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  الشخصية:المعلومات 

  
  
  
  
  

  
  :الكفاءات المهنية

  
 )...العمومية، المالي تاالستراتيجي، التنظيمي، الصفقا (االفتحاص -
 دارة الميزانية والمحاسبة العامةإ -
 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام  -
 ائيةبوالج القانونيةاالستشارات  -
 االستشارات المنظوماتية -
 نظام الرقابة الداخلية وضع -
 وبيع الشركاتعمليات تحويل  افتحاص -
 تقييم الشركات  -
 .الرباط -لعلوم القانونية و االقتصادية أكدالكلية اأستاذ ب*   التكوين: -

    مدرسةالبذلك وك بسلك الخبرة المحاسباتية أستاذ سابق بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت*
 .القنيطرة - وطنية للتجارة والتسييرال

 عليها: المحصل توالدبلوماالشهادات 

  .إعداد دكتوراه الدولة في علوم التسيير :  2019-2020
   الوطني لخبير محاسب من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت مالدبلو :  2004

نهجية واقتراح مالعمومية:تشخيص النصوص التنظيمية  الصفقات« موضوع:في  األطروحة مناقشة
 ةتيالمحاسباخبرة بحث لدبلوم ال أفضل هيئة التحكيم ومنح جائزةمشرف جدا مع تهاني  بميزة» لإلفتحاص

  .2004لسنة 
     لمقاوالتارة اتية بالمعهد العالي للتجارة و إداشهادة عليا في مراجعة الحسابات بسلك الخبرة المحاسب:  2000-2001
  العالي للتجارة و إدارة المقاوالتالمعهد بشهادة عليا في تقنيات خبرة المحاسبة :  1998-2000
  التبالمعهد العالي للتجارة و إدارة المقاو تية المعمقةاشهادة الدراسات المالية والمحاسب:  1997-1998
  دبلوم الدراسات العليا المعمقة في السياسة االقتصادية:  1996-1997
  إجازة في تدبير المقاوالت:  1996
  اسبة والتجارةبكالوريا في تقنيات المح:  1992

  :المهنيةالخبرة 

  A.C.O.R Auditors & Advisorsمدير لمكتب التدقيق و االستشارة :  إلى اآلن 09/2007
  تدبير المالي وتفويت الصفقات بالبنك الدولي  لل مستقلمستشار:  09/2007-12/2008
   KPMGفي شركة دولية للتدقيق و االستشارة (Manager)ثم مدير (Senior)مدقق حسابات :  12/2000-07/2007
  Audit Internationalمدقق حسابات بمكتب لتدقيق الحسابات بالرباط  :  02/2000-11/2000
ق ية وتدقيلعموممفتش بوزارة المالية , مديرية الميزانية : تمثيل وزارة المالية بلجن الصفقات ا:  01/1998-01/2000

  .ميةميزانية مؤسسات و إدارات عمو
  Audit Internationalمدقق حسابات بمكتب لتدقيق الحسابات بالرباط :  09/1996-12/1997

 

  مصطفى بنحمان :  االسم والنسب
  mbenhoummane@acor2a.com :  البريد االلكتروني     

  0661  29 23 19 :  الهاتف
اط بهيأة الخبراء المحاسبين الرب ومدقق حسابات عضو خبير محاسب :  المهنة

  خبير قضائي محلف معتمد في تدقيق الحسابات
  

سيرة الذاتيةال  
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 وتدقيق الحسابات في في اإلفتحاص  بأهم التجار
 القطاع العام:

 الرساميل لسوق المغربية الهيئة -
 ويالنو المجالين في والسالمة لألمن المغربية الوكالة -

 اإلشعاعي
 المواصالت لتقنين الوطنية الوكالة -
 للصيد الوطني المكتب -
 المكتب الوطني للمطارات -
 الصغيرة المقاوالت لتشجيع الوطنية الوكالة -

 والمتوسطة
 للشرب والماء الصالحالمكتب الوطني للكهرباء  -
 والمعادنالمكتب الوطني للهيدروكربونات  -
 الشركة الملكية لتشجيع الفرس -
 االجتماعية لموظفي وزارة المالية األعمالمؤسسة  -
 المدرسة الوطنية العليا للمناجم -
 المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية -
 المعهد الملكي للثقافة االمازيغية -
 المركز االستشفائي ابن رشد -
 مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية -

 للصحةلموظفي القطاع العام 
 مائي لتانسيفتوكالة الحوض ال -
والنقل صندوق تمويل الطرق (وزارة التجهيز  -

 )واللوجستيك
ةافيالمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثق -
 المعهد المغربي للتقييس -
 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة -
 وزارة الداخليةلالقروية مديرية الشؤون  -
 دكالة لالستثمارالفالحي الجهوي المكتب -

  وتدقيق الصفقات في اإلفتحاص  بالتجارأهم
 العمومية:

  جامعة محمد الخامس بالرباط -
  مراكشب ضي عياالقاضجامعة  -
  المدرسة الوطنية للمناجم بالرباط -
 مغرببال السيارةلطرق ل شركة الوطنية -
  فيةة االجتماعية والثقايالمكتب الوطني ألعمال الجامع -
  )والصيد البحريالفالحة بيوفارما (وزارة  -
 مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية -

 للصحةلموظفي القطاع العام 
  

 المعلومات  ي تدقيق ومراجعة نظمف بأهم التجار
 واإلدارة:

  فيةالمكتب الوطني ألعمال الجامعية االجتماعية والثقا -
 جامعة الحسن األول بسطات -
 الممولة من طرف المشاريع افتحاصفي  بأهم التجار 

 الدولية:المنظمات 
  شؤون الالجئينمفوضية األمم المتحدة ل -
 البنك األفريقي للتنمية -
  الوكالة الفرنسية للتنمية -
  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  -
 مفوضية االتحاد األوروبي -
 الدوليةالمنظمات  الدراسات مع ب فيأهم التجار  

مة لعاالوكالة األلمانية للتعاون الدولي: جرد اآلليات ا -
 فع.المتعلقة بالصفقات العمومية ومواعيد الد المغربية

 في تشخيص وتقييم إجراءات الرقابة  أهم التجارب
 وإعداد دليل اإلجراءات والتنظيم: الداخلية

  االجتماعي والبيئيولمجلس االقتصادي  -
  المكتبة الوطنية للمملكة المغربية -
والنقل صندوق تمويل الطرق (وزارة التجهيز  -

 )واللوجستيك

  وزارة الداخليةلالقروية مديرية الشؤون  -
  صندوق التموين الجماعي -
وزارة الصحة (مشروع ممول من الوكالة الفرنسية  -

  للتنمية)
 مشروعان مموالن من طرف البنك الدولي  -
 الوكالة المغربية للسالمة واألمن النووي واإلشعاعي -

 :تجربة عشرون سنة في تدقيق حسابات 

 شركات متعددة الجنسيات 
 والخدمات ة التجار شركات قطاع 
 شركات قطاع الصناعة 
  الصغرى والقروض البنوك شركات قطاع 
 الفندقة شركات قطاع 
  والبناء األشغالشركات 
 الفالحة شركات قطاع 
 الرياضة قطاع جمعيات 
  ودوليةجمعيات غير حكومية وطنية 

  


