
         الجمهوريّة التونسيّة
            وزارة الماليّة

اإلدارة العامّة للتصرّف في الموارد البشريّة

طريقـة المشاركةشروط المشاركـةالشغورات المراد تسديدها

1-     تسد�د شغورات �اإلدارة العامّة لألداءات والمصالح الخارج�ّة 
الرّاجعة لها �النظر

ا 1 - يتع��ّ� ع� الم��شح الول�ج إ� الموقع التا�� :ا 1 - أن �كون الم��شح منتم�ا إ� إحدى الرّتب التال�ة:

�مكن أن ي��شح لهذا الحراك �افة األعوان واإلطارات الراجع��� �النظر 
لوزارة المال�ّة ما عدى سلك أعوان المصالح الديوان�ّة وسلك عدول 

الخ��نة.
 ـ وزارة المال�ّة : www.portail.finances.gov.tnــ  رت�ة من الصنف "ب" (مراقب للمصالح المال�ّة أو رت�ة مواز�ة لها)

وتعم�� مطلب ال��شح ع� الخطّ ��لّ دقة.

2-     يتمّ تسد�د الشغورات ال�الغ عددها (500 خطّة) وفقا لب�انات 
الجدول التا��:

ــ  رت�ة من الصنف الفر�� "أ3" (ملحق �التفقّد للمصالح المال�ّة أو رت�ة مواز�ة 
لها)

ا 2 - دراسة مطالب ال��شح وفرزها من قِ�ل لجنة 
تُحدث للغرض.

ا 3 - تتمّ دعوة الم��شح��� المقبولة مطالبهم 
إلجراء محادثة شفاه�ّة

 أنقر هنا   
xlsx.قائمة الهياكل المعنية بتسديد الشغورات

مالحظات هامّة :

لتعمیر مطلب الترشح اإللكتروني.  (www.portail.finances.gov.tn) جب على المترشح الّذ� تتوفر ��ه الشرو� المطلو�ة الولوج إلى الموقع اإللكتروني للوزارة� ــ  
المترشح مدعو للتثبت من صحّة الب�انات ودقّة المعلومات الّتي �صرّح بها �مطل�ه عند الولوج إلى الموقع لتسجیل ترشحه، وهو مسؤول عن المعط�ات التي يدرجها �مطل�ه. ــ 

المترشح مدعو وجو�ا إلى ط�اعة مطلب الترشح �عد المُصادقة عل�ه. ــ  
ــ ال يمكن المصادقة على مطلب الترشح  وطباعته إالّ بعد تعمير كلّ الخانات الموجودة بـه .

ــ ال تقبل الترشحات التي لم يتمّ تسجيلها عبر الموقع المذكور أعاله في اآلجال القانونيّة.

تعتزم وزارة املاليّة فتـح حراك وظيفي داخلي لتعزيز مصاحل املراقبة اجلبائيّة الرّاجعة ابلنّظر لإلدارة العامّة لألداءات 
اتريخ بداية قبول الرتشحات 22 جـــوان 2020 اتريخ غلق قائمة الرتشحات 07 جويلية 2020

ــ  رت�ة من الصنف الفر�� "أ2" (متفقّد للمصالح المال�ّة أو رت�ة مواز�ة لها) ومتحصّل 
ع� شهادة األستاذ�ّة أو ما �عادلها ��� إحدى اإلختصاصات التال�ة:  (ت�ّف أو محاس�ة 

أو مال�ّة أو ج�ا�ة  أو حقوق)

ــ  رت�ة من الصنف الفر�� "أ1" (مس�شار المصالح العموم�ّة أو متفقّد مركزي للمصالح 
لمال�ّة أو رت�ة مواز�ة لها) ومتحصّل ع� شهادة األستاذ�ّة ع� األقلّ أو ما �عادلها ��� 

إحدى اإلختصاصات التال�ة:  (ت�ّف أو محاس�ة أو مال�ّة أو ج�ا�ة أو حقوق)


	الإعلان

