
 الجمهوريّة التونسيّة

 وزارة الماليّة

اإلدارة العاّمة للتصّرف في الموارد البشريّة

طريقـة المشاركةشروط المشاركـةالشغورات المراد تسديدها

الخارجيّة والمصالح لألداءات العاّمة باإلدارة شغورات تسديد     -1

بالنظر لها الّراجعة
: التالي الموقع إلى الولوج المترشح على يتعيّن - 1 ا:التالية الّرتب إحدى إلى منتميا المترشح يكون أن - 1 ا

 الراجعين واإلطارات األعوان كافة الحراك لهذا يترشح أن يمكن

 وسلك الديوانيّة المصالح أعوان سلك عدى ما الماليّة لوزارة بالنظر

.الخزينة عدول

www.finances.gov.tn:  ـ وزارة الماليّة (لها موازية رتبة أو الماليّة للمصالح مراقب)" ب" الصنف من رتبة  ــ

.دقة بكّل الخّط على الترشح مطلب وتعمير

لبيانات وفقا (خّطة 500) عددها البالغ الشغورات تسديد يتّم     -2

:التالي الجدول

 موازية رتبة أو الماليّة للمصالح بالتفقّد ملحق)" 3أ" الفرعي الصنف من رتبة  ــ

(لها

 لجنة قِبل من وفرزها الترشح مطالب دراسة - 2 ا

.للغرض تُحدث

 إلجراء مطالبهم المقبولة المترشحين دعوة تتّم - 3 ا

شفاهيّة محادثة

أنقر هنا

:مالحظات هاّمة 
 یجب على المترشح اّلذي تتوفر فیه الشروط المطلوبة الولوج إلى الموقع اإللكتروني للوزارة www.finances.gov.tn لتعمیر مطلب الترشح اإللكتروني.ــ 

ــ المترشح مدعو للتثبت من صّحة البیانات ودّقة المعلومات اّلتي یصّرح بها بمطلبه عند الولوج إلى الموقع لتسجیل ترشحه، وهو مسؤول عن المعطیات التي یدرجها بمطلبه.
.المترشح مدعو وجوبا إلى طباعة مطلب الترشح بعد الُمصادقة عليهــ 

.ــ ال يمكن المصادقة على مطلب الترشح  وطباعته إالّ بعد تعمير كّل الخانات الموجودة بـه 

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

تعتزم وزارة املالّية فتـح حراك وظيفي داخلي لتعزيز مصاحل املراقبة اجلبائّية الّراجعة بالّنظر لإلدارة العاّمة لألداءات 
2020 جويلية 07 تاريخ غلق قائمة الرتشحات 2020 جـــوان 22تاريخ بداية قبول الرتشحات 

 ومتحّصل (لها موازية رتبة أو الماليّة للمصالح متفقّد)" 2أ" الفرعي الصنف من رتبة  ــ

 أو تصّرف):  التالية اإلختصاصات إحدى في يعادلها ما أو األستاذيّة شهادة على

(حقوق أو  جباية أو ماليّة أو محاسبة

 مركزي متفقّد أو العموميّة المصالح مستشار)" 1أ" الفرعي الصنف من رتبة  ــ

 ما أو األقّل على األستاذيّة شهادة على ومتحّصل (لها موازية رتبة أو الماليّة للمصالح

 أو جباية أو ماليّة أو محاسبة أو تصّرف):  التالية اإلختصاصات إحدى في يعادلها

(حقوق

http://www.cimf.tn/e_concours/DAF/poste.pdf
http://concours.finances.gov.tn/index.php



