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 :ألمهنيةالمنظمات    .8

  

 الجمعية التونسية للتدقيق الداخليفي عضو  -

 

 :ألرئيسية. المؤهالت 9

  

 . 

  .اسبة التونسية" ومعايير المحIFRSدراية كاملة بمحاسبة المؤسسات حسب معايير المحاسبة الدولية "-

 .دراية بقوانين الجباية واالستثمار-

احداث البنك باإلضافة الى مخطط اعمال اعادة  والمتوسطة لدىاعداد مخططات االعمال لبنك تمويل المؤسسات الصغرى -
 الهيكلة.

ل البنكي آليات التمويمع إلمام شامل بجميع الكبرى  االستثماريةالمشاريع الصغرى والمتوسطة و خبير في تمويل المؤسسات -
 .equity private بتونس والتمويل عن طريق الرأسمال االستثماري

المخاطر حسب لوائح البنك المركزي  ومراقبة-التصرفمراقبة -المحاسبة دراية كاملة بإعداد ومراقبة التقارير في مجاالت: -
 . 3و 5واللوائح العالمية بازل 

رنامج ب الصغرى والمتوسطة لدى وتقييم المشاريعدراسة في  خبير-والتشغيل التنموية المشاريع والبرامج  إدارةخبير في  -
 التونسي(الخاص بالجنوب  ودفع االستثماراألعمال  ريادة)مشروع تعزيز  اإلنمائيمم المتحدة اال

 مجال االقتصاد التضامني واالجتماعي.خبير مكون في  -

 .9002االستثمار المالي منذ سنة خبير في السوق المالية والتصرف في محافظ  -

 صرفالت-اإلحاطة وتكوين أصحاب افكار مشاريع  –والتمويل االستثمار  آليات-وتمويلها بعث المشاريع  :التدخلمجاالت  -
ذات  راالستثما شركات-األوراق المالية  بورصة- المخاطر(االقراض و-الجباية–المحاسبة -السيولة)التصرف في  البنوك في

 تنمية.رأسمال 

مراقبة عمليات المساهمة في المؤسسات الصغرى  حسب قوانين هياة السوق المالية: االلمام التام بوظيفة البنك المودع لديه-
شركات التصرف في راس مال )والمتوسطة من طرف شركات التصرف في إطار برامج االفراق والمساعدة على االنطالق 

 .المخاطر(

 د سياسة المخاطر واالقراض في بنوك االستثمار والتنمية.االلمام التام بعملية اعدا-

 االلمام التام بمهنة مراقبة االمتثال والتدقيق الداخلي في المؤسسات المالية.-

 .(" BPI-FRANCEن و "الشركة التونسية للضم)ارساء نظام ضمان استخالص القروض  الدراية الكاملة بعملية

   

  

 :ألتكميليةالمهارات  .10
  

  
 ".SAGE" المحاسبة والموارد البشرية; ،برنامج أجادة -
 وميكروسوفت افيس. زأجادة برامج ويندو-
 .QlikViewدراية ببرامج -

 CASSIOPAEدراية ببرامج -

 .Microsoft Dynamics Navisionدراية ببرامج -

 .ACLدراية ببرامج المراقبة والتدقيق -

 "TeminosT24دراية ببرامج "-
 

http://www.oxia-group.com/site/fr/detail_reference.php?id_article=62&id_reference=178&height=500&width=400
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 :ألحالية. الوظيفة 11

  

 .والمتوسطةلمشغل: بنك تمويل المؤسسات الصغرى ا
 الوظيفة:

 .واالستعماالتالنقدية  وإدارة المواردكاهية مدير االدارة الفرعية للمالية  -
 .التونسي والبنك المركزيالمرسلة لمجلس االدارة  ومراقبة التقاريرإعداد مسؤول على  -
 مسؤول عن وظيفة البنك المودع لديه حسب قوانين هياة السوق المالية التونسية.-

 :لىا باإلضافة
 .واالجتماعياالقتصاد التضامني مجال مكون في  -
 .(PNUD)لدى برنامج األمم المتحدة لإلنماء وتقييم المشاريعدراسة في خبير مالي  -
 

 

 :المتوسط. خبرة محددة في بلدان البحر األبيض 12
 

 موجزوصف  سنة بلد

- - 
 

 

 

