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الراجعة إليها ابلنّظر
تفتح وزارة املاليّة ابب الرتشح لفائدة إطاراهتا املباشرين مبختلف املصاحل ّ
ملؤسسة املوفق اجلبائـي بتون ــس
لتسديد شغورات ابملصاحل املركزيّة ّ
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شروط الرت ّشح

اخلطط الشاغرة  /املهام

الشهادة العلمية املطلوبة

ــ مطلب ترشح باسم السٌّد وزٌر المالٌّة (عبر التسلسل اإلداري) ٌتض ّمن
الرئٌس المباشر و رئٌس الهٌكل.
وجوبا وصراحة موافقة ّ

الرتبــــة :
ّ
خطة ( )01واحدة مدٌر خلٌة التوفٌق الخاصّة بمتابعة
العرائض المتعلّقة بالجباٌة مكلّف بـــ:

ــ مساندة الموفق الجبائً فً دراسة العرائض
ال ُمقدّمة.
ــ تقدٌم التوصٌات واقتراح الحلول بشأن
العرائض ال ٌمقدّمة ومتابعة تنفٌذها.
ــ مساندة الموفق الجبائً فً إعداد التقرٌر
السنوي.
خطة ( )01واحدة مدٌر خلٌة التوفٌق الخاصّة بمتابعة
العرائض المتعلّقة باإلستخالص مكلّف بـــ:

صنف الفرعً
الرتب من ال ّ
ـ اإلطارات المنتمٌن إلى إحدى ّ
"أ"1

ٌجب على المترشح أن ٌكون متحصّال على
إحدى الشهائد التالٌة :

ـ مدة عمل فعلً ال تق ّل عن  10سنوات فً مجال الجباٌة
وٌشغل ّ
خطة كاهٌة مدٌر إدارة مركزٌّة.

ــ شهادة ختم الدّراسات بالمرحلة العلٌا
للمدرسة الوطنٌّة لإلدارة

األقدمٌّــــــة :

األقدمٌّــــــة :

ــ مساندة الموفق الجبائً فً دراسة العرائض
ال ُمقدّمة.
ــ تقدٌم التوصٌات واقتراح الحلول بشأن
العرائض ال ٌمقدّمة ومتابعة تنفٌذها.
ــ مساندة الموفق الجبائً فً إعداد التقرٌر
السنوي.

ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة المالٌّة
ٌودع ّ
صصة فً
ــ أو شهادة الدّرجة الثالثة المتخ ّ
المالٌّة العمومٌّة ُمسلّمة من معهد اإلقتصاد
الجمركً والجبائً بالجزائر

الرتبــــة :
ّ
صنف الفرعً
الرتب من ال ّ
ـ اإلطارات المنتمٌن إلى إحدى ّ
"أ"1
 مدة عمل فعلً ال تق ّل عن  10سنوات فً مجالاإلستخالص وٌشغل خ ّ
طة كاهٌة مدٌر إدارة مركزٌّة.

المهــارات :
 الكفاءة المهنٌّة فً مجال اإلستخالص. القدرة على العمل فً إطار المجموعة. حسن استعمال البرامج المكتبٌّة ( wordــ  excelــ power)point

صنف الفرعً "أ"1
ــ نسخة من قرار التسمٌة فً رتبة من ال ّ
ــ قائمـة فً الخدمـات

 الكفاءة المهنٌّة فً مجال المراجعة الجبائٌة. -القدرة على العمل فً إطار المجموعة.

ــ سٌرة ذاتٌّة معمرة بك ّل دقة وممضاة من قبل المتر ّ
شح
ــ نسخة من الشهائد العلمٌّة

المهــارات :

 حسن استعمال البرامج المكتبٌّة ( wordــ  excelــ power)point

الواثئـق املطلوب ــة

أو ٌرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول على العنوان التالً :وزارة
المالٌّة ساحة الحكومة القصبة  1030تونس
مع التنصٌص على الظرف الخارجً

ــ أو شهادة الدّراسات العلٌا لمعهد تموٌل
التنمٌة للمغرب العربً

ــ أو شهادة ختم مرحلة التكوٌن المستمر فً
صنف الفرعً "أُ "1مسلّمة من المدرسة
ال ّ
الوطنٌّة للمالٌّة.

سسة الموفق الجبائً)
(تسدٌد شغورات لفائدة مؤ ّ
للتصرف فً الموارد البشر ٌّة(
)اإلدارة العا ّمة
ّ

طرٌقة تسدٌد الشغورات
ــ  1ــ دراسة ملفّات الترشح وفرزها من قبل لجنة تُحدث للغرض.
ــ  2ــ دعوة المترشحٌن المقبولة مطالبهم إلجراء محادثة شفاهٌّة.

