
   اإلدارة العاّمة للتصّرف يف املوارد البشريّة
               DGGRH
Direction Générale de la Gestion 

       des Ressources Humaines

الوثائق المطلوبة للترشحشروط الرتّشحالّرتبـــــة

:التالية  بالوثائق  وإرفاقها إمضاؤها ويتم دقة بكّل المترشح قبل من تعميرها يتّم (*) الترشح استمارة ــ

ـ  مطلب نقلة أو إلحاق يحمل الموافقة الصريحة وإمضاء المصالح المختّصة

" 2أ "" 3أ ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة"ب""

ـ نسخ  من الشهائد العلميّة1288350

ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحاليّة445

ـ شهادة تثبت أن الملف اإلداري للمترشح خال من العقوبات التأديبيّة ممضاة من قبل المصالح المختّصة1169

ــ يجب أن يكون الملف اإلداري للمترّشح خال من  

العقوبات التأديبيّة
444

: يرسل ملف الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول على العنوان التالي0103
 تونس1030  وزارة المالّية ساحة الحكومة القصبة 035
مع التنصيص على الظرف الخارجي387
(تسديد شغورات عن طريق النقلة أو اإللحاق لدى وزارة المالية)900
(اإلدارة العاّمة للتصّرف في الموارد البشرّية)220
21209

14103

3138

2097

  فرز ودراسة ملّفات الترشح  أخذا بعين اإلعتبار للشهائد العلمّية والمهاّم الُمكّلف بها والمهارات المكتسبة ومدى مالءمتهاــ1ــ2780
مع شروط الترشح وبطاقات وصف المهام من قبل لجنة ُأحدثت للغرض293530

.   دعوة المترشحين المقبولة ملفاتهم إلجراء محادثة شفاهّيةــ2ــ522
1288

ــ يجب أن يكون الملف اإلداري للمترّشح خال من  

العقوبات التأديبيّة
251520

ــ  ترفض ملفات الترّشح الغير متضّمنة للوثائق المذكورة  أعاله213
ويكون ختم البريد دليال  على معرفة تاريخ اإلرسال  (2020 سبتمبر 28)ــ ترفض الملّفات المرسلة بعد آجال غلق سجّل الترشحات 1462
(2020 أوت 28) ــ ال تؤخذ بعين االعتبار مطالب النقلة أو اإللحاق الواردة على وزارة المالّية قبل تاريخ فتح باب الترشحات965

342253180

هنا إضغط  المهام وصف بطاقات على واإلّطالع الترشح إستمارة لتحميل (*)

الوالية
عدد اخلطط

تونس الكربى

 31 سنة في تاريخ 45 ــ يجب أن ال يتجاوز سّن المترّشح 

 .2020ديسمبر 

باجة
بنزرت

تفتح وزارة املالّية باب الرتّشح لفائدة  أعوان الّدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الّصبغة اإلداريّة لتسديد شغورات عن طريق النقلة أو اإلحلاق 
لتعزيز املصاحل املركزيّة واخلارجّية لإلدارة العاّمة لألداءات

2020 سبتمبر 28 الترشحات غلق تاريخ 2020 أوت 28 الترشحات قبول بداية تاريخ

عدد اخلطط املراد تسديدها حسب والية الرتشح

قابس

قفصة

القصرين

قبّلي

الّرتب من 
الصنف الفرعي 

"ب"والصنف " 3أ"

يجب أن يكون :  " 3أ"بالنّسبة للصنف الفرعي ــ 

المترّشح متحّصال على شهادة المرحلة األولى من التعليم 

العالي على األقّل في مجال العلوم اإلقتصاديّة والتصّرف 

أو القانونيّة

الكاف

املهديّة

 سنة في تاريخ 40ــ يجب أن ال يتجاوز سّن المترّشح 

2020 ديسمبر 31

سيدي بوزيد
سليانة

ــ يجب أن يكون للمترشح الكفاءة والمهارات المهنيّة 

(*)والعلميّة الُمحدّدة ببطاقات وصف المهام 

جندوبة
القريوان

الّرتب من 
الصنف الفرعي 

"2أ"

ــ يجب أن يكون المترّشح متحّصال على شهادة األستاذيّة 

على األقل في مجال العلوم " نظام إمد"أو اإلجازة 

االقتصاديّة والتصّرف أو القانونية أو اإلعالمية المطبقة 

في التصرف

طريقة تسديد الشغورات
مدنني

املنستري

يجب أن يكون المترّشح :  " ب"بالنّسبة للصنف ــ 

متحّصال على شهادة الباكالوريا على األقّل

نابل
صفاقس

:     مالحظـــــات هاّمــــــــــــة  سوسة

تطاوين
ــ يجب أن يكون للمترشح الكفاءة والمهارات المهنيّة 

(*)والعلميّة الُمحدّدة ببطاقات وصف المهام 

توزر
زغوان

المجمــوع

775اجملموع العام

http://concours.finances.gov.tn/mobilite_ext_2020/FORMULAIRE_1.pdf
http://concours.finances.gov.tn/mobilite_ext_2020/FORMULAIRE_1.pdf

