عن )

 

 -ضوابط تعيين مدير وحدة مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب: ثامناً/

 ( سنة.27ان اليقل عمره عن ) -1

  (.االدارة واالقتصاد  و القانونفي )عل  االقل ان يكون حاصل عل  شهادة جامعية اولية  -2

اجتياز اكثر من دورة في مجال مكافحة غساال االموال وتمويل االرهاب داخل العراق او خارجه  -3

 ( ساعة تدريب.50ال تقل عن )

 

 -ضوابط تعيين مدير وحدة التوىية المصرفية وحماية الجمهور: تاسعاً/

 ( سنة.27ان ال يقل عمره عن ) -1

ن ، االعالم ، العلوم االنسانية( في )القانوعل  االقل ان يكون حاصل عل  شهادة الجامعية اولية  -2

 ان يمتلك خبرة وممارسة في المجال المصرفي  واالعالمي ال تقل عن )سنتين(.و
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 -مع ومات: الضوابط تعيين مدير وحدة تقنية  ىاشراً/

في )هندسة عل  االقل عية االولية ل عل  الشهادة الجام( حاصITان يكون مدير تقنية المعلومات ) -1

خبرة وممارسة في مجال عمله ال يقل عن تقنية المعلومات(، وان يمتلك  حاسبات، حاسبات، علوم

( ساااااانوات بعد الشااااااهادة الجامعية مي االلمام الجيد باللغة االنكليزية ومهارات متقدمة في ادارة 5)

 المشاريي.

 

 -القانونية: تعيين مدير الوحدة ىشر/ ضوابط ادم ح

 ان يكون حاصالً عل  شهادة البكالوريوس في القانون كحد اقل. -1

ان يكون عل  اطالع بالقوانين التي تحكم الجهاز المصااارفي من خالل خضاااوعه لالختبار الذي  -2

 تجريه اللجنة الخاصة في البنك.
 .او شركة اخرى ان ال يعمل كمحامي او مستشار قانوني لمصرف -3
 ( سنوات.5يمتلك خبرة في مجال المحاماة والترافي امام القضاء ال تقل عن )ان  -4
 

 

 


