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يوجد مقرھا الرئيسي بتونس العاصمة تم إنشاؤھا من طرف دول اإلتحاد المغرب العربي الخمس،  دوليةمالية  وھو مؤسسة BMICE والتجارة الخارجية المغاربي لالستثمارالمصرف  إن

 و يتبع مباشرة لإلدارة العامة للمصرف. للشؤون القانونية همستشارانتداب  يعتزم ،المغاربي االتحادباألساس لتعزيز وتطوير التكامل االقتصادي بين بلدان  وتهدف (،)الجمهورية التونسية

   .الموريتانية للجنسية يفتح باب الترشيح في وجه المترشحين الحاملين 

 :المطلوبةالكفاءات  تفاصيل 

 الوظيفة  المطلوبة المؤهالت                                    التكوين  الخبرة المھنية   المھّمة 

  تقديم المساعدة القانونية
التابعة  المصالحلمختلف 

 ؛مصرفلل

  تقديم المشورة القانونية بشأن
المسائل التنظيمية 
والمؤسسية والمالية الناشئة 
عن تفسير وتطبيق 
النصوص التنظيمية 

 الداخلية؛

  إعداد ومعالجة الوثائق
القانونية المتعلقة بالتمويالت 
والضمانات، مع الحرص 

 ؛على اإلجراءات الالزمة

  التحكم في المساهمة في
المخاطر القانونية 

 للمصرف؛

  وضع نظام اليقظة في مجال
النصوص القانونية 

 ؛والتنظيمية

  أنشطة  مطابقةضمان
وعملياته مع  المصرف

 له. لمؤسسةانصوص ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

داخل  سنوات 10 خبرة مهنية ال تقل عن
مكتب دولي للمحاماة أو داخل مديرية 
الشؤون القانونية ألحد بنوك التنمية أو بنك 
استثماري أو تجاري أو مؤسسة مالية رائدة 
مع التمتع بالكفاءة والخبرة الفنية المؤكدة في 
قضايا المصارف االستثمارية والتجارة 

 .الدولية

• 
دراسات العليا )الحد األدنى ال دبلوم •

  ،قانون األعمال( في 5لبكالوريا + ا

لمعترف بها في قانون ا الشهاداتتعتبر  •
مجال مماثل ميزة  أو فياألعمال 
قانون أمثلة: شهادة في )إضافية 
قانون المالي الدولي... ال االعمال،

 .الخ(
 

المنظمة  التشريعاتإتقان تام لقانون األعمال، و •
 للنشاط المصرفي في البلدان المغاربية؛

مع التمكن من  لمام تام بتقنيات تحرير العقودإ •
القوانين المتعلقة بالتمويالت والضمانات المصرفية 
وتمويل المقاوالت وقوانين الصرف وقواعد 

 االمتثال؛

المتعلقة  في إعداد الوثائق القانونية مؤكدةخبرة  •
تقنيات  التمكن منو بعمليات التحويل المركبة،

 المتعلقة؛التفاوض بخصوص الوثائق القانونية 

القدرة على إدارة القضايا الحساسة في بيئة متعددة  •
 الثقافات وبناء عالقات عمل جيدة مع الزمالء؛

اإلنجليزية و الفرنسة من اللغة التام  التمكن  •
 .العربية اللغة الى اضافة

 .office إتقان جيد لألنظمة المعلوماتية •

مستشار الشؤون 

  القانونية

 
:يالتال وانالى العنة وا طلباتھم مصحوبة بسيرهم الذاتييرجى من المترشحين الذين تتوفر فيھم الشروط المطلوبة أن يوجھ    

 maghreb.org-@bmiceecrutementr البريد االلكتروني :

 

 .توقيت تونس العاصمةب لزوالابعد منتصف  والنصف الساعة الخامسةعلى 31/03/2022بيوم ُحّدد أقصى أجل الستالم الترشحات 