 :الخبرة المهنية 13
 

 ألى اليوم 2017سنة أفريل منذ  تاريخ

 نستو   مكانال

  والمتوسطةمؤسسات الصغرى تمويل النك ب المؤسسة

 الوظيفة

 .واالستعماالتالنقدية  وإدارة المواردكاهية مدير االدارة الفرعية للمالية  -

 .التونسي والبنك المركزيالمرسلة لمجلس االدارة  ومراقبة التقاريرإعداد مسؤول على  -

 ة السوق المالية التونسية.امسؤول عن وظيفة البنك المودع لديه حسب قوانين هي-

 

 المهام

 السيولة.وظيف عمليات تمراقبة -
 .البنكتقارير متابعة مخاطر السيولة باعداد -
الدارة ا .ب اتباعها من طرفلواجا واقتراح التعليماتالسيولة للبنك  بخصوص وضعيةشهرية  إعداد دراسة -

 .الظروف أحسن فيالمعامالت    معها لتنفيذبعد التنسيق مع المؤسسات المتعامل  العامة
-)صندوق الصداقة القطري والموارد الخاصةالمساهمات المنجزة على الموارد الذاتية ومتابعة ف التصر-

 .برنامج انطالق ...(-الصندوق السويسري للتنمية
  .والمساهماتصرف القروض  وعملياتخالص المزودين  ومتابعة عملياتاقبة رم-
 .ومتابعتها التصرف في محافظ االستثمارات-
 .(والشيكاتالتصرف في عمليات المقاصة )عمليات استخالص القروض عن طريق الكمبياالت -
ية ناح وذلك من   والكندية المالية االوروبية  المؤسساتمع عديد  التوأمة ومتابعة برامجفي تنفيذ  لمشاركةا -

 .المالية المرصودة لهذه العمليات رزنامةومتابعة الابعة االهداف المرسومة خالل مت ومتابعتها منالبرامج  محتوى
 .االزمة لسير جميع العمليات بما يضمن مصالح البنك واتخاذ التدابيرعر الفائدة متابعة مخاطر س -
على  نافي االئتمالمنجزة من طرف شركات التصرف  ملياتلعامراقبة  لديه:مودع التصرف في وظيفة البنك ال-

   االنطالق والمساعدة علىصناديق االفراق  والتصرف في لشركة االحاطةرئس مال مخاطرة 
 ةمالالز المركزي بالتقارير لبنكومد البنك ية المالية لوضعالحليل ت-
 .التونسينك المركزي لوائح الب بحس وسنوية(وفصلية  شهرية) وتطوير التقاريرأعداد -

 البنك و أعداد المخططات االسبوعية و الشهرية و السنويةتعهدات وضع جدول مراقبة - 
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  خبير() 2017الى حد سبتمبر  2017شهر ماي  منذ تاريخ

 تونس  المكان

  (PNUD)برنامج األمم المتحدة لإلنماء المؤسسة

   وتقييم المشاريعدراسة في خبير مالي  الوظيفة

 المهام

 التونسي:الخاص بالجنوب  ودفع االستثماراألعمال  ريادةمشروع تعزيز  
  تثمارسع ايرامش 80وتقييم دراسة  -
 .business plans)) اعادة هيكلة   أعمال مثال 80ب القيام  -

 

 
 

  2017الى مارس  2016مارس  من التاريخ

 تونس   المكان

 المؤسسة
 والمتوسطةتمويل المؤسسات الصغرى نك ب

 الوظيفة

 واعداد التقاريردارة الفرعية للمراقبة المحاسبة مدير االاهية ك-

 .التونسي والبنك المركزيالمرسلة لمجلس االدارة  ومراقبة التقاريرإعداد مسؤول على  -

 ة السوق المالية التونسية.امسؤول عن وظيفة البنك المودع لديه حسب قوانين هي-

 

 المهام

 

 صالح االخطاءاومراقبة العمليات المحاسبية -
 البنك لوضعية ومدى مطابقتهااد القوائم المالية مراقبة عملية اعد-
 حسب لوائح البنك المركزي وتصنيف الحرفاءمراقبة جداول تعهدات البنك من ناحية رصد المدخرات -
 المحاسبية يتهاوضع وذلك حسب الالزمة ورصد المدخراتوتصنيفها مراقبة جداول االستثمارات -
احية ن وذلك من   والكندية المالية االوروبية  المؤسساتمع عديد  التوأمة ومتابعة برامجفي تنفيذ  لمشاركةا -

