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 .كوادر علیا من ذوي الكفاءة و االقتدارو ھو مؤسسة مالیة دَُولیة عاملة ببلدان المغرب العربي انتداب »  BMICE« یعتزم المصرف المغاربي  لالستثمار و التجارة الخارجیة 

 للفرنسیة او االنجلیزیة اضافة الى اللغة العربیة. والكتابي یشترط في المترشحین الحذق التاّم الشفوي كما لیبیة، ال ةجنسیللأن یكون المترشحون حاملین  شترطی 

 سنة. 50 لتوظیف ھول الحد األقصى لسن األھلیة

 :المطلوبةالكفاءات  تفاصیل 

 الوظیفة  المؤھالت المطلوبة                                    التكوین  الخبرة المھنیة   المھّمة 

 قطب الدراسات االقتصادیة و التعاون        

البیانات من   جمع •

الدول األعضاء  في 

  القطاعات المختلفة

تطویر المھارات  •

اإلحصائیة في 

  المنطقة

 قاعدة وتشغیل إنشاء •

  لبلدان  مركزیة بیانات

 العربي المغرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خمس سنوات كحد أدنى من الخبرة  •

المھنیة في إجراء التحلیالت اإلحصائیة 

أو في میدان ذي صلة في مصرف 

إنمائي متعدد األطراف أو وكالة 

إحصائیة وطنیة أو مؤسسة مالیة 

معادلة في القطاع الخاص أو مؤسسة 

متعددة الجنسیات أو مركز متخصص 

 في  التحالیل اإلحصائیة

شھادة في مجال االحصاء  • •

• تعادل على األقل ماجستیر

أي شھادة معترف بھا   

دولیا في مجال ذي صلة تعتبر 

  میزة اضافیة.

 

اآللیات اإلحصائیة و تحلیل و معالجة   إتقان •

  البیانات

 خبرة في استخدام  برامج التحلیل  •

اإلحصائي واالقتصاد القیاسي  للسالسل   

  المتغیراتالزمنیة و 

( R, JMulti, SPSS, . النوعیةStata, 

E.Views)  

  معرفة جیدة ألدوات البرمجة: •

VBA, C, C++  

 •SQLالتصرف في قاعدة البیانات :  •

  Windows, Linuxالتشغیل :   نظام  •

  ,Matlabأدوات برمجة أخرى :  و  •

Octave 

مسؤول عن  

 قطاع   اإلحصاء

   

 

 

 

 

 



 

 

 الوظیفة  المؤھالت المطلوبة  التكوین                                    الخبرة المھنیة   المھّمة

 مستشار المخاطر        
 

 تقدير وتقييم المخاطر االنتمانية *

 المحاطة بالقرض أو التسهيل 

 االئتماني وكيفية تغطيتها بالحصول

 الضمانات التي يمكن للبنك  علي

 استخدامها في حالة فشل المصدر 

 الطبيعي للسداد 

 استيفاء كافة المستندات القانونية *

 طبقا لشروط القرارات االئتمانية 

اقتراح وصياغة  قواعد  *
 لتصنيف 

 الديون طبقا للنظم المتبعة 

متابعة احترام الحدود  *
 المضبوطة 

 القروض لمستوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنوات في المجال  10على األقل خبرة 
المصرفي منها خمسة سنوات كمسؤول 

 عن مخاطر اإلئتمان.

 األقل ىعلا علي دراسات شهادة •  •
)    سنوات خمس+  بكالوريا

 ل الما التحليل أو التسيري ف
 إدارة أو المالية الهندسة أو

  (المخاطر

 ريتسي مجال يف   إفادة أي •
 إضافية ميزة ربستعت المخاطر

    

  
 

 االئتمان بمجال جیدة معرفة •

 بعملیات الخاصة واإلجراءات

  القروض على الحصول

 تحلیلیة مھارات لدیك یكون ان یجب •

 مسؤول بمھام القیام على تساعدك قویة

  االئتمان

  

 ان ویفضل العمالء مع التعامل اجادة •

  العمالء خدمة مجال في خبره لدیك تكون

 تسییر بمبادئ معمقة إحاطة •

  المخاطر

  

مسؤول عن  

مخاطر قطاع   

 االئتمان

 

   

 :يالتال وانالى العنة وا طلباتھم مصحوبة بسیرھم الذاتییرجى من المترشحین الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة أن یوجھ
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 .بعد منتصف النھار  والنصف عند الساعة الخامسة25/10/2019ُحّدد أقصى أجل الستالم الترشحات بیوم  


