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الوثائق المطلوبة للترشحشروط الرتّشحالّرتبـــــة

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

ــ يجب أن يكون المترّشح قد أتّم بنجاح الّسنة الثالثة تعليم ثانوي نظام قديم أو 

السنة التاسعة من التعليم األساسي  نظام جديد على األقل

ع
د

ـ  مطلب نقلة يحمل الموافقة الصريحة وإمضاء المصالح المختّصة

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة

حارسآذنسائق
عامل 

تنظيف
ـ نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى العلمي 

ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحاليّة46814 إختصاص سياقة4ــ يجب أن يكون المترّشح قد انتدب في رتبة عامل صنف 

ـ شهادة تثبت أن الملف اإلداري للمترشح خال من العقوبات التأديبيّة ممضاة من قبل المصالح المختّصة2020.2002 ديسمبر 31 سنة في 45ــ يجب أن ال يتجاوز سن المترشح 

1001ــ يجب أن يكون الملف اإلداري للمترّشح خال من  العقوبات التأديبيّة
ـ نسخة من رخصة السياقة ومن الشهادة التي تثبت وأنه اجتاز بنجاح االختبار المهني النتداب سائق عربات صنف ب مسلمة من إحدى المراكز القطاعية للتكوين 

بالنسبة للمترشحين لخطة سائقفي مهن النّقل واللوجستيك 

4325

ــ يجب أن يكون المترّشح قد أتّم بنجاح الّسنة الثانية تعليم ثانوي نظام قديم أو 

السنة الثامنة من التعليم األساسي  نظام جديد على األقل
: يرسل ملف الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول على العنوان التالي2001

 تونس1030  وزارة المالّية ساحة الحكومة القصبة 2020.2002 ديسمبر 31 سنة في 45ــ يجب أن ال يتجاوز سن المترشح 
مع التنصيص على الظرف الخارجي1002ــ يجب أن يكون الملف اإلداري للمترّشح خال من  العقوبات التأديبيّة

(تسديد شغورات عن طريق النقلة لدى وزارة المالية)2222
(اإلدارة العاّمة للتصّرف في الموارد البشرّية)4445

طريقة تسديد الشغورات22151634ــيجب أن يجيد المترّشح القراءة والكتابة
  فرز ودراسة ملّفات الترشح  أخذا بعين اإلعتبار المستوى التعليمي أو الشهائد العلمّية والمهاّم الُمكّلف بها والمهارات المكتسبة ومدى مالءمتهاــ1ــ.2020 ديسمبر 31 سنة في 45ــ يجب أن ال يتجاوز سن المترشح 

   مع شروط الترشح وبطاقات وصف المهام من قبل لجنة ُأحدثت للغرضــ يجب أن يكون الملف اإلداري للمترّشح خال من  العقوبات التأديبيّة
   دعوة المترشحين المقبولة ملفاتهم إلجراء محادثة شفاهّيةــ2 ــ
   إخضاع المترشحين إلى فحص طّبيــ3 ــ

:     مالحظـــــات هاّمــــــــــــة .ــ يستحسن أن يكون متعلّما
ويكون ختم البريد دليال  على معرفة تاريخ اإلرسال  (2020 سبتمبر 28)ــ ترفض الملّفات المرسلة بعد آجال غلق سجّل الترشحات .2020 ديسمبر 31 سنة في 45ــ يجب أن ال يتجاوز سن المترشح 

(2020 أوت 28) ــ ال تؤخذ بعين االعتبار مطالب النقلة الواردة على وزارة المالّية قبل تاريخ فتح باب الترشحاتــ يجب أن يكون الملف اإلداري للمترّشح خال من  العقوبات التأديبيّة

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

تفتح وزارة املالّية باب الرتّشح لفائدة  عملة الّدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية ذات الّصبغة اإلداريّة لتسديد شغورات عن طريق النقلة
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

سائق

وشهادة تثبت وأنه اجتاز بنجاح " ب"ــ متحصل على رخصة سياقة من صنف 

مسلمة من إحدى المراكز " ب"االختبار المهني النتداب سائق عربات صنف 

القطاعية للتكوين في مهن النقل واللوجستيك
الوالية

عدد الخطط

تونس الكبرى

بنزرت

المهديّة

صفاقس

آذن

زغـوان

باجــة

جندوبة

الكاف

مدنين

حارس

المجمــوع

87اجملموع العاّم

عامل 
تنظيف

http://concours.finances.gov.tn/mobilite_ext_2020/FORMULAIRE_2.pdf
http://concours.finances.gov.tn/mobilite_ext_2020/FORMULAIRE_2.pdf