 .المالية المرصودة لهذه العمليات رزنامةومتابعة الابعة االهداف المرسومة خالل مت ومتابعتها منالبرامج  محتوى
 .االزمة لسير جميع العمليات بما يضمن مصالح البنك واتخاذ التدابيرعر الفائدة متابعة مخاطر س -
على  نافي االئتمالمنجزة من طرف شركات التصرف  ملياتلعامراقبة  لديه:مودع التصرف في وظيفة البنك ال-

   االنطالق والمساعدة علىصناديق االفراق  والتصرف في لشركة االحاطةرئس مال مخاطرة 
 ةمالالز المركزي بالتقارير لبنكومد البنك ية المالية لوضعالحليل ت-
 .التونسينك المركزي لوائح الب بحس وسنوية(وفصلية  شهرية) وتطوير التقاريرأعداد -
 البنك و أعداد المخططات االسبوعية و الشهرية و السنويةتعهدات وضع جدول مراقبة - 

 

 
 

 2016 الى فيفري 2014أفريل ن م التاريخ

 تونس المكان
 المؤسسة

 والمتوسطةتمويل المؤسسات الصغرى نك ب

 الوظيفة

 .واالستعماالتالنقدية  وإدارة المواردكاهية مدير االدارة الفرعية للمالية  -

 .التونسي والبنك المركزيالمرسلة لمجلس االدارة  ومراقبة التقاريرإعداد مسؤول على  -

 ة السوق المالية التونسية.امسؤول عن وظيفة البنك المودع لديه حسب قوانين هي-

 

 المهام

 
 السيولة.وظيف عمليات تمراقبة -
 .البنكتقارير متابعة مخاطر السيولة باعداد -
 الدارةا .ب اتباعها من طرفلواجا واقتراح التعليماتالسيولة للبنك  بخصوص وضعيةشهرية  إعداد دراسة -

 .الظروف أحسن فيالمعامالت    معها لتنفيذبعد التنسيق مع المؤسسات المتعامل  العامة
-)صندوق الصداقة القطري والموارد الخاصةالمساهمات المنجزة على الموارد الذاتية ومتابعة ف التصر-

 .برنامج انطالق ...(-الصندوق السويسري للتنمية
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  .والمساهماتصرف القروض  وعملياتخالص المزودين  ومتابعة عملياتاقبة رم-
 .ومتابعتها التصرف في محافظ االستثمارات-
 .(والشيكاتالتصرف في عمليات المقاصة )عمليات استخالص القروض عن طريق الكمبياالت -
احية ن وذلك من   والكندية المالية االوروبية  المؤسساتمع عديد  التوأمة ومتابعة برامجفي تنفيذ  لمشاركةا -

 .المالية المرصودة لهذه العمليات رزنامةومتابعة الابعة االهداف المرسومة خالل مت ومتابعتها منالبرامج  محتوى
 .االزمة لسير جميع العمليات بما يضمن مصالح البنك واتخاذ التدابيرعر الفائدة متابعة مخاطر س -
على  نافي االئتمالمنجزة من طرف شركات التصرف  ملياتلعامراقبة  لديه:مودع التصرف في وظيفة البنك ال-

   االنطالق والمساعدة علىصناديق االفراق  والتصرف في لشركة االحاطةرئس مال مخاطرة 
 ةمالالز المركزي بالتقارير لبنكومد البنك ية المالية لوضعالحليل ت-
 .التونسينك المركزي لوائح الب بحس وسنوية(وفصلية  شهرية) وتطوير التقاريرأعداد -
 .البنك و أعداد المخططات االسبوعية و الشهرية و السنويةتعهدات وضع جدول مراقبة - 

 

  
 2014ألى شهر مارس  2011 من ديسمبر تاريخال

 تونس مكانال
 المؤسسة

 والمتوسطةتمويل المؤسسات الصغرى نك ب

 الوظيفة
 الموجهة لهياكل المراقبة التقارير  عدادبإمكلف هيكل الال ىعلسؤول م

 المهام

 
احية ن وذلك من   والكندية المالية االوروبية  المؤسساتمع عديد  التوأمة ومتابعة برامجفي تنفيذ  لمشاركةا -

 .المالية المرصودة لهذه العمليات رزنامةومتابعة الابعة االهداف المرسومة خالل مت ومتابعتها منالبرامج  محتوى
 .االزمة لسير جميع العمليات بما يضمن مصالح البنك واتخاذ التدابيرعر الفائدة متابعة مخاطر س -
على  نافي االئتمالمنجزة من طرف شركات التصرف  ملياتلعامراقبة  لديه:مودع التصرف في وظيفة البنك ال-

