
 
 

  02/2019رقم  إعالن انتداب / توظیف 

  

 عاملة ببلدان المغرب العربي انتداب كوادر عليا من ذوي الكفاءة و االقتدار. مؤسسة مالية دَُولية وھو » BMICE «الخارجية والتجارة  المغاربي لالستثماریعتزم المصرف 

  اضافة الى اللغة العربية. اإلنجليزیةاو  والكتابي للفرنسيةكما یشترط في المترشحين الحذق التاّم الشفوي   .الموریتانية أو المغربية ةجنسيللأن یكون المترشحون حاملين  شترطی 

 سنة. 50 لتوظيف ھول الحد األقصى لسن األھلية

 :المطلوبةالكفاءات  تفاصیل 

 الوظیفة  المؤھالت المطلوبة  التكوین                                    الخبرة المھنیة   المھّمة 

  اإلدارة العامة      

 أن تكون العمل على •
أنشطة المصرف 
وعملياته متطابقة مع 

 نصوص المؤسسة،

إعداد النصوص  •
القانونية المرجعية التي 

 يحتاج إليها المصرف،

تقديم المساعدة القانونية  •
لمختلف أقطاب 

 المصرف،

القانوني  ضمان اإلمتثال •
للوثائق التي تلزم 
مسؤولية المصرف مع 

 عمالئه،

 ...الخ. •
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لى األقل من الخبرة المهنية ع سنوات، 10
أن تكون ضمن ّ مكتب  الدقيقة ويحبذ

 محامين عالمي  أو لدى مؤسسة  عالمية
ذات كفاءة تقنية ثابتة و خبرة في   مجال 

 ..االستثمار عمل  مصارف

• 
شهادة دراسات العليا )الحد األدنى  •

أو في قانون ال( في 5لبكالوريا + 
  مجال مماثل،

تعتبر الشهائد العالمية  في مجال مماثل  •
قانون شهادة في  :ةأمثل)ميزة إضافية 
الدولي... قانون المالي الاالعمال ، 

 .الخ(
 

ي وفي الدولخبرة مهنية دقيقة في مجال القانون  •
 . رة للنشاط المصرفي ّالتشريعات المسي

وتمويل الشركات ،  ، في قانون المالية  دقيقة ةخبر •
  النقد األجنبي ، واالمتثال... ؛ ةوأنظم

فهم متعمق لوضع السياسات المؤسسية والعمليات  •
 .التشريعية والتنظيمية

 

ر الشؤون مستشا

  القانونية



من  BMICEتعزیز سمعة  

خالل تنفيذ استراتيجية 

 .األھداف واضحةاتصال 

 االتصاالت استخدام •

 لتنفيذ والرائدة المبتكرة

 االستراتيجي التوجه

 .للمصرف

سنوات من الخبرة  10ما ال یقل عن   •

صلة في مصرف ذات في مجال المهنية 

مؤسسة مالية إنمائي متعدد األطراف، أو 

من القطاع الخاص معادلة أو منظمة، أو 

 .في شركة متعددة الجنسيات

شهادة الدراسات العليا )الحد  • •

( في BAC+5 )األدنى

التسویق أو االتصال أو 

االستراتيجية أو مجال ذي 

 صلة.

إتقان تقنيات االتصال الحدیثة التي تستخدمها  •

المؤسسات المالية الكبيرة أو الشركات 

 ددة الجنسيات في ھذا المجال.المتع

 مستشار االتصال

   

   

 :يالتال وانالى العنة وا طلباتھم مصحوبة بسیرھم الذاتییرجى من المترشحین الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة أن یوجھ
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