
04/2019اعالن عن طلب ابداء الرغبة في المشاركة عدد   

 وفقا 2021- 2020 – 2019للسنوات  المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجيةحسابات  التدقيق في نجاز مهمةإل

 .IFRSالدولية للتقارير المالية  وفقأ للمعايير المالية للمصرف البياناتتقديم تقرير حول والتدقيق الدولية    لمعايير 

 

 

متع بالذمة تتمستقلة  دولية ماليةؤسسة م هو المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية ان /1

وال  للقيام بكافة التصرفات المتعلقة بتحقيق اغراضهالمالية والشخصية المعنوية واألهلية القانونية الكاملة 

 –تونس  –)ليبيا  المغرب العربياتحاد دول المبرمة بين  ئهاتفاقية انشا ألحكامع في ذلك اال يخض

 .المصادق عليه من قبل الجمعية العمومية التأسيسية ونظامه األساسي موريتانيا( –المغرب  –الجزائر 

 1053تونس  2 ضفاف البحيرة نهج البورصة’ عمارة ليليا  :مقر المصرف /2

  124 246 70 216+ ، +216 70 246 140   : الهاتف

 ضبط قائمة مضيقة لعدد من مكاتب او مجمععن طلب الرغبة في المشاركة الى  اإلعالنيهدف هذا  /3

للسنوات فيهم الشروط للقيام بهمة التدقيق في حسابات المصرف  والذين تتوفر في الحساباتمكاتب التدقيق 

 الدولية. لمعايير التدقيق وفقا 2021و 2020و 2019المالية الثالثة 

وتنفيذها وتتطلب هاته المعايير االلتزام بمتطلّبات قواعد السلوك المهني والقيام بالتخطيط لعملية التدقيق 

 على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أية أخطاء جوهرية.  للحصول

  موضوع المهمة /4

 2021و 2020و 2019تدقيق حسابات المصرف للسنوات المالية الثالثة في الحسابات  تتمثل مهّمة مدقق

 الدولية لمعايير التدقيق وفقا

لمبالغ وما يتم االفصاح التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيانات تدقيق ثبوتية حول ا وتشمل عملية

الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر  مدققاإلجراءات على أساس حكم  اختيار ويتمعنه في القوائم المالية. 

الحسابات بعين االعتبار  دققاألخطاء الجوهرية في القوائم المالية. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر يأخذ م

اجراءات الرقابة الداخلية والمتعلقة باإلعداد والعرض   الموثوق منه للقوائم المالية وذلك لغرض تصميم 

 إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف السائدة.

 :كما تتضمن عملية التدقيق

 المعّدة من قبل اإلدارة وكذلك  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية

 تقييم العرض العام للقوائم المالية.

  للمصرف    المالية والقيم والمستندات ووثائق المحاسبة والخزانة واألوراق التجاريةمراقبة الدفاتر

 المالية المنجزة خالل السنة المحاسبية. وكل العمليات



  رف  من قبل المص والتعهدات المتخذةمراقبة االلتزامات 

 

الذي يرفع للجمعية العمومية ال سيما مجلس اإلدارة  تقريرحول ابداء الراي الحسابات  دققيتولى مكما 

 .منها وضعيته المالية

 . المصرف الحسابات كّل عمليّات المراقبة والفحص التي يراها مالئمة دون تدّخل في إدارة دققويجري م

يعتبرها ضروريّة لمباشرة مهاّمه وخاّصة منها العقود والّدفاتر ويحّق له الحصول على كّل الوثائق التي 

 الّت المحاضر والجداول البنكيّة.ومستندات المحاسبة وسج

 التدقيق.مهمة  بأداءفي الفريق المكلف الشروط التي يجب توفرها  /5

وذلك عن أربع دون اعتبار رئيس المهمة بالمهّمة الكافي من المتدخلين للقيام  العدديقل ال يجب ان  5.1

 حسب التصنيف الثالثي التالي: 

 :بدول  الحسابات المستقلين لمدققيالوطنية الهيئات بسجلين الم مدققي الحساباتيشمل  الصنف األول

 .موريتانيا( -ب المغر - الجزائر – تونس – اتحاد المغرب العربي )ليبيا

 :يشمل المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية: الصنف الثاني 

  المهنة،مع سنتين على األقل من الخبرة في  في المحاسبةالتدقيق على شهادة  حصولال -

مع  المالي والتصرفباختصاص المحاسبة والتدقيق  شهادة مرحلة ثالثة لها عالقة علىحصول ال -

  الخبرة،سنتين على األقل من 

 :يضّم المتدخلين الذين تتوفر فيهم أحد الشروط التالية: الصنف الثالث 

سنوات على األقل  5مع  ما يعادلها أوالمحاسبة في علوم شهادة أستاذية  علىحصول ال -

 .من الخبرة

  

 خبرة المكتب 5.2

التدقيق  هّماتبمالقيام ان يقدم ما يفيد خبرته في مجال المشارك او مجمع المكاتب يجب على المكتب 

العشر سنوات  خالل تم انجازهاالتي و البنوكالقانونية )مّدة نيابية مقدرة بثالث سنوات( في حسابات 

 األخيرة.

 



االتصال بمصالح المصرف المغاربي  إضافية،فعلى المكاتب الراغبة في الحصول على معلومات  /6

من االثنين الى  األسبوعية:العمل  وذلك أيامسواء مباشرة بمكتب االستقبال  والتجارة الخارجيةلالستثمار 

او عن طرق الهاتف  والنصف مساءاامسة خالى غاية الساعة ال والنصف صباحامن الساعة الثامنة  الجمعة:

 ياإللكترونعن طرق البريد  او 140 246 70 216+ او 124 246 70 216+ التالية: األرقامعلى 

 maghreb.org-Yassine.gmiha@bmice التالي:

 

 ابداءال يفتح طلب يكتب عليه عبارة: "في ظرف مغلق ومختوم  ة واحدةيتّم تقديم العروض على مرحل /7

 ".مستقل حساباتمدقق  باختيار متعلّق 04/2019 عددالمشاركة الرغبة في 

او عن طريق اإليداع ترسل الظروف عن طريق البريد مضمونة الوصول أو عن طريق البريد السريع 

 التاليين:كان وفي التاريخ خالل أوقات العمل إلى الموذلك  ،مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمصرف

ضفاف البحيرة  البورصة،نهج  ليليا،عمارة  ،والتجارة الخارجيةالمصرف المغاربي لالستثمار  العنوان:

 التونسية.الجمهورية  تونس، 1053 ،2

حدد اخر اجل لقبول عروض المكاتب او مجمع المكاتب المشاركة في طلب  :العروضاخر اجل لقبول 

 .2019مارس  26ل الثالثاء الموافق الى يوم  04/2019عدد ابداء الرغبة 
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