   االنطالق والمساعدة علىصناديق االفراق  والتصرف في لشركة االحاطةرئس مال مخاطرة 
 ةمالالز المركزي بالتقارير لبنكومد البنك ية المالية لوضعالحليل ت-
 .التونسينك المركزي لوائح الب بحس وسنوية(وفصلية  شهرية) وتطوير التقاريرأعداد -
 .البنك و أعداد المخططات االسبوعية و الشهرية و السنويةتعهدات وضع جدول مراقبة - 

 الى: افةباإلض
 أعداد برنامج لميكنة التصاريح للبنك المركزي بالتشارك مع شركة تطوير برامج اعالمية.-
 .واالقراضاليات مراقبة مخاطر السيولة  وضعاعداد دراسة بخصوص -
 قيادة مهمة تقييم محفظة القروض -
 القروض. لضماناليات انجاز صندوق تكميلي  استراتيجية لوضع وضعالمشاركة في -

 جي.بالتعاون مع مكتب خدمات خار لهيكل المكلف بالتصاريحاالمساهمة في هيكلة -
 
 

 

  
 

 2011ألى ديسمبر  2010شهر جانفي ن م تاريخال

 تونس مكانال

 والمتوسطةتمويل المؤسسات الصغرى نك ب المؤسسة

  مراقبة التصرف بإدارةوحيد طار أ الوظيفة

 المهام

 9085لى ا 9088مخطط اعمال البنك منأعداد 
 ومتابعتهاأعداد الميزانية التقديرية للبنك - 
 ومتابعتهأعداد جدول تصنيف الحرفاء -
 ومتابعتهاالمالية للبنك  ومتابعة المؤشراتأعداد -
 .وسياسة المخاطرأعداد سياسة االقراض -
 جي.المساهمة في هيكلة ادارة مراقبة التصرف بالتعاون مع مكتب خدمات خار-
مع مكتب خدمات  الالزمة بالتعاون ووضع االلياتالمساهمة في هيكلة عملية استخالص القروض -

 .جيخار
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 2009ألى ديسمبر  2009شهر جانفي ن م تاريخال

 تونس مكانال

 والمتوسطةتمويل المؤسسات الصغرى نك ب المؤسسة

 لمحاسبةا بإدارةوحيد طار أ الوظيفة

 المهام

 
 .المحاسبة بالتعاون مع مكتب خارجي إلدارةأعداد دليل االجراءات - 
 .استخراج القوائم الماليةمن منظومة محاسبية الى غاية  المحاسبة إلدارةاالليات الالزمة  وضع-

 .ومجلس االدارةالمركزي  والمؤشرات للبنكالتقارير أعداد 
 .9088ية لسنة أعداد الميزانية التقدير-

  
  2008ألى ديسمبر  2005اي مشهر ن م تاريخ

 تونس مكان

 والمتوسطةتمويل المؤسسات الصغرى نك ب شركة

 الوظيفة
 والمالية لشؤون االدارية ا بإدارةطار أ

 المهام

  
 والمعداتالتصرف في الشراءات -    

 التصرف في الموارد البشرية -
 والماليةالتصرف في الخزينة -
 في المحاسبة التصرف-
 اعداد جدول تعهدات البنك-
 ومتابعتهااعداد الميزانية التقديرية للبنك -
 طط اعمال البنكالمساهمة في اعداد مخ-
 واالدارة العامةمتابعة مالحظات مراقبي الحسابات مع مجلس االدارة -

 

  

 : البرمجيات و اإلعالمية 14

  

 معرفة ممتازة في استخدام تطبيقات  Microsoft Office  

  ببرمجيات "معرفةSAGE"-"NAVISION.CASSIOPAE"-"T24"-"CIEL"-"ACL-AUDIT" 

  WINDOWS - OPEN OFFICE - logiciels de navigation sur internet (Internet Explorer, 

Firefox, Chrome) 

  

 

 :لالتصال : 16

  

 :نستو 8001نهج الشام  55- 81قة عدد ش العنوان  

  22992329 المنقول:الهاتف 

 االلكتروني:لبريد ا mida_smida@yahoo.frs  اوs.bensmida@bfpme.com.tn 
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