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

ستشارية اليتبع مباشرة  الذيو واالمتثالرئيس قطاع الرقابة المستمرة انتداب  يعتزم ،باألساس لتعزيز وتطوير التكامل االقتصادي بين بلدان اإلتحاد المغاربي تهدفو   )الجمهورية التونسية(،

 .واالمتثالالمخاطر 

   .الليبيةالموريتانية أو  للجنسية في وجه المترشحين الحاملينلهذه الوظيفة  يفتح باب الترشيح  

 :المطلوبةالكفاءات  تفاصیل 

 الوظیفة  المؤھالت المطلوبة  التكوین                                    الخبرة المھنیة   المھّمة  

       

المشاركة في تنفيذ أو مراجعة استراتيجيات إدارة  • 

 ؛مصرفالمخاطر داخل ال

تقييم نظام مراقبة مخاطر عدم االمتثال الذي تم وضعه  •

إجراءات السيطرة على ھذه   التأكد من كونعن طريق 

 المخاطر مناسبة وفعالة؛ 

  والمعلومات  اليقظة في مجال متابعة النصوص ضمان•

 إدارة المخاطر؛ المتعلقة ب 

 معايير مرجعية لمخاطر عدم االمتثال؛  خارطة و تحديد•

اقتراح التدابير الالزمة لتحسين تغطية مخاطر عدم  •

 االمتثال؛

 والتأكد من شموليته  ةالدائم قابةاقتراح وتنفيذ نظام الر •

المحفوفة   المصرفية والمسارات جميع العملياتل

 بالمخاطر؛ 

المستوى   الرقابة من نظامالمشاركة في تطوير وتقييم •

 األول. 

  08خبرة مهنية ال تقل عن 
للرقابة أو   كمسؤول سنوات

االمتثال في مؤسسة مالية أو  
شركة استشارية متخصصة في  

بنك لدى  )يستحسن هذا المجال 
 التنمية(.

• 
شهادة دراسات العليا )الحد األدنى  •

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

   .مجال التدقيق الداخلي، المالية أو التسيير

لمعترف بها  ا الشهادات تعتبر  •
(certifications) أو في االمتثالفي  

 إضافية. مجال مماثل ميزة 
 

  التدقيق المصرفي  مجال في خبرة مهنية مؤكدة •
االمتثال( و/أو  /المستمرةالرقابة  /يالداخلالتدقيق  )

 القطاع المصرفي؛إدارة المخاطر في 

بالمعايير وأفضل الممارسات   الكامل  اإللمام •
الدولية في مجال األمن المالي ومكافحة غسل  

 األموال وإدارة المخاطر؛ 

 اإلنجليزية و الفرنسية ةاللغ من التام   التمكن •
 .العربية اللغة الى  اضافة

 . officeإتقان جيد لألنظمة المعلوماتية   •

 

رئيس قطاع 

الرقابة المستمرة 

 واالمتثال

 

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

 maghreb.org -@bmice ecrutementrالبرید االلكتروني :

 

 . بتوقیت تونس بعد منتصف النھار والنصف الساعة الخامسة على 23/03/2021بیوم  ُحّدد أقصى أجل الستالم الترشحات 


