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يوجد مقرھا الرئيسي بتونس العاصمة  تم إنشاؤھا من طرف دول اتحاد المغرب العربي الخمس، دوليةمؤسسة مالية  وھو  BMICE الخارجية والتجارة  المغاربي لالستثمارالمصرف  إن

 يتبع مباشرة لإلدارة العامة للمصرف.  الذي مدققه العام وانتداب  يعتزم  ،باألساس لتعزيز وتطوير التكامل االقتصادي بين بلدان اإلتحاد المغاربي تهدفو   )الجمهورية التونسية(،

   .الموريتانية أو الليبية للجنسية الحاملينفي وجه المترشحين لهذه الوظيفة يفتح باب الترشيح  

 :المطلوبةالكفاءات  تفاصیل 

 الوظیفة  المؤھالت المطلوبة  التكوین                                    الخبرة المھنیة   المھّمة  

       

العام للمدقق تتمثل المهمة األساسية 
ي توفير ضمانات مستقلة وموضوعية،  

ف 
  سداء استشارية تهدف إىل إ وخدمات 

وتحسير  عمليات   إضافية  قيمة 
ي ذلك عىل سبيل المثال مرصفال

، بما ف 
 ال الحرص: 

ة  سياس تنفيذ اتعملي و متابعة  قيادة •

 وضعو داخل المصرف  التدقيق الداخلي

 ؛ومتابعة تنفيذھا  السنوية التدقيقخطة 

التقييم المستمر لنظام الرقابة الداخلية   •

 ؛ للمصرف

مع تقييم  الداخليالتدقيق إدارة وظيفة  •

إدارة  أنظمة و نجاعة مدى فعالية 

 المخاطر والرقابة والحوكمة؛ 

الداخلي  وظيفة التدقيق  التأكد من أن •

وتفي بمهامها لها  األھداف المحددة  تحقق  

 االستراتيجية العامة؛  للتوجيهاتوفقا 

ضمان جودة  ب  يسمح تنفيذ برنامج•

ومطابقتها  إجراءات التدقيق الداخلي

 الجاري بها العمل،  لمعايير الدوليةل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  سنوات  10خبرة مهنية ال تقل عن 
  مجال التدقيق الداخلي لدى  في  كمسؤول 

أو بنك تنموي أو تجاري أو   للتنمية،بنك 
 . مؤسسة مالية دولية، أو استثماري

• 
شهادة دراسات العليا )الحد األدنى  •

من إحدى الجامعات أو  ( 5لبكالوريا + 
المدارس العليا للتجارة أو المهندسين في  

  ،التسييرمجال التدقيق الداخلي، المالية أو  

لمعترف بها ا الشهاداتتعتبر  •
(certifications)التدقيق الداخلي في  

 إضافية. مجال مماثل ميزة  أو في 
 

 
 

  

للتدقيق  معايير والممارسات الدولية بال إلمام كامل •
   ؛الداخلي

 ؛المخاطر معمقة إلدارةمعرفة  •

فهم جيد لكيفية عمل النظام المصرفي بشكل عام،   •
المؤسسات المالية الدولية والبنوك  وممارسات 

 ؛اإلنمائية بشكل خاص

فريق محترف   التواصل وإدارة  قدرة كبيرة على •
من المدققين الداخليين ذوي المهارات والمعارف  

 ؛المتنوعة

في مجال التكنولوجيات الجديدة  تعتبر الخبرة  •
التدقيق الداخلي، عامال مميزا   ميدانفي    وتطبيقاتها
 ؛للمترشح

 اإلنجليزية و لفرنسيةا اللغة من التام   تمكنال •
 .العربية اللغة الى  اضافة

 . officeإتقان جيد لألنظمة المعلوماتية   •

   المدقق العام



تعزيز وتنمية ثقافة الرقابة   العمل على •

على جميع مستويات والرقابة الذاتية 

 . الوظيفيالتسلسل 

 

 

 

 

   

 :يالتال وانالى العنة وا طلباتھم مصحوبة بسیرھم الذاتییرجى من المترشحین الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة أن یوجھ
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 . بتوقیت تونس بعد منتصف النھار والنصف الساعة الخامسة على 23/03/2021ُحّدد أقصى أجل الستالم الترشحات بیوم  